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أكدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالة األنصاري أنه آن األوان لتتطلع المرأة 
البحريني���ة إل���ى الترب���ع على مقعد رئاس���ة 

المجلس النيابي.
وأوضح���ت أن الطم���وح يأت���ي ف���ي وق���ت 
نش���هد فيه إقباال كبيرا من نس���اء البحرين 
عل���ى الترش���ح لالنتخاب���ات بع���دد وص���ل 
إل���ى 47 ام���رأة ف���ي 26 دائ���رة، وأغلبه���م 
مم���ن يحملون ش���هادات أكاديمي���ة رفيعة 
مس���توى  ارتف���اع  ظ���ل  وف���ي  المس���توى، 
الوعي االنتخابي لدى المجتمع البحريني.

وأش���ارت إلى أن وجود الم���رأة البحرينية 
في كل مجال من مجاالت العمل يؤكد أن 
الم���رأة البحريني���ة قادرة عل���ى أن تضيف 
إل���ى اقتصاده���ا الوطن���ي، وتك���ون عنصرا 
فاعال فيه، وأن وصولها إلى مقعد رئاس���ة 
المجلس النيابي ش���يء رمزي يؤكد صحة 

حضورها في كل المجاالت.

األنصاري: نتطلع 
إلى وصول المرأة 

متهمي��نلرئاسة البرلمان  5 بإع��دام  يطال��ب  الس��عودي  الع��ام  النائ��ب 

اتهام 11 شخًصا في قضية خاشقجي

عواصم ـ وكاالت

طالب النائب العام السعودي، أمس، بإنزال عقوبة اإلعدام على 5 من بين 
11 مشتبها بهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وق���ال النائ���ب الع���ام، في مؤتمر صحافي، إن خاش���قجي ُقتل بعد ش���جار 
وحق���ن بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد 
تجزئتها.وأض���اف أن خاش���قجي ُقتل بعد فش���ل الفريق المكل���ف بإعادته 
إل���ى الس���عودية بمهمته، مؤك���دا أن القضية أحيلت للمحكمة مع اس���تمرار 
التحقيق���ات.  وكش���ف أن نائ���ب رئيس االس���تخبارات العامة الس���ابق أمر 
باس���تعادة خاشقجي إلى الس���عودية من القنصلية في إس���طنبول بالرضا 

أو بالقوة.

ترحيب دولي
رحب���ت الوالي���ات المتح���دة األميركية وكل م���ن اإلمارات ومص���ر واليمن 

واألردن وفلسطين وباكستان بنتائج التحقيق السعودي في القضية.
وأك���دت وزارة الخارجية األميركية، أمس، أن التحقيق الس���عودي خطوة 

مهمة على الطريق الصحيح.

س��م��و رئ��ي��س ال������وزراء ي��ت��ل��ق��ى رس���ال���ة م���ن ك��ارت��ر

تشجيع مشاركة المرأة في التنمية

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رسالة من الرئيس األسبق للواليات المتحدة األميركية 
جيم���ي كارت���ر، أطلع س���موه فيه���ا على أهم التوصيات الص���ادرة عن مؤتمر “حق الم���رأة في الوصول للمعلومات”، ال���ذي نظمه “مركز 
كارت���ر” أخي���را، بمش���اركة أكثر من 100 ش���خصية من 30 دولة من الخبراء في قضايا حقوق اإلنس���ان والتنمي���ة إضافة إلى عدد من 

المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة.

وأش���ار إلى أن المؤتمر أصدر ف���ي ختام أعماله 
“إعالن أتالنت���ا”، الذي يهدف إلى النهوض بحق 
الم���رأة في الحصول على المعلومات، ويتضمن 
8 توصي���ات للعم���ل عل���ى المس���تويات الوطنية 
ف���ي  وتمكينه���ا  الم���رأة  ح���ق  لدع���م  والدولي���ة 

الحصول على المعلومات.
وق���ال كارت���ر “إنني أتطل���ع إلى تفضل س���موكم 
ه���ذه  ودع���م  الجه���ود  ه���ذه  ف���ي  بمش���اركتي 
التوصيات التي تؤكد تبني أطر قانونية سريعة 
االس���تجابة ووضع إجراءات الحماية للتخفيف 
م���ن المخاط���ر وس���وء المعامل���ة الت���ي تواجهها 
النس���اء أحياًن���ا عن���د البح���ث ع���ن المعلوم���ات 
وتوظي���ف الحلول المناس���بة التي تيس���ر إتاحة 

حصول المرأة على المعلومات النافعة لها”.

نجاح متواصل لمعرض الطيران
العاهل يش��يد بمشاركة كبريات الش��ركات العالمية

جاللة الملك ورئيس الشيشان في جولة بمعرض البحرين الدولي للطيران

المنامة - بنا

قام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، ورئي���س جمهورية 
الشيشان الصديقة رمضان أحمد قاديروف 

أم���س بجولة ف���ي معرض البحري���ن الدولي 
للطيران 2018. وأشاد جاللة الملك بالنجاح 
المتواص���ل ال���ذي يحقق���ه مع���رض البحرين 
انطالقت���ه،  بداي���ة  من���ذ  للطي���ران  الدول���ي 

ال���دول  قب���ل  م���ن  الواس���عة  وبالمش���اركة 
الش���ركات  وكبري���ات  والصديق���ة  الش���قيقة 
العالمي���ة الرائدة في مجال الطيران المدني 

والعسكري.

وزير الخارجية األميركيسمو ولي العهد

المنامة - بنا

جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة 

ووزير خارجية الواليات المتحدة األميركية الصديقة مايك بومبيو.

اس���تعراض  االتص���ال  ف���ي  وت���م 
العالق���ات الثنائي���ة الممي���زة بي���ن 
والوالي���ات  البحري���ن  مملك���ة 
الصديق���ة  األميركي���ة  المتح���دة 
واس���تمرار تطوي���ر أط���ر التع���اون 

والتنس���يق الثنائ���ي ف���ي مختل���ف 
المجاالت.

كم���ا تط���ّرق االتص���ال لجمل���ة م���ن 
عل���ى  والتط���ورات  الموضوع���ات 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

استعراض التنسيق مع الواليات المتحدة

Var آسيامفاتيح السعادة الزوجيةتعذيب وقتل أحوازييناستثمار الصينبناء عالم التسامح

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن  «
أحمد بن محمد آل خليفة أن القمة 

العالمية للتسامح في دبي أخذت على 
عاتقها مهمة سامية، وهي بناء عالم 

يسوده التسامح من خالل التعاون 
المشترك؛ لتعزيز التضامن اإلنساني، 

ومواجهة التعصب والتطرف.

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة  «
البحرين سمير ناس إن الصين 

تعتبر دولة مهمة وباتت 
تعرف بأنها “مصنع العالم” 

ويمكن أن تساهم في تشييد 
مشروعات البنية التحتية في 

البحرين.

أفادت منظمة حقوق اإلنسان  «
األحوازية أن اثنين من الناشطين 
المعتقلين هما أحمد حيدري بن 
عبود 28 سنة وعدنان سواري 34 
سنة، قتال جراء التعذيب على يد 

رجال األمن بالمعتقل السري لوزارة 
االستخبارات اإليرانية في األحواز.

يعتقد بعض الرجال والنساء  «
أن السعادة الزوجية قد تكون 

حلما صعب المنال، إال أن 
للسعادة الزوجية مفاتيح عدة، 

يجب أن ينتبه إليها الزوجان 
ليظفرا بالسعادة والبهجة 

والفرح.

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أمس  «
أنه سيستعين بنظام حكم الفيديو 

المساعد بدًءا من دور الثمانية في كأس 
آسيا مطلع العام المقبل في اإلمارات. 

وأكد االتحاد االستقرار على تطبيق 
النظام في 7 مباريات في كأس آسيا 

وبدًءا من دور الثمانية.
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)02(و )10( و )11(

جيمي كارترسمو رئيس الوزراء

بع���ث صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء رس���الة لكارتر، قال س���موه 
فيه���ا “لق���د تلقيت بتقدي���ر عميق رس���التكم وإعالن أتالنت���ا المرفق من 
أج���ل النهوض بحق المرأة في الوصول إلى المعلومات، وأود أن أغتنم 
هذه الفرصة ألؤكد لكم أن دستور مملكة البحرين يضمن المساواة بين 
الجنس���ين حيث تش���غل المرأة البحرينية 55 % من المناصب اإلدارية 
واإلش���رافية، مع مش���اركة 53 % في القطاع العام و33 % في القطاع 

الخاص”.
وأكد س���موه أن مملكة البحرين تش���اطر المؤتمر وجه���ة النظر الخاصة 
بالحاج���ة إل���ى اتخاذ إج���راءات لضم���ان حق الم���رأة في الوص���ول إلى 

المعلومات والحصول عليها.
وأض���اف س���موه أن الخطة الوطنية للنهوض بالم���رأة البحرينية )2013 
- 2022( ته���دف إل���ى تش���جيع مش���اركة الم���رأة ف���ي التنمي���ة الوطنية؛ 
وتزويده���ا بالمعرفة والتدريب النوعي، وإنش���اء حاضنات أعمال لدعم 
س���يدات األعم���ال. ونوه س���موه إل���ى أن اإلس���تراتيجيات الت���ي تتبناها 
مملك���ة البحرين تش���جع أيض���ا على إنش���اء لجان تكاف���ؤ الفرص داخل 
مؤسس���ات الدول���ة واعتم���اد ميزانيات تس���تجيب الحتياج���ات كل من 
النس���اء والرج���ال؛ لضم���ان العدالة وتكاف���ؤ الفرص للجمي���ع )الهدفان 5 

و10 من أهداف التنمية المستدامة(.

جددت مملكة البحرين موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة وم���ا تتخ���ذه م���ن إج���راءات بش���أن قضي���ة المواط���ن جم���ال 
خاش���قجي )رحم���ه هللا(، والتي أوضحها وزي���ر الخارجية والنائب العام 
بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية، مؤك���دة أن الخط���وات تعك���س الح���رص 
عل���ى المحاس���بة وعق���اب كل المتورطين في القضي���ة وااللتزام الكامل 

بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية.

وش���دت المملك���ة عل���ى رفضها الت���ام لتس���ييس القضي���ة أو تدويلها أو 
اس���تغاللها لإلس���اءة للمملكة العربية الس���عودية والتعدي على سيادتها 
وأمنها واستقرارها، ومحاوالت شق الصف اإلسالمي بأسره، مؤكدة أن 
المملكة العربية الس���عودية هي أس���اس االستقرار والسالم في المنطقة 
والعال���م، وصاحب���ة الدور الحيوي واإلس���تراتيجي ف���ي تحقيق التنمية 

المستدامة والرخاء واالستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

المرأة تشغل 55 % من المناصب اإلدارية

البحرين ترفض التسييس أو التدويل

البحرين 
تشتري 

12 طائرة 
عمودية 
أميركية

”الخليجية 
السعودية” 

تشتري 
20 طائرة 
“أيرباص” 

“باس” 
تستثمر 10 

ماليين دينار 
لشراء معدات 

حديثة 

تسليم “طيران 
الخليج” 

6 طائرات 
 A320 أيرباص“

نيو” سنوًيا

المنامة - وزارة الخارجية

)14(

)05(
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جاللة الملك ورئيس جمهورية الشيشان الصديقة في جولة 
بمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 
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ج���ال���ة ال��م��ل��ك ي��ص��ط��ح��ب ال���رئ���ي���س ال��ش��ي��ش��ان��ي ب��ج��ول��ة ع��ب��ر األج��ن��ح��ة

نجاح متواصل لمعرض البحرين الدولي للطيران

الجاللة  صاحب  الللبللالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بللن  حمد  الملك 
بللرقلليللة شللكللر جللوابلليللة مللن الللرئلليللس 
ا على برقية  العراقي برهم صالح؛ ردًّ
انتخابه  بمناسبة  له  المهنئة  جاللته 

رئيًسا لجمهورية العراق الشقيقة.
وأعرب الرئيس العراقي في برقيته 
الملك  لللجللاللللة  تمنياته  أطلليللب  عللن 
ولشعب  والللسللعللادة  الصحة  مللوفللور 
التقدم  مللن  مللزيللدا  البحرين  مملكة 

واالزدهار.

المنامة - بنا

جاللة الملك     

يتلقى شكر   

الرئيس العراقي

قام الممثل الش���خصي لجاللة الملك رئيس 
اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة لمع���رض البحرين 
الطيران س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد آل 
خليف���ة، بجولة أمس في مع���رض البحرين 
للطي���ران ف���ي دورت���ه الخامس���ة،  الدول���ي 
والذي افتتحه سموه نيابة عن عاهل البالد 
صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 

خليفة في قاعدة الصخير الجوية. 
وف���ي الجول���ة اطل���ع س���موه على ع���دد من 
الطائ���رات المعروض���ة، وتح���دث م���ع ع���دد 
م���ن المس���ؤولين ف���ي الش���ركات العارض���ة. 
كما زار س���موه جن���اح قوة دف���اع البحرين، 
مكت���ب طي���ران الخلي���ج، ش���ركة البحري���ن 
لالتص���االت )بتلك���و( في المع���رض، وكذلك 
صالة العرض التي تتضمن أجنحة شركات 
ومكات���ب  المس���اندة  الش���ركات  الطي���ران، 
الس���فر والتدريب، وشاهد س���موه العروض 

الجوية التي قدمتها عدد من فرق الطيران 
االستعراضية المشاركة في المعرض. 

وق���ال س���مو الش���يخ عب���دهللا ب���ن حم���د آل 
ا  خليف���ة إن مع���رض ه���ذا الع���ام ش���هد نم���وًّ

وتط���وًرا، إذ ت���م عرض آخر م���ا تم التوصل 
إلي���ه م���ن تط���ور وتكنولوجي���ا ف���ي مج���ال 
صناع���ة الطي���ران وتقدي���م آخ���ر التقني���ات 
المتخصصة في هذا المجال، باإلضافة إلى 

تقدي���م البرامج واألنش���طة ل���زوار المعرض 
من المواطنين والدول الشقيقة والصديقة. 
وف���ي نهاي���ة الجول���ة، الت���ي راف���ق س���موه 
فيه���ا ع���دد م���ن المس���ؤولين، تمنى س���موه 

لجمي���ع المش���اركين والعارضي���ن والوف���ود 
ع���رض  ف���ي  التوفي���ق  والمس���تثمرين 
الصفق���ات  افض���ل  وتحقي���ق  منتجاته���م 
بالع���روض  االس���تمتاع  المع���رض  ول���زوار 

الجوي���ة ومش���اهدة افض���ل م���ا وص���ل إليه 
المدن���ي  الطي���ران  صناع���ة  ف���ي  التط���ور 
والعس���كري والتقني���ات الحديث���ة في عالم 

المواصالت.

المنامة - بنا

عبداهلل بن حمد: معرض الطيران شهد نموا وتطورا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد يقوم بجولة في المعرض

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة في قاعدة الصخير الجوية 
أم���س نائ���ب رئيس عالق���ات الزبائن في ش���ركة 
لوكهي���د مارت���ن للمالح���ة الجوي���ة ق���اري نورث، 
المستش���ار العس���كري األق���دم ان���درو بولف���ورد، 
الرئي���س التنفيذي لش���ركة ليوناردو اليس���اندرو 
بروفوم���و، مدي���ر المبيع���ات اإلقليم���ي وجن���وب 
إفريقي���ا لش���ركة ليون���اردو تي���م وود، الرئي���س 
التنفي���ذي لش���ركة بي���ل )Bell( ميت���ش س���نايدر، 
والمدير العام لش���ركة بيل )Bell( س���مير رحمان؛ 
بمناسبة مشاركتهم في معرض البحرين الدولي 

للطيران 2018، في نسخته الخامسة.
الش���ركات  برؤس���اء  المل���ك  جالل���ة  ورح���ب 

وبمش���اركتهم ف���ي المعرض المه���م الذي يعكس 
واالس���تثمارية  االقتصادي���ة  العالق���ات  تط���ور 
الش���ركات، وم���ا  البحري���ن وه���ذه  بي���ن مملك���ة 
حقق���ه مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران من 
نجاح���ات متوالي���ة من���ذ انطالقت���ه عل���ى أرض 
مملكة البحرين والمش���اركة الواس���عة للشركات 
بالطي���ران  المعني���ة  العالمي���ة  والمؤسس���ات 
التقني���ات  أه���م  وع���رض  والمدن���ي  العس���كري 
الحديث���ة في عال���م الطيران والمالح���ة الجوية 
واالس���تثمار ف���ي ه���ذا المج���ال، وتمن���ى جاللته 
ف���ي ظ���ل  والتوفي���ق  النج���اح  لمش���اركتهم كل 
اإلمكان���ات الكبي���رة التي يوفرها ه���ذا المعرض 

للمشاركين.

وأعرب ضيوف البالد عن شكرهم وتقديرهم لجاللة الملك على حفاوة االستقبال، مشيدين  «
بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في التنظيم واإلعداد للمعرض والنجاح الكبير الذي 

حققه باستقطاب العدد المتزايد من الشركات العالمية ومختلف العارضين.

قام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة، ورئيس جمهورية الشيشان 
الصديق���ة رمضان أحمد قاديروف أمس بجولة 
ف���ي مع���رض البحري���ن الدولي للطي���ران 2018 
في نس���خته الخامسة، والذي انطلقت فعالياته 

أمس األول في قاعدة الصخير الجوية.
وزار جاللته وضيف البالد جناح دولة اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة الش���قيقة مجل���س الت���وازن 
للتع���اون االقتص���ادي، واس���تمع إل���ى ش���رح من 
المس���ؤولين ح���ول مه���ام والمس���ؤوليات الت���ي 
يطل���ع به���ا المجلس، كم���ا زار جاللت���ه والرئيس 
الشيش���اني جن���اح روس���يا االتحادي���ة وش���اهد 
هن���اك الطائ���رات الروس���ية واس���تمع إلى ش���رح 

ح���ول ما تتميز ب���ه الطائرات من ممي���زات، كما 
زار جاللة الملك الش���ركة الس���عودية للصناعات 
العسكرية وعدد من الشركات األميركية، حيث 
قدم المسؤولون في هذه األجنحة شرحا حول 
دور ه���ذه الش���ركات ف���ي المجاالت العس���كرية 

والمدنية.
وأش���اد جالل���ة المل���ك بالنج���اح المتواصل الذي 
يحقق���ه مع���رض البحرين الدول���ي للطيران منذ 
بداية انطالقته، وبالمش���اركة الواس���عة من قبل 
الدول الش���قيقة والصديقة وكبريات الش���ركات 
العالمي���ة الرائ���دة ف���ي مج���ال الطي���ران المدني 

والعسكري.

وأعرب جاللته عن تقديره للدور الكبير لقوة دفاع البحرين وسالح الجو الملكي في إنجاح هذه  «
الفعالية المهمة وما قدمه منتسبيها من جهود طيبة في التنسيق والتنظيم ومشاركتهم 

المتميزة في العروض الجوية، والتي عكست قدراتهم وكفاءتهم العالية، متمنيا جاللته 
للجميع كل التوفيق والنجاح في مشاركاتهم المستقبلية.

جاللة الملك يستقبل عددا من مسؤولي الشركات المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2018

ج���ال���ة ال��م��ل��ك ي��س��ت��ق��ب��ل ك���ب���ار ال��م��س��ؤول��ي��ن ف���ي ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن وب��ي��ل

تطور العالقات االستثمارية بين البحرين وشركات الطيران
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استقبل عاهل صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قاعدة الصخير 
الجوي���ة رئي���س جمهوري���ة الشيش���ان الصديق���ة رمض���ان أحم���د قادي���روف والوفد 

المرافق؛ بمناسبة زيارته المملكة.

ورح���ب جال���ة العاهل بضيف الب���اد الكريم، 
واس���تعرض معه عاق���ات الصداقة والتعاون 
الوثيق���ة، وفرص تعزيزها في المجاالت كافة 
بم���ا يخ���دم األه���داف والتطلعات المش���تركة، 
الشيش���ان  جمهوري���ة  رئي���س  أع���رب  فيم���ا 
ع���ن ش���كره وتقدي���ره لجال���ة المل���ك على ما 
حظ���ي به م���ن حفاوة وترحي���ب وعلى جهود 
جالته في تطوير أس���س التنس���يق المشترك 
بي���ن البلدين.  وأش���اد جالته بنتائ���ج الزيارة 
الرئي���س  فخام���ة  به���ا  ق���ام  الت���ي  الناجح���ة 
قادي���روف لمملك���ة البحري���ن الع���ام الماض���ي، 

وبحرص���ه عل���ى دف���ع العاق���ات الثنائية نحو 
مزي���د من التط���ور والتقدم على المس���تويات 
كافة، مشيدا بجهود فخامته في بناء وتنمية 
باده بالش���كل الذي يسهم في تلبية تطلعات 
ش���عب الشيش���ان الصدي���ق. ومن جانب���ه، أكد 
ضي���ف الب���اد رغب���ة باده وس���عيها لترس���يخ 
دعائ���م عاقاته���ا م���ع المملك���ة ف���ي مختل���ف 
جوان���ب التعاون، منوها بم���ا حققته البحرين 
قي���ادة  بفض���ل  ش���املة  تنموي���ة  نهض���ة  م���ن 
جال���ة المل���ك. وأش���اد بالنجاح ال���ذي يواصل 
تحقيق���ه مع���رض البحري���ن الدول���ي للطيران 

في نس���خته الخامس���ة، منوها بما يقدمه من 
ف���رص اس���تثمارية وتجارية مهم���ة من خال 
اس���تضافته لنخبة الشركات والمختصين في 

قط���اع الطيران على مس���توى العال���م، متمنيا 
لش���عب المملك���ة تحقي���ق المزيد م���ن التطور 
والرخ���اء. كما ج���رى خال اللق���اء بحث عدد 

من القضايا الراهنة على الصعيدين اإلقليمي 
والدول���ي وتبادل وجه���ات النظ���ر حيال عدد 
م���ن المس���ائل ذات االهتمام المش���ترك. وأقام 

صاح���ب الجال���ة المل���ك مأدبة غ���داء تكريما 
لرئي���س جمهورية الشيش���ان وأعض���اء الوفد 

المرافق.

جاللة الملك مستقبال الرئيس الشيشاني

المنامة - بنا

دفع العالقات مع الشيشان على المستويات كافة 
ج���ال���ة ال���م���ل���ك ي��ب��ح��ث ال���ق���ض���اي���ا ال���راه���ن���ة م����ع ال���رئ���ي���س ق����ادي����روف

المنامة - بنا

اس���تقبل عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة في قاعدة الصخير الجوية أمس رئيس���ة قس���م 
االبتكار في شركة ساب اإلفريقية ادريانا ماري؛ بمناسبة زيارتها مملكة البحرين لحضور معرض البحرين الدولي للطيران 

2018، في نسخته الخامسة.

ورح���ب جال���ة المل���ك بم���اري، وأعرب 
عن ش���كره لحضورها مع���رض البحرين 
جالت���ه  مش���يدا  للطي���ران،  الدول���ي 
العلمي���ة  المج���االت  ف���ي  بمجهوداته���ا 
والتكنولوجية وحرصها على اكتس���اب 
الخب���رات والمعرف���ة واالطاع على كل 

ما هو جديد في التقنيات الحديثة.

وأك���د جالت���ه أهمي���ة النجاح���ات التي 
للطي���ران  البحري���ن  مع���رض  حققه���ا 
من���ذ انطاقت���ه وحت���ى ه���ذا المع���رض 
والمتمي���زة  الكبي���رة  وبالمش���اركات 
والعالمي���ة  العربي���ة  الكب���رى  للش���ركات 
المدني���ة  تخصصاته���ا  بمختل���ف 
النج���اح  يعك���س  مم���ا  والعس���كرية، 

المتواص���ل ف���ي تعزي���ز موق���ع البحرين 
على خريطة معارض الطيران العالمية.

وأعربت ماري عن بالغ شكرها وتقديرها 
لجالة المل���ك على حفاوة االس���تقبال، 
مش���يدة بم���ا حققه المع���رض من نجاح 
باس���تقطاب ه���ذا الع���دد المتزاي���د م���ن 
الشركات العالمية ومختلف العارضين. جاللة الملك مستقبال رئيسة قسم االبتكار بشركة ساب اإلفريقية

النجاحات تعكس موقع البحرين على خريطة المعارض العالمية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اس���تقبل عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة ف���ي قاعدة 
الصخي���ر الجوي���ة أم���س رئي���س االتحاد الدول���ي للفروس���ية إنجمار دي ف���وس والوفد 
المراف���ق؛ بمناس���بة زيارته البالد للمش���اركة في اجتماعات الجمعي���ة العمومية لالتحاد 

الدولي للفروسية والتي تستضيفها مملكة البحرين.

الدول���ي  االتح���اد  برئي���س  العاه���ل  ورح���ب 
للفروس���ية وبزيارته المملك���ة، معربا عن أطيب 
تمنيات���ه ل���ه وللمش���اركين ف���ي ه���ذا االجتم���اع 
بالتوفيق والس���داد بما يسهم في خدمة رياضة 

الفروسية وتعزيزها على الصعيد العالمي.
وأش���اد جالته بالجهود المتواصل���ة التي يبذلها 
إنجم���ار في س���بيل النهوض برياضة الفروس���ية 
واالرتق���اء به���ا إل���ى مس���تويات متمي���زة، ودعم 
برامج وأنشطة االتحاد الدولي لتنظيم مختلف 
البط���والت التي أس���همت في تحقي���ق نجاحات 
كبيرة في هذه الرياضة العالمية، مؤكدا جالته 

الت���ي  الرائ���دة  واإلنج���ازات  النجاح���ات  عل���ى 
حققته���ا مملك���ة البحرين في رياضة الفروس���ية 
وذل���ك  والعالم���ي  اإلقليم���ي  المس���تويين  عل���ى 
م���ن خ���ال مش���اركاتها ف���ي مختلف الس���باقات 
وتنظيمه���ا العديد من البطوالت العالمية، والتي 
ع���ززت م���ن مكان���ة ه���ذه الرياض���ة ف���ي المملكة 
وتطوره���ا وأعط���ت الص���ورة المش���رفة لكف���اءة 
وقدرة فرسان البحرين وتألقهم في المنافسات 

كافة وحصدهم العديد من األلقاب.
ون���وه جال���ة المل���ك ب���أن مملك���ة البحري���ن تعد 
م���ن ال���دول الت���ي تملك أفض���ل المراب���ط للخيل 

العربية األصيلة والمس���جلة في منظمة الواهو، 
والت���ي تش���تهر بنق���اوة س���االتها وق���وة تحملها 
رياض���ة  تحظ���ى  حي���ث  الفروس���ية،  لس���باقات 
الفروسية وس���باقاتها بشعبية واسعة لدى أبناء 
المملك���ة والمقيمين على أرضها. وأعرب جالته 
ع���ن تطل���ع البحرين ممثل���ة في االتح���اد الملكي 

للفروس���ية وسباقات القدرة إلى مزيد من تعزيز 
التعاون والشراكة مع االتحاد الدولي للفروسية 
خدم���ة له���ذه الرياض���ة العريقة، والت���ي تحظى 
بشعبية عالمية كبيرة. كما أكد الملك على الدور 
المه���م ال���ذي تمثله رياضة الفروس���ية في تعزيز 
عاق���ات الصداق���ة بي���ن مختل���ف ال���دول وم���د 

جس���ور التفاه���م والتعارف والتقارب وترس���يخ 
قيم المحبة بين شعوب العالم المختلفة، متمنيا 
جالت���ه لرئي���س االتح���اد الدولي للفروس���ية كل 

التوفيق والتقدم.
الدول���ي  االتح���اد  رئي���س  أع���رب  جهت���ه،  م���ن 
للفروس���ية إنجم���ار دي ف���وس ع���ن بال���غ ش���كره 

وتقديره لصاحب الجالة الملك على ما لقيه من 
حفاوة وترحيب خ���ال زيارته مملكة البحرين، 
مش���يدا بجه���ود البحري���ن بقي���ادة جال���ة الملك 
واهتمامها بتطوير ودعم رياضة الفروس���ية مما 
أثم���ر ع���ن تف���وق فرس���ان البحري���ن، وتحقيقهم 

العديد من البطوالت اإلقليمية العالمية.

نيابة عن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، حضر 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل االستقبال الذي أقامته شركة لوكهيد مارتن األميركية لالحتفاء بمرور 30 عامًا من 

الشراكة مع قوة دفاع البحرين في فندق الريتز كارلتون هذا اليوم تزامنًا مع معرض البحرين الدولي للطيران 2018. 

س���لمان  ب���ن  عيس���ى  الش���يخ  س���مو  وأش���اد 
ف���ي حف���ل االس���تقبال بالتعاون بي���ن مملكة 
البحري���ن وش���ركة لوكهيد مارت���ن الذي يأتي 
ضم���ن إط���ار العاق���ات الثنائي���ة التاريخي���ة 
الممي���زة بي���ن المملك���ة والوالي���ات المتح���دة 
األميركي���ة الصديق���ة الت���ي تحظ���ى باهتمام 
عاه���ل الب���اد صاح���ب الجال���ة المل���ك حمد 
إن  س���موه  وق���ال  خليف���ة.  آل  عيس���ى  ب���ن 
مملكة البحرين تعتز بش���راكاتها الدولية في 
المج���االت الدفاعي���ة واألمني���ة التي يتم من 

خاله���ا تبادل أس���س الدعم والتنس���يق، مما 
يؤط���ره االلت���زام المش���ترك باألم���ن العالم���ي 
لإلس���هام ف���ي الحف���اظ عل���ى وتي���رة التنمية 
الت���ي  باألهمي���ة  س���موه  ون���وه  واالزده���ار. 
تش���كلها اتفاقي���ة ش���راء الطائ���رات المقاتل���ة 
)F-16V Block70( الت���ي ت���م توقيعه���ا ف���ي 
زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء إل���ى واش���نطن الع���ام الماض���ي، مما 
يس���هم ف���ي تعزيز ق���درات وجهوزية س���اح 

الج���و الملك���ي البحريني وال���ذي تأتي ضمن 
برنام���ج التحدي���ث والتطوير المس���تمر لقوة 
دف���اع البحري���ن. وف���ي الحفل ال���ذي حضره  
وزي���ر ش���ؤون الدف���اع الفريق الركن يوس���ف 
الجاهم���ة، ألقى كل من نائب رئيس لوكهيد 
مارتن رود مكلين وسفير الواليات المتحدة 
األميركي���ة جس���تين س���يبريل وقائد س���اح 
الجو الملكي البحريني كلمات بهذه المناسبة 
الل���واء الركن طيار الش���يخ حم���د بن عبدهللا 

آل خليفة.

جاللة الملك مستقبال رئيس االتحاد الدولي للفروسية 

ال��م��ن��ام��ة ت��س��ت��ض��ي��ف ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ات��ح��اد ال���دول���ي ل��ل��ف��روس��ي��ة

ع��ي��س��ى ب��ن س��ل��م��ان ي��ح��ض��ر ح��ف��ل اس��ت��ق��ب��ال “ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن” األم��ي��رك��ي��ة

جاللة الملك: الفروسية تعزز الصداقة بين الدول

البحرين تعتز بشراكاتها الدولية في المجاالت الدفاعية واألمنية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يحضر حفل االستقبال الذي أقامته شركة لوكهيد مارتن األميركية



تطوير تجربة نهوض المرأة بــــــما يناسب المجتمع البحريني
صاحبة السمو الملكي لدى حضورها ختام المؤتمر

المرأة في المجال 

التشريعي والعمل البلدي

ال��م��رأة ال��ب��ح��ري��ن ف��ي دع���م  ال��ع��اه��ل يثبت ج��دي��ة  ال��م��ش��ارك��ون: ح��ض��ور ق��ري��ن��ة 

بحض���ور قرينة عاهل الب���اد، رئيس���ة المجلس األعلى 
للم���رأة صاحب���ة الس���مو الملك���ي األمي���رة س���بيكة بنت 
إبراهي���م آل خليف���ة، اختت���م المجل���س أعم���ال المؤتمر 
ف���ي  للم���رأة  السياس���ية  المش���اركة  “دور  الدول���ي 
تحقي���ق العدالة التنموي���ة: تجارب عملي���ة.. وتطلعات 
مس���تقبلية” أعمال���ه أم���س بمش���اركة جم���ع رفي���ع م���ن 

الق���ادة والمس���ؤولين والخب���راء واألكاديميي���ن. وأك���د 
المش���اركون ف���ي المؤتم���ر أن ح���رص صاحب���ة الس���مو 
الملكي على حضور جميع فعاليته وجلساته على مدى 
يومين ومتابعته���ا الحثيثة لمح���اور النقاش والتفاعل 
م���ع المتحدثي���ن والمش���اركين، إنم���ا يثبت م���رة أخرى 
جدي���ة اإلرادة السياس���ية ف���ي مملك���ة البحري���ن ف���ي 

مج���ال دعم الم���رأة والحرص على رفع مش���اركتها في 
جميع المجاالت وفي مجال العمل السياس���ي تحديدا، 
ويؤك���د أيضا حرص البحرين على إتاحة أوس���ع مجال 
ممكن أمام دول العالم لاس���تفادة م���ن تجربة المملكة 
ف���ي مج���ال نهوض الم���رأة، جنبا إلى جن���ب مع المضي 
قدم���ا ف���ي تطوير ه���ذه التجرب���ة اعتمادا عل���ى أفضل 

الممارس���ات العالمية في هذا السياق وبما يتناسب مع 
المجتم���ع البحريني. وتضمن اليوم الختامي للمؤتمر 3 
جلس���ات عمل ق���دم المتحدثون فيها عص���ارة خبرتهم 
وتجاربهم في قضايا المرأة المختلفة في دول متعددة 
حول العالم، ورؤيتهم للجهد العالمي الساعي إلى دعم 

المرأة ورفع نسبة تمثيلها في البرلمان تحديدا.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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المختلفة ال���م���رأة  ق��ض��اي��ا  ف���ي  ال���ت���ج���ارب  ت��س��ت��ع��رض  ع��م��ل  ج��ل��س��ات   3

سمو األميرة سبيكة حرصت على حضور جميع جلسات المؤتمر

المرأة في المجال 

التشريعي والعمل البلدي

أكدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري أنه آن األوان لتتطلع المرأة البحرينية إلى التربع على مقعد رئاسة المجلس النيابي. 
وأوضحت أن هذا الطموح يأتي في وقت نش���هد فيه إقباال كبيرا من نس���اء البحرين على الترش���ح لالنتخابات بعدد وصل إلى 47 امرأة في 

26 دائرة، وأغلبهم ممن يحملون شهادات أكاديمية رفيعة المستوى، وفي ظل ارتفاع مستوى الوعي االنتخابي لدى المجتمع البحريني.

وأش���ارت إلى أن وجود المرأة البحرينية 
ف���ي كل مجال من مج���االت العمل يؤكد 
أن  عل���ى  ق���ادرة  البحريني���ة  الم���رأة  أن 
تضيف إل���ى اقتصادها الوطن���ي، وتكون 
عنصرا فاعا فيه، وأن وصولها إلى مقعد 
رئاس���ة المجلس النيابي هو شيء رمزي 
يؤك���د صح���ة حضوره���ا ف���ي المج���االت 
كاف���ة. وبينت أن التقاري���ر الدولية اليوم 
دائم���ا ما تنظر إل���ى أن وصول المرأة إلى 
ه���ذا المقع���د على أن���ه إنجاز كبي���ر، إال أن 
عمله���ا الميدان���ي مع الرجل ف���ي البرلمان 
واهتمامهما بشكل متوازن تجاه القضايا 

يك���ون  أن  ينبغ���ي  األس���رة  ته���م  الت���ي 
مسؤولية مشتركة.

المجتم���ع  تفاع���ل  وتي���رة  أن  وذك���رت 
البحريني مع توجه دعم المرأة وتمكينها 
سريع، حيث إن المملكة تجاوزت مرحلة 
البحريني���ة  الم���رأة  عل���ى  وأن  التمكي���ن، 

أال تطال���ب غيره���ا بتمكينه���ا، ب���ل عليه���ا 
أن تنظ���ر إل���ى قدراتها بأنها عل���ى قاعدة 
متكافئة مع الرجل البحريني، في الوقت 
ال���ذي تحص���ل فيه عل���ى مس���اندة كاملة 
من���ه. ودع���ت إل���ى أن يتخل���ى المجتم���ع 
البحرين���ي ع���ن تردي���د ش���عارات تمكي���ن 

البحريني���ة  الم���رأة  أن  وذل���ك  الم���رأة؛ 
موجودة في الميدان وتحقق اإلنجازات.
ولفت���ت إل���ى أن المجتم���ع الدول���ي فق���ط 
يطال���ب بفرض تدبير الكوتا في دس���اتير 
ال���دول وقوانينه���ا، ف���ي حي���ن أن هن���اك 
أكث���ر من ح���ل وطريقة لوض���ع حزمة من 
التدابي���ر، كبرنام���ج التمكي���ن السياس���ي 

الذي بدأ في 2002.
وقال���ت إن مؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي 
أيض���ا ينبغ���ي أن تأخ���ذ دوره���ا ف���ي رفع 
وعي الناخب وإبراز الممارسات الناجحة 
وتش���جيع الم���رأة عل���ى دخ���ول الس���لطة 

التشريعية والمشاركة في االنتخابات. 
وأردفت أن البحرين ستحاول من خال 
االجتماعات اإلقليمية فيما يتعلق بإعداد 
م���ادة اإلع���ان الخام���س لبيجي���ن الع���ام 
2020 أن تض���ع توصيات المؤتمر الدولي 

على طاولة النقاش.

األنصاري: نتطلع إلى تربع المرأة على مقعد رئاسة البرلمان

هالة األنصاري

سيدعلي المحافظة
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تـفـاعـل مـجـتـمـعـي سـريـع مـع    
جـهـود دعـم وتـمـكـيـن الـمـرأة

قدم���ت األمي���ن الع���ام للمجل���س األعل���ى للم���رأة هال���ة األنص���اري رؤي���ة 
مستقبلية من محاور عدة في مجال عدد من قضايا المرأة حول العالم، 

وذلك خال جلسة أقيمت في ختام المؤتمر.
وأك���دت األنص���اري ض���رورة إع���ادة النظر فيما يت���م اقتراحه م���ن تدابير 
مؤقت���ة يق���ال إنه���ا ترم���ي لرفع حض���ور المرأة في الش���أن الع���ام، مؤكدة 
أهمي���ة إعطاء الدول حرية اختيار ما يناس���بها من تلك المعايير، وقالت 
“الدلي���ل على ذلك ه���و أن المنظمات الدولية المعني���ة برصد تقدم المرأة 
مازال���ت تس���تخدم معايي���ر بعضه���ا غي���ر ع���ادل وغي���ر فع���ال، وتتجاهل 
مؤش���رات مهمة”، مؤكدة ضرورة أن تراعي تلك المعايير خصوصية كل 

دولة واإلرادة الش���عبية فيها، وقال���ت “لم نلحظ أن التقارير الدولية مثا 
رص���دت صدور قانون األس���رة البحريني، كما أن تل���ك التقارير لم تلحظ 

دور عضو مجلس النواب الداعم لقضايا المرأة واألسرة مثا”.
ولفت���ت إلى أنه بات���ت الحاجة ملحة لقيام المجتمع الدولي بإعادة النظر 
ف���ي طريقة متابعته لتقدم المرأة في مجال المش���اركة السياس���ية، وبما 
يراع���ي خصوصية المجتمعي���ة المرتبطة بعوامل كثيرة من بينها تطوير 

التجربة السياسية عموما، وليس المرأة على وجه التحديد.
وأك���دت األنص���اري أهمية رصد طبيعة التحوالت التي تش���هدها اآلليات 
الوطنية المطبقة لدعم المرأة، الفتًة إلى أن هذه اآلليات بحاجة لتطوير 

دائم في المنطقة العربية، وقالت “وصلنا إلى مرحلة ال نستطيع أن نكرر 
م���ا قلن���اه في إعان بكي���ن الخاص بالم���رأة في الع���ام 1995، ويجب أن 
نرتق���ي ب���أداء ودور هذه اآللي���ات؛ من أجل ضمان نه���وض المرأة وحتى 

نكون مستعدين لإلعان العالمي القادم العام 2020”.
وف���ي إطار التطلعات المس���تقبلية ذاته���ا، أكدت األنص���اري أهمية توفير 
منصات دائمة يتم من خالها تبادل اآلراء واألفكار والخبرات بين جميع 
ال���دول في مج���ال دعم المرأة، بما يس���هم في تس���ريع الوص���ول للنتائج 

المنشودة من ذلك الدعم.

تطلعات مستقبلية

أكدت المبعوث الخاص بالديوان الملكي س���ميرة رجب أن موضوع 
الحق���وق الت���ي يجب أن تتمتع بها المرأة ه���و موضوع جدلي حتى 
ف���ي المجتم���ع الغرب���ي، مش���يرة إل���ى أن الم���رأة البحريني���ة تتمت���ع 
بحقوقها المدنية والسياسية كاملة، وقالت إنه ليس هناك خلل في 
حقوق المرأة البحرينية، وإنما قد يكون هناك خلل في الممارسات، 
حي���ث ن���رى أن المرأة قد تعزف أحيانا عن ممارس���ة بعض حقوقها، 
واعتب���رت أن دخول المرأة في المعترك السياس���ي ال يحتاج تعليما 
وشهادات أكاديمية بقدر ما يحتاج إلى مهارة، حيث إن هناك نسبة 

مرتفعة من النساء عالميا يعزفن عن العمل السياسي.

قال���ت عض���و لجن���ة حق���و الم���رأة والمس���اواة بي���ن الجنس���ين ف���ي 
البرلم���ان األوروب���ي أنجلكي���ا ملين���ار إن أوروبا تش���هد صعود يمين 
متط���رف يعم���ل ضد مبادئ المس���اواة وضد المرأة.  ودعت النس���اء 
اللوات���ي يصلن إلى مناصب عليا إلى دعم نظرائهن من النس���اء في 

المستويات الدنيا والمتوسطة.

موضوع جدلي 

 يمين متطرف

ض مدير معهد الس���ام إلقليم الش���رق األوس���ط وش���مال  فوَّ
إفريقي���ا نجي���ب فريج���ي الباحث���ة ف���ي المعهد دالي���ا العلوي 
للحديث في الجلس���ة بدال عنه، إذ قالت إن المرأة تس���تطيع 
أن تك���ون قائ���دة سياس���ية من خ���ال عملها ضم���ن جمعيات 

ولجان للمرأة.
وأش���ارت إلى أن النضال لتحقيق تكاف���ؤ الفرص ليس حكرا 
على النس���اء، وإنما مس���ؤولية الرجل أيض���ا، وتحدثت حول 
التعليم والتربية كعنصرين أساس���يين لتمكين المرأة، السميا 

في التمكين السياسي.

فيم���ا تحدث���ت عضو مجلس الش���ورى دالل الزايد عن التزام 
مملكة البحرين بدعم المرأة، وتعزيز االستقرار األسري.

وقال���ت “نحن كنس���اء بحرينيات لم تكن لدينا أي مش���كلة ال 
في تنش���ئتنا المجتمعية وال في فه���م ودعم الرجل لنا، لذلك 
لسنا بحاجة إلى تدابير مؤقتة كحال بعض الدول، خصوصا 
وأن اإلرادة السياس���ية والش���عبية تق���ف ض���د )الكوت���ا(، وفي 
منظورن���ا اآلن، التدابي���ر المؤقتة أصبحت مؤش���ر تراجع في 

بعض الدول وتحولت إلى معوق وليس دافعا”.

اعتب���رت المديرة العامة لمنظمة الم���رأة العربية فاديا كيوان 
أنه ليس هناك شك في أن القيادات في جميع الدول العربية 
والعال���م تري���د أن ت���رى مس���اهمة أكب���ر للم���رأة ف���ي مختل���ف 
مج���االت العم���ل واإلنتاجي���ة، والقي���ادات تتخ���ذ الق���رارات 
وترس���م السياس���ات الازمة لذلك، لكنها اعتبرت أن القرار ال 
يكف���ي، والتطور الحقيقي يجب أن ينبع م���ن المجتمع ذاته، 
وتغيي���ر الس���لوكيات االجتماعي���ة؛ لتكون أكثر انس���جاما مع 

توجهات الدول وصانع القرار.

وٌأقيم���ت الجلس���ة الثاني���ة تح���ت عن���وان “األدوار المتجددة 
للمجتمع���ات والعدالة التنموية”، أش���ارت فيها تاتيانا تيبلوفا 
رئيس���ة وحدة المس���اواة بين الجنس���ين OECD إلى الحاجة 
إل���ى ردم الفج���وة بي���ن السياس���ات والتطبي���ق، والتأك���د من 
عدم وجود أي تمييز ضد النس���اء، وتحدثت عن تقرير صدر 
مؤخرا عن OECD ش���دد على أهمية األطر المؤسساتية في 
التأكد من استدامة السياسات الداعمة للمرأة، والتخلص من 

التمييز الموجود في المجمعات حاليا.

تدابير مؤقتة مسؤولية الرجل  العدالة التنموية القرار ال يكفي

لف���ت المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول 
العربي���ة محم���د الناصري عن أهمية تطوي���ر الخطاب الديني 
والن���ص الثقاف���ي واإلعام���ي والمناه���ج الدراس���ية؛ لتك���ون 
أكثر دعما للمرأة، وتش���جع الجميع على دعم مش���اركتها في 

مختلف المجاالت بما في ذلك المجال السياسي.

الخطاب الديني

أش���ارت مؤسس���ة مب���ادرة “نس���اء ف���ي الحوكم���ة” ف���ي كندا 
كارولي���ن كودس���ي إل���ى أنه حت���ى دول���ة متقدمة مث���ل كندا 
ال نج���د فيه���ا أن النس���اء يحض���رن بكثرة ف���ي مجالس إدارة 
الش���ركات. وقالت إن هناك 218 شركة خاصة في كندا ليس 

لديها امرأة واحدة في مجلس اإلدارة.

تجربة كندا

تحدثت روبي باكش���ي خ���وردي عميدة كلية عل���م االجتماع 
ع���ن  السويس���ري  االتح���اد  ف���ي   AGSB بجامع���ة  والري���ادة 
الفروق���ات بي���ن دول العالم في مجال دعم المرأة. وأش���ارت 
إل���ى ضرورة مراع���اة االختافات الثقافية ف���ي هذا المجال، 

وتشجيع المبادرات الداعمة للمرأة في الدول النامية.

مراعاة االختالفات

مدير مكتبة اإلسكندرية مصطفى الفقي نوه بدعم البحرين 
للم���رأة، وق���ال “إن جل���وس صاحب���ة الس���مو بينن���ا على مدى 
يومي���ن له���و دليل على إرادة سياس���ية لدى مملك���ة البحرين 
ف���ي دعم الم���رأة”.  وأع���رب عن رفضه ل���� “الكوت���ا”، وقال إن 
“الكوت���ا ه���ي بحد ذاتها تمييز ضد الم���رأة؛ ألنها تؤكد ضعفها 
وع���دم جدارتها، وأنه���ا مخلوق درجة ثانية”، مش���ددا أهمية 
دور الجامعات والمؤسسات الدينية والتجمعات الفكرية في 
الترويج لسياسات تمكين المرأة، الفتا إلى أن الرجل والمرأة 

متكامان، وليسا متنافسين.

رفض “الكوتا”

وكان المؤتمر بدأ أعماله أمس بجلسة صباحية عقدت تحت عنوان 
“االس���تثمار م���ن أج���ل مجتمع���ات عادلة وقي���اس العائ���د”، وأدارتها 
ماري���ك بولس���ون، وهي محامي���ة ومدي���رة معهد التحكي���م الدولي 
التاب���ع لكلي���ة الحق���وق بجامع���ة ميام���ي. واس���تعرضت بياتري���س 
بي���رون عضو مجلس النواب الفرنس���ي ورئي���س مجموعة الصداقة 
البحرينية الفرنس���ية في الجلسة تجربة المشاركة السياسية للمرأة 
في فرنسا، الفتة إلى أن نسبة النساء في البرلمان الفرنسي وصلت 
حالي���ا إل���ى 50 %، وذل���ك في تتويج لمس���يرة نض���ال امتدت ألكثر 

من مئتي عام.

دعم مجتمعي

أك���دت عض���و المجل���س الفيدرالي الروس���ي مجلس الش���يوخ يلينا 
بيببيكوف���ا أهمي���ة المؤتم���ر ف���ي اس���تعراض التج���ارب العالمية في 

مجال دعم وحضور المرأة.
وقالت إن المرأة في روسيا تتولى جميع المناصب، حتى المجلس 

الفيدرالي الروسي نفسه ترأسه امرأة ونائبتها امرأة. 
وتحدثت عن المنتدى النس���ائي األوراس���ي الذي ساهم في توسيع 
االتص���االت بين المرأة ومجمعات النس���اء في روس���يا مع نظيراتها 
ف���ي العال���م، ولفتت إل���ى أن هناك اقتراحا بتغيير اس���م المؤتمر إلى 

الكونجرس النسائي العالمي.

تجارب عالمية

أش���ادت المراق���ب الدائم لمنظم���ة المؤتمر اإلس���امي لدى 
االتح���اد األوروب���ي، عصم���ت جيه���ان، بالت���زام البحري���ن 
بتقدي���م تقاريره���ا لش���كل دوري للمنظم���ات الدولي���ة مثل 
األم���م المتح���دة وغيرها م���ن المنظمات واللج���ان المعنية 

بالمرأة.
ولفتت إلى أن إعان بيكين نص على ضرورة وجود جهات 
أو هي���اكل مؤسس���ية فاعل���ة في كل ال���دول تعن���ى بالمرأة، 
مؤك���دًة أهمية مراجعة محتوى وس���ائل اإلع���ام والمناهج 

الدراسية؛ للتأكد من أن صورة المرأة فيها ليست نمطية.

مراجعة اإلعالم



مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أش���اد وزي���ر العم���ل والتنمية االجتماعي���ة جميل حميدان بالش���ركات والمؤسس���ات البحرينية الت���ي تم تكريمها خ���ال حفل افتتاح 
اجتم���اع لجن���ة وزراء العمل ولجنة وزراء الش���ؤون االجتماعية ب���دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي���ة، والذي عقد في دولة 

الكويت الشقيقة في الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر الجاري.

ج����اء ذل����ك بمناس����بة تكري����م كل من أس����واق 
األس����رة، وش����ركة إنفيتا، ضمن فئة منش����آت 
القط����اع الخاص المتميزة ف����ي مجال إحالل 
دول  مس����توى  عل����ى  الوظائ����ف  وتوطي����ن 
المجل����س، وتكري����م مؤسس����ة نظ����ارات عمار 
ع����ن فئة أفض����ل مش����روع صغير م����ن مملكة 
البحري����ن، فضال ع����ن تكريم ن����ادي صاحبات 
األعم����ال والمه����ن البحريني����ة ع����ن مش����روع 
فئ����ة  ع����ن  وذل����ك  االقتصادي����ة،  الحاضن����ات 
العم����ل  مج����ال  ف����ي  الرائ����دة  المش����روعات 
االجتماع����ي عل����ى مس����توى دول المجل����س، 
إضافة إلى  تكريم شركة عبدهللا بن يوسف 
فخرو؛ نظير إس����هاماتها في إنش����اء مشروع 
مركز عبدهللا بن يوس����ف فخ����رو االجتماعي 
وكذل����ك ن����ادي عب����د هللا ب����ن يوس����ف فخ����رو 

االجتماعي للوالدين.
ووزراء  العم����ل  وزراء  أن  حمي����دان  وأك����د 
الش����ؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون 
ل����دول الخليج العرب����ي حريصون على تنفيذ 

التع����اون  مجل����س  دول  ق����ادة  توجيه����ات 
الرامي����ة إلى توحي����د الجهود مع مؤسس����ات 
المجتم����ع المدني، وتقدي����م الدعم الكافي لها 
في س����بيل تحقيق تنمية مس����تدامة، مؤكدا 
أن ه����ذا التكري����م للمنش����آت البحرينية يأتي 
تقدي����را م����ن دول المجلس لمنش����آت القطاع 
الخاص ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة 
والداعم����ة للجه����ود الت����ي تبذله����ا الحكومات 
في تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتقديم 
الخدم����ات التنموي����ة والرعائي����ة والتأهيلي����ة 
للمواطنين كافة، وضمان العيش الكريم لهم، 
األمر الذي يعزز مبادئ الش����راكة المجتمعية، 
وتشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في 
القط����اع الخ����اص عل����ى المبادرة والمش����اركة 
الفعال����ة ف����ي تنمي����ة المجتم����ع ونهض����ة أبناء 

دول مجاس التعاون اجتماعيا واقتصاديا.
بالجه����ات  اعت����زازه  ع����ن  حمي����دان  وأع����رب 
إل����ى أن ه����ذا  البحريني����ة المكرم����ة، مش����يرا 
البحري����ن،  لمملك����ة  تكريم����ا  يع����د  التكري����م 

وإنجازا يضاف إلى سلس����لة إنجازات مملكة 
والتنمي����ة  العم����ل  مج����االت  ف����ي  البحري����ن 
اإليجابي����ة  العالق����ة  أن  الفت����ا  االجتماعي����ة، 
والتكاملي����ة بين الحكومة ومنش����آت القطاع 
الخ����اص ومؤسس����ات المجتم����ع المدني، هي 
التي تش����كل حجر األس����اس لتنمية المجتمع 
وخدم����ة كاف����ة فئات����ه وش����رائحه وقطاعاته 

المختلفة.

من جانبهم، أعرب ممثلو الجهات  «
المكرمة عن بالغ شكرهم لوزارة 

العمل والتنمية االجتماعية؛ تقديرا 
لترشيحهم للتويج بهذه الجوائز 
التقديرية، والتي تعد حافزا لبذل 

المزيد من الجهود في سبيل االرتقاء 
بالموارد البشرية الوطنية، وخدمة 

المجتمع وتنميته، والعمل على 
تحقيق مبادئ الشراكة المجتمعية 
بين القطاعين العام والخاص؛ دعما 

للعمل االجتماعي والتنموي في 
مملكة البحرين.

الوزراء الخليجيون مع المكرمين

تقدير خليج��ي لمؤسس��ات “الخاص” ومنظم��ات المجتمع

حميدان يشيد بالمنشآت المكرمة

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اجتم���ع القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن المش���ير الرك���ن الش���يخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة بمعرض 
البحري���ن الدول���ي للطي���ران 2018 
صباح أمس، مع نائب وكيل وزارة 
القوات الجوية األميركية للشؤون 
الدولية Ms. Heidi Grant والوفد 
المراف���ق، بحض���ور وزي���ر ش���ؤون 
الدف���اع الفري���ق الركن يوس���ف بن 
أحم���د الجالهم���ة، ورئي���س هيئ���ة 
األركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب ب���ن 

صقر النعيمي.
لق���وة  الع���ام  القائ���د  واس���تعرض 
دف���اع البحري���ن عالق���ات التعاون 
مملك���ة  بي���ن  القائم���ة  والصداق���ة 
المتح���دة  والوالي���ات  البحري���ن 
األميركية وس���بل تعزيزها، متمنيا 
لنائب وكيل وزارة القوات الجوية 
األميركية للش���ؤون الدولية طيب 
لحض���ور  البحري���ن؛  ف���ي  اإلقام���ة 
معرض البحري���ن الدولي للطيران 

2018 في نسخته الخامسة.

األركان  هيئ���ة  رئي���س  اجتم���ع 
صق���ر  ب���ن  ذي���اب  الرك���ن  الفري���ق 
النعيم���ي صب���اح أمس، م���ع األمين 
العام المس���اعد للشؤون العسكرية 
مجل���س  ل���دول  العام���ة  باألمان���ة 
العربي���ة  الخلي���ج  ل���دول  التع���اون 
الل���واء الركن أحم���د علي حميد آل 
عل���ي؛ بمناس���بة حض���وره فعاليات 
مع���رض البحري���ن الدولي للطيران 

.2018

حضر اللقاء اللواء الركن بحري  «
محمد هاشم السادة مدير 
التعاون العسكري، واللواء 

الركن غانم إبراهيم الفضالة 
مساعد رئيس هيئة األركان 

للعمليات.

رئيــس األركـــان 
يجتمــع مــع 

آل علــي

ب���دأ ي���وم أمس )الخميس( طرح 12 فكرة متأهلة في مس���ابقة االبتكار الحكومي “فك���رة”، التي أطلقها ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة؛ لمش���اركة الجمهور ف���ي التصويت 

إلكترونيا الختيار الفكرة الفائزة بجائزة “اختيار الجمهور” في المسابقة.

ويمك���ن التع���رف عل���ى األف���كار المتأهل���ة له���ذه 
الموق���ع  عل���ى  قصي���رة  أف���الم  عب���ر  المرحل���ة 
اإللكتروني لمكتب النائب األول لرئيس مجلس 

.http://www.fdpm.gov.bh :الوزراء التالي
وتأت���ي مرحل���ة التصوي���ت قب���ل مرحل���ة تقييم 
اللجن���ة المش���كلة من الوزراء لألف���كار المتأهلة، 
حيث س���يتم نش���ر نتائ���ج التصويت م���ع نتائج 
تقيي���م الوزراء لدى اإلع���الن عن األفكار الفائزة 

في مسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”.
وكان���ت األفكار ال� 12 تأهل���ت لهذه المرحلة بعد 
تقيي���م 40 فك���رة ت���م عرضها عل���ى 4 لجان من 
ذوي الش���أن واالختص���اص، وقيم���ت كل لجن���ة 
مجموع���ة أف���كار عرض���ت عليه���ا م���ن أصحابها 

لمدة 3 دقائق خصصت لكل عرض.
وتهدف مسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”، إلى 

تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار؛ باعتبارها محركا 
رئيس���ا للتطوير وبلورة األفكار الخالقة وإتاحة 
الفرص���ة إلش���راك موظف���ي القط���اع الع���ام ف���ي 
بلورة األفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات 

العم���ل الحكوم���ي وتطوير جودت���ه ومخرجاته 
وفق���ا لمبادئ رؤية البحري���ن االقتصادية 2030 
االس���تدامة والتنافس���ية والعدالة، التي تس���تند 

إليها مختلف البرامج والمبادرات.

واالبتكار اإلب���داع  ثقافة  تعزيز  إل��ى  تهدف  الجائزة 

إشراك الجمهور الختيار الفائز بـ “فكرة”

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني  «
بمكتبه صباح أمس، سفير جمهورية سيريالنكا 

الديمقراطية االشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين 
ساجيفا أقمبودي أومانغا ميندس، حيث جرى بحث 

واستعراض سبل التعاون المشترك بين مملكة البحرين 
وجمهورية سيريالنكا الصديقة خصوًصا في المجال 

االقتصادي.

وخالل استعراضه للبيئة االستثمارية والمميزات التي  «

تحضي بها مملكة البحرين كوجهة مفضلة للعديد من 
المشاريع الصناعية والتجارية الضخمة على مستوى 

العالم، أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها سفارة 
جمهورية سيريالنكا الصديقة في سبيل تطوير العالقات 

بين البلدين واالرتقاء بمستوى التعاون االقتصادي 
للمستويات المرجوة، مؤكًدا سعي الحكومة المستمر 

لتوثيق العالقات بين البلدين الصديقين وزيادة آفاق 
التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجاالت الصناعية 

والتجارية واالستثمارية.

بحث التعاون االقتصادي مع سيريالنكا

الرفاع - قوة الدفاع

اجتم���ع القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن المش���ير الرك���ن الش���يخ 
خليف���ة  آل  أحم���د  ب���ن  خليف���ة 
بمعرض البحرين الدولي للطيران 
مدي���ر  م���ع  أم���س  صب���اح   ،2018
وكال���ة التع���اون والدف���اع األمن���ي 
األميركي���ة  المتح���دة  بالوالي���ات 
الفريق Charles Hooper والوفد 
المراف���ق، بحض���ور وزي���ر ش���ؤون 
يوس���ف  الرك���ن  الفري���ق  الدف���اع 
الجالهمة، ورئي���س هيئة األركان 
النعيم���ي.  ذي���اب  الرك���ن  الفري���ق 
لق���وة  الع���ام  القائ���د  واس���تعرض 
دف���اع البحرين، عالق���ات التعاون 

بي���ن مملك���ة  القائم���ة  والصداق���ة 
المتح���دة  والوالي���ات  البحري���ن 
تعزيزه���ا،  وس���بل  األميركي���ة 
متمنًي���ا للضيف طيب اإلقامة في 
مملكة البحري���ن، لحضور معرض 
البحري���ن الدولي للطي���ران 2018 
في نس���خته الخامسة والذي يعد 
فرص���ة جي���دة لتب���ادل الخب���رات 
واالطالع على أحدث ما توصلت 
إلي���ه التقنية الحديث���ة في مجال 
الطيران، مش���يًدا بالموقع الريادي 
ال���ذي وصلت إليه مملكة البحرين 
على خريط���ة الفعاليات اإلقليمية 

و العالمية.

معرض الطيران فرصة لتبادل الخبرات

06local@albiladpress.com
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بمزيد الحزن واألسى
 

تنعى

 
جمعية ميثاق العمل الوطني

 

الدكتور جعفر الدرازي
 

االمين العام المساعد للشئون المالية
 

الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

ركائز قوية ودعائم صلبة للعالقات مع الشيشان
ن���اص���ر وخ���ال���د ب���ن ح��م��د ف���ي م��ق��دم��ة م��س��ت��ق��ب��ل��ي ق���ادي���روف

اس���تقبل ممث���ل جاللة المل���ك لألعم���ال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية 
س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليف���ة والنائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئي���س االتح���اد البحرين���ي أللع���اب القوى س���مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس جمهورية 
الشيشان الصديقة رمضان أحمد قاديروف لدى 
وصوله إل���ى مملكة البحري���ن. وأجريت للرئيس 
اس���تقبال  مراس���م  قادي���روف  أحم���د  رمض���ان 
رسمية، وتبادل س���موهما مع الرئيس الشيشاني 
األحاديث الودية حول العالقات الوثيقة القائمة 

بين البلدين والشعبين الصديقين.
ونق���ل س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة 
تحي���ات وتقدي���ر عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة إل���ى رئيس 
وتمنيات���ه  الصديق���ة  الشيش���ان  جمهوري���ة 
لجمهوري���ة الشيش���ان دوام التوفي���ق والنج���اح 

ف���ي مختل���ف  االزده���ار  م���ن  المزي���د  وتحقي���ق 
المجاالت. وأكد س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد آل 
خليف���ة أن مملك���ة البحري���ن حريص���ة عل���ى بناء 
عالق���ات قوية ومتين���ة مع مختل���ف دول العالم 
بما فيها جمهورية الشيش���ان، مش���يرا سموه إلى 
أهمي���ة توطي���د العالق���ات الطيب���ة بي���ن البلدي���ن 

الصديقي���ن والتي تقوم على ركائز قوية ودعائم 
صلبة من التواصل والمحبة والتعاون المش���ترك 
والثقة المتبادلة. وأش���اد س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ب���دور الرئيس رمضان قاديروف 
وجه���وده ف���ي تقوي���ة عالق���ات الصداق���ة الت���ي 
تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الشيش���ان 

بن���اء  عل���ى  وحرص���ه  المج���االت  مختل���ف  ف���ي 
عالقات قوية بين البلدين على أس���اس الصداقة 
والمصال���ح المش���تركة، مش���يدا س���موه بالنهض���ة 
الش���املة الت���ي تعيش���ها الشيش���ان ف���ي مختلف 
للشيش���ان  س���موه  ومتمني���ا  التنمي���ة  مج���االت 

وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد مستقبلين الرئيس الشيشاني

المنامة - بنا

استعراض عالقات الصداقة 
مع أميركا
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دعا المترش���ح النيابي المس���تقل بالدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة ناصر القصير الناخبين في الدائرة لالطالع على برنامجه االنتخابي 
ا بمقره االنتخابي. والتباحث بشأن بنوده وتبادل األفكار في محتواه حيث سيكون في استقبالهم ليليًّ

حف���ل  ف���ي  القصي���ر  وّجهه���ا  الدع���وة  تل���ك 
األربع���اء  مس���اء  االنتخاب���ي  مق���ره  افتت���اح 
حض���ره  ال���ذي  بالس���قية   2018 نوفمب���ر   14
والضي���وف  الدائ���رة  أبن���اء  م���ن  كبي���ر  ع���دد 
والمدعوي���ن ومن بينهم مترش���حون وزمالء 
برلمانيون سابقون، معّبًرا عن االعتزاز بدعم 
أبن���اء الدائ���رة لتدش���ين صفحة جدي���دة من 
العم���ل الوطن���ي والمش���اركة السياس���ية ف���ي 

االنتخابات النيابية.

أفضل من السلبية 

وخاط���ب الحض���ور م���ن أبن���اء الدائ���رة م���ن 
أهالي: بالد القديم، الزنج، السلمانية، السقية، 
الماح���وز وأبو غ���زال، وكافة ش���عب البحرين 
بالقول:”بدعمكم ومساندتكم أعلن ترشيحي 
النيابي النتخابات 2018، لنبني مًعا مستقبل 
البحري���ن ونواص���ل بإرادتن���ا الوطني���ة الحرة 
تحقي���ق ما نطمح إليه جميًعا من خير ونماء 
وتق���دم وازده���ار، ونؤمن بأن المش���اركة في 
العم���ل والبن���اء، أفض���ل م���ن الس���لبية وع���دم 

المش���اركة، فالوط���ن ف���ي حاج���ة إل���ى جميع 
أبنائ���ه وهو أمانة ومس���ئولية، وقد تش���رفت 
الس���نوات  ف���ي  وخدمتك���م  معك���م  بالعم���ل 
الماضي���ة ونل���ت ش���رف ثقتك���م، وبدعمك���م 

حققنا الكثير من المكاسب واإلنجازات”.

تعزيز الوحدة

وف���ي معرض حديثه عن برنامجه االنتخابي 
ق���ال: “إن برنامجي االنتخابي لمجلس 2018 
مس���تمد م���ن أفكارك���م الوطني���ة، وس���يتركز 
عل���ى الملف اإلس���كاني والتعليم���ي والصحي 
واالجتماعي”، ليش���ّدد على أهمية المش���اركة 
ف���ي االنتخاب���ات ومواصلة العم���ل البرلماني 
لمواجهة كافة التحدي���ات التي تتطلب عماًل 
مضاعًف���ا في الفترة المقبلة وفق ش���راكة من 
جانب الجميع من منطلقات العمل التشريعي 
والرقاب���ي وتعزيز مب���ادئ العدال���ة والحقوق 
والتنمي���ة، يجمعنا ح���ب الوطن ال���ذي تربينا 
فيه جميًعا لتعزيز الوح���دة الوطنية ومبادئ 

التعايش بين مختلف مكونات البحرين.

مع الفوز

ولف���ت إل���ى أن توقيت افتت���اح المق���ر إيذاًنا 
بب���دء الحمل���ة االنتخابية تفصل���ه 9 أيام عن 
“الصن���دوق”، فمعكم وبدعمك���م نفوز ونحقق 
تطلعاتن���ا، وأع���اد التذكير بافتت���اح مقره في 
ذات  صع���د  حي���ث   2014 الع���ام  انتخاب���ات 
المنص���ة وف���ي ي���وم “أربع���اء” وكان مبتدًئ���ا 
وكان التح���دي كبيًرا أمام مجلس النواب في 
ذلك العام الذي واجه الكثير بس���بب الظروف 
المالي���ة، وم���ع قل���ة الخب���رة، إال أن دور ذل���ك 
المجل���س ب���دأ ببرنامج عم���ل الحكومة وكان 
باإلمكان تقديم أداء أحس���ن، وفي ذلك العام 
الطلب���ات اإلس���كانية تش���مل طلب���ات  كان���ت 
الع���ام 1988، وبحم���د هللا وبجه���ود القي���ادة 
الرش���يدة وصلنا إلى طلبات العام 1999 ومع 
ا  “الف���وز” ه���ذا الع���ام، س���نضرب رقًما قياس���يًّ
فالعاصم���ة   ،2010 الع���ام  طلب���ات  لتغطي���ة 
تنقصها المشاريع اإلس���كانية خالف المحرق 
والجنوبي���ة الت���ي تش���هد مش���اريع إس���كانية 

جبارة.
وف���ي انتظ���ار عق���د ندوتي���ن قادمتي���ن ف���ي 
المقر، أش���ار القصير إلى إعداد اس���تراتيجية 

عمل طموحة للس���نوات األرب���ع المقبلة، ومن 
أهم بنودها الس���عي لتنفيذ مش���روع إسكاني 
ف���ي الدائ���رة الخامس���ة ضم���ن برنام���ج عمل 

أخ���رى  مقترح���ات  عل���ى  ع���الوًة  الحكوم���ة، 
ته���م المتقاعدين والش���باب والم���رأة والطفل 

وغيرها.

أكد المرش���ح النيابي عبدهللا الذوادي عن الدائرة الثامنة الش���مالية بمدينة حمد أهمية 
ا في العديد  دور المرأة في تنمية المجتمع، الفًتا إلى أن المرأة أصبحت عنصًرا أساسيًّ
من المجاالت وال يمكن االستغناء عنها، مشدًدا على أن المرأة هي األم واألخت واالبنة 

والزوجة، وأن المجتمع أصبح ينظر للمرأة بصورة مغايرة عما كان في الماضي.

منّوًها بالدعم الالمحدود الذي تلقاه المرأة 
البحريني���ة من قب���ل جاللة المل���ك وقرينة 
العاه���ل رئيس���ة المجل���س األعل���ى للم���رأة 
صاحب���ة الس���مو الملك���ي األمي���رة س���بيكة 

بن���ت إبراهي���م آل خليف���ة، وأن ه���ذا الدعم 
ُترج���م ف���ي تمكي���ن الم���رأة ف���ي مج���االت 
عدة فأصبحت طبيب���ة وقاضية ومحامية 

وأيًضا قادت الطائرات الحربية.

وأشار خالل لقاء خاص مع عدد من النساء 
ف���ي دائرت���ه االنتخابي���ة أن الم���رأة تميزت 

بمشاركتها الفاعلة في شتى المجاالت.
وتطّرق ال���ذوادي إلى ما تواجهه البحرين 
م���ن تحدي���ات اقتصادية، ودعم األش���قاء 
ب���دول الخلي���ج ال���ذي مك���ن البحري���ن من 
الب���دء ف���ي برنامج الت���وازن المال���ي الذي 
أع���رب ع���ن أمل���ه أن يت���م تنفي���ذه تح���ت 

رقابة السلطة التشريعية وبدون المساس 
بحقوق مكتس���بات المواطن، مش���يًرا إلى 
أن التحدي���ات كبي���رة ولك���ن م���ع تضاف���ر 
جه���ود الن���واب م���ع بعضه���م البع���ض ف���ي 
تع���اون وانس���جام ي���ؤدي ذلك إل���ى نتائج 
إيجابي���ة مث���ال عل���ى ذل���ك رف���ض قانون 
التقاع���د الجديد عندما وق���ف 38 نائًبا مع 

إرادة الشعب.

ا بمقره القصير سيلتقي الناخبين ليليًّ

الذوادي للناخبات: المجتمع ينظر للمرأة بصورة مغايرة عن الماضي

القصير للحضور: بدعمكم حققنا الكثير من المكاسب واإلنجازات

برنامجي لمجلس 2018 مستمد من أفكاركم الوطنية

حم��د مدين��ة  نس��اء  يلتق��ي  الش��مالية  ثامن��ة  مترش��ح 

القصيـر وّفر بيـوًتا لطلبـات 99 وسيغطـي 2010

الذوادي: رقـابـة برلمـانيـة لتنفيـذ التـوازن المالـي

أك����د ال��م��ت��رش��ح ال��ن��ي��اب��ي ب��ال��دائ��رة 
ال��س��ادس��ة ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ال��م��ل��ف  أن  ح����ّط����اب  ع�����ب�����دال�����رزاق 
ال��م��ع��ي��ش��ي ي��ح��ت��ل ال��م��رت��ب��ة األول����ى 
خصوصا  االنتخابي،  برنامجه  ف��ي 
بالمحافظة  السادسة  ال��دائ��رة  وأن 
الجنوبية تعاني احتياجات معيشية 

كبيرة.
وأك�����د أن����ه س��ي��ت��ق��دم ب��م��ش��روع��ات 
المعوزين  نيابية؛ من أجل مساعدة 
واألرامل والمطلقات وزيادة مكافأة 

المتقاعدين.

حطاب سيساعد 
األرامل

جمع مجلس قبيلة العقيدات الزبيدية بمدينة حمد 
مجموعة من المترشحين البلديين وذلك لعرض 
برامجهم االنتخابية والتحاور مع الحضور. ودارت 
نقاشات ساخنة تضمنت نقدا بناء وآخر الذع ألداء 

المجالس البلدية.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أكد المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة أحمد صباح السلوم األهمية القصوى 
لوضع اعتبار للتوازن بين متوس���طات رواتب المواطنين من جهة والمتوس���ط الش���هري لإلنفاق في 

البحرين من جهة أخرى، عند مراجعة أو إقرار أي  تشريع في الدورة البرلمانية المقبلة.

وق���ال إن النائ���ب يج���ب أن يك���ون عل���ى تواصل 
مس���تمر لي���س مع أعي���ان أو وجه���اء دائرته فقط، 
بل بجميع المس���تويات االقتصادية واالجتماعية 
داخل الدائرة؛ حتى يضع اعتبار لهذه الفئات عند 
التش���ريع وال ينظ���ر إل���ى األمر بعين���ه أو بعين فئة 
مح���دودة من المجتمع، مش���ددا على أن المواطن 
البحرين���ي يس���تحق مس���توى كريم���ا م���ن الحياة، 
وهو الهم األول لدى قيادتنا السياس���ية الرشيدة، 
وال���ذي طالم���ا تحدث عنه جالل���ة الملك وصاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء.
 وقال الس���لوم إن مجلس الن���واب يجب أن يضم 
بم���ا فيه���ا  تش���كيلة متنوع���ة م���ن التخصص���ات، 
ممثل���ون عن االقتصاد والتج���ارة؛ ألنهم من أدرى 

الفئات بأمور االقتصاد عموما.
 وأك���د أن المواط���ن البحرين���ي يج���ب أن يك���ون 
دائم���ا “ثمي���ن القيم���ة” خصوصا في س���وق العمل 
الداخلي���ة، مش���يرا ف���ي ه���ذا الصدد إل���ى أن هناك 
المواط���ن  تأهي���ل  ف���ي  كبي���رة ملموس���ة  جه���ودا 
البحرين���ي وتزويده بالخب���رات الالزمة؛ لمواجهة 
متطلب���ات س���وق العمل، مش���يرا إل���ى أن برنامجه 
س���يعمل على تكثيف ه���ذا التأهيل بش���كل عملي 
خصوصا قطاع الشباب الذي يجب أن يكون ملما 
إلمام���ا كام���ال بالتط���ورات التكنولوجي���ة الحديثة 
والخدم���ات الجديدة المرتبطة به، وس���وف يقوم 
كنائ���ب من خالل المجلس التش���اوري الذي ينوي 
تش���كيله بتنظي���م دورات تأهيلي���ة للش���باب ف���ي 

التكنولوج���ي )س���وفت وي���ر، جرافي���ك،  القط���اع 
خدم���ات الوي���ب( بالتع���اون م���ع بع���ض الجه���ات 
الحكومية والخاصة، بحيث يمكن لشباب الدائرة 

وش���باب البحرين عموم���ا من االلتح���اق بوظائف 
كريمة توفر لهم رواتب مجزية نسبيا.

وأش���ار الس���لوم إل���ى أن هن���اك وظائ���ف عدي���دة 
يتمي���ز فيه���ا البحريني���ون خصوص���ا ف���ي القطاع 
الصح���ي  والقط���اع  والمحاس���بي،  المصرف���ي 
)األطب���اء(، مبين���ا أنه س���بق أن تق���دم بورقة عمل 
ف���ي إحدى المؤتمرات الخليجي���ة دعا خاللها إلى 
منح أولوية ألبناء الخليج في بعض التخصصات 
وكان اله���دف منه���ا إيجاد فرص عم���ل للمتميزين 
م���ن أبن���اء البحرين والخليج في ه���ذه القطاعات 
للعمل بدال من اس���تيراد عمالة من الخارج تحصل 
عل���ى ه���ذه الفرص المجزية، الس���يما ف���ي القطاع 

المصرفي والمحاسبي.
 وأضاف السلوم أن برنامجه يركز في جانب كبير 
منه على المتقاعدين أيضا؛ ألنهم بما يملكونه من 
خبرات في مجاالت العمل المختلفة “ثروة” يجب 

االستفادة منها بشكل دائم.

السلوم: لتشريعات تراعي الرواتب ومتوسط اإلنفاق

أحمد السلوم

لنبني 
مستقبل 

البحرين 
ونواصل 

تحقيق ما 
نطمح إليه

محرر الشؤون المحلية

سيدرب الشباب 
على التطورات 

التكنولوجية

البحرينيون 
يتميزون بالقطاع 

المصرفي 
والمحاسبي 

والصحي



المنامة - المعهد الدبلوماسي

المنامة - النيابة العامة المنامة - النيابة العامة

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمعه���د  التنفي���ذي  المدي���ر  ش���اركت 
الدبلوماس���ي الش���يخة منيرة بن���ت خليفة 
“الدبلوماس���ية  جلس���ة  ف���ي  خليف���ة،  آل 
ُنّظم���ت ضم���ن مؤتم���ر  الت���ي  والتدري���ب” 
وزي���ر  برعاي���ة  للدبلوماس���ية  أبوظب���ي 
الخارجي���ة والتع���اون الدول���ي ف���ي دول���ة 
اإلم���ارات س���مو الش���يخ عب���دهللا ب���ن زايد 
آل نهيان.وف���ي الجلس���ة، أعرب���ت المدي���ر 
س���مو  لرعاي���ة  تقديره���ا  ع���ن  التنفي���ذي 
الش���يخ عبدهللا بن زاي���د للمنتدى، وعّبرت 
ع���ن امتنانها التام لجه���ود وزير الخارجية 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
وتوجيهات���ه الت���ي كان���ت وال ت���زال دلي���اً 
للمعه���د الدبلوماس���ي بالبحرين، في جميع 
مشاريعه ودوراته التدريبية، وما جسدته 
ه���ذه التوجيه���ات م���ن مرتب���ة مهم���ة ف���ي 

إعداد دبلوماسيي المملكة.
وأوضح���ت أن التح���دي أمام دبلوماس���يي 
الق���رن الحالي ه���و إدراك ماهّي���ة االتصال 

والتعرف على اآلخر الذي يأتي عن طريق 
االطاع على ثقافات جميع ش���عوب العالم 
وما لهم من خصوصيات حضارية ودينية 

واجتماعية واقتصادية تشتملها ُهوّياتهم، 
ع���اوًة عل���ى تقّبله���ا كون االخت���اف حالة 

ضرورية في عالمنا وال تنتفي عنه.

ص���رح رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي العام المستش���ار أحمد الحمادي ب���أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
قد أصدرت حكًما امس الخميس، على متهمْين في وقائع االنضمام إلى جماعة إرهابية وجمع وإعطاء وتسلم أموال 
لمصلحة جماعة إرهابية وحيازة مواد إباحية بمعاقبة المتهَمين بالسجن لمدة 15 سنة والغرامة بمبلغ مئة ألف دينار 

مع إسقاط جنسيتهما ومصادرة المضبوطات.

وتتلخ���ص الواقع���ة ف���ي قي���ام المتهم 
تنظي���م  عناص���ر  أح���د  وه���و  الثان���ي، 
“ائت���اف 14 فبراي���ر” اإلرهاب���ي وُكلِّف 
بض���م  التنظي���م،  ه���ذا  قي���ادات  م���ن 
أش���خاص لهذا التنظيم به���دف خدمة 
مصالح���ه المتمثل���ة في نش���ر الفوضى 
وب���ث الرع���ب ف���ي نف���وس المواطنين 
والمقيمي���ن والحيلول���ة دون اس���تقرار 
المملك���ة، ع���ن طري���ق إيج���اد عناص���ر 
تتول���ى نق���ل األم���وال وتوفي���ر الدع���م 
الم���ادي للعناصر اإلرهابي���ة في مملكة 
البحري���ن؛ حت���ى يتمكن���وا م���ن تنفي���ذ 
مخططاته���م اإلرهابي���ة فق���ام بتجنيد 
التنظي���م  له���ذا  األول  المته���م  وض���م 

اإلرهاب���ي وكلفه باس���تام مبالغ مالية 
التابع���ة  اإلرهابي���ة  العناص���ر  لتموي���ل 
للتنظيم في مختلف مناطق البحرين؛ 
اإلرهابي���ة  للعناص���ر  يتس���نى  حت���ى 
ف���ي  اإلرهاب���ي  نش���اطهم  ممارس���ة 
المملك���ة، وبالفعل واف���ق المتهم األول 
على االنضمام لذلك التنظيم اإلرهابي 
م���ع علم���ه بأهداف���ه وطبيعت���ه وق���ام 

بتنفيذ المهام الموكلة إليه.
واس���تندت النيابة العام���ة في التدليل 
على ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة 
القولي���ة منها ش���هود اإلثبات واعتراف 
فت���م  الفني���ة،  واألدل���ة  األول  المته���م 
إحال���ة المتهمين إل���ى المحكمة الكبرى 

الجنائي���ة الرابعة، وت���م تداول القضية 
بجلس���ات المحكمة بحض���ور محاميي 
المتهمين إذ مكنتهما من الدفاع وإبداء 
الدف���وع القانونية ووف���رت لهما جميع 
الضمان���ات القانونية وقض���ت بحكمها 
س���الف البيان، وللمتهمي���ن حق الطعن 
أم���ام محكم���ة  الص���ادر  الحك���م  عل���ى 
االستئناف في المواعيد المقررة قانوًنا 
إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، 
كما يس���مح النظام القضائي البحريني 
من بعد مرحلة الطعن أمام االستئناف 
بالطع���ن أم���ام محكم���ة التميي���ز وهي 
من الضمان���ات القانونية المكفولة ألي 

متهم.

صرح رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد 
أصدرت حكًما أمس الخميس، على 6 متهمين عن تهم إحداث تفجير وإش���عال حريق تنفيًذا لغرض إرهابي والتجمهر 
والشغب وحيازة وإحراز ذخيرة بغير ترخيص؛ تنفيًذا لغرض إرهابي بمعاقبة المتهم الثالث والرابع والخامس بالسجن 
عشر سنوات وتغريمهم 500 دينار وبمعاقبة المتهمين األول والثاني والسادس بحبسهم لمدة 3 سنوات وغرامة 500 

دينار وبإلزامهم جميًعا متضامنين بدفع مبلغ 11 ألف دينار بحريني قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات.

المتهمي���ن  لقي���ام  الواقع���ة  وتخل���ص 
تفجي���ر  لعملي���ة  المس���بق  بالتخطي���ط 
أس���طوانة غ���از بالقرب م���ن بوابة بنك 
البحري���ن الوطن���ي وبتاري���خ 17 يناير 
2017، إذ توجه���وا إلى م���كان الواقعة 
ووضعوا أس���طوانة الغ���از بداخل إطار 
وس���كبوا مادة البنزي���ن وأضرموا النار 
فيه���ا ونتج عن ذلك انفجار اس���طوانة 
الغ���از مم���ا س���بب أض���رارا ف���ي واجهة 
البنك قاصدين من ذلك بث الرعب في 
نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة 
أمن واستقرار المملكة، وضبط بحوزة 

المتهم األول ذخائر ساح ناري.

اس���تقبلت األمان���ة العام���ة للمجل���س األعل���ى 
القانوني���ة  العي���ادة  مرك���ز  مدي���رة  للقض���اء، 
وحق���وق اإلنس���ان بجامع���ة البحري���ن وف���اء 
جناح���ي، واختصاصي���ة التنس���يق والمتابعة 
بكلي���ة الحق���وق بالجامع���ة فاطم���ة الن���كاس؛ 
وذلك لمتابعة طلبة كلية القانون في برنامج 
مق���رر العيادة القانونية ف���ي المجلس األعلى 

للقضاء.
وأش���ادت الباحث���ة القانونية والمش���رفة على 

طلب���ة العي���ادة القانوني���ة للمجل���س األعل���ى 
للقضاء س���ارة األحمدي بال���دور الفاعل لمركز 
العي���ادة القانوني���ة وأهميت���ه، واطلع���ت على 
كافة االقتراحات المرفوعة من مركز العيادة 
القانونية وحقوق اإلنسان بجامعة البحرين.

يبذله���ا  الت���ي  بالجه���ود  جناح���ي  وأش���ادت 
برنام���ج  لنج���اح  للقض���اء  األعل���ى  المجل���س 
م���ن  أهداف���ه  وتحقي���ق  القانوني���ة،  العي���ادة 
خال تدريب طلبة كلية الحقوق وإكس���ابهم 

المه���ارات القانونية الخاصة بش���ؤون حقوق 
مؤهل���ة  بكف���اءات  وإعداده���م  اإلنس���ان، 
ومتمي���زة وذات ج���ودة عالي���ة م���ن المعرف���ة 
الجماع���ي  العم���ل  ثقاف���ة  ونش���ر  القانوني���ة، 
والتطوع���ي، حيث تم طرح ع���دة اقتراحات 
تطويري���ة لبرنامج العيادة؛ لتعزيز اإلنجازات 
وحق���وق  البحري���ن  مملك���ة  ف���ي  القانوني���ة 
اإلصاح���ي  المش���روع  إط���ار  ف���ي  اإلنس���ان 

لجالة الملك.

خالل المشاركة

مني��رة بنت خليفة: نواج��ه تح��دي إدراك ماهّية االتصال

15 سنة سجنا و100 ألف دينار غرامة وإسقاط الجنسية ارتكب��وا ح��وادث تفجي��ر وح��ازوا ذخائ��ر بغي��ر ترخيص

البحرين تشارك في مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية

الحكم على متهَمين باالنضمام لجماعة إرهابية الحكم على 6 متهمين في قضايا إرهابية

مقترحات لتطوير برنامج العيادة القانونية

المنام���ة - بن���ا: صرح رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي العام المستش���ار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى 
الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما أمس الخميس، على 5 متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، 
وحي���ازة وإحراز أس���لحة ومفرقعات بغير ترخي���ص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهاب���ي، والتدريب والتدرب 
على استعمال األسلحة والمفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي وإعطاء أموال لفرد خارج البالد يمارس نشاطا إرهابيا، 
بمعاقب���ة المتهمي���ن األول والثاني والرابع بالس���جن المؤبد وغرام���ة 500 دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالس���جن 5 
سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن 10 سنوات وبتغريمه 100 ألف دينار وبمصادرة المضبوطات عن جميع 

التهم المسندة إليهم.

خض���وع  ع���ن  الوقائ���ع  تخل���ص 
المتهمي���ن األول والثال���ث لتدريبات 
عس���كرية على اس���تخدام األسلحة 
الناري���ة بأنواعها وصناع���ة العبوات 
الناسفة واستخدامها في معسكرات 
في الع���راق في غضون ع���ام 2017 
بتنس���يق من المته���م الراب���ع، وثبت 
كذلك قيام المتهمين األول والثاني 
بحي���ازة أس���لحة ناري���ة ومتفجرات 

في مناطق مختلفة بمملكة البحرين 
ونقلها إلى أش���خاص آخري���ن، وكما 
ثب���ت قي���ام المته���م الراب���ع اله���ارب 
والمتواج���د خ���ارج الب���اد بتكلي���ف 
المتهمي���ن األول والثان���ي بارت���كاب 
عملية إرهابية للهجوم على معسكر 
الش���رطة التابع لقوات حفظ النظام 
ف���ي العاصم���ة المنام���ة باس���تخدام 
األسلحة النارية حيث قاما باستام 

س���اح ن���اري من ن���وع كاش���نكوف 
ع���ن طري���ق البريد المي���ت وبتاريخ 
بإط���اق  وقام���ا  19/06/2017م 
األم���ن  رج���ال  عل���ى  ناري���ة  أعي���رة 
المتمركزين بالقرب المعس���كر بقصد 
إزهاق أرواحهم، وثبت قيام المتهم 
الخام���س المطل���وب أمني���ًا والهارب 
خ���ارج الب���اد بتمويل تل���ك األعمال 

اإلرهابية.

المنامة - النيابة العامة

أحكام على 5 متهمين بالشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي

بناء عالم يسوده التسامح
سامية مهمة  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  أخ���ذت  دب���ي  ق��م��ة  ال��خ��ارج��ي��ة:  وزي���ر 

حضر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليف���ة، افتتاح أعمال الدورة األولى 
من القم���ة العالمية للتس���امح، والت���ي تعقد في 
دب���ي برعاية نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس 
مجل���س ال���وزراء حاك���م دبي الش���يخ محمد بن 
الدول���ي  المعه���د  وينظمه���ا  مكت���وم،  آل  راش���د 
للتس���امح التاب���ع لمؤسس���ة مب���ادرات محمد بن 
راش���د العالمية بعنوان “تحقيق المنفعة الكاملة 
م���ن التن���وع والتعددية: مجال حي���وي لابتكار 

والعمل المشترك”.
وتناق���ش القم���ة التي يش���ارك فيه���ا العديد من 
ممثل���ي الحكومات وصانعي القرار وقادة الفكر 
من جميع أنح���اء العالم، كيفية التعامل الناجح 
م���ع ظاه���رة التن���وع ف���ي المجتمعات البش���رية 

وتأكيد مبادئ التسامح والسام.
وأعرب وزير الخارجية عن خالص شكره لوزير 
التس���امح بدولة اإلمارات، رئيس مجلس أمناء 
المعهد الدولي للتس���امح أخيه الشيخ نهيان بن 

مب���ارك آل نهيان، على دعوت���ه الكريمة لحضور 
ه���ذه القم���ة التي تجس���د المكانة الكبي���رة التي 
وصل���ت إليه���ا اإلم���ارات وتعك���س دوره���ا ف���ي 
تعزي���ز مفاهي���م الس���ام بي���ن ال���دول، وحرصها 
الثاب���ت على تعزي���ز التفاهم بي���ن مختلف دول 

وش���عوب العالم بما يس���هم في تحقي���ق التقدم 
والرخاء للجميع.

وأضاف أن المش���اركة في القمة تأتي في إطار 
الح���رص على التعري���ف بنهج البحري���ن الثابت 
عبر التاريخ في التس���امح واالنفتاح والتعايش 

وم���ا تق���وم به من دور رائد في نش���ر هذه القيم 
وم���ا تنجزه من مب���ادرات لمد جس���ور التواصل 
وتعزيز الح���وار بين مختلف الثقافات واألديان 
ومن أهمها ما يقوم به مركز الملك حمد العالمي 
للتعاي���ش الس���لمي، مؤك���دا أن ه���ذه القم���ة تعد 
أح���د أهم الفعالي���ات الدولية الت���ي أخذت على 
عاتقه���ا مهم���ة س���امية، وهي بناء عالم يس���وده 
التس���امح من خال التعاون المش���ترك وتضافر 
اإلنس���اني،  التضام���ن  لتعزي���ز  الجه���ود؛  كاف���ة 
ومواجه���ة التعصب والتط���رف والتمييز وخلق 
ثقافة الس���ام واحترام التنوع وتأكيد الروابط 
اإلنس���انية. وأع���رب الوزير عن أمنيات���ه الطيبة 
للقائمي���ن على القمة العالمية للتس���امح وجميع 
المش���اركين فيه���ا بالتوفي���ق والخ���روج بنتائج 
تس���هم في دعم قيم التس���امح وتفعيل الحوار 
البن���اء بي���ن الحض���ارات والتواص���ل اإليجاب���ي 
بين مختل���ف الثقافات واألدي���ان، متمنيا لدولة 
اإلمارات وشعبها الشقيق كل الرقي واالزدهار.

المنامة - بنا

المحرق - شركة مطار البحرين

منح���ت ش���ركة مط���ار البحري���ن عق���د 
امتي���از لتطوير متجرين للمس���تلزمات 
والتبغ والصحف وتشغيلهما في مبنى 
المس���افرين الجدي���د بمط���ار البحري���ن 
الدولي لشركة رياي، والتي تعد إحدى 
العالمي���ة  التجاري���ة  العام���ات  أش���هر 
بالتجزئ���ة  البي���ع  مج���ال  ف���ي  الرائ���دة 

ف���ي محط���ات الس���فر.  إذ تفض���ل كل 
م���ن الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة مط���ار 
والمدي���ر  البنف���اح،  محم���د  البحري���ن 
العام لمجموعة جاشنمال جوليان بيرا 
بتوقيع اتفاقية مدتها خمس س���نوات، 
وذل���ك عل���ى هام���ش فعالي���ات معرض 

البحرين الدولي للطيران 2018.

منح حق االمتياز لـ “جاشنمال”
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استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة القولية منها شهود إثبات  واعتراف  «
المتهمين واألدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية 

بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم 
جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام 

محكمة االستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام 
القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام االستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات 

القانونية المكفولة ألي متهم.

وزير الخارجية يحضر افتتاح القمة العالمية للتسامح في دبي

استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة القولية منها  «
شهود إثبات واعتراف المتهمين واألدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى 

الجنائية الرابعة، وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين إذ 
مكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت 
بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة االستئناف 

في المواعيد المقررة قانوًنا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام 
القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام االستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز 

وهي من الضمانات القانونية المكفولة ألي متهم.
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ن��اس: الصي��ن “مصنع العال��م” وعلينا تقوي��ة عالقاتنا معها

الرميح��ي: اس��تقطاب االس��تثمارات و خل��ق وظائ��ف بالبحري��ن

استثمار في البنية التحتية بالبحرين

االستفادة من استراتيجية “الحزام والطريق” الصينية

شارك مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة البحرين في معرض ومنتدى الصين 
للتكنولوجي���ا المتقدمة الت���ي انطلقت أعماله في مدينة “ش���ينجن” التي تعد من 

ا في الصين والمتقدمة في مجال التقنيات الحديثة. أسرع المدن نموًّ

وصناع���ة  تج���ارة  غرف���ة  رئي���س  وأش���ار 
مش���اركة  أن  إل���ى  ن���اس  س���مير  البحري���ن 
الغرف���ة تأت���ي بالتعاون مع مجل���س التنمية 
االقتصادي���ة، مؤكًدا أن الصي���ن تعتبر دولة 
مهم���ة خصوًص���ا أنها تحتل المرتب���ة الثانية 
ف���ي العال���م عل���ى الصعيد االقتص���ادي التي 
باتت تعرف بأنها “مصنع العالم” وأنها يمكن 
أن تس���اهم ف���ي تش���ييد مش���روعات البنية 
التحتية في البحرين، ويتم دعوة الشركات 
العالمي���ة إليه���ا، وذل���ك م���ن خالل الس���يولة 

المالية الكبيرة لديها.
وتاب���ع “اس���تراتيجية الصي���ن أن يك���ون لها 
أق���وى اقتص���اد ف���ي العال���م، وه���ذا ه���دف 
أن  مبيًن���ا  األس���واق”،  الكتس���اح  وطم���وح 
جه���ود الصين إلعادة إحي���اء طريق الحرير 

هو مش���روع كبير وأن مالمحه بدأت تتبين 
حت���ى عل���ى مس���توى المنطقة مث���ل تطوير 
مش���روعات “جزي���رة فيلك���ة” الكويتي���ة، قد 
يخل���ق م���دن مش���ابهة لمدين���ة هون���غ كونغ 
الفًت���ا إل���ى أن ه���ذه المش���روعات س���تخدم 
محي���ط قط���ره 500 كيلومت���ر ف���ي المنطقة 

وأن البحرين ستكون جزًءا منها.
وأضاف “نريد جذب ش���ركات صينية تتخذ 
البحرين منطلًقا ألنش���طتها ف���ي الصناعات 

والخدمات في الخليج والشرق األوسط”.
وشّدد على أن ذلك ينغي أن يكون بالتعاون 
مع الش���ركات المحلي���ة، وأن ينعكس بزيادة 
الوظائف واس���تقطاب التكنولوجيا وجذب 

رؤوس األموال.
الصيني���ة  ش���ركات  اس���تقطاب  أن  وأك���د 

س���يصب في جهود الب���الد لتنويع االقتصاد 
ال  مس���تدام  اقتص���اد  وخل���ق  الوطن���ي 
يعتم���د عل���ى النف���ط، موضًح���ا أن الترويج 
لالس���تثمارات ه���و أحد األهداف الرئيس���ية 
للغرفة، الفًتا إلى أن الغرفة تريد للش���ركات 
ه���ذه  م���ن  تس���تفيد  أن  كذل���ك  المحلي���ة 
االستثمارات عبر مشاركة المستثمرين في 

هذه المشروعات.
وم���ن نق���اط الق���وة ل���دى الصين، كم���ا يراها 
ناس، مستوى السيولة التي يمكن للبحرين 

استقطابها كمشروعات خصوًصا أنها مقبلة 
عل���ى مش���روعات حيوي���ة وأساس���ية يت���م 
عرضه���ا على الش���ركات العالمية التي يمكن 
بن���اء مش���روعات  بنظ���ام  االس���تثمار فيه���ا 

.PPP البنية التحتية بنظام
التصديري���ة  الحرك���ة  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
الواس���عة للصي���ن إل���ى جمي���ع دول العال���م 
وم���ن بينه���ا البحري���ن، ي���رى ن���اس إل���ى أن 
هن���اك مجاالً مفتوًح���ا للش���ركات البحرينية 

للتصدير إلى األسواق الصينية.

أك���د الوفد البحريني المش���ارك في منت���دى الصين للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة ش���نجن 
الصينية تطلع البحرين إلى مد جسور التعاون مع مدينة شنجن من أجل تحقيق المصالح 
المش���تركة، وتعظي���م االس���تفادة الحقيقية وفتح الباب أمام الش���راكات االس���تراتيجية 

ا في العديد من المجاالت.  خصوًصا في مجال التقنيات الحديثة بوصفها منطلًقا مهمًّ

ج���اء ذل���ك، عل���ى هام���ش زي���ارة الوف���د 
البحرين���ي، رفي���ع المس���توى مك���ون م���ن 
ع���دد م���ن الجه���ات الحكومي���ة والخاصة 
لمدينة ش���نجن الصينية برئاس���ة محافظ 

العاصمة.
و قال الرئي���س التنفيذي لمجلس التنمية 
االقتصادي���ة، خال���د الرميحي “مش���اركتنا 
ف���ي ه���ذا المع���رض العالم���ي تأت���ي ضمن 

مهمتن���ا في مجل���س التنمي���ة االقتصادية 
الستقطاب االس���تثمارات والمساهمة في 
خلق الفرص الوظيفية في البحرين. نحن 
ملتزم���ون بتطوير العالق���ات البحرينية – 
الصينية واالس���تفادة من التحول الرقمي 
طري���ق  اس���تراتيجية  س���تتيحه  ال���ذي 
الحري���ر فه���ي تعم���ل عل���ى تس���خير القوة 
التي تتيحها الصناعة الرقمية في تطوير 

وتنمي���ة الصناع���ات التقليدي���ة وتش���كيل 
التجارة اإللكتروني���ة”. وأضاف الرميحي 
“نرى أن الفرصة باتت مناس���بة لالستفادة 
م���ن ما س���تتيحه توجه���ات اس���تراتيجية 

الح���زام والطري���ق م���ن اس���تثمارات ف���ي 
البني���ة التحتية، وإنش���اء مصان���ع الطاقة 
وس���كك الحديد، والمناطق الصناعية في 

المستقبل القريب”.

ناس متحدثا  على هامش المعرض الصيني

الوفد البحريني لدى مشاركته في المنتدى الصيني

واشنطن تحذر من 
التجارة مع إيران

حذر الممثل األميركي الخاص إليران برايان 
ه���وك أم���س الخمي���س البن���وك والش���ركات 
األوروبي���ة المش���تركة ف���ي مب���ادرة خاص���ة 
لالتحاد األوروبي لحماية التجارة مع إيران 
م���ن تعرضه���ا لخط���ر العقوب���ات األميركي���ة 

الجديدة الُمعاد فرضها على إيران.
وق���ال ه���وك إنه ”لي���س غريبا“ إن المس���اعي 
باآللي���ة  ُيع���رف  م���ا  لتأس���يس  األوروبي���ة 
ذات الغ���رض الخ���اص تتعث���ر بفعل خش���ية 
العواص���م األوروبي���ة الت���ي تس���تضيفها من 
التع���رض لعق���اب أميرك���ي. وقال ه���وك في 
”البن���وك  الصحافيي���ن  م���ع  بالهات���ف  إيج���از 
األوروبي���ة والش���ركات األوروبية ت���درك أننا 
س���نطبق العقوب���ات بح���زم على ه���ذا النظام 

الهمجي والعنيف“.

بروكسل - رويترز

المنامة - البحرين والكويت

أج���رى بن���ك البحري���ن والكويت، مؤخًرا سلس���لة م���ن تمرينات المح���اكاة في إطار 
خط���ة اس���تمرارية األعمال على نط���اق جميع دوائر البنك وأقس���امه. وقد أجريت 
هذه التمرينات تحت إدارة وتنسيق من قبل دائرة استمرارية العمل المتخصصة 
ف���ي البنك. وتضمن ذلك س���يناريوهات محاكاة ألزم���ة واقعية والختبار إمكانيات 
وجاهزي���ة خط���ة اس���تمرارية األعم���ال ف���ي أنح���اء البن���ك، وضم���ان ع���دم توق���ف 

الخدمات المصرفية األساسية خالل األزمات. 

وق���ال الرئي���س التنفيذي للبن���ك، رياض 
س���اتر “يأت���ي عم���الء البن���ك عل���ى قم���ة 
أولوياتن���ا، ل���ذا نح���رص عل���ى مواصل���ة 
لتأمي���ن  الوقائي���ة  اإلج���راءات  اتخ���اذ 
أصولهم وتعزيز إمكانيات البنك لضمان 
اس���تمرار العم���ل ف���ي جمي���ع الح���االت”. 
تس���اعد  التمرين���ات  “ه���ذه  وأض���اف 
الط���وارئ وإدارة  عل���ى اختب���ار خط���ط 
األزمات لدى البنك من خالل اس���تخدام 

س���يناريوهات واقعي���ة تضم���ن الحفاظ 
على أعلى مس���تويات الخدمة المتميزة 
الت���ي يتوقعها عمالؤنا بغ���ض النظر عن 

الوضع السائد”. 
وأج���رت دائ���رة اس���تمرارية األعمال في 
البن���ك ثالث���ة تمرين���ات مح���اكاة لفري���ق 
إدارة األزمة، وفريق استعادة الخدمات 
في المكتب الرئيس���ي، وفريق اس���تعادة 
الخدم���ات ف���ي الف���روع، حي���ث نجحت 

عملي���ات اختب���ار كاف���ة العناص���ر المهمة 
بسالس���ة  األعم���ال  اس���تمرارية  لخط���ة 
وانس���يابية مع تطبي���ق الخطة في إطار 

الوقت الزمني المستهدف.
م���ن  المحقق���ة  بالنتائ���ج  س���اتر  وأش���اد 
التمرين���ات، قائ���الً “إن نج���اح اختبارات 

يع���ّزز  األعم���ال  اس���تمرارية  خط���ة 
اس���تعدادية بنك البحرين والكويت في 
مواجه���ة أي ظ���روف غير متوقع���ة، كما 
يؤك���د التزامنا الصارم بحماي���ة عمالئنا، 
وحرصن���ا عل���ى االمتثال الكام���ل لجميع 

المتطلبات التنظيمية ذات الصلة”.

إجراءات وقائية الستمرارية العمل عند الطوارئ

“ال��ب��ح��ري��ن وال��ك��وي��ت” ي��ج��ري ت��م��ري��ن��ات ب��اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ط��وارئ
اختبــارات ناجحـــة الستمراريـــــة األعمـــــال
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علي الفردان من شينجن

المحرر االقتصادي

المنامة - حاضنة البحرين لألزياء

أطلق���ت حاضن���ة البحرين لألزي���اء أول برنامج م���ا قبل االحتضان في منطقة الش���رق 
األوس���ط وش���مال إفریقیا الخاص بمصممي األزياء تحت عنوان “دلمون ستار”، والذي 
يأت���ي بش���راكة إس���تراتيجية مع كل م���ن “تمكی���ن” و”یونی���دو” والمركز العرب���ي للتنمية 
ومس���رعات تكنولوجي���ا األزي���اء اإليطالي���ة وش���ركة مملك���ة االبت���كار للطباع���ة ثالثية 

األبعاد، وذلك تحت رعاية وزیر الصناعة والتجارة والسياحة زاید الزیاني.

ويعد “دلمون س����تار”، برنامج تنافسي 
یمت����د عل����ى م����دى س����بعة ٔاش����ھر، ومن 
خالل البرنامج تقدم حاضنة البحرین 
والمعرف����ي  التقن����ي  الدع����م  لألزي����اء 
لعش����رین مصم����م ومصمم����ة ٔازیاء من 
عالماتھ����م  لب����دء  یطمح����ون  الذی����ن 
التجاری����ة، وس����یقوم المش����اركون في 
ٔازی����اء  مجموع����ة  بتطوی����ر  البرنام����ج 
تعتم����د على ٔاح����د ٔاو كل من المواضیع 
المٔوثرة ف����ي قطاع األزیاء في الوقت 
الحال����ي، والت����ي تش����مل التكنولوجی����ا 

واالستدامة والتراث. 
وس����ینتفع المش����اركون به����ذا البرنامج 

م����ن ورش العمل الت����ي یقدمھا خبراء 
مھنیون محلیون ودولیون إلى جانب 
التوجی����ه م����ن جان����ب الحاضن����ة، كم����ا 
س����یتاح للمشاركین اس����تخدام اآلالت 
واألجھ����زة التقنی����ة الحدیثة مث����ل ٓالة 
الطباع����ة الرقمیة وٓالة اللیزر لتش����كیل 
ٕاش����راف  تح����ت  والجل����ود  األقمش����ة 
فنیی����ن محترفی����ن. كم����ا س����یطلب من 
المش����اركین بعد ذلك ط����رح مفاھیمھم 
وتقدیم تصامیمھم ٕالى لجنة التحكیم 
التي ستضم مس����ٔوولي مشتریات في 
قط����اع التجزئ����ة ومصممین محترفین 

وذوي االختصاص.

“حاضنة األزياء” تطلق “دلمون ستار”

المنامة - المنتدى البحريني البريطاني

عرض����ت مجموع����ة نيوت����ن القانونية، التي ت����رأس مجموعة المصال����ح القانونية 
الخاص����ة ف����ي منت����دى األعمال البحرين����ي البريطان����ي، صباح أمس ف����ي كابيتال 
كلوب التغييرات األخيرة على ميثاق حوكمة الش����ركات الذي دخل حيز التنفيذ 

في أكتوبر 2018 الذي يلزم جميع شركات المساِهمة البحرينية باالمتثال له. 

وقدم الش����ريك في مجموعة نيوتن القانونية، نيكوالس ويليامز، كلمة اس����تهاللية 
ح����ول الميثاق تبعه عرض قدم����ه القانونيون علي العلوي، مدير حوكمة الش����ركات 
ف����ي وزارة الصناع����ة والتج����ارة والس����ياحة، وآم����ال العباس����ي، ش����ريك إداري ف����ي 
مجموعة نيوتن القانونية، وس����مانة عب����د الكريم، محامي أول في مجموعة نيوتن 
القانوني����ة. حض����ر الفعالية ممثلون عن اإلدارات العليا لش����ركات المس����اهمة المقفلة 

والعامة في البحرين. 

وشرح العلوي الخطوات التي اتخذتها الوزارة إلعداد الميثاق وبّين التغيرات التي  «
اشتملت عليها النسخة الجديدة من الميثاق، التي تتطلب، من بين أمور أخرى، أن 

تطبق الميثاق، جميع شركات المساهمة البحرينية، مقفلة كانت أم عامة.

“البحريني البريطاني” يناقش “الحوكمة”

المشاركون في الفعالية

إلنشاء مبنى “وقود الطائرات”
فولت كيلو   66 ج��ه��د  “ال��ك��ه��رب��اء”  ل��ك��اب��ات  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   2.3

طرح���ت ش���ركة مطار البحرين لوقود الطائرات في جلس���ة مجل���س المناقصات والمزايدات أم���س مناقصة لألعمال 
الرئيس���ة للمبن���ى الرئي���س للش���ركة، تقدم إليها 3 عط���اءات، علق أحدها وأقل عط���اء بنحو 907.9 أل���ف دينار. ودعت 
الش���ركة المقاولين المس���جلين لدى وزارة األشغال بتقديم عطاء لألعمال الرئيسة إلنشاء المبنى اإلداري للشركة في 

.)C(و )AA(، )A(، )B( مجمع وقود الطائرات الجديد وذلك بمحيط مطار البحرين الدولي

24 مناقص���ة  ف���ي جلس���ته األس���بوعية  المجل���س  وفت���ح 
ومزايدة تابعة ل� 13 جهة حكومية بإجمالي 89 عطاء.

وكان أبرز المناقصات لهيئة الكهرباء والماء؛ للقيام بأعمال 
تركي���ب كاب���الت جه���د 66 كيلو فول���ت واألعم���ال المدنية 
المصاحب���ة لربط وتوصيل س���بع محطات رئيس���ة جهد 66 
كيلوفول���ت جدي���دة بش���بكة نق���ل الكهرباء ضم���ن المرحلة 
األولى لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 
كيلوفولت لألع���وام )2016-2012(، تقدم إليها 6 عطاءات 
عل���ق أحده���ا، وأقل عط���اء بنح���و 2.34 ملي���ون دينار، في 

حين أكبرها بقرابة 6.7 مليون دينار.
كما فتح المجلس مناقصة للهيئة لصيانة وإصالح الطوارئ 
لنظ���م المعلوم���ات الجغرافية في المحط���ات الفرعية ذات 

الجه���د 220 كيل���و فول���ت و66 كيلو فولت نوع “ألس���توم”، 
تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 1.2 مليون دينار.

وكذلك فتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين “بابكو” 
لتزوي���د خدم���ات الحبال عالي���ة الفعالية وخدم���ات اإلنقاذ 
في األماك���ن المحصورة بمناطق العمليات التش���غيلية في 
الش���ركة وفق االش���تراطات الفتية، تقدم إليها 5 عطاءات، 

علق منها 3، وأقل عطاء بنحو مليون دينار.
وأيًض���ا فتح المجل���س، مناقصة للمجلس األعلى للش���ؤون 
اإلس���المية لمشروع هدم وبناء مسجد قاسم المهزع الذي 
يتكون من دورين إضافة ألعمال ترميم المحالت التجارية 
والمن���ارة بمجمع 304 بمنطقة س���وق المنامة، تقدم إليها 5 
عطاءات، علق منها اثنان، وأقل عطاء ب� 482.3 ألف دينار، 

ومناقص���ة لهيئ���ة البحري���ن للس���ياحة والمع���ارض؛ لتوفير 
وس���يلة لنقل الطائ���رات من موقع التدري���ج إلى قاع البحر 
ف���ي موقع الغ���وص وتأمين الطائرة إلى قاع���دة قاع البحر 

تقدم إليها عطاء وحيد وتم تعليقه.

المنامة - التجارة والصناعة

تعمل مبادرة “صادرات البحرين” بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوفر للشركات 
البحرينية فرصا واعدة في التجارة الدولية، وتستهدف المؤسسات الساعية للتصدير 
والمؤسس���ات الجاهزة للتصدير والمؤسس���ات المصدرة الراغبة في التوسع من خالل 
المس���اهمة في تشجيع تقدم هذه الش���ركات لتواصل نموها وبروزها لألسواق العالمية 
بش���كل مستدام، على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل تجاري نشط في البحرين، 
وأن تك���ون م���ن فئة المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة حس���ب التعري���ف المعتمد بأن 
تحق���ق عوائ���دًا ال تتج���اوز 3 ماليين دينار أو عدد عمالة ال يتج���اوز 100 عامل، وبأن ال 

تقل نسبة المحتوى المصنع محليًا في هذه المؤسسات عن 20 %.

وتق���وم “ص���ادرات البحرين” وس���ط إقبال 
م���ن العمالء، بتوفير ع���دة خدمات للفئات 
تموي���ل  خدم���ة  أبرزه���ا  م���ن  المس���تهدفة 
الص���ادرات، وه���ي خدمة مصمم���ة لتوفير 
تمويل قصير المدى للمؤسس���ات القتناص 
ف���رص التج���ارة الدولي���ة والنم���و العالمي، 
وذلك بالتعاون مع بنك البحرين اإلسالمي 
وبن���ك البحري���ن للتنمي���ة، إضاف���ة لتوفي���ر 
حل���ول تمويلية لصفق���ات وعقود التصدير 
بنس���ب تنافس���ية، ويص���ل الدع���م المق���دم 
حت���ى 70 % م���ن األرباح الس���نوية بمقدار 
حتى 9.5 % و50 % من الرس���وم اإلدارية 
والضم���ان، حيث يت���راوح مق���دار التمويل 

بين 30 ألف ومليون دينار بحريني.
وتوفر “ص���ادرات البحري���ن” خدمة تأمين 
ائتمان الصادرات بالش���راكة مع المؤسس���ة 
وائتم���ان  االس���تثمار  لضم���ان  العربي���ة؛ 
م���ن  األول���ى  الخدم���ة  وه���ي  الص���ادرات، 
نوعه���ا ف���ي مملك���ة البحري���ن للحماية من 
المخاطر الناجمة عن تعثر المدفوعات من 
جان���ب الموردين خ���الل عملي���ة التصدير، 
حي���ث يص���ل الدع���م ال���ذي تتحص���ل عليه 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة 
80 % دع���م عل���ى معدالت قس���ط التأمين 
و90 % م���ن الس���داد في ح���ال التعثر و80 

% دعم على رسوم التحويالت.

إقبال كبير على “صادرات البحرين”

أمل الحامد

907.9
أل�����������ف دي������ن������ار



“الخليجية السعودية” تشتري 20 طائرة “أيرباص”
2018 ف���ي  ال��م��ع��ت��م��دة  األس����ع����ار  ح��س��ب  دوالر  م��ل��ي��ار   2.1 ب��ن��ح��و  ال��ص��ف��ق��ة 

أعلنت القحطاني للطيران، المالكة لشركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عن صفقة لشراء 20 طائرة ايرباص )ايه 320 نيو( و)ايه 321 
نيو( بنحو 2.1 مليار دوالر، 10 منها مؤكدة و10 اختيارية، حس���ب األس���عار المعتمدة لش���ركة ايرباص للعام 2018، وذلك على هامش فعاليات 
مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران. ووقعت القحطاني للطيران، المالكة لش���ركة خطوط الطيران الس���عودية الخليجية، اتفاقية ش���راء عش���ر 

طائرات من عائلة   )ايه 320 نيو(.

وق���ال رئيس مجل���س إدارة القحطاني للطيران 
ورئيس مجلس إدارة ش���ركة خط���وط الطيران 
الس���عودية الخليجية، الشيخ طارق القحطاني، 
إن ه���ذه الصفقة تأت���ي بعد قرار مجلس اإلدارة 
الطائ���رات  م���ن  المتمي���ز  الن���وع  ه���ذا  بإدخ���ال 
عل���ى أس���طول “الس���عودية الخليجي���ة” اعتباًرا 
م���ن نهاي���ة العام المقب���ل 2019، بواق���ع 6 إلى 8 
ا عن طريق التعاقد مع ش���ركات  طائرات س���نويًّ
تأجي���ر الطائ���رات الت���ي س���تزود الش���ركة بهذه 

الطائ���رات الجدي���دة م���ن المصن���ع بمواصف���ات 
“السعودية الخليجية”.

وتوق���ع إدخ���ال 20 طائرة به���ذه الطريقة خالل 
فت���رة الث���الث س���نوات القادم���ة قبي���ل االبتداء 
للطائ���رات  الخليجي���ة”  “الس���عودية  باس���تالم 

المتعاقد عليها مع شركة “ايرباص” مباشرة.
وُتش���غل ش���ركة خط���وط الطي���ران الس���عودية 
  A320  ا أس���طوالً م���ن 6 طائرات الخليجية حاليًّ
م���ن مرك���ز عملياته���ا في الدم���ام. وق���د أطلقت 

الناقلة عملياتها في عام 2016 لخدمة الرحالت 
الداخلية في الس���عودية ُقبي���ل إطالق وجهاتها 
الدولية الجديدة. وفي أكتوبر من العام الحالي 
باش���رت الس���عودية الخليجية وجهته���ا الدولية 

الثانية التي شملت أربع مدن في باكستان.
 وأك���د القحطاني “بصفتنا ناقل���ة تركز بالدرجة 
األول���ى عل���ى الخدمات المتميزة، نحن س���عداء 
إلضافة طائرة  A320neo  إلى أسطولنا. إن هذا 
التوس���ع يأتي ضمن التزامنا باس���تمرارية تطور 

ونم���و قط���اع الطيران الس���عودي، ضمن أهداف 
رؤية 2030”.  

 م���ن جانب���ه، ق���ال الرئي���س التنفيذي للش���ركة، 
  A320neo  س���امر مجالي “تمثل عائل���ة طائرات

ا ألس���طولنا الحالي م���ن طائرات  ارتق���اًء طبيعيًّ
 A320 ، وسيس���هم بش���كل الفت في نمو شبكتنا 
���ا”.  ولفت مجال���ي إلى أن  ف���ي المنطق���ة وعالميًّ
 A320n�  ذذه الطلبية س���يتم تعزيزها بطائرات

 eo إضافية، من خالل خيارات تأجير الطائرات 
المتاحة في السوق”.

للطائ���رات  التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال  ب���دوره، 
التجارية في ش���ركة إيرباص، كريستيان شيرر 
“نحن فخورون لتعزيز ش���راكتنا مع الس���عودية 
الخليجي���ة، عب���ر إضاف���ة المزي���د م���ن طائ���رات 
 A320  لزبونن���ا ال���ذي يش���غل طائ���رات إيرب���اص 

حصًرا”. 
  A320neo  طائ���رات عائل���ة  أن  ش���يرر  وأك���د 
س���تدعم بش���كل كبي���ر خط���ط نم���و الس���عودية 
تكلف���ة  إل���ى  باالس���تناد  الطموح���ة،  الخليجي���ة 
التشغيل المنخفضة للطائرات التي تنتمي لهذه 
العائل���ة، وفاعلية اس���تهالك الوق���ود التي تتمتع 

بها، والراحة الُمثلى في األجواء.

خالل اإلعالن عن الصفقة 
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“طيران الخليج” تستلم 6 طائرات “أيرباص A320 نيو” سنويا
2018 أواخ�����ر  ال��خ��ام��س��ة   ”9  787 ال��دري��م��اي��ن��ر  “ب��وي��ن��غ  وص����ول 

قال نائب الرئيس التنفيذي لش���ركة طيران الخليج وليد العلوي، إن الش���ركة ستستلم 6 طائرات 
“إيرباص A320 نيو” بنهاية العام 2019، من طلبيات أس���طول الطراز نفس���ه والبالغة 29 طائرة 

والتي سيتم استالمها جميعها العام 2023.

وأضاف أن الش���ركة تس���لمت أول طائراتها من 
“ط���راز إيرب���اص ني���و 321A “ أواخر أغس���طس 
 321A الماضي، مبيًنا أن طائرات اإليرباص نيو
الت���ي ستس���تلمها طيران الخليج س���تكون على 
دفع���ات منه���ا طائرتين ف���ي 2018، و6 طائرات 

سنوًيا حتى العام 2023.
وأوضح أن تمويل األسطول تم عن طريق بنوك 
مختلف���ة، إذ ت���م تموي���ل طائ���رات “الدريمالينر” 
ع���ن طريق ش���ركة “دي إي” في اإلم���ارات، فيما 
مولت ش���ركة “إس إم بي س���ي” لش���راء وإعادة 

تأجير 6 طائرات “إيرباص A320 نيو”.
الحج���م  الطائ���رات متوس���طة  أن  إل���ى  وأش���ار 
الش���ركة مرون���ة  المقعدي���ة س���تعطي  والس���عة 
للتكي���ف م���ع متطلب���ات الس���وق وفًق���ا للس���عة 

المقعدية لحجم الطلب في السوق.
ولفت إلى أن الش���ركة تس���لمت طائرتها الرابعة 
الجدي���دة م���ن ط���راز “بوين���غ الدريمالين���ر 787 
9” أواخ���ر أبري���ل الماض���ي، موضًحا أنه س���يتم 
اس���تالم الطائ���رة الخامس���ة م���ن نف���س الط���راز 

أواخر العام الجاري 2018.

وق���ال العل���وي إن األس���طول الجدي���د لطي���ران 
الخلي���ج سيس���اعد ف���ي تخفي���ض المصاري���ف 
التش���غيلية للشركة بنس���بة تصل إلى 20 % مع 
اكتمال طلبيات األس���طول الجدي���د الذي يضم 
39 طائرة حتى نهاية العام 2023، الفًتا إلى أن 
األسطول الجديد يمتاز بكفاءة تشغيلية عالية 
واقتصادي���ة في صرف الوقود، مش���يرا إلى أن 
الش���ركة تدرس السوق إلضافة وجهات جديدة 
إل���ى الخط���وط التي تس���يرها الناقل���ة الوطنية، 
مبيًنا أنها ستسير 8 وجهات جديدة خالل العام 

الجاري 2018.
وق���ال “أضفن���ا 8 وجه���ات جديدة لش���بكتنا في 
الع���ام الج���اري ف���ي الهن���د، إذ أضفن���ا بانغل���ور 
وكالكت إلى وجهات الهند مثل دلهي، وتشناي، 

وكوتش���ي، ومومب���اي، وتريفان���دروم، وحي���در 
أباد”.

وأضاف العلوي أن الش���ركة حاليا تسير حوالي 
47 وجهة في 25 بلًدا، فيما أعلنت عن إطالقها 
إل���ى 8 وجهات جديدة في العام الجاري 2018، 
مبيًن���ا أن���ه س���يتم زي���ادة الرح���الت والوجه���ات 
بالت���وازي م���ع زي���ادة األس���طول ال���ذي يعط���ي 

الشركة مرونة أكبر الستخدام الطائرات.
وم���ن جانب آخر، قال العلوي إن ش���ركة طيران 
الخلي���ج باعتباره���ا الناقل���ة الوطني���ة للمملك���ة 
عليه���ا الت���زام تج���اه التوس���عة بمط���ار البحرين 
الجدي���د ال���ذي يبل���غ 3 أضع���اف المط���ار الحالي 

لربط الشركة بمختلف وجهات العالم.

الصخير - شركة “ليوناردو”

س���لمت شركة “ليوناردو” اإليطالية رسمًيا أمس نظم مراقبة الحركة الجوية لقوة 
دف���اع البحري���ن، وذل���ك في حفل أقي���م في مع���رض البحرين الدول���ي للطيران في 
قاع���دة الصخير الجوية بحضور قائد س���الح الجو الملك���ي البحريني اللواء الركن 

طيار الشيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة.

وق���ال المس���ؤول التج���اري األول في ليون���اردو، لورن���زو مارياني، إن ليون���اردو تفخر 
بالمس���اهمة ف���ي أم���ن وفعالي���ة المجال الج���وي الوطن���ي البحريني وبمواصل���ة تعزيز 
عالقاتها مع القوات المس���لحة البحرينية.ويش���تمل العرض عل���ى نظام رادار مصنوع 

من جهاز أحادي وثانوي ورادار S ومركز التحكم والتدريبات ذي الصلة.

“الدفاع” تستلم نظم مراقبة جوية من “ليوناردو”

أثناء تسلم أنظمة المراقبة الجوية

وقع���ت البحري���ن صفقة مع ش���ركة بل األميركي���ة لصناعة الطائرات العمودية لش���راء 12 طائرة 
عامودي���ة ن���وعAH-1Z  فايب���ر بقيمة 912 ملي���ون دوالر، على أن يتم اس���تالم الدفعة األولى من 

الطائرات في نهاية عام 2022.

ج���اء ذلك خالل المؤتم���ر الصحافي الذي عقده 
قائ���د س���الح الج���و الملك���ي البحرين���ي، الل���واء 
رك���ن طيار الش���يخ حمد بن عب���دهللا آل خليفة، 
عل���ى هامش فعاليات مع���رض البحرين الدولي 
للطيران، والذي تقام فعاليات نسخته الخامسة 
ف���ي قاع���دة الصخي���ر الجوية، بحضور تش���ارلز 
هوب���ر مدير وكال���ة التعاون األمن���ي والدفاعي، 
وميت���ش س���نايدر الرئيس التنفيذي لش���ركة بل 

األميركية لصناعة الطائرات العمودية، وس���فير 
المنام���ة  ف���ي  األميركي���ة  المتح���دة  الوالي���ات 

جاستن سيبيريل.
وأش���ار قائ���د س���الح الج���و الملكي إل���ى أن ولي 
العه���د نائ���ب القائد الع���ام النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة قد قام بالتوقيع على 
الصفق���ة بالتزام���ن مع مع���رض البحرين الدولي 

للطيران.
وأوض���ح الل���واء رك���ن طي���ار الش���يخ حم���د ب���ن 
عب���دهللا ال خليف���ة، إل���ى أن ه���ذا الن���وع م���ن 
الطائ���رات يعتبر األح���دث واألكثر تط���ورًا على 
مس���توى العالم، وتش���كل إضافة كبي���رة ومهمة 
لس���الح الجو الملك���ي البحريني، لم���ا تملكه من 
إمكاني���ات حديث���ة ومتط���ورة وق���درات قتالية 
عالي���ة س���واء ف���وق البح���ر أو الب���ر، وس���تكون 
البحري���ن ثان���ي دولة مس���تخدمة له���ذا الطائرة 
عل���ى مس���توى العال���م بع���د الوالي���ات المتح���دة 

األميركية.
الش���ركة  س���تقدمها  الت���ي  الخدم���ات  وبش���أن 
المصنعة، أوضح قائد س���الح الج���و الملكي، أن 

العق���د الموق���ع م���ع الش���ركة األميركي���ة يتضمن 
التدريب والخدمات اللوجستية، وأن الطيارين 
البحرينيين جاهزي���ن للبدء فور بداية التصنيع 
للتدري���ب عليها، حيث أن س���الح الج���و الملكي 
يمتلك اآلن طائرات كوبرا، وبالتالي فان عملية 
التح���ول ال���ى الط���راز الجدي���د س���تكون س���هلة 

للغاية.
واختت���م قائد س���الح الج���و الملك���ي البحريني، 
الل���واء رك���ن طيار الش���يخ حمد ب���ن عبدهللا آل 
خليف���ة حديث���ه بالتأكي���د عل���ى أهمي���ة إقام���ة 
معرض البحري���ن الدولي للطيران في نس���خته 
للش���ركات  منص���ة  يوف���ر  م���ا  وه���و  الخامس���ة، 
المصنع���ة عل���ى عرض أح���دث ما توصل���ت إليه 

التكنولوجي���ا ف���ي مج���ال الطي���ران والخدمات 
الجوي���ة، إل���ى جان���ب إتاح���ة الفرص���ة الكامل���ة 

للجه���ات المعني���ة باالط���الع والتواصل بش���كل 
مباشر مع هذه الشركات.

أثناء توقيع االتفاقية

الصخير - السعودية للصناعات العسكرية

البحـرين تشتـري 12 طـائـرة عموديـة أميـركـية
دوالر م��ل��ي��ون   912 بقيمة  “ب���ل”  ش��رك��ة  م��ع  صفقة 

تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية )SAMI( في فعاليات الدورة 
الخامس���ة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018، وذلك في مس���عى إلى 
استكش���اف الف���رص االس���تثمارية الت���ي َيِعد بها ه���ذا الح���دث الدولي، كما 
تجس���د المشاركة العالقات التاريخية التي تجمع المملكتين على األصعدة 

كافة، وتؤكد االزدهار االقتصادي الذي تشهده الشقيقة البحرين. 
وزار الممث���ل الش���خصي لجالل���ة المل���ك س���مو الش���يخ عبدهللا ب���ن حمد آل 
خليف���ة، جن���اح الش���ركة ف���ي المعرض، حي���ث اطلع س���موه عل���ى إنجازات 
الش���ركة وخدماتها العس���كرية ف���ي أربعة مجاالت أساس���ية، وهي األنظمة 
واإللكتروني���ات  والصواري���خ،  واألس���لحة  واألنظم���ة  األرضي���ة،  الجوي���ة، 
الدفاعي���ة. وقد أبدى س���موه إعجاب���ه وتقديره بالقف���زة النوعية للصناعات 
العس���كرية الس���عودية، اس���تنادا إلى الدع���م الالمحدود من جان���ب القيادة 

الرشيدة السعودية. 

الممث��ل الش��خصي لجاللة الملك يطل��ع على إنجازات الش��ركة وخدماتها

“السعودية للصناعات العسكرية” تستكشف الفرص االستثمارية

سمو الشيخ عبدالله بن حمد لدى تفقده جناح الشركة

أمل الحامد من قاعدة الصخير الجوية | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - بنا

زينب العكري من الصخير
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أكد رجل األعمال خالد األمين أن معرض البحرين الدولي للطيران له عوائد اقتصادية كبيرة على االقتصاد 
المحلي، حيث تصل نسبة اإلشغال الفندقي إلى نسبة %100، وكذلك المطاعم والمجمعات التجارية.

وأض����اف األمي����ن للصحافيي����ن على هام����ش فعاليات 
مع����رض البحري����ن الدولي للطيران أم����س أن المعرض 
يق����ام على مدى 3 أيام، إال أن  فترة اإلش����غال تس����تمر 
والطياري����ن  الوف����ود  وص����ول  م����ع  أس����بوعين  لم����دة 
إل����ى  أعداده����م  تص����ل  اذ  البحري����ن،  إل����ى  والفنيي����ن 
اآلالف، وأيض����ا زوار المعرض من خارج المملكة لعقد 
الصفقات واالستفادة من الفرص التجارية بالمعرض.

وأش����اد األمي����ن بالمع����رض ال����ذي ش����هد عق����د صفقات 
كبي����رة، على غرار معارض تص����ل قيمتها إلى مليارات 

الدوالرات.
وذك����ر أن المع����رض يش����هد تط����ور ف����ي مس����تواه م����ن 
نسخة إلى أخرى، كما شهدت أعداد المشاركين قفزة، 
معرب����ا عن أمله باس����تمرار تنظيم مث����ل هذه المعارض 

للبحرين؛ ألنها تعود إيجابيا على اقتصاد المملكة.

وال��م��ج��م��ع��ات وال���م���ط���اع���م  ال����ف����ن����ادق  إش����غ����ال   %  100

األمين: عوائد اقتصادية للمعرض

أمل الحامد من قاعدة الصخير الجوية

خالد األمين

زينب العكري من الصخير

ق���ال رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة خدم���ات مطار البحري���ن )باس( جالل محم���د جالل، إنه ت���م توقيع اتفاقي���ة المبادئ 
األساس���ية بين ش���ركة مطار البحرين وش���ركة خدمات مطار البحرين “باس” لتعمل بموجبها األخيرة كوكيل لخدمات 
المناول���ة األرضية لمراف���ق مطار البحرين الدولي األرضية المختلفة، ومن بينها خدمات المناولة للمس���افرين واألمتعة 

والطائرات وخدمات التموين لمدة 15 عاما حتى العام 2034.

وته���دف ه���ذه االتفاقية، الت���ي تدخل 
حيز التنفيذ تزامًنا مع برنامج تحديث 
مطار البحرين الدولي المزمع االنتهاء 
من���ه بالرب���ع الثال���ث 2019، إلى تطوير 
إضاف���ة  عموم���ا،  الخدم���ات  مس���توى 
إل���ى تحديد معايير واضح���ة لعمليات 
حس���ب  المقدم���ة  األرضي���ة  المناول���ة 
المعايي���ر الدولية، األم���ر الذي ينعكس 
المقدم���ة  الخدم���ات  مس���توى  عل���ى 
للمسافرين ومشغلي خطوط الطيران.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة “باس” 
نبيل كانو، إن تقديم خدمات الش���ركة 
للمط���ار الجدي���د نقلة نوعية للش���ركة، 
موضًحا أن االتفاقية تنص على البدء 

في العام 2022 وحتى العام 2034.
وعن تمل���ك مجموعة طي���ران الخليج 
ف���ي الش���ركة، ق���ال الرئي���س التنفيذي 
ل� “ب���اس” س���لمان المحمي���د، إن 30 % 
انتقل���ت للمجموع���ة من أس���هم ش���ركة 
تمل���ك  كان���ت  الت���ي  الخلي���ج  طي���ران 
أساسا في الشركة إضافة إلى 14 %.

المس���اهمين  بقي���ة  وأوض���ح كان���و أن 
تنازل���وا عن بع���ض األس���هم لمجموعة 
طي���ران الخلي���ج للوص���ول لالتفاقي���ة، 
الفًت���ا إل���ى أن األمر تضحي���ة لمصلحة 

الجميع.
ووقع وزي���ر المواص���الت واالتصاالت 
رئي���س مجلس إدارة مجموعة طيران 
الخليج القابضة كم���ال أحمد، ورئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة خدم���ات مط���ار 
البحري���ن “باس” ج���الل محمد، مذكرة 
تفاهم بي���ن مجموعة طي���ران الخليج 

مط���ار  خدم���ات  وش���ركة  القابض���ة 
أس���هم  زي���ادة  عل���ى  تن���ص  البحري���ن 

المجموعة في الشركة إلى 44 %.
وق���ال الوزي���ر “إن االتف���اق ال���ذي ت���م 
التوّصل إليه مع ش���ركة خدمات مطار 
البحري���ن لتس���اهم م���ن خ���الل خبرتها 
ف���ي  الطي���ران  مج���ال  ف���ي  العريق���ة 
تدعي���م أهدافنا وخططنا المس���تقبلية 
الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي في 
الخدم���ات التي تقدم م���ن خالل مطار 

البحرين الدولي”.
بال���دور  ثق���ة  عل���ى  “نح���ن  وأض���اف 
الكبي���ر الذي س���تؤديه ش���ركة خدمات 
مط���ار البحري���ن عل���ى صعيد تحس���ين 
ف���ي  لتس���اهم  الخدم���ة  مس���تويات 
تيس���ير إجراءات المسافرين ولتحقق 
بذل���ك أه���م األه���داف اإلس���تراتيجية 

للمجموعة”.
س���عادته  ج���الل  أب���دى  جانب���ه،  م���ن 
ببدء التعاون المش���ترك م���ع مجموعة 
طيران الخليج القابضة وش���ركة مطار 
البحرين داعًيا إلى تعزيز هذا التعاون 
وتطوي���ره بما يحق���ق المصلحة العامة 
لمملك���ة البحرين خصوًص���ا في قطاع 

الطيران.
وأض���اف “تطم���ح ش���ركة )ب���اس( إل���ى 
توس���عة أعمالها المستقبلية، وتحسين 
جودة اإلنتاجية واألداء وفًقا للمعايير 
الدولي���ة في مجال الطي���ران، وهذا ما 
سيتحقق وفًقا الس���تراتيجية الشركة 

الرامية إلى تنويع االستثمارات”.
وع���ن الخط���ة التش���غيلية ف���ي المطار 

الجديد، قال رئيس مجلس اإلدارة إن 
 TLD الشركة وقعت اتفاقية مع شركة
لشراء مجموعة من المعدات الحديثة 
الالزم���ة لعملي���ات المناول���ة األرضي���ة، 
بالتزام���ن مع مش���روع توس���عة المطار 
وزيادة األعمال التجارية المرتبطة به، 
إذ تحرص “باس” على تزويد أسطولها 
بأحدث المعدات بشكل مستمر؛ وذلك 

لرفع مستويات الكفاءة والجودة.
إدارة  مجل���س  “أق���ر  المحمي���د  وق���ال 
)ب���اس( صرف 10 ماليي���ن دينار خالل 
المع���دات  لش���راء  المقبل���ة  الس���نوات 

الحديثة لمواكبة التكنولوجيا”.
وع���ن تأجي���ر المح���الت التجاري���ة في 
المط���ار، أكد كانو أنه حس���ب االتفاقية 
عل���ى  فق���ط  “ب���اس”  ترك���ز  الجدي���دة 
الخدم���ات األرضية، فيما ترجع األمور 
الداخلية للمطار لشركة مطار البحرين، 
مبيًنا أن ذلك خس���ارة لش���ركة خدمات 
مط���ار البحري���ن، وأنه تم التن���ازل عن 
لش���ركة  جميعه���ا  االنتظ���ار  ص���االت 
التفاقي���ة  للوص���ول  البحري���ن  مط���ار 
تقديم الخدمات األرضية، مش���يرا إلى 
اس���تمرار الش���ركة في تقديم خدمات 
الش���حن والتموين الغذائ���ي للطائرات 
وبعض الخدمات في المطار، مبيًنا أنه 
تم التوقيع يوم أمس مع “هال بحرين” 

لتزويد بالطعام لقاعاتها.
فيم���ا لف���ت رئيس مجل���س اإلدارة عن 
اإلعالن ع���ن تقديم الش���ركة لخدمات 
أرضي���ة ف���ي مناط���ق خ���ارج البحرين 

ومنطقة الخليج.

الوزير كمال وجالل يوقعان مذكرة التفاهم

“باس” تستثمر 10 ماليين دينار لشراء معدات حديثة
الش��ركة تفوز بتقديم خدماته��ا بالمطار لمدة 15 عاما

وقع���ت ش���ركة خدمات مط���ار البحرين 
“ب���اس” عق���دا لتوفير خدم���ات المناولة 
وذل���ك  آب���اد،  حي���در  لمط���ار  األرضي���ة 
لخدمة نحو 18 مليون مس���افر س���نويا. 
ويأتي هذا التوقيع إيمانا بدور الشركة 
وجهودها في أعمال المناولة األرضية، 
الس���يما وأنه���ا تق���دم خدماته���ا في هذا 

المجال منذ ما يقارب 41 عاما.
ووقع���ت “ب���اس” خ���الل الي���وم الثان���ي 
م���ن فعالي���ات معرض البحري���ن الدولي 
االتفاق���ات  م���ن  مجموع���ة  للطي���ران، 
اإلقليمية التي س���تنعكس إيجابيا على 
ف���ي  العم���ل  وج���ودة  كف���اءة  مس���توى 

الشركة.
وص���رح رئي���س مجل���س إدارة “ب���اس” 
)ب���اس(  “تق���دم  ج���الل:  محم���د  ج���الل 
خدم���ات المناول���ة األرضي���ة لنح���و 8.5 
ماليي���ن مس���افر س���نويا و42 ألف رحلة 
عبر مطار البحرين الدولي، وإن اتفاقية 
تقديم المناولة لمط���ار حيدر آباد، تأتي 
ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى 

تنويع اس���تثماراتها، وكذلك اس���تقطاب 
األعمال التجارية الخارجية في منطقة 

الخليج ودول آسيا الصغرى”.
على صعي���د آخر، وقعت الش���ركة عقدا 
مع ش���ركة مكاو إلجراء دراس���ة مقارنة 
م���ن  المقدم���ة  الخدم���ات  ع���ن  ش���املة 
جانب الش���ركات المشابهة في المنطقة 
للوق���وف  به���ا؛  المعم���ول  واألس���عار 
عل���ى الص���ورة العام���ة، وتوفي���ر قاعدة 
معلوم���ات تس���اهم ف���ي دع���م صناع���ة 

القرار في الشركة.

ب���دوره، قال الرئيس التنفيذي للش���ركة 
س���لمان المحمي���د “في ظ���ل المتغيرات 
المس���تمرة ف���ي عال���م الطيران، تس���عى 
التط���ورات  مواكب���ة  إل���ى  )ب���اس( 
والتكنولوجيا، وتوفير أفضل الخدمات 
ف���ي  له���ا  مثي���ل  ال  تنافس���ية  بأس���عار 
مط���ارات المنطق���ة، ومن ه���ذا المنطلق 
وقعت الش���ركة اتفاقية إلجراء دراس���ة 
الخدم���ات  فروق���ات  توض���ح  ش���املة 
واألس���عار؛ بهدف إع���ادة النظر فيما هو 

متاح”.

أثناء توقيع العقد

س��ن��وًي��ا م��س��اف��ر  م��ل��ي��ون   18 م��ن��ه��ا  ي��س��ت��ف��ي��د 

“باس” تقدم خدماتها لمطار حيدر آباد

المحرر االقتصادي من الصخير

الصخير - شرطة المطارالمحرق - شركة المطار الصخير – المواصالت واالتصاالت

أكدت شركة مطار البحرين أن نسخة هذا العام من مؤتمر المطارات بمعرض البحرين الدولي 
للطي���ران ه���ي األكث���ر نجاًح���ا على اإلط���الق، إذ حضر المؤتم���ر أكثر من 50 من ق���ادة صناعة 
الطي���ران ف���ي العالم. وكانت الش���ركة قد اس���تضافت الفعالية تحت رعاي���ة وزير المواصالت 
واالتصاالت كمال بن أحمد، حيث جمعت تحت سقفها نخبة من كبار صانعي القرار من كبرى 
ش���ركات الطيران والمطارات اإلقليمية الرائدة؛ لمناقش���ة آخر التطورات وأهم المس���ائل التي 

تشكل مالمح قطاع الطيران في المنطقة.
وص���رح وزي���ر المواص���الت واالتص���االت كمال ب���ن أحمد محم���د أن المتحدثي���ن الخبراء في 
حلقات النقاش قد قدموا نظرة متعمقة وقّيمة على س���وق الطيران اإلقليمية س���ريعة النمو، 
كما س���لطوا الضوء على مدى أهمية مش���اريع توس���عة المطارات الجاري تنفيذها والتقنيات 
الجديدة ودورها الجوهري في ترس���يخ مكانة محاور الطيران في منطقة الش���رق األوس���ط 
لتناف���س أفضل المنش���آت ف���ي العالم، مضيًفا أنه ف���ي ظل وجود العديد م���ن التحديات التي 
تواجهه���ا صناع���ة الطي���ران عل���ى الصعيدين اإلقليم���ي والعالمي، ف���إن مثل ه���ذه المؤتمرات 
الدورية المتخصصة توفر منصة تفاعلية بالغة األهمية لمشاركة المعارف وأفضل الممارسات 

التي ستساعد جميع األطراف المشاركة على تخطي العقبات وتحقيق النمو واالزدهار

وّق���ع وزي���ر المواص���الت واالتصاالت كمال ب���ن أحمد، رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
مطار البحرين، اتفاقية مع الش���ركة الهندس���ية الفرنس���ة “إجيس”، لتكون الش���ركة 
المس���ؤولة عن توفير خدمات التصميم واإلش���راف لمش���روع تطوير قرية الشحن 
الجدي���دة البالغ���ة مس���احتها 25 ألف متر مرب���ع، وذلك بحضور الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة مط���ار البحرين الدولي محم���د البنف���الح، ومدير الطيران لمنطقة الش���رق 
األوس���ط وجن���وب آس���يا لدى ش���ركة إجي���س، ج���اك خوريات���ي وممثلي���ن من كال 

الجانبين.
وقال الوزير إن منطقة الش���حن السريع الجديدة التي تعمل شركة مطار البحرين 
على إنشائها شمال مدرج المطار بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون دينار، تعد جزًءا 
مهًما من إس���تراتيجية النمو التي تنتهجها وزارة المواصالت واالتصاالت عموما، 
وعنصًرا رئيس���ا في مش���روع تحديث مطار البحرين الدول���ي المزمع االنتهاء منه 
ف���ي الرب���ع الثالث م���ن العام 2019، كم���ا تعكس الخط���وات المهمة الت���ي تقوم بها 
ش���ركة المط���ار لتحس���ين البني���ة التحتية وتعزيز ق���درة المطار عل���ى تلبية الطلب 

المحلي واإلقليمي المتزايد.

 15 الخمي���س  أم���س  ظه���ر  ت���م 
اتفاقي���ة  توقي���ع   2018 نوفمب���ر 
م���ع  دين���ار  10.6ملي���ون  بقيم���ة 
لتقدي���م  األلماني���ة   DFS ش���ركة 
خدم���ات المراقب���ة الجوي���ة لمدة 
س���نتين وذل���ك بحض���ور  وزي���ر 
المواص���الت واالتص���االت كم���ال 
ب���ن أحمد محم���د والمدي���ر العام 

لش���ركة DFS ، أوليف���ر كريس���تينيتي بمعرض البحري���ن الدولي للطيران. و صرح الوزير أن ش���ركة 
DFS األلماني���ة من الش���ركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات المراقب���ة الجوية ولديها الكوادر 
والخب���رات المتخصصة والمش���هود لها بالكفاءة حيث س���تحقق هذه الش���راكة مع ش���ئون الطيران 
المدن���ي نقل���ة نوعية في تعزيز خدمات المالحة الجوية من خالل نقل الخبرات العالمية المتراكمة 
لدى الشركة للمراقبين الجويين البحرينيين وفق أحدث المتطلبات والمعايير العالمية واالستفادة 

من هذه الخبرات في المحافظة على مكانة المملكة المتميزة في هذا المجال.

استشاري لمنطقة الشحن السريع الجديدةانطالق “مؤتمر المطارات” بالبحرين “المواصالت” و “DFS”  توقعان شراكة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-156710( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 32774  -  تاريخ: 14/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )CR2018-9914( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركةالشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة / مرس���ى الخليج لالستش���ارات نيابة المالك رفاع 
ه���اوس للخدم���ات االستش���ارية )مؤسس���ة فردية( المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 108208-1 طالبين تحويل المؤسس���ة الفودية إلى ش���ركة 
ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، بين كل 

من:
1-الشيخ مبارك علي عبدهللا حمد آل خليفة

2- سالمة محمد علي راشد العبار

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها المالك ل� آرتو براند لالستشارة والتصميم )مؤسسة فردية( 
المس���جلة بموجب القي���د رق���م 32774 طالبا تحويل الش���كل القانوني 
لجميع الفروع إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 1000 دينار 

بحريني.
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -147384( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه 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: احمد ميرزا احمد مشيمع

االسم التجاري الحالي: ستوديو ابو الفضل للموسيقى
االسم التجاري الجديد: عالم الملكوت للتجارة العامة

قيد رقم: 2-112845

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

)CR2018-162537( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: عماد ماهر ماجد الصعوب بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيدة/ اسمهان مفلح فالح التميمي 

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
123665-1

االسم التجاري
الوايلي لخدمات ودعم االعمال

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

) CR2018 -155420( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تق���دم إلينا الس���يد/ عبدالمجيد موس���ى ش���بر محم���د وحداني موس���وي بتحويل 
المح���الت التجاري���ة التالية: إلى الس���يدة/ معصومة عبدالمجيد موس���ي وحداني 
موسوي، فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

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

رقم القيد: 38562-11

رقم القيد: 38562-16

رقم القيد: 38562-13

رقم القيد: 38562-15

رقم القيد: 38562-14

االسم التجاري: الهور للفايبر كالس

االسم التجاري: موسوي فايبر جالس

االسم التجاري: ارض الخشب لفبركة األلمنيوم

االسم التجاري: مارك ايس انترنشنل بلنرز

االسم التجاري: ارض الخشب للتجارة

نوع النشاط: إصالح وصيانة زوارق الترفيه تجارة/ بيع للكيماويات الصناعية

نوع النشاط: تجار/بيع منتجات صناعة مواد خام أخرى

نوع النش���اط: ورش���ة لحام وح���دادة وفبرك���ة - تجارة/بيع مواد البن���اء والمواد 
اإلنش���ائية المعدني���ة ومع���دات الس���باكة والتدفئ���ة ولوازمها - صن���ع المنتجات 

المعدنية اإلنشائية - مصنع

ن���وع النش���اط: تجارة/ بيع األغذية والمش���روبات - الغ���ذاء الصحي - تجارة/بيع 
العطور ومس���تحضرات التجميل وصابون الزينة- تجارة عامة- تش���مل تجارة/

بيع األعذية والمشروبات - أنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية

ن���وع النش���اط: تجارة/بي���ع م���واد البناء والم���واد اإلنش���ائية المعدني���ة ومعدات 
السباكة والتدفئة ولوازمها

العنوان: محل رقم: أ475 - مبنى: 0 - طريق: 1 - مجمع: 607 أبوالعيش

العنوان: محل رقم: 475أ - مبنى: 0 - طريق: 1 - مجمع: 607 أبوالعيش

العنوان: محل رقم: أ1388 - مبنى: 0 - طريق: 426 - مجمع: 704 سلماباد

العنوان: محل رقم: 3120 - مبنى: 0 - طريق: 453 - مجمع: 304 وسط المنامة

العنوان: محل رقم: 1388أ - مبنى: 0 - طريق: 426 - مجمع: 704 سلماباد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا الس���ادة / مرس���ى الخلي���ج لالستش���ارات نيابة ع���ن مالك 
شركة ساين لالستشارات ش.ش.و لمالكها عبدالجواد محمد شودري 
المسجلة بموجب القيد رقم 110090-1 طالبين تحويل الشكل القانوني 
للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

5000 دينار بحريني، بين كل من:

1-عبدالجواد ارشد شودري

2- فيليب لوكريه

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يد محمد عبدهللا ابراهيم احمد علي المالك ل� فوياجر 
للحجوزات وخدنات الس���فر مؤسس���ة فردية المسجلة بموجب القيد 
رقم 86514-2 يطلب تحويل المؤسس���ة المذكورة إلى شركة الشخص 
الواح���د برأس���مال وقدره 20000 ين���ار بحريني لتصب���ح مملوكة لنفس 

المالك

القيد: 118103  -  تاريخ: 12/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-159256( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركةمطعم البيتا ذ.م.م

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

بشأن تغيير االسم التجاري

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها   لش���ركةمطعم البيتا ذ.م.م، والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 118103، 

طالبين تغيير االسم التجاري
من: مطعم البيتا ذ.م.م

Lapita Restarunt W.L.L

إلى: شركة مطعم الساحة التركي ذ.م.م
    AL SAHA AL TURKEY RESTARUNT COMBANY W.L.L

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة 
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا   لش���ركة ج���اي ج���اي سبيش���اليزد كونتراكتي���غ س���يرفيزس ذ.م.م، 

والمسجلة بموجب القيد رقم 122961، طالبين تغيير االسم التجاري
من: لشركة جاي جاي سبيشاليزد كونتراكتيغ سيرفيزس ذ.م.م

 JAY JAY  SPECIALIZED CONTACTING SERVIES COMPANY WLL

إلى: شركة جاي جاي سيرفسز ذ.م.م
 JAY JAY SERVIES WLL

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة 
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن المحكمة الكبرى المدنية األولى بان عبدهللا محسن مهدي وغيره قد اقامو 
دعوى ضد المدعي عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

 طالبة فيها إثبات ملكيتهم للعقار الكائنة في منطقة جرداب في المنامة بمساحة
وقدرها 2658 متر مربع.

لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعية أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب
مش���فوع بأوج���ه اعتراض���ة، وق���د ح���ددت المحكم���ة جلس���ة 19/11/2018 لنظ���ر 

الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001474114 :رقم الدعوى: 02/2018/16089/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 6-11-2018
المحكمة الكبرى المدنية االولى
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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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استئناف الرحالت 
الجوية بمطار الكويت

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية 
عبر حسابها في تويتر أمس الخميس 

استئناف الرحالت الجوية في مطار 
الكويت الدولي، وذلك بعد أن أدت 
األحوال الجوية السيئة إلى وقف 

حركة الطيران في وقت متأخر من يوم 
األربعاء.

وقالت اإلدارة العامة للطيران المدني 
الكويتي في وقت سابق، إن حركة 

المالحة الجوية ستظل متوقفة في مطار 
الكويت الدولي حتى عصر الخميس؛ 

نظرا لسوء األحوال الجوية.

وشهدت الكويت حالة من الطقس  «
غير المستقر، وسط تحذيرات 

بضرورة البقاء في المنازل إال في 
الحاالت الطارئة.

النائب العام الســعودي يوجه االتهام لـ 11 شخصا في القضية

اإلعدام لـ 5 متهمين بقتل خاشقجي

طالب النائب العام السعودي، أمس الخميس، بإنزال عقوبة اإلعدام على 5 من بين 11 مشتبها بهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وقال النائب العام، 
في مؤتمر صحافي، إن خاشقجي ُقتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها. وأضاف أن خاشقجي ُقتل 
بعد فش���ل الفريق المكلف بإعادته إلى الس���عودية بمهمته، مؤكدا أن القضية أحيلت للمحكمة مع اس���تمرار التحقيقات. وكش���ف أن نائب رئيس االستخبارات العامة 

السابق أمر باستعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في اسطنبول بالرضا أو بالقوة.

الرياض - وكاالت

الكويت - وكاالت

سنغافورة - وكاالتلندن - رويترزلندن - وكاالت

صدقت توقعات المحللين السياسيين حول إثارة مسودة االتفاق التي توصلت 
إليه���ا رئيس���ة ال���وزراء البريطانية تيريزا م���اي، لتنظيم االنس���حاب من االتحاد 
األوروب���ي، لمخ���اوف م���ن ان���دالع خالف���ات واس���تقاالت م���ن وزراء الحكوم���ة 

البريطانية، وهو ما حدث بالفعل. 

الحكوم���ة  ف���ي  البريكس���ت  وزي���ر  وأعل���ن 
البريطاني���ة دوميني���ك راب أمس الخميس 
االس���تقالة م���ن منصبه، وذلك بعد س���اعات 
البريطان���ي  الدول���ة  وزي���ر  اس���تقالة  عل���ى 
المكلف بش���ؤون أيرلندا الشمالية شايليش 
االتف���اق  مش���روع  عل���ى  احتجاج���ا  ف���ارا؛ 
الخ���اص بانس���حاب بريطاني���ا م���ن االتحاد 

األوروبي “بريكست”.
العم���ل  وزي���رة  وانضم���ت 
إيستر مكفي،  والمعاشات، 
وف���ارا،  راب  م���ن  كل  إل���ى 

وأعلن���ت ام���س اس���تقالتها، 
لم���اي:  خط���اب  ف���ي  قائل���ة 
طرحتي���ه  ال���ذي  “االتف���اق 
ال  أم���س  الحكوم���ة  عل���ى 

يحت���رم نتيجة االس���تفتاء”، وف���ق ما نقلت 
رويت���رز. وأصبح���ت وزيرة الدولة لش���ؤون 
البريكس���ت س���ويال بريفرم���ان، راب���ع وزي���ر 
يس���تقيل من حكومة ماي، أمس؛ احتجاجا 
عل���ى البريكس���ت، حي���ث قال���ت في رس���لة 
اس���تقالتها إن “التنازالت المقدمة لبروكسل 
إرادة  تحت���رم  ال  االتف���اق  مس���ودة  ف���ي 
الش���عب”. أما ف���ارا، فق���ال إن االتفاق “ال 
يجع���ل م���ن المملك���ة المتح���دة دولة 
مستقلة ذات سيادة”، وفق ما ذكرت 
وكالة فرانس برس. واسترس���ل قائال: 
“نحن دولة فخورة وإنه يوم حزين 
عندما نل���زم باالنصياع لقوانين 
وضعته���ا دول أخ���رى أظهرت 

بأنها ال تكترث لمصلحتنا”.

يضي���ق الخن���اق على أب���و بكر البغدادي زعي���م تنظيم “داعش” ف���ي مقر إقامته 
داخل سوريا قرب الحدود مع العراق، مع تحول المعارك بين مسلحي التنظيم 

اإلرهابي وقوات سوريا الديمقراطية إلى حرب شوارع. 

وقال���ت صحيف���ة “ص���ن” البريطانية أمس 
الخمي���س إن مقاتلي س���وريا الديمقراطية 
يتعقب���ون البغدادي من بيت إلى بيت، بعد 
أن تمكنوا مؤخرا من قتل أشخاص مقربين 
ج���دا منه، داخ���ل دائ���رة معارف���ه الضيقة. 
ونقل���ت الصحيف���ة عن هافي���ل روني، أحد 
ق���ادة الق���وات الس���ورية الديمقراطية في 
منطقة هجين ش���رقي س���وريا، حيث تدور 

المعارك، قوله: “قبل نحو ش���هر ونصف 
معلوم���ات  عل���ى  حصلن���ا  الش���هر، 
استخباراتية تفيد بمقتل أحد أبناء 
“ش���قيق  أن  وأض���اف  البغ���دادي”. 

المنطق���ة  ف���ي  كان  البغ���دادي 
مؤخرا، وكان يعقد اجتماعات 

لتش���جيعهم  األعض���اء  م���ع 
على القت���ال”، مش���يرا إلى 

أن منطق���ة هجين تعتبر معقال رئيس���ا لمن 
تبق���ى م���ن مس���لحي “داعش” في س���وريا. 
ال  البغ���دادي  أق���ارب  أن  رون���ي  وأوض���ح 
يزال���ون يقيمون ف���ي منطقة هجين، حيث 
يعتق���د أن العديد من المس���لحين المقربين 
من���ه يتحصنون في المنطقة ذاتها، وهو ما 
يدفع قوات سوريا الديمقراطية إلى تركيز 
العملي���ات العس���كرية هناك. وق���ال: “قبل 
نحو شهرين نجحنا في اعتقال 
طبي���ب بريطان���ي عض���و ف���ي 
التنظي���م كان يح���اول الهروب 
إل���ى تركيا”، مش���يرا إل���ى وجود 
مس���لحين وقادة ف���ي صفوف 
“داعش” من جنسيات أخرى 

من الشيشان والعراق.

دع���ا الرئي���س الروس���ي فالديمي���ر بوتي���ن أوروب���ا إل���ى التخل���ص م���ن المواق���ف 
السياس���ية المتحيزة واإلسراع بمساعدة سورية في إعادة إعمارها، إذا أرادت 

تفادي تدفق موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا.

وق���ال بوتي���ن بمؤتم���ر صحفي ف���ي ختام 
مش���اركته في قمة شرق آس���يا بسنغافورة 
أمس الخميس: “إذا أراد المجتمع الدولي، 
وأوروب���ا بالدرج���ة األول���ى، تجن���ب تدفق 
جدي���د للمهاجري���ن، فعلي���ه التخل���ص م���ن 
مظاهر التحامل وتقديم مس���اعدة للشعب 
الس���وري، بعيدا عن أي تحيزات سياس���ية، 

ودعم العملية السياس���ة هناك، فهذا أمر 
بديهي”.

وأك���د بوتين أن عودة الالجئين إلى 
س���ورية يج���ب أن تك���ون طواعية، 
مش���يرا إلى ضرورة تهيئة الظروف 
المناس���بة للعائدين، وقال: “ال يمكن 
توقع عودة واسعة النطاق للالجئين 

إعم���ار  إع���ادة  ح���ال  ف���ي  إال 
سورية”.

أكد  إع��م��ار س��وري��ة،  ب��إع��ادة  يتعلق  وفيما 
بوتين استعداد بالده للعمل في االقتصاد 
بالفائدة  يعود  وبما  نشط  بشكل  السوري 
للقيام  مستعدة  “روس��ي��ا  وق���ال:  لنفسها، 
القطاعات  تلك  ف��ي  النطاق  واس��ع  بعمل 
فيها(  )االستثمار  سيعود  التي  ال��س��وري��ة 
حد  على  ال��س��وري��ة  ول��ل��دول��ة  لنا  بالفائدة 
سواء”. وتابع: “هذا العمل المشترك 
س���ي���ؤدي إل���ى ت��وف��ي��ر ف��رص 
عمل جديدة وإعادة تأهيل 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ي��ة وم���ا يشبه 
ذلك، فهناك كثير مما يمكن 
مقصودة  ول��ي��س��ت  ت��ن��اول��ه، 
ه�����ن�����ا االس�����ت�����ث�����م�����ارات 
ال�������م�������ب�������اش�������رة م����ن 

الميزانية”.

الرئيس الروسي يحذر أوروبازعيم “داعش” في المصيدةحكومة تيريزا ماي تترنح
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رام اهلل - معا

بيروت - أ ف ب

قال الرئيس الفلس���طيني محمود عباس 
إن هدفه هو “تجنيب الشعب الفلسطيني 
المزي���د من المجازر وجرائم الحرب التي 
ترتكبه���ا الحكوم���ة اإلس���رائيلية”. وأدان 
عب���اس بش���دة “الع���دوان اإلجرامي على 
قطاع غزة، محمال الحكومة اإلسرائيلية 
المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات 
ه���ذا الع���دوان”. وأع���رب الرئي���س خالل 
ترؤس���ه، أمس الخميس، اجتماعا للجنة 
العلي���ا المكلف���ة بتنفي���ذ متابعة ق���رارات 

ع���ن  رام هللا،  ف���ي  المرك���زي،  المجل���س 
ش���كره لجمي���ع ال���دول واألط���راف الت���ي 

سعت لتحقيق التهدئة في قطاع غزة.
وقال “اليوم الطريق سالك لتحقيق إزالة 
أس���باب االنقس���ام والمصالح���ة، بتنفي���ذ 
أمين ودقيق التف���اق القاهرة، بما يضمن 
تحقي���ق الوح���دة الوطني���ة والسياس���ية 
والجغرافي���ة، ويس���تند إل���ى الع���ودة إلى 

إرادة الشعب وصناديق االقتراع”.

أورد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن 
18 مدني���ا، بينهم أطف���ال، راحوا ضحية 
غ���ارة جدي���دة نفذه���ا طي���ران التحالف 
الواقع���ة  بل���دة السوس���ة  الدول���ي عل���ى 
تحت سيطرة تنظيم “داعش” بريف دير 
الزور الشرقي. وأوضح المرصد السوري 
أن الغ���ارة وقعت مس���اء األربع���اء، وأنها 
أودت بحياة 18 من نازحي بلدة الباغور 
وم���ن ضم���ن القتلى 8 أطفال و4 نس���اء. 

وأض���اف المرص���د أن الغ���ارة أدت أيض���ا 
إل���ى تدمير عدة منازل أخرى في البلدة، 
فيم���ا ال ي���زال ع���دد الضحاي���ا مرش���حا 
لالرتف���اع لوج���ود جرح���ى بعضه���م في 
ح���االت خطرة، إضاف���ة لمفقودين تحت 
األنق���اض. ولفتت مص���ادر حكومية بأن 
القص���ف كان كثيفا وأح���دث دمارا هائال 
ف���ي القرية، نافية وجود عناصر لداعش 

فيها.

عباس: الطريق سالك للمصالحة

18 قتيال بغارة للتحالف في دير الزور

إن  الجبي���ر  ع���ادل  الس���عودي  الخارجي���ة  وزي���ر  ق���ال 
المملكة ترفض تسييس قضية مقتل الصحافي جمال 
خاش���قجي، ملقي���ا اللوم على تركيا التي “لم تس���تجب 
للطلب الس���عودي بش���أن تقديم األدلة التي تملكها في 
القضي���ة”. وتحدث الجبير في مؤتم���ر صحافي، أمس 
الخمي���س، عق���د بعد كش���ف النياب���ة العامة الس���عودية 
نتائج التحقيقات بش���أن مقتل خاش���قجي، قائال: “لقد 
اس���تطاعت النياب���ة العام���ة تكمل���ة الرواي���ة لم���ا ج���رى 

لخاشقجي”. وأكد الوزير السعودي على أن “التحقيقات 
بش���أن مقت���ل خاش���قجي ال ت���زال مس���تمرة”، مضيف���ا: 
“توجيهات القيادة الس���عودية واضحة بشأن محاسبة 
المتورطي���ن ف���ي الحادث���ة”. وش���دد وزي���ر الخارجي���ة 
عل���ى رفض المملكة تس���ييس القضية، الذي من ش���أنه 
“ش���ق الصف اإلس���المي، ف���ي الوقت الذي تس���عى فيه 
المملك���ة جاهدة لتوحيده”. وأض���اف: “نرفض التدخل 
في ش���ؤون المملكة، فمن ارتكب الجريمة س���عوديون، 

وكذل���ك األمر بالنس���بة للقتيل، كم���ا أن الواقعة حدثت 
في قنصلية س���عودية. للمملك���ة جهاز قضائي جاد في 
تحقيق العدالة ويتمتع باستقاللية وبمقدوره التعامل 

مع مثل هذه القضايا باحترافية عالية”.

الجبير: نرفض تسييس قضية خاشقجي

عواصم - وكاالت دبي - العربية نت

حم���ل تحال���ف دع���م الش���رعية ف���ي اليم���ن، 
مس���ؤولية  اإليراني���ة،  الحوث���ي  ميليش���يات 
المحمل���ة  الس���فن  وتفري���غ  دخ���ول  تعطي���ل 

بمساعدات إنسانية للشعب اليمني.
وق���ال التحال���ف الذي تق���وده الس���عودية، إن 
الميليشيات االنقالبية “تتعمد تعطيل دخول 
وتفريغ حمولة 5 س���فن في مين���اء الحديدة، 

وسفينة في ميناء الصليف”.
كما كش���ف التحالف عن وجود 5 س���فن قرب 
مين���اء الحدي���دة منذ أكث���ر من ش���هر، تنتطر 
الرف���ض  بس���بب  تتمك���ن  ال  لكنه���ا  دخوله���ا، 

الحوثي.
6 تصاري���ح لس���فن متوجه���ة  وأك���د إص���دار 
أساس���ية  م���واد  تحم���ل  اليمني���ة،  للموان���ئ 
وغذائية وطبية ومشتقات نفطية؛ لمساعدة 
الس���كان المحتاجي���ن ف���ي ع���دد م���ن مناطق 

اليمن.
واإلم���ارات  الس���عودية  أعلن���ت  ذل���ك،  إل���ى 
اتخ���اذ  وبريطاني���ا،  المتح���دة  والوالي���ات 

سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن 
وعملته المحلية، ودعت المجتمع الدولي إلى 

مساعدة البلد الغارق في الحرب.
إن  الخمي���س،  أم���س  بي���ان مش���ترك،  وق���ال 
مس���ؤولين كب���ارا وس���فراء في ال���دول األربع 
اجتمع���وا ف���ي الري���اض لتحديد اإلج���راءات 
الوض���ع  لمعالج���ة  الرئيس���ة  والتدابي���ر 

االقتصادي واإلنساني في اليمن.
وأوض���ح البي���ان أن ال���دول األربع���ة وافق���ت 
على تأس���يس لجنة استش���ارية فنية تجتمع 
ش���هريا؛ بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق 
استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات 
العم���الت األجنبي���ة، ودع���م جه���ود الحكومة 

اليمنية؛ لتحسين إدارتها االقتصادية.

أفادت منظمة حقوق اإلنسان األحوازية أن 
اثني����ن من الناش����طين المعتقلي����ن هما أحمد 
حيدري بن عبود 28 س����نة وعدنان س����واري 
34 س����نة، ق����د قت����ال ج����راء التعذي����ب عل����ى 
ي����د رج����ال األم����ن بالمعتقل الس����ري ل����وزارة 
االستخبارات اإليرانية في مدينة األحواز.

ونقل����ت المنظم����ة ع����ن مص����ادر مقرب����ة م����ن 
أس����رة أحمد حيدري أن دائرة االستخبارات 
ذوي  أطلع����ت  األح����واز  ف����ي  اإليراني����ة 
لكنه����ا  الش����ابين،  بخب����ر مقت����ل  الضحيتي����ن 
زعمت أنهما قتال نتيجة اش����تباك مع عناصر 

األمن أثناء التحقيق”.
وأك����د المص����در أن أس����رة حي����دري طالب����ت 
بتسليم جثمان ابنهم؛ للتأكد من مقتله ليتم 
دفنه وإقامة مراس����م عزاء، إال أن مسؤولي 

األمن رفضوا هذا الطلب.
أما الش����اب اآلخر الذي قتل جراء التعذيب 
هو الناش����ط عدنان س����واري البالغ من العمر 
34 عام����ا، حيث اتصل����ت دائرة األمن بذويه 

في مدينة األح����واز وأبلغتهم بوفاة ولدهم، 
كم����ا أن اثنين من إخ����وة الضحية ال يزالون 

رهن االعتقال.
بينم����ا  الناش����طين  هذي����ن  مقت����ل  ويأت����ي 
انتش����رت أنباء عن احتمال قيام الس����لطات 

إال  عربي����ا،  مواطن����ا   22 بإع����دام  اإليراني����ة 
أن مس����ؤولي الحكوم����ة من بينه����م محافظ 
األح����واز، ومدع����ي عام المدين����ة كذبوا هذه 
األخب����ار، وأعلنوا أن ملف ه����ؤالء المعتقلين 

ال يزال قيد التحقيق.

ميليشيات الحوثي تسيطر على ميناء الحديدة

ناشطون معتقلون من األحواز

اجتماع ســعودي إماراتــي أميركي بريطانــي لدعم اليمن مواطنــا عربيــا إعــدام 22  اإليرانيــة تعتــزم  الســلطات 

الحوثيون يمنعون سفن المساعدات القتل تحت التعذيب لمعتقلين من األحواز

الرياض - وكاالت

وأكد أن قائد مهمة اس���تعادة خاشقجي 
أم���ر بقتله في حال ل���م يقبل العودة إلى 
الس���عودية، مش���يرا إل���ى أن قتله تم بعد 
ع���راك وش���جار وتقيي���ده وحقن���ه بمادة 

مخدرة.
وكش���ف أنه تمت تجزئة جثة خاشقجي 
بع���د قتله في القنصلي���ة، مؤكدا أن قائد 
المهم���ة أم���ر بتقديم تقرير كاذب بش���أن 

العملية.
وأش���ار إلى أن التحقيقات بّينت أن جثة 
خاش���قجي ت���م تس���ليمها إل���ى متع���اون 
ف���ي إس���طنبول بع���د تجزئته���ا، مش���يرا 
إلى التوصل لرس���م تش���بيهي للمتعاون، 

وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي.
وبّي���ن أن الس���لطات منع���ت المستش���ار 
السابق الضالع في قضية خاشقجي من 

السفر وهو قيد التحقيق.
وصرح النائب العام أن���ه إلحاقا للبيانين 
الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بش���أن 
قضي���ة مقتل خاش���قجي وبن���اء على ما 
ورد من فريق العمل المش���ترك السعودي 
الت���ي تجريه���ا  والتحقيق���ات  الترك���ي،   �
النياب���ة العام���ة مع الموقوفي���ن في هذه 
21 موقوف���ا،  القضي���ة والبال���غ عدده���م 
لثالث���ة  العام���ة  النياب���ة  اس���تدعاء  بع���د 
أش���خاص آخرين، “فقد تم توجيه التهم 

إل���ى 11 منهم وإقام���ة الدعوى الجزائية 
بحقه���م، وإحال���ة القضي���ة للمحكم���ة مع 
استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين 
للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، 
مع المطالبة بقتل من أمر وباش���ر جريمة 
القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع 
عل���ى  المس���تحقة  الش���رعية  العقوب���ات 

البقية”.
وف���ي ه���ذا الص���دد، ت���ود النياب���ة العامة 
اإلشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا 
تزويده���ا باألدل���ة والقرائن الت���ي لديهم، 
ومنها أصول كافة التسجيالت الصوتية 
الت���ي بحوزة الجان���ب الترك���ي المتعلقة 
آلي���ة  يت���م توقي���ع  القضي���ة، وأن  به���ذه 

تع���اون خاصة به���ذه القضية مع الجانب 
التركي الش���قيق لتزويده���م بما تتوصل 
ل���ه التحقيقات م���ن نتائج وفق���ا ألحكام 
النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن 
تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه 
من نتائج لإلف���ادة منها، وال تزال النيابة 

العامة بانتظار ما ُطلب منهم.

النائب العام: قائد فريق التفاوض بإسطنبول هو من أصدر أمر القتل.. وفي اإلطار الصحفي السعودي جمال خاشقجي
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اليوم الدولي للتسامح

 العنف المدرسي 
ومستقبل التعليم

التسامح من الصفات اإلنسانية التي يتميز بها كل شخٍص عن اآلخر 
في ُحبه للناس، وكلما زاد في ذلك زاد ُحب الناس لهذا اإلنسان الذي 
يتميز بتس���امحه وُحس���ن عدل���ه في التعام���ل مع اآلخري���ن. وألهمية 
التس���امح أص���درت منظمة اليونس���كو ق���راًرا ف���ي 1995م بجعل يوم 
16 نوفمبر يوًما للتس���امح بين البش���ر من أجل نماء اإلنسان وحريته 
وتقدم���ه، فالله س���بحانه وتعالى خلق األرض للجميع وس���اوت جميع 
األديان السماوية بين البشر ال اختالف بينهم إال بقدر عطاء كل منهم 

لهذه األرض وبشرها.
إن التس���امح لي���س مج���رد احتفالي���ة س���نوية، ب���ل ج���زء ال يتجزأ من 
حياة اإلنس���ان، ومدرسة إنسانية وثقافية وأدبية يتعلم فيها اإلنسان 
احت���رام وقب���ول اآلخر بتقدير التنوع اإلنس���اني ب���كل ألوانه وأعراقه 
وثقافات���ه، وصواًل إلى الحياة مًع���ا في عصر جديد خال من الكراهية 
والُعن���ف والتغابن من خالل تنظيم الحوار وتبادل اآلراء الذي ُيحقق 
المس���اواة والس���الم بين ربوع األرض التي أهلكتها النزاعات ودمرتها 
االنقس���امات، وم���ن أج���ل ترمي���م ما ح���دث ل���أرض والبش���ر ولتعزيز 
مب���دأ التن���وع اإلنس���اني كونه ملتق���ى للثقاف���ات والحض���ارات النقية 

وحصًن���ا لصد الهجم���ات اإلرهابية التي فككت اللحمة البش���رية، ومع 
اختالف التنوع اإلنساني، إال أن ما يجمع بين أفراد األرض المستقبل 
المش���ترك، وهذا التن���وع زاد لإلبداع وقوة لالبتكار وس���احة للتعاضد 

كأسرة واحدة.
وق���د عب���دت مملك���ة البحري���ن أرضها لتك���ون أرًضا خصبة للتس���امح، 
فيتعل���م البحرين���ي مبادئ التس���امح م���ن بيته ومدرس���ته ومجتمعه، 
ليك���ون ُمتس���لًحا بفك���ر التس���امح وُمتمكًن���ا ِم���ن الحي���اة م���ع اآلخ���ر، 
ولتحقي���ق أه���داف التس���امح ت���م إنش���اء )مرك���ز الملك حم���د العالمي 
للتعاي���ش الس���لمي( بموج���ب األم���ر الملك���ي رق���م )15( لس���نة 2018م 
برئاس���ة د. الش���يخ خالد بن خليفة آل خليفة، كما تم مؤخًرا تدش���ين 
)كرسي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي( في جامعة 
)س���ابيانزا( اإليطالية وهي فكرة بحرينية س���بقت به���ا البحرين جميع 

الدول.

هذا التوجه يؤكد ما تقوم به مملكة البحرين من نشر منهج التسامح  «
والتعايش السلمي، بجانب إيمانها بأن التسامح عمل إنساني ورسالة ُتؤلف 

بين قلوب البشر وتمنحهم قوة الوجود.

تداولت مواق����ع التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الطلبة 
“المتنمري����ن” وهو يعت����دي على زميل له في الفص����ل ويحاول هذا األخير 
الفرار من بطش المتنمر لكن دون جدوى، كان التس����اؤل هنا لماذا لم يقم 
المعلم بواجبه الوظيفي واإلنساني؟ أو كما جاء في تقرير وزارة التربية 
والتعلي����م لم����اذا ل����م يبلغ ع����ن الحادث����ة خصوصا أنه����ا كانت أثن����اء الدوام 

المدرسّي وهذا ما يبعث على الدهشة واالستنكار. 
بودن����ا اإلش����ارة إلى أّن مثل هذه الحادثة ليس����ت أمر جدي����دا على واقعنا 
التربوي، فهناك العديد من حاالت االعتداء التي تجري دون اإلشارة إليها 
ألّن أح����دا ل����م يوثقه����ا بأية وس����يلة كما ت����م للحالة األخي����رة، وتندرج هذه 
الحالة ضمن ما بات يعرف بالتنمر المدرسّي، وكان في العقود السابقة ال 
يتجاوز إطالق األلفاظ البذيئة أو ما يسمى اليوم بالعنف اللفظّي، ظاهرة 
مؤسفة بكل تأكيد أن يتنامى العنف إلى االعتداء على جسم الطالب وما 
ق����د يعرضه����م إلى األذى وربما إل����ى العاهات المس����تديمة، ورغم أّن وزارة 
التربي����ة اتخذت اإلجراءات الرادعة بح����ق جميع المتورطين في القضية 
إالّ أّن الحاجة تس����تدعي توفي����ر الحماية للطالب لما يخلفه األمر من آثار 

على الواقع التربوي والمجتمعّي برمته.

هن����اك حال����ة ش����بيهة بالتنمر ونحس����ب أّنه����ا ال تقل عنها خط����را تتمثل في 
االعت����داء والتط����اول عل����ى المعلمين، والمح����زن أنه ال يمك����ن وضعها في 
خان����ة الح����االت الفردية ألنها أضحت متكررة باس����تمرار وألتفه األس����باب 
وه����ي عائدة إل����ى غياب التربية من قبل أولياء األم����ور، أضف إليها نظرة 
المجتم����ع إل����ى المعل����م التي ه����ي على النقي����ض تماما لما كان����ت عليه قبل 
س����نوات، وحسب وجهة نظر المش����تغلين في قضايا التربية والتعليم، إّن 
مثل هذه الظواهر تش����كل خلال في التربية وفش����ال ف����ي النظام التعليمي 
واألخالقي في مدارس����نا، وهناك من يحذر بقرع جراس اإلنذار والبّد من 
ت����دارك الوض����ع الترب����وي وإالّ فإّننا مقبلون على وضع ف����ي غاية الخطورة 

يهدد النظام التربوي.
ويبق����ى أن نلف����ت نظ����ر القائمين على التربي����ة والتعليم إلع����ادة النظر في 
اللوائ����ح واألنظم����ة الت����ي تب����دو لنا إّم����ا غير مفعّل����ة أو أنها غي����ر رادعة بما 

يكفي.

“االعتداء والتطاول على المعلمين يشكل خلال في التربية وفشال في النظام  «
التعليمي واألخالقي في مدارسنا”.
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عبدعلي الغسرة

محمد المحفوظ
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معرض الطيران... وجهة 
استثمارية عالمية

تنته����ي الي����وم الجمع����ة فعالي����ات مع����رض البحري����ن الدولي للطي����ران في 
نسخته الخامسة، والذي أقيم تحت رعاية سيدي صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس����ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، محققا 
نجاح����ا كبي����را عل����ى كل المس����تويات، فالمع����رض أصب����ح قاع����دة ومنصة 
لأعم����ال التجاري����ة ف����ي عالم الطي����ران وعق����د الصفقات وع����رض أحدث 
م����ا توصلت إلي����ه التكنولوجيا في عال����م الطيران، والمتتبع لمس����يرة هذا 
المع����رض من����ذ انطالق دورته األولى في 2010 س����يجد أن����ه حقق قفزات 
نوعي����ة ف����ي فت����رة زمني����ة قصي����رة، ولم يك����ن مس����اره تقليديا مث����ل بقية 
المعارض، ففي كل دورة تزداد المش����اركات ويس����تقطب كبرى الش����ركات 
العالمي����ة المتخصص����ة في صناع����ة الطيران العس����كري والمدني، فالدورة 
الخامس����ة ش����هدت مشاركة “11 ش����ركة من أهم 15 ش����ركة طيران عالميا 
من بينها بي أيه إي سيستمز، ولوكهيد مارتن، وإيرباص، وبيل، وبوينج، 
وبومبارديي����ه، وإمبراي����ر، وغل����ف س����تريم، وليون����اردو، ورول����ز روي����س، 
وروس����كوزموس، وتي أي آي، وتاليس، وش����ركة س����ي اف أم الدولية من 
مجموعة س����فران الفرنس����ية، وهي من أكبر الش����ركات العالمية في مجال 

صناعة محركات الطائرات، وش����هد المعرض أيضا زيادة في نس����بة النمو 
في عدد الشركات المشاركة بمعدل 35 % وارتفعت نسبة النمو في عدد 

العارضين في صالة العرض بمعدل 73 %”.
الش����ك أن نجاح مملك����ة البحرين في تنظيم هذا المع����رض يؤكد مكانتها 
كمرك����ز اقتص����ادي مه����م وقاعدة رئيس����ية لصناعة الطيران ف����ي المنطقة، 
وكثي����رة هي قصص النجاحات الت����ي حققتها البحرين في كل المجاالت، 
وقطاع����ا الطي����ران والس����ياحة الي����وم يع����دان من أه����م الركائ����ز لالقتصاد 
الوطن����ي، حي����ث يوف����ران اس����تثمارات كبيرة، ب����ل يمثالن العم����ود الفقري 
لالقتصاد المحلي وشريانه الرئيس في معظم دول العالم، وجعل معرض 
البحري����ن الدول����ي للطيران البحري����ن وجهة اس����تثمارية عالمية وكل ذلك 

تعزيزا لدورها الرائد ومركزها المالي والتجاري المرموق.
قال سيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه “إن نجاح المعرض في  «

استقطاب أكبر شركات الطيران العالمية يعكس المكانة التي يحظى بها 
موقع البحرين االستراتيجي في المنطقة باعتبارها مركزا اقتصاديا وتجاريا 

رائدا”.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ي���درك المتابع لجلس���ات مجلس ال���وزراء االهتمام الكبي���ر الذي يوليه 
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
خليفة لمتابعة مش���اكل المواطنين وش���كواهم المطروحة عبر وسائل 
اإلعالم والصحافة المحلية، وس���واء كانت المش���كلة منش���ورة بشكل 
ب���ارز ف���ي الصحفة األول���ى أم في زاوي���ة صغيرة بأط���راف الصفحات 
الداخلية، فإن القضية اإلنس���انية أو الشكوى الخدمية ستحظى دون 

أدنى شك بجزء من وقت سموه واهتمامه.
وتش���هد بذلك البيانات الصادرة عقب اجتماع���ات مجلس الوزراء بما 
تتضمن���ه م���ن توجيه���ات لمعالجة أوج���ه الخلل والقص���ور والنواقص 

الخدمية في قرى ومدن بحرينية عديدة.
فق���د وجه صاحب الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء الموقر في تصريح 
نش���ر ف���ي 18 س���بتمبر 2017 إل���ى “تلبي���ة احتياج���ات جدحف���ص من 
الخدمات والمرافق التي تحقق متطلبات األهالي فيها، وكلف س���موه 
ال���وزراء بمتابع���ة م���ا تحتاج���ه م���ن خدمات بلدي���ة وإس���كان وصحة 

وتعليم...”.
وجاء هذا التوجيه من س���موه تفاعالً مع تقرير مصور نش���رته “البالد” 
ف���ي 16 س���بتمبر أظه���ر بالدلي���ل القاط���ع إغ���الق مبنيي���ن حكوميي���ن 
وتعطيل مشروع إلنشاء حديقة لمدة تتجاوز السنوات األربع، وكذلك 
مش���روع تطوير السوق الش���عبي رغم الوعود المتكررة، وأيضا تراجع 
مس���توى الخدمات ف���ي منطقة “تنافس” مدنَا بحرينية في المس���احة 

وعدد القاطنين. 

قامت وزارة العمل والتنمية االجتماعية بافتتاح مركزها االجتماعي  «
بعد توجيهات سموه، وبقي مبنى البلدية مغلقًا، وذلك بالتزامن مع 
بقاء العديد من المشاريع المرتبطة بوزارة األشغال معلقة وتنتظر 

التنفيذ الفعلي في جدحفص، وأكد ممثل منطقة جدحفص النيابي 
علي العطيش أن التغيرات الخدمية في جدحفص محدودة جدا، وأن 

الوزراء المعنيين لم يحركوا ساكنا عبر اتصال أو زيارة... فإلى متى 
يستمر هذا األمر؟.

مشاريع وخدمات معلقة... جدحفص أنموذجًا

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

أم���ام المرأة البحرينية امتداد متعدد الطرقات نحو المس���تقبل مهدته هي بإصرارها على 
النج���اح أواًل، وبم���ا حظيت به من دعم ومس���اندة من جانب القيادة السياس���ية الرش���يدة 
ثانًيا، وبما وضعه المجلس األعلى للمرأة من سياسات وبرامج ثالًثا، وبالعمل على دخول 
المجاالت التي تفرضها متطلبات التنمية والنهضة رابًعا، وليس لدينا )خامًسا( إال اإلشارة 
لحض���ور الم���رأة البحريني���ة الكبي���ر ف���ي كل المحاف���ل على المس���توى المحل���ي واإلقليمي 

والعالمي الذي يحمل اسم مملكة البحرين.
وبالفعل، كما أشار الخبر الصحافي الذي نشرته الصحافة المحلية، فإنه )إنجاز جديد غير 
مس���بوق للمرأة البحرينية(، والحدث هو تقلد المالزم طيار الش���يخة عائشة بنت راشد آل 
خليفة في احتفال جناح الطيران، وذلك بعد اجتيازها بنجاح البرنامج الدراسي والعملي، 
في الدورة التأسيسية على طائرة الهوك الحربية المتطورة، والتي عقدت بجناح التدريب 
بس���الح الجو الملكي البحريني تحت رعاية اللواء الركن طيار الش���يخ حمد بن عبدهللا آل 

خليفة قائد سالح الجو الملكي البحريني.
وهذا الحدث، بكل ما يمثله من نبأ سار ومفرح لكل فرد في األسرة البحرينية، له دالالت 
أخ���رى، وهي أن الش���يخة عائش���ة به���ذا اإلنجاز، وبعد فت���رة وجيزة م���ن أول طلعة جوية 
بطائرة قتالية “هوك” من قاعدة الش���يخ عيس���ى الجوية، الي���وم )تحلق( بطموحات المرأة 
البحريني���ة نح���و الجديد من اآلفاق الت���ي تؤكد أن )بنت البحري���ن( ال توقفها العقبات، وال 
تمن���ع طريقه���ا ال���ذي اختارته نح���و إثبات وجوده���ا أية موان���ع، لهذا عبرت الم���الزم طيار 
الش���يخة عائش���ة عن السعادة باجتياز الدورة وهو فخر واعتزاز بنيل شرف خدمة الوطن 
والدفاع عنه من خالل انتسابها لسالح الجو الملكي، معبرًة عن آيات الشكر والتقدير إلى 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير الوالد خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس ال���وزراء الموقر، 
عل���ى دع���م وتش���جيع س���موه الدائم له���ا، وحرص س���موه على متابع���ة تقدمها ف���ي مجال 

الطيران، والذي كان له األثر البارز فيما تحققه من نجاحات.
وم���ا أش���ارت إليه من كالم يتعل���ق باإلنجاز هو الكالم الذي تؤمن به الش���ريحة الش���بابية، 
من الجنس���ين ف���ي البحرين، ويعتقدونه تمام االعتقاد للتحلي���ق إلى مراتب أعلى في كل 
المج���االت، ف���كل التهنئة المعط���رة باألمنيات والدعوات بالتوفيق للش���يخة عائش���ة ولكل 

أبناء البحرين العاملين بجد واجتهاد، لتحقيق طموحهم في خدمة وطنهم.

الشيخة عائشة بنت راشد... 
تحلق بطموح المرأة البحرينية

عادل عيسى المرزوق
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وجدنا بالفترة األخيرة 
اهتماًما من اتحادات 

كرة القدم والطائرة والسلة بإيفاد 
صحافيين مع كل منتخب في 

المشاركات الخارجية بصورة تلقائية 
ومن دون اتفاقات مع جمعية 

الصحفيين أو أي جهة أخرى، ونأمل من 
باقي االتحادات أن تبادر باألمر ذاته.

تتزامن بطولة آسيا للرجال 
التي ستقام من 5 يناير لغاية 1 
فبراير باإلمارات مع بطولة غرب 

آسيا للسيدات التي ستنطلق 
بالبحرين من 7 لغاية 20 يناير، وهو 

ما سيؤدي إلى عدم حصول بطولة 
السيدات على الدعم اإلعالمي 
واإلداري والجماهيري الكافي.

استقبل األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة، األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر، يوم أمس الخميس 
بمقر اللجنة بضاحية الســـيف، وفد منتخبنا الوطني لبناء األجســـام العائد من المشـــاركة في بطولة العالم الـ 72 بإسبانيا محمالً بالميدالية الفضية التي 
أحرزهـــا الالعـــب علـــي القصـــاب لوزن 65 كغ، وذلك بحضـــور رئيس اتحاد رفع األثقال ســـلطان الغانم وعدد من أعضاء مجلـــس اإلدارة والطاقم الفني 

واإلداري، وبحضور المدير التنفيذي للشؤون الرياضية عبدالجليل أسد ومدير دائرة اإلعالم والعالقات العامة والتسويق محمد لوري.

واس���تقبل عس���كر الوفد بباق���ات ال���ورد ونقل لهم 
تحي���ات وتهان���ي ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة،  للش���باب 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مش���يًدا بما حققه الالعب عل���ي القصاب بتحقيقه 
حص���ول  إل���ى  باإلضاف���ة  العال���م  بطول���ة  فضي���ة 
كال م���ن س���يد نص���ر هللا الموس���وي عل���ى المرك���ز 
الخام���س ب���وزن 75 كيلوغراًما وتحقي���ق الالعب 
محمد الماجد المركز الس���ادس بفئة بناء األجسام 

الكالسيك.
وأكد عس���كر أن م���ا حققه منتخب بناء األجس���ام 
ف���ي بطول���ة العال���م ه���و امت���داد للمس���يرة الرائعة 
للعب���ة الت���ي تزخر بالعدي���د من اإلنج���ازات بفضل 
الدع���م والرعاي���ة الت���ي يحظ���ى به���ا الالعبون من 
قبل االتحاد برئاسة س���لطان الغانم باإلضافة إلى 
ح���رص الالعبين عل���ى التميز ورفع اس���م المملكة 
بمختل���ف المحاف���ل الخارجي���ة، مؤك���ًدا أن تل���ك 
النتائ���ج تؤك���د م���دى الجه���د والعطاء ال���ذي يقوم 
ب���ه المدرب���ون واإلداريون كذلك في س���بيل تهيئة 

الالعبين.

وأض���اف “ن���درك تماًم���ا ب���أن لعب���ة بن���اء األجس���ام 
تخض���ع لتقدي���رات الحكام في احتس���اب النتائج، 
وثقتن���ا بكم كبيرة في تحقي���ق نتيجة أفضل في 

البط���والت القادمة وفي مقدمته���ا بطولة العالم ال� 
73 الت���ي س���تقام بإمارة الفجي���رة بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة العام المقبل...”.

عسكر يتوّسط األبطال

الغانــم يشكـــر األولمبيـــة علـــى دعمهـــا ومســانـــدتهـــا

عسكر يستقبل أبطال بناء األجسام

16 نوفمبر 2018 الجمعة
8 ربيع األول 1440
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ينظم االتحاد البحريني لكرة الســـلة بطولة “3 أون 3” للشـــباب، مساء يوم 
غٍد )السبت( على صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم.

ويش���ارك ف���ي ه���ذه البطول���ة الت���ي 
س���تنطلق منافس���اتها عن���د الس���اعة 
ت���م  أندي���ة   10 عص���ًرا،  الرابع���ة 
اعتماده���ا م���ن قبل اللجن���ة المنظمة 
تمث���ل األندي���ة الوطني���ة المنضوي���ة 
تحت مظلة اتحاد السلة، وستشكل 

هذه األندية 28 فريقا.
المش���اركة  الف���رق  جمي���ع  وتتطل���ع 
إلى تس���جيل مش���اركة إيجابية في 
البطول���ة وخط���ف اللق���ب وتحقي���ق 

المراكز األولى فيها.
ووقف���ت لجن���ة المس���ابقات باتح���اد 
الس���لة عل���ى االس���تعدادات النهائية 
إلقام���ة ه���ذه الفعالي���ة المهم���ة ف���ي 
برنام���ج االتح���اد، إذ حرص���ت عل���ى 
االجتماع���ات  م���ن  سلس���لة  عق���د 
للبطول���ة  للترتي���ب  التحضيري���ة؛ 
والعم���ل على توفي���ر مختلف األمور 
إنج���اح  ف���ي  الكفيل���ة  التنظيمي���ة 

المسابقة.
وتأتي هذه البطولة في إطار جهود 
اتحاد الس���لة لتعزيز هذه المس���ابقة 

تش���كيل  إل���ى  والس���عي  محلي���ا 
مجموع���ات تتمي���ز به���ا كن���وع م���ن 
األه���داف المطروحة ضمن سلس���لة 
برام���ج أخ���رى ته���دف إل���ى الرق���ي 

باللعبة وتنويع برامجها.
إقام���ة ه���ذه البطولة تأت���ي في ظل 
لك���رة  البحرين���ي  االتح���اد  اهتم���ام 
الس���لة برئاس���ة سمو الش���يخ عيسى 
خليف���ة  آل  خليف���ة  ب���ن  عل���ي  ب���ن 
به���ذه اللعب���ة، إذ س���تقام العديد من 
المس���ابقات األخرى التي تس���تهدف 
جمي���ع الفئ���ات؛ م���ن أج���ل تأس���يس 
عل���ى  والعم���ل  له���ا  صلب���ة  قاع���دة 
تحقيق مكاسب عديدة من خاللها.

بطولة “3 أون 3” للشباب

أعرب البطل علي  «
القصاب عن سعادته 

البالغة لتحقيق فضية 
العالم التي اعتبرها 

ثمرة لدعم اللجنة 
األولمبية واتحاد رفع 

األثقال، معرًبا عن أسفه 
من عدم الفوز بالميدالية 
الذهبية وتطلع لتحقيق 
الذهب في بطولة العالم 
القادمة 2019 لتشريف 

اسم المملكة، متقدًما 
بجزيل الشكر والتقدير 
إلى كل من ساهم في 
إبراز وتحقيق إنجازه 

العالمي.

القصاب سعيد بالفضية

تّوج وزير شؤون الشباب والرياضة هشام 
الج���ودر فريق مركز ش���باب أبوق���وة بطالً 
للنسخة الثانية من كأس المراكز الشبابية 
بعد فوزه على مركز ش���باب الزالق بس���تة 

أهداف مقابل هدفين.
أبوق���وة  ش���باب  مرك���ز  أه���داف  وس���جل 
أحم���د عبدالجلي���ل )23 م���ن ركل���ة جزاء(، 
محم���د خميس )47 و88(، منصور النينون 
)51(، أحم���د الموالي )70( والبديل س���لمان 
عبدالرض���ا )2+90(، بينم���ا س���جل هدف���ي 
الزالق عطية محمد )13( وإبراهيم محمد 
)50(، وذل���ك ف���ي مب���اراة مثي���رة ش���هدت 

ثمانية أهداف على مدار الشوطين.
أبوق���وة  ش���باب  مرك���ز  فري���ق  واكتس���ح 
جوائ���ز األفض���ل بنيل���ه أربع���ة ألق���اب م���ن 
أص���ل خمس���ة، فق���د ت���ّوج وزي���ر الش���باب 
ش���باب  مرك���ز  فري���ق  إداري  والرياض���ة 
أبوقوة جالل حيدر ب���كأس أفضل إداري، 
ومدرب أبوقوة علي عباس أفضل مدرب، 

وقائد الزالق راش���د بخي���ت أفضل العب، 
وحارس أبوقوة حس���ين عبدالغني أفضل 

حارس ومحمد خميس هداف الكأس.

الجودر: تجمع رياضي شبابي

وف���ي تصري���ح ل���ه بمناس���بة خت���ام كأس 
المراك���ز الش���بابية لك���رة القدم أكد هش���ام 
الجودر أن “الش���باب والرياضة” ستواصل 
مس���يرتها نح���و تقدي���م المب���ادرات الت���ي 
ا  تجع���ل من المراكز الش���بابية مقصًدا مهمًّ

أنش���طته  لممارس���ة  البحرين���ي  للش���باب 
وبرام���ج المختلف���ة الت���ي تنم���ي مواهب���ه 
وقدرات���ه، وه���و األم���ر ال���ذي يتواف���ق مع 
رؤية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة والرامي���ة إلى تحقيق قفزة نوعية 

في البرامج واألنشطة.

يعقد مجلس إدارة االتحاد العربي لكرة السلة اليوم اجتماًعا عاًما برئاسة رئيس 
االتحاديـــن العربـــي واإلماراتي إســـماعيل القرقاوي، وذلك علـــى هامش البطولة 
العربيـــة للرجـــال التي تحتضنها العاصمـــة المصرية القاهرة وتختتم منافســـاتها 

مساء اليوم.

وم���ن المق���رر أن يق���ام االجتم���اع بأحد 
ج���دول  ويتضم���ن  القاه���رة،  فن���ادق 
األعم���ال العديد م���ن المواضي���ع المهمة 
منه���ا اعتم���اد مواعيد وأماك���ن بطوالت 
أندي���ة  بطول���ة  ومنه���ا  المقب���ل،  الع���ام 
الرج���ال التي تق���دم الس���تضافتها نادي 
النس���خة  بط���ل  الس���كندري،  االتح���اد 
األخي���رة ف���ي بي���روت، فيم���ا يتناف���س 
على استضافة بطولة السيدات كل من 

مكناس المغربي والفحيص األردني.
بطل���ب  المص���ري  االتح���اد  وتق���دم 

اس���تضافة بطولتي الناش���ئين تحت 16 
س���نة، إلى جانب بطولة الناش���ئات التي 
اس���تحدثها االتح���اد العرب���ي ألول مرة، 
فيم���ا ل���م يتق���دم حت���ى اآلن أي اتح���اد 
لتنظي���م بطولت���ي المنتخب���ات للرج���ال 

والسيدات.
ومن المقرر أن يشهد االجتماع مناقشة 
األولمبي���ة  اللج���ان  اتح���اد  توجيه���ات 
العربي���ة ال���ذي يرأس���ه األمي���ر طالل بن 
بدر بن س���عود ب���ن عبدالعزيز والمتعلقة 
باختي���ار نائ���ب لرئيس االتح���اد العربي 

ترش���حت  إذ  النس���ائي،  العنص���ر  م���ن 
له���ذا المنص���ب كل من ن���دى النقبي من 
م���ن مص���ر،  الغن���ام  اإلم���ارات ورح���اب 
تون���س  م���ن  مرش���حتين  إل���ى  إضاف���ة 

والجزائر.

ش���ارك وفد االتحاد البحرين���ي للكرة الطائرة 
برئاس���ة الش���يخ عل���ي ب���ن محم���د آل خليفة 
والمك���ون م���ن نائ���ب الرئيس عض���و مجلس 
إدارة االتح���اد اآلس���يوي جهاد خلفان وأمين 
الس���ر الع���ام ف���راس الحلواجي ف���ي اجتماع 
االتح���اد اآلس���يوي وال���ذي عقد مس���اء أمس 
األول الثالث���اء بالمكس���يك برئاس���ة رئي���س 
االتح���اد اآلس���يوي للك���رة الطائ���رة صالح بن 
ناصر وبحض���ور رئيس االتح���اد الدولي آري 
جراس���ا. وناقش اجتماع االتحاد اآلس���يوي، 
األعض���اء،  االتح���ادات  حضرت���ه  ال���ذي 
التوصي���ات الت���ي س���يتم رفعها إل���ى االتحاد 
الت���ي  التعدي���الت  الدول���ي واالط���الع عل���ى 
نظ���ام  عل���ى  اآلس���يوي  االتح���اد  س���يجريها 
مس���ابقاته، واس���تعراض مختل���ف األنش���طة 
إل���ى  إضاف���ة  لالتح���اد  المقبل���ة  والفعالي���ات 

ش���رح نظام التصويت ف���ي اجتماع الجمعية 
الدول���ي  لالتح���اد  )الكونج���رس(  العمومي���ة 
إل���ى  الي���وم وغ���دا إضاف���ة  وال���ذي س���يعقد 
نظ���ام الحضور المس���تحدث ف���ي االجتماع. 
ويكتسب هذا االجتماع أهمية كبيرة إذ تعقد 
جمي���ع االتح���ادات القارية األخ���رى اجتماعا 
مماث���ال قب���ل انعق���اد الكونج���رس لمناقش���ة 
روزنام���ة االتح���اد الدولي وأه���م التوصيات 

التي س���ترفع من االتح���ادات القارية. وتأتي 
للك���رة  البحرين���ي  االتح���اد  وف���د  مش���اركة 
الطائ���رة انطالقا من حرص���ه المتواصل على 
الوج���ود ف���ي مختل���ف االجتماع���ات الدولية 
والقارية التي تعزز مكانة اللعبة على الصعيد 
الخارج���ي والعم���ل عل���ى تنس���يق المواق���ف 
وتعزي���ز العالقات مع مختل���ف قيادات الكرة 

الطائرة القارية والعالمية.

الهادفــة المبــادرات  اســتمرار  وأكــد  توجهــم  الجــودر 

المقبل الــعــام  ــات  ــق ــاب ــس وم ـــة  ـــام روزن مناقشــة التوصيــات التــي ســترفع لالتحــاد الدولــييــنــاقــش 

شباب أبوقوة بطاًل لكأس المراكز

اتحاد الطائرة في االجتماع اآلسيوياجتماع مهم لالتحاد العربي للسلة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي الشباب والرياضة

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

يقيم االتحاد البحريني لكرة السلة صباح يوم غٍد )السبت( مهرجان المايكرو باسكت الثالث للموسم الرياضي الحالي. وسينطلق 
المهرجان عند الساعة 9 صباًحا على صالة المغفور له الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة بنادي المحرق.

وسيشهد المهرجان مشاركة نحو 100 العب يمثلون األندية المنضوية 
تح���ت مظل���ة اتحاد كرة الس���لة. وتتمثل فعالي���ات المهرجان في ألعاب 
ترفيهي���ة لالعبي���ن الصغ���ار ومس���ابقات متنوع���ة وتدريب���ات مختلف���ة 
يش���رف عليه���ا لجن���ة المدربين باتحاد كرة الس���لة بمس���اندة مدربو فئة 
“المايكرو باس���كت” في األندية المشاركة. ويهدف المهرجان إلى زيادة 
ش���غف الالعبين صغار الس���ن بالس���لة، وزي���ادة قاعدة ممارس���ي اللعبة، 

واكتشاف المواهب؛ لتعزيز قدراتها وتنمية مهاراتها. 
ويعد مش���اركة هذا العدد الكبير من البراعم في لعبة كرة الس���لة بمثابة 
القاعدة الجديدة لكرة السلة الوطنية؛ لتكون رافدا أساسا لفرق الفئات 

السنية خالل السنوات القادمة.

ويقيم اتحاد كرة السلة مهرجانات المايكرو بشكل شهري  «
وبمشاركة واسعة من قبل جميع األندية وتقام، إذ يعد هذا 

هو المهرجان الثالث الذي نظمه اتحاد السلة لفئة المايكرو 
باسكت هذا الموسم، في إطار االهتمام الكبير بهذه القاعدة 

العريضة والتي تمثل مستقبل السلة البحرينية، إذ من 
خالل تلك المهرجانات يتم تعويد الالعبين على األجواء 

جانب من مهرجان المايكرو السابقالتنافسية بصورة مبكرة.

ينطلق غدا السبت على صالة المحرق بمشاركة 100 العب

مهرجان المايكرو باسكت الثالث

عّبر رئيس االتحاد سلطان الغانم عن  «
خالص شكره وتقديره إلى اللجنة األولمبية 

برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على ما تقدمه من دعم ومساندة 

لالتحاد، وهو ما أثمر عن تحقيق تلك 
النتيجة المشرفة في بطولة العالم، واعًدا 

بالمضي قدًما نحو تحقيق نتيجة أفضل 
في االستحقاقات القادمة وفي مقدمتها 

ا أن يتم إدراج  بطولة العالم المقبلة، متمنيًّ
لعبة بناء األجسام في النسخة المقبلة من 
دورة األلعاب اآلسيوية بالصين 2022 لتتاح 
الفرصة أمام منتخب البحرين للمشاركة، 

مبدًيا اعتزازه بما حققه الالعبون من 
مستوى رائع، كما أثنى على جهود الحكام 

والمدربين واإلداريين واإلعالميين الذين 
مثلوا الوطن في االستحقاق الخارجي.

الغانم يشيد بدعم األولمبية 

البطل علي القصاب صاحب فضية العالم

محمد الدرازي

وفد االتحاد البحريني خالل اجتماع االتحاد اآلسيوي

جانب من التتويج



أك���د رئي���س جه���از الك���رة الطائرة بنادي المح���رق عبدالرحمن جمعة أن النادي متمس���ك بالتعاقد مع صانع األلعاب الدولي حس���ين الحايكي في ظل االتفاق الش���فهي بين 
الطرفين على إتمام الصفقة لينتقل بموجبها الحايكي إلى “طائرة األحالم” بعدما مثل النجمة في الموسم الماضي.

وأوض���ح جمع���ة ل���� “الب���اد س���بورت” أن 
الن���ادي يري���د ض���م الاعب إل���ى صفوفه 
في ظل االتفاق بين الطرفين على قيمة 
الصفق���ة بي���د أن م���ا يمن���ع توقي���ع العق���د 
الرس���مي ه���و ع���دم توف���ر الدع���م المالي، 
حيث ينتظ���ر النادي الحص���ول على راع 
رس���مي جدي���د، دون أن يش���ير جمعة إذا 

م���ا كان الراعي ش���خصية محرقاوية من 
أعضاء الشرف أو شركة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه خال األسبوع 
القادم ستتضح الصورة الكاملة في حال 
الحصول على دع���م مالي إلبرام الصفقة 
أم ال، مضيًفا “إننا نس���عى لاس���تفادة من 
خدم���ات الحايكي ال���ذي يعتبر من خيرة 

صانع���ي اللع���ب ف���ي المملكة لم���ا يمتلكه 
من خبرة دولية ومهارة كبيرة وس���يكون 
العافي���ة  إل���ى جان���ب محم���ود  تواج���ده 
إضاف���ة قوي���ة للفري���ق خصوًص���ا وأنهما 
صانع���ا ألع���اب المنتخ���ب األول، ولكنن���ا 
بانتظ���ار تمويل الصفق���ة وال نريد تعليق 

الاعب إطاًقا كما يعتقد البعض..”.

وذكر جمعة أن هناك أندية  «

عديدة ومن بينها نادي النصر 

يسعى للتعاقد مع الحايكي 

ولكن األخير يضع المحرق في 

مقدمة خياراته، وبدورنا نأمل 

أن نوفق في التعاقد معه خالل 

الفترة القادمة.

الدعم المالي يعلق صفقة الحايكي

البحرين
الجزائر

66
74

 بطولة 
العربية الـ23 

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة فرصة بلوغ المباراة النهائية للبطولة العربية ال�23 للمنتخبات، بعد الهزيمة أمس على يد المنتخب 
الجزائ���ري بنتيج���ة 66-74، ف���ي اللق���اء ال���ذي أقيم بينهما عل���ى الصالة المغطاة رق���م 2 التابعة لمجم���ع الصاالت في اس���تاد القاهرة 
الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، التي تس���تضيف البطولة، وس���تقام اليوم المباراة النهائية التي س���تجمع المنتخبين الس���عودي 
والجزائري الس���اعة الثامنة مس���اًء بتوقيت البحرين، فيما س���يلتقي منتخبنا مع نظيره المصري الس���اعة السادسة لتحديد المركزين 
الثالث والرابع، وجاءت نتائج األوقات األربعة في المباراة كالتالي: 20-22 لمنتخبنا، 15-17 و14-16 و15-21 للجزائر، علًما بأننا كنا 

قد فزنا على الجزائر في الدور التمهيدي بفارق 31 نقطة وبنتيجة 99-68.

الربع األول

بدأ منتخبنا المباراة بتش���كيلة ضمت واين 
تش���يزم، محم���د أمي���ر، أحمد عزي���ز، محمد 
كويد وأحمد الدرازي، بينما بدئها المنتخب 
الجزائ���ري بعبدهللا حمدان���ي، حليم كوني، 
أس���امة اغ���ون، مون���ي بالقاس���مي وصديق 

تاوتي.
واعتم���د منتخبن���ا على دف���اع المنطقة في 
البداي���ة م���ع التح���رك الس���ريع م���ن الثاثي 
األمام���ي إلح���كام غل���ق المنطق���ة وإجب���ار 
الجزائريي���ن عل���ى اللع���ب عل���ى الثاثيات، 
وهجومي���ا كانت قي���ادة المب���اراة لمصلحة 
الدائ���م  المتق���دم  كان  باعتب���اره  منتخبن���ا 
م���ن  4-7 بثاثي���ة  إذ أصبح���ت  بالنتيج���ة 
محم���د كويد ثم 4-9 بنقطتين من تش���يزم 
الذي ش���كل خطورة أسفل السلة مع محمد 
أمير وهو اآلخر تألق بست نقاط في أول 4 
دقائق، ولم يصمد الجزائريون أمام سرعة 
منتخبن���ا س���واًء ف���ي الدف���اع أو الهج���وم 
ولذل���ك أصبح���ت النتيج���ة 6-13 ليطل���ب 
المس���تقطع  الوق���ت  الجزائ���ري  المنتخ���ب 
بعد م���رور 4 دقائق ونص���ف وتمكن فريقه 
من الع���ودة 13-13 بنقاط حمداني وأغون 
هجوم���ي  اس���تعجال  ظ���ل  ف���ي  وتاوت���ي 
لمنتخبنا ليطلب منتخبنا هذه المرة الوقت 
منتخبن���ا  أداء  تراج���ع  وم���ع  المس���تقطع، 
هجومًيا بالذات أدخل مدربنا ميثم جميل 
ومحم���د بوعاي وأخ���رج ال���درازي وكويد 
وكاهم���ا كان قد ارتكب الخطأ الش���خصي 
الثان���ي، وتق���دم الجزائري���ون 16-17، ث���م 
دخ���ل مصطف���ى حس���ين كذل���ك ب���داًل م���ن 
محم���د أمي���ر قب���ل 3 دقائ���ق م���ن النهاي���ة، 
وأع���اد “صطي���ف” التق���دم لألحم���ر 19-17، 
لكن ثاثية الجزائري عمر بليش���ي قبل 20 
ثانية من النهاية جعلتهم يتقدمون 20-19 
ليرد بوعاي بثاثي���ة في الثواني األخيرة 

أنهت الربع 20-22 لمنتخبنا.

الربع الثاني

بداي���ة منتخبن���ا في ه���ذا الرب���ع كانت عبر 
مصطف���ى  عزي���ز،  أحم���د  تش���يزم،  واي���ن 
حس���ين، محم���د بوع���اي وميث���م جمي���ل، 
الرب���ع م���ن  التس���جيل ف���ي ه���ذا  وتوق���ف 
الفريقي���ن ألكث���ر م���ن 3 دقائ���ق، وارتك���ب 
الثال���ث  الخط���أ  الجزائ���ر  م���ن  الحمدان���ي 
وأخ���ره الم���درب وه���و م���ن أفض���ل العبي 
فريق���ه بالبطول���ة، وخ���رج عزي���ز منتخبن���ا 
ودخل الدرازي الذي افتتح التس���جيل من 
رمي���ة حرة لتصب���ح النتيج���ة 20-23 وبعد 
م���رور أربع دقائق أصب���ح النتيجة في هذا 
الرب���ع 0-1 فقط لمنتخبن���ا!!، إلى أن تدخل 
ميث���م جميل وأح���رز ثاثي���ة رائعة جعلت 
النتيج���ة 20-26، لك���ن التع���ادل ع���اد م���ن 
جديد 28-28 في ظل إخراج تش���يزم غير 
الموف���ق هجومًي���ا خصوًص���ا بع���د ارتكاب���ه 
الخطأ الش���خصي الثاني، وبدأ الجزائريون 
يتألق���ون وتوفق���ون في الرمي���ات الثاثية 
وس���جلوا إحداها عبر بالقاس���مي ليتقدموا 
28-31 وطل���ب مدربن���ا الوقت المس���تقطع 
قبل 3 دقائق من النهاية، واس���تعاد األحمر 
توازنه سريًعا وسجل 7 نقاط عبر كويد )4 
نق���اط( وثاثية عزي���ز لنتقدم 31-35 وكان 
تحسين الدفاع والضغط على حامل الكرة 
الس���بب الرئيسي وراء هذه العودة ليطلب 
الجزائري���ون الوقت المس���تقطع هذه المرة 
وردوا بثاثيتي���ن س���ريعتين لينته���ي الربع 

بالتعادل 37-37.

الربع الثالث

ضمت تش���كيلة األحمر الساوي بداية هذا 
الرب���ع واي���ن تش���يزم، ميثم جمي���ل، كويد، 

أحمد عزيز وال���درازي، ودخل الجزائريون 
بق���وة وس���جلوا أربع نق���اط متتالي���ة ومنها 
ثاثي���ة ب���ن عياد ف���ي ظل إضاع���ة الكرات 
بس���هولة لهجومن���ا، واس���تعاد أحم���د عزيز 
الت���وازن برمية ثاثية جعلت النتيجة -43
40 للجزائ���ر، فيم���ا اضط���ر مدربن���ا إلخراج 
كوي���د بعد ارتكابه الخطأين الثالث والرابع 
بش���كل س���ريع وكان ف���ي غض���ون 3 دقائق 
فقط، وكذلك س���جل ميث���م ثاثية جديدة 
قلصت الفارق إلى 43-45، ودخل مصطفى 
هجومًي���ا،  الموف���ق  غي���ر  لل���درازي  بدي���ًا 
ودخلت المباراة في الش���د العصبي ولذلك 
ت���م احتس���اب خط���أ فن���ي عل���ى كل فريق، 
وس���جل أحمد عزيز 3 رميات حرة قلصت 
الف���ارق إلى 49-51 قبل دقيقة من النهاية، 

ثم انتهى الربع 51-53 للجزائر.

الربع األخير

دخ���ل منتخبنا الربع األخير بواين تش���يزم، 
بوع���اي، مصطف���ى، ميث���م جمي���ل وأحمد 
عزي���ز، وس���رعان ما ع���اد ال���درازي للملعب 
بداًل من مصطفى، في حين وسع المنتخب 
الجزائ���ري الف���ارق إل���ى 51-58 بع���د م���رور 

دقيقتي���ن، ودخ���ل محم���د أمي���ر ب���داًل م���ن 
بوع���اي، وق���ل التركيز الهجومي وبش���كل 
واض���ح، وكان االعتماد غالًبا على الرميات 
الثاثي���ة ول���م يك���ن منتخبن���ا موفًق���ا فيها، 
وطلب إثر ذلك منتخبنا الوقت المستقطع 
بع���د م���رور أرب���ع دقائ���ق والنتيج���ة تش���ير 
لتأخرن���ا 52-60 وع���اد كوي���د م���ن جدي���د 

للملع���ب وس���جل نقطتين لك���ن دفاعنا كان 
مفت���وح وه���و م���ا أت���اح الفرصة لب���ن عياد 
لتوس���يع الفارق عبر ثاثية جعلت النتيجة 
56-65، ث���م قبل 3 دقائق من النهاية طلب 
جدي���د  م���ن  المس���تقطع  الوق���ت  رمض���ان 
والنتيجة كانت 58-65، لكن ذلك لم ُيمكن 
منتخبن���ا من العودة، إذ واصل الجزائريون 
تس���يدهم للمب���اراة خصوًص���ا أنه���م تميزوا 

ف���ي إغاق الممرات أمام هج���وم منتخبنا، 
ولذلك وسعوا الفارق شيًئا فشيًئا ووصلوا 
ب���ه إل���ى 61-72 قب���ل النهاي���ة بدقيقة و17 

ثانية، ثم أنهوا المباراة لصالحهم 74-66.

30 رمية ثالثية غير ناجحة 

كلفتنا المباراة وكويد الهداف

ف���ي  لمنتخبن���ا  كوي���د هداًف���ا  كان محم���د 

مباراة األمس مس���جًا 14 نقطة منها رمية 
ثاثي���ة، ت���اه ميث���م جمي���ل وأحم���د عزيز 
وسجل كٍل منهما 12 نقطة وكاهما سجل 
ثاثيتين، ثم تشيزم وسجل 11 نقطة منها 
رمية ثاثية واح���دة، وبعدهم محمد أمير 
والدرازي بست نقاط واألخير سجل ثاثة 
واح���دة، ث���م محم���د بوع���اي 3 نق���اط من 
ثاثية وأخيًرا مصطفى حسين بنقطتين.

وحاول منتخبنا تس���جيل 38 رمية ثاثية 
لكن���ه ل���م يح���رز س���وى 8 منها، وأض���اع 30 
وه���ذا الع���دد الكبي���ر كلفن���ا المب���اراة، وكان 
المصوبي���ن بتس���ع  أكث���ر  عزي���ز وال���درازي 
محاوالت، وفي المقابل سجل الجزائريون 

12 ثاثية من أصل 32 محاولة.

جمهور بحريني حضر المباراة 
وساند األحمر

الطلب���ة  بع���ض  األم���س  مب���اراة  حض���ر 
البحرينيي���ن الذين يدرس���ون في العاصمة 
المصري���ة القاه���رة، إذ س���اندوا األحمر عبر 
المب���اراة،  طيل���ة  التش���جيعية  صيحاته���م 
وكان���وا يتمن���ون خ���روج منتخبن���ا بنتيجة 
الف���وز لك���ن ذل���ك لم يحص���ل، وكل الش���كر 
والتقدير للجماهير التي حضرت وساندت 

األحمر الساوي.

تأهل مفاجئ لألخضر السعودي 
للنهائي العربي

بالتوقع���ات  الس���عودي  المنتخ���ب  ض���رب 
عرض الحائ���ط وأقصى المنتخب المصري 
بع���د  للبطول���ة  النهائي���ة  للمب���اراة  وتأه���ل 
ف���وزه الثمي���ن بنتيجة 70 مقاب���ل 69 على 
الرغ���م من أنه كان متأخ���ًرا بالنتيجة طيلة 
المب���اراة، حتى أن���ه كان مهزوًما بفارق 12 
نقط���ة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، لكن 
األخض���ر الس���عودي وبقي���ادة مدرب���ه علي 
الس���نحاني انتف���ض وقل���ب الطاول���ة عل���ى 

المصريين في الثواني األخيرة.

االتحاد العربي 

يقيم حفالاً للوفود

أق���ام االتح���اد العرب���ي أيًض���ا الليل���ة قب���ل 
الماضية حفًا على ش���رف رؤساء الوفود، 
إذ ت���م الترحيب بهم وتب���ادل الدروع فيما 
بينه���م، وحضره رئي���س البعث���ة البحرينية 
أن���ور ش���رف ونائ���ب رئي���س البعث���ة عزي���ز 

الكوهجي.

القاهرة - حسين الدرازي )تصوير: أحمد المحاري(

منتخبن��ا يواج��ه مصر لتحدي��د الثالث والراب��ع.. والنهائي س��عودي جزائري

“أحمر السلة” يخسر فرصة بلوغ نهائي العربية

من لقاء منتخبنا أمس
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أعلن���ت وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة ع���ن تنظيمها لفعاليات رياضية ش���اطئية تتضم���ن العديد من األلعاب 
الرياضية؛ سعًيا منها لتحقيق التفاعل الرياضي االجتماعي لفئات المجتمع.

“الش���باب  مب���ادرات  م���ن  واح���دة  الفعالي���ة  وتعتب���ر 
والرياضة” وس���تنظم على مدار يومي الجمعة والسبت 
16 و17 نوفمب���ر الج���اري ف���ي مراس���ي البحرين، حيث 
س���تنطلق الفعالي���ات ي���وم الجمعة م���ن الس���اعة الثالثة 
عص���ًرا إلى العاش���رة مس���اء فيم���ا س���تبدأ فعاليات يوم 

السبت من الساعة العاشرة صباًحا إلى العاشرة مساء.
وس���تتضمن الفعالي���ة العدي���د م���ن األلع���اب الرياضي���ة 
الش���اطئية والترفيهي���ة الت���ي تتواف���ق م���ع جميع فئات 
المجتم���ع وس���تكون مكاًنا للترفي���ه العائل���ي أيًضا ومن 
بين األلعاب الرياضية التي س���تنظم “كرة القدم والكرة 

الطائرة للعموم والمراكز الشبابية والجاليات، الرياضات 
المائية، فنون القتال المختلطة، اليوغا، ألعاب األطفال، 
عروض فنية، مس���ابقات متنوع���ة وجوائز يصل عددها 
إل���ى 250 جائرة، الس���ينما الش���اطئية، عروض س���حرية 

باإلضافة إلى عروض موسيقية”.
وأعلنت الوزارة أن ريع دخول مراسي البحرين لحضور 
الفعالية الش���اطئية ال���ذي حدد بمبلغ دين���ار واحد فقط 
س���يكون لصالح مرضى أطفال الس���رطان على أن تباع 
التذاك���ر في متجر فيرجن ميجا س���تور بمجمع س���يتي 

سنتر البحرين وعند بوابة الدخول في موقع الفعالية.
ودخل���ت وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة ف���ي تعاون 
مثمر مع مراسي البحرين وإيجل هيلز من أجل تنظيم 
ه���ذه الفعالي���ة، كما تحظ���ى الفعالية بدعم رئيس���ي من 
قب���ل مراس���ي البحري���ن وإيجل هيل���ز، ش���ركة البحرين 
Four� وللس���ينما، ع���وان ميدي���ا، ب���ن ف���الح لإلعالن���ات 
square فيما س���تنظم الفعاليات الرياضية بالتعاون مع 
وUFC،Strong Village،Bahrain Hapkido، واالتحاد 

إعالن الفعاليةالبحريني لذوي اإلعاقة.

“الشباب والرياضة” تنّظم فعالية شاطئية
العدي��د من األلعاب والبرامج الترفيهية تتناس��ب م��ع فئات المجتمع

الشباب والرياضة

قام رئيس مجل���س إدارة النادي 
األهل���ي خال���د كان���و بتكريم علي 
يوس���ف غري���ب؛ ولي أم���ر العب 
فريق البراعم لكرة الس���لة حسن 
لجه���وده  نظ���ًرا  غري���ب،  عل���ي 
الخيرة وإسهاماته اإليجابية في 
دع���م فرق النادي للفئات العمرية 
لكرة الس���لة وتقدي���م العون بكل 
ف���رق  لدع���م  وإخ���الص  محب���ة 
صغار العبين كرة الس���لة بالنادي 
الن���ادي  رئي���س  وق���ّدم  األهل���ي، 
عل���ي  إل���ى  كان���و  خال���د  األهل���ي 
يوس���ف غريب الش���كر والتقدير 
الن���ادي  درع  بإهدائ���ه  وق���ام 
وشهادة شكر وتقدير مقدمة من 

مجلس اإلدارة.

جاء التكريم في حضور  «
بعض أعضاء مجلس اإلدارة 

وأعضاء جهاز كرة السلة 
بالنادي األهلي.

النادي األهلي

كانو 
يكّرم غريب

أطل���ق االتح���اد البحريني لكرة القدم ابتداء من اليوم- الجمعة، الحملة اإلعالمية لمش���اركة 
منتخب البحرين الوطني األول في بطولة كأس آسيا 2019، التي ستقام مطلع العام القادم 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، إذ تبقى على انطالق المنافسات 50 يوًما.

وأعلن االتحاد عن الش���عار الخ���اص بالحملة، 
الذي سيكون )#وطن_واحد فريق_واحد فر 
يق_البحرين(، تماشًيا مع الحملة التي أطلقها 
ول���ي العه���د صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
باالتح���اد  اإلعالم���ي  المرك���ز  أع���د  وق���د 
بتوجيه���ات م���ن رئي���س االتح���اد البحرين���ي 
لكرة القدم الش���يخ علي ب���ن خليفة بن أحمد 
آل خليف���ة، ونائ���ب رئي���س االتحاد للش���ؤون 
الش���يخ  المنتخب���ات  لجن���ة  ورئي���س  الفني���ة 
خالد بن س���لمان آل خليف���ة وأعضاء مجلس 
إدارة االتح���اد خط���ة إعالمي���ة متكامل���ة من 
الناحي���ة اإلعالمي���ة والمرئي���ة والمس���موعة، 
وذلك بالش���راكة مع قناة البحري���ن الرياضية 

والمالح���ق الرياضي���ة في الصح���ف المحلية 
ووسائل التواصل االجتماعي. 

وستش���تمل الخط���ة اإلعالمي���ة عل���ى العديد 
م���ن الجوانب منها إنتاج فيلم قصير يتضمن 
مشاركات آسيوية سابقة للمنتخب، باإلضافة 
إل���ى الفق���رات الت���ي س���يتم فيه���ا اس���تقطاب 
ورص���د آراء كب���ار المس���ؤولين ع���ن الرياضة 
البحريني���ة ح���ول ه���ذه المش���اركة، باإلضافة 
إلى نخب���ة من نج���وم التواص���ل االجتماعي، 
باإلضاف���ة إلى المس���ابقات المنوعة والجوائز 
القيمة التي ستستمر حتى مشاركة المنتخب 
في البطولة القارية عبر حسابات االتحاد في 

التواصل االجتماعي.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

“وطــــن واحـــد.. فريــق واحــد.. فريـــق البحريـــن”

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظم نادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل ف���ي الثانية من بع���د ظهر اليوم 
الجمعة الس���باق الثالث لهذا الموس���م الذي س���يقام على كأس المرحوم س���يد 
ش���رف العل���وي وكأس لجنة المعتمدين وكأس س���افرة للخي���ل العربية، وذلك 

على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

للجي���اد  األول  الش���وط  وس���يقام 
مس���افة  محل���ي”  “نت���اج  المبتدئ���ات 
1000 مت���ر مس���تقيم والجائزة 2000 
دين���ار وبمش���اركة 10 جي���اد معظمه���ا 

من األفرس المبتدئات.
ويقام الشوط الثاني لجياد الدرجتين 
والمبتدئ���ات  والرابع���ة  الثالث���ة 
“مستورد” مسافة 1200 متر مستقيم 

والجائزة 2000 دينار.
كأس  عل���ى  الثال���ث  الش���وط  ويق���ام 
س���افرة والمخصص لجي���اد الدرجات 
الثانية والثالث���ة والرابعة والمبتدئات 
من خي���ل البحري���ن العربي���ة األصيلة 
المس���جلة في “الواهو” مس���افة 1400 
مت���ر والجائ���زة 1500 دين���ار. ويق���ام 

الش���وط الرابع لس���باق الت���وازن “نتاج 
محلي” مس���افة 1400 مت���ر والجائزة 
2000 دينار. ويقام الش���وط الخامس 
ش���رف  س���يد  المرح���وم  كأس  عل���ى 
الدرج���ات  جمي���ع  لجي���اد  العل���وي 
والمبتدئ���ات “نت���اج محل���ي “ مس���افة 
دين���ار.   2000 والجائ���زة  مت���ر   2000
لس���باق  الس���ادس  الش���وط  ويق���ام 
التوازن “مس���تورد” مسافة 2000 متر 

والجائزة 2000 دينار.
الس���ابع واألخي���ر  الش���وط  وس���يكون 
لجن���ة  كأس  عل���ى  س���يقام  ال���ذي 
لس���باق  والمخص���ص  المعتمدي���ن 
التوازن “مس���تورد” مسافة 1600 متر 

والجائزة 2000 دينار.

فيصل بن راشد يستقبل رئيس الفروسية الدولياليوم السباق الثالث للخيل
االت��ح��اد وخ��ط��ط  ب��رام��ج  إن��ج��اح  ف��ي  البحريني  ال���دور  ي��ؤك��د  إن��ج��م��ار 

وصل فجر أمس الخميس رئيس االتحاد الدولي للفروس���ية إنجمار، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد الذي تس���تضيفه المملكة خالل الفترة من 17 لغاية 20 من 
شهر نوفمبر الحالي بمشاركة دولية واسعة للغاية. 

للفروس����ية  الملك����ي  االتح����اد  رئي����س   وكان 
المجل����س  رئي����س  نائ����ب  الق����درة  وس����باقات 
األعلى للبيئة س����مو الش����يخ فيصل بن راشد 
آل خليفة قد استقبل دي فوس لدى وصوله 
إل����ى مملكة البحري����ن، ونقل له تحيات ممثل 
وش����ئون  الخيري����ة  لألعم����ال  المل����ك  جالل����ة 
الش����باب، رئي����س المجل����س األعل����ى للش����باب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
 وأكد س����مو الش����يخ فيصل بن راش����د حرص 
مملك����ة البحري����ن عل����ى إنج����اح اجتماع����ات 
الجمعية العمومية لالتح����اد التي تقام للمرة 
األولى في المملكة، مش����يًرا إل����ى إنجاز كافة 
الخط����وات التحضيرية للحدث وذلك بفضل 
واهتمام وتوجيهات س����مو الش����يخ ناصر بن 

حم����د آل خليف����ة لتعزيز مكتس����بات مس����يرة 
التقدم واالزدهار لخطط وبرامج لالتحاد. 

 م����ن جهت����ه، أع����رب رئي����س االتح����اد الدولي 
للفروسية إنجمار دي فوس عن شكره الوافر 
اجتماع����ات  الس����تضافة  البحري����ن  لمملك����ة 

الجمعي����ة العمومي����ة لالتحاد، مش����يًدا بالدور 
المحوري والب����ارز للبحرين في نجاح خطط 
واس����تراتيجيات االتح����اد، مثمًنا دعم س����مو 
الش����يخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي يشكل 
عل����ى ال����دوام نقط����ة دع����م مركزية ألنش����طة 

وبرامج االتحاد الدولي للفروسية. 
 كما أكد إنجمار أن االتحاد الدولي للفروسية 
ينظ����ر بعي����ن التقدي����ر واالهتمام له����ذا الدور 
البحرين����ي الذي يعزز من فرص نجاح برامج 

االتحاد.

جانب من اللقاء 
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منتخب السنوكر يشارك ببطولة العالم
بوبش��يت: اإلنج��از الخليج��ي ثم��رة لتخطي��ط لجن��ة المنتخب��ات ودع��م اإلدارة

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للبليارد والس���نوكر مدير المنتخبات حس���ين بوبش���يت 
أن االتح���اد يس���تعد للمش���اركة المقبل���ة في بطولة العالم للس���نوكر التي س���تقام بجمهورية مصر 

العربية خالل شهر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب���ا البليارد والس���نوكر ع���ادا للتو من 
بدول���ة  المجمع���ة  الخلي���ج  ببطول���ة  المش���اركة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد فوزهما 
ب� 12 ميدالية ملونة بينها 4 ذهبيات و4 فضيات 
و4 برونزي���ات في إنج���از تاريخي للعبتين على 
أن  بوبش���يت  وأض���اف  الخليج���ي.  المس���توى 
المش���اركة في بطولة العالم للس���نوكر ستقتصر 
على العبي���ن اثنين فقط س���يتم اختيارهما من 
نفس القائمة األخيرة التي شاركت في البطولة 
الخليجي���ة، موضًح���ا أن الكش���ف ع���ن القائم���ة 
ا من قب���ل مجلس  س���يتم بع���د اعتمادها رس���ميًّ

إدارة االتحاد برئاسة سعيد اليماني.
وأش���ار مدير المنتخبات بأن روزنامة مشاركات 

العام القادم 2019 غير واضحة لغاية اآلن ومن 
المتوق���ع أن يت���م التعرف عليها م���ع مطلع العام 

المقبل وتحديدا بشهر يناير.
وعبر بوبش���يت عن س���عادته الكبيرة بالحصيلة 
الوافرة التي عاد بها منتخبا البليارد والس���نوكر 
م���ن البطول���ة الخليجي���ة، مضيًفا “إنن���ا فرحون 
بم���ا حقق���ه الالعبون األبط���ال في االس���تحقاق 
الخليجي، فبالرغم من التحديات التي تواجهنا 
مث���ل عدم توفر المق���ر والصال���ة الخاصة إال أن 
الالعبين تجاوزوا جمي���ع تلك الظروف وعادوا 

بالذهب في عام الذهب فقط.
وأكد بوبشيت أن اإلنجاز لم يكن وليد الصدفة 
إطالق���ا، حي���ث إن لجن���ة المنتخب���ات وضع���ت 

خط���ة متكامل���ة لتأهي���ل وإع���داد الالعبين قبل 
المش���اركة، وعقدن���ا العزم على تجس���يد ش���عار 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة )عام 
الذه���ب فق���ط( عل���ى أرض الواقع، وت���م ابتعاث 
العبي���ن م���ن الس���نوكر إل���ى بريطاني���ا والعبي���ن 
آخرين من البليارد إلى الفلبين لخوض معس���كر 

تدريب���ي والالعب���ون األربع���ة ه���م م���ن حقق���وا 
الميدالي���ات الذهبي���ة، ونحن فرح���ون بأن تعبنا 
وتخطيطن���ا لم يذهب هباًء منثوًرا بعد تحقيق 

أفضل إنجاز خليجي.
وأض���اف مدير المنتخبات أن العام 2018 ش���هد 
مش���اركتين فقط لمنتخب���ي الس���نوكر والبليارد 

دون  والخليجي���ة  العربي���ة  البطول���ة  وهم���ا 
المش���اركة ف���ي أي بطول���ة آس���يوية أو عالمي���ة 
وتم التركيز على البطولتين اللتين حقق فيهما 
الالعب���ون ميدالي���ات ملونة، مش���يًرا إل���ى أن ما 
تحقق ه���و ثمرة لجهود الالعبين ودعم مجلس 

اإلدارة.

من منافسات البطولة الخليجيةحسين بوبشيت

حسن علي

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ 
عل���ي بن خليفة بن أحم���د آل خليفة، أن اعتماد 
الش���عار الخ���اص بالحمل���ة اإلعالمية المس���اندة 
للمنتخ���ب يع���ود إلى الحملة التي أطلقها س���مو 
ولي العهد تحت شعار “فريق البحرين”، مشيًرا 
إلى أن شعار الحملة الداعم للمنتخب يرمز إلى 
التكات���ف والتعاضد من أجل رفع اس���م المملكة 
عالًي���ا عب���ر مش���اركة إيجابي���ة ف���ي النهائي���ات 

اآلسيوية تعكس تطور الكرة البحرينية وما وصلت إليه من مستويات مشرفة.
ولف���ت الش���يخ علي ب���ن خليفة بن أحمد آل خليفة، إلى أن الحمل���ة اإلعالمية تهدف إلى 
إب���راز المش���اركة المهم���ة للمنتخ���ب الوطني في االس���تحقاق الق���اري، مش���يًرا إلى أهمية 
توحي���د الجهود وتكثيفها، والوقوف خلف المنتخب ودعمه بكافة الس���بل في النهائيات 

اآلسيوية.
وأكد أن اتحاد الكرة يولي المش���اركة في كأس آس���يا اهتماًما كبيًرا، خصوًصا وأنها أكبر 
بطول���ة عل���ى مس���توى القارة اآلس���يوية، منّوًه���ا بالدور ال���ذي تلعبه جمي���ع األطراف في 

تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ل� “األحمر”.

 أك���د نائب رئيس االتح���اد البحريني لكرة القدم 
للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ 
خال���د ب���ن س���لمان آل خليفة، أن إط���الق الحملة 
اإلعالمية الداعمة للمنتخب يأتي ضمن سلسلة 
خط���وات يس���عى االتحاد من خالله���ا إلى زيادة 
الدعم والزخم الجماهيري ل�”األحمر” في المهمة 

اآلسيوية.
وقال الشيخ خالد بن سلمان إن المنتخب مقبل 

على المش���اركة في بطولة تاريخية وتش���هد تواجد 24 منتخًبا للمرة األولى، مش���يًرا إلى 
أن لجنة المنتخبات تتابع وبش���كل دوري ومس���تمر برنامج إعداد المنتخب لالس���تحقاق 

القاري، وضمان ظهوره بالصورة المميزة التي تعكس رقي الكرة البحرينية.
ون���ّوه إل���ى دور الحمل���ة اإلعالمي���ة في تقديم المس���اندة ل� “رج���ال األحمر” خ���الل المهمة 
اآلس���يوية، معرًبا عن ثقته بتكاتف األس���رة الرياضية عموًما وأس���رة كرة القدم خصوًصا 
خلف المنتخب في النهائيات اآلس���يوية. وأش���ار إلى ضرورة البناء على المكتسبات التي 
حققها المنتخب عبر اس���تقراره الفني وظهوره المش���رف في “خليجي 23”، خصوًصا وأن 

الحملة اإلعالمية تهدف لتحفيز المنتخب بما يضمن تحقيق النتائج اإليجابية.

خالد بن سلمان: زيادة الدعم والزخم الجماهيريعلي بن خليفة: إبراز المشاركة المهمة



تابع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عملية إجراء الوزن لبطولة بريف 
الدولي���ة الت���ي س���وف تنطل���ق الي���وم )الجمعة( وتقام عل���ى هامش بطول���ة العالم لفن���ون القتال 
المختلطة للهواة، والتي تعد أكبر حدث رياضي في القارة اآلس���يوية يقام في مملكة البحرين 
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، وبتنظيم 
م���ن االتح���اد البحرين���ي لفنون القتال المختلطة بالتعاون والش���راكة مع االتح���اد الدولي لفنون 
القتال المختلطة واتحاد القتال الش���جاع، إذ تش���هد إقامة النس���خة الخامسة من بطولة العالم 
للهواة، والنس���خة الثامنة عش���رة من بطولة القتال الش���جاع- بريف في الفترة 11 - 18 نوفمبر 

الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.

 نشر اللعبة

وأكد س���مو الش���يخ خالد بن حمد أهمية إقامة 
البطول���ة على أرض مملك���ة البحرين باعتبارها 
تش���كل فرص���ة حقيقية لنش���ر ه���ذه اللعبة بين 
أوس���اط الش���باب البحريني إضافة إل���ى تعزيز 
مكان���ة مملك���ة البحري���ن كمركز لرياض���ة فنون 

القتال المختلطة في منطقة الشرق األوسط.

نجاح رائع

وقال س���موه ف���ي تصريح ل���ه عش���َية انطالقة 
المختلط���ة  القت���ال  لفن���ون  بري���ف  بطول���ة 
والمخصص���ة للمحترفي���ن “لق���د حقق���ت مملكة 
البحري���ن نجاحا رائع���ا في منافس���ات البطولة 
ف���ي األي���ام الماضي���ة وه���ذا دليل واض���ح على 
قدرة شباب البحرين على بذل الجهود الكبيرة 
والتص���دي ألعباء اس���تضافة البطول���ة العالمية 
الص���ورة  عك���س  عل���ى  الموص���ول  وحرصه���م 
الناصع���ة ع���ن المملك���ة وش���بابها، كم���ا تش���كل 
البطولة مس���احة خصبة اللتق���اء مقاتلي العالم 
تح���ت مظلة واحدة وس���قف واح���د على أرض 
مملك���ة البحري���ن يتنافس���ون من أج���ل تحقيق 
العدي���د م���ن األلق���اب العالمية في ظ���ل ارتفاع 
س���قف الطموح���ات ل���دى مقاتلي جمي���ع الدول 
آملي���ن أن يك���ون للمنتخ���ب الوطن���ي نصي���ب 
م���ن هذه الميداليات وثقتن���ا كبيرة في مقاتلي 
المملك���ة الذين يتك���ؤون على رصي���د وافر من 
اإلنجازات والخبرة حصدوها جراء مشاركتهم 
والت���ي  العالمي���ة  البط���والت  مختل���ف  ف���ي 

ستؤهلهم إلى حصد المراكز المتقدمة”.

فخر واعتزاز

وأش���ار س���موه “نش���عر بالفخ���ر واالعت���زاز ب���أن 
تك���ون مملك���ة البحري���ن الدول���ة األول���ى الت���ي 
تستضيف هذه البطولة العالمية بعد أن أقيمت 
ثالث نس���خ منها ف���ي الس فيغ���اس األميركية 
وتمكن���ا م���ن تحطي���م جمي���ع األرق���ام الخاصة 
بالبطول���ة كم���ا أنن���ا نطم���ح ب���أن تك���ون مملك���ة 
البحرين االنطالقة الحقيقية نحو انضمام لعبة 
فنون القت���ال المختلطة إلى األس���رة األولمبية 

الدولية”.

األنظار شاخصة نحو البحرين

وتابع س���موه “تتج���ه األنظار حالي���ا إلى بطولة 
بري���ف العالمي���ة والتي تعتبر األش���هر واألفضل 
نظرا لمش���اركة نخبة من المقاتلين المحترفين 

م���ن أصحاب اإلنج���ازات العالمية البارزة حيث 
من المتوقع أن تشهد البطولة تنافسا قويا بين 
اشد المقاتلين على المستوى العالمي للوصول 
إل���ى األدوار النهائي���ة والتناف���س عل���ى اللق���ب 
وإنن���ا عل���ى ثق���ة كامل���ة ب���أن النزاالت س���تكون 
مثيرة للغاية وسيس���تمتع به���ا جميع الجماهير 
الحاضرة في مدرجات الصالة الرياضية والتي 
نتوق���ع أن تش���هد أقب���االً مضاعفا نظ���را ألهمية 

البطولة”.

 نتمنى التوفيق لالعب عياد

وأش���ار س���موه “ستش���هد بطول���ة بري���ف ظهور 
المقاتل البحريني حس���ين عي���اد والذي يمتلك 
قوة عالية ومهارات مثالية ستجعله قادرا على 

التنافس القوي من اجل كسب النزال .
ووجه س���موه الدعوة إل���ى الجماهير الرياضية 
من أجل حضور مباريات البطولة واالس���تمتاع 
بالنزاالت القوية ضمن بطولة بريف إضافة إلى 
الوق���وف إل���ى جان���ب ممثل البحري���ن في هذه 
البطولة حس���ين عي���اد ومؤازرته في مس���يرته 

بالبطولة العالمية.

نتائج المواجهات

خس����ر الع����ب منتخبن����ا الوطني لفن����ون القتال 
المختلطة حس����ن عياد م����ن الالعب األوكراني 

رومان سيركن بنقاط اإلجماع.
وتمك����ن الع����ب منتخبن����ا محم����د المعم����ري من 
الف����وز عل����ى الع����ب جن����وب أفريقي����ا جولي����و 
بالتجيز بنقاط اإلجم����اع، حيث قدم المعمري 
مس����توى ممي����ز ط����وال الن����زال واس����تطاع أن 

يخرج فائزًا في المواجهة. 
وحق����ق العب منتخبن����ا ماجوميد ادريس����وف 
ف����وز صعب على العب أوكرانيا فالديس����الف، 
إذ ظهر ماجوميد بمستوى رائع طوال النزال.

وخ�����س�����ر الع�������ب م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ع���ب���دال���م���ن���اف 
ماجوميدوف من العب ألمانيا أدوارد كيكسل 

بنقاط اإلجماع.
كما خس����ر العب منتخبنا ش����اميل جيمباتوف 
من العب فنلندا ماركو بنقاط اإلجماع، إضافة 
إلى خس����ارة العب منتخبنا مراد جوس����ينوف 

من العب فرنسا سوال أكسيل.
وقدم العب منتخبنا باش����ا خوشيف أداء رائع 
ف����ي نزال����ه م����ع الع����ب بلغ����راد كالوي����ان، حيث 

تمكن باشا من الفوز في النزال.

نتائج النزاالت

وشهدت نزاالت أمس مس���تويات رائعة حيث 
فازت السويدية نينا بالك على الكازاخستانية 
نيورزام���ال، وتفوق���ت األوكراني���ة داري���ا على 
الهندية ناديا، وفازت األوكرانية أوكسانا على 
الفنلندية جينا، وفازت الروسية سفيتالنا على 
الرومانية راليوكا، وفازت الهنغارية ألكس���ندرا 
الفنلندي���ة  وف���ازت  ايالري���ا،  االيطالي���ة  عل���ى 
كاس���اندرا،  أفريقي���ة  الجن���وب  عل���ى  جاني���كا 
الروماني���ة  عل���ى  لوس���يا  التش���يكية  وف���ازت 
بيولغارا، وتمكنت االميركية النيش���ا من الفوز 

على دي بيغلي.

وف���ي منافس���ات الرجال، ف���از الكازاخس���تاني 
وف���از  عف���ارا،  خال���د  اللبنان���ي  عل���ى  باغ���داف 
الروس���ي روس���الن عل���ى الكازاخس���تان أليبي، 
وتف���وق الروس���ي ش���ارابوف عل���ى البرازيل���ي 
عل���ى  ديلي���ان  البلغ���اري  وتف���وق  كارل���وس، 
االس���باني انريكي، وفاز االلروسي اسالم على 
البلغ���اري روس���ي، وف���از الس���ويدي اندري���اس 
على االس���ترالي جوزيب، واس���تطاع الروسي 
داري���و،  االيطال���ي  عل���ى  الف���وز  م���ن  دزهم���ال 
وفاز الروس���ي روس���الن على الك���وري أولزاب، 
وتمك���ن الروس���ي ماجومي���د م���ن الف���وز عل���ى 

الس���ويدي مصطفى، وفاز اللبنان���ي غداد على 
الكازاخستاني بغراد.

 إثارة المحترفين 

في “بريف” ُتقام اليوم

تتج���ه األنظار اليوم )الجمعة( إلى صالة مدينة 
خليفة الرياضية حين تنطلق منافسات بطولة 
بريف لمحترفي فنون القتال المختلطة والتي 
تق���ام عل���ى هامش بطولة العال���م لفنون القتال 
المختلطة والتي تحتضنها البحرين باعتبارها 
مرك���زا مهم���ا لرياضة فن���ون القت���ال المختلطة 

في الشرق األوسط.

 تنافس كبير

وُيتوقع أن تش���هد مباريات المحترفين تنافسًا 
كبيرًا بين مقاتلي العالم الذين استعدوا بصورة 
الفت���رة  ط���وال  االحترافي���ة  للبطول���ة  مثالي���ة 
الماضي���ة بع���د أن خ���اض المقاتل���ون تدريبات 
الوص���ول  به���دف  مثي���رة ومس���تمرة؛  يومي���ة 
إل���ى الكمال الفن���ي والبدني قب���ل الدخول في 
معترك البطولة والتنافس الش���ريف على لقبها 
باعتبارها األقوى واألفضل في بطوالت فنون 

القتال المختلطة للمحترفين.

أهمية إضافية

وتكتسي منافسات المحترفين أهمية إضافية 
المقاتلي���ن  م���ن  نخب���ة  تجم���ع  البطول���ة  ك���ون 
والذي���ن  العالم���ي  المس���توى  عل���ى  األش���داء 
ومرصع���ا  وناص���ع  طوي���ال  تاريخ���ا  يمتلك���ون 
باإلنج���ازات العالمية األمر الذي يبش���ر بنزاالت 
قوي���ة ومثي���رة تتن���وع فيه���ا الخط���ط الفني���ة 
بالمباري���ات  الفائ���ز  بهوي���ة  التكه���ن  ويصع���ب 

واللقب العالمي للمحترفين.

 جهوزية تامة

القت���ال  لفن���ون  البحرين���ي  االتح���اد  وكان 
المختلط���ة قد أنهى جميع اإلجراءات اإلدارية 
والتنظيمي���ة النطالق���ة البطول���ة للمحترفي���ن، 
بالتع���اون م���ع االتح���اد الدول���ي للعب���ة وال���ذي 
أشاد بحس���ن اإلدارة التنظيمية للجان العاملة 
فعالي���ات  إدارة  ف���ي  البحريني���ة  والك���وادر 
للمباري���ات  والتحضي���ر  الس���ابقة  المباري���ات 

المقبلة من البطولة.

 إقامة الفحص الطبي

وكان الفح���ص الطبي لالعبي���ن المحترفين قد 
أقيم وف���ق اإلج���راءات القانونية الت���ي يتبعها 
االتح���اد الدول���ي لفنون القت���ال المختلطة وقد 
س���ارت عملية الوزن بصورة سلس���لة جدا نظرا 
لتعاون المقاتلين مع اللجنة الفنية حيث تعتبر 
عملي���ة ال���وزن الخطوة األخيرة قبل أن تش���هد 

الحلبة النزاالت المثيرة.

 عياد في مواجهة المصري أبوعلي

ستش���هد بطول���ة بري���ف للمحترفي���ن والت���ي 
س���تقام الي���وم الجمع���ة عل���ى صال���ة مدين���ة 
خليف���ة الرياضي���ة ظه���ور المقات���ل البحريني 
حس���ين عي���اد ممث���ل البحري���ن ف���ي البطولة 
العالمية عندما ينازل المقاتل المصري محمد 

أبوعلي.
وس���يكون البط���ل البحرين���ي عي���اد موج���ودا 
بق���وة في حلب���ة النزال بعد أن أنه���ى المقاتل 
البحرين���ي تدريباته اليومية من أجل الظهور 
بمستوى مثالي في النزال الذي سيجمعه مع 
المقات���ل المص���ري حيث سيس���عى عي���اد إلى 
اجتي���از المقات���ل المص���ري ليواصل مس���يرته 
في البطولة والتنافس عل���ى األدوار النهائية 

لها.
وسيحظى عياد بمتابعة مثيرة ومتميزة من 
قبل الجماهير البحرينية التي تعتبره واحدا 
م���ن أه���م أبط���ال البحري���ن ف���ي لعب���ة فن���ون 
القت���ال المختلطة، إذ يمتل���ك الالعب خبرات 
دولية متميزة اكتس���بها جراء مش���اركته في 
العديد من البطوالت ومنازلته ألبطال العالم.

 إقامة أوزان بريف

ش���هدت صال���ة مدين���ة خليف���ة الرياضي���ة يوم 
الخاص���ة  األوزان  إقام���ة  الخمي���س  أم���س 
بمنافس���ات بطول���ة بري���ف التي س���وف تنطلق 

اليوم.
وأقيم���ت األوزان وس���ط حرارة م���ن الالعبين 
المقاتلي���ن، إذ ستش���هد اليوم منافس���ات قوية 
بي���ن الالعبين ومن المتوق���ع أن تلقى حضورا 

جماهيريا كبيرا.

خالد بن حمد: بطولة بريف ستكون مثيرة والنزاالت قوية
ت����أل����ق الع����ب����ي م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ف�����ي ال������ن������زاالت وم����س����ت����وي����ات رائ���ع���ة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من متابعة سمو الشيخ خالد بن حمد للمنافساتجانب من المنافسات
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حضر األرجنتيني لويس البرتو إيس���اس، 
األرجنتين���ي،  دورادوس  م���درب  مس���اعد 
للمؤتم���ر الصحفي ب���دالً من المدي���ر الفني 
دييج���و مارادون���ا، الذي يخض���ع للتحقيق 
المكس���يكي،  الثاني���ة  الدرج���ة  ف���ي دوري 

بسبب إهانته للحكام.
وبع���د آخ���ر مباراة ف���ي الدوري أمام س���ان 
لوي���س، الس���بت الماضي، اس���تاء مارادونا 
م���ن أداء الحك���م ال���ذي قارن���ه بإدج���اردو 
كوديسال، الذي أدار النهائي الذي خسرته 
موندي���ال  ف���ي  ألماني���ا  أم���ام  األرجنتي���ن 

ا. 1990، والمحتجز في مستشفى حاليًّ
وبعد تعادله أمام مينيروس في ربع نهائي 
انتق���د  بالمكس���يك،  الثان���ي  القس���م  دوري 

مارادونا الحكام بشدة.
وق���ال إيس���اس “يب���دو أن هن���اك عقوب���ة 
ا  لمارادون���ا، ولك���ن ل���م يت���م إخبارنا رس���ميًّ
بشيء، النادي هو من يتولى حل المسألة”.

وخ���ال مب���اراة مين���روس، ظ���ل مارادونا 
ُيرس���ل رس���ائل من على الهات���ف المحمول 
وه���و على مقاعد البدالء، بينما كان فريقه 
غي���ر ق���ادر عل���ى افتت���اح التس���جيل، رغم 

وصوله كثيًرا لمنطقة مرمى المنافس.

Var آسيا
أعلن االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم أمس الخميس أنه سيس���تعين بنظام حكم الفيديو 

المساعد بدًءا من دور الثمانية في كأس آسيا مطلع العام المقبل في اإلمارات.

وكان االتح���اد اآلس���يوي أش���ار إل���ى رغبته 
المبدئية في االس���تعانة بحكم الفيديو في 
سبتمبر، لكنه أكد أمس الخميس االستقرار 
على تطبيق النظام في س���بع مباريات في 

كأس آسيا وبدًءا من دور الثمانية.
وتس���تعين بط���والت ال���دوري الكبرى في 
إس���بانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم الفيديو 
الذي يس���مح بتغيير الق���رارات المصيرية 
ع���ن طري���ق متابع���ة لقطات اإلع���ادة كما 
العال���م  ف���ي كأس  الفيدي���و  ظه���ر حك���م 

األخيرة في روسيا.

أولويـة رانييـري

وكاالت

يضع كالوديو رانييري مدرب فولهام الجديد عملية تحسين دفاع فريقه 
كأولوي���ة، إذ يتذي���ل فريق الم���درب اإليطالي ترتيب ال���دوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم بخمس نقاط من 12 مباراة.

وحل المدرب البال���غ عمره 67 عاًما 
مكان سافيش���ا يوكانوفيتش يوم 
إدارة  صب���ر  نف���د  بعدم���ا  األربع���اء 
فوله���ام م���ع الم���درب الصرب���ي بعد 
اهتزاز ش���باك الفري���ق 31 مرة وهو 
أس���وأ خط دفاع هذا الموسم وقال 
رانيي���ري إن الفري���ق بحاجة للعمل 

الجماعي للهروب من الخطر.
روم���ا  م���درب  رانيي���ري  وأض���اف 
الس���ابق ال���ذي ق���اد ليس���تر س���يتي 
لقصته الخيالي���ة بحصد اللقب في 
2016 ف���ي مقابلة مع موقع فولهام 
”كم���درب  اإلنترن���ت  ف���ي  الرس���مي 
إيطال���ي فالطريق���ة الدفاعي���ة ه���ي 

األفضل للفريق“.
وتاب���ع ”م���ن المه���م أن نمل���ك رؤي���ة 
دفاعي���ة قوي���ة. ليس فق���ط حارس 

المرم���ى أو ف���ي مرك���ز الظهي���ر ب���ل 
الفريق ككل“.

وقاد رانييري ليستر للقب باالعتماد 
على الدفاع القوي وبتشكيلة كانت 
تقات���ل للحص���ول عل���ى كل نقط���ة 
ويس���عى الم���درب اإليطال���ي لغرس 

القيم ذاتها في النادي اللندني.
وق���ال ”بالنس���بة ل���ي ف���روح الفريق 
مهم���ة لكن أعل���م أن هناك مجموعة 
ا...  جي���دة. الروح القتالية مهمة جدًّ
أتمن���ى أن تدفعن���ا جماهيرنا فنحن 
بحاجة لقوته���م. نحن بحاجة دائًما 

لمساندتهم. لن نستسلم“.
ويستضيف فولهام منافسه  «

المتعثر ساوثامبتون يوم 24 
نوفمبر بعد استئناف الدوري 

كالوديو رانييري  عقب فترة التوقف الدولي.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

جدل جديد

دخل نجم كرة السلة األميركي ليبرون جيمس نادي أفضل 5 مسجلين في تاريخ الدوري بتسجيله األربعاء 44 نقطة لفريقه لوس 
انجليس ليكرز الفائز على ضيفه بورتالند ترايل باليزرز 126-117.

ورفع “الملك” جيمس رصيده إلى 31425 نقطة 
سجلها في المواسم المنتظمة )ال يدخل ضمنها 
حس���اب نق���اط الب���اي أوف( منذ بدء مس���يرته 

العام 2003.
وتخط���ى جيم���س )33 عاًم���ا( األس���طورة ويلت 
تش���امبرالين ال���ذي س���جل 31419 نقط���ة خال 

مسيرة امتدت من 1959 إلى 1973.
وب���دأ جيم���س المب���اراة برصي���د 31381 نقط���ة، 
وس���يكون هدف���ه المقب���ل تخط���ي مثل���ه األعلى 
النجم الس���ابق مايكل جوردان رابع المس���جلين 
م���ع 32292 نقط���ة. ويبق���ى كري���م عب���د الجب���ار 
كارل  أم���ام  نقط���ة(،   38387( الص���دارة  ف���ي 
مال���ون الثان���ي )36928( وكوب���ي براينت الثالث 
)33643(. وص���رح جيم���س الفائ���ز بلقب الدوري 
3 م���رات م���ع ميام���ي هي���ت )مرت���ان( وكليفاند 
كافاليي���رز )2016(، “عندما اتخط���ى بعد األرقام 
عل���ى غرار ما حصل اليوم )امس(، فهذا يذكرني 
بأن���ي صبي م���ن أكرون )المدينة الت���ي كبر فيها( 
وبأن���ي قم���ت دائما بكل ما ينبغ���ي ألكون أفضل 

الممكن”. وبفضل جيمس الذي س���جل 44 نقطة 
م���ع 10 متابع���ات و9 تمري���رات حاس���مة، حق���ق 
ليكرز الذي لم يتأهل إلى الباي أوف منذ 2013، 
ف���وزه الرابع تواليا والثامن هذا الموس���م )مقابل 
6 هزائ���م( وانتقل إلى المركز الس���ابع في ترتيب 

المنطقة الغربية، علما بأن الفرق ال� 8 األولى من 
أص���ل 15 تتأه���ل إل���ى األدوار اإلقصائي���ة )باي 
أوف(.  وتلق���ى يوت���ا ج���از خس���ارة مذل���ة أم���ام 
مضيف���ه داالس مافريكس بفارق 50 نقطة -68

118، هي األقسى واألسوأ في تاريخه.

ليبرون جيمس

الخمسـة األوائـل

sports@albiladpress.com
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وكاالت

داف���ع مارك���و روي���س، قائد بوروس���يا 
دورتموند، ع���ن يواخيم لوف، مدرب 

المنتخب األلماني.
 وأك���د رويس أنه ال يتفهم االنتقادات 
الموجهة إلى ل���وف، أو دعوات إقالته 
والبحث عن مدي���ر فني جديد. وقال 
رويس في مقابلة مع صحيفة “س���ود 

دويتش���ه تس���يتونج” أم���س الخميس 
“ال زلن���ا نث���ق به”. وأض���اف “لقد نهض 
ف���ي  كثي���ًرا  األلماني���ة  بالك���رة  ل���وف 
العق���د األخي���ر”.   وغ���اب روي���س عن 
المباراة الودية التي جمعت المنتخب 
مس���اء  الروس���ي،  بنظي���ره  األلمان���ي 

أمس، بسبب اإلصابة في القدم.

ثقة رويس

وصف ألكس���ندر زفيريف طول مدة موس���م تنس بأنها ”س���خيفة“ بعدما بدا أن طاقته 
نف���دت خالل الهزيمة أم���ام نوفاك ديوكوفيت���ش يوم األربعاء ف���ي البطولة الختامية 

لموسم تنس الرجال.

وخ���اض الاع���ب األلمان���ي البال���غ عمره 21 
عاًم���ا مباراته 74 هذا الموس���م قبل انهياره 
4-6 و1-6 أم���ام منافس���ه الصربي المصنف 

األول عالميا.
وأبل���غ زفيري���ف الفائز ف���ي 55 مب���اراة هذا 
الموس���م وه���و أكث���ر م���ن أي الع���ب آخ���ر 
الموس���م  م���دة  أن  ”المش���كلة  الصحفيي���ن 
طويل���ة للغاي���ة. ه���ذه ه���ي المش���كلة. لكني 
قل���ت ذلك من قب���ل. ”نلعب لمدة 11 ش���هًرا 
في العام. هذا س���خيف. ال يحدث ذلك في 
أي بطول���ة أخ���رى“. ورغ���م الحديث عن أنه 
س���يكون بطا في البط���والت األربع الكبرى 
في المس���تقبل فش���ل زفيري���ف في تخطي 

دور الثمانية في تلك البطوالت.
ون���ال الاع���ب األلمان���ي ثاث���ة ألق���اب في 
بط���والت األس���اتذة من بينهم���ا لقب مدريد 

على الماعب الرملية هذا العام.
وتعاق���د زفيري���ف م���ع إيف���ان لين���دل الفائز 
بثمانية ألقاب ف���ي البطوالت األربع الكبرى 
ف���ي محاول���ة من أج���ل قطع خط���وة أخرى 
نح���و القم���ة ويؤم���ن ديوكوفيت���ش أن هذا 
األمر س���يؤتي ثماره. وأش���ار ديوكوفيتش 
إلى أن الجماهير يجب أن تكون صبوره مع 
زفيريف والاعبين الش���بان مثل الكرواتي 
بورن���ا تش���وريتش واليوناني س���تيفانوس 
تيتيب���اس إذ يحاول���ون التق���دم ف���ي أكب���ر 
بط���والت اللعب���ة. وأبل���غ الصحفيي���ن ”أعلم 
أنك���م ربما تكونون قس���اة عليهم. أعتقد أن 
الجيل الجديد يملك كفاءة كبيرة. زفيريف 
بالتأكيد هو قائد هذا الجيل الجديد وأثبت 
رياضيتن���ا.  أس���اطير  أح���د  ”لين���دل  ذات���ه. 
ووج���وده كمدرب س���يكون مهم���ا. بالتأكيد 

وفش���ل  الصحي���ح“.  الطري���ق  ف���ي  يس���ير 
زفيري���ف ف���ي بلوغ الدور قب���ل النهائي في 
مشاركته األولى في البطولة الختامية في 
العام الماضي ويجب عليه الفوز على جون 
إيس���نر يوم الجمعة ليحافظ على آماله في 

التأهل. وقال زفيريف الذي فاز على مارين 
ش���يليتش االثني���ن الماض���ي ”م���ا زال هناك 
مباراة أخرى. س���نرى كيف ستس���ير األمور. 
س���أتعامل معها على أنه���ا مباراة عادية في 

دور الثمانية لبطولة عادية“.

ألكسندر زفيريف

زفيريـف ينتقـد موسـم التنـس
قال مانشس���تر س���يتي حام���ل لقب ال���دوري اإلنجلي���زي الممت���از لكرة 
القدم إن مدافعه الفرنس���ي بنجامين ميندي خضع لجراحة في الركبة 

اليسرى.
ولم يحدد س���يتي موع���ًدا لعودة الاعب لكن وس���ائل إعام بريطانية 
أش���ارت إلى أن ميندي، الذي غاب عن أغلب فترات الموس���م الماضي 
بس���بب جراح���ة بعد قطع في الرباط الصليبي ف���ي الركبة اليمنى، ربما 

سيغيب أسابيع عدة.
وقال س���يتي في بيان إن ميندي، الذي ش���ارك في المباراة بأكملها في 
الف���وز 1-3 عل���ى مانشس���تر يونايت���د يوم األح���د، س���افر لانضمام إلى 

تشكيلة فرنسا قبل أن يتم استبعاده.
وأض���اف البيان ”المدافع البالغ عمره 24 عاًما ذهب إلى عيادة الطبيب 
كوجات في برشلونة، إذ أظهرت األشعة أنه بحاجة للخضوع لجراحة.

”الجراحة تمت مس���اء األربعاء والجميع في مانشس���تر سيتي يتمنون 
الشفاء العاجل لبنجامين“.

ويتصدر سيتي الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة من 12 مباراة متقدما 
بنقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتلع���ب فرنس���ا ضد هولندا ف���ي دوري األمم األوروبي���ة اليوم الجمعة 
قبل أن تواجه أوروجواي بعد ذلك بأربعة أيام.

وكاالت

ميندي يخضع لجراحة

وكاالت

ابتع���د بالمي���راس بص���دارة الدوري 
بف���ارق  الق���دم  لك���رة  البرازيل���ي 
ثمان���ي نق���اط ع���ن أقرب منافس���يه 
بع���د تغلب���ه 0-3 على فلومينيس���ي. 
واقت���رب الفري���ق الق���ادم م���ن س���او 
باول���و خطوة أخرى م���ن اللقب قبل 
أرب���ع مباريات على نهاية الموس���م. 
وافتتح المهاجم الكولومبي بورخا 

التس���جيل ف���ي الدقيق���ة 40 عندما 
ا ليهز الشباك من  استغل خطأً دفاعيًّ
مدى قريب. وأض���اف فيليبي ميلو 
اله���دف الثان���ي بتس���ديدة مباش���رة 
منطق���ة  ح���دود  عن���د  م���ن  مذهل���ة 
الج���زاء ف���ي الدقيق���ة 83 واختت���م 
ل���وان األه���داف بضرب���ة رأس ف���ي 

اللحظات األخيرة.

بالميراس يقترب
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كأس آسيا 2019 
الموسعة تشهد 

مشاركة 24 منتخًبا 
ألول مرة بداًل من 

16 منتخًبا في 
البطوالت األخيرة
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تقوية المناعة أفضل س���اح تس���تعد به لموس���م البرد واإلنفلونزا، وتعتبر 
المغذي���ات الطبيعية هي األفضل إلى جانب النش���اط البدني. إليك أفضل 
األطعمة التي تساعدك على الوقاية من اإلنفلونزا، وتختصر فترة أعراض 

البرد عند اإلصابة:

رائ���ع  مص���در  )المش���روم(  الفط���ر 
لفيتامي���ن “د” الذي تبين أنه عنصر 

هام للمناعة القوية.
* تناول األطعم���ة الغنية بفيتامين 
واليوس���في  كالبرتق���ال  “س���ي”، 
والفراول���ة  ف���روت  والجري���ب 

)الفريز(.
* أضف الث���وم والكركم والزنجبيل 
عل���ى  لتحص���ل  أطعمت���ك  إل���ى 

مضادات حيوية طبيعية.
* الفط���ر )المش���روم( مص���در رائ���ع 
لفيتامي���ن “د” الذي تبين أنه عنصر 
ه���ام للمناع���ة القوي���ة، إل���ى جانب 
مغذي���ات أخرى تع���ّزز الوقاية ضد 

البرد.
عل���ى  )الزب���ادي(  اللب���ن  يحت���وي   *
بكتري���ا صديقة تعم���ل خط كدفاع 

ضد الجراثيم.

أطعمة للوقاية من اإلنفلونزا

اختبرت مجموعة العمل البيئي في واشنطن 28 نوعًا من رقائق الذرة والشوفان وأثبت تقريرها أن 26 نوعًا من أصل 28 يحتوي 
عل���ى مس���توى غي���ر آمن على الصحة من مبيد األعش���اب األكثر اس���تخدامًا ف���ي الزراعة “الغليفوس���ات”، والذي ي���ؤدي بدوره إلى 

اإلصابة بالسرطان. وأوضحت المجموعة أن المبيد الموجود في الحبوب والشوفان “ضار” جدًا بالصحة.

اختبرت مجموعة العمل البيئي في واشنطن 28 نوعًا من رقائق 
الذرة والشوفان وأثبت تقريرها أن 26 نوعًا من أصل 

28 يحتوي على مس���توى غير آمن على الصحة 
من مبيد األعش���اب األكثر اس���تخدامًا في 

الزراعة “الغليفوس���ات”، والذي يؤدي 
بدوره إلى اإلصابة بالسرطان.

المجموع���ة  وأوضح���ت 
الموج���ود  المبي���د  أن 
والش���وفان  الحب���وب  ف���ي 

لك���ن  بالصح���ة،  “ض���ار” ج���دًا 
االختبارات أكدت أنها ال تتعدى 

المس���توى المس���موح ب���ه من قبل 
وكال���ة حماي���ة البيئ���ة األميركية، إال 

أن منظمة الصحة العالمية أدرجت هذه 
المادة ضمن المواد الكيمياوية المسرطنة.

وعلي���ه، ف���إن مجموعة العم���ل البيئ���ي ُتحذر المس���تهلكين من 
أخذ الحيطة نظرًا ألن األطفال أكثر ش���ريحة تس���تخدم هذه 
المنتج���ات كل يوم وأحيان���ًا أكثر من مرة في اليوم 

الواحد.
وتوجد ه���ذه المادة القاتل���ة في 45 عينة 
م���ن حب���وب الفطور م���ن منتجات 
وجن���رال  وكلوق���ز  كويك���ر 
 Hony“ ميل���ز، م���ن ضمنه���ا
 Quaker“و ”Nut Cherrios
 Oatmeal Squares
 Quaker“و  ”Honey Nut
وغيره���ا.   ”Overnight Oats
وأظه���رت النتائ���ج وج���ود م���ادة 
“الغليفوس���ات” ف���ي 28 منت���ج، منها 
26 منت���ج تحتوي على مس���تويات غير 

آمنة منه.

ل��ل��س��رط��ان وُم��س��ب��ب  آم����ن  م��ن��ه��ا غ��ي��ر  ن��وع��ا   26

مبيد األعشاب في رقائق الذرة 

أش���ار معهد الج���ودة واالقتصادية في القطاع الصحي إلى أن النش���اط البدني 
يعتب���ر م���ن األمور المهمة جدًا العظام والحماية من هشاش���ة العظام مع التقدم 

في العمر.

وأوضح المعهد األلماني أنه من األفضل 
ممارس���ة الرياض���ات، التي يحم���ل فيها 
الشخص وزن جسمه مثل صعود الدرج 
والجري والمش���ي وتمارين القوة، وذلك 
على العكس م���ن رياضات األخرى مثل 
والت���ي  الدراج���ات،  ورك���وب  الس���باحة 

تزيد من قوة التحمل.
وبوجه خاص تعتبر المرأة بعد انقطاع 
الطم���ث معرض���ة لإلصاب���ة بم���ا يع���رف 
بهشاشة العظام، حيث تنخفض كثافة 
العظام في وقت مبكر وبش���كل أسرع، 
وهو ما يزداد معه خطر كسور العظام.

أوضح���ت مجل���ة “بريجي���ت” األلماني���ة أن طعام العش���اء يمك���ن أن يتحول إلى 
وجبة تس���اعد على ح���رق الدهون وفقدان الوزن، لكن هناك بعض الس���لوكيات 

التي يتعين في البداية تجنبها مع وجبة العشاء.

تن���اول  ه���و  الس���لوكيات  ه���ذه  أول 
ف���ي  الس���ريعة  الكربوهي���درات 
النوعي���ة  ه���ذه  تمن���ع  المس���اء، حي���ث 
م���ن الكربوهي���درات م���ن التخلص من 
الدهون أثناء الليل، خصوصًا السريعة 
منه���ا والموج���ودة في عصي���ر الليمون 

والفاكهة ومنتجات القمح واألرز.

ومن بين السلوكيات الخاطئة األخرى 
ه���و تناول العش���اء ف���ي وق���ت متأخر 
ج���دًا، فمن المعلوم أن الجس���م يحتاج 
إل���ى نحو ثالث أو أربع س���اعات لهضم 
الطعام، وعم���ل المعدة في هذا الوقت 
يجعل الش���خص مس���تيقظًا أو يزعجه 

أثناء النوم.

توصلت دراس����ة حديثة إلى أن النس����اء اللواتي يس����تيقظن في الصباح الباكر أقل 
عرضة لإلصابة بسرطان الثدي من اللواتي يفضلن ممارسة نشاطاتهن في المساء.

أجراه����ا  الت����ي  الدراس����ة  وأظه����رت 
أن  بريس����تول،  جامع����ة  م����ن  باحث����ون 
النس����اء النش����يطات ف����ي الصب����اح أقل 
احتماالً لإلصابة بأورام الصدر الخبيثة 
الدراس����ة  بين����ت  كم����ا   .48% بنس����بة 
أن الن����وم لفت����رة تزي����د ع����ن الس����اعات 
الموص����ى به����ا )7 إلى 8 س����اعات(، يزيد 

احتم����ال اإلصابة بس����رطان الثدي لدى 
النس����اء بنس����بة 20 % لكل س����اعة نوم 
إضافية، بحس����ب صحيف����ة ديلي ميل 

البريطانية.
تفس����ير ذلك ربما يعود إلى أن النس����اء 
النش����يطات في الصب����اح يتبعن روتين 

نوم أفضل ويستيقظن بوقت مبكر.

النشاط البدني

العشاء لفقد الوزن

االستيقاظ مبكرا
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فوائد الليمون لعاج اإلس���هال مس���ألة صحية مهمة خاصة لمن يعانون من مش���كلة اإلس���هال بش���كل متكرر والذي يمكن أن يؤدي 
لمش���اكل صحي���ة كثي���رة منه���ا الجفاف. ووفق���ا لباحثين ألمان، ف���إن تناول عصي���ر الليمون يس���اعد في عاج اإلس���هال والحد من 

مضاعفاته، فما هو تأثير الليمون على اإلسهال وكيف يعمل على عاجه؟

يشير باحثون من مركز بحوث هايدلبيرغ األلماني إلى أن عصير 
الليمون له فاعلية كبيرة في محاربة اآلثار الضارة والمؤلمة لدى 
األش���خاص الذي���ن يعانون م���ن االلتهاب���ات الفيروس���ية العصبية 
المعروفة باس���م النوروفي���روس، وهو يقوم بوظيفة المعقم أثناء 

انتشار الفيروس بشكل وبائي.
والمع���روف أن الفيروس���ات العصبية س���ريعة الع���دوى ويمكن أن 

تنتش���ر بش���كل كبي���ر كالوب���اء م���ا قد يك���ون خطيرا 
ومميت���ا ف���ي بع���ض الحاالت. ويتس���بب 

هذا االنتشار بأعراض مشابهة للرشح 
مع األم في المعدة وإسهال وتقيؤ 

وغثيان.
وعل���ى الرغ���م من ع���دم وجود 
لاللتهاب���ات  مع���روف  ع���الج 
الفيروس���ية العصبية كما يشير 
ق���اد  ال���ذي  هانزم���ان  غران���ت 

فريق البحث في المركز األلماني 

لبحوث الس���رطان في مدينة هايدلبيرغ األلمانية، إال أن الكش���ف 
ع���ن فاعلية عصير الليمون ف���ي عالج هذه االلتهابات يكاد يكون 

المنقذ لهذه الحالة الصحية الحرجة.
وعصي���ر الليم���ون ه���و طريقة بس���يطة وآمنة تس���اعد على عالج 
االلته���اب وتح���د م���ن مضاعفات���ه، وذلك بس���بب وج���ود جزيئات 
الس���يترات ف���ي الليم���ون والت���ي تعم���ل عل���ى حماي���ة الخاليا من 
اإلصاب���ة الت���ي تجعله���ا مرتبط���ة بالفي���روس نفس���ه كما وجد 

هانزمان وزمالءه.
وق���د قام فري���ق البحث وباس���تخدام األش���عة 
السينية، باظهار ارتباط السيترات بالنقطة 
المحددة التي تلتقي فيها الفيروس���ات 
بالخاليا السليمة لتعمل على اصابتها 
وتلويثه���ا. وبه���ذا االتصال تس���تطيع 
الس���يترات تش���كيل حاجز معين بين 
لع���دم  ي���ؤدي  والخلي���ة  الفي���روس 

إحداث الضرر فيها.

باحثون ألمان: يؤدي وظيفة المعقم أثناء انتشار الفيروس 

عصيــــر الليمـــون لعـالج اإلسهـــال

        إنفوجرافيك: 
إسماعيل السقاي

كيف تعزز مناعة جسمك؟
يص����اب معظمن����ا بالتهاب����ات ف����ي الجهاز التنفس����ي ونزالت الب����رد، وأمراض جرثومية أخ����رى عدة مرات في العام، ويعود ذلك ألس����باب كثي����رة ابتداء من 

االفتقار للنظافة الشخصية، وانتهاء بنقص في العناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم. 
فيما يلي 10 نصائح تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتجنب اإلصابة بالعدوى إلى حد كبير، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

ممارسة الرياضةاتباع نظام غذائي منوع

C تناول فيتامين

البروبيوتيك

غسل اليدين باستمرار

الحصول على ما يكفي من النوم

D تناول فيتامين

تناول الثوم
تناول الفطر والشوفان

تناول الزنك
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تبدو الضغوط متنوعة وال تجد الوقت الكافي 
لحّلها فال تأخذ قرارًا حاسمًا.

فترة ناشطة وحماسية ما يجعلك تطلع على 
خبر سار.

تنجح بالتعبير عن رأيك بكل جرأة ووضوح 
وتكسب مؤيدين وحلفاء.

حاول ممارسة الرياضة وان يكون اكلك صحي 
مع رياضة خفيفة.

تعيش اسبوعًا مهمًا جدًا لتنهي الشهر بطريقة 
فعالة ونشيطة.

لن يكون اسبوعا مناسبا للراحة ومن المتوقع ان 
تخضع الختبارات صعبة.

تفادى المشاكل كما انه ليس اسبوعا مناسبا 
للتصرف بتسلط او قلة اكتراث.

ال تعرض نفسك لمسؤوليات كبيرة وصعبة 
وفارغة خفف وتيرة عملك.

ال تحسم امرا وال تنجرف وراء افكارك السوداء 
وهواجسك حاذر التحدي.

راع ظروف اآلخرين ألنك لن تجد من يراعي 
ظروفك وتجّنب االفكار السوداء.

ال تخف عواطفك الصادقة بل تكّلم وسّلط عليها 
األضواء فقد حان الوقت.

باستطاعتك االستمتاع بأوقات جميلة واحاديث 
شيقة برفقة االحباء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

16 نوفمبر

 1869
الخديوي اسماعيل والي مصر 

في عهد الدولة العثمانية 
وسليل األسرة العلوية 

يفتتح رسميا قناة 
السويس في احتفال مهيب 

في مدينة اإلسماعيلية، التي 
سميت باسمه، حضره عدد كبير من 
ملوك وأمراء أوروبا في ذلك الوقت.

طرح النجم ماجد 
المهندس أغنية جديدة 

بعنوان “انتبه” عبر 
المتاجر الرقمية الكبرى. 

أغنية “انتبه” هي من 
كلمات تركي آل الشيخ، 

ألحان نواف عبدهللا 
وتوزيع باسل الهاشمي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

م���ف���ات���ي���ح ال����س����ع����ادة م�����ع ش����ري����ك ال���ح���ي���اة

حلول ذكية للخالفات الزوجية

قد يعتقد البعض من الرجال والنساء أن السعادة الزوجية قد تكون حلما صعب المنال، وأن عليهما أن ال يتوقعا ذلك، فالزواج في نظرهم عبارة عن حفنة من الخالفات الزوجية، 
وهو ما يزيد األمر سوءا. للسعادة الزوجية مفاتيح عدة، يجب أن ينتبه إليها الزوجان ليظفرا بالسعادة والبهجة والفرح.

الصبر على شريك الحياة

ال يمك���ن أن تتحقق الس���عادة الزوجية 
م���ع تحف���ز الطرفي���ن لبعضهم���ا البعض، 
ل���ذا يج���ب الصبر عل���ى ش���ريك الحياة 
وإعطائ���ه الفرص���ة للتكيف م���ع الطباع 

والعادات وغيرها.

االحترام المتبادل

أه���م  أح���د  المتب���ادل،  االحت���رام  يع���د 
مفاتيح الس���عادة الزوجي���ة التي يجب 
أن يلتفت إليه���ا الزوجين، ويدخل فيه 

كل ما يحقق علو قدر شريك الحياة.

التفاهم

يج���ب أن يك���ون هناك حاف���ز قوي لدى 
طرف���ي الحي���اة الزوجية عل���ى تحقيق 
التفاهم فيما بينهما، لما له من دور كبير 
في ح���ل الخالفات الزوجي���ة وتحقيق 

االنسجام والسعادة الزوجية.

المودة والرحمة

تتحق���ق الس���عادة الزوجي���ة بتواف���ر أحد 
مفاتيحه���ا الهامة وهي الم���ودة والرحمة، 
لم���ا لهما م���ن دور كبير ف���ي تعزيز أواصر 
الم���ودة  ألن  الزوجي���ن،  بي���ن  المحب���ة 
مجموع���ة  عليه���م  س���يترتب  والرحم���ة 
م���ن المش���اعر الطيب���ة التي لها أن تس���عد 

الطرفي���ن، كالخ���وف والقلق على ش���ريك 
الحياة.

اإلخالص لشريك الحياة

أه���م  م���ن  الطرفي���ن  إخ���الص  يع���د 
الزوجي���ة،  الس���عادة  مس���ببات 
باألم���ان  الش���عور  عل���ى  يبع���ث  ألن 
للقل���ب  راح���ة  ويحق���ق  والطمأنين���ة 

والفكر والشعور.

امتالك القدرة على تجاوز األزمات

م���ن مفاتي���ح الس���عادة الزوجي���ة أيض���ا، 
امت���الك الق���درة عل���ى تج���اوز األزم���ات 
والتفكي���ر ف���ي البن���اء واس���تبعاد فك���رة 
واعتي���اد  األزم���ات  تج���اوز  ألن  اله���دم، 
الزوجي���ن على ذلك يحق���ق لهما حصانة 
قوية ضد الخالفات والمش���اكل وغيرها 

من العقبات التي قد تواجههما.
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 1917
البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.

 1955
محمد الخامس ملك المغرب يعود من منفاه بمدغشقر إلى الرباط.

 1970
حافظ األسد يقود انقالبا عسكريا عرف باسم الحركة التصحيحية.

 1990
السلطات العراقية تفشل في إقناع الكويتيين بتغير بطاقاتهم المدنية الكويتية بهوية األحوال المدنية العراقية.

 1996
األم تريزا تحصل على المواطنة األميركية الشرفية نظرًا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.

22

ال تكوني عدوانية أو شديدة اللوم أو الصراخ، . 1
فكل تلك األمور لن تحل المشكلة بل لن ينتج 
عنها سوى استفزاز الطرف اآلخر فيصرخ هو 
اآلخر. ال للسباب واألوصاف غير المهذبة وال 
تصفي شريك حياتِك بأي وصف سلبي مثل 

الكسول بارد المشاعر وغيره، فكسر حاجز 
االحترام سيسبب مشاكل كبرى. 

الصمت وعدم النقاش في المشكلة ليس حاًل . 2
سليمًا فهي فكرة غير مجدية، فعند حدوث 

مشكلة أو غضب من أحد الطرفين يجب 
عليكما النقاش بكل هدوء والتوصل لحل 

المشكلة فالصمت أحيانًا يزيد من المشكلة 
ومن الترسبات داخل الطرفين. 

ال تعممي فال يجب أن تتكلمي أثناء النقاش . 3
بصيغة “أنَت دائمًا هكذا”، أنَت ال تحبني أبدًا، 
أنت ال تهتم بما اقوله، فتلك العبارات سلبية 
للغاية لكما أنتما االثنان وال تؤدي في نهاية 

المطاف سوى إلى تفاقم المشكلة. كوني 
صادقة مع نفسِك أواًل، وتعرفي على حقيقة 

مشاعرِك، واطلبي ذلك من زوجِك أيضًا ألن 
هذا يسهل عليكما النقاش والتفاهم والوصول 

لحلول سليمة. اسمحا لنفسيكما ببعض 
الخصوصية والحرية، ليكن لكل منكما أنشطته 

الخاصة وأصدقائه فهذا ينمي ثقة كل منكما 
بنفسه. – ابتعدا قلياًل عن بعضكما البعض على 

فترات، كرحلة تسافرين فيها مع أسرتِك أو 
هو مع أصدقائه، فهذا يزيد من الشوق ومن 

تعلقكما ببعضكما البعض. 

اختاري الوقت المناسب للنقاش والكالم حول . 4
أي مشكلة تؤرقكما وال تؤجلي مناقشة مشكلة 

حدثت حتى حدوث مشكلة أخرى.

ال تتشاجرا أو تتناقشا في أمور مهمة فيها خالف . 5
بينكما أمام الصغار، وال تسمحا ألصواتكما أن 

يصل إليهم مهما كان 

حافظا على خصوصياتكما، إال لو تفاقمت . 6
المشكالت بشكل كبير وقتها يمكن اللجوء إلى 

شخٍص كبير ذو خبرة. 

ال تخرجي عن الموضوع وتتذكري ما حدث في . 7
مشكلة سابقة، بل كوني موضوعية. 

ال تستفزيه إلى الدرجة التي قد تصل بكما . 8
الستخدام العنف منِك أو منه. 

ال تجعليه يتحدث على فكرة االنفصال أو . 9
الطالق، فال تذكري كلمة )طلقني( فالطالق ليس 

لعبة. – ال تشركا األبناء في خالفاتكما، فال 
تجعلي الطفل يخاصم والده ألنه ال يتحدث معِك، 

أو ترسلي الطفل برسائل شفهية ليرسلها له.

نصائح لحل الخالفات

يشارك الفنان حس��ن الماجد في مسرحية “البقشة” من تأليف 
الكات��ب اإلماراتي إس��ماعيل عبدالله وإخراج الفن��ان عبدالله 
ملك وإنتاج مس��رح جلجام��ش وس��يعرض العمل في 20 
نوفمبر الجاري في مس��رح صالة البحرين الثقافية، ويشارك 
الماجد في المس��رحية كل من الفنانين أحمد مجلي، وعقيل 

الماجد وغيرهم. وسيؤدي الماجد في المسرحية دور “خميش 
المحش” سائق التاكسي الرجل الطيب الذي يسعى لفعل الخير 

لمجموعة من الناس ولكن ينقلب الخير إلى شر.

نف��ى الممثل المص��ري أحمد بدير ما تردد ف��ي اآلونة األخيرة، 
حول ترش��يحه لتجس��يد أحد األدوار المهمة في مسلسل 
البيت األبيض”، مش��يراً إلى أنه حتى اآلن لم ُيرّشح لبطولة 
ه��ذا العم��ل ولم يتح��دث معه أي ش��خص من الش��ركة 
المنتجة، الفتًا إلى أنه حاليًا في مرحلة قراءة أكثر من عمل 

آخر.
“البيت األبيض” يتضم��ن العديد من األحداث المثيرة، في إطار 

اجتماعي درامي، ويناقش العديد من الجوانب الحياتية في البيت المصري.

ق��رر الفنان الس��وري س��امو زي��ن ط��رح فيديو كلي��ب أغنية 
“األس��طوانة المش��روخة” األس��بوع المقب��ل، حي��ث ق��ام 

بتصويره في ألمانيا.
يراه��ن زين على ه��ذا الكليب، ال��ذي يعتب��ر فكرته جديدة 
ومختلف��ة عن األغان��ي التي قدمها قبل ذلك في مش��واره 

الفني، ويتمن��ى أن تنال إعجاب جمهوره، األغنية من كلمات 
أحمد علي موس��ى، ألحان مدين، وتوزيع طارق توكل. من ناحية 

أخرى، يستعد زين لتصوير فيلم “تحت المطر”، والذي يعود به للسينما.

األسطوانة المشروخةالبيت األبيضحسن الماجد في “البقشة”

أبرز حفالت رأس السنة
بدأت الخريطة النهائية لحفالت رأس السنة تظهر تزامنًا مع طرح التذاكر 

عبر منافذ البيع.

فقد اتفق النجم عمرو دياب على إحياء 
حفلتين: 30 ديس���مبر في ش���رم الشيخ، 
و31 يناي���ر ف���ي مدين���ة أبو ظب���ي، علمًا 
بأنه يتف���اوض على حفلة ثالثة في أحد 
فنادق القاهرة في 25 ديسمبر. أما وائل 
جس���ار س���يحيي حفل���ة فقد اتف���ق على 

حفلتي لليلة رأس السنة.
واتفق���ت النجم���ة الس���عودية وع���د على 
إحي���اء حفلت���ي ليل���ة رأس الس���نة للمرة 
وتحي���ي الفنان���ة اللبنانية ن���وال الزغبي 
حفلتي���ن كبيرتي���ن ف���ي بي���روت الت���ي 

تشهد مجموعة من الحفالت.



أوضحت الفنانة البحرينية شيماء سبت أنها قررت نقل اقامتها من بلدها مملكة البحرين إلى الكويت، حتى تمارس نشاطها الفني وال تكون لها 
حجة أو عذر بعد اعتذاراتها الكثيرة، وقالت: “أتذكر آخر زيارة للكويت او اطاللة في لقاء تلفزيوني كانت قبل أكثر من 5 سنوات والسبب يعود 
إلى انتقال تصوير غالبية األعمال التلفزيونية الخليجية والعربية إلى دبي وهذا يجعلنا متواجدين دائما في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

واضاف����ت س����بت للسياس����ة الكويتي����ة أنها 
ال ت����زال تحتف����ظ بذكريات جميل����ة كطفلة 
صغي����رة  س����ن  ف����ي  التمثي����ل  احترف����ت 
وتحدي����دا ف����ي عم����ل بعن����وان “غن����اوي بو 
تع����ب” م����ع المخ����رج أحمد يعق����وب المقلة، 
وم����ن ثم قدم����ت الكثي����ر من األعم����ال في 
واإلم����ارات  الس����عودية  العربي����ة  المملك����ة 

وعمان وقطر وغيرهما.
وع����ن ش����ركة “4 س����بت” التي أسس����تها مع 
ش����قيقاتها الثالث ش����يالء وأبرار وش����ذى، 
قالت: تأسست الشركة قبل ثماني سنوات 
لكنن����ا ل����م نخ����ض مج����ال مج����ال اإلنت����اج 
الدرام����ي التلفزيون����ي حت����ى اآلن بس����بب 
للمسلس����الت،  الباهظ����ة  المادي����ة  الكلف����ة 
ناهيك عن ع����دم تكليفنا بالعمل من خالل 

“المنت����ج المنف����ذ”، ل����ذا اتجه����ت م����ن خالل 
الش����ركة إل����ى اإلنتاج المس����رحي والتعاون 
مع الجهات الحكومي����ة والخاصة لتصوير 
وتنفيذ الفالش����ات التوعوية واألوبريتات 
والمناس����بات. كم����ا جمعن����ا تعاون م����ع أكثر 
من منتج كويتي أمث����ال الفنان عبدالعزيز 
المس����لم الذي ق����دم مس����رحياته من خالل 

نافذة الشركة.
واعترف����ت س����بت بأنها تمي����ل إلى الضحك 
والكوميدي����ا وخف����ة ال����دم، لكنه����ا ل����م تجد 
ضالته����ا حت����ى اآلن، ألن غالبي����ة المنتجين 
يميلون إلى تكليفها بتجسيد الشخصيات 
التراجيدية، وأوضحت: “الحمدلله قدمت 
الكثير من المسلسالت وبلهجات خليجية 
تمث����ل كل بلد، أش����عر بأني تش����بعت دراميا 

لكن ما زلت أطمح للمش����اركة في مسلسل 
بع����ض  تك����رار  ح����ال  ف����ي  وحت����ى  ب����دوي 
الش����خصيات أحرص على تقديمها بش����كل 
مختل����ف وجدي����د ومتنوع وأضي����ف عليها 

من أدواتي”.

إيرادات دور السينما البحرينية والعالمية هذا األسبوع

تبرعت النجمة العالمية ساندرا بولوك بمبلغ 100 ألف دوالر لضحايا  «
حرائق كاليفورنيا، حيث أعلنت إحدى المنظمات المجتمعية، التي 

تحمل اسم “الجمعية اإلنسانية”، عبر صفحتها على “فيسبوك”، قائلة: 
“سعدنا بتبرع ساندرا بولوك وعائلتها بمبلغ 100 ألف دوالر لمصلحة 

خسائر كاليفورنيا”. وأضافت المنظمة: “تواصلت بولوك ودعمت عددا 
من الجمعيات الخيرية األخرى، وأرادت أن تساهم في إنقاذ الحيوانات “.

حص���ل فيل���م الرس���وم المتحرك���ة )ذا جرين���ش( عل���ى المركز االول ف���ي إيرادات دور الس���ينما 
بأمي���ركا الش���مالية والبحريني���ة، حس���بما أظه���رت تقدي���رات اس���توديوهات الس���ينما العالمية 
والمحلي���ة. وحق���ق الفيلم الكارتوني الذي يعرض بنجاح في س���ينكو البحرين وفوكس والذي 
يش���ارك في أداء اصوات ش���خصياته كل من بنديكت كومبرباتش وأنجيال س���بيري ورش���يدة 

جونس، إيرادات بلغت 66 مليون دوالر.

الفيل���م  الثان���ي  المرك���ز  إل���ى  وتراج���ع 
الموسيقي الرائع )بوهيميان رابسودي(، 
الذي يش���ارك في بطولته كل من النجم 
المص���ري العالم���ي رامي مالك ولوس���ي 
بوينتون ومايك مايرز، محققا إيرادات 

بلغت 30.9 مليون دوالر.
 وج���اء في المركز الثال���ث فيلم الرعب 
واإلث���ارة الحرب���ي )أوف���ر ل���ورد(، ال���ذي 
يش���ارك ف���ي بطولت���ه كل م���ن بوكي���م 
وودبي���ن ووايت راس���ل وبيلو إس���بيك، 
10.1 ملي���ون  إي���رادات بلغ���ت  محقق���ا 

دوالر. 
فيل���م  الراب���ع  المرك���ز  إل���ى  وتراج���ع 
المغام���رات واإلث���ارة والخي���ال العلمي 
)ذا نتكراك���ر أن���د ذا ف���ور ريلم���ز(، ال���ذي 
يش���ارك ف���ي بطولت���ه كل م���ن ماكن���زي 

فوي وهيلين ميرين ومورجان فريمان 
وكي���را نايتل���ي، محقق���ا إي���رادات بلغت 

9.6 ملي���ون دوالر. وح���ل ف���ي المرك���ز 
والتش���ويق  اإلث���ارة  الفيل���م  الخام���س 
)ذا جي���رل إن ذا س���بايدرز وي���ب(، الذي 

يش���ارك ف���ي بطولته كل م���ن كلير فوي 
والكيث س���تانفيلد وس���يلفيا هويكس، 
محققا إيرادات بلغت 8 ماليين دوالر.
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ع���ن مش���اركتها في األعم���ال التاريخية باللغة العربية الفصحى قالت س���بت: “كان���ت لي أكثر من 
مش���اركة آخره���ا في مسلس���ل “س���مر قن���د” كأول فنان���ة خليجية، اتمن���ى تكرارها مس���تقبال، ألني 
فخورة بها وس���عيدة بردود الفعل، وعلى فكرة بالنس���بة لي س���بق أن فزت بجائزة أفضل وأصغر 
ممثلة مس���رح في العام 1993 وكانت مش���اركتي باللغة العربية الفصحى. مش���يرة إلى ان الدراما 
البحرينية تأثرت لفترة طويلة بسبب توقف اإلنتاج المحلي وابتعاد التاجر البحريني عن االقدام 
على خطوات انتاجية تلفزيونية وهذه مشكلة كان يواجهها تلفزيون البحرين على عكس التجار 
الخليجيي���ن الذي���ن يخوضون مغامرات بقلوب قوية. وع���ن “النيولوك” الذي ظهرت به في الفترة 

األخيرة اعترفت بأنها سبق أن ذكرت ووثقت خضوعها إلى عملية تكميم وفخورة بأنها اصبحت 
اليوم بش���كل أفضل وأنيق وملفت، وعلى الرغم من ذلك تجد هناك من يتعامل في “السوش���يال 
ميديا” بطريقة سلبية. عن جديدها كشفت الفنانة البحرينية عن تلقيها دعوة للمشاركة في فيلم 
س���ينمائي جدي���د ال تزال تحتفظ بتفاصيل���ه، حتى تتضح الرؤية كاملة وتعل���ن عن موافقتها من 
عدمه. وفيما يخص الش���خصيات التي تقبل بتجس���يدها أكدت س���بت أنها تنتمي إلى جيل تعلم 
وتتلمذ على يد جيل الرواد فتعلمنا منهم الشدة واألخالق الخليجية األصيلة، جيل واع ومثقف، 

عكس بعض من ينتمي الى الجيل الحالي.

أعمال تاريخية

كش���فت الفنانة البحرينية ريم أرحمة ع���ن عملها الفني الثاني “موضي قطعة 
من ذهب”، والذي بدأت بتصوير أولى مشاهدها فيه، وذلك عبر نشرها صورة 
م���ن خالل حس���ابها الش���خصي ف���ي االنس���تغرام تجمعها بالكاس���ت المش���ارك 

بالعمل. 

مسلس���ل “موض���ي قطعة م���ن ذهب”، 
بطول���ة نخبة م���ن النجوم م���ن بينهم: 
داود حس���ين، ون���ور، ولمي���اء ط���ارق، 
المه���دي،  وحس���ين  ياس���ين،  وش���هد 
المحس���ن  وعب���د  عب���دهللا،  ويعق���وب 
القف���اص، وآخ���رون، وه���و م���ن تأليف 
حم���د الرومي، وإخ���راج منير الزعبي، 
خ���الل  عرض���ه  المق���رر  وم���ن  ه���ذا 

الماراثون الرمضاني المقبل 2019.
ولم تصرح ريم عن طبيعة الشخصية 
الت���ي س���تؤديها، ولكنه���ا عب���رت ع���ن 
س���عادتها بالمش���اركة في ه���ذا العمل، 
خصوص���ا وأنه قد ُكت���ب بعناية فائقة 
م���ن مؤلفه الكاتب حمد الرومي، الذي 

أثب���ت نجاحات���ه ف���ي كل عم���ل يق���وم 
بتأليفه ووضع لمس���اته علي���ه، ناهيك 
عن المخرج الرائ���ع منير الزعبي الذي 
والتوجيه���ات،  بالنصائ���ح  يبخ���ل  ال 
الت���ي بدوره���ا تأخ���ذ العم���ل ال���ى ب���ر 
االم���ان دائًما بحس���ب موقع س���يدتي 

االلكتروني.

الجدير بالذكر أن أرحمة مازالت  «
تصور مشاهدها في مسلسل 
“غصون في الوحل” إلى جانب 

الفنانة هدى حسين، وأميرة محمد، 
وفوز الشطي وآخرين، وهو من 

تأليف منى النوفلي، وإخراج محمد 
دحام الشمري.

ريم أرحمة تبدأ تصوير “موضي قطعة من ذهب”

طارق البحار

شيماء سبت: جديدي فيلم سينمائي وأمنيتي مسلسل بدوي
تنتمي إلى جيل تربى على األخالق الخليجية األصيلة

هذا وقد خاضت ريم الموسم الرمضاني السابق  «
بمسلسل “الخطايا العشر” من بطولة هيفاء 

حسين، وروان مهدي، وعبدالمحسن النمر، وعبدالله 
بوشهري، وفاطمة الحوسني، وآخرين، وتأليف حسين 

المهدي، وإخراج علي العلي، وقد ُعرض لها قبل 
فترة ليست بطويلة مسلسل “هم نوايا”، إلى جانب 
سعاد عبدالله، وفاطمة الصفي، وعبدالله الطراروة، 
وسليمان الياسين، وليلى عبدالله، وأمل العوضي، 

وآخرين، وقد حقق العمل أصداًء واسعة وكبيرة من 
الجمهور، مطالًبا بعمل جزء ثالث للعمل.

مستمرة في 
مسلسل “غصون 

في الوحل”
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عائلة تبيع ابنتها عن 500 بقرة و3 سيارات
باع����ت عائلة م����ن جنوب الس����ودان ابنتها 
البالغ����ة م����ن العمر 17 عاما ف����ي مزاد عبر 
ش����بكات التواص����ل االجتماع����ي ب����� “س����عر 

قياسي” بلغ 500 بقرة و3 سيارات.
وذك����رت صحيفة “ذا صن”، أن أهل الفتاة 
حصلوا على “مهر” قياسي عبر مزاد على 
شبكة فيسبوك، الذي تنافس فيه 6 رجال 
بينهم مس����ؤول رفيع المستوى، للحصول 

على حق الزواج من العذراء الفتية.
وتزوج����ت الفتاة نتيجة الم����زاد من رجل 
أعم����ال نجح ف����ي التغلب على منافس����يه 
الخمس����ة ودف����ع أغلى مهر بل����غ 500 بقرة 
و3 س����يارات و7.5 آالف جنيه إس����ترليني 

)9600 دوالر أميركي(.
وشارك في هذا المزاد نائب حاكم إحدى 
والي����ات جن����وب الس����ودان، ديفي����د ماي����و 

رياك، وقدم 250 بقرة مهرا.
وق����ال ديفي����د ماي����وم ري����اك “أن����ا أع����رف 
ه����ذه العائلة جيدا؛ ألنن����ا كنا جيرانا، ولقد 
وعدت بال����زواج من ابنته����م عندما كانت 

صغيرة”.

عث���ر العلم���اء عل���ى كوك���ب متجم���د، 
يبع���د عن كوكبنا األرض نحو 6 أعوام 
ضوئي���ة، ويعتق���دون أنه م���ن الممكن 
العيش عليه، لوجود جيوب من المياه 

السائلة فيه.
وتف���وق مس���احة الكوك���ب الصخ���ري 
الذي يدعى “بارنارد ب”، مساحة كوب 
األرض بأكث���ر م���ن 3 م���رات، ويس���ير 
ف���ي مدار قرب نجم م���ن أكثر النجوم 
وأقربه���ا  دراس���ة،  الحم���راء  القزمي���ة 

كذلك من الشمس.
ويعتق���د العلم���اء أن جيوبا م���ن المياه 
الطاق���ة  بنش���اط  مدفوع���ة  الس���ائلة، 
الحراري���ة األرضي���ة، يمك���ن أن تك���ون 

موجودة تحت الجليد.
ويب���دو “بارن���ارد ب” كوكبا قزما أحمر، 
وه���و أكب���ر وأكثر برودة من الش���مس، 
كم���ا أنه أق���رب بكثير م���ن األرض منه 

إلى الشمس.

وقد تم اكتشاف “بارنارد ب” بعد  «
عقدين من المراقبة من مرصد 

“كاالر ألتو” في إسبانيا.

العثور على “األرض 
الثانية” متجمدة حقق إمام جامع شهرة واسعة في تركيا، 

لي���س لجم���ال صوت���ه أو قوة حجت���ه، بل 
ألن���ه أعل���ن م���ن ف���وق المنبر ترش���حه في 

االنتخابات!
فرص���ة  أتم���اكا  إم���دت  اإلم���ام  واس���تغل 
تواج���د حش���د غفي���ر م���ن المصلي���ن، في 
مس���جد حي أيافاسيك بمدينة سامسون، 
بع���د صالة الجمعة األخي���رة، ليعلن عزمه 
المق���رر  المحلي���ة  االنتخاب���ات  خ���وض 
إجراؤه���ا ف���ي م���ارس م���ن الع���ام المقبل، 

حسبما أشارت تقارير صحفية تركية.
ووص���ف اإلم���ام ال���ذي سيترش���ح لش���غل 
منص���ب محافظ أيافاس���يك خطبته بأنها 
ل����”وداع”، ولإلع���الن ع���ن خب���ر ترش���حه، 
األم���ر الذي أثار انتقادا واس���عا عبر مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي؛ الس���تغالل الدين 

في توجيه رسائل سياسية.

وأشار إمدت إلى أنه قد يعاود  «
العمل كإمام إن فشل في السباق 

االنتخابي.

نش���رت الشرطة األس���ترالية، ش���ريط فيديو 
يظه���ر عملية س���طو وقعت في وض���ح النهار 
ضد رجلي أمن مسلحين كان ينقالن كميات 

كبيرة من النقود في مدينة سيدني.
ويظه���ر الفيدي���و س���يارة م���ن ن���وع “غول���ف” 
فضي���ة الل���ون أثن���اء وقوفه���ا عل���ى جان���ب 
الطري���ق، قب���ل أن يخ���رج منه���ا رجل مس���لح 
يرتدي مالبس سوداء ويغطي وجهه بلثام.

وه���رع الل���ص المس���لح ص���وب رجل���ي األمن 

اللذي���ن خرجا للت���و من س���يارتهما المَصفحة 
لنق���ل أموال صّراف آلي قريب، وطلب منهما 
االنبط���اح أرض���ا، قب���ل أن يحم���ل حقيبت���ي 
النق���ود اللتين كانتا بحوزتهما، ويفر مس���رعا 

من المكان.

وبدا األمر فضيحة بالنسبة لكثيرين،  «
خاصة أن رجلي األمن كانا مسلحين 

وبوسعهما إحباط عملية السطو، أقله 
بعد ابتعاد اللص قليال.

إمام يترشح لالنتخابات “من فوق المنبر”

سرقة نقود رجلي أمن بوضح النهار

مظلي يحمل علم البحرين 
يستعد لمالمسة األرض أثناء 

مشاركته أمس في فعاليات 
اليوم الثاني لمعرض البحرين 

الدولي للطيران 2018 
)تصوير: رسول الحجيري(

حّق���ق مقط���ع فيدي���و لمجموع���ة من اإلبل ف���ي الصحراء الس���عودية، وس���ط 
األمط���ار الغزي���رة، اهتماًما واس���ًعا م���ن المختصين في التصوير الس���ينمائي؛ 
نظير ما حقق اإلخراج الطبيعي من تميز وعمق في التعبير والرس���الة، بعيًدا 
ع���ن المؤث���رات الصناعي���ة التي ُعرف���ت في صناع���ة أفالم هولي���وود، محقًقا 
انتش���اًرا واس���ًعا ف���ي وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي اللتقاطه عل���ى الطريقة 

السينمائية.
مص���ور الفيدي���و الممي���ز والش���هير فهد العصيمي، كش���ف ع���ن المعان���اة التي 
صادفت���ه قبل توثيق المقطع، قائاًل “ش���اهدت ذودا م���ن اإلبل تائًها ومحاصًرا 
بس���بب األمط���ار الغزي���رة والس���يول ف���ي منطقة تمير وس���ط الس���عودية في 
وادي الش���وكي تحدي���ًدا، وه���و يع���ود لج���اري عاي���ض القحطان���ي، فهرعن���ا 
لمس���اعدته حتى تم إيصال���ه للمكان المخصص بع���د أن قطعنا 3 كيلومترات 
وس���ط دريبات الخيل”. وأضاف العصيمي “قمت بتوثيق عملية إجالء اإلبل 
ف���ي هذه الطري���ق الوعرة، والمعروفة بس���دير، وأما عن األص���وات التي قمنا 

بإصدارها فهي لتهدئة اإلبل التي كانت خائفة مع هذه األجواء”.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل االجتماعية، كما  «
ظهر على القنوات اإلخبارية المحلية، وعّبر كثيرون عن إعجابهم 

باللقطات الدرامية.

إبل “هوليوودية” في صحراء السعودية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الصديق الوفي

ج���اء خب���ر بعن���وان “كل���ب وفي 
يتجول يوميا في الش���ارع الذي 
 3 قب���ل  مقت���ل صاحبت���ه  ش���هد 
أش���هر” في صدارة المنش���ورات 
األعل���ى تفاع���ال على إنس���تغرام 
اليومي���ن  خ���الل  “الب���الد” 
المتابع���ون  وعب���ر  الماضيي���ن. 
ع���ن تأثرهم بمدى وف���اء الكلب 
تجاه صاحبته، التي قتلت على 
طريق وس���ط هوه���وت عاصمة 

منغوليا الصينية.

األرق  م���ن  أس���وأ  كاب���وس  يوج���د  ال 
والمكافح���ة من أجل الن���وم، لكن هذه 
المعاناة س���تصبح م���ن الماضي بفضل 
“بيجام���ات” جديدة، حس���ب ما ذكرت 

وسائل إعالم بريطانية.
دي���ب”  “س���ليب  ش���ركة  وطرح���ت 
البريطانية بيجاما جديدة، ثبت علميا 
أنها تحس���ن نوم اإلنس���ان بنسبة 150 

%، وفق ما ذكر موقع “ميرور”.
ه���ذه البيجام���ا مصنوع���ة من نس���يج 
جدي���د، وهو مزيج م���ن الصوف عالي 
م���ن  مس���تخرجة  وألي���اف  الج���ودة 

أشجار الكينا.
وتعمل هذه األلياف على الحفاظ على 
درج���ة حرارة جس���مك في المس���توى 
األمث���ل للن���وم الجي���د، وتحمي���ك م���ن 

التعرق خالل النوم.

وأظهرت نتائج اختبار البيجامات  «
أن المتطوعين ناموا بسرعة 

فاقت 53 %، واستيقظوا خالل 
الليل بأقل من 75 %، واستمتعوا 

بنوم عميق بنسبة 64 %.

نجح علماء الذرة الصينيون في بلوغ 
درجة حرارة تفوق حرارة الش���مس 6 
م���رات، في خط���وة مهمة في الس���عي 
العالمي لتس���خير الطاقة من االنصهار 
الن���ووي، وه���ي عملي���ة تحدث بش���كل 

طبيعي في الشمس.
فق���د أعل���ن فري���ق العلم���اء م���ن معهد 
ه���ذا  البالزمي���ة  للفيزي���اء  الصي���ن 
الوص���ول  م���ن  تمك���ن  أن���ه  األس���بوع 
بدرج���ة ح���رارة البالزما ف���ي “المفاعل 
التط���ور”  فائ���ق  للموص���ل  التجريب���ي 
أو “توكام���اك”، ال���ذي أطلق عليه اس���م 
“الش���مس الصناعية”، إلى 100 مليون 
درج���ة مئوية، وهي الحرارة المطلوبة 
للحف���اظ على تفاع���ل االندم���اج الذي 
ينت���ج طاق���ة أكب���ر مم���ا يتطلب���ه األمر 

لتشغيله.

وتأتي هذه األخبار بعد أن كانت  «
الصين قد صدمت المجتمع 

العلمي في أكتوبر الماضي 
بخطط إلطالق “قمر إضاءة” 

صناعي؛ ليحل محل أضواء 
الشوارع بحلول 2020.

“بيجاما” جديدة 
تقضي على األرق

الشمس الصينية 
تحقق المستحيل رمض���ان  الشيش���اني  الرئي���س  أه���دى 

فاخ���رة،  مرس���يدس  س���يارة  قدي���روف، 
لطف���ل يبلغ من العم���ر 5 أعوام، مكافأة له 

على إنجاز رياضي شاق.
وأظه���ر مقطع فيديو نش���ره الطفل رحيم 
كوريي���ف عب���ر حس���ابه ف���ي إنس���تغرام، 
س���يارة  مفت���اح  يق���دم  وه���و  قدي���روف، 

مرسيدس كهدية للطفل.

وتحدث قديروف مع كورييف قائال: “دع 
والدك يأخ���ذك بجولة في هذه الس���يارة. 

تستحق أن تركب مرسيدس بيضاء”.
وجاء تكريم قديروف للطفل الشيش���اني 
بع���د تمكن���ه م���ن القي���ام ب���� 4105 تمري���ن 
ضغ���ط ف���ي زمن ل���م يتج���اوز الس���اعتين 
نقل���ت صحيف���ة  م���ا  و25 دقيق���ة، وف���ق 

“موسكو تايمز” الروسية.

قديروف يهدي طفال “خارقا” سيارة فاخرة

توجت الكولومبية من أصل لبناني، غبرييال تافور نادر، ملكة للجمال في 
بالدها بعد منافسة صعبة مع 26 متسابقة أخرى. وتعود أصول الملكة إلى 

لبنان، حيث هاجر أبواها منذ القدم إلى كولومبيا، وينحدر أهلها من بلدة 
شرتون اللبنانية وتقع في جبل لبنان. وغبرييال هي محامية أنهت الدراسة في 
جامعة لوس أنديس في كولومبيا وتبلغ 23 عاما وطولها حوالي 179 سنتمترا. 

وتتحدث الملكة الكولومبية لغات عدة بطالقة ومنها اإلسبانية واإلنجليزية 
والبرتغالية.

سيكرر كورييف تجربته األسبوع المقبل على أمل دخول “السجل الروسي لألرقام القياسية”.

أعلن الفائز وهو رجل األعمال، كوك آالت، ولديه  «
9 زوجات، وتظهر صور الزفاف جلوس العريس 

الفائز بجانب الفتاة التي تنظر بال مباالة.  وسرعان 
ما تم حذف الصور وجميع المعلومات حول المزاد 
من اإلنترنت. وقال ناشط في مجال حقوق اإلنسان 

إنها أسواق تمارس أنشطة التجارة بالبشر، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، 
وتابع أن حقيقة إمكان بيع فتاة عبر وسائل التواصل االجتماعية لتزويجها، لهو 

أمر فظيع، فهي الزالت طفلة، بينما يتعاملون معها بوصفها سلعة.

رابح المزاد لديه 9 زوجات
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