
رحبت وزارة الخارجية برفض مجلس الشيوخ األميركي وبأغلبية واضحة لمشروع 
ق���رار وقف مبيعات أس���لحة إل���ى مملكة البحرين، مؤكدة أن الخطوة المهمة تنس���جم 
تماًما مع طبيعة العالقات التاريخية والقوية التي تربط بين مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األميركية وما تتميز به الشراكة االستراتيجية بين البلدين من تنوع وتطور 
يخدم مصالح البلدين وأمن المنطقة. وأعربت الوزارة عن تقديرها للموقف اإليجابي 
الداع���م ألم���ن مملكة البحرين ولسياس���ة الوالي���ات المتحدة األميركي���ة الصديقة في 
االلتزام بأمن الخليج العربي ومحاربة اإلرهاب والتصدي لكل الممارس���ات واألنشطة 
التي تستهدف تقويض األمن والسلم في المنطقة، مجددة موقفها الثابت المتضامن 
م���ع الوالي���ات المتحدة األميركية فيما تبذله من جهود وما تتخذه من مبادرات ألجل 

استتباب األمن والسالم على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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المع��رض الدولي نجح بكل المقاييس ف��ي تحقيق أهدافه
مليار دوالر
إجمالي صفقات “البحرين للطيران”5.1

وزير المواصالت واالتصاالت يتحدث في المؤتمر الصحافي

سمو رئيس الوزراء يكرم بان كي مون غدا
اختياره لجائزة سموه للتنمية المستدامة تقديًرا لجهوده اإلنسانية

المنامة - بنا

تق���ام غدا األح���د احتفالية لتس���ليم جائزة 
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  للتنمية 
المس���تدامة، حيث يتفضل صاحب السمو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء بتس���ليم الجائزة 
إل���ى األمين العام الس���ابق لألم���م المتحدة 

ب���ان ك���ي م���ون، ال���ذي ت���م اختي���اره لني���ل 
لجه���وده  تقدي���ًرا  2018؛  للع���ام  الجائ���زة 
في خدم���ة اإلنس���انية وتعزيز جهود نش���ر 
الس���الم واألم���ن وتحقيق أه���داف التنمية 
جائ���زة  لجن���ة  رئي���س  وكان  المس���تدامة. 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
المس���تدامة  للتنمي���ة  خليف���ة  آل  س���لمان 

الش���يخ حس���ام ب���ن عيس���ى آل خليف���ة قد 
أعل���ن عن فوز ب���ان كي م���ون بالجائزة في 
أعم���ال “منت���دى البحرين... رؤى مش���تركة 
مملك���ة  نظمت���ه  ال���ذي  ناج���ح”  لمس���تقبل 
البحرين على هام���ش اجتماعات الجمعية 
العام���ة لألم���م المتح���دة في نيوي���ورك في 

نهاية شهر سبتمبر الماضي.
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العاهل يتلقى تهنئة سمو رئيس الوزراء بنجاح معرض الطيران
المنامة - بنا

تلق���ى مل���ك البالد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
برقي���ة تهنئة م���ن رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، بمناس���بة النج���اح الكبي���ر الذي حقق���ه معرض 

البحرين الدولي للطيران للعام 2018.
وأك���د س���مو رئيس الوزراء ف���ي برقيته أن النج���اح المرموق لفعاليات 
المع���رض يضي���ف لبن���ة جدي���دة في ص���رح اإلنج���ازات العدي���دة التي 
يحققه���ا بلدن���ا الغال���ي في ظل رؤي���ة جاللة الملك الحكيمة وس���عيكم 
ال���دؤوب لتحقي���ق كل م���ا في���ه الخي���ر والتق���دم واالزده���ار للوط���ن 

والمواطن. )02(سمو رئيس الوزراءجاللة الملك

)03(
)10(و )11(

أمل الحامد من الصخير )تصوير: رسول الحجيري(

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية”: نقدر دعم “الكونغرس” للبحرين



تلق���ى ولي العه���د نائب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حم���د آل خليف���ة برقي���ة تهنئة من 
الفري���ق الرك���ن س���مو الش���يخ محم���د 
ب���ن عيس���ى آل خليفة رئي���س الحرس 
الكبي���ر  النج���اح  بمناس���بة  الوطن���ي 
ال���ذي حقق���ه معرض البحري���ن الدولي 

للطيران للعام 2018م، هذا نصها:
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 

بن حمد آل خليفة 
ول���ي العهد نائب القائ���د األعلى النائب 
األول لرئي���س مجلس ال���وزراء حفظه 

هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

يس���عدني ي���ا صاح���ب الس���مو أن ارفع 
إل���ى س���موكم الكري���م أطي���ب التهاني 
والتبري���كات بمناس���بة النج���اح الكبي���ر 
ال���ذي حقق���ه معرض البحري���ن الدولي 
اقي���م  وال���ذي  2018م  لع���ام  للطي���ران 
بقاعدة الصخير الجوية وسط متابعة 

وإعج���اب اآلالف ف���ي مختل���ف أنحاء 
العالم.

وإنن���ي إذ اع���رب لس���موكم عن خالص 
التهان���ي بنجاح ه���ذه الفعالية العالمية 
ألش���يد بالمظهر المشرف الذي ظهر به 
ه���ذا الح���دث العالم���ي الكبي���ر ليضاف 
الكبي���رة  اإلنج���ازات  حصيل���ة  إل���ى 
الت���ي حققته���ا مملك���ة البحري���ن الت���ي 
الس���تضافة  نموذجي���ًا  مق���را  بات���ت 
مختلف الفعالي���ات الدولية تحت ظل 
التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة 
من لدن سيدي حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين المف���دى القائد األعلى 
حفظ���ه هللا ورعاه. ودمت���م يا صاحب 

السمو بعون هللا سالمين.

الفريق الركن
رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

بمناسبة النجاح الكبير لمعرض 
البحرين الدولي للطيران
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جالل��ة الملك يتلق��ى برقية تهنئة من س��مو رئي��س الوزراء

الوثيقة ال��ع��الق��ات  تعكس  ال��م��ع��رض  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  ال��ع��اه��ل: 

نجاح معرض الطيران لبنة جديدة لصرح اإلنجازات

دور فاعل لفرنسا في تعزيز األمن واالستقرار

تلق����ى مل����ك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة برقية تهنئة من 
رئيس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة، بمناس����بة 
النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران للعام 2018، هذا نصها:

حض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظة هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

لجاللتك���م  نعب���ر  أن  كثي���را  ليس���رنا  فإن���ه 
ع���ن خال���ص تهانين���ا وتبريكاتنا بمناس���بة 
فعالي���ات  حققت���ه  ال���ذي  الكبي���ر  النج���اح 
مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران ف���ي 
نس���خته الخامس���ة، والت���ي عق���دت تحت 

رعايتك���م الكريمة وبحض���ور نخبة رفيعة 
من الش���خصيات المدنية والعس���كرية من 

مختلف أنحاء العالم.
إن هذا النجاح المرموق لفعاليات المعرض 
ليضي���ف لبنة جديدة في صرح اإلنجازات 
العديدة التي يحققها بلدنا الغالي في ظل 
رؤية جاللتكم الحكيمة وسعيكم الدؤوب 
والتق���دم  الخي���ر  في���ه  م���ا  كل  لتحقي���ق 

واالزدهار للوطن والمواطن.
كما ويطيب لنا في هذه المناسبة اإلعراب 

ع���ن خالص االعت���زاز بقيادتك���م الحكمية، 
داعي���ن المولى عز وج���ل أن يحفظكم عزًا 
وفخ���رًا لوطنك���م وش���عبكم الوفي المحب 

لجاللتكم.
ال���دوام  عل���ى  ويس���دد  يحفظك���م  وهللا 

خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

اس���تقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة في قاعدة الصخير الجوية أمس س���فيرة الجمهورية الفرنس���ية لدى المملكة سيسيل لونجيه. 
وفي اللقاء، أعرب جاللة الملك عن ش���كره وتقديره للجمهورية الفرنس���ية الصديقة على مش���اركتها المهمة في معرض البحرين الدولي للطيران 2018، في نس���خته 

الخامسة، والذي يعكس ما يربط البلدين الصديقين من عالقات تاريخية وثيقة ومتميزة.

وأشاد جاللته بالمستوى المتقدم الذي 
وصل����ت الي����ه ه����ذه العالق����ات العريقة، 
وما يش����هده التعاون المش����ترك من نمو 
وتطور في كافة المسارات والمجاالت 
والتطلع����ات  المصال����ح  يخ����دم  بم����ا 

المشتركة.
وأع����رب جاللت����ه ع����ن تقدي����ره لفخامة 
رئي����س  ماك����رون  إيمانوي����ل  الرئي����س 
الجمهوري����ة الفرنس����ية لم����ا يولي����ه م����ن 
حرص واهتمام عل����ى تطوير العالقات 
وروابط الصداقة م����ع مملكة البحرين، 
للجمهوري����ة  الفاع����ل  بال����دور  منوه����ًا 
المجتم����ع  م����ع  وإس����هاماتها  الفرنس����ية 
الدول����ي في تعزي����ز األمن واالس����تقرار 

والسالم في المنطقة والعالم.
وعبرت الس����فيرة الفرنس����ية عن الشكر 
والتقدير لصاح����ب الجاللة على جهود 
جاللته في تطوير العالقات البحرينية 

الفرنسية في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال السفيرة الفرنسية

المنامة - بنا

تلق���ى مل���ك البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقية 
تهنئ���ة م���ن رئي���س الحرس الوطن���ي الفريق الركن س���مو الش���يخ محمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة بمناس���بة النج���اح الكبير ال���ذي حققه مع���رض البحرين 

الدولي للطيران للعام 2018، هذا نصها:

الجالل����ة  صاح����ب  حض����رة  س����يدي 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملك����ة البحرين المفدى القائد 
األعلى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
سيدى،،

أن  الجالل����ة  ي����ا صاح����ب  يش����رفني 
أرف����ع إل����ى مق����ام جاللتكم الس����امي 
حفظك����م هللا ورعاك����م أس����مى آيات 
التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة 
ال����ذي  والمش����هود  الكبي����ر  النج����اح 
الدول����ي  البحري����ن  مع����رض  حقق����ه 
للطي����ران للع����ام 2018م والذي أقيم 
بقاع����دة الصخي����ر الجوي����ة وحظ����ي 
بمتابعة واس����عة م����ن مختلف بلدان 
العال����م وذل����ك تح����ت ظ����ل الرعاي����ة 
الكريم����ة لجاللتك����م وال����ذي كان لها 
بال����غ األث����ر في إظه����ار ه����ذا الحدث 
وال����ذي  مش����رفة  بص����ورة  العالم����ي 
الوج����ه  إب����راز  ف����ي  إيجاب����ا  أس����هم 

الحض����اري لمملكة البحرين وإضافة 
المزيد من المكتس����بات االقتصادية 

واإلعالمية.
لمق����ام جاللتك����م  أع����رب  إذ  وإنن����ي 
السامي عن خالص التهاني وعظيم 
الفعالي����ة  ه����ذه  بنج����اح  التبري����كات 
الدولي����ة الهام����ة الت����ي تض����اف إل����ى 
الحاف����ل  البحري����ن  مملك����ة  رصي����د 
باإلنجازات ألدع����و المولى عز وجل 
أن يحف����ظ جاللتك����م قائ����دا حكيم����ا 
لمس����يرة النهض����ة والتنمي����ة لوطنن����ا 
الغال����ي تحت ظ����ل قي����ادة جاللتكم 

الحكيمة.
ودمت����م ي����ا صاحب الجالل����ة برعاية 

هللا وحفظه سالمين

الفريق الركن
رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

العاهل يتلقى تهنئة من رئيس الحرس الوطني

المنامة - بنا المنامة - بنا

بع���ث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى الممثل الشخصي 
لجاللة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران سمو 
الش���يخ عب���دهللا بن حم���د آل خليفة، بمناس���بة النجاح الكبير ال���ذي حققه معرض 

البحرين الدولي للطيران للعام 2018، هذا نصها:

س���مو األخ العزيز الش���يخ عبدهللا بن 
حمد آل خليفة حفظه هللا

المل���ك  لجالل���ة  الش���خصي  الممث���ل 
المنظم���ة  اللجن���ة  رئي���س  المف���دى 

لمعرض البحرين الدولي للطيران
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
بمناس���بة النجاح الذي حققه معرض 
 2018 للطي���ران  الدول���ي  البحري���ن 
ف���ي نس���خته الخامس���ة، يس���رني أن 
أعرب لس���موكم عن خال���ص التهاني 

بدورك���م  أش���يد  وأن  والتبري���كات، 
المتمي���ز ف���ي التنظيم واإلع���داد لهذا 
الح���دث الذي حظي برعاية واهتمام 
من حض���رة صاح���ب الجالل���ة الملك 
الوال���د حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة 
ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه 

وحضور إقليمي ودولي واسع.
إن ه���ذا التنظي���م المتمي���ز وتواصله 
عل���ى م���دى ه���ذه الس���نوات وبه���ذه 
ال���روح العالية محافظ���ًا على مكانته 

بي���ن المعارض العالمي���ة المتخصصة 
للطي���ران، ليعك���س ق���درة أبن���اء هذا 
الوطن الغالي على تحقيق اإلنجازات 
تل���و األخرى بالش���كل المش���رف الذي 

يدعو للفخر واالعتزاز.
وختاما أدع���و هللا أن يكلل جهودكم 
تعال���ى  بعون���ه  دوم���ا  المخلص���ة 

وتوفيقه.

ودمتم س���موكم بحفظ هللا س���المين 
موفقين

أخوكم
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا: بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة إلى الممثل الش���خصي لجالل���ة الملك رئي���س اللجنة العلي���ا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، بمناسبة النجاح الكبير 

الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران للعام 2018، هذا نصها:

سمو االبن العزيز الشيخ عبدهللا بن حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظه هللا

الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى
رئي���س اللجن���ة المنظم���ة لمع���رض البحري���ن 

الدولي للطيران
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

فان���ه ليطي���ب لن���ا أن نع���رب لس���موكم ع���ن 
خالص تهانين���ا وتبريكاتنا بمناس���بة النجاح 
الكبي���ر والمتواص���ل ال���ذي يحقق���ه مع���رض 
البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته 
الخامس���ة، وال���ذي يق���ام برعاية س���امية من 

ل���دن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة عاه���ل البالد المف���دى حفظه هللا 

ورعاه.
فلق���د كان لجهود س���موكم المتميزة كرئيس 
للجن���ة المنظم���ة للمع���رض األث���ر الطيب في 
إنجاح���ه وإخراج���ه به���ذا المظه���ر المش���رف 
الذي أض���اف إنجازًا حضاري���ًا جديدًا لصرح 

إنجازات البحرين العديدة.
مع خالص تمنياتنا لس���موكم بدوام التوفيق 
في كافة جهودكم المخلصة التي تواصلون 
بذله���ا إس���هامًا فيما نس���عى إلي���ه جميعًا من 

نهضة وتقدم ونماء لوطننا الغالي.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

حم��د ب��ن  عب��داهلل  يهن��ئ  العه��د  ول��ي  س��مو  حم��د ب��ن  عب��داهلل  يهن��ئ  ال��وزراء  رئي��س  س��مو 

التنظيم يعكس القدرة على تحقيق اإلنجازات معرض الطيران إنجاز حضاري جديد

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

دعم العاهل سر التميز لمعرض الطيران
الكبير بالنجاح  العهد  ول��ي  سمو  م��ن  تهنئة  يتلقى  الملك  ج��ال��ة 

تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقية تهنئة من ولي 
العه���د نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة بمناس���بة النجاح الكبير ال���ذي حققه معرض البحرين 

الدولي للطيران2018، هذا نصها:

س���يدي حض���رة صاح���ب الجالل���ة الوال���د 
العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملك���ة البحرين المف���دى حفظه هللا 
ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
أرف���ع إل���ى مق���ام جاللتك���م أس���مى آي���ات 
النج���اح  بمناس���بة  والتبري���كات  التهان���ي 
الكبي���ر لمعرض البحري���ن الدولي للطيران 
في نس���خته الخامس���ة، والذي حظي منذ 
انطالقت���ه بدع���م ورعاي���ة جاللتك���م مم���ا 
كان ل���ه األث���ر البالغ في تش���جيع القائمين 
علي���ه في تحقيق التميز والتنظيم المتقن 
لفعالي���ات ه���ذا المع���رض الدولي وحس���ن 

التس���ويق ل���ه، وال���ذي انعك���س ف���ي حجم 
المشاركة ونوعية الشركات والشخصيات 
المش���اركة من صناع قرار والمتخصصين 
المس���اندة  والخدم���ات  الطي���ران  بعال���م 
ليصب���ح الي���وم مع���رض الطيران األس���رع 

نموًا في الشرق األوسط.
مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران ه���و 
ح���دث مميز بين المع���ارض التي تقام في 
المنطق���ة باعتب���اره منص���ة هام���ة للعرض 
والتس���ويق آلخر ما توصل���ت إليه تقنيات 
وقط���اع  والعس���كري  المدن���ي  الطي���ران 
الش���حن الج���وي إل���ى جان���ب م���ا يرتب���ط 
ولق���د  خدم���ات،  م���ن  الطي���ران  بصناع���ة 

س���عدنا بم���ا تم إعالن���ه من صفق���ات تمت 
عب���ر مع���رض البحري���ن الدول���ي للطيران، 
وه���و م���ا يضف���ي بع���دًا هامًا عل���ى صناعة 
المع���ارض والمؤتم���رات واس���هاماتها ف���ي 
اط���ار ما تحرص عليه مملكة البحرين من 
جهود نحو تعزيز النمو وتنويع القطاعات 

االقتصادي���ة غي���ر النفطي���ة اس���هامًا ف���ي 
استدامة وتيرة التنمية.

أش���يد  أن  المناس���بة  به���ذه  يس���رني  كم���ا 
بجهود اللجنة العليا المنظمة برئاسة سمو 
األخ العزي���ز الش���يخ عب���دهللا ب���ن حمد آل 
خليفة الممثل الشخصي لجاللتكم والتي 
اس���تطاعت بعملها المتواص���ل من تثبيت 
المع���ارض  المع���رض ضم���ن أجن���دة  ه���ذا 

الدولية الهامة.
ختام���ًا، س���ائالً هللا العلي القدي���ر أن يمتع 
والس���عادة  الصح���ة  بموف���ور  جاللتك���م 

وطول العمر.
س���المين  هللا  بحف���ظ  س���يدي  ودمت���م 

موفقين،،، 

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة رئيس الحرس الوطني

سمو ولي العهد
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تقام غدا األحد احتفالية لتسليم جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للتنمية المستدامة، حيث يتفضل 
صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء بتس���ليم الجائزة إلى األمين العام الس���ابق لألمم المتحدة بان كي مون، الذي تم اختياره لنيل الجائزة للعام 

2018؛ تقديًرا لجهوده في خدمة اإلنسانية وتعزيز جهود نشر السالم واألمن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان رئي���س لجن���ة جائ���زة صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة 
للتنمية المستدامة الشيخ حسام بن عيسى 
آل خليف���ة ق���د أعلن ع���ن فوز ب���ان كي مون 
البحري���ن..  “منت���دى  أعم���ال  ف���ي  بالجائ���زة 
رؤى مشتركة لمس���تقبل ناجح” الذي نظمته 
مملك���ة البحري���ن عل���ى هام���ش اجتماع���ات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك 

في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكان���ت الوزير الس���ابق لألراضي واإلس���كان 
تنزاني���ا  بجمهوري���ة  البش���رية  والتجمع���ات 

لألم���م  الع���ام  لألمي���ن  الس���ابق  والوكي���ل 
المتحدة والمدير التنفيذي الس���ابق لبرنامج 
البش���رية  للمس���توطنات  المتح���دة  األم���م 
)الموئل( آنا تيباجوكا، هي الفائزة بالنس���خة 
الس���ابقة من الجائزة الع���ام 2016، بينما كان 
الع���ام 2008 ه���و موع���د من���ح أول���ى نس���خ 
الجائ���زة، إذ تم تس���ليمها في أعم���ال الدورة 
الرابع���ة للمنت���دى الحض���ري العالم���ي الراب���ع 
ال���ذي أقي���م ف���ي مدين���ة نانجي���ن الصيني���ة 
لمش���روع “الل���واء األخض���ر” م���ن جمهوري���ة 
الس���مو  وتفض���ل صاح���ب  فاس���و،  بوركين���ا 

الملك���ي رئي���س ال���وزراء ش���خصيا بتس���ليم 
الجائ���زة إلى المش���روع الفائ���ز، وفي مارس 
2010 فاز بالجائزة مشروع “برنامج األرض 
واإلس���كان” التابع لمؤسس���ة “بنتو ربياو” من 

ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وس���عى ب���ان ك���ي م���ون ف���ي فت���رة رئاس���ته 
إلى تعزيز جهود الس���ام الت���ي تبذلها األمم 
المتح���دة، بم���ا ف���ي ذلك م���ن خ���ال مبادرة 
آفاق جديدة لحفظ الس���ام، واس���تراتيجية 
تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي 

واستعراض القدرات المدنية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يكرم بان كي مون بجائزة سموه للتنمية المستدامة غدا
السللام نشللر  جهللود  وتعزيللز  اإلنسللانية  الخدمللة  فللي  لجهللوده  تقديللًرا  اختيللاره 

المنامة - بنا

الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  اج���رى 
الملكي االمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
اتص���اال هاتفيا ام���س بأخيه رئیس مجلس 
الوزراء بدولة الكويت س���مو الش���یخ جابر 

مب���ارك الحم���د الصب���اح اطمأن س���موه من 
خاله على دولة الكويت وش���عبها الشقيق 
بع���د امط���ار الخي���ر والبركة الت���ي تعرضت 
لها الدولة الش���قيقة والتي نتج عنها بعض 

السيول واألضرار في بعض المناطق.

رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  واش���اد 
ال���وزراء بجه���ود حكومة الكويت برئاس���ة 
س���مو الش���یخ جابر مب���ارك الحم���د الصباح 
وكافة اجهزتها ومؤسس���اتها ف���ي التعامل 
م���ع اآلثار الت���ي ترتبت على ه���ذه االمطار 

بما يضمن س���امة المواطني���ن والمقيمين، 
س���ائا س���موه هللا العلي القدي���ر ان يحفظ 
الكويت وش���عبها في ظل القيادة الحكيمة 
الش���يخ صب���اح االحم���د  الس���مو  لصاح���ب 
الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة.

م���ن جانبه، أعرب صاحب الس���مو الش���يخ 
جاب���ر المب���ارك الصب���اح عن خالص ش���كره 
وتقدي���ره لصاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس 
الت���ي  الصادق���ة  مش���اعره  عل���ى  ال���وزراء 
االخ���وة  عاق���ات  رواب���ط  عم���ق  تعك���س 

والمحبة التي تربط بين البلدين والشعبين 
الش���قيقين، داعي���ا هللا ان يحف���ظ مملك���ة 
البحري���ن وقي���ادة صاح���ب الجال���ة الملك 
وش���عبها وأن يدي���م عل���ى س���موه الصح���ة 

والعافية.

الكويــت أجــادت التعامــل مــع سيــول األمطـــار
سللمو رئيس الوزراء يجري اتصاال مع نظيره الكويتي لاطمئنان على الشللعب الشللقيق

سمو رئيس الوزراء واألمين العام السابق لألمم المتحدة )أرشيفية(

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي، خليفة القعود، الذي أطلع سموه على 
استعدادات اللجنة المنظمة لرياضات الموروث الشعبي في الفترة المقبلة.

وأش���اد س���مو المحافظ بمب���ادرات ممث���ل جالة الملك 
لألعم���ال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبية 
البحريني���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة، 
الم���وروث  رياض���ات  م���ن  ع���دد  بإحي���اء  وتوجيهات���ه 

الحف���اظ  م���ن س���موه عل���ى  الش���عبي، وذل���ك حرص���ا 
عل���ى الع���ادات والتقالي���د البحريني���ة األصيل���ة حت���ى 
بات���ت المملكة من ال���دول الرائدة في ه���ذه الرياضات 
التاريخية العريقة التي توارثناها من اآلباء واألجداد.

المحافظ���ة  اس���تعداد  عل���ى  المحاف���ظ  س���مو  وأك���د 

الجنوبية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة إلنجاح 
ه���ذه المس���ابقات التراثي���ة. م���ن جهت���ه، ق���دم خليف���ة 
عب���دهللا القعود ش���كره وتقديره لس���مو المحافظ على 
الجه���ود التي تبذله���ا المحافظة من أجل دعم وإنجاح 

مسابقات رياضات الموروث الشعبي.

أش���اد محاف���ظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليف���ة بن علي 
آل خليف���ة بالنجاح الكبير الذي حقق���ه معرض البحرين 
الدول���ي للطي���ران 2018، معرب���ا ع���ن خال���ص تبريكات���ه 
وتهاني���ه إل���ى الممث���ل الش���خصي لجال���ة المل���ك رئيس 
اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة للمعرض س���مو الش���يخ عبدهللا 
ب���ن حمد آل خليفة، بمناس���بة نجاح اس���تضافة وتنظيم 
مملك���ة البحرين للمعرض الذي ش���هد حضورا جماهيريا 

الفتا.
وأثن���ى س���موه على الجهود والمتابع���ة الحثيثة من قبل 
اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة للمع���رض لتوفي���ر كل عوام���ل 
إنجاح���ه، حي���ث اس���تقطب اهتمام���ا كبي���را م���ن قب���ل 
مؤسس���ات وش���ركات الطي���ران والجمهور م���ن البحرين 
وال���دول الش���قيقة والصديق���ة بفض���ل الرعاي���ة الكريمة 
لمل���ك الب���اد صاح���ب الجال���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى 
آل خليف���ة  ، مثمن���ا الجه���ود الوطنية الت���ي بذلتها كافة 

الجه���ات المختص���ة وال���ذي كان له األثر البال���غ في إبراز 
ه���ذا الحدث العالمي بصورة مش���رفة وإضافة مزيد من 

المكتسبات للمملكة. 
وأضاف سموه أن المحافظة الجنوبية تفخر باستضافة 
ه���ذا الح���دث الدولي الذي يؤك���د مدى ق���درة الكفاءات 
الوطني���ة ف���ي تنظي���م المع���ارض والفعالي���ات الدولي���ة 
ويعك���س م���دى م���ا وصل���ت إلي���ه البحرين من مس���توى 

متقدم في مجال إقامة المعارض الدولية.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي

سللمو محافظ الجنوبية: تقديم كل الدعم إلنجاح المسللابقات التراثية

سللمو الشلليخ خليفة بن علي يهنللئ الممثل الشللخصي لجالة الملك

البحرين رائدة في الرياضات التاريخية

“الجنوبية” تفخر باستضافة معرض الطيران

المنامة - بنا

تلقى صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه 
هللا ورعاه برقية تهنئة من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس 
الح���رس الوطن���ي وذلك بمناس���بة النجاح الكبير ال���ذي حققه مع���رض البحرين الدولي 

للطيران 2018، هذا نصها:

خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الع���م العزيز صاحب الس���مو الملكي األمير 

حفظه هللا ورعاه
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يس���رني ي���ا صاح���ب الس���مو أن أرف���ع إل���ى 
التهان���ي  آي���ات  أس���مى  الكري���م  س���موكم 
النج���اح  بمناس���بة  التبري���كات  وأطي���ب 
المش���هود ال���ذي حقق���ه مع���رض البحري���ن 

الدول���ي للطيران لع���ام 2018م والذي أقيم 
بقاع���دة الصخي���ر الجوي���ة وس���ط حض���ور 
م���ن  كبي���رة  ومتابع���ة  ضخ���م  جماهي���ري 

مختلف دول العالم.
خال���ص  ع���ن  لس���موكم  أع���رب  إذ  وإنن���ي 
الدولي���ة  الفعالي���ة  ه���ذه  بنج���اح  التهان���ي 

ألش���يد بالص���ورة المش���رفة التي ظه���ر بها 
ه���ذا الح���دث العالم���ي المه���م ليض���اف إلى 
اإلنج���ازات العديدة التي حصدتها مملكتنا 
الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي 
حض���رة صاح���ب الجال���ة المل���ك حم���د بن 
عيس���ى آل خليف���ة مل���ك مملك���ة البحري���ن 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
ودمتم يا صاحب السمو بعون هللا سالمين

ابنكم
الفريق الركن

رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من رئيس الحرس الوطني
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ق���ام رئي���س جمهورية الشيش���ان الصديق���ة رمضان أحمد قادي���روف بزيارة للحرس الملك���ي ظهر أمس ول���دى وصوله كان في 
اس���تقباله قائ���د الح���رس الملكي س���مو اللواء الركن الش���يخ ناصر بن حمد آل خليف���ة وقائد قوة الحرس الملكي الخاصة س���مو 

المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وبع���د عزف الس���ام الوطن���ي للبلدين 
الصديقين، جرى تفقد حرس الش���رف 
ال���ذي أصطف لتحية رئيس جمهورية 
الشيش���ان الصديقة، وبعدها تم تاوة 
آي���ات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد 
الح���رس الملك���ي س���مو الل���واء الركن 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة كلمة 
به���ذه المناس���بة رح���ب فيه���ا برئي���س 
جمهورية الشيش���ان الصديقة، مشيدا 
دف���اع  ق���وة  رج���ال  بجه���ود  س���موه 
البحري���ن والت���ي تأت���ي بفض���ل البذل 
والعط���اء المتواص���ل والعمل الدؤوب 

الظ���روف  مختل���ف  ف���ي  المس���تمر 
واألوقات.

وأض���اف س���مو قائ���د الح���رس الملكي 
اس���تعداد  عل���ى  الوح���دة  رج���ال  أن 
الوط���ن  مكتس���بات  لحماي���ة  دائ���م 
الح���ق،  ونص���رة  الكبي���رة  ومنجزات���ه 
بجان���ب إخوانهم من مختلف أس���لحة 
ووحدات قوة دفاع البحرين، مش���يرًا 
س���موه إل���ى األبط���ال الش���هداء الذين 
ضحوا بأرواحهم الزكّية لنصرة دينهم 
والدف���اع ع���ن أرضه���م ونص���رة الحق 

مقدمين أنفسهم فداء للوطن.

بعدها قام س���مو قائد الحرس الملكي 
باطاع الضيف على عدد من اآلليات 
واألس���لحة الحديثة والمتطورة بقوة 
دفاع البحرين ووزارة الداخلية والتي 
يستخدمها أفراد قوة الحرس الملكي 
ومهامه���م  واجباته���م  ألداء  الخاص���ة 
العس���كرية، حيث أبدى فخامة رئيس 
به���ذه  إعجاب���ه  الشيش���ان  جمهوري���ة 

االليات واألسلحة .
الشيش���ان  رئي���س جمهوري���ة  وش���هد 
جانب���ا م���ن التدريب���ات الميدانية التي 
نفذه���ا منتس���بو قوة الح���رس الملكي 

الخاصة، اش���تملت عل���ى عروض عدة 
لمختلف أنواع األسلحة والتشكيات؛ 
إذ أب���دى إعجابه الش���ديد بالتدريبات 

والع���روض العس���كرية الت���ي تعك���س 
المس���توى الرفيع للتنس���يق والتكامل 
ف���ي األداء واألدوار المختلف���ة والتي 

أظهرت مهارة عالية المستوى، مشيدًا 
فخامته بمدى االحترافية والجاهزية 

التي يتمتعون بها.

رئيس الشيشان في زيارة للحرس الملكي وفي استقباله سمو قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: استعداد دائم لحماية مكتسبات الوطن
رئ�����ي�����س ال����ش����ي����ش����ان ي�����ق�����وم ب�������زي�������ارة ل����ل����ح����رس ال���م���ل���ك���ي

وق���ال س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة ف���ي تصريح 
بمناس���بة ختام زي���ارة الرئيس الشيش���اني للبحري���ن “تمتلك 
مملك���ة البحري���ن عاق���ات وثيق���ة م���ع جمهوري���ة الشيش���ان 
الصديق���ة وش���هدت ه���ذه العاق���ات تطورا واضح���ا في ظل 
الرؤية السديدة لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بزيادة حجم التعاون البحريني الشيشاني 
ف���ي مختلف المجاالت عاوة عل���ى الرغبة الصادقة من قبل 
رئيس جمهورية الشيشان الصديقة رمضان أحمد قاديروف 
ف���ي تنمية تلك العاق���ات وتطورها بص���ورة واضحة”.وبين 
س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة “إن زي���ارة الرئيس 
فرص���ة الس���تعراض عاق���ات  تعتب���ر  للبحري���ن  الشيش���اني 
الصداق���ة والتع���اون الوثيق���ة بي���ن البلدين وزي���ادة تعزيزها 
ف���ي كل المجاالت بما يخدم األهداف والتطلعات المش���تركة 
وتأس���يس لمرحلة مس���تمرة وبارزة من العاقات الطيبة بين 

البلدين الذين تجمعهما مصالح مشتركة.
وق���ال رئي���س جمهورية الشيش���ان الصديقة ف���ي تصريح له 
بمناس���بة خت���ام زيارت���ه للبحري���ن “نتق���دم بالش���كر والتقدير 
لحض���رة صاح���ب الجالة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
حفظ���ه هللا ورع���اه عل���ى كرم الضياف���ة واالس���تقبال كما أننا 
نش���يد بالعاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية الشيشان 
ومملك���ة البحري���ن الصديق���ة ف���ي مختلف المج���االت والتي 
تش���هد نم���وا متصاع���دا  في ظ���ل رغب���ة البلدي���ن الصديقين 

بتقويتها”.
وأش���اد الرئيس الشيش���اني بالنهضة الش���املة التي تش���هدها 
مملك���ة البحري���ن ف���ي مختل���ف المج���االت، كما أش���اد بنجاح 
الفعاليات المثالية التي تقام على أرض مملكة البحرين ومن 
بينه���ا معرض البحرين الدولي للطيران وبطولة العالم لفنون 

القتال المختلطة.

المنامة - بنا

العالقات مع الشيشان تشهد تطورا واضحا

سمو الشيخ ناصر بن حمد في مقدمة مودعي رئيس جمهورية الشيشان 

المنامة - بنا

أقام ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة وبحضور النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفل 

عشاء على شرف رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف.

وش���هد حف���ل العش���اء حض���ور ع���دد من المس���ؤولين 
وكبار الشخصيات.

وخال الحفل، تبادل سموهما مع الرئيس الشيشاني 
األحاديث الودية حول العاقات الوثيقة القائمة بين 

البلدين والشعبين الصديقين.
وأشاد قاديروف بالنهضة العمرانية والتنمية في عهد 
عاه���ل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، مش���يدًا بالعاق���ات المتمي���زة التي تربط 
مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة الشيش���ان والمرتبط���ة 
على ركائز قوية ودعائم صلبة من التواصل والمحبة 

والتعاون المشترك والثقة المتبادلة.

كم���ا أش���اد قادي���روف رئي���س جمهوري���ة الشيش���ان 
بمع���رض الطي���ران الدول���ي المق���ام حاليًا ف���ي مملكة 
البحرين، متمنيًا لمملكة البحرين بقيادة جالة الملك 
ولش���عبها كل التوفي���ق والنجاح، ومقدمًا الش���كر إلى 
س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة على حف���اوة االس���تقبال 

وحفل العشاء.
وفي نهاية الحفل، قدم س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة وس���مو الش���يخ خال���د بن حم���د آل خليفة 
هديتي���ن تذكاريتي���ن إل���ى الرئي���س رمض���ان أحم���د 

قاديروف.
سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد مع الرئيس الشيشاني

ع��اق��ات��ن��ا ت���ق���وم ع��ل��ى رك���ائ���ز ق���وي���ة م���ن ال���ت���واص���ل وال��م��ح��ب��ة وال���ت���ع���اون

الرئيس الشيشاني يشيد بالنهضة العمرانية والتنمية

ودع ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة رئيس جمهورية الشيش���ان الصديق���ة رمضان أحمد قاديروف بعد ختام زيارته الرس���مية لمملكة البحري���ن والتي حضر فيها 

العديد من الفعاليات والمعارض والبطوالت الرياضية على أرض المملكة.

ناصر بن حمد 
في مقدمة 

مودعي الرئيس 
قاديروف
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تعزيز مبادرات مكافحة العدوى
القطاع ف��ي  العاملين  ت��واج��ه  مشكلة  الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  ال��ق��اف: 

اس���تقبلت الرئيس التنفيذي للهيئ���ة الوطنية لتنظيم المه���ن والخدمات الصحية مريم 
عذب���ي الجالهمة بمكتبها بمقر الهيئة بضاحية الس���يف، أخصائية التراخيص الصحية 
بالهيئة أس���ماء القالف، حيث قدمت نسخة من رس���الة الماجستير الموسومة “ تنظيم 
إدارة النفايات الطبية في خمس مستشفيات في مملكة البحرين” والتي حصلت عليها 

من الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا-البحرين بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

وتش���جيعها  دعمه���ا  الجالهم���ة  وأك���دت 
للجهود المحلية وقدم���ت تهانيها للموظفة 
تنظي���م  قس���م  ولرئي���س  الق���الف  أس���ماء 
المراف���ق الصحي���ة الدكت���ورة مه���ا الكواري 
عل���ى األطروحة البحثي���ة، متمنيًة لها دوام 
التوفيق والنجاح وش���دد الرئيس التنفيذي 
للهيئة على أهمية تعزيز مبادرات مكافحة 
العدوى والنفايات الطبية في المستشفيات. 
وأش���ارت القالف في دراس���تها أن النفايات 
الطبية تعتبر مش���كلة تواج���ه العاملين في 
المجال الطبي، نظرا لمخاطر تلك النفايات 
والت���ي يتطلب التعامل معه���ا طرقًا خاصة 

لمنع العدوى ولتجنب آثارها الخطيرة على 
اإلنسان والبيئة.

وأج���رت الق���الف ورش���ة تعليمي���ة مكثف���ة 
للمستش���فيات المش���اركة واخت���ارت 4 م���ن 
العاملي���ن ف���ي الرعاي���ة الصحي���ة م���ن كل 
منه���ا، حي���ث ض���م المش���اركون: مس���ؤولي 
إدارة  قس���م  ورؤس���اء  الع���دوى،  مكافح���ة 
الجودة، ومدي���ري التمري���ض، والموظفون 
اإلداري���ون، ومجموع���ة م���ن األطب���اء. وتم 
تثقيف المؤسس���ات الصحية المشاركة عن 
كيفية التعامل السليم مع المخلفات الطبية 
الخط���رة بالمرافق الصحية ألجل تحس���ين 

عملي���ة إدارة النفايات م���ن ناحية التخزين 
والفرز والنقل والتخلص منهم.

كم���ا تم إحصاء كمية النفايات الطبية لمدة 
شهر واحد قبل التدريب لمقارنتها مع كمية 

النفايات بعد المبادرة. 
وتوصل���ت القالف م���ن خالل رس���التها بأن 

بنس���بة  ازدادت  المش���اركين  وع���ي  نس���بة 
٪38.6 وكذل���ك االلتزام بالمعايير الوطنية 
كان مرتفع���ًا ج���دًا وتمث���ل حوال���ي 96 %. 
كمي���ة  إجمال���ي  ف���إن  ذل���ك،  عل���ى  ع���الوة 
النفاي���ات انخفض���ت بنس���بة ٪13 مقارن���ًة 

بالوضع السابق.

مريم الجالهمة مستقبلة الباحثة أسماء القالف

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

اس���تضاف المرك���ز العلم���ي البحريني التابع لوزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة وبالتعاون مع 
وزارة المواص���الت واالتص���االت والس���فارة االميركية ف���ي البحرين، رائد الفض���اء األمريكي 
ألفري���د ووردين، المش���ارك ف���ي مهمة أبولو 15 وذلك ضمن فعالي���ات وبرامج المركز والرامية 

الى تعريف الشباب والناشئة بالتجارب الناجحة في علوم الفضاء.

ووردي���ن  الفض���اء  رائ���د  والق���ى 
محاضرة للش���باب والناشئة الذين 
حرص���وا على التواجد ف���ي المركز 
المحاض���رة  ب���دأ  حي���ث  العلم���ي 
وس���يرته  نفس���ه  ع���ن  بالتعري���ف 
الذاتية ومن ثم أش���ار الى تجربته 
الناجح���ة ف���ي الرحل���ة ال���ى القم���ر 
15، وكيفي���ة  أبول���و  ضم���ن مهم���ة 
االس���تعداد له���ا من كاف���ة النواحي 
م���ن  خاضه���ا  الت���ي  والتدريب���ات 
أج���ل الوص���ول الجاهزي���ة التام���ة 

لالنطالقة في مهمته للقمر.

واس���تعرض رائد الفض���اء ووردين 
أهم األدوات والمعدات التي يجب 
أن يس���تخدمها رائ���د الفضاء ومن 
بينه���ا المالب���س الخاص���ة المجهزة 
بالمع���دات الالزمة، كم���ا تطرق الى 
أهمي���ة الفحوص���ات الطبي���ة الت���ي 
تس���بق االنطالق، ومن ثم الصعود 
ال���ى المك���وك الفضائي واحس���اس 
االنطالق���ة كما تح���دث عن الغالف 
الج���وي والن���زول عل���ى القم���ر كم���ا 
ووردي���ن  الفض���اء  رائ���د  وص���ف 
ش���عوره بالن���زول عل���ى القم���ر وما 

شاهده من مناظر.

وتم خالل اللقاء عرض فيلم قصير 

ع���ن رحلة رائ���د الفضاء إل���ى القمر 

بعده���ا قام رائ���د الفض���اء باإلجابة 

عن أسئلة الش���باب والناشئة حول 
رحلته الفضائية.

األنش���طة  إدارة  مدي���رة  وأعرب���ت 
الش���بابية بوزارة ش���ؤون الش���باب 
بن���ت  مني���رة  الش���يخة  والرياض���ة 
محمد آل خليفة أن استضافة رائد 
الفضاء األميركي تمثل جانبا مهما 
م���ن جوانب البرام���ج التي يقدمها 
المركز العلم���ي البحريني والرامية 
والناش���ئة  الش���باب  تعري���ف  ال���ى 
بالتج���ارب الناجح���ة ف���ي مختلف 
المج���االت بم���ا فيها عل���وم الفضاء 
رائ���د  اس���تضافة  أن  ال���ى  مش���يرة 
الفضاء كان لها أثرا إيجابيا متميزا 
م���ن خالل لق���اء الش���باب م���ع رائد 
الفض���اء بص���ورة مباش���رة للتعرف 

على تجربته في هذا المجال.

المنامة - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ووردين يسرد تجربته الفضائية للشباب

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

اجتمع���ت المدي���ر العام لمعهد البحرين للتدريب س���م�اح العجاوي، م���ع مدير إدارة 
تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية محمد الداود.

م���ن  العدي���د  مناقش���ة  اللق���اء  وتضم���ن 
الموضوع���ات الت���ي ته���دف إل���ى صق���ل 
مهارات موظفي المعهد على المستويين 
الش���خصي والمهني، من خ���الل دمجهم 
ضم���ن دورات وبرامج تدريبية لالرتقاء 

بأدائهم الوظيفي. 

كم���ا ت���م ف���ي االجتم���اع ع���رض البرامج 
النظامية والتدريبية التي يقدمها المعهد 
وتلبي احتياجات قطاعات سوق العمل، 
إلى جانب البرامج التي يصممها المعهد 
وفق���ًا لمتطلب���ات الهيئات والمؤسس���ات 

الراغبة في تطوير أداء موظفيها.

معهد البحرين يبحث التعاون مع “الخدمة”

المركز العلمي 
يستضيف 

المشارك في 
مهمة أبولو 15

تعزيز جهود إعداد المواطنين مهنًيا
العمل س���وق  ف��ي  ال��م��ه��ارات  ف��ج��وة  لتقليص  م��س��اع  ح��م��ي��دان: 

التقى وزير العمل والتنمي���ة االجتماعية جميل حميدان 
المدي���ر التنفي���ذي لتطوي���ر التعلي���م والتدري���ب، بمكت���ب 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء جي���ف هون���ك، 
بحض���ور مستش���ارة التعلي���م بالمكتب هيكي���ا باراتا، في 

مكتبه بالوزارة.
وتن���اول اللق���اء بح���ث التع���اون المش���ترك لتطوي���ر الخطة 
الوطني���ة للتدري���ب، وبم���ا يس���هم ف���ي مواءم���ة مخرجات 
التدريب والتعليم مع احتياجات سوق العمل من الكفاءات 
الوطني���ة، الى جانب تنس���يق الجهود بين األطراف المعنية 
ف���ي إط���ار المجل���س األعل���ى لتطوي���ر التعلي���م والتدري���ب 
برئاس���ة س���مو الش���يخ محم���د ب���ن مب���ارك آل خليف���ة، نائب 
رئي���س مجل���س ال���وزراء، فضالً عن ال���دور المن���وط بوزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة في ه���ذا الجان���ب من خالل 
رصد مؤش���رات س���وق العم���ل بمملك���ة البحري���ن في ضوء 
مس���تجدات السوق وما يولده من فرص عمل غير تقليدية 

للمواطنين تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية.
وأك���د الطرف���ان على أهمي���ة اس���تمرار مثل ه���ذه اللقاءات 

التنسيقية والتش���اورية في المرحلة المقبلة لخدمة برامج 
التنمية البشرية الوطنية في المملكة، لما له من أثر إيجابي 
س���ينعكس على تقليص فج���وة المهارات في س���وق العمل 

وبم���ا يلب���ي حاجة أصح���اب العمل م���ن المه���ارات الوطنية 
الق���ادرة بالنه���وض عل���ى القط���اع الخ���اص ليك���ون المحور 

والمحرك لعجلة االقتصاد الوطني والتنمية في البحرين.

جانب من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

خطة طبية لعالج إصابات معرض الطيران
ت���وزي���ع ال���ع���ي���ادات وس����ي����ارات اإلس���ع���اف ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ح��دث

أك���د المق���دم طبي���ب قتيب���ة القحطاني بأنه بن���اء على توجيه ودع���م من القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين، فقد تم توزي���ع العيادات 
وس���يارات اإلس���عاف في منطقة )معرض البحري���ن الدولي للطي���ران 2018( والمنطقة الترفيهية المصاحبة للمع���رض، مؤكدا توفير 

جميع المستلزمات الطبية ليقوم الفريق الطبي بعالج أي حالة طارئة والحاالت المعتادة.

قتيب���ة  طبي���ب  المق���دم  وأض���اف 
القحطان���ي لوكالة أنب���اء البحرين )بنا( 
أن الفري���ق الطب���ي وض���ع خط���ة طبية 
متكامل���ة لع���الج أي حال���ة تصل���ه ف���ي 
للطي���ران  الدول���ي  البحري���ن  )مع���رض 
ل���ه،  المصاحب���ة  والفعالي���ات   )2018
بحي���ث تتواج���د العيادات ف���ي منطقة 
المع���رض، ومنطق���ة الفعاليات، وتوجد 
عيادتين طبيتين في الجزء الش���مالي، 
وعي���ادة طبي���ة ف���ي الج���زء الجنوبي، 
ويتوف���ر ف���ي تل���ك العي���ادات طواق���م 
طبي���ة، ويعم���ل الفري���ق الطب���ي فيه���ا 

ضمن خطة طبية متكاملة”.
أن  إل���ى  القحطان���ي  المق���دم  وأش���ار 

الفري���ق الطبي ق���ادر عل���ى التعامل مع 
الح���االت الطارئة، بحي���ث يعالجها في 
العي���ادات، وتنقلها س���يارات اإلس���عاف 
للمستش���فى إذا اس���تدعى األمر، وذلك 
وفق خطة طبية متكاملة يس���ير يعمل 

وفقها األطباء.
وفيما يتعلق بتوافر سيارات اإلسعاف، 
أك���د المقدم طبي���ب قتيب���ة القحطاني 
بأن هناك سيارة إسعاف خاصة بحركة 
تنق���ل  إس���عاف  وس���يارات  الطي���ران، 
م���ن  وع���دد  للمستش���فيات،  المرض���ى 
سيارات اإلسعاف يغطي المنطقة ككل 

بجزئيها الشمالي والجنوبي. 
أول  مقي���م  طبي���ب  الج���ار،  عب���دهللا   

تح���دث  الملكي���ة،  الطبي���ة  بالخدم���ات 
ل���� )بن���ا( عن الح���االت الت���ي اس���تقبلتها 
العيادات الطبية في المنطقة الترفيهية 
ح���االت  العي���ادات  “اس���تقبلت  بقول���ه 
البس���يطة،  اإلصاب���ات  ومنه���ا  عادي���ة، 
وتعامل الفريق الطبي معها، وتم نقلها 

للمستشفى لالطمئنان عليها”.
وأكد الجار أن الفريق الطبي المتواجد 
في العيادات التابعة للمعرض ومنطقة 
الفعاليات على أتم االس���تعداد للتعامل 

مع أي حالة تصله. 
األم���ور  ألولي���اء  نصيحت���ه  ووج���ه 
بض���رورة االنتب���اه  لألطف���ال خصوصا 
وق���ت اللع���ب، وعدم تركه���م لوحدهم، 

ومراقبتهم، والتأكد من جلوس الطفل 
بش���كل صحي���ح ف���ي األلع���اب، وش���دد 
على ضرورة مرافقته���م ألطفالهم عند 
رك���وب م���درج الع���رض حفاظ���ا عل���ى 

سالمتهم.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

العام���ة  ل���إدارة  الع���ام  المدي���ر  أك���د 
للمرور العميد الش���يخ عبدالرحمن بن 
عبدالوه���اب آل خليف���ة نجاح الخطة 
ونفذته���ا  وضعته���ا  الت���ي  المروري���ة 
البحري���ن  مع���رض  بمناس���بة  اإلدارة 

الدولي للطيران.
الحرك���ة  كثاف���ة  رغ���م  أن���ه  وأوض���ح 
الجماهي���ري  والحض���ور  المروري���ة 
م���ن داخ���ل المملكة وخارجه���ا، إال أن 
الحضور المروري المكثف س���اهم في 
تأمين سالمة المش���اركين والجمهور، 
حي���ث ت���م تس���يير الحرك���ة المرورية 
عل���ى كل الش���وارع والط���رق المؤدية 
لموق���ع الح���دث ب���كل انس���يابية، مم���ا 
س���اهم في ع���دم تس���جيل م���ا يعطل 
س���ير الحرك���ة المروري���ة ف���ي محيط 
ش���وارع المع���رض طيل���ة أي���ام فت���رة 
العام���ة  اإلدارة  ب���أن  مبين���ًا  إقامت���ه، 
للم���رور اتخ���ذت كاف���ة االش���تراطات 

الس���المة  لتأمي���ن  والتجهي���زات 
فه���د  المل���ك  جس���ر  عل���ى  المروري���ة 
وتس���يير الدوريات على طول الجسر 
لمراقب���ة وتس���هيل الحرك���ة المرورية 

وتأمين سالمة زوار المملكة.
وأثن���ى المدي���ر الع���ام ل���إدارة العامة 
للمرور على تعاون الجمهور مع رجال 
المرور، مشيدًا بالوقت نفسه بالجهود 
الت���ي بذله���ا جمي���ع منتس���بي اإلدارة 
طيل���ة أيام مع���رض البحري���ن الدولي 

للطيران.

نجاح الخطة المرورية لمعرض الطيران

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

Û  تفاج���أت قب���ل أيام، وأن���ا أتبّضع في أح���د المتاجر الكب���رى بالرفاع، بزبون
)عرب���ي( يتجّول بالقرب من���ي، مرتدًيا )بيجامة( البيت، و)الشبش���ب(، وهو 

يدفع عربة التسوق أمامه بهدوء.
Û  آخر، رأيته قبل أيام، بأحد المقاهي المعروفة، وهو يرتدي الثوب والشماغ

األحم���ر، ويتح���دث بلغة آس���يوية بحتة، وه���و يحّرك بأصابعه )المس���بحة( 
بحماس، دفعني الفضول للس���الم عليه، وس���ؤاله عن األمر، فعلق ضاحًكا: 

البحرين بلد الجميع، وشعبها طيب، وأنا أشعر بأريحية كبيرة هنا.
Û 
Û  ويص���ف كثي���رون، ظاه���رة التج���ول ف���ي بيجام���ات البي���ت، س���واء ف���ي

المجمع���ات التجارية، أو األس���واق، بالمتك���ررة، والملحوظ���ة، والمتزايدة، 
وقال���وا بأن الش���كل العام للمصلي���ن، بيوم الجمعة تحديًدا، أصبح مش���ّوًها 
بسبب هؤالء، وبسبب من يرتدون الصيحات الحديثة من المالبس، التي 

تصنف ب�)الهزلية(.
Û 
Û  وذك���روا أيًض���ا، أن هنال���ك تمادًي���ا ملحوًظا م���ن قبل بع���ض المقيمين، من

اآلس���يويين تحديًدا، حيث يرتدون الزي الوطني بشكل عبثي، ويقومون 
بتصرفات هزلية، باألماكن العامة، بصورة تفس���ر بأنها إهانة، وتنقيص من 

شأن المواطن، والبلد.
Û 
Û  ،إن االنفتاح الكبير الذي تشهده البحرين، الذي سمح للكثير من الجنسيات

واألع���راق، المختلف���ة، والمتباين���ة، ألن تتمازج على هذه األرض بمعيش���ة 
هادئ���ة، ومتنوع���ة، لهو ظاهرة إيجابي���ة، ومتحضرة، ش���ريطة أن ال تكون 
على حساب سمعتها، األمر الذي يستدعي ضرورة سن الضوابط الحافظة 

للعادات والقيم السائدة، التي نرفض أن ُتَمسَّ قيد شعرة.
Û 
Û  وأذك���ر هن���ا، أن اس���تصغار مثل هذه الس���لوكيات الدخيل���ة، والمعيبة ليس

باألم���ر الحس���ن، ب���ل العكس، س���يكون وبااًل كبي���ًرا، ما لم تتخ���ذ الدولة كل 
الخطوات الضامنة لصون الهوية البحرينية.

من يوقف هذه 
السلوكيات 

الدخيلة؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الفريق 
الطبي قادر 

على التعامل 
مع الحاالت 

الطارئة



بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي ُيحتفل به في 16 نوفمبر من كل عام، أشاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بالدور الذي 
يؤديه كل من مركز الملك حمد للتعايش الس���لمي، وكرس���ي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي في جامعة س���ابينزا 
اإليطالية، واللذين يعدان مبادرتين مهمتين لتعزيز الس���ام والتس���امح والتعايش عبر العالم، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الوزارة 
على تضمين مفاهيم التس���امح واالعتدال وتقبل الرأي اآلخر في المناهج واألنش���طة التربوية، وذلك من خال مش���روع المدارس 
المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان، حيث يتم تدريب المعلمين وإكسابهم مهارات تعزيز تلك القيم باآللية التي تمكنهم من توظيفها 

بالشكل األمثل داخل الصف والفضاء المدرسي.   

وق���د احتف���ل عدد م���ن م���دارس مملكة 
البحري���ن المنتس���بة لليونس���كو بالي���وم 
الدولي للتسامح، والذي دعت الجمعية 
العام���ة لألمم المتح���دة الدول األعضاء 
إلى االحتفال به، وذلك من خالل القيام 
بأنش���طة مالئم���ة توج���ه نح���و كل م���ن 

المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور.
وعل���ى صعي���د متصل، ش���اركت األمين 
الع���ام للجنة البحري���ن الوطنية للتربية 
والعلوم والثقافة لبنى خليفة صليبيخ، 
ف���ي الندوة الوطنية حول س���بل تعزيز 

ثقافة التسامح في الخطاب اإلعالمي، 
اإلس���المية  المنظم���ة  عقدته���ا  الت���ي 
للتربي���ة والعل���وم والثقافة )اسيس���كو( 
بالتع���اون م���ع اللجن���ة وهيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة واآلث���ار، والت���ي أقيم���ت ف���ي 
للت���راث  العرب���ي  اإلقليم���ي  المرك���ز 
العالم���ي، حيث أكدت ف���ي كلمتها التي 
ألقته���ا أهمي���ة التس���امح ودوره المه���م 
والمفصلي ف���ي تحقيق األمن والس���لم 
للتذكي���ر  مب���ادرة  بوصف���ه  العالميي���ن؛ 
بقي���م التعاي���ش والوئام وبناء الس���الم 

العالم���ي، وذل���ك تنفيذا لق���رار الجمعية 
العام���ة لألمم المتحدة في العام 1996، 
الذي دعا الدول األعضاء إلى االحتفال 

باليوم العالمي للتسامح.
وأوص���ى المنت���دى الوطن���ي باالحتفال 
بهذه المناس���بة؛ لتعزيز ثقافة التسامح 
ونش���ر قي���م االعت���دال ف���ي المجتم���ع، 
وتنس���يق الجه���ود بي���ن جه���ات الدولة 
العدي���د  لتنفي���ذ  الش���أن  به���ذا  المعني���ة 
خصص���ا  المتنوع���ة،  الفعالي���ات  م���ن 
الموجه���ة لتوعية الش���باب بأهمية قيم 

التسامح والوسطية، وترشيد الخطاب 
التواص���ل  وس���ائل  وضب���ط  اإلعالم���ي 
االجتماع���ي؛ بوصف���ه فض���اًء مفتوحا، 
وربط���ه بالمب���ادئ والقي���م الت���ي تؤك���د 

قبول اآلخر.

 

رف���ع وكيل الوزارة للش���ؤون اإلس���امية بوزارة العدل والش���ؤون اإلس���امية واألوقاف فريد المفت���اح التهنئة القلبية لعاهل الب���اد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة لإلنجازات العديدة التي يحققها الشباب البحرينيون على المستويات كافة، والتي تضاف إلى سجل االنجازات الحافل لمملكة 

البحرين في مختلف المجاالت.

وق���ال المفتاح: حققت مملكة البحرين 
أم���س المرك���ز األول عالمي���ا في جائزة 
الش���يخة فاطم���ة بن���ت مب���ارك الدولية 
القرآني���ة م���ن خالل المتس���ابقة س���ارة 
محمد حسيني، متقدمة بذلك على 63 
متس���ابقة م���ن مختلف ال���دول العربية 
االنج���از  ه���ذا  ويأت���ي  واإلس���المية، 
امتدادًا لإلنج���ازات التي يحققها أبناء 
مملكة البحرين في المسابقات القرآنية 
الدولي���ة، والت���ي لم تك���ن لتتحقق لوال 
فض���ل هللا تعال���ى وتوفيق���ه أوالً، ث���م 
بفض���ل التوجيه���ات الس���ديدة لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليف���ة عاه���ل الب���الد المف���دى أيده 
هللا، ودعمه المس���تمر لجمي���ع البرامج 
الق���رآن  المتعلق���ة بخدم���ة  واألنش���طة 
الكري���م، واالرتق���اء بمس���توى حفظت���ه 

من جميع الجوانب.
وأع���رب المفتاح عن فخ���ره واعتزازه 
يحققه���ا  الت���ي  المش���رفة  بالمراك���ز 
ف���ي  البحريني���ون  المتس���ابقون 
المس���ابقات القرآني���ة الدولي���ة، والتي 
بلغ���ت أكثر م���ن 70 مركزًا وف���وزًا في 
الدولي���ة،  الكري���م  الق���رآن  مس���ابقات 
فض���ال عن المش���اركة ف���ي تنظيم هذه 
المس���ابقات لع���دد م���ن ال���دول، وذل���ك 

للخبرة التي حازها واكتسبها منتسبو 
اإلع���داد  ف���ي  اإلس���المية  الش���ؤون 
والتنظي���م لمس���ابقات الق���رآن الكري���م 

الدولية.
والش���ؤون  الع���دل  وزارة  أن  يذك���ر 
اإلس���المية واألوقاف تش���ارك س���نوًيا 
بن���ت  فاطم���ة  الش���يخة  جائ���زة  ف���ي 
مب���ارك الدولي���ة القرآني���ة وغيره���ا من 
المسابقات، وتقوم بإعداد المتسابقين 
والمتس���ابقات لهذه المس���ابقات طيلة 
مه���اري  إع���داد  برنام���ج  وف���ق  الع���ام 
الق���رآن  ش���ؤون  إدارة  علي���ه  تش���رف 

الكريم.

المنامة - بنا

البحرين األولى عالمًيا في جائزة فاطمة بنت مبارك الدولية القرآنية

سارة محمد حسيني

مدينة عيسى  - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية
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نظم مركز البح���وث األمنية باألكاديمية 
ع���ن  عم���ل  ورش���ة  للش���رطة  الملكي���ة 
المكتب���ات الرقمي���ة، قدمها رئيس قس���م 
مكتب���ة األكاديمي���ة، بحض���ور ع���دد م���ن 
وزارة  إدارات  مختل���ف  م���ن  الضب���اط 
الداخلي���ة وذل���ك ضمن الخطة الس���نوية 
المعتم���دة لمرك���ز البح���وث األمنية التي 
ته���دف إل���ى رف���ع كف���اءة رج���ال األم���ن 
وتزويده���م بمختل���ف العل���وم والمعارف 

وفق أسس تدريبية معتمدة.
تعزي���ز  إل���ى  العم���ل  ورش���ة  وته���دف 
المع���ارف والمه���ارات وتقني���ات البح���ث 
ع���ن المعلوم���ات ف���ي المص���ادر الرقمية 

والمواقع اإللكترونية لتحقيق االستفادة 
البحثي���ة  األعم���ال  إنج���از  ف���ي  المثل���ى 

واستخدامها في التطوير المهني. 
بماهي���ة  تعريف���ًا  الورش���ة  وتضمن���ت 
الوص���ول  وكيفي���ة  الرقمي���ة  المكتب���ات 
إليه���ا، إضاف���ة إل���ى االطالع عل���ى أنواع 
المكتب���ات الرقمي���ة وأش���كالها من حيث 
األه���داف والتخصص���ات والتعرف على 
مه���ارات البحث في المواقع اإللكترونية 
م���ع مراعاة حق���وق التأليف والنش���ر في 
حالة اقتناء مصادر المعلومات الرقمية، 
إضافة إلى اس���تخدام المكتبات الرقمية 

بطريقة احترافية.

ورشة عمل عن المكتبات الرقمية

افتت���ح المجل���س الثقاف���ي البريطاني 
األربعاء معرض الجامعات البريطانية 
ب���الزا،  ك���راون  بفن���دق   ،2018 للع���ام 
المتح���دة،  المملك���ة  س���فير  بحض���ور 
س���ايمون مارتن ووكيل وزارة التربية 
والتعلي���م للم���وارد والخدم���ات محمد 

مبارك جمعة.
للطلب���ة  الفرص���ة  المع���رض  ووف���ر 
الجامعي���ة  الدراس���ة  عل���ى  المقبلي���ن 
والدراس���ات العلي���ا وأولي���اء أموره���م 
للق���اء ممثل���ي أكث���ر م���ن 20 جامع���ة 
ومؤسس���ة تعليمي���ة بريطاني���ة، )م���ن 
ضمنها م���دارس داخلية وتحضيرية(؛ 
للحص���ول عل���ى المعلوم���ات المتعلقة 
بالدراس���ة ف���ي مختل���ف التخصصات، 
حض���ور  ف���رص  توفي���ر  إل���ى  إضاف���ًة 
الدراس���ة  ع���ن  متنوع���ة  محاض���رات 
ف���ي المملك���ة المتح���دة، بما ف���ي ذلك 

معلومات عن التأشيرات والسفر.

الطلبة يتعرفون 
على طريقة االلتحاق 

بالدراسة في بريطانيا

أقي���م ف���ي مملك���ة البحرين أمس حف���ل تخريج دفعة جديدة من منتس���بي وزارة التربية والتعليم المش���اركين في البرام���ج التدريبية المنفذة 
بالتع���اون م���ع مكت���ب التربية العربي ل���دول الخليج، والبالغ عدده���م 148 من المعلمي���ن واالختصاصيين والقيادات المدرس���ية، بحضور وزير 

التربية والتعليم ماجد النعيمي، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج علي القرني، وعدًدا من المسؤولين من الجانبين.

وأش���اد الوزي���ر بالتع���اون المثم���ر م���ع مكت���ب 
التربي���ة العرب���ي ل���دول الخلي���ج، بم���ا في ذلك 
ه���ذا التع���اون التدريب���ي، الذي يأت���ي في إطار 
جه���ود ال���وزارة لتعزيز عملي���ة تدريب وتمهين 

كوادرها.
وأش���ار إلى أهمية الموضوع���ات التي تناولتها 

هذه السلس���لة م���ن البرامج التدريبي���ة، والتي 
المدرس���ية،  القي���ادة  مه���ارات  عل���ى  رك���زت 
وتطوير آليات االعتماد المدرس���ي في التعليم 
التحصي���ن  برنامج���ي  إل���ى  إضاف���ًة  الخ���اص، 
الفكري، والتربية على المواطنة، واللذين نفذا 
ف���ي إطار جه���ود ال���وزارة لتعزيز قي���م الحوار 

والتس���امح والتعاي���ش ف���ي المي���دان التربوي، 
تنفيًذا لتوجيه���ات صاحب الجاللة الملك بهذا 

الخصوص.
م���ن جانبه، أك���د القرن���ي دور مملك���ة البحرين 
الب���ارز ف���ي إنج���اح جه���ود المكت���ب لالرتق���اء 

بالمسيرة التربوية والتعليمية الخليجية.

وزير التربية والتعليم مع خريجي البرامج التدريبية

أنهوا برامج تدريبية مع مكتب التربية العربي لدول الخليج

تخريج 148 تربوًيا من المعلمين والقيادات المدرسية

وزير التربية والتعليم

تعزيز قيم الوالء في المناهج التربوية

تطبيق “مودل” إلدارة بيئات التعلم

األنشطة في  واالع��ت��دال  التسامح  مفاهيم  تضمين  يؤكد  التربية  وزي��ر 

م��س��ت��خ��دم��ا  922 اس���ت���ف���ادة  ي���ؤك���د  ل���ل���ت���دري���ب”  “ال���ب���ح���ري���ن 

أطل���ق معه���د البحري���ن للتدري���ب نظام���ًا إلدارة بيئات التعل���م LMS وذلك عب���ر تطبيق 
)م���ودل( Moodle، وهو واحد من أش���هر أنظم���ة وحلول إدارة بيئ���ات التعلم مفتوحة 
المص���در عب���ر اإلنترن���ت على مس���توى العالم، ويه���دف المعهد من وراء اس���تخدام هذا 
النظام إلى توفير أفضل منصات إدارة بيئات التعلم والتدريب عبر اإلنترنت لمتدربيه. 

النظ���ام عل���ى خ���وادم  بتثبي���ت  المعه���د  وق���ام 
اإلنترنت، مما يسمح للمدربين بتعديل وتكييف 
بيئ���ة التدري���ب وفق���ًا الحتياج���ات المتدربي���ن، 
حي���ث بل���غ ع���دد مس���تخدمي النظام م���ا يقرب 
من 922 متدربًا ومدربًا يتفاعلون بش���كل نشط 
م���ع 335 م���ادة تدريبية متوفرة علي���ه، إما عبر 
االنترن���ت أو م���ن خ���الل تطبيق م���ودل المثبت 

على هواتفهم المحمولة. 
س���ماح  الدكت���ورة  قال���ت  اإلط���ار،  ه���ذا  وف���ي 
العجاوي، المدير العام لمعهد البحرين للتدريب، 
أن اس���تخدام نظام )مودل( ه���و جزء من خطة 
المعهد لتطوير بيئة تعلم افتراضية VLE، وهي 
خطوة تتطلب تجديد اس���تراتيجيات التدريب 

في الفصول التدريبية من خالل تطبيق أحدث 
 .Blended Learning تقنيات التعلم المختلط

وأضافت المدير العام أن هذا النظام يعد الخيار 
األفض���ل للمعه���د لحل���ول وأنظم���ة إدارة بيئات 
التعل���م، وذل���ك اعتم���ادًا عل���ى الخب���رة الكبيرة 
الت���ي يمتلكها موظفو قس���م تقني���ة المعلومات 
ف���ي المعهد في المج���ال التقني، والتي تمكنهم 
م���ن إدارة ه���ذا التطبي���ق، باإلضافة إل���ى البنية 
التحتي���ة المتط���ورة ف���ي المعه���د ف���ي مج���ال 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات. وم���ن جانب���ه، أوضح 
رئيس أكاديمية تقني���ة المعلومات بالمعهد، أن 
نظام م���ودل يتمتع بمي���زات مذهلة تجعل منه 
أفض���ل الخي���ارات مفتوح���ة المص���در بالنس���بة 

للمعه���د، وم���ن بي���ن تل���ك المي���زات أن���ه يمث���ل 
واجهة حديثة س���هلة االس���تخدام، سواء على 
أجه���زة الحاس���وب المكتبي���ة أو عب���ر األجه���زة 
المحمول���ة، حيث يعد )م���ودل( لوحة معلومات 
ش���خصية تعرض ال���دورات الحالية والس���ابقة 
والمس���تقبلية، باإلضافة إلى المه���ام المطلوبة، 
تعاوني���ة،  وأنش���طة  أدوات  عل���ى  وتحت���وي 
وتقويم ش���امل، وإدارة ملفات مالئمة، ومحرر 
ن���ص بس���يط، ونظام إخط���ارات، ومي���زة لتتبع 
مس���ار تق���دم المت���درب، باإلضافة إل���ى ميزات 

إداري���ة أخ���رى.  وأض���اف أن هذا النظ���ام يوفر 
جميع الموارد التدريبية، مثل جداول التقييم، 
والم���واد التعليمي���ة، ووص���ف المواد، وأنش���طة 
التعل���م ومجموع���ة م���ن األنش���طة المطورة من 
قب���ل المدربين، ويمكن الوصول إليه من خالل 
المتصفح���ات االعتيادي���ة أو م���ن خالل تطبيق 
م���ودل عل���ى األجه���زة المحمول���ة، كم���ا يوف���ر 
النظ���ام عددًا من الدورات المجانية التي يمكن 
التس���جيل فيها لجميع األف���راد الذين يقومون 

باستخدام التطبيق.

معهد البحرين للتدريب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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م���ع انط���اق موس���م التخييم ال���ذي بدأ الكثي���ر من مرت���ادي البر باالس���تمتاع 
بأج���واء الب���ر الجميلة في هذه الفترة من كل عام، مما يس���تدعي من الس���ادة 
المخيمي���ن ومرتادي البر مراعاة اش���تراطات األمن والس���امة خاصة مراقبة 
أولي���اء األمور لألطف���ال ومتابعتهم وذلك لضمان ع���دم تعرضهم للمخاطر أو 

الضياع.
وحرصا على سامة المواطنين والمقيمين من مرتادي مناطق التخييم خال 
ه���ذه الفت���رة ف���إن المحافظة الجنوبي���ة واألجه���زة األمنية وضع���ت الخطط 
األمني���ة الش���املة م���ن أج���ل توفي���ر األمن والس���امة خ���ال موس���م التخييم 
م���ن خال مركز خدم���ات المخيمين ال���ذي يقدم الخدمات األمني���ة للمخيمين 
والزوار كاالس���تجابة الس���ريعة ألي حادث أو طارئ قد يقع وكذلك الخدمات 

المرورية وخدمات الدفاع المدني.
وتضطل���ع ش���رطة مديرية ش���رطة المحافظ���ة الجنوبي���ة بدورها في تس���يير 
الدوري���ات األمني���ة على م���دار الس���اعة خال موس���م التخيي���م، لضمان عدم 
اإلخ���ال بالنظ���ام والقان���ون واألم���ن الع���ام، إضاف���ة إل���ى مباش���رتها لجمي���ع 
الباغات التي ترد إلى المديرية كجرائم الس���رقات والمشاجرات بين مرتادي 
الب���ر وضي���اع األطف���ال، وعليه تهي���ب المديرية بكاف���ة مرتادي الب���ر بضرورة 
إش���راف أولياء األمور على األطفال وعدم تركهم لوحدهم، وضرورة احترام 

المخيمين لبعضهم وعدم اإلخال بالنظام العام.
كم���ا تنف���ذ اإلدارة العامة للمرور حمات توعوية لنش���ر الوعي وزيادة الثقافة 
لتؤك���د على أهمية االلت���زام باألنظمة والقواعد المروري���ة حفاظًا على أراوح 
مس���تخدمي الطري���ق من خ���ال االبتعاد عن الس���لوكيات المروري���ة الخاطئة 
وذلك لرفع معدالت السامة، إضافة إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة 
تج���اه الس���لوكيات المروري���ة الخاطئ���ة، وم���ن بينه���ا ع���دم االلتزام بالس���رعة 
المح���ددة، وع���دم حم���ل األوراق الثبوتية للمركبات والس���ائقين، واس���تخدام 
الدراج���ات الناري���ة ذات الدف���ع عل���ى الش���وارع العام���ة وقي���ادة المركبة ممن 
ال يحم���ل رخص���ة قيادة، وعدم اس���تخدام خ���وذة الرأس لقائ���دي الدراجات، 
والتج���اوز الخاطئ وتعمد إث���ارة األتربة والغبار وعدم االلتزام بش���روط نقل 

الدراجات النارية.
كم���ا تق���وم ش���رطة اإلدارة العام���ة للدف���اع المدني بزي���ارات تفقدي���ة لتوعية 
مرت���ادي الب���ر بش���أن األخط���اء الش���ائعة الت���ي يت���م ارتكابها وتجن���ب الوقوع 
به���ا م���ن خ���ال االلتزام بإج���راءات األمن والس���امة ف���ي الخي���ام، حيث يتم 
توزي���ع المطوي���ات وطفايات حري���ق على المخيمين لتش���جيعهم على االلتزام 
باش���تراطات الس���امة والتعريف بالطرق السليمة واآلمنة عند إشعال الفحم 
أو الحطب، والحرص على توفير بيئة آمنة تكفل سامة األطفال، إضافة إلى 
تجن���ب مامس���ة المصابي���ح الكهربائية لقماش الخيم���ة وأعمدتها أو أي مواد 
قابلة لاشتعال، ووضع مولد الكهرباء في مكان بعيد ووضع األساك بداخل 

أغطية باستيكية وعدم التدخين داخل الخيمة، وغيرها من االشتراطات.
كل ه���ذه الجه���ود المقدم���ة من جميع الجه���ات هدفها تحقي���ق أقصى درجات 
األمن والس���امة لمرتادي البر، وتوفير جو عائلي مناس���ب، ولكن هذه الجهود 

لن تكتمل إال بتعاون مرتادي البر والتزامهم.

التخييم اآلمن

الثقافة األمنية

المفتـــاح مهنئـــا 
جاللة الملك: 
إنجازات عدة 

تضاف إلى سجل 
المملكة
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متبوًعا بعبارة “مواطنة تشرشح رئيس بلدي الجنوبية أحمد األنصاري”، انتشر مقطع فيديو مدته دقيقتان و50 ثانية في صفحات 
“الواتس أب” ظهر فيه األنصاري “هادًئا” وهو يتعرض لهجوم من مواطنة توبخه وشخص يصرخ بصوت عال وثان يتهمه بالتقصير، 
فيما مجموعة من المواطنين تتابع المشهد الذي التقط أمام منزل تعرض لألضرار بسبب المطر، واألنصاري يحاول تهدئة الموقف 

بال فائدة.

دعوة مواطن

ويع���ود زم���ن تصوير المقط���ع إلى موجة 
األمط���ار التي هطلت أواخر ش���هر أكتوبر 
الماض���ي، وعلى التقري���ب يومي الجمعة 
والس���بت 19 و20 أكتوب���ر الماض���ي قب���ل 
يوم من إغالق باب الترش���ح لالنتخابات 
في 21 أكتوبر، فحس���ب رئيس المجلس 
البلدي والمترشح النيابي بالدائرة الثالثة 
بالمحافظ���ة الجنوبي���ة أحم���د األنصاري، 
ا م���ن تركي���ا لي���الاً وتوجه  فق���د كان عائ���داً
من المط���ار إلى منزل المواطنة مباش���رة 
بع���د أن تلقى اتصالاً م���ن مواطن يدعوه 
لزيارة المنزل الذي غرق بس���بب األمطار، 
وم���ا إن وص���ل إل���ى المن���زل حت���ى وجد 
مجموع���ة م���ن الن���اس، ووجد نفس���ه في 
موقف صع���ب للغاية، فهن���اك من هاجمه 
المش���هد  لتصوي���ر  اس���تعد  م���ن  وهن���اك 
بهاتف���ه النقال والذي أجاب حينما صوره 
األنص���اري: “لماذا تص���ور؟”، بأن التصوير 
للتوثي���ق! وأن المقط���ع ال���ذي ت���م نش���ره 
أقصر من المدة التي جرى فيها التصوير، 

فقد كانت أطول من ذلك.

يهاجم ويدافع

ويلف���ت األنص���اري إل���ى أن���ه تعام���ل م���ع 
وكان  وأخ���الق،  به���دوء  هاجم���ه  م���ن 
البع���ض يس���أله: “م���اذا قدم���ت؟”، ويقول 
“ف���ي الحقيق���ة، أنا لم أك���ن أرغب في أن 
فالل���ه  قدم���ت،  م���اذا  حينه���ا  أس���تعرض 
ا  يعل���م ب���ه، وأهل الح���ي يعرفونن���ي جيداً
ا  ���ا يهاجمني وطرفاً حتى وجدت أن طرفاً
يداف���ع عن���ي، ب���ل ولم أكن أرغ���ب في أن 
أتح���دث عم���ا قدم���ت للمواطن���ة الكريمة 
الت���ي قابلتن���ي بغض���ب، وهللا يعلم بأنني 
اعت���ذرت له���م وحاول���ت تهدئ���ة الموقف 
م���ع كل ما ج���رى، بل إن أحده���م طالبني 
بتعويض ق���دره 12 ألف دينار عن أضرار 

المنزل”.
ويواصل األنصاري حديثه باإلش���ارة إلى 
أن���ه توجه إل���ى مديرية ش���رطة المنطقة 
الجنوبية للتبليغ “ضد من نش���ر الفيديو”، 
وتم تحوي���ل القضية إل���ى إدارة الجرائم 
اإللكتروني���ة، مضيقا “تقدم���ت ببالغ إلى 
القضاء العس���كري؛ ألن من قام بالتصوير 

)عس���كري( وأنا غي���ر راض، وف���ي انتظار 
ا”. اإلجراءات القانونية حالياً

األمطار سبب

عل���ى الضف���ة األخ���رى، كان لمترش���ح من 
بالمحافظ���ة  الثاني���ة  أي  الدائ���رة،  ذات 
الجنوبي���ة، محمد الحوس���ني رأي آخر في 
غم���رة ما حدث، فه���و “متفائل”. ويرى من 
ا  وجه���ة نظ���ره، أن األمطار س���تكون س���بباً
لنقل���ة إيجابي���ة لتطوي���ر مش���اريع البني���ة 
التحتي���ة بقوله: “أن���ا متفائل بأن ما حدث 
اليوم س���يعجل الكثير من المش���اريع التي 

تأخرت”.

أن  إل  وبرك���ة”،  “خي���ر  األمط���ار  أن  وم���ع 
الجانب اآلخ���ر الذي لفت إليه الحوس���ني 
البل���د،  ف���ي  المناط���ق  بع���ض  ح���ال  ه���و 
���ا ف���ي منطق���ة البحي���ر، حيث لم  خصوصاً
ا بحصر  تع���ط الكثير من المناط���ق اهتماماً
األض���رار المترتب���ة ع���ن األمط���ار، وأن م���ا 
ح���دث ه���و نتيجة ألعم���ال متراكم���ة كان 
ا من برنامج  من المفت���رض أن تكون جزءاً
عم���ل الحكومة، وقد ش���اهدنا كيف كانت 
األوضاع س���يئة ف���ي الكثير م���ن المناطق 
وحاجتها ليس فقط إلى ش���بكات الصرف 
ا، ما  الصح���ي ب���ل لتصري���ف األمط���ار أيضاً
يكش���ف الحاجة إلى تنفي���ذ برنامج يدعم 

البنية التحتية.

واستدرك ليشير إلى أن من الضرورة التفريق بين جهد عضو أو مجلس بلدي وبين برنامج  «
عمل الحكومة، فالتقصير هنا “عام” من قبل جهات عدة وليس جهة واحدة، وال يجب أن 

نلقي اللوم على مجلس بلدي أو عضو بلدي، فالتقصير مشترك من أكثر من جهة.

لقطة من مقطع الفيديو... واألنصاري اعتذر للمواطنة صاحبة البيت الغارق

الحوس��ني ل��� “^”: ال يج��ب إلق��اء الل��وم عل��ى البل��دي أو المجل��س والتقصير مش��ترك

بالغان للشرطة بسبب فيديو “شرشحة” األنصاري

أك���د ال��م��ت��رش��ح ال��ن��ي��اب��ي ب��ال��دائ��رة 
ال��ت��اس��ع��ة ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ش��م��ال��ي��ة 
حسن طيب العلوي إن مدينة حمد 
هي “المدينة المنسية” في البحرين، 
المدن مساحًة  أكثر  من  أنها  فرغم 
المحافظة  في  بالسكان  وازدحاًما 
الشمالية، إال أنها من أقلها حظوظا 
م��ن ن��اح��ي��ة ال��خ��دم��ات وال��م��ش��اري��ع 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ب��ل��دي��ة، ل��ي��س على 
مستوى المحافظة الشمالية فقط، 
برمتها،  البحرين  مستوى  على  بل 
من  أكثر  منذ  تأسيسها  رغم  وذل��ك 

ثالثين عاما.
العلوي على أن مدينة حمد  وشدد 
وحكوميا  نيابيا  اهتماما  تحتاج 

أكبر.

المدينة المنسية

حلول مبتكرة وتشجيع اإلبداع 
ع االستثمار النعيمي: مزيد من التش��ريعات التي تشجِّ

ق���ال المترش���ح النياب���ي عن الدائرة الس���ابعة في المحافظة الجنوبية المحامي علي النعيمي، إن الش���ق االقتصادي ف���ي العمل البرلماني له 
أهمية كبيرة، فال يمكن فصل السياسة عن االقتصاد، ولذلك سأعمل على إعطاء أهمية للتشريعات واالقتراحات ذات الطابع االقتصادي؛ 
للمساهمة في حلول مبتكرة تدعم االقتصاد الوطني بشكل يسهم بصورة أكبر في العملية التنموية خاصة، وأن العالم اليوم يشهد تقلبات 

وصراعات لها أبعاد سياسية واقتصادية.

وتاب���ع النعيم���ي أن المطل���وب ف���ي المرحل���ة 
القادمة المزيد من التش���ريعات التي تش���جع 
الس���تثمار وتتاب���ع مس���تجداته، والنظ���ر في 
إم���كان ربط إش���راك المواطني���ن بصورة أكبر 
في الش���أن القتصادي ع���ن طريق إطالعهم 
بآخ���ر التط���ورات؛ ليكون���وا على بين���ة كاملة 

بأهداف التش���ريعات ذات الطابع القتصادي 
وانعكاس���ها عل���ى واق���ع الحي���اة اليومية، مع 
البحث المستمر عن حلول اقتصادية مبتكرة 
وتش���جيع اإلبداع والبتكار والس���تفادة من 
التج���ارب العالمية لخدمة الوطن والمواطن، 
وم���ن ذل���ك التوس���ع في تأس���يس الش���ركات 

الوطني���ة من خالل الكتتاب العام، وبش���كل 
الذي يعود على المواطنين المس���اهمين فيها 
ووف���ق إمكاناتهم بالخير، وبالتالي سيس���هم 
ذلك ف���ي تضافر جمي���ع الجهود م���ع الحلول 
األخ���رى؛ لدف���ع عجل���ة القتصاد إل���ى األمام، 

فهو ركيزة السياسة التنمية المستدامة.

وأضاف، خالل لقاء مع عدد من أهالي الدائرة، 
أن األمن الجتماعي أمر بالغ األهمية، وبالتالي 
سيتطلع إلى س���ن المزيد من التشريعات التي 

لها أبعاد وانعكاس اجتماعي.

محرر الشؤون المحلية

علي النعيمي

دعا النائب محسن البكري الناخبين للمشاركة الفاعلة في االنتخابات 
وعدم االستماع إلى األصوات السلبية المقاطعة.

بالش���كر  البك���ري  وتوج���ه 
والعرفان ألهالي الدائرة تاسعة 
الجنوبي���ة وأبناء البحرين على 
وقوفه���م مع���ه ط���وال الثنتي 
 8( الماضي���ة  س���نة  عش���رة 
بالمجل���س البلدي و4 بالمجلس 

النيابي(.
وق���ال البكري “بتوفي���ق هللا ثم 

بحيازت���ي ثق���ة أهال���ي دائرت���ي، 
فقد م���ن هللا علي بفضل خدمة 
مجتمعي، وأنا اليوم قد ترجلت 
وقررت عدم الترشح مرة أخرى 
وإفس���اح المجال لغيري، فأسأل 
هللا أن أك���ون ق���د وفق���ت ف���ي 
أداء مهمت���ي والوف���اء بوعودي 

ألهالي الدائرة الكرام”.

محسن يترجل إفساحا لغيره

محسن البكري

أكد المرشح النيابي عبدهللا البكري أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف وشراكة وطنية فاعلة خاصة في ظل الظروف االقتصادية 
التي تمر بها المملكة، وسياس���ة ترش���يد النفقات التي تمخض عنها س���ن مبادرات وطنية مّما يس���هم في تبني مش���اريع أكثر فاعلية 

يكون محورها القطاع العام والقطاع الخاص على حٍد سواء.

وأض���اف إن الفترة المقبلة بحاجة لتوحيد 
الصف ونبذ الشقاق بين مكونات المجتمع 
البحرين���ي، فالعال���م بات يتجه نح���و النمو 
القتصادي والبناء المعرفي  ونبذ الش���قاق 
أفض���ل  مس���تقبل  لتحقي���ق  والنقس���ام، 

للشعوب.
 وتابع “رأينا كيف اجتمعت أكبر الش���ركات 
العالمي���ة المصنع���ة ف���ي العاصم���ة الرياض 
اقتصادي���ة  مش���اريع  بن���اء  س���بل  لبح���ث 
حديثة مما يوحي بأن المنطقة مقبلة على 

نمو اقتصادي كبير يعزز مكانتها اإلقليمية 
والعالمية ونحن كوننا أحد مكونات منطقة 
الشرق األوسط يجب علينا أن نواكب هذا 
التقدم، ونس���هم بدورنا من خالل المجلس 
التش���ريعي ف���ي س���ن قواني���ن ومقترحات 
تدف���ع بعجل���ة التنمية والبن���اء إلى تحقيق 
تطلعات الشعب البحريني، لتواكب الرؤية 
المس���تقبلية 2030 التي تبناه���ا ولي العهد 
ال���وزراء صاح���ب  لمجل���س  النائ���ب األول 
الس���مو الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل 

خليف���ة والت���ي من الواج���ب علين���ا جميعا 
دعمه���ا وتذلي���ل الصع���اب لنجاحه���ا وف���ي 
نفس الوقت لبّد من مراقبة عمل الس���لطة 
وم���دى  مخرجاته���ا  ومراقب���ة  التنفيذي���ة 
التزامه���ا بتنفي���ذ أهداف ه���ذه الرؤية التي 
نتطل���ع جميع���ا ألن تحق���ق مايصب���وا إلي���ه 
المواط���ن البحرين���ي بالصورة التي تس���هم 
ف���ي توفير حي���اة كريمة له وتس���هم كذلك 
في تحقيق نمو اقتصادي يعود بالنفع على 
الوطن والمواطن، فالبحرين كانت س���باقة 

دائم���ا في تحقيق انج���ازات كثيرة، وكانت 
رائ���دة ف���ي كاف���ة المج���الت الجتماعي���ة 

والثقافية والفكرية وحتى القتصادية”.

عبدالله البكري

م���ب���ادرات ل��ت��ب��ن��ي م��ش��روع��ات أك��ث��ر ف��اع��ل��ي��ة م��ح��وره��ا ال��ق��ط��اع��ي��ن

البكري: الفترة المقبلة بحاجة لنبذ الشقاق

محرر الشؤون المحلية
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من سيخلف مراد 

بدائرة البحير؟

يبلغ قوام الدائرة

8461 ناخبا 

وتمثل مناطق ومجمعات 
الدائرة: الرفاع الشمالي 

(922 و934)، والرفاع 
والبحير (933، 937 و941)، 

والحجيات (935).

يترشح بالدائرة 3: 
مترشح قائمة األصالة النائب البلدي أحمد األنصاري، مترشح قائمة 

تجمع الوحدة الوطنية محمد الحوسني، والمترشح المستقل عادل اليحيى.

عادل اليحيىمحمد الحوسنيأحمد األنصاري



ع��رض “ف��ي الح��رب والس��ام... تفاه��م م��ن الموس��يقى”

“أبوظبي” يقدم حفله التمهيدي

أعلن مهرجان أبوظبي أنه بصدد تقديم حفله التمهيدي األول الذي يس���بق االنطالقة الرس���مية لنس���خته السادسة عشرة للعام 2019. وتتصدر مشهد الحفل المغنية 
األميركي���ة جوي���س دي دونات���و من طبقة الميتزو – س���وبرانو، الحائزة على جائزة “جرامي” عدة مرات. وتط���ل دي دوناتو على جمهور العالم العربي ألول مرة على 

مسرح قصر اإلمارات مساء 24 يناير المقبل في حفل بعنوان “في الحرب والسالم.. تفاهم من خالل الموسيقى”.

أوركس���ترا  إل���ى  دونات���و  دي  وتنض���م 
اإليطالي���ة  أورو”  دي  بوم���و  “إي���ل 
بقي���ادة المايس���ترو الروس���ي ماكس���يم 
إيميليانش���يف؛ ليقدموا مع���ا مجموعة 
م���ن المقطوع���ات األوبرالي���ة من عصر 
الب���اروك م���ن أعم���ال ج���ورج هاندي���ل، 
جوميل���ي،  ونيكول���و  ِبْرَس���ل،  وهن���ري 
والت���ي  مونتيفي���ردي،  وكالودي���و 
تستكش���ف فكرة الحرب والسالم على 
المس���توى الداخل���ي والخارج���ي. وكان 
ع���رض “في الح���رب والس���الم... تفاهم 
من خالل الموس���يقى” قد ولد من رحم 
مشروع ش���خصي إلبداع مجموعة من 
المقطوع���ات الت���ي ال تحظ���ى بش���هرة 
واس���عة من أوب���را الباروكي���ة النابولية، 
بليغ���ة  كدع���وة  دونات���و  دي  وقدمت���ه 
مفعم���ة باألم���ل حت���ى يعم الس���الم في 
ُأنت���ج  وكان  المضط���رب،  العال���م  ه���ذا 

بدايًة كألبوم في العام 2016.
برنام���ج  ع���ن  لمح���ة  الحف���ل  ويق���دم   
مهرجان أبوظبي 2019، الذي سيش���هد 
حض���ور كوكبة م���ن الفناني���ن العالميين 
الحف���الت،  أرق���ى  س���يقدمون  الذي���ن 
األوبرالي���ة، وأمس���يات الجاز، وعروض 
تجم���ع  ع���روض  م���ن  وغيره���ا  البالي���ه 
والتقالي���د  والتمي���ز  الرق���ي  عناص���ر 
والت���ي  واإلب���داع.  واالبت���كار  العريق���ة 

تجس���د جميعها رؤية مهرجان أبوظبي 
الت���ي يس���عى له���ا ف���ي كل ع���ام لتعزيز 
تناغم الثقافات العالمي���ة، إضافة أيضًا 
إلى م���ا يقوم به المهرجان مع ش���ركائه 
الدوليي���ن م���ن أعم���ال حصري���ة ُيق���دم 
م���ن خاللها فنان���ون إماراتي���ون وعرب 
إل���ى العالم، فضال عن ش���راكات ُتس���هم 
في تعزيز مكان���ة أبوظبي الثقافية في 

العالم.
وكان مهرج���ان أبوظبي ومنذ إطالقته 
األولى قبل 16 عاما قد سعى إلى إبراز 
تل���ك القيم وتس���ليط الض���وء على قوة 
والي���وم،  الثقاف���ي.  والتب���ادل  التناغ���م 

الح���دث  أبوظب���ي،  مهرج���ان  يعتب���ر 
الثقاف���ي والفن���ي األبرز ال���ذي يقام في 
ش���هر م���ارس م���ن كل ع���ام، كم���ا تمت���د 
برامج���ه المجتمعي���ة وتل���ك المتوجهة 
للشباب )الش���باب في المهرجان( على 

فعالي���ات  وتق���دم  الس���نة  م���دار 
الحف���الت  تتضم���ن  خاص���ة 
المس���ائية وأنش���طة التواصل 
م���ن  العالم���ي  الجمه���ور  م���ع 
التكلي���ف  مش���اريع  خ���الل 

والتعاون.
 وس���يتم اإلع���الن ع���ن تفاصي���ل 

البرنامج الرئيس وفعاليات مهرجان 

أبوظبي 2019 في ديس���مبر المقبل من 
خ���الل مؤتمر صحاف���ي ُيعقد في قصر 

اإلمارات.

من فعاليات مهرجان أبوظبي

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد
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@albiladpress.com
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بمع���رض  الفاعل���ة  بع���د مش���اركتها 
الش���ارقة الدول���ي للكت���اب، تحض���ر 
واآلث���ار  للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة 
الثقاف���ي  الح���راك  ف���ي  مج���دًدا 
مع���رض  خ���الل  م���ن  الخليج���ي 
ف���ي  للكت���اب  الدول���ي  الكوي���ت 
دورت���ه الثالث���ة واألربعي���ن، وال���ذي 
المواف���ق  األربع���اء  افتتاح���ه  ت���م 
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جابر المبارك الحمد آل صباح.
الثقاف���ة  هيئ���ة  جن���اح  ويع���رض 
مختل���ف  بالمع���رض  المش���ارك 
والثقافي���ة  األدبي���ة  المطبوع���ات 
الص���ادرة ع���ن الهيئ���ة، كم���ا يع���ّرف 
والخليج���ي  الكويت���ي  الجمه���ور 
وزوار المع���رض م���ن مختل���ف دول 
العال���م عل���ى مؤلفات مش���روع نقل 
المع���ارف المترجمة من أهم الكتب 

العالمية.
يذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الثالثة واألربعين  «

يقدم أكثر من 500 دار نشر تعرض ما يفوق 87 ألف كتاب.

الثقافة بمعرض الكويت للكتاب

صدرت في القاهرة عن “الكتب خان للنشر”؛ رواية “الطباخ” للروائي السويسري 
مارتن زوتر، بترجمة عن األلمانية أنجزها المصري سمير جريس. 

تق���دم ه���ذه الرواي���ة اللق���اء المثال���ي بي���ن 
عالم���ي األدب والطهي، إذ تتمح���ور تيمتها 
ح���ول خبرة الطه���ي والطع���ام، عبر حبكات 
النش���اط  ه���ذا  أعم���اق  لتكش���ف  س���ردية، 
اإلنس���اني الفريد. ويكمن التحدي األصعب 
لرواية أدبية مكتوب���ة عن عالم الطبخ، في 
كيفية نقل تلك الخبرة الحس���ية باألس���اس 
إل���ى عالم األدب، وتقديمه���ا إلى القارئ عبر 
الكلم���ات. وف���ي “الطب���اخ”، ينج���ح مارت���ن 
التح���دي، ويق���دم رواي���ة  زوت���ر ف���ي ه���ذا 
للح���واس،  ومحف���زة  الجاذبي���ة  ش���ديدة 
تس���تنفر قارئه���ا للت���ورط فيه���ا ب���كل كيانه، 
بتن���اول هموم ش���خصية الطب���اخ ورغباته. 
خلط���ة اس���تثنائية من المذاق���ات والروائح 
واألحاس���يس، وحبك���ة مدروس���ة المقادير، 
تجم���ع الطعام والح���ب بالحرب والعنصرية 

والسياسة، لتقول الكثير عن طبائع البشر
“الطباخ” هي التعاون الرابع للمترجم س���مير 

جريس مع “الكتب خان”، بعد ترجمتين هما: 
“حرف���ة القت���ل” للكات���ب نوربرت غش���تراين، 
و”الس���قوط”؛ مختارات قصصي���ة لفريدرش 
دورنم���ات، فض���ال عن كت���اب نق���دي بعنوان: 

“غونتر غراس ومواجهة ماض ال يمضي”..

نظ���م المعه���د العال���ي للفن���ون المس���رحية بالكوي���ت أمس���ية تأبين وفاًء لس���يد 
الرواية الكويتية إسماعيل فهد إسماعيل بعنوان ” قريبا من هنا.

تضمنت األمس���ية 3 عروض أساس���ية كان 
أوله���ا فيلما وثائقيا يجس���د س���يرة الراحل 
إس���ماعيل فه���د إس���ماعيل، ويخت���زل أه���م 
آراء م���ن عاش���روه وعايش���وه ف���ي رحلت���ه 
األدبية اإلبداعية، أمثال س���ليمان الشطي، 
واألدي���ب طال���ب الرفاع���ي وغيرهم���ا. أم���ا 
العرض الثاني، فكان مسرحيا وقدمه عدد 
م���ن طلبة المعه���د العالي وثق���وا من خالله 
أه���م المحطات وبع���ض الذكريات الخاصة 
ف���ي حياة الروائي الكويتي إس���ماعيل فهد 
إس���ماعيل، الع���رض الثالث تضم���ن أوبريتا 
غنائيا مصغ���را تروي كلمات���ه عناوين ألبرز 

المؤلفات والروايات التي أبدعها الراحل.
وق���ال عمي���د المعهد عل���ي العن���زي : نلتقي 
الكويتّي���ِة،  الكتاب���ِة  لش���جرِة  الي���وم وف���اًء 
وعرفان���ا بجمي���ِل قام���ة ال تغي���ب في أولى 
للفن���ون  العال���ي  للمعه���د  الفني���ة  األنش���طة 
المس���رحية الت���ي يتماس فيها مع المش���هد 

الثقاف���ي عبر االحتفاء بأح���د رموز الثقافة 
واألدب ف���ي كويتنا الحبيبة، الكاتب الكبير 

إسماعيل فهد إسماعيل رحمه هللا..
وأض���اف: نتن���ادى اليوم، ونجتم���ع في هذا 
الجلي���ل  ألديبن���ا  لنتوج���ه  الرائ���ع،  المعه���د 
إس���ماعيل فهد إس���ماعيل بالحب والعرفان 
والتقدي���ر، عل���ى م���ا قدم���ه وأس���هم به من 

إبداع،

أطلقت دار “كلمات” الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب األطفال واليافعين 
باللغة العربية التابعة لمجموعة كلمات أحد عشر عنوانا أدبيا جديدا لنخبة من 
المؤلفي���ن والرس���امين العرب والعالميي���ن في مجال أدب الطف���ل، وتتطرق في 

مضامينها سرد حكايات وقصص ثرية بالمعرفة والخيال.

وتض���ّم قائم���ة اإلص���دارات كت���اب “في���ل 
زراف���ة أم لقل���ق” لمؤلفت���ه نهل���ة غن���دور، 
والرسام إستلي ميزا، وتدور قصته حول 
فتاة صغيرة تعتقد أنها ال تستطيع تسلق 
الش���جرة؛ ألنه���ا تس���تخدم جه���ازا لتقويم 
الس���اقين وع���ّكازا للس���ير، وبع���د تفكي���ر 
عمي���ق تج���د خياره���ا. القصة تس���تهدف 
اإلعاق���ات  ذوي  األطف���ال  ثق���ة  تعزي���ز 
عل���ى  وتحفيزه���م  بأنفس���هم  الجس���دية 

اإليمان بقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تش���تمل القائمة على كتاب “بطل من 
ن���وع آخ���ر” لمؤلفته فاطمة ش���رف الدين، 
والرس���امة راس���ا جون���ي، ت���دور أحداث���ه 
ح���ول طف���ل يعان���ي أزم���ة صحي���ة لكن���ه 
يمتل���ك ق���درات كبي���رة، القص���ة مفعم���ة 
باألم���ل وتوض���ح مراح���ل ع���الج الطف���ل 

وتعطيه األمل في الشفاء الكامل، وتمنح 
األطف���ال بع���دا اجتماعي���ا للتضام���ن م���ع 
المرضى. ويتمحور كتاب “أريج” للمؤلف 
عباده تقال، والرس���ام أليساندرا سنتيلي، 
ح���ول الطفلة أريج المحب���ة للورد، والتي 

سميت تيمنا برائحة الورد العطرة.

“الطباخ” لمارتن زوتر قريبًا من هنا 11 إصدارا أدبيا لألطفال

أطلقت الروائية الجزائرية أحالم مس���تغانمي ضمن فعاليات الدورة الس���ابعة والثالثين من معرض الش���ارقة الدولي للكتاب، في 
مركز إكسبو الشارقة، “شهيا كفراق” أحدث أعمالها، والصادر عن دار هاشيت أنطوان.

والتق���ت مس���تغانمي جمهورها م���ن كل بقاع الوط���ن العربي، في 
حفل توقيع احتضنته قاعة الفكر في المعرض، وأعربت في كلمة 
ألقته���ا في بداية الحفل عن س���عادتها بتج���دد لقائها مع جمهورها 
في الشارقة، وضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أكدت 
بأنه بات ُيمثل عرس���ا ثقافيا عالميا يجم���ع الُكتاب، والقراء، وكل 
محبي الكلمة والحرف، كما أعربت عن س���عادتها العميقة بإطالق 
أح���دث أعماله���ا م���ن على منصة المع���رض، الذي ش���هد في أعوام 
سابقة إطالق كتابيها “األسود يليق بك”، و”عليك اللهفة”، متمنية 

أن ينال إعجاب ورضا القراء.
وح���ول “ش���هيا كف���راق” قال���ت مس���تغانمي: إنه لي���س كتاب حب 
تماما، إذ فيه شيء من الحب، وفيه كثير من التهكم؛ ألن الحياة 
تف���رض علين���ا أال نأخذ األم���ور كثي���رًا مأخذ الجد، لكي ال نش���قى 

به���ا، وه���و موجه إلى العقول، وفيه ش���يء م���ن الوطنية، والوجع 

العربي؛ ألنني لم أشف من عروبتي.

وأضافت: كما أن الكتاب يحتوي تأمالت في الحياة، ويسعدني أن أقدمه لكم هنا في الشارقة، كما يسعدني أن أتعرف على  «
انطباعكم عنه، فالكاتب دائما يعيش حالة ذعر وارتباك مع كل إصدار جديد، إنه كتاب بين كتابين، لكن كان البد أن أكتبه 

ألتخلص من كل األشياء التي كنت أحملها في قلبي. تسرد الكاتبة في “شهيا كفراق” قّصة الفراق، لرجل فقد ثقته بالحّب، رجٍل 
غامض، يخاطب ذكريات أحالم الكاتبة واإلنسانة، التي أرادت للكتاب أن يسرد مواقف ولحظات عاشتها مع قامات عاصرتهم 

مثل نزار قباني وغازي القصيبي، وأخرى عائلية خاصة.

أح���������دث أع������م������ال أح���������ام م���س���ت���غ���ان���م���ي

“ شهًيا كفراق”...

أعلن���ت جائ���زة الش���يخ زاي���د للكت���اب عن 
الطف���ل”  “أدب  لف���رع  الطويل���ة  القائم���ة 
 .)2018-2019( عش���رة  الثالث���ة  لدورته���ا 
واش���تملت القائمة على عش���رة أعمال من 
أص���ل 168 مش���اركة ينتم���ي مؤلفوها إلى 
ع���دد م���ن ال���دول العربية، وج���اءت أغلب 
المش���اركات م���ن دول���ة اإلم���ارات العربية 
ومص���ر  والس���عودية  ولبن���ان  المتح���دة 

واألردن وسوريا والكويت.
وتش���تمل القائم���ة الطويل���ة عل���ى كت���اب 
“الن���ور ينتظ���رك” للكاتبة ش���ما بنت محمد 
ب���ن خال���د آل نهي���ان، وه���و من إص���دارات 
منش���ورات الدار المصرية اللبنانية 2018، 
إضافة إلى إصدارين من دار الحدائق هي 
“أحل���م أن أك���ون خ���الط إس���منت” لمؤلفه 
حسين المطوع - 2018 ، وكتاب “أنا لست 

أنت” للمؤلف  جيكر خورشيد - 2018.
وتتضم���ن القائم���ة الطويلة ف���ي فرع أدب 
الطف���ل األعم���ال التالي���ة أيض���ًا “ستش���رق 
الش���مس ول���و بع���د حي���ن” للكاتب���ة تغريد 

الس���لوى  ع���ن  الص���ادر  النج���ار،  ع���ارف 
عل���ى  و”س���ر   ،2017 والنش���ر  للدراس���ات 
دفت���ر س���اري” للكاتبة رانيا زبي���ب ضاهر ، 
الصادر عن دار الس���اقي 2018، و”أصوات 
العالم” للكاتبة نادية النجار من منشورات 
دار الهده���د للنش���ر والتوزيع 2018، و”أين 
منقاري؟” للكاتب���ة يارا بامية والصادر عن 
ورش���ة فلس���طين للكتاب���ة 2018، و”ح���ور 
تش���رب الش���اي م���ع القم���ر” للكات���ب جمال 

بوطي���ب، والصادر عن مؤسس���ة مقاربات 
 ،2017 الثقافي���ة  والصناع���ات  للنش���ر 
ورواي���ة “أجنح���ة طائرت���ي” للكاتبة رجاء 
مالح الصادرة عن معالم للطباعة والنش���ر 
والتوزي���ع - دار المؤل���ف للنش���ر والطباعة 
القرم���زي”  و”معطف���ي   ،2018 والتوزي���ع 
للكاتب���ة حص���ة جوع���ان المزروع���ي، م���ن 
للنش���ر  العرب���ي  العال���م  دار  منش���ورات 

والتوزيع 2018.

أع��م��ال ت��ك��ش��ف ع���ن 10  ل��ل��ك��ت��اب  زاي����د  ج���ائ���زة 

إعالن قائمة “أدب الطفل”

ال تحزن . 
فإن أي شيء تفقده 
سيعود إليك في هيئة 

أخرى
جالل الدين 

الرومي
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السفير البحريني: اإلسكان والصحة والتعليم قطاعات استثمارية واعدة

“البحرين – شينجن” يبحث آفاق التعاون

انطلق���ت صب���اح أم���س )الجمع���ة( ف���ي مدينة ش���ينجن الصيني���ة أعم���ال منتدى 
البحري���ن – ش���ينجن لألعم���ال بحض���ور مجموع���ة م���ن المس���ؤولين البحرينيي���ن 
والصيني���ن؛ لبح���ث آف���اق التع���اون المش���ترك، إذ ش���هد المؤتمر اتفاق���ات تعاون 

مشتركا.

وف���ي االفتتاح، رح���ب س���فير البحرين 
ل���دى الصي���ن أن���ور العبدلل���ه ف���ي كلمته 
بأصح���اب األعم���ال الصينيي���ن، مؤك���دا 
أن العالقات البحرينية الصينية تش���هد 
تقارب���ا كبيرا على مدى التاريخ. وش���دد 
العبدهللا أن البحرين منفتحة لمزيد من 
التعاون مع الصي���ن للتبادل االقتصادي 
إل���ى  الفت���ا  واالجتماع���ي،  والثقاف���ي 
أن رؤي���ة البحري���ن 2030، ته���دف إل���ى 
تحقي���ق تنمي���ة اقتصادي���ة مس���تدامة، 
مش���يرا إل���ى أن الخلي���ج بحاج���ة إل���ى 
ف���ي حي���ن أن  الصيني���ة،  التكنولوجي���ا 
الصين يمكنها االس���تفادة من األس���واق 
النامي���ة ف���ي دول الخلي���ج إل���ى جان���ب 

حصولها على احتياجاتها من الطاقة.
ولفت الس���فير البحرين���ي إلى أن وزارة 
الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة قامت 
بخط���وات كبي���رة لتقلي���ص المتطلبات؛ 
م���ن أج���ل تأس���يس األعم���ال، كم���ا ت���م 
الواح���دة  المحط���ة  نظ���ام  اس���تحداث 

لتراخيص األعمال.

وشرح السفير عددا من مميزات الموقع 
المثالي للبحرين، والذي يتيح الوصول 
لعش���رات الماليين من المستهلكين في 
دول الخلي���ج، إل���ى جان���ب أن البحرين 
تعتب���ر مرك���زا مصرفي���ا ف���ي المنطق���ة، 
إضاف���ة إل���ى تواف���ر الم���وارد البش���رية 
ونظ���ام  قوي���ة  وتش���ريعات  المؤهل���ة، 
مصرف���ي صل���ب بفضل وج���ود مصرف 

البحرين المركزي.
وأض���اف الس���فير أن���ه في الع���ام 2015 
تم افتتاح مجم���ع التنين في البحرين، 
الصيني���ة  التكنولوجي���ا  وف���ر  وال���ذي 
مجل���س  ودول  للمملك���ة  والمنتج���ات 
األوس���ط  الش���رق  ودول  التع���اون 
المش���روع يؤك���د  وإفريقي���ا، وأن ه���ذا 
تنتظ���ر  واس���عة   آفاق���ا  أن  بوض���وح 

البلدين لتطوير عالقاتهما.

تسهيالت واسعة

التكالي���ف  ع���ن  العب���دهللا   وتح���دث 
المنخفضة لألعمال في البحرين، والتي 

تش���كل نقطة جذب للشركات الصينية، 
إذ أشارت دراسة أجرتها شركة “كي بي 
أم إل���ى أن البحري���ن تعتبر أقل بنس���بة 
الس���نوية  التكالي���ف  ف���ي  أق���ل   %  35
التش���غيلية مقارن���ة ب���دول الخليج، كما 
أن  اإليج���ارات أقل بنحو أربع أضعاف، 
وكذل���ك تكالي���ف تش���غيل العمال���ة أقل 
من غيره���ا، في وقت أن هناك خيارات 
واس���عة للحص���ول عل���ى موارد بش���رية 

عالية التأهيل.
وأردف أن كل ذلك يعني أن هناك مزايا 
تنافس���ية لرج���ال األعم���ال الصينيي���ن، 
له���م  أنش���طة  لفت���ح  أق���ل  وتكالي���ف 

بالبحرين.
وتح���دث الس���فير عن تجرب���ة صندوق 

الع���ام  ف���ي  تأس���س  وال���ذي  “تمكي���ن”، 
2006، كمؤسس���ة تس���اعد على تحقيق 
رؤية البحرين وتطوير القطاع الخاص 
من ن���واح عدة مث���ل التموي���ل وتقديم 

االستشارات والتدريب.
المؤسس���ات  إل���ى  الس���فير  وتط���رق 
الصغي���رة والمتوس���طة، والت���ي تش���كل 
نح���و 90 % م���ن إجمال���ي المؤسس���ات 
تط���ور  وأن  الوظائ���ف،  معظ���م  وتوف���ر 
م���ن  مزي���دا  يعن���ي  الش���ركات  ه���ذه 
االستقرار لالقتصاد، مضيفا أن مجلس 
التنمي���ة االقتصادي���ة ح���دد ع���ددا م���ن 
القطاع���ات التي يريد أن يس���تقطب لها 
االس���تثمارات مثل القطاع التكنولوجي 

واللوجستي.

“أمازون” تستحوذ على 
نصف “اإللكترونية”

أظهرت دراسة نش���رت نتائجها شركة 
“إي ماركتر” المتخصصة أن مجموعة 
“أمازون” ستس���تحوذ على نحو نصف 
ف���ي  اإللكتروني���ة  التج���ارة  إي���رادات 
الواليات المتحدة )48 %(، أي ما يزيد 
ع���ن 250 مليار دوالر. ومع نمو متوقع 
بنس���بة 29 % مقارن���ة بالع���ام 2017، 
نم���وا  العمالق���ة  المجموع���ة  تحق���ق 
أس���رع م���ن النم���و اإلجمال���ي للتج���ارة 
أن  ويتوق���ع   .)%  16( اإللكتروني���ة 
تبلغ قيمة س���وق التجارة اإللكترونية 
م���ا   2018 ف���ي  المتح���دة  بالوالي���ات 
مجموعه 525 ملي���ار دوالر بينها 252 

مليارا ل� “أمازون” وحدها.

أفاد مس���ؤول صيني رفيع المس���توى أن 
موق���ع البحري���ن اإلس���تراتيجي يؤهله���ا 
االس���تثمارات  م���ن  مزي���د  الس���تقطاب 
الصيني���ة. وعب���ر رئيس مجل���س الصين 
لترويج التجارة الدولية، ليو شينج، عن 
تطلع بالده إلى عالق���ات تجارية وثيقة 
مع البحرين. وأش���ار على هامش منتدى 
البحرين – شينجن لألعمال،  إن العالقات 
بي���ن البحرين والصين تمت���د إلى تاريخ 
طويل جدا، ونتطلع للتعاون مع المملكة 
الت���ي نعتبره���ا البواب���ة لدخول أس���واق 
الشرق األوسط، خصوصا أن الكثير من 
الش���ركات الصينية مهتم���ة لدخول هذه 
األس���واق؛ كونها م���ن أه���م المناطق في 
العال���م. وقال ليو ش���ينج “قرب البحرين 
م���ن س���وق المملك���ة العربية الس���عودية 
الكبير يجعل الشركات الصينية تتشجع 

لدخول السوق البحريني”.
ع���ن  الصين���ي  المس���ؤول  وتح���دث 

البحري���ن  ف���ي  الصيني���ة  االس���تثمارات 
وزي���ادة التب���ادل التج���اري ف���ي البلدين 
“ خالل العقد الماض���ي   نما حجم التبادل 
البحري���ن  بي���ن  االقتص���ادي  التج���اري 
والصي���ن، وم���ن أبرز االس���تثمارات التي 
ه���واوي  ش���ركة  البحري���ن  إل���ى  دخل���ت 
الت���ي دش���نت مق���را إقليمي���ا له���ا هن���اك، 
وهذه التجربة تش���جع الشركات األخرى 
م���ن  أعماله���ا  إط���الق  عل���ى  الصيني���ة 

البحرين”.

وأشاد المسؤول الصيني بالتسهيالت التي توفرها البحرين  «
للمستثمرين قائال: “ ما تتميز به البحرين من سهولة في اإلجراءات 

بوضوح وشفافية في التشريعات التجارية، إضافة لكونها تمتلك قاعدة 
جيدة إلطالق األعمال في قطاع تقنية المعلومات يجعلها مميزة 

لدينا”.

مسؤول صيني: البحرين بوابتنا التجارية

تح���دث الرئي���س التنفيذي لمجلس التنمي���ة االقتصادية خالد الرميحي خالل منتدى البحرين – ش���ينجن لألعمال، عن تحول تقني 
كبير يعيشه العالم لالنتقال من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الجديدة، مما يخلق تحديا للدول، كما أنه يخلق فرصا جديدا.

وبي���ن أن مجلس التنمي���ة االقتصادية، وضع نصب عينيه أن يتم 
الوصول بمستويات اإلبداع في البحرين إلى غاياتها، وخلق بيئة 

مناسبة لتنويع االقتصاد وعقد الشراكات مع العديد من الدول.
وأش���ار الرميح���ي إل���ى أن���ه ف���ي أبري���ل المقب���ل تحتف���ل البحرين 
والصين بمرور عقود على عالقاتهما، التي أصبحت أكثر قوة من 

أي وقت مضى.
وق���ال الرميح���ي “ف���ي البحري���ن، لدين���ا طم���وح ق���وي لالنتق���ال 
للتكنلوجي���ا الحديث���ة، لدين���ا ع���دد س���كان قليل، ولكن���ه على قدر 
كبير من التعليم”، مش���يرا إلى أن البحرين قامت بخطوات كبيرة 
عل���ى صعيد هذا االنتقال، مثل تأس���يس وتأهيل بيئة تكنولوجيا 
الخدم���ات المالي���ة والتحول نحو الحوس���بة الس���حابية مع اتخاذ 
“أم���ازون” لخدم���ات الحوس���بة الس���حابية المملك���ة مق���را إقليميا 

لعملياتها. 
وأك���د الرميح���ي أن أكث���ر من نصف الق���وى العاملة ف���ي البحرين 
تعمل في القطاع الخاص، ولدينا تكاليف أقل لتأس���يس وتشغيل 
األعم���ال، ومس���توى أعم���ال تنافس���ي مقارن���ة بال���دول المجاورة، 

الفتا إلى أن البحرين س���تكون ش���ريكا للصين خصوصا مع جهود 
األخيرة لمد طريق الحرير الجديد.

رح����ب نائب عمدة ش����ينجن، آي زوفين����ج، بالوفد 
البحريني المشارك في منتدى البحرين – شينجن 
أول  ه����ي  ش����ينجن  أن  إل����ى  الفت����ا  االقتص����ادي، 
منطق����ة حرة ف����ي المنطق����ة، وش����كلت موقعا بين 
م����كاو وهونغ كون����غ، وأن الناتج المحل����ي للمدينة 
يف����وق 330 ملي����ار دوالر، كما أنها مقر ألكبر ميناء 

للحاويات وأحد أكبر المطارات في المنطقة.

وعبر المسؤول الصيني أنه بعد الزيارة  «
التي قام بها جاللة الملك إلى جمهورية 
الصين الشعبية، تعززت العالقات بين 

البلدين، وأن البحرين تعتبر شريكا مهما 
للصين، وأنها يمكن أن تشكل بوابة 

لمنطقة الشرق األوسط ولفتح آفاق 
تعاون مشتركة، معبرا عن أمله أن يكون 
هناك خطوط جوية مباشرة بين البلدين 

قريبا. وتحدث المسؤولون الصينيون عن 
حركة تجارة تقدر تقدر بنحو 379، في حين 

تبلغ حجم صادرات شينجن نحو 225 مليار 
دوالر.

خالد الرميحي 

نائب عمدة شينجن

الرميح��ي: احتفال بم��رور عقود على العالق��ات في أبريل الن��ات��ج المح�ل���ي لشينج����ن يف����وق 330 ملي���ار دوالر
تكاليف األعمال بالبحرين أقلنائب العمدة: البحرين بوابة الشرق األوسط
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البحـريــن مـوقــع مثـالــي لطـريــق الحـريـر
إس��ت��رات��ي��ج��ي��ا دورا  ت��ل��ع��ب  ت������زال  ال  ال��م��م��ل��ك��ة  ال���ع���اص���م���ة:  م���ح���اف���ظ 

أك���د محاف���ظ العاصمة الش���يخ هش���ام ب���ن عبدالرحم���ن آل خليف���ة العالق���ات الوطيدة بين 
البحري���ن والصي���ن من���ذ طريق الحرير القديم، ال���ذي يمر عبر البحرين، مؤك���دا أن المملكة ال 

تزال في موقع إستراتيجي مناسب لتلعب دورا في طريق الحرير الجديد.

وأش���ار الش���يخ هش���ام إل���ى أن زي���ارة جاللة 
الملك للصين ف���ي 2013 فتحت آفاقا أرحب 
للتع���اون بي���ن الحكومتين والقط���اع الخاص 
ف���ي البلدي���ن، مؤك���دا أهمي���ة االس���تفادة من 

فرص الشراكات.
وبي���ن المحافظ أنه ف���ي نوفمبر 2016 خالل 
الزي���ارة التي قام بها للصي���ن وتوقيع مذكرة 
تفاهم بين البلدين، تشكلت عالقة قوية بين 
المنامة وشينجن، آمال االستمرار في تطبيق 

ما نصت عليه مذكرة التفاهم.

وتط���رق المحاف���ظ، إل���ى أن البحري���ن تتمتع 
بمس���تويات كبيرة من التنافسية واالستقرار 
والموق���ع اإلس���تراتيجي ووج���ود نظام قوي 
للمواص���الت واالتص���االت يربطه���ا م���ع دول 
الخلي���ج المجاورة، كما تش���كل المملكة بوابة 
لسوق تحتوي على 440 مليون مستهلك في 
أس���واق المنطقة، م���ع وجود بيئ���ة خالية من 
الضرائ���ب. واأله���م بيئة االنفتاح والتس���امح 
للمواطني���ن ف���ي البحري���ن إلى جان���ب وجود 
380 مؤسس���ة مالية، فإنها تعتبر مركزا ماليا 

x.في المنطقة
بي���ن  للتع���اون  جاه���زة  البيئ���ة  أن  وأض���اف 
المنام���ة وش���ينجن، وتفعيل مذك���رة التفاهم 

التي تم توقيعها في 2016.

فتح آفاق تعاون واسعة

م���ن جهة أخرى، أكد محافظة العاصمة تطلع 
البحري���ن إل���ى فت���ح آف���اق واس���عة وجديدة 
مم���ا  واالس���تفادة  والتنس���يق  التع���اون  م���ن 
وصل���ت إلي���ه مدين���ة ش���ينجن الصيني���ة من 
تقدم وازدهار واهتمام، موضحا أن البحرين 
تمتل���ك العدي���د م���ن المقومات الت���ي تعطيها 

تميزها على مستوى المنطقة الخليجية. 
م���ع  المحاف���ظ عق���د اجتماع���ا خاص���ا  وكان 
نائب عمدة مدينة ش���نجن، اي سويفانغ على 
شرف الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن، رئيس 
الوف���د البحريني الزائ���ر للمدينة، حيث حضر 
االجتماع الرئي���س التنفيذي لمجلس التنمية 

االقتصادية خالد الرميحي وس���فير البحرين 
ل���دى الصين أن���ور العب���دهللا، ورئيس مجلس 
إدارة غرف���ة تجارة وصناعة البحرين س���مير 
ن���اس، إضافة إل���ى حضور مس���ؤولي القطاع 

الحكومي والخاص من الجانبين. 
“أن  ل���ه  تصري���ح  ف���ي  المحاف���ظ  وأض���اف 
جمهوري���ة الصين الش���عبية تعتب���ر من الدول 
الكب���رى الت���ي له���ا دوره���ا الري���ادي وتأثيرها 
الفاعل في الساحة العالمية لتمتعها باقتصاد 
واعد، فقيادة البحرين الرش���يدة تؤمن أش���د 
اإليمان بسياسة التقارب مع الصين خصوصا 

في المجالين االقتصادي والتجاري.
يأت���ي ذل���ك عل���ى هامش زي���ارة وف���د مكون 
م���ن عدد م���ن الجه���ات الحكومي���ة والخاصة 
لمدين���ة ش���نجن، ف���ي إط���ار جول���ة ترويجية 

ينظمها مجلس التنمية االقتصادية، وتهدف 
إل���ى تعزيز العالق���ات االقتصادي���ة والتعاون 
البلدي���ن، وذل���ك انطالق���ا  بي���ن  االس���تثماري 
م���ن مذك���رة التفاه���م الموقعة بي���ن محافظة 
العاصم���ة ومدين���ة ش���نجن الصينية س���بتمبر 

.2016

تأسيس قنوات اتصال

يذك���ر أن محافظ العاصمة قد ألقى كلمة في 
أعمال منت���دى بحرين- ش���ينجن االقتصادي 
الذي يعتبر حدثا بارزا لتس���ليطه الضوء على 
مس���توى التع���اون االقتص���ادي بي���ن البلدين، 
كما يهدف إلى تش���ارك المعلومات وتأس���يس 
قن���وات اتص���ال ح���ول الف���رص االقتصادي���ة 

واالستثمارية المتاحة.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

مج���االت  العب���دهللا  الس���فير  وش���رح 
م���ع  أن���ه  الفت���ا  المملك���ة،  االس���تثمار 
وج���ود نمو س���كاني كبير، ف���إن هناك 
أولوي���ة لمش���روعات البني���ة التحتية، 
مث���ل قط���اع الطاقة وإدخ���ال الطاقة 
أن  كم���ا  الري���اح،  وطاق���ة  الشمس���ية 
النف���ط والبتروكيماوي���ات مقبل على 
مشروعات توسعة عمالقة سواء في 
الصناعات األساس���ية أو الثانوية. أما 
القطاع الثالث الواعد، فهو الصناعات 

الغذائية ومنتجات الحالل وغيرها.
أولوي���ة  ع���ن  العب���دهللا  كم���ا تح���دث 
الحكومة في التركيز على مشروعات 
اإلسكان؛ لتلبية احتياجات البحرين، 

وهذا يوف���ر فرصا كبيرة لالس���تثمار، 
وكذلك في قطاع السياحة.

أش���ار  اللوجس���تي،  القط���اع  وف���ي 
السفير إلى مش���روعات كبيرة يجري 

العم���ل عليها في البحرين مثل جس���ر 
المل���ك حم���د الجدي���د بي���ن البحري���ن 
والس���عودية، وال���ذي س���يحتوي على 
مش���روع الس���كة الحدي���د، ومش���روع 
الدول���ي،  البحري���ن  مط���ار  توس���عة 
الصح���ي،  للقط���اع  أيض���ا  متطرق���ا 
اإللكتروني���ة  التج���ارة  جان���ب  إل���ى 
الت���ي تع���د فرصة مناس���بة للش���ركات 
الصينية لعقد ش���راكات م���ع نظيراتها 

البحرينية.
وأخي���را، تحدث العب���دهللا عن قطاع 
التعلي���م، داعي���ا الجامع���ات والمعاهد 
الصيني���ة إل���ى افتت���اح ف���روع لها في 

المملكة.

مجاالت واعدة

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

علي الفردان من شينجن )الصين(

إحدى جلسات المنتدى

حضور واسع بالمنتدى

علي الفردان من شينجن

 ليو شينج



كش���ف وزي���ر المواص���ات واالتصاالت كمال أحمد، ع���ن أن القيمة اإلجمالية للصفقات التي أبرمت للش���ركات التجارية والعس���كرية 
بمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة بلغت 5.1 مليار دوالر.

وأك���د الوزير أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد 
أم���س أن المع���رض نج���ح في تحقي���ق أهدافه، 
حيث ش���هد مش���اركة 11 ش���ركة من ضمن أكبر 
15 ش���ركة عالمي���ة في قط���اع الطيران، وش���هد 
المع���رض تنظي���م مؤتمر ع���ن الطي���ران المدني 
المط���ارات،  ع���ن  في���ه، وآخ���ر  الس���يدات  ودور 
وجميع المؤشرات تبين أن المعرض ناجح بكل 
المقاييس، حيث ش���هد زيادة بنس���بة 35 % في 

مشاركة الشركات مقارنة بالمعرض السابق.
وذك���ر أن 66 % م���ن الش���ركات الت���ي ش���اركت 
بالمع���رض ه���ذا العام هي ش���ركات عالمية ومن 
خ���ارج البحرين س���واء من الخلي���ج أو مختلف 
الق���ارات، كم���ا ش���هد المع���رض مش���اركة 7 دول 
بأجنح���ة مقارنة بمش���اركة 4 دول في النس���خة 

الس���ابقة م���ن المع���رض التج���اري، وكذلك تمت 
مضاعف���ة المس���احة باالجنح���ة، نتيج���ة لتزايد 
الطلب على المش���اركة ه���ذا العام مما يدل على 
الثق���ة فيه.وتوق���ع الوزي���ر أن يش���هد المع���رض 
توافد أكثر من 30 ألف زائر بنهاية أيام انعقاده.
وأض���اف أن النس���خة المقبل���ة في الع���ام 2020 
س���يتم تنظيمها في الفترة من 19 - 21 نوفمبر، 
وس���تتزامن م���ع ذك���رى م���رور 10 س���نوات على 
بدء انطالق المعرض، الذي وضع البحرين على 
خارط���ة الدول التي تحتض���ن معارض الطيران 
ف���ي العال���م، موضح���ا “م���ن المؤك���د أننا س���نبدأ 
بالتحضير في ظل توجيهات الممثل الشخصي 
لجالل���ة المل���ك، رئي���س اللجن���ة العلي���ا المنظمة 
لمعرض البحرين الدولي الطيران، س���مو الشيخ 

عبدهللا بن حمد آل خليفة، وسنس���عى إلظهاره 
على المس���توى المطلوب الذي يليق بما حققته 

البحرين من نجاح في هذا اإلطار.
وأك���د الوزي���ر أن تنظي���م المعرض ج���اء للتأكيد 
عل���ى مكان���ة وموق���ع البحري���ن االس���تراتيجي 
كبواب���ة للس���وق الخليج���ي الواع���د ال���ذي يقدر 
ب���� 1.5 ملي���ار دوالر، وجمي���ع ال���دول ترغب في 
دخ���ول ه���ذا الس���وق، والبحري���ن ه���ي البواب���ة 
المثل���ى للش���ركات األجنبي���ة ف���ي هذا الس���وق، 
بالتال���ي ف���إن تنظي���م المع���رض وحض���ور ه���ذه 
الش���ركات من مختلف دول العالم ورؤية البنية 
التحتي���ة والك���وادر الوطني���ة المؤهل���ة والبيئ���ة 
الوطني���ة الجاذبة لالس���تثمار هذا يس���اعد على 

اتخاذ قراراتها بفتح مكاتب لها في المملكة.

وأش���ار إلى أن ش���ركة “تاليس” الفرنسية أعلنت 
أم���س األول ع���ن فت���ح مكت���ب ف���ي البحري���ن، 
له���ذا فإن المش���اركة تس���اهم في التع���رف على 
المزايا االس���تثمارية والبيئة االس���تثمارية التي 
توفرها البحري���ن إلى جانب األهداف التجارية 
واالقتصادي���ة. فالكثي���ر م���ن الش���ركات س���واء 
طيران أو فنادق أو ش���ركات نق���ل أو المقاولين 

المنظمي���ن للمعرض وكذل���ك التوظيف الجزئي 
تنظي���م  م���ن  يس���تفيد  ال���كل  ف���إن  للمع���ارض، 
الفعالي���ات الكبي���رة مث���ل س���باق “الفورم���ال 1” 
ومهرجان ربيع الثقافة وحوار المنامة وغيرها، 
لذا تمكنت البحرين بصورة مستمرة أثبات أنها 
بيئ���ة مالئمة لتجمع الش���ركات والحكومات من 

دول العالم.

لش���ركة  التجاري���ة  المدي���رة  أعرب���ت  بدوره���ا، 
“فارنب���ورو إنترناش���يونال”، أماندا س���تاينر، عن 
س���عادتها بمضاعف���ة مس���احة حج���م المع���رض، 
وزيادة مش���اركة الش���ركات من خ���ارج البحرين 
هذا العام حيث وصلت إلى 66 %، كما شاركت 
187 ش���ركة محلية وإقليمي���ة ودولية من بينها 

7 أجنحة دولية منها 4 دول تشارك ألول مرة.

وزير المواصالت واالتصاالت يتحدث في المؤتمر الصحافي

5.1 مليار دوالر إجمالي صفقات “البحرين للطيران”
30 ألف يزورون المعرض في نسخته الخامسة 2018
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23 % نسبة البحرينيات بـ “الطيران”
كش���فت راني���ا الجرف م���ن المجلس األعلى للم���رأة، عن أن 
نس���بة البحريني���ات العامالت ف���ي قطاع الطي���ران وصلت 
إل���ى 23 % م���ن إجمالي ع���دد العاملين بالقط���اع في الربع 
الثال���ث م���ن الع���ام الج���اري، مش���يرة خ���الل منت���دى المرأة 
ف���ي قط���اع الطي���ران أم���س إل���ى أن نس���بة البحريني���ات 
الحاص���الت عل���ى رخصة طي���ران جوية بلغ���ت 10 %، كما 
أن النس���اء البحرينيات الالئي تقل���دن مناصب قيادية في 
المملك���ة بقط���اع الطيران بلغت 13 %. وذكرت أن النس���اء 
البحرينيات العامالت في الس���المة واألمن الجوي يشكلن 
50 % م���ن إجمال���ي العاملي���ن، كما تعم���ل 50 % منهن في 
أنظم���ة  ف���ي  العام���الت  نس���بة  الج���وي، و14.5 %  النق���ل 
المالحة الجوية. كما بلغت نسبة البحرينيات العامالت في 

إدارة التراخيص الجوية 62.5 %، و27 % يعملن في علم 
القي���اس. وتطرقت إلى الدور ال���ذي يلعبه المجلس األعلى 

للمرأة في تمكين المرأة.

شهد المنتدى مشاركة عدد من العامالت في قطاع  «
الطيران من البحرين ودول الخليج للحديث عن العمل 

في القطاع والصعوبات التي تواجهن في هذا المجال، 
وكيف استطعن التغلب على هذه المشكالت، خصوًصا 

أن البعض منهن أمهات ولديهن أطفاال صغارًا مما 
يشكل تحدًيا أمامهن وتحديًدا أمام الكابتن الالئي يقدن 
رحالت طويلة ويضطررن للتغيب عن المنزل لعدة أيام 
وأطفالهن حديثي الوالدة، إال أن وجود العائلة ساعدهن 

ومكنهن من مواصلة العمل واالستمرار فيه. الجرف خالل حديثها في المنتدى

تفت���ح المنطقة المخصصة لعام���ة الجمهور بمعرض البحرين الدول���ي للطيران أبوابها 
اليوم فقط، وتتضمن برامج خاصة ترفيهية شيقة وممتعة للكبار والصغار والعائالت، 

إضافة إلى أجهزة المحاكاة ومنطقة ألعاب، وعروض جوية.

المعرض يفتح أبوابه للجمهور اليوم

الصخير - المواصالت واالتصاالت

التق���ى وزي���ر المواصالت واالتص���االت، كمال بن أحمد م���ع وكيلة النقل 
البريطاني���ة، نص���رت غني، وذلك ضم���ن أجندة اللق���اءات المنعقدة على 
هامش النس���خة الخامس���ة من معرض البحرين الدولي للطيران، حيث 
أش���اد الوزير بالعالقات الثنائية الوطيدة الت���ي تربط البحرين بالمملكة 
المتح���دة، معرب���ًا بالوقت ذات���ه عن تقديره لهذه المش���اركة التي تعكس 
عم���ق العالقات والروابط التاريخية بي���ن البلدين. حضر اللقاء عدد من 
المس���ئولين بال���وزارة وكب���ار المس���ؤولين بالحرس الوطن���ي ووفد رفيع 

المستوى من المملكة المتحدة.
ويأت���ي هذا اللقاء س���عًيا لتفعي���ل دور المعرض في تكثي���ف التعاون مع 
البلدان الصديقة والش���قيقة وخلق ش���راكات مع دول عالمية رائدة في 
مجال الطيران واجتذاب المزيد من المشاريع واالستثمارات التي تعود 

على إبراز المكانة اللوجستية للبحرين ودعم االقتصاد الوطني.

ال����وزي����ر ي��ش��ي��د ب���ال���ع���اق���ات ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وب��ري��ط��ان��ي��ا

كمال يلتقي وكيلة النقل البريطانية

وزير المواصالت ملتقيا نصرت غني

الصخير – المواصالت واالتصاالت

ت���م صب���اح أم���س الجمعة 16 نوفمب���ر 2018 بمعرض البحرين الدول���ي للطيران توقيع عقد بقيمة 930.200 ألف دينار مع ش���ركة باريس لهندس���ة 
المط���ارات الفرنس���ية لألعمال االستش���ارية وذلك بحض���ور وزير المواصات واالتص���االت، كمال بن أحمد والمدير العام لش���ركة ADPI، فلورنت 

ميرمينود، حيث تعمل شئون الطيران المدني بوزارة المواصات واالتصاالت بالتعاون مع شركة مطار البحرين.

 ف���ي اتخ���اذ اإلج���راءات الكفيل���ة بتنفيذ هذا المش���روع بمط���ار البحرين 
الدول���ي وف���ق احدث ما توصل���ت إلي���ه التكنولوجيا العالمي���ة في مجال 
CAT III، والذي يمكن الطائرات المس���تخدمة لمطار البحرين الدولي من 
االقالع والهبوط في الظروف الجوية الصعبة خاصة عند تدني مستوى 

الرؤية بالمطار.
وق���ال الوزي���ر كم���ال “ تأتي هذه الخط���وة تنفيذا لتوجيه���ات ولي العهد، 
النائ���ب االول لرئي���س مجل���س ال���وزراء، صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، بضرورة اإلسراع في تطوير وتحديث أنظمة 
المالح���ة الجوي���ة بمط���ار البحرين الدولي لتتناس���ب مع خط���ط التطوير 
والتحدي���ث الش���املة لقط���اع الطي���ران المدني وف���ق المس���يرة التنموية 
الش���املة لجالل���ة المل���ك.  واش���ار إل���ى أن التط���ور التكنولوج���ي الكبي���ر 
الذي ش���هدته هيئ���ات الطي���ران والمطارات وش���ركات الطي���ران العالمية 
ف���ي األعوام األخيرة دفعه���ا الى البحث عن أفضل وس���ائل التكنولوجيا 
الحديث���ة المتاح���ة للتعام���ل م���ع الظ���روف الجوي���ة الصعب���ة، مضيفا أن 
الوزارة بصدد تعيين استشاري لتطوير أجهزة هبوط الطائرات في مطار 
البحري���ن الدولي الى CATlll والتي ستس���مح للطائرات بالهبوط في حد 

أدن���ى م���ن الرؤية يصل إل���ى 50 مترًا، ويش���مل النظام تركي���ب مصابيح 
إضافي���ة على الم���درج وتطوير المحطات الفرعي���ة الكهربائية الضرورية 
لدعم العمليات التشغيلية بالمطار بما يوفر مستوى من السالمة واألمان 
اثن���اء عملي���ة اإلق���الع والهب���وط ويس���اعد ف���ي تخفيض ع���دد الرحالت 

المحولة من مطار البحرين الدولي وتجنب تأخير الرحالت.

أثناء توقيع العقد

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تحديث “أنظمة الهبوط اآللي”
“المواصالت” و“ADPI” توقعان عقدا بـ 930.2 ألف دينار

كش���ف الرئيس التنفيذي لمركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد 
س���عد أن “بحري���ن فينت���ك ب���ي” اس���تقطب نحو 30 ش���ركة م���ن البحرين 
والس���عودية واإلم���ارات والكوي���ت، إضافة لش���ركات عالمية م���ن أميركا 

الشمالية وأوروبا وآسيا.
وأوضح سعد للصحافيين على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي 
للطي���ران في يومه الثالث واألخير أنه س���تنضم ش���ركة م���ن أفريقيا إلى 

مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية “بحرين فينتك بي” قريبا.
وأض���اف أن المرك���ز يض���م حالي���ا 50 ش���ريكا مث���ل البن���وك والش���ركات 
والهيئ���ات الحكومي���ة، والجامع���ات، وش���ركات التكنولوجي���ا المالية، كما 
س���ينضم ش���ركاء ج���دد م���ن بينه���م ش���ركة “فيناس���ترا”، المتخصصة في 
مج���ال التقني���ات المالي���ة، والت���ي تعتب���ر ثالث أكب���ر ش���ركة للتكنولوجيا 

المالية في العالم.
ويض���م المرك���ز واح���دة م���ن أكثر الش���بكات تنوًع���ا وحيوية ف���ي منطقة 
الش���رق األوس���ط، فه���و يحتض���ن أه���م م���زودي الخدم���ات المالي���ة م���ن 
البنوك والمس���تثمرين، وش���ركات التكنولوجيا المالية، الجمعيات المالية 
والمؤسسات األكاديمية؛ لدفع عجلة االبتكار، وخلق فرص نمو جديدة.

وتط���رق إل���ى أن التكنولوجي���ا المالية ش���هدت الكثير م���ن التطورات في 
البحرين، كان آخرها إصدار مصرف البحرين المركزي األس���بوع الماضي 
ورقة استش���ارية بش���أن توجيه���ات الخدمات البنكي���ة المفتوحة، إذ قام 

بتوحي���د معايي���ر االس���تجابة الس���ريعة “QR code” والمس���تخدمة ف���ي 
أنظمة الدفع للبيع بالتجزئة في البحرين وهذه التطورات ستس���اهم في 
جع���ل المملكة مركزا أقوى للتكنولوجيا المالية ليس فقط على مس���توى 

المنطقة وإنما عالمًيا.
وذكر أن مؤتمر “بلوك أون الدولي 2018 – إعادة تعريف القطاع المالي”، 
ه���و أول مؤتم���ر ينظ���م تح���ت مظل���ة “بحرين فينت���ك بي” وس���يقام يوم 
الخمي���س المقب���ل، وهو مختص بتقنية “بلوك تش���ين”، وم���ن المتوقع أن 
يستقطب نحو 250 مبتكرا وخبيرا في تقنية “بلوك تشين” على مستوى 

العالم.
وأضاف أن “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” س���يطلق قريبا برنامجا 

تدريبيا بعنوان “فينتك تلنت”.

سعد متحدثا للصحافيين

انضمام ش��ركة إفريقي��ة ل��� “التكنولوجيا المالي��ة” قريًبا
سعد: “بحرين فينتك بي” يستقطب 30 شركة

أمل الحامد من الصخير| )تصوير: رسول الحجيري(
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المنامة - بنا

أعلن المدير العام لشركة مينا آيروسبيس محمد جمعان عن مشروع لتأهيل كادر من المهندسين البحرينيين في مجال هندسة الطائرات، كجزء من المشروع األكبر 
الذي يعنى بتأهيل حظائر للطائرات يساهم في تعزيز موقع البحرين الريادي في المنطقة بوصفها إحدى منصات خدمات الطيران الجوي.

 وق���ال في تصريح لوكال���ة أنباء البحري���ن “بنا” “نحن 
بصدد تنفيذ مش���روع يهدف إل���ى تعزيز دور البحرين 
كمنصة من منص���ات الطيران، بدأنا في مخاطبة عدد 
من الش���ركات في بهذا الخصوص، الس���يما الش���ركات 
الت���ي م���ن الممك���ن أن تح���ول إلينا بع���ض الفائض من 
العمليات. وما نس���عى إليه تحديد ش���ركتين، إحداهما 
من أجل توس���عة المبنى واألخ���رى من أجل الخدمات 

التشغيلية”.
وأض���اف “من المؤم���ل أن يبدأ العمل في العام المقبل، 

وتبل���غ التكلف���ة الكامل���ة لتأس���يس الش���ركة 12 مليون 
دين���ار، إضاف���ة إل���ى 6 ماليي���ن دين���ار س���توجه لبعض 
أعم���ال التوس���عة خ���ارج البحري���ن، وم���ن ضم���ن تلك 
األعم���ال ابتعاث مجموع���ة من البحرينيي���ن للتدريب 
والتطوير المهني في حظائر الطائرات في دول أخرى 

مثل السعودية وألمانيا”.
وأش���ار إلى أنه يتم العمل على تأهيل 15 بحرينيا في 
ه���ذا المج���ال، على أن يصل مجم���وع البحرينيين في 

هذا المجال إلى 100 خالل العامين المقبلين.

»  )MENA Aerospace( ”شاركت “مينا أيروسبيس

في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في 

الجناح E06، وهو المعرض األسرع نموا في 

منطقة الشرق األوسط في مجال الطيران، 

ويتواجد في المعرض شركاء مينا أيروسبيس 

اإلستراتيجيين، من ضمنهم شركتي “إنترتيك 

و”أي جي ام”، حيث يمثلهم كبار المسؤولين 

التنفيذيين.

“مين��ا آيروس��بيس”: مش��روع لتأهي��ل كادر م��ن المهندس��ين بالقط��اع

جعل البحرين منصة للطيران بالمنطقة

كش���ف الرئي���س التنفيذي لش���ركة مطار البحرين محمد البنفالح ع���ن توقيع نحو 90 % 
من إجمالي العقود المهمة المبرمة لتنفيذ مشروع توسعة مطار البحرين الدولي.

وأوضح البنفالح ل� “البالد” على هامش فعاليات 
مع���رض البحرين الدولي أم���س أن هذه العقود 
الت���ي ت���م إبرامها مع الش���ركات مهم���ة وحجمها 
كبي���ر، وتحت���اج التنس���يق م���ع لمق���اول الرئيس 
للمش���روع؛ بغ���رض تطوي���ر الوحدات الرئيس���ة 
داخل المبنى، مضيًفا أن المرحلة التالية لتوقيع 
هذه العقود هي تطوير هذه الشركات للوحدات 
الت���ي ستش���غرها داخ���ل مبنى المس���افرين، مما 
س���يتطلب منها الكثير من التنسيق والتخطيط 
للعم���ل جنب���ا م���ع جن���ب إل���ى المق���اول الرئيس 

للمشروع.
وأشار إلى أن العمل على تنفيذ مشروع توسعة 
المط���ار ال ي���زال ف���ي إط���ار الميزاني���ة المق���ررة 

والبالغة 1.1 مليار دوالر.
األعم���ال  ف���ي  اإلنج���از  نس���ب  وبخص���وص 
اإلنش���ائية لمش���روع التوس���عة، أوضح البنفالح 
أن نس���بة اإلنج���از في مش���روع توس���عة المطار 
وصل���ت إل���ى نحو 70 % م���ن إجمال���ي األعمال 

اإلنشائية للمشروع.
يش���ار إلى أن مشروع توسعة المطار من المقرر 

االنتهاء منه مع نهاية الربع الثالث 2019.
واس���تعرض البنف���الح االتفاق���ات الت���ي أبرم���ت 
ف���ي مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران، قائال 
إن الش���ركة وقعت ع���دة مجموعة م���ن العقود، 
التحتي���ة،  البني���ة  ألعم���ال  اتفاق���ات   3 منه���ا 
اثن���ان منه���ا لش���ركة المط���ار والثال���ث وق���ع م���ع 

أن  مبين���ا  واالتص���االت،  المواص���الت  وزارة 
ه���ذه االتفاق���ات، حي���ث وقع���ت ش���ركة المطار 
عق���د تعيين استش���اري مش���روع تطوي���ر مبنى 
الطي���ران الخ���اص ال���ذي س���يقوم عل���ى إع���ادة 
حالًي���ا  تش���غله  ال���ذي  القدي���م  المط���ار  إحي���اء 
ش���ؤون الطيران المدني، والعق���د اآلخر لتعيين 
االستش���اري لتطوي���ر منطق���ة الش���حن الج���وي 
الجدي���دة بالمطار التي س���تقع ش���مالي المدرج. 
أما وزارة المواصالت االتصاالت، فوقعت عقًدا 
لتعيي���ن االستش���اري لرفع كفاءة م���درج المطار 
ف���ي التعام���ل م���ع الرحالت ف���ي أوق���ات الرؤية 

المتدنية.
كم���ا وقع���ت الش���ركة اتفاقي���ة مع ش���ركة أحمد 
منص���ور العال���ي لتزويد ش���ركة المطار بس���يارة 
إطف���اء، والتي تأتي ضمن عقود البنية التحتية 

ورفع الكفاءة التشغيلية للمطار.
ولف���ت إل���ى أن الش���ركة كذل���ك وقع���ت عق���وًدا 

لالنتف���اع بالمط���ار عل���ى م���دار 3 أي���ام المعرض 
من���ذ ي���وم األربع���اء إل���ى أم���س الجمع���ة، حيث 
ت���م االنتهاء من تعيين ش���ركة خدم���ات المطار 
“ب���اس” كمق���دم للخدم���ات األرضي���ة بالمط���ار، 
وعينت ش���ركة البحرين لألسواق الحرة مقدًما 
وكذل���ك  بالمط���ار،  الح���رة  األس���واق  لخدم���ات 
عينت شركة “SSP” البريطانية كمقدم خدمات 
المطاع���م، إضاف���ة لتوقي���ع عق���ود لمن���ح ح���ق 
االنتف���اع م���ن عيادة المط���ار فاز بها مستش���فى 
البحرين التخصصي، كذلك وقعنا على 3 عقود 
لتقدي���م خدمات االتص���االت بمبن���ى المطار مع 

شركات االتصاالت “بتلكو” و”فيفا” و”زين”.
وأض���اف أن وقع���ت الش���ركة عق���ًدا م���ع ش���ركة 
مبن���ى  داخ���ل  مطع���م  إلقام���ة  ماكدونال���ز 
الش���ايع  ش���ركة  م���ع  آخ���ر  وعق���د  المس���افرين، 
الفتت���اح مقه���ى س���تاربكس وصيدلي���ة بوتس، 
وكذل���ك ت���م التوقي���ع مع “كري���ب كافي���ه”، وهو 

مقدم خدم���ات بحريني إلقام���ة مطعم وجبات 
خفيفة داخل مبنى المسافرين.

وذكر أن الش���ركة منحت ش���ركة مطار البحرين 
للمس���تلزمات  لتطوي���ر متجري���ن  امتي���از  عق���د 
مبن���ى  ف���ي  وتش���غيلهما  والصح���ف  والتب���غ 
المس���افرين الجدي���د بالمط���ار  لش���ركة ري���الي، 

وكذل���ك منحت حق االمتياز التجاري لتش���غيل 
مطعم البي���ك داخل مبنى المس���افرين الجديد، 
الش���ركة خ���ارج  له���ذه  ف���رع  يع���د أول  وال���ذي 
المملك���ة العربية الس���عودية، معرًبا عن س���روره 
الختي���ار المطار ليك���ون المنصة الجديدة خارج 

السعودية.

البنفالح متحدًثا إلى “البالد”

توقيع 90 % من العقود المهمة لتنفيذ توسعة المطار
نسبة اإلنجاز بالمش��روع 70 % من إجمالي األعمال اإلنشائية

أعلنت شركة مطار البحرين عن توقيع اتفاقات مع كبريات شركات االتصاالت الرائدة في 
البحرين؛ لتقديم خدماتها داخل مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، وضمان 
توفير تغطية أوس���ع وأس���رع للهوات���ف النّقالة لخدمة المس���افرين والمس���تأجرين بالمطار 

بشكل أفضل. 

وتفض���ل الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة مط���ار 
البحري���ن محم���د البنف���الح بتوقي���ع اتفاقات 
م���دة كل منه���ا 5 س���نوات مع كل م���ن القائم 
بأعم���ال المدي���ر الع���ام لقط���اع المس���تهلكين 
بشركة بتلكو مها عبدالرحمن، والمدير العام 
لش���ركة زين البحرين، محمد زي���ن العابدين، 
والرئي���س التنفي���ذي لش���ركة VIVA البحرين 

عليان الوتيد.
ويأت���ي توقي���ع ه���ذه االتفاق���ات ف���ي إط���ار 
أه���داف برنامج تحدي���ث المطار الرامية إلى 
االرتق���اء بتجربة الس���فر الكلي���ة داخل مطار 
البحرين الدولي. وقد جرت مراس���م التوقيع 
البحري���ن  مع���رض  فعالي���ات  هام���ش  عل���ى 
الدولي للطيران 2018. وبموجب االتفاقات، 
ستقوم كل من شركات بتلكو وزين البحرين 
وVIVA أيضا بتش���غيل منافذ للتجزئة داخل 

مبنى المس���افرين الجدي���د لتقديم مجموعة 
واسعة من المنتجات والخدمات األخرى.

وق���ال البنف���الح إن���ه عن���د هب���وط الطائرات، 
ف���إن أول م���ا يتب���ادر إل���ى أذه���ان العديد من 
المسافرين هو تشغيل هواتفهم النّقالة، ومن 
ثم تهدف ش���ركة مطار البحري���ن إلى ضمان 
حصولهم على تغطية فّعالة وسريعة بمجرد 
وصولهم إلى المملك���ة، ومن هنا جاء حرص 
الش���ركة على عقد ش���راكات مع أبرز مزودي 
خدم���ات االتص���االت ف���ي الب���الد، مضيفا أن 
ه���ذه التغطي���ة القوي���ة ستس���اهم أيض���ا في 
تمكي���ن المس���تأجرين م���ن إج���راء أعماله���م 
بش���كل أكثر كفاءة، كما ستساعد المسافرين 
المغادرين عل���ى البقاء على اتصال بأعمالهم 
انتظاره���م  أثن���اء  الش���خصية  وأموره���م 

لرحالتهم.

أثناء توقيع االتفاقية مع “فيفا” تبادل االتفاقية مع “زين” تبادل االتفاقية مع “بتلكو” )تصوير: أيمن يعقوب(

اتفــاقــات مــع كبريــات شركــات االتصــاالت
الجدي��د المس��افرين  مبن��ى  داخ��ل  الخدم��ات  تزوي��د 

الصخير - شركة المطار

المحرق - شركة المطار

وّقع وزير المواصالت واالتصاالت كمال 
أحمد، رئيس مجلس إدارة ش���ركة مطار 
البحري���ن، اتفاقي���ة من���ح ح���ق االمتي���از 
لألس���واق  البحري���ن  لش���ركة  التج���اري 
الح���رة، والت���ي تمنح األخي���رة الحق في 
االستثمار في صالة المغادرين في مبنى 
المسافرين الجديد الجاري تنفيذه حالًيا 
ضم���ن برنام���ج تحدي���ث المط���ار، والذي 
تصل كلفت���ه إلى 1.1 مليار دوالر. وتمت 
مراس���م توقيع االتفاقية في فعاليات ثالث 
أي���ام مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران 

2018 أمس.
ووقع االتفاقية من جانب ش���ركة البحرين 
لألس���واق الح���رة العضو المنت���دب عبدهللا 

بوهندي بحضور الرئيس التنفيذي لش���ركة 
مطار البحرين محم���د البنفالح ومدير عام 

شركة البحرين لألسواق، بسام الوردي. 
 ويش���مل العقد، ال���ذي تصل مدت���ه الى 10 
س���نوات، تشغيل متاجر البيع بالتجزئة في 
منطق���ة الس���وق الحرة ضم���ن مرافق مبنى 
المسافرين الجديد، والتي تشمل عددا من 
العالمات التجارية البارزة في عالم األزياء 
واألكسسوارات وحقائب السفر والرحالت، 
إل���ى جان���ب مح���الت للنظ���ارات واأللع���اب 

واإللكترونيات ومحالت المجوهرات. 
وقامت ش���ركة مط���ار البحري���ن ُممثلة في 
رئيس���ها التنفيذي  وش���ركة مجمع البحرين 
لألس���واق الحرة ممثل���ة في مديره���ا العام 

بتوقي���ع اتفاقية امتياز مدته���ا 15 عاًما مع 
ش���ركة البحري���ن لألس���واق الح���رة التي تم 

تأسيسها حديًثا. 
وأع���رب الوزي���ر ع���ن س���عادته بإب���رام هذه 
إل���ى  ته���دف  الت���ي  الجدي���دة  االتفاقي���ة 
إعادة تش���كيل تجرب���ة التس���وق واالرتقاء 

به���ا، مضيًف���ا أن���ه من خ���الل توس���يع نطاق 

االس���تثمارات ف���ي خدمات الس���وق الحرة 

ستس���اهم  الدول���ي،  البحري���ن  مط���ار  ف���ي 

الشركة في دعم الشركات المحلية.

الجدي��د المس��افرين  بمبن��ى  التس��وق  تجرب��ة  لتطوي��ر  اتفاقي��ة 

حق االمتياز التجاري لألسواق الحرة

توقيع االتفاقية



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

إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تق���دم إل���ى إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة 
مؤسسة رفكون للعوازل الحرارية لمالكها حسين سلمان الشيخ علي 
حسن  والمسجلة بموجب القيد رقم 86988 بطلب تحويلها إلى شركة 
الش���خص الواحد برأس���مال وق���دره 1000 ألف دين���ار بحريني وتعديل 

االسم باللغة العربية من: رفكون للعوازل الحرارية
لتصب���ح: ش���ركة رافك���ون للع���وازل الحرارية ش.ش.و لمالكها حس���ين 

سلمان الشيخ علي حسن
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

القيد: 116830  -  تاريخ: 15/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها الس���يد 
عب���دهللا ش���اكر عب���دهللا عب���دهللا عبدالنبي عس���بول المال���ك رقتنغل���ز للتصمي���م الداخلي 
والمق���اوالت )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 116830 طالب���ا تحوي���ل 
المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1٫000 الف دينار، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم 
1- عبدهللا شاكر عبدهللا عبدهللا عبدالنبي عسبول

2- سارة عبدالعزيز عبدالواحد حسين
وبتعديل االسم التجاري ليصبح شركة رقتنغلز للتصميم الداخلي والمقاوالت ذ.م.م

فعل���ى كل من لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هدا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )888( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة انجرين انك ألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او 

المؤجرة ألصحابها عهود مهدي وشريكها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )55584( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة عبدالنبي عبدهللا للتنظيفات ش.ش.و لمالكها عبدالنبي 

عبدهللا عبدالنبي حسن الحيلة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / عه���ود مهدي احمد جاس���م الخي���ال باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة 
انجري���ن انك ألنش���طة العقاري���ة في الممتل���كات المملوكة او المؤج���رة ألصحابها 
عهود مهدي وش���ريكها، بموجب القيد رقم 102714، طالبين إش���هار انتهاء أعمال 
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / عبدالنب���ي عبدهللا عبدالنبي حس���ن الحيلة باعتباره���ا المصفي القانوني 
لشركة عبدالنبي عبدهللا للتنظيفات ش.ش.و لمالكها عبدالنبي عبدهللا عبدالنبي 
حس���ن الحيلة، المس���جلة كش���ركة الش���خص الواحد بموج���ب القيد رق���م 90664، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر
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اكتشاف مقبرة 
جماعية في ليبيا

عثر الهالل األحمر في ليبيا على مقبرة 
جماعية في مدينة درنة، تضم 22 جثة، 

تعود لجنود يتبعون لجيش النظام 
السابق، تّم تصفيتهم داخل معسكرهم، 
من قبل تنظيم القاعدة عام 2011 رميًا 

بالرصاص. وقال المكتب اإلعالمي 
للهالل األحمر، إن فرعه بمدينة درنة، 
قام بانتشال هذه الجثث بحضور كل 

من مديرية األمن والنيابة العامة ومركز 
الخبرة القضائية والبحوث، وهي تعود 
لعسكريين نظاميين أغلبهم من مدينة 

ترهونة ، تم أسرهم عام 2011، من 
قبل متطرفين أثناء تواجدهم بمعسكر 

في منطقة “الحيلة” جنوب درنة، ثم 
تصفيتهم رميا بالرصاص.

الس��عودي التحقي��ق  بنتائ��ج  وعرب��ي  أميرك��ي  ترحي��ب 

قضية خاشقجي كشفت انتهازية بعض الدول

رحب���ت الوالي���ات المتح���دة األميركية والدول العربية، أمس الجمعة،  بإعالن النيابة العامة الس���عودية عن قتلة الصحفي الس���عودي جمال خاش���قجي، في قنصلية 
ب���الده باس���طنبول، حيث أكدت ثقتها في س���لطات التحقيق الس���عودية، وأش���ار بعضه���ا إلى أن القضية كش���فت انتهازية بعض الدول، معربا ع���ن دعمه للمملكة في 

مواجهة الحمالت التي تتعرض لها.

األميركي���ة  الخارجي���ة  وزارة  واعتب���رت 
أن الته���م األول���ى الت���ي صدرت ف���ي إطار 
قت���ل  جريم���ة  ف���ي  الس���عودي  التحقي���ق 
خاش���قجي هي “خط���وة أولى جي���دة” في 
الس���لطات  ودع���ت  الصحي���ح”،  “الطري���ق 
السعودية إلى المضي قدما في تحقيقاتها.

بنتائ���ج  اإلم���ارات  رحب���ت  ناحيته���ا،  م���ن 
التحقيق���ات الس���عودية، وج���ددت موقفها 
المتضامن مع السعودية في كل ما تتخذه 

من مواقف وإجراءات.
اس���تغالل  ألي  رفضه���ا  أيض���ا  وأك���دت 
سياس���ي للقضية أو محاوالت للتدويل أو 
مس���اع للمس���اس بأمن المملكة وس���يادتها 

واستقرارها.
الخارجي���ة  وزارة  عب���رت  جانبه���ا،  م���ن 
الكويتي���ة عن ترحيبها ببيان النيابة العامة 
الكوي���ت  دول���ة  ثق���ة  مؤك���دة  الس���عودية، 
الس���عودية،  اتخذته���ا  الت���ي  باإلج���راءات 
ع���ن  االبتع���اد  “ض���رورة  عل���ى  مش���ددة 

استغالل هذه القضية وتسيسها”.
كم���ا أعلنت الخارجية المصرية عن متابعة 
مص���ر “باهتم���ام بالغ م���ا أعلنته الس���لطات 
القضائية الس���عودية من نتائج التحقيقات 
في مقتل خاش���قجي والت���ي أبرزت جدية 

المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة”.
وج���اء في بي���ان للخارجي���ة المصرية: “إن 
مص���ر إذ ُتثم���ن اإلج���راءات الت���ي تتخذها 
األط���راف  م���ن  تأم���ل  فإنه���ا  الس���عودية، 
المعني���ة كاف���ة االلت���زام بالمس���ار الحال���ي 
للقضية بعيدا عن التس���ييس والمزايدات، 

كم���ا تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في 
س���لطات التحقيق السعودية وما قامت به 
م���ن تحقيق���ات تمت في إطار م���ن النزاهة 

والمصداقية”.
وف���ي عم���ان، ش���ددت الحكوم���ة األردني���ة 
في بيان رس���مي على إعالن النيابة العامة 
الس���عودية باعتب���اره خط���وة مهم���ة نح���و 
تحقيق العدالة من خالل التحقيقات التي 
الس���تجالء  إجراءه���ا  الس���عودية  أعلن���ت 
الحقيق���ة الكامل���ة ح���ول مالبس���ات ه���ذه 

ومحاس���بة  العدال���ة  وإحق���اق  القضي���ة، 
المتورطين فيها.

وأك���دت الرئاس���ة الفلس���طينية أيضا ثقتها 
المع���روف  الس���عودي  القض���اء  ب�”نزاه���ة 
“رفضه���ا  عل���ى  مش���ددة  باس���تقالليته”، 
تس���ييس هذه القضي���ة، وأن يأخ���ذ العدل 
والقان���ون مج���راه بح���ق كل مرتكب���ي هذه 

الجريمة”.
وف���ي بي���روت، أع���رب مفت���ي الجمهوري���ة 
اللبنانية، الش���يخ عبد اللطي���ف دريان، عن 

تقدي���ره وتأيي���ده ل�”بيان النائ���ب العام في 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية”، مش���يرا الى 
أن القضي���ة كش���فت انتهازية بعض الدول، 
معرب���ا ع���ن دعم���ه للمملك���ة ف���ي مواجه���ة 

الحمالت التي تتعرض لها.

وقال إن “محاسبة القضاء  «
السعودي للمتهمين في مقتل 

جمال خاشقجي يجب أن تنهي كل 
محاوالت التسييس والمزايدات 

اإلعالمية الخبيثة”.

wعواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

الراحل جمال خاشقجي

القدس المحتلة ـ وكاالتبيروت ـ اف بواشنطن ـ رويترز

قال���ت الوالي���ات المتحدة أم���س الجمعة إنها س���تصوت للمرة األول���ى ضد قرار 
س���نوي تصدره األمم المتحدة يدعو إس���رائيل لالنس���حاب م���ن هضبة الجوالن 

المحتلة األمر لقي إشادة من مسؤولين إسرائيليين.

وتش���كل هضب���ة الج���والن منطق���ة عازلة 
بي���ن إس���رائيل وس���وريا مس���احتها نح���و 
1200 كيلومتر مربع، واحتلت إس���رائيل 
معظم الهضبة من سورية في حرب عام 
1967 وضمته���ا إل���ى أراضيه���ا في 1981 

في تحرك لم يلق اعترافا دوليا.
ف���ي  المتح���دة  الوالي���ات  وامتنع���ت 
الس���نوات الس���ابقة ع���ن التصوي���ت على 
القرار الس���نوي بش���أن الجوالن الس���ورية 

المحتل���ة ال���ذي َيعتب���ر ق���رار إس���رائيل 
المنطق���ة  عل���ى  س���لطتها  ف���رض 

“باط���ال والغي���ا”، لك���ن مندوبة 
واشنطن لدى األمم المتحدة 
إنه���ا  قال���ت  هايل���ي  نيك���ي 

ستصوت ضد القرار.
وقال���ت هايل���ي ف���ي بي���ان “لن 

تمتن���ع الوالي���ات المتح���دة بع���د اآلن عن 
التصوي���ت عندما تجري األم���م المتحدة 
تصويتها الس���نوي عديم الجدوى بش���أن 

هضبة الجوالن”.
 وأضاف���ت “الق���رار متحي���ز بوضوح ضد 
إس���رائيل، كم���ا أن الفظائ���ع الت���ي ال يزال 
يرتكبه���ا النظام الس���وري تثبت أنه ليس 

أهال لحكم أحد”.

وجاءت تصريحات مندوبة  «
واشنطن لدى األمم المتحدة بعد 

أن قال السفير األمريكي لدى 
إسرائيل ديفيد فريدمان في 
سبتمبر إنه يتوقع أن تحتفظ 
إسرائيل بهضبة الجوالن إلى 
األبد في موافقة فيما يبدو 

على سيادتها على المنطقة.

قت���ل 9 عناص���ر م���ن ق���وات النظ���ام الس���وري والمس���لحين الموالين له���ا، أمس 
الجمعة، في هجوم شنته مجموعات متشددة في محافظة حماة وسط البالد، 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

وذكر المرصد الس���وري: “شّنت مجموعات 
الدي���ن  ح���راس  تنظي���م  بينه���ا  متش���ددة 
هجوم���ا ض���د مواق���ع لق���وات النظ���ام ف���ي 
محوري فورو والس���رمانية في ريف حماة 
الش���مالي الغربي عند األط���راف الخارجية 
للمنطق���ة المنزوعة الس���الح”، التي حددها 
االتف���اق الروس���ي الترك���ي ف���ي محافظ���ة 

إدلب شمال غربي البالد ومحيطها.
ت��خ��ل��ل��ت��ه  ال������ذي  ال���ه���ج���وم،  وأوض�������ح أن 
من  عناصر   9 مقتل  عن  أسفر  اشتباكات 
لها  الموالين  والمسلحين  ال��ن��ظ��ام  ق���وات 
المجموعات  م��ن  مقاتلين   5 ع��ن  ف��ض��ال 

المتشددة، وعلى رأسها تنظيم حراس 
القاعدة  بتنظيم  المرتبط  الدين 

وال���������ذي ك���ان 
سابقا  أع��ل��ن 

ونقلت  التركي.  ال��روس��ي  لالتفاق  رفضه 
وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( في 
إن  قوله،  وقت الحق عن مصدر عسكري 
“مجموعة إرهابية مسلحة حاولت التسلل 
محيط  ف��ي  المتقدمة  نقاطنا  إح��دى  إل��ى 
التصدي  ت��م  وق���د   )...( ال��س��رم��ان��ي��ة  ب��ل��دة 
وجرحى  قتلى  سقوط  م��ؤك��دا  للهجوم”، 
في صفوف القوات الحكومية من دون أن 

يحدد عددهم.

وتوصلت روسيا وتركيا قبل شهرين  «
إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة 

السالح الثقيل في إدلب ومحيطها 
بعمق يتراوح بين 15 و20 

كيلومترا، بعدما لوحت 
دمشق على مدى أسابيع بشن 
عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

قال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحديث عن االنتخابات المبكرة 
“إشاعات”، معتبرا أن السعي إلسقاط الحكومة اليمينية الحالية “خطأ تاريخي”.

ونقل���ت وس���ائل إع���الم إس���رائيلية، بينه���ا 
صحيف���ة “جروزالي���م بوس���ت” ع���ن مكت���ب 
تبكي���ر  “إش���اعات  إن  قول���ه،  نتنياه���و 

االنتخابات غير صحيحة”.
وش���دد المكت���ب على “أهمي���ة الحفاظ على 
الحكومة اليمينية”، معتبرا إس���قاطها “خطأ 

تاريخيا”.
وكان مسؤولون في حزب “البيت اليهودي” 
اليمين���ي برئاس���ة نفتال���ي بني���ت، قال���وا إن 

إسرائيل تتجه إلى “تبكير االنتخابات 
بعد فشل اجتماع بنيت، الجمعة، 

مع نتنياهو”. ورف���ض نتنياهو 
طل���ب بني���ت الحص���ول عل���ى 

الدف���اع بع���د اس���تقالة  حقيب���ة 
أفيغ���دور ليبرم���ان م���ن منصبه، 

الخميس، وتدخل حيز التنفيذ 
صباح األحد.

وقال مكتبه، “نتنياهو أبلغ بنيت أنه بسبب 
التحدي���ات األمنية التي تواجهها إس���رائيل 
حاليا، فإن رئيس الوزراء سيحتفظ بحقيبة 
الدفاع”. ويسعى نتنياهو خالل لقاءات مع 
قادة األحزاب، إلى بحث إمكانية اس���تمرار 
حكومت���ه بائتالف حكوم���ي يضم 61 عضو 
كنيس���ت )البرلم���ان( م���ن بي���ن 120 إجمالي 

أعضاء الكنيست.
خس���ارة  إل���ى  ليبرم���ان  انس���حاب  وأدى 
االئت���الف 5 مقاع���د بع���د أن كان���ت كتلته 

تتألف من 66 عضوا.

ووفق صحيفة “إسرائيل  «
اليوم” المقربة من حزب 

“الليكود” الحاكم، طالب زعيما 
حزب “كلنا” وحركة “شاس” 

نتنياهو ب� “الذهاب إلى 
انتخابات مبكرة”.

نتنياهو: االنتخابات المبكرة “إشاعات”“جماعات متشددة” تشعل جبهة حماةواشنطن ضد انسحاب إسرائيل من الجوالن
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الرياض ـ واس

غزة ـ أ ف ب

أس���فرت الحمالت األمنية في الس���عودية، عن تعقب وضبط أكثر من 2 مليون من 
مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة.

وأوضح���ت أن إجمالي ع���دد المخالفين 
الذي���ن تم ضبطهم بالحم���الت الميدانية 
األمني���ة والمش���تركة ف���ي كاف���ة مناطق 
المملك���ة، بل���غ 2096071 مخالف���ا منه���م 
اإلقام���ة  لنظ���ام  مخالف���ًا   1622218
العم���ل،  لنظ���ام  مخالف���ا  و323435 

و150418 مخالفا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم 
خ���الل محاولتهم التس���لل عب���ر الحدود 
إل���ى داخل المملكة بلغ 35478 ش���خصا، 
م���ن  و45 %  اليم���ن  م���ن   % 52 وه���م 
أخ���رى،  م���ن جنس���يات  إثيوبي���ا و3 % 
كما تم ضبط 1673 ش���خصا لمحاولتهم 
التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

أصي���ب 40 فلس���طينيا بني���ران الجي���ش 
اندلع���ت  مواجه���ات  ف���ي  اإلس���رائيلي 
 34 الجمع���ة  احتجاج���ات  خ���الل 
ل�”مس���يرات الع���ودة” قرب الح���دود بين 
قط���اع غ���زة وإس���رائيل، بع���د أي���ام م���ن 
مواجهة عس���كرية على ح���دود القطاع.

الصح���ة   وزارة  باس���م  الناط���ق  وق���ال 
أش���رف الق���درة  إن “40 مواطنا أصيبوا 
برصاص االحتالل اإلسرائيلي بينهم 18 

بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني 
المغل���ف بالمطاط و17 بش���ظايا متفرقة 
ف���ي أح���داث مس���يرات الع���ودة الجمعة 
ش���رق قطاع غ���زة”. وش���ارك اآلالف في 
االحتجاج���ات لك���ن ع���ددا قلي���ال اقترب 
أقل من 100 متر عن الس���ياج الحدودي 
الفاصل بين القطاع وإس���رائيل. وأطلق 
الجنود اإلسرائيليون النار تجاه عشرات 

الشبان الذين اقتربوا من السياج.

السعودية تضبط أكثر من مليوني متسلل

إصابة 40 فلسطينيا بمواجهات في غزة

الرياض ـ واس: 

أقيمت صالة الغائب، أمس الجمعة، على  «
الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في 

المسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد 
الحرام في مكة المكرمة، وفقا لوكالة األنباء 

السعودية “واس”.

وأوضحت الوكالة، أن جموع المصلين  «

بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة أدوا صالة 
الغائب على خاشقجي عقب صالة الفجر، 

فيما أقيمت الصالة في المسجد الحرام بمكة 
المكرمة عقب صالة الجمعة.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت،  «
الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية 

مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام 5 أشخاص.

وقال النائب العام، في مؤتمر صحافي، إن  «
خاشقجي ُقتل بعد شجار وتم حقنه بمادة 

قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته 
من القنصلية السعودية في إسطنبول بعد 

تجزئتها.

أداء صالة الغائب في مكة والمدينة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية عواصم ـ وكاالت

س���يطرت ق���وات الجي���ش الوطني اليمني، عل���ى عدد من المناط���ق والمرتفعات االس���ترتيجية في مديرية دمت ش���مالي محافظة 
الضالع، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الموالية إليران، حسبما أوردت مصادر عسكرية.

ونفذت ق���وات الجيش عملي���ة التفاف مباغته 
على مدينة دمت من الجهة الش���مالية الغربية، 
اس���تطاعت خاللها محاص���رة الحوثيين وقطع 

خطوط اإلمداد الرئيسة عنهم داخل المدينة.
ح���ررت  قوات���ه  أن  الوطن���ي،  الجي���ش  وأك���د 
مناط���ق اس���تراتيجية ش���مال غ���رب المدين���ة، 
ابتداء من السلس���لة الجبلي���ة لحصون الحقب 
إل���ى الجب���ال المطل���ة عل���ى دم���ت باتج���اه دار 
الحس���ن في الجهة الش���مالية الغربية للمدينة، 
فيما تمكنت قوات الجيش من الس���يطرة على 

مرتفعات جنوبي مدينة دمت.
وف���ي الحدي���دة، قال���ت مص���ادر عس���كرية في 
ميليش���يات  إن  المش���تركة  المقاوم���ة  ق���وات 
الحوث���ي ش���نت قصفا عل���ى األحي���اء المحررة 

في مدينة الحديدة.
قصف���وا  المتمردي���ن  أن  المص���ادر  وأضاف���ت 

األحياء الس���كنية في ش���ارع الخمس���ين وعلى 
دواري  بي���ن  م���ا  الواقع���ة  الخص���وص  وج���ه 
المطاح���ن ويم���ن موباي���ل بع���دد م���ن القذائف 
العام���ة  الممتل���كات  ف���ي  أض���رارا  مخلف���ة 

والخاصة.
تعزي���زات  التحال���ف  مقات���الت  وقصف���ت 
للمتمردي���ن ف���ي مدين���ة الحدي���دة و كذلك في 

مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة.

صادق���ت اللجن���ة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة، مس���اء الخميس، على مش���روع قرار يدين انتهاكات حقوق اإلنس���ان فى 
إيران وذلك بأغلبية 85 صوتًا، ومعارضة 30 بينما امتنعت 68 دولة عن التصويت.

وج���اء ف���ي ن���ص الق���رار أن “أن حال���ة حق���وق 
اإلنس���ان في إيران قد ازدادت سوًءا منذ العام 
المنظ���م للمتظاهري���ن  القم���ع  الماض���ي وازداد 
والصحافيين ومس���تخدمي ش���بكات التواصل 
االجتماع���ي”. كم���ا أش���ار إلى اس���تمرار تعذيب 
الس���جناء واالعتقاالت التعسفية والمحاكمات 
غي���ر العادل���ة وتهديد نش���طاء حقوق اإلنس���ان 

وتقييد حرية التعبير”.
من جانب آخر، تقدم مساعد الرئيس اإليراني 
حس���ن روحاني للش���ؤون االقتصادية مس���عود 
نيلي باستقالته، حسب ما أكدته وكالة “إيسنا” 
اإليراني���ة لألنب���اء، مضيف���ًة أن نيل���ي ل���م يع���د 
يشارك في اجتماعات مجلس النقد واالئتمان، 

وأن علي طيب نيا هو الذي يحضر مكانه.
وفي الس���ياق نفس���ه، أعلنت “المؤسس���ة العليا 
للتعلي���م والتخطي���ط” أن روحان���ي وافق على 

استقالة مساعده الخاص للشؤون االقتصادية 
وأمي���ن لجن���ة التنس���يق االقتص���ادي، مس���عود 

نيلي.
ويعتب���ر نيلي من أه���م الخب���راء االقتصاديين 

ف���ي حكوم���ة حس���ن روحان���ي، حي���ث درس 
االقتص���اد ف���ي جامع���ة مانشس���تر البريطانية، 
وعمل نائب���ًا لمنظمة التخطيط والميزانية، في 
حكومتي هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.

قوات الجيش الوطني اليمني تحرز تقدما بالضالع اللجنة الثالثة في األمم المتحدة

الحدي��دة ف��ي  س��كنية  أحي��اء  يقصف��ون  الحوثي��ون  االقتصادي��ة للش��ؤون  روحان��ي  مس��اعد  اس��تقالة 

تحرير مرتفعات إستراتيجية في الضالع إدانة أممية إليران النتهاكها حقوق اإلنسان
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اقترب يوم 24 نوفمبر، والبرامج كثيرة وجميلة وتطرح رؤى وتطلعات أهل البحرين، 
وق����رأت معظمه����ا، وهي برامج ملؤه����ا التفاؤل، وكلها كما أعلن عنها الُمرش����حون من 
أج����ل الوط����ن والمواط����ن، م����ن أج����ل اس����تمرار المس����يرة الديمقراطي����ة، وغيرها من 
الش����عارات الت����ي تحاول اس����تمالة الناخبي����ن للتصويت لهم، فقد المس����ت الكثير من 
البرام����ج العدي����د من القضاي����ا االقتصادية والمالي����ة واالجتماعي����ة والخدماتية التي 
تتعلق بحياة أهل البحرين وُسبل مواجهتها والوعود بإيجاد حلول لها ووضعها في 

مقدمة سلم أولويات عمل البرلمان القادم. 
وف����ي جانب آخر بعض الجمعيات السياس����ية والدينية تواصل الترويج لُمرش����حيها 
ضمن برامج تعتقد أنها س����تحل الكثير من القضايا وأنها قادرة على أن تؤمن فرص 
العم����ل للش����باب البحريني وتوفير الرعاي����ة للمتقاعدين والمس����نين وغير ذلك، وهي 

ذات القضايا التي رفعتها وأعلنت عنها خالل 16 سنة ماضية!! 
البرنامج الحقيقي ألي ُمرش����ح أو ُمرش����حة ليس الذي ُيعلن عن����ه ويطبع وُيوزع، بل 
يتمثل في قدرة النائب على تحقيق الُمستطاع من أماني وتطلعات الناس، فالنائب 
ال يملك عصا س����حرية وليس قادًرا على تحقيق المعجزات، وليس كل ما يعلن عنه 
ر أعم����ال البرلمان، وهن����اك برنامج  الُمرش����ح س����يتحقق، فهن����اك قواني����ن ولوائح ُتَس����يَّ

حكومي تعمل الدولة على تنفيذ ما جاء فيه من مشاريع. 
وبداية سيكون هناك اصطدام بين رؤية الُمرشحين في برنامجهم وبعد أن يصبحوا 
نواًبا؛ وس����يرون أن الجان����ب الدعائي واإلعالمي قبل االنتخاب����ات يختلف كثيًرا عن 
العم����ل البرلمان����ي، وم����ا يؤك����د ه����ذه الرؤية هو ق����راءة برام����ج الذين ترش����حوا للمرة 
الثاني����ة، فبرامجهم الثانية تختلف في رؤاها عن األولى، ألن التجربة صقلت عملهم 
وأعطته����م رؤى أفض����ل وأش����مل وعلمته����م أن ليس كل م����ا ُيقال يتم تنفي����ذه؛ لذلك، 
فإن الرهان المعقود لبرلمان 2018م لن يأتي فقط من خالل برامج الُمرش����حين وما 
يتخللها من شعارات وطنية جذابة، بل بقدرة النواب القادمين على دعم السياسات 

الوطنية وتنمية المال العام بما يعود بالنفع على خزينة الدولة ورخاء شعبها.

نتمنى أن يصل األكفأ من الُمرشحين للبرلمان، ليكونوا قادرين على وضع  «
الحلول لتلك القضايا من خالل سن تشريعات للنهوض باالقتصاد الوطني 

وإقامة المشاريع التنموية الخالقة، لذلك فإن وصول األكفأ لمقعد البرلمان 
هو ما يحقق هذه األهداف.

ال يوجد نظام مكروه ومرفوض ومشبوه من مختلف األوجه مثلما هو الحال مع 
نظام الماللي في إيران، فلطالما كان هذا النظام منزويا ومنعزال عن العالم، وكان 
يتميز بمواقفه وأوضاعه المثيرة للريبة والشكوك، واألهم من ذلك أن العالم نظر 
وال ي���زال ينظ���ر إلى هذا النظ���ام كحالة غريب���ة وطارئة على الحض���ارة والثقافة 
اإلنس���انية والس���يما أن���ه يخاط���ب العال���م بمنطق متخل���ف ويتعامل مع الش���عب 
اإليراني بمنطق القرون الوس���طى، لذلك كان العالم دائما يش���عر بالمرارة والحزن 
واألس���ى على األوضاع الس���لبية التي يعانيها الشعب اإليراني بسبب الممارسات 

الالإنسانية لهذا النظام األرعن.
الممارس���ات اإلجرامية والوحشية لهذا النظام والتي حرصت المقاومة اإليرانية 
دائم���ا وبص���ورة ملفت���ة للنظر عل���ى كش���فها وفضحها أم���ام العالم، جعل���ت العالم 
كل���ه ي���درك إلى أي حد يعاني الش���عب اإليران���ي على يد هذا النظام والس���يما أنه 
لي���س محروم���ا من الحرية فقط، إنم���ا من الرفاهية ولقمة الخب���ز أيضا، لهذا فإن 
العالم ومع شعوره بالتعاطف مع الشعب اإليراني وتمنياته بأن يتخلص من هذا 
النظام فإنه وفي نفس الوقت لم يكن سوى الكراهية والرفض لهذا النظام كونه 
يعادي ش���عبه ويعمل كل ما من ش���أنه أن يس���بب له األذى، لذلك كان طبيعيا أن 
تج���د الكثي���ر من األصوات الت���ي تعلن دعمها لدعوة المقاوم���ة اإليرانية ومنظمة 
مجاهدي خلق التي تعتبر عمودها الفقري، إلسقاط النظام كونه ال يتفق أبدا مع 

روح العصر والحضارة والتقدم.

كانت التغريدة األخيرة للسيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة  «
من جانب المقاومة اإليرانية عبر حسابها الرسمي على تويتر بأنه “حان 

الوقت أن يقف المجتمع الدولي بجانب الشعب اإليراني في انتفاضته ضد 
نظام اإلرهاب الحاكم باسم الدين، وأن يعترف بإرادته لتغيير النظام ونيل 
الحرية”، كالم منطقي ودقيق وفي الوقت المناسب تماما، ذلك أن الشعب 

اإليراني الذي وقف لوحده في مواجهة أعتى ديكتاتورية دموية في العصر 
الحديث وقامت الدول الغربية بمسايرته ومماشاته ألسباب تتعلق بظروف 

وأوضاع إقليمية ودولية متباينة كانت وقتها لصالح النظام اإليراني بصورة 
أو بأخرى، اليوم وكما نرى فإن الظروف واألوضاع تغيرت تماما ابتداءا من 

الداخل اإليراني ومرورا بالمنطقة وانتهاء باألوضاع الدولية. “الحوار”.

برامج المرشحين لمجلس النواب

حان وقت إسقاطهم

دير الزور والمخطط االستراتيجي اإليراني
المواجهة ضد إيران لن تكون س���هلة أو أنها ستقتصر 
تك���ون  ق���د  ب���ل  فق���ط،  العس���كرية  النواح���ي  عل���ى 
المواجهات غير العس���كرية أش���د ضراوة وأكثر أهمية 
ف���ي ص���د النف���وذ اإليران���ي وردع مس���اعيها للهيمن���ة 
والس���يطرة وابت���الع غيره���ا م���ن ال���دول م���ن خ���الل 

المدخل المذهبي.
فرغ���م م���ا يبدو لن���ا ب���أن إيران محش���ورة ف���ي زاوية 
ضيقة جًدا ال تكاد تس���مح لها بالحركة خارج التفكير 
المباش���ر وقصي���ر المدى حيال كيفي���ة التغلب على ما 
تواجه���ه من احتجاجات ش���عبية واس���عة ومتصاعدة 
ج���راء الت���ردي االقتصادي والمعيش���ي وبعد ما فرض 
عليها من مرحلة ثانية من عقوبات أميركية س���تكون 
أش���د وقًعا وأكثر تأثيًرا، إال أن طهران تحاول التحرك 
اس���تراتيجيا وفي دوائر قد تك���ون بعيدة عن األعين 
التي تركز بطبيعة الحال على ما يصدر من واش���نطن 
م���ن ق���رارات وتأثيراته���ا عل���ى إي���ران وردود الفع���ل 

الدولية وخصوصا األوروبية عليها.
وتحظ���ى س���وريا بمكان���ة وأهمي���ة خاص���ة ف���ي ه���ذا 
التفكير والتحرك اإليراني لتكون جبهة داعمة لها في 
التحم���ل والمقاومة وم���د النفوذ وتعويض الخس���ائر، 
حيث يعتم���د الحرس الثوري اإليراني حاليا سياس���ة 
توطي���ن عائ���الت المقاتلي���ن ف���ي محافظة دي���ر الزور 

وخصوصا مدينة الميادين.
وج���اء اختيار ه���ذه المدينة ألس���باب متع���ددة أمنية 

ولوجس���تية واقتصادية، حيث تتمتع المدينة بهدوء 
أمن���ي نس���بي مقارن���ة بغيرها ألنها تقع تحت س���يطرة 
م���ع  المع���ارك  مي���دان  ع���ن  وتبع���د  الس���وري  النظ���ام 
تنظي���م داع���ش، وغناها بالم���وارد الطبيعية، وموقعها 
الجغرافي االستراتيجي الذي يجعل منها نافذة مهمة 

على كل من سوريا ولبنان.
أم���ا المذهبية فهي الوس���يلة الرئيس���ة الت���ي تنتهجها 
إي���ران لتثبيت وجوده���ا في المنطقة وضم���ان البقاء 
فيه���ا بع���د أن تضع الحرب أوزارها في س���وريا، حيث 
للح���رس  تنتم���ي  الت���ي  العائ���الت  تتواج���د عش���رات 
الث���وري في مدينة الميادين لتنفيذ المخطط اإليراني 
من خ���الل توطينها م���ن إيران وأفغانس���تان وافتتاح 
المراك���ز الطبية والمدارس الدينية لتقوم بمهمة نش���ر 

فكرها.
ما يحدث في دير الزور يحدث بدرجات متفاوتة في 
كثير من المناطق في س���وريا وخصوصا تلك التي لها 
أهمية، وما يجري في س���وريا إجم���اال تحاول طهران 
تنفي���ذه ف���ي دول عدي���دة ق���در اس���تطاعتها، وهو ما 
يؤكد أن المواجهة معها لن تكون سهلة أو أنها تقتصر 

على النواحي العسكرية فقط.

قد تكون المواجهات غير العسكرية أشد ضراوة وأكثر  «
أهمية في صد النفوذ اإليراني وردع مساعيها للهيمنة 

والسيطرة وابتالع غيرها من الدول من خالل “الطعم” 
أو المدخل المذهبي.
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عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

تحظى سوريا بمكانة وأهمية  «
خاصة في التفكير والتحرك 

اإليراني لتكون جبهة داعمة 
في التحمل ومد النفوذ 

وتعويض الخسائر، حيث يعتمد 
الحرس الثوري اإليراني 

حاليا سياسة توطين عائالت 
المقاتلين.

15
 سمو األمير خليفة 

 بن سلمان... 
وهموم المواطن

تاب����ع صاحب الس����مو الملكي رئيس ال����وزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
خالل جلس����ة مجل����س الوزراء قبل أيام اآلثار الت����ي ترتبت على عدم 
اس����تقرار األح����وال الجوي����ة وم����ا نج����م عنها م����ن أمطار، وم����ا اتخذته 
ال����وزارات والهيئ����ات الحكومي����ة المعني����ة م����ن خالل اللجن����ة الوطنية 
لمواجه����ة الك����وارث والجه����ود الكبي����رة الت����ي قامت بها أجه����زة وزارة 
الداخلي����ة ف����ي التعام����ل م����ع البالغ����ات التي وردته����ا في هذا الش����أن، 
واتخاذ التدابي����ر الالزمة لتقديم المس����اعدات للمواطنين والمقيمين، 
باإلضافة لإلجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بخصوص 

المدارس.
وبعد أن وقف س����موه على ما تم للتعامل مع مياه األمطار وخصوصا 
في المناطق التي تضررت، أمر سموه بتحديد المدارس التي تحتاج 
إل����ى صيان����ة فورية وعاجل����ة وإعطائه����ا األولوية في برنام����ج صيانة 
المبان����ي الحكومي����ة، كم����ا وج����ه س����موه باتخ����اذ اإلج����راءات إلمكانية 
االس����تمرار في الدراس����ة من عدمه عند هطول األمطار الغزيرة فجرًا 

أو في ساعات الدراسة أو بعدها.
ال يمر يوم إال ويفرحنا والدنا األمير خليفة بن س����لمان حفظه هللا بما 

يدل على قربه من هموم شعبه، حتى في أدق وأصغر األمور.
لو افترضنا أن سمو األمير رفع يده عن متابعة هذه األمور الصغيرة، 
وهذا محال، فلن نرى دورا لعش����رات بل مئات الوزراء والمستشارين 
والمسؤولين الذين تعج بهم وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، وهم 

يستنزفون ميزانيتها برواتبهم وامتيازاتهم؟
هن����اك ف����رق بين من يأت����ي هو بنفس����ه ليتاب����ع قضاياك، كوالدنا س����مو 
األمي����ر، وبي����ن م����ن ال تس����تطيع أن تصل إلي����ه وهو الذي ح����ري به أن 
يك����ون بيننا عن����د المصائب، إال من خالل الصحف ووس����ائل التواصل 

االجتماعي، كالوزراء والمسؤولين.

كل الشكر لوالدنا سمو األمير خليفة بن سلمان على مواقفه الثابتة  «
األبوية المشرفة، واهتمامه الشخصي الدائم بكل ما يهم الوطن 

والمواطن، أعانه الله وحفظه وجعله ذخراً للمملكة.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

 “خلكم دروع بشرية 
في حماية هذا الكيان”

في خضم االس���تعداد للمش���اركة في االستحقاق القادم برز أمام الناخبين عدد كبير من 
المترش���حين، س���واء من النواب السابقين أو الجدد على الساحة البرلمانية، وقد يواجه 

الناخبون صعوبة في اختيار ممثليهم لرسم خارطة المستقبل.
الصعوب���ة ف���ي االختيار بحس���ب رص���دي المتواض���ع للمش���هد االنتخابي بأنه ب���ات أمام 
الناخ���ب 293 مترش���حا للمجل���س، من ه���ذا المنطلق علين���ا جميعا التركي���ز على “نخال” 
األس���ماء المطروحة والس���عي في تحديد المترشح الذي يستحق بجدارة تمثيل شعب 

البحرين ألربع سنوات قادمة.
هنا البد من حسن االختيار، فاألمانة التاريخية والمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة 
تحت���م االختي���ار الصحي���ح، أيض���ا م���ن األمور المهم���ة االس���تفادة القصوى م���ن تجارب 

المجالس النيابية السابقة واإلخفاقات التي حصلت من خاللها.
ف���ي الوق���ت ذاته االختيار ليس أمرا س���هال كما يتصور البعض منا، فالمترش���ح صاحب 
الثقل السياسي واالقتصادي والقانوني والتشريعي والرقابي واالجتماعي الذي يمتلك 
البصيرة النافذة والمدافع عن مصالح األمة والمحامي القوي والمراقب الجيد للبرنامج 
الحكوم���ي والق���ادر على تطوي���ر األداء البرلمان���ي، كل تلك العناوي���ن وغيرها يجب أن 
تؤخ���ذ ف���ي االعتب���ار، والبد من التركيز عليه���ا كي نوصل النائب الذي يح���ق له أن ينال 

شرف عضوية المجلس النيابي الجديد.

على أية حال، الوقت يداهمنا واأليام “تفحي بسرعة”، ويوم االنتخابات يقترب “غمض 
وفتح” وس���نجد أمامنا تش���كيلة المجلس، لكن مع ذلك ال يزال هناك متس���ع من الوقت 
للتفكير العميق واالختيار الراشد، فضال ال نريد تكرار ما سبق خصوصا األداء الضعيف 
للمجلس األخير، ال نريد أن نظل أربع سنوات “على ولّوال وقهر وسهر وحرة وتحندي”.

في السياق ذاته كنا نردد في األحاديث الجانبية مع عموم الناس طيلة الفترة الماضية 
عندما تتأزم بنا إش���كالية هنا أو قضية هناك تهم الش���عب، كنا نردد المثل الش���عبي “خبز 
خبزتي���ه يالرفل���ة اكلي���ه”، ال نري���د اجترار ه���ذا المثل في الفت���رة المقبلة، علين���ا االنتباه 
وأخ���ذ الح���ذر والحيط���ة ونحن نضع عالم���ة الموافقة على المترش���ح، فالب���د أن يكون 
األخي���ر بمواصف���ات الصدق والقوة واألمانة، معتمدين بذل���ك على أعماله وليس أقواله 
وش���عاراته االنتخابية الوقتية “بس ش���بعنه من الربرب لمصفف اللي نس���معه هاأليام”، 

وتجرعنا مرارته كثيرا.
نري���د المزي���د م���ن الوع���ي واإلدراك ألهمي���ة دورن���ا كمواطنين ش���ركاء في بن���اء الوطن 

والمساهمة في تطوره وتنميته بتوصيل الكفاءات التي تستحق الوصول.

تجاهلوا في لحظة االختيار المرشح المتكسب والمجامل والمنافق والمتخوف  «
والجبان والضعيف والكذاب و”لخرطي”، “خلكم دروع بشرية في حماية هذا 

الكيان”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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يتفق كثيرون على أن 
التحكيم في مختلف األلعاب بات 
“مهزوزاً”، وعليه البد من االنفتاح 

واالستعانة بحكام من الخارج 
سواء على حساب اتحاد اللعبة أم 

على حساب النادي الذي يطلب 
ذلك.

الخسارة التي ُمني بها منتخبنا 
السالوي في البطولة العربية أمام 

الجزائر قد تعتبر “ضربة مؤلمة” 
خصوصًا بعدما فاز منتخبنا عليه في 

الدور التمهيدي بفارق كبير، ولكن 
كثرة األخطاء والتصويبات التي 

أحدثها العبونا كانت سببًا لهذه 
الخسارة المستحقة.

تنطل���ق الي���وم الس���بت أعم���ال الجمعي���ة العمومي���ة لالتح���اد الدول���ي للفروس���ية، والت���ي 
تس���تضيفها مملك���ة البحري���ن في الفترة م���ن   17 - 20 نوفمبر الجاري بمش���اركة أكثر من 
100 دولة في العالم، حيث اس���تكمل عقد وصول المش���اركين في اليومين الماضيين إلى 

المملكة التي تحتضن هذا الحدث المهم للمرة األولى. 

الي���وم  صب���اح  ينعق���د  أن  المق���رر  وم���ن   
اجتماع المكتب التنفي���ذي األعلى لالتحاد؛ 
لبح���ث كاف���ة البن���ود المدرجة عل���ى جدول 
األعم���ال، وتحدي���د العدي���د م���ن الق���رارات 
للجمعية العمومية للتصويت عليها، إضافة 
إل���ى مناقش���ة التقاري���ر اإلداري���ة والمالي���ة 
وإعداده���ا للمصادقة عليها خالل االجتماع 
الرئيس الذي سيكون يوم الثالثاء المقبل. 
 كم���ا س���ُتعقد على هامش الجمعية سلس���لة 
اجتماعات لالتحادات القارية والمجموعات 
لغاي���ة  االتح���اد  تش���كل  الت���ي  الجغرافي���ة 
الوقوف على أبرز المس���تجدات في رياضة 
الفروسية وس���باقات الخيل، ورفع التقارير 

والتوصيات الالزمة للنظر بها. 

  قرارات مهمة 

 أك���د النائ���ب األول لرئيس االتح���اد الدولي 
للفروسية الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
أن كونغرس االتحاد الذي تستضيفه مملكة 
البحري���ن للم���رة األولى سيش���هد الكثير من 
الق���رارات المهمة التي ُتعنى باالرتقاء بعمل 
المنظوم���ة الدولي���ة، حيث يع���ول األعضاء 
عل���ى الخ���روج بالتوصيات التي من ش���انها 

أن تساهم في تطوير وازدهار االتحاد. 
ورحب الش���يخ خال���د بن عب���دهللا بضيوف 
مملك���ة البحري���ن، مثمن���ا توجيه���ات ممث���ل 
جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون 

الش���باب، رئي���س المجل���س األعلى للش���باب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة، 
البحريني���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د 
آل خليف���ة، واهتمام س���موه بدع���م االتحاد 
الدول���ي من خ���الل اس���تضافة المملكة هذا 
األول  النائ���ب  واعتب���ر  الدول���ي.  الح���دث 
لرئيس االتحاد الدولي للفروس���ية أن إقامة 
اجتماعات الجمعي���ة العمومية لالتحاد في 
البحري���ن يؤكد المكان���ة البارزة لها على هذا 
الصعيد والباع الطويل في عالم الفروس���ية 
وس���باقات الخيل، مش���يرا إل���ى أن البحرين 
ال���دول  طليع���ة  ف���ي  ال���دوام  عل���ى  كان���ت 
الت���ي تحرص عل���ى إنجاح برام���ج وخطط 
االتحاد من خالل التواجد الدائم للمشاركة 
البحرينية في مختلف البطوالت العالمية. 

وق���ال الش���يخ خالد ب���ن عبدهللا: “س���تكون 
مس���توى  عل���ى  مكثف���ة  اجتماع���ات  هن���اك 
القاري���ة  واالتح���ادات  التنفي���ذي  المكت���ب 
إل���ى  إضاف���ة  الجغرافي���ة،  والمناط���ق 
االجتماع���ات الرئيس���ة للجمعي���ة العمومية 
غي���ر العادي���ة والعادي���ة للنظ���ر ف���ي الكثي���ر 
م���ن الملف���ات المهم���ة، إضافة إلى مناقش���ة 
واعتماد التقارير اإلدارية والمالية لالتحاد. 
خاص���ة  أجن���دة  وض���ع  “س���يتم  مضيف���ا:   
للمجموع���ة العربي���ة التي أترأس���ها لعرضها 
عل���ى األعضاء قبل رفع التوصيات الخاصة 
ببعض ال���رؤى والتطلع���ات الخاصة لتطوير 

الت���ي  التحدي���ات  وأه���م  الرياض���ة  ه���ذه 
تواجهه���ا وطرحها في الجمعي���ة العمومية، 
حي���ث يت���م هن���اك مناقش���تها والنظ���ر ف���ي 

إقرارها”. 
 وأش���ار الشيخ خالد بن عبدهللا إلى النجاح 
ال���ذي حققه االتحاد الدولي للفروس���ية في 
الفترة من الع���ام 2018-2014 وهي الدورة 
القانوني���ة لالتح���اد، مؤكدا أن هن���اك الكثير 
م���ن النجاح���ات الت���ي تحقق���ت عل���ى ه���ذا 
الصعي���د أبرزها تطوير س���بل الدعم وتنمية 
موارد االتحاد بالشكل الذي يلبي طموحات 

وأنشطة االتحاد، ويساهم في إنجاحها.
االتح���اد  لرئي���س  األول  النائ���ب  وكش���ف 
الدولي للفروس���ية عن نيته باالستمرار في 
موقع���ه باالتحاد حرصا عل���ى تمثيل مملكة 
البحري���ن في هذه المنظوم���ة، والعمل على 
تحقيق األهداف اإلس���تراتيجية للمجموعة 
العربي���ة، إضاف���ة إلى الحرص عل���ى تطوير 
وازده���ار ه���ذه الرياض���ة التي بات���ت تحتل 

مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. 

  ترايون 2018 الملف األسخن!

وم���ن المنتظ���ر أن يكون ملف إلغ���اء بطولة 
أه���م  م���ن   ”2018 “راي���ون  للق���درة  العال���م 
وذل���ك  مناقش���تها  س���تتم  الت���ي  الملف���ات 
لمعرف���ة األس���باب الرئيس���ة إللغ���اء الس���باق 
الت���ي  والتنظيمي���ة  الفني���ة  األخط���اء  بع���د 
أدت ف���ي النهاي���ة إل���ى ق���رار اإللغ���اء، حيث 
س���تتطلع الجمعي���ة العمومي���ة عل���ى نتائ���ج 
لجنة التحقيق التي تم تشكيلها قبل اتخاذ 

قرارات مهمة في هذا الشأن. 
كم���ا س���يطلع المكت���ب التنفي���ذي على عمل 
للق���درة والخي���ل، حي���ث  المؤقت���ة  اللجن���ة 
رف���ع  قب���ل  صالحيات���ه  م���ن  ه���ذه  تعتب���ر 
التوصي���ات الالزمة لذلك، إضافة لمناقش���ة 
بعض القوانين الخاصي���ة بالخيل والفارس 
االهتم���ام  ف���رص  لزي���ادة  الع���ام  والتوج���ه 
بصح���ة الخي���ل وف���ق الش���روط والمعايي���ر 

الدولية وعرضها على المكتب.

خالد بن عبدالله

خالد ب��ن عبداهلل: “كونغرس” المنامة سيش��هد قرارات مهمة

انطالق أعمال عمومية الدولي للفروسية
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أك���د خال���د الج���ودر نائب رئيس االتح���اد البحريني لرفع األثق���ال نائب رئيس اللجن���ة المنظمة العليا لبطولة أندية غرب آس���يا 
لرفع األثقال للرجال والس���يدات )ش���باب، ناش���ئين، عموم، ماس���تر للرجال(، والتي ينظمها االتحاد بالتعاون مع نادي المحرق 
أن اللجان العاملة بالبطولة تبذل قصارى جهودها؛ من أجل تنظيم هذه البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آس���يا للمرة األولى 

وتحقيق جميع عوامل النجاح فيها.

حي���ث س���تقام منافس���ات البطول���ة ف���ي 
ش���هر  م���ن   31 ولغاي���ة   27 م���ن  الفت���رة 
ديس���مبر المقب���ل تزامن���ا م���ع احتف���االت 
المملك���ة بعيده���ا الوطن���ي المجيد وعيد 
جل���وس عاه���ل البالد جالل���ه الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ضم���ن مهرج���ان 
البحرين الرياضي الس���نوي الذي ينظمه 
االتحاد البحريني لرف���ع االثقال، ويعتبر 
ف���ي  واالتح���اد  األندي���ة  بي���ن  التع���اون 
تنظيم بطولة أندية إقليمية لرياضة رفع 

األثقال هو األول من نوعه.
 وق���ال الج���ودر “نفتخ���ر ب���أن تحتض���ن 

الت���ي  البطول���ة  ه���ذه  البحري���ن  مملك���ة 
يقيمه���ا اتحاد غرب آس���يا للم���رة األولى 
لألندية، وهذا يؤك���د أن المملكة صاحبة 
الريادة دوما، خالل شهر مارس الماضي 
اس���تضافت مملكة البحرين بطولة غرب 
آسيا، وشاركت فيها 9 منتخبات من دول 
منطقة غرب آس���يا، وحصد فيها منتخبا 
الرجال والسيدات الوطنيان 84 ميدالية 
 36 ذهبي���ة،  ميدالي���ة   38 منه���ا  ملون���ة، 
ميدالية فضية، و10 ميداليات برونزية، 
وحصدت مملكة البحرين كأس���ي بطولة 
غ���رب آس���يا لفئتي الش���باب والناش���ئين 

للس���يدات، ويجعلن���ا هذا اإلنجاز نس���عى 
ف���ي  اإلنج���ازات  م���ن  المزي���د  لتحقي���ق 
البطولة القادمة خصوصا أنها س���تحظى 
بمشاركة واسعة من األندية من مختلف 
األندي���ة  وستش���ارك  آس���يا،  غ���رب  دول 
المنضوي���ة تحت مظلة االتحاد بقوة في 

المنافسات”. 
ال���دءوب  العم���ل  أن  الج���ودر  وأض���اف 
ال���ذي يق���وم به االتح���اد البحرين���ي لرفع 
األثقال ونادي المح���رق واللجان العاملة 
والمنظمة للبطولة في س���بيل استحضار 
كافة عوامل النجاح إلقامة البطولة على 

أرض مملك���ة البحري���ن يأتي انطالقا من 
رؤية القيادة الرشيدة في وضع البحرين 
في الري���ادة المس���تمرة، وجعله���ا موطنا 
الحتض���ان مختل���ف الفعالي���ات بم���ا ف���ي 
ذل���ك الرياضية وترجم���ة ذلك بما وضعه 
ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة 

المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة من إستراتيجيات من 
ش���أنها تطوير الرياض���ة بالمملكة عموما، 
وترسيخ مكانتها في أهمية دعم األندية 

الرياضي���ة للرياض���ات المنضوي���ة تح���ت 
مظلة االتحاد البحريني لرفع األثقال.

ويأتي اختيار مملكة البحرين الستضافة 
هذه البطولة التي تقام على أرضها للمرة 
األول���ى بع���د م���ا حققته من نج���اح الفت 
ومتميز في استضافة بطولة غرب آسيا 
للمنتخب���ات خالل ش���هر م���ارس الماضي 
م���ن الع���ام نفس���ه، ونال���ت تل���ك البطولة 
الفن���ي  ومس���تواها  المتمي���ز  وتنظيمه���ا 
العالي استحس���ان مسؤولي اتحاد غرب 

آسيا والمشاركين.
وس���يقوم وفد من اللجنة المنظمة العليا 
بزي���ارة ميداني���ة  الس���بت  الي���وم  عص���ر 
لموق���ع احتض���ان البطول���ة بفن���دق إليت 
المح���رق؛ م���ن أج���ل معاينة مقر الس���كن 
والصال���ة الت���ي س���تحتضن المنافس���ات، 
لتوفي���ر  الفن���دق  إدارة  م���ع  والتنس���يق 

االحتياجات المطلوبة.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

تحقيق عوامل النجاح لبطولة غرب آسيا لرفع األثقال

خالد الجودر

من المنتظر أن يتم تزكية الرئيس الحالي لالتحاد الدولي للفروسية إنغمار دي فوس لفترة  «
رئاسية جديدة مدتها 4 أعوام؛ نظرا لإلجماع الكبير الذي يحظى به الرجل في أوساط أعضاء 

الجمعية العمومية لالتحاد، ونظرا للقفزة النوعية الكبيرة لالتحاد التي شهدتها فترة 
رئاسته األولى مما جعله محط تقدير الجميع. 

وشهدت األعوام األربعة الماضية نجاحات عديدة في فترة تولي دي فوس من ضمنها  «
تفعيل الجوانب التسويقية لالتحاد، كما شهدت تلك الفترة انفتاحا على جميع دول االتحاد 
وتحديدا المنطقة العربية التي يحظى دي فوس بثقتها، حيث كان دائم التواصل مع الدول 

العربية، وقدم الدعم الالوم للكثير من المبادرات واألنشطة في هذا الجانب.

دي فوس مرشحا للتزكية

نادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

أش���اد رئي���س مجل���س إدارة نادي الحد الرياضي أحمد المس���لم بالدور الريادي الكبير الذي يلعبه وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
هشام الجودر في وضع اللبنة األساسية الزدهار ونهضة الحركة الرياضية والشبابية في المملكة.

 وه���ي القاعدة األساس���ية الت���ي تنطلق 
تجس���د  الت���ي  التط���ور  مس���يرة  معه���ا 
األم���ر  وه���و  الرش���يدة،  القي���ادة  رؤى 
ال���ذي يتواف���ق م���ع سياس���ات المجل���س 
برئاس���ة  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى 
ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيرية 
المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليف���ة، وقد أثنى المس���لم 
عل���ى الجهود الطيبة الت���ي تبذلها وزارة 
ش���ؤون الش���باب والرياضة في االرتقاء 

بمنظومة عمل األندية.
ومن ناحيته، أعرب رئيس مجلس إدارة 
ن���ادي الحد الرياضي عن تقديره لجهود 
تذلي���ل  ف���ي  الج���ودر ش���خصيا  الوزي���ر 

الصع���اب، والعم���ل على إيج���اد الحلول 

الناقعة لمواجهة المشكالت التي تعرقل 

مسيرة العمل والتطوير بنادي الحد. 

وفي ختام تصريحه أثنى أحمد المسلم 

بتفاعل وزارة شؤون الشباب والرياضة 

البن���اء م���ع األندي���ة الوطني���ة، وتلم���س 

تذلي���ل  ف���ي  والمس���اهمة  احتياجاته���ا، 

العقبات التي تواجهها.

هشام الجودر أحمد المسلم

المس��لم يعرب عن تقديره لجهود الج��ودر في تذليل عقبات األندية

حل سريع لوضع نادي الحد المالي

إنغمار دي فوس

س���يكون فري���ق النجم���ة على خط���وة واحدة للتربع على صدارة دوري اليد حينما يخوض اليوم )الس���بت( لق���اءه المؤجل من الجولة 
الثانية أمام نظيره االتحاد في تمام الساعة 7 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ويدخ���ل النجم���ة هذه المباراة وهو في المرتب���ة الثالثة برصيد 12 
نقط���ة وف���وزه اليوم وه���ذا هو المتوقع س���يضعه عل���ى رأس فرق 
الترتي���ب برصيد 15 نقطة ولكن بفارق األهداف عن فريق األهلي 

الذي يحتل المركز األول برصيد 15 نقطة. 
ودون ش����ك تحقي����ق االنتص����ار واعتالء ص����دارة الترتيب قبل 

للمنافس����ات والت����ي ستس����تمر  المصاحب����ة  التوق����ف  فت����رة 
حتى نهاية ش����هر يناير من العام المقبل، س����تعطي الفريق 
أريحي����ة تام����ة لتكمل����ة المباريات لم����ا بعد فت����رة التوقف 
والت����ي س����تكون أكثر قوة وإثارة وشراس����ة من الخصوم 

المباشرة.
وفي الجانب االتحادي، يدخل هذه الموقعة الصعبة  «

وهو منتشي بفوزه األول في المسابقة والذي كان 
على حساب التضامن بالجولة األخيرة، ويمتلك 7 نقاط، 

ودون شك سيسعى العبوه الشبان لتقديم الصورة 
الجيدة التي تليق بهم أمام عمالقة ونجوم اللعبة الدولية 

المتمثلة في النجمة.

النجم��ة يس��تهدف ص��دارة اليد م��ن بوابة فري��ق االتحاد

لقاء مؤجل من الجولة الثانية

علي مجيد

فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة الودية بين منتخبي اإلمارات وبوليفيا، 
مس���اء أمس الجمعة، على إس���تاد مكتوم بنادي شباب األهلي بدبي، ضمن معسكر 

األبيض تحضيرا لنهائيات كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

وتحك���م المنتخب اإلمارات���ي بمجريات 
الشوط األول، والذي شهد أخطر الفرص 
لصال���ح األبي���ض، بكرة س���ددها خميس 
إس���ماعيل، وتصدى لها الح���ارس، لترتد 
إل���ى عام���ر عبدالرحمن، وس���ددها قوية 
أنقذها الح���ارس مجددا. كما أنقذ عامر، 
ه���دف مؤك���د لمنتخ���ب بوليفي���ا، بعدما 
أبع���د الكرة، قبل أن تتخطى خط مرمى 
المنتخ���ب اإلمارات���ي، ف���ي الدقيقة 28، 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
وحاف���ظ المنتخ���ب األبي���ض على نفس 
رت���م األداء ف���ي الش���وط الثاني، وس���دد 
عل���ي مبخ���وت ك���رة قوية، ف���ي الدقيقة 

55، وحوله���ا حارس بوليفي���ا إلى ضربة 
ركنية.وشكلت هجمات بوليفيا المرتدة، 
خط���ورة عل���ى مرم���ى اإلم���ارات، والتي 
كان أخطره���ا تس���ديدة كامب���وس، ف���ي 
الدقيق���ة 88، ولك���ن القائ���م تص���دى لها، 

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب  «
اإلماراتي، معسكره الداخلي 

بمواجهة نظيره اليمني وديا، يوم 
الثالثاء المقبل، على أن يكون 
هناك معسكرا داخليا أخير في 

دبي، خالل ديسمبر المقبل، في 
آخر التحضيرات لكأس آسيا.

اإلمارات تتعادل مع بوليفيا ودًيا

وكاالت



أن���اب س���مو الش���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي ب���ن 
الجنوبي���ة،  محاف���ظ  خليف���ة  آل  خليف���ة 
الش���يخ أحم���د ب���ن حم���ود آل خليف���ة م���ن 
مكت���ب س���مو المحافظ؛ لحض���ور فعاليات 
المس���ابقات الرياضي���ة الت���ي تق���ام ضم���ن 
فعالي���ات احتف���االت المحافظ���ة الجنوبية 

بعيد تأسيس مدينة عيسى الخمسين.
وقد ق���ام الش���يخ أحمد بتتوي���ج الالعبين 
الفائزي���ن ف���ي المس���ابقات الرياضي���ة لكرة 
القدم ألربع فرق من أشبال مدينة عيسى، 
وذل���ك بع���د أن أقيم���ت المباري���ات عص���ر 

“الخميس” على ملعب نادي مدينة عيسى، 
ن���ادي مدين���ة عيس���ى  تمي���ز  إل���ى  منوه���ا 

الرياضي في مختلف األنشطة.

وأش���ار إل���ى أن س���مو محاف���ظ الجنوبي���ة 
حرص عل���ى أن تتضم���ن االحتفاالت بعيد 
مدينة عيسى الخمسين الجانب الرياضي.

الملكي���ة  األكاديمي���ة  آم���ر  رعاي���ة  تح���ت 
للش���رطة، أقام���ت الكلية الملكية للش���رطة 
حفل توزيع الش���هادات للمرشحين الضباط 
)الدفع���ة الحادي���ة عش���رة( الذي���ن اجت���ازوا 
اختب���ارات فح���ص الحزام األس���ود )1( دان 
واألحزم���ة المختلف���ة األخ���رى ف���ي رياضة 
الكي���ك بوكس���نغ، حي���ث حصل 94 مرش���ح 
ضابط على الحزام األس���ود )1( دان، 6 على 
الح���زام البني، 22 على الح���زام األزرق، و2 
على الحزام البرتقالي. وقام آمر األكاديمية 
بتسليم الشهادات والكؤوس على الفائزين 

الثالثة األوائل بمجموع الدرجات، موضحا 
أن االهتم���ام برياض���ة الدف���اع ع���ن النفس، 
يأت���ي في ظ���ل توجيه���ات وزي���ر الداخلية 
لالرتق���اء بالتدري���ب الش���رطي لرجل األمن 

ورفع كفاءته البدنية، معربا عن بالغ شكره 
وتقديره لرئيس األم���ن العام على متابعته 
وتعليمات���ه المس���تمرة بخص���وص االرتقاء 

في رياضة الكيك بوكسنغ.

تكريم ضباط الكيك بوكسنغتتويج الفائزين في مسابقة القدم
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جانب من التتويج
جانب من تكريم العبي الكيك بوكسنغ

البحرين
مصر

72 
84

 بطولة 
العربية الـ23 

حل منتخبنا الوطني في المركز الرابع للبطولة العربية ال�23 لكرة الس���لة وذلك بعد خس���ارته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع 
أمس الجمعة أمام المنتخب المصري الذي حصد الميدالية البرونزية بنتيجة )72/84(. وكان المنتخبان قد خسرا أمس األول في نصف 
النهائي، إذ انهزم األحمر أمام الجزائر ومصر من السعودية وبالتالي تواجها لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما التقت السعودية مع 

الجزائر في النهائي، بينما المنتخب اإلماراتي وهو الفريق الخامس في البطولة كان قد خرج من الدور التمهيدي.

 وجاءت نتائج األوقات األربعة في المباراة 
كالتالي 21-23، 19-25، 18-23 لمصر و-14

13 لمنتخبنا.

  الربع األول

 ب���دأ منتخبنا المباراة بواين تش���يزم، محمد 
أمي���ر، أحمد عزي���ز، أحمد ال���درازي ومحمد 
كوي���د، فيم���ا دخله���ا المصري���ون بإبراهي���م 
الجمال، يوس���ف أبوشوش���ة، باس���م عليان، 
كان  ال���ذي  الج���زار  وأحم���د  خل���ف  أحم���د 
حينم���ا  دقيقتي���ن  أول  ف���ي  األول  النج���م 
س���جل ثالثيتي���ن وكذل���ك رمي���ة ثالثية من 
أبوشوش���ة ليتق���دم المصريون من���ذ البداية 
5-9، فيم���ا كان���ت هنال���ك رمي���ة ثالثي���ة من 
تش���يزم لمنتخبن���ا، وبعد ث���الث دقائق دخل 
علي ش���كرهللا بدي���الً لمحمد أمي���ر، واعتمد 
كالع���ادة  المنطق���ة  دف���اع  عل���ى  منتخبن���ا 
وبتركي���ز كبي���ر وهو م���ا منع المم���رات أمام 
المصريين، وف���ي الهجوم كان هنالك تنويع 
واض���ح ولذلك قلبنا النتيج���ة عبر ثالثيتين 
 13-9 النتيج���ة  وأصبح���ت  ال���درازي،  م���ن 
عل���ى  المصريي���ن  اعتم���اد  وم���ع  لمنتخبن���ا، 
التصويب من الخارج فقط فهم لم يتمكنوا 
م���ن التس���جيل ف���ي أول 6 دقائ���ق إال عب���ر 
الثالثي���ات ولذلك ع���ادوا وتقدم���وا 15-13 
بتأل���ق إبراهيم الجمال، وم���ع الدخول آلخر 
دقيقتين بدأ المنتخب المصري يحس���ن من 
أوضاعه الدفاعية ولذلك تقدم 17-23 لكن 
الثواني األخيرة ش���هدت انتفاضة هجومية 
الس���ريع  الهجوم���ي  اللع���ب  عب���ر  لمنتخبن���ا 
ولذل���ك قلصنا الفارق وانته���ى الربع 23-21 

لمصر.

  الربع الثاني

 بداي���ة منتخبن���ا ف���ي ه���ذا الرب���ع كانت عبر 
تش���يزم، ميث���م جمي���ل، مصطف���ى حس���ين، 
الدرازي ومحمد بوع���الي، وفي أول دقيقة 
تمكن األحم���ر من قلب النتيجة 23-25 عبر 
ال���درازي وتش���يزم، لك���ن منتخبن���ا س���رعان 
وخصوص���ًا  الهجوم���ي  أداءه  مايتراج���ع 
م���درب  أدخ���ل  االس���تعجال، فيم���ا  بس���بب 
مص���ر العب���ه العم���الق أن���س محم���ود رغ���م 
إصابت���ه لكنه س���جل أربع نق���اط وأصبحت 
النتيجة 26-31 لمصر وطلب مدرب األحمر 
بع���د  المس���تقطع  الوق���ت  رمض���ان  س���لمان 
مرور 3 دقائق، وواصل المصريون توس���يع 
الف���ارق وه���ذه الم���رة عبر ثالثية م���ن أحمد 
متول���ي ومثله���ا إلبراهي���م خلي���ل وص���ارت 
النتيج���ة 28-37، وب���رز مصطف���ى حس���ين 
ف���ي الهج���وم الس���ريع وتمكن من تس���جيل 

 40-35 إل���ى  الف���ارق  قلص���ت  نق���اط  أرب���ع 
ليطل���ب المصريون الوقت المس���تقطع، لكن 
الف���ارق ظل على ماه���و عليه ب�5 نقاط أيضا 
وبنتيج���ة 40-45 ليع���ودوا ويطلبوا الوقت 
المس���تقطع م���ن جدي���د إذ أراد المدرب عمر 
أب���و الخير إنهاء الربع بأكبر فارق وكان ذلك 
قب���ل 40 ثانية م���ن النهاية، ولع���ب منتخبنا 
بدف���اع رجل لرجل لكن ذلك لم يمنع متولي 
م���ن إح���راز ثالثيت���ه الثالث���ة وانته���ى الربع 

مصريًا 48-40.

  الربع الثالث

 دخل منتخبنا الربع الثالث بتشكيلة ضمت 
ال���درازي  كوي���د،  بوع���الي،  تش���يزم،  واي���ن 
وأحمد عزيز، وفي الدقيقة األولى ووس���ط 
دفاع مفتوح لمنتخبنا، تمكن المصريون من 
تس���جيل رميتين ثالثيتين جعلت���ا النتيجة 
لطل���ب  رمض���ان  س���لمان  واضط���ر   ،54-40
الوق���ت المس���تقطع بع���در م���رور دقيقتي���ن 
ونصف وحينها كانت النتيجة تش���ير لتقدم 

ف���ي  تفوقه���م  بس���بب   58-42 المصريي���ن 
التقاط الكرات أس���فل السلة دفاعًا وهجومًا 
“الريباون���د” وكذل���ك ف���ي الرمي���ات الثالثية 
الت���ي وس���عت الف���ارق إل���ى 42-61 وحينها 
كان واي���ن تش���يزم خارج الملع���ب إلصابته، 
س���جل الدرازي خمس نقاط، وشارك مزمل 
أمي���ر للم���رة األول���ى ف���ي المب���اراة، وتقلص 
الف���ارق إل���ى 11 نقطة وبنتيج���ة 52-63 إثر 
ثالثية بوع���الي ونقطتان م���ن مزمل، وعاد 
تش���يزم للملع���ب قب���ل دقيق���ة ونص���ف م���ن 
نهاي���ة الرب���ع، وتمك���ن إبراهي���م الجمال من 
تسجيل ثالثيتين متتاليتين لمصر وبالتالي 
عاد الفارق إل���ى 15 نقطة وبنتيجة 71-56، 
قبل أن ينتهي الربع 58-71 بعد نقطتين من 
محمد أمي���ر الذي كان أب���رز العبي منتخبنا 

في هذا الربع بإحرازه 6 نقاط.

  الربع األخير

 منتخبنا دخل الربع األخير بتش���كيلة ضمت 
تشيزم، الدرازي، محمد أمير وشقيقه مزمل 

وكذل���ك مصطف���ى حس���ين، وضاع���ت م���ن 
منتخبنا كرات سهلة في البداية بسبب عدم 
التوفي���ق، لك���ن بع���د مرور أقل م���ن 3 دقائق 
بدأ التركيز بش���كل أكبر ف���ي الهجوم ولذلك 
سجل مصطفى رميتين ثالثيتين سريعتين 
ومع 3 نقاط من محمد أمير ليتقلص الفارق 
وتصب���ح النتيج���ة 67-73 لمص���ر التي طلب 
مدربه���ا أبوالخي���ر الوقت المس���تقطع، وكان 
بإم���كان منتخبن���ا تقلي���ص الف���ارق أكثر لكن 
ضاعت ثالثيتين من مصطفى وأحمد عزيز 
واس���تغل أحمد الجزار ذلك وس���جل ثالثية 
وطل���ب   76-67 النتيج���ة  جعل���ت  مصري���ة 
النهاي���ة  قب���ل  المس���تقطع  الوق���ت  مدربن���ا 
بخمس دقائ���ق ونصف، وضاعت أربع كرات 
م���ن منتخبن���ا ف���ي الهج���وم من جدي���د وهو 
الوضع الذي اس���تغله أن���س محمود ومتولي 
بثالثية ووسعوا الفارق لمنتخبهم وبنتيجة 
69-82 قبل دقيقة ونصف، ثم أنهوا المباراة 

فائزين 84-72.

  الدرازي: كنا نتمنى نتيجة أفضل 

واستفدنا من البطولة

 ق���ال الع���ب منتخبن���ا الوطن���ي لكرة الس���لة 
أحم���د الدرازي إن األحمر الس���الوي اس���تفاد 
ف���ي  البطول���ة  ه���ذه  مباري���ات  م���ن  كثي���را 

إط���ار التحضي���ر لخ���وض المرحل���ة المقبل���ة 
م���ن تصفي���ات كأس آس���يا، مش���يرًا إل���ى أن 
االحتكاك مع منتخبات عربية قوية في هذا 
المحف���ل العربي س���يزيد بالتأكي���د من خبرة 
الالعبي���ن الدولي���ة، خصوص���ًا ف���ي ظل قرار 
الجه���از الفني بالمش���اركة بالعبي���ن أقل من 

30 عامًا في هذه البطولة.
 وأض���اف الدرازي “كنا نتمنى الحصول على 
نتيج���ة أفض���ل وكان بإمكانن���ا ذل���ك ولك���ن 
الح���ظ ل���م يحالفن���ا ف���ي بع���ض المباري���ات 
وخصوص���ًا نص���ف النهائ���ي أم���ام الجزائ���ر، 
ولك���ن كل ذل���ك اليمن���ع اس���تفادتنا الكبي���رة 
من ه���ذه البطول���ة، وهذا ماس���ينعكس على 
أداء المنتخ���ب مس���تقبالً، ونع���د الجماهي���ر 
البحريني���ة بالظه���ور بش���كل أفض���ل في كل 

استحقاق قادم لألحمر السالوي”.

 الدرازي الهداف.. وسجلنا 10 

ثالثيات من أصل 30 

كان أحم���د ال���درازي هداف���ا لمنتخبن���ا ف���ي 
مب���اراة أم���س بإح���رازه 19 نقط���ة ومنه���ا 4 
رمي���ات ثالثي���ة م���ن 7 صوبه���ا، وت���اله واين 
رمي���ة  ومنه���ا  نقطه���ا   14 مس���جالً  تش���يزم 
ثالثي���ة م���ن أص���ل 3، ث���م مصطفى حس���ين 
وس���جل 12 نقط���ة منها ثالثيتي���ن من أصل 

7، وبعده���م محم���د أمير ب����11 نقطة، محمد 
بوع���الي 6 نق���اط عبر ثالثيتي���ن من أصل 3 
صوبه���م، أحم���د عزيز 5 نق���اط ومنها ثالثية 
من أص���ل 5، مزمل أمير ومحم���د كويد لكٍل 

منهما نقطتين.
 وصوب منتخبنا 30 رمية ثالثية وأحرز 10 
منها وبنس���بة نجاح %33.3، فيما المنتخب 
المص���ري س���جل 16 م���ن أص���ل 40 وبنس���بة 
نجاح %40، وأضعنا 6 رميات حرة من أصل 
22 وه���و رق���م كبي���ر يعتبر، ف���ي حين أضاع 
المصري���ون رمية واحدة فقط من أصل 11، 
وف���ي “الريباوند” كان لن���ا 8 التقاط هجومي 
و25 دفاع���ي وبمجم���وع 33، بينما لمصر 44 

“ريباوند”، 11 هجومي و33 دفاعي.

 العودة منتصف الليل والدوري الثالثاء

تص���ل بعث���ة منتخبن���ا الوطن���ي إل���ى مط���ار 
البحري���ن الدولي عن���د 12:25 “بعد منتصف 
الليلة” وذلك عبر طيران الخليج بعد انتهاء 
المشاركة في البطولة العربية، فيما ستعود 
منافس���ات ال���دوري من جديد ي���وم الثالثاء 
الق���ادم 20 نوفمبر بإقام���ة مباريات الجولة 
الخامس���ة على م���دار 3 أيام وه���ي الثالثاء 
واألربع���اء والخميس بع���د أن توقف دوري 

زين لمشاركة المنتخب في هذه البطولة.

القاهرة - حسين الدرازي  |  تصوير: أحمد المحاري

المحافظة الجنوبية

ال���������درازي ه����داف����ا ف����ي ال���ل���ق���اء وم��ن��ت��خ��ب��ن��ا ي���ع���ود ال��ل��ي��ل��ة

“أحمر السلة” ينهي مشوار “العربية” رابعا
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تنطلق اليوم الس���بت منافس���ات النس���خة األولى من البرنامج التنافس���ي الرياضي للفتيات “رياضية” والذي تش���رف على تنفيذه 
وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة، والذي يه���دف إلى توجيه االهتمام بالم���رأة البحرينية وتمهيد الطري���ق أمامها لتكون جزء من 

اإلنجازات الرياضية التي تحققها المملكة، والعمل على إعادة إحياء رياضة الفتيات في األندية الوطنية.

وس���تبدأ الي���وم الس���بت منافس���ات لعب���ة 
عل���ى  الصباحي���ة  بالفت���رة  الطاول���ة  ك���رة 
صال���ة االتح���اد البحرين���ي لك���رة الطاول���ة 
بمدينة عيس���ى الرياضية، والتي ستشهد 

مواجهتان تجمعان سار وسماهيج، عالي 
والبحرين، فيما ستنطلق بقية المنافسات 

الحقا.
وكان���ت جميع الفرق ف���ي مختلف األلعاب 

خ���ال  مكثف���ة  باس���تعدادت  قام���ت  ق���د 
األي���ام الماضي���ة به���دف الوص���ول ألعل���ى 
جاهزية قبل انطاق رياضية، ولعل فريقا 

البحرين وسماهيج األكثر جاهزية.

وتش���هد النس���خة األول���ى م���ن “رياضي���ة” 
تفاع���ل األندي���ة ف���ي تكوين فرق نس���ائية 
تمثلها في األلع���اب األربعة التي تتضمنها 
“رياضية”، حيث ستش���هد مش���اركة أندية 
المح���رق،  البس���يتين،  األهل���ي،  النجم���ة، 
الرف���اع، توبل���ي، عال���ي، س���ار، البحري���ن، 
والمنام���ة،  الحال���ة  الحص���م،  أم  الش���باب، 

سماهيج، ومدينة عيسى.
إل���ى األلع���اب ف���أن منافس���ات  وبالع���ودة 

كرة الس���لة ستشهد مش���اركة 6 فرق وهي 
الرف���اع والمنامة والحالة ومدينة عيس���ى 
والمح���رق والنجم���ة، وف���ي ك���رة الطاول���ة 
أربع���ة فرق وهي س���ار وعالي وس���ماهيج 
والبحرين، فيما كرة اليد ستشهد مشاركة 
5 فرق وهي الشباب وام الحصم والنجمة 
وتوبل���ي واألهل���ي، وأخيرًا الك���رة الطائرة 
ستشهد مشاركة أربعة فرق وهي المحرق 

والبسيتين واألهلي والنجمة.

انطالق البرنامج الرياضي للفتيات “رياضية”
الطاول��ة لك��رة  البحرين��ي  االتح��اد  صال��ة  عل��ى  س��تقام  المنافس��ات 

الشباب والرياضة

بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل س���مو الشيخ عبدهللا بن 
عيس���ى آل خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، ونائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى 
ب���ن س���لمان بن حم���د آل خليفة، نظم النادي عصر أمس الس���باق الثالث لهذا لموس���م والذي 
أقيم على كاس المرحوم س���يد ش���رف العلوي وكاس لجنة المعتمدين وكأس س���افرة وذلك 

على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير.

وكان الشوط األول شهد الفوز االول في هذا 
الموسم إلسطبل النوايف للمالك سمو الشيخ 
خال���د بن علي بن عيس���ى آل خليف���ة وكذلك 
للمضم���ر عب���دهللا كويت���ي وذل���ك ع���ن طريق 

الفرس “ريميه”.
وأقيم الش���وط الثاني أقيم لجياد الدرجتين 
“مس���تورد”  والمبتدئ���ات  والرابع���ة  الثالث���ة 
مس���افة 1200 متر مس���تقيم والجائزة 2000 
دين���ار، واس���تطاع الحصان “ذي ن���ازكا ال ينز” 

تأكيد جدارته بتحقيق الفوز.
وأقي���م الش���وط الثال���ث عل���ى كأس س���افرة 
والمخص���ص لجياد الدرجات الثانية والثالثة 
البحري���ن  م���ن خي���ل  والمبتدئ���ات  والرابع���ة 
“الواه���و”  ف���ي  المس���جلة  األصيل���ة  العربي���ة 
مس���افة 1400 مت���ر والجائ���زة 1500 دين���ار، 
واس���تطاع الحص���ان “الحمدان���ي 1697” م���ن 
تحقيق أولى انتصاراته في الموسم الجديد.

وأقيم الش���وط الرابع لس���باق الت���وازن “نتاج 

محل���ي” مس���افة 1400 متر والجائ���زة 2000 
دين���ار، واس���تطاع الحص���ان “دوش���انبي” من 
أنت���زاع الف���وز. وأقيم الش���وط الخامس على 
كأس المرح���وم س���يد ش���رف العل���وي لجي���اد 
جمي���ع الدرج���ات والمبتدئات “نت���اج محلي” 
مس���افة 2000 مت���ر والجائ���زة 2000 دين���ار، 
تس���جيل  بريك���ر”  “ني���وز  الحص���ان  وتمك���ن 

انطاقة قوية بفوزه في مشاركته األولى.
وتكرر سيناريو الشوط الخامس في الشوط 
السادس الذي أقيم لسباق التوازن “مستورد” 
2000 دين���ار  2000 مت���ر والجائ���زة  مس���افة 
وذلك بعدما فرض الحصان “الرجيكرياكشن” 

تفوقه على مجريات الشوط.
وش���هد الش���وط الس���ابع واألخي���ر ال���ذي أقيم 

والمخص���ص  المعتمدي���ن  لجن���ة  كأس  عل���ى 
لس���باق التوازن “مستورد” مسافة 1600 متر 
والجائ���زة 2000 دين���ار، مفاج���أة قوية بطلها 
الحص���ان “إكس���يوز ت���و لينغ���ر” عندم���ا قل���ب 

التوقعات وانتزع فوزه األول.

التتويج

وقد قام س���مو الش���يخ عيس���ى بن سلمان بن 

حم���د آل خليفة بتقديم كأس س���افرة للخيل 
أل���ن س���ميث،  الفائ���ز  المضم���ر  إل���ى  العربي���ة 
الس���باق خال���د توفي���ق  ق���دم مش���رف  فيم���ا 
العل���وي كاس المرح���وم س���يد ش���رف العلوي 
إل���ى المضم���ر الفائ���ز أل���ن س���ميث، فيم���ا قدم 
يوسف العيسى عضو لجنة المعتمدين كأس 

المعتمدين إلى المضمر الفائز علي جان.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

“إكسيوز” يفجر المفاجأة في سباق الخيل

لقطة أخرى من التتويججانب من التتويج

ميثم كيسير يتصدر الجولة الثانية
قوي��ة منافس��ات  تش��هد  للجول��ف  الدولي��ة  المل��ك  بطول��ة كأس جالل��ة 

ش���هدت الجولة الثانية أمس من بطول���ة كأس الملك حمد الدولية للجولف التي ترعاها 
بتلكو للمرة الحادية عش���رة منافس���ات قوية بين المش���اركين، والتي تقام جوالتها على 

مالعب النادي الملكي للجولف. 

وتص���در الجول���ة الثاني���ة الاع���ب الجنوب 
إفريق���ي المحت���رف ميث���م كيس���ير، وال���ذي 
جم���ع 130 نقطة وبمع���دل 14 ضربة تحت 
المع���دل، متفوق���ا على جميع المتنافس���ين، 
مما أثبت علو كعبه، ليكون األقرب لتحقيق 
لقب ه���ذه البطولة في ظ���ل أداء احترافي 

ظهر عليه كافة المشاركين في البطولة.
وكان التناف���س بي���ن الاعبين المش���اركين 
واضحا من���ذ الجولة األول���ى، حيث جاءت 
النتائج متقاربة بي���ن الاعبين المتصدرين 
له���ذه الجولة؛ نظ���را الرتفاع مس���توى أداء 
االس���تعدادات  وحج���م  الفن���ي  الاعبي���ن 
الت���ي قام به���ا المش���اركون اس���تعدادا لهذه 
البطول���ة للظف���ر بكأس البطول���ة والحصول 

عل���ى التصني���ف الدولي المتق���دم بعدما تم 
اعتم���اد البطول���ة ضم���ن قائم���ة البط���والت 
الدول���ي  االتح���اد  جان���ب  م���ن  المعتم���دة 
يك���ون  أن  المراقب���ون  ويتوق���ع  للجول���ف، 
المس���توى الفن���ي م���ن أرق���ى المس���تويات؛ 
نظرا للمش���اركات اإليجابية من العديد من 
الاعبي���ن البارزي���ن على المس���توى العربي 
واآلس���يوي واألوروبي، إضاف���ة إلى العبي 
ومنتخ���ب  للجول���ف  الوطن���ي  المنتخ���ب 
إل���ى  الذي���ن يس���عون  الش���باب والناش���ئين 
واكتس���اب  الفني���ة  بمس���توياتهم  االرتق���اء 

الخبرة من خال هذه المشاركة.
وج���اء ف���ي المرك���ز الثان���ي اله���اوي ريحان 
توم���اس بع���د أن حق���ق 131 نقط���ة، حق���ق 

المركزالثالث الهاوي تشارلي ستريكت الند 
وحق���ق 136 نقط���ة، بينما حلوا ف���ي المركز 
الاع���ب ريمون���د راس���ل والاع���ب  الراب���ع 
دانيي���ل غان���ت والاع���ب دانيي���ل هن���دري 
والاع���ب جوش���وا واي���ت والاع���ب زي���ن 

سكوتلند محققين 137 نقطة.
وتؤك���د هذه النتائج إحتدام المنافس���ة في 
الجول���ة الحاس���مة؛ نظرا لتقارب المس���توى 
بي���ن المش���اركين ف���ي الس���باق لني���ل لق���ب 

البطولة.

جانب من المنافسات
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إياب دوري البنوك والمؤسسات المصرفية
ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ي���الق���ي ت��م��ك��ي��ن وال���م���ؤس���س���ة ال��ع��رب��ي��ة ي���واج���ه ب��ن��ك األه��ل��ي

تقام مساء اليوم مباريات اإلياب من الجولة األولى لبطولة دوري البنوك والمؤسسات 
المصرفية لكرة القدم للصاالت وبرعاية المصرف الخليجي التجاري بإقامة مباراتين، 
فضم���ن المجموع���ة األولى يلتق���ي حامل اللق���ب ومتص���در المجموعة فري���ق المصرف 
الخليجي التجاري منافسه فريق تمكين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، تليها 
مباش���رة لق���اء قم���ة المجموعة الثانية بين المؤسس���ة العربية المصرفي���ة وبنك األهلي 
المتح���د ف���ي تم���ام الس���اعة التاس���عة والنصف مس���اء، وذلك عل���ى صالة ن���ادي النجمة 

بالجفير.

ف���ي اللق���اء األول يس���عى حام���ل اللق���ب 
التج���اري؛  الخليج���ي  المص���رف  فري���ق 
لتعزي���ز صدارته للمجموعة األولى حينما 
يواج���ه خصمه فري���ق تمكين ف���ي اللقاء 
الثان���ي لهما ف���ي المجموعة، حيث انتهى 
لقاؤهما في مرحلة الذهاب بفوز المصرف 
الخليج���ي التج���اري به���دف نظي���ف، في 
المقابل، فإن تمكين يس���عى ل���رد اعتباره 
وتحقيق الف���وز األول له ف���ي المجموعة 

بعدم���ا تلق���ى هزيمتي���ن متتاليتي���ن م���ن 
المص���رف الخليجي التجاري وفريق بنك 
البحري���ن والكويت، إذا ما أراد أن ينعش 
آمال���ه في حجز بطاق���ة التأهل إلى الدور 

قبل النهائي من البطولة. 
قم���ة  س���تكون  الثان���ي  اللق���اء  وف���ي 
المجموع���ة لتحدي���د وحس���م صدارته���ا 
حينم���ا يلتقي فري���ق المؤسس���ة العربية 
المصرفي���ة منافس���ه فري���ق بن���ك األهلي 

المتح���د، حي���ث يمتل���ك الفريق���ان أرب���ع 
نقاط من ف���وز وتعادل، بعدما تعادال في 
نتيج���ة لقائها في مرحل���ة الذهاب بهدف 

ل���كل منهما، قب���ل أن يحقق بن���ك األهلي 
المتحد فوزا مستحقا على بنك البحرين 
الوطن���ي 3-5 وكذل���ك حق���ق المؤسس���ة 

العربي���ة المصرفية ف���وزا صعبا على بنك 
البحرين الوطن���ي بنتيجة 1-2، وبالتالي 
ف���إن فوز أح���د الفريقين في لق���اء الليلة 

س���يكون ق���د حس���م ص���دارة المجموع���ة 
لصالحه بنس���بة كبيرة قبل نهاية الجولة 

األولى.

اللجنة اإلعالمية:

فريق المؤسسة العربية المصرفية فريق بنك األهلي المتحد

وكاالت

م���ازال مش���جعو النص���ر الس���عودي، ينتظرون الكثي���ر من النج���م النيجيري 
الدول���ي أحم���د موس���ى ال���ذي ع���زز صف���وف الن���ادي ف���ي فت���رة االنتق���االت 

الصيفية الماضية.

ويحت���ل النص���ر المرك���ز الثان���ي ف���ي 
ج���دول ترتي���ب ال���دوري الس���عودي 
نقط���ة،   22 برصي���د  للمحترفي���ن 
بف���ارق 5 نق���اط عن اله���ال صاحب 
الص���دارة، بع���د مرور 9 ج���والت من 

عمر البطولة. 
ترتي���ب  موس���ى،  أحم���د  ويتص���در 
هدافي فريق النصر بالدوري المحلي 
هذا الموس���م برصيد 4 أهداف، وهو 
نف���س رصي���د زميل���ه المغرب���ي ن���ور 
الدي���ن أمرابط، كما يفصله 3 أهداف 
فق���ط عن ص���دارة هداف���ي البطولة، 
بافيتمب���ي جومي���ز  يحتله���ا  والت���ي 

مهاجم الهال )7 أهداف(. 
)26 عاًم���ا(،  ويعتب���ر أحم���د موس���ى 
قيم���ة هجومي���ة كبي���رة ل���دى النصر 

الس���عودي؛ نظ���ًرا لقدرت���ه على صنع 
الف���ارق س���واء بتس���جيل أو صناعة 

األهداف.
ورغ���م غي���اب موس���ى التهديفي مع 
النص���ر منذ هز الش���باك خال مباراة 
الح���زم، في خامس ج���والت الدوري 
الس���عودي، لكن���ه يظل م���ن الاعبين 
المهمي���ن في تش���كيلة فريق���ه؛ نظرا 
لس���رعته وقدرته على قلب المباراة 

في أي لحظة لصالح النصر. 

ولعب موسى، لصالح عدد  «
كبير من األندية األوروبية، قبل 

االنتقال للنصر السعودي، 
منها فينلو الهولندي وسسكا 

موسكو الروسي وليستر 
سيتي اإلنجليزي.

جماهير النصر تنتظر موسى
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ع���ام���ا  16 دام  ت�����ف�����وق  ب����ع����د  ق�������رط�������اج”  “ن������س������ور  ه����زي����م����ة 

تزخ���ر البحري���ن بمواهب كروية ناش���ئة، نراها تش���ق طريقها نحو التميز في عالم الرياضة الواس���ع، ويمك���ن أن تتحول هذه 
الطاقات إلى رافد مهم للمنتخبات الوطنية في حال صقلت وعززت بما يكفي لتحقيق منجزات تترك بصمة كروية واضحة. 
وبصدد التش���ديد على أهمية إبرازها وتش���جيعها بكل الس���بل المتاحة، التقت “البالد” عددا من العبي كرة القدم الناش���ئين 

الذين سردوا تجاربهم الرياضية.

عشق كروي

يحكي العب نادي الش���باب حس���ن فتح 
هللا )15 عام���ا( قصة عش���قه لكرة القدم 
س���ترة  بن���ادي  بالتحاق���ه  ب���دأت  الت���ي 
ويق���ول   .2012 الع���ام  البراع���م  لفئ���ة 
“ف���ي البداي���ة تعلق���ت بحب ك���رة القدم 
كثي���را، وقد الح���ظ والدي ه���ذا التعلق، 
إذ قم���ت باإللحاح علي���ه لاللتحاق بأحد 
األندية؛ به���دف تطوير وتنمية قدراتي، 
واالنخ���راط في ه���ذا المج���ال الرياضي 
ال���ذي حلم���ت ب���ه من���ذ الصغ���ر، وبعدها 
رافقني والدي لنادي سترة، فتم عرضي 
على م���درب البراعم آنذاك الكابتن علي 

غري���ب الذي رحب بالفك���رة، وانضممت 
إث���ر ذل���ك لفئ���ة البراع���م بالن���ادي بالعام 
2012، ث���م انتقل���ت بالع���ام 2013 إل���ى 
األش���بال وص���وال  لفئ���ة  الش���باب  ن���ادي 
التمرين���ات  وبع���د  الناش���ئين،  لمرحل���ة 
اليومية  كنت أتطور وأكتس���ب مهارات 
القدم األساس���ية ش���يئا فش���يئا، وأتطلع 
لتحقيق إنجاز كروي مشرف يرفع راية 

البحرين”.

حلم النجومية

يقول العب نادي سترة علي عبد الجليل 
)15 عاما( إنه يحلم بأن يصبح مستقبال 
نجما رياضيا يقدم كل ما يمكنه تقديمه 

للكرة والرياضة البحرينية، مش���يرا إلى 
أن موهبت���ه اكتش���فت م���ن قب���ل وال���ده 

والمعلمين في مدرسته االبتدائية.

بطوالت

ويش���ير الع���ب ن���ادي الش���باب محم���ود 
عبدالرض���ا إلى حصده بط���والت عديدة 
منظم���ة م���ن جان���ب االتح���اد البحريني 
كالبطولة التنش���يطية لألشبال، وبطولة 
الدوري لألش���بال موسمين على التوالي 
م���ن غي���ر أي���ة هزيم���ة، وبطول���ة الكأس 
للناش���ئين. ويؤك���د “أه���دف لرف���ع اس���م 
البحري���ن عاليا من خالل التمثيل الجيد 
ف���ي المنتخب���ات والعم���ل عل���ى تحقيق 

البط���والت المختلف���ة، وأطم���ح للرجوع 
لمنتخب���ات الفئات الس���نية م���رة أخرى، 
وتقديم مستويات جيدة تخدم الفريق 
والمنتخ���ب، وتؤهلن���ي مس���تقبال لولوج 

المنتخب األول”. 
ويذك���ر أنه اكتش���ف موهبت���ه الرياضية 
ف���ي ك���رة الق���دم من خ���الل اللع���ب في 
م���ع  والحدائ���ق  االبتدائي���ة  المدرس���ة 
األطف���ال، وأن الفضل ف���ي صقلها يعود 
لوالده وللمدرب علي غريب الذي تدرب 
عل���ى يدي���ه في فئ���ة البراعم واألش���بال 
ف���ي نادي س���ترة، وصوال لتس���جيله في 

نادي الشباب.
ويلف���ت إل���ى أن أب���رز التحدي���ات الت���ي 
واجهه���ا عل���ى صعي���د ممارس���ة رياض���ة 
كرة القدم هي التأخر الدراس���ي بس���بب 
أخ���ذ الن���ادي الج���زء األكب���ر م���ن الوقت 
ف���ي الي���وم. موضح���ا “يخ���رج الالع���ب 

م���ن بيت���ه فت���رة الظهي���رة بع���د وصوله 
من المدرس���ة بقليل، وهي مدة ال تكفي 
ألخذ قس���ط من الراحة، أو تناول وجبة 
الغ���داء بأريحية كبيرة، ناهيك عن عدم 
وجود الوقت لحل الواجبات المدرسية 

وإجراء األنشطة.

أسرة رياضية

ويش���ير العب نادي س���ترة محمد جواد 
محم���د )15 عاما( إلى أنه ينتمي ألس���رة 
رياضية عززت حبه لكرة القدم، ودفعته 
لصقل موهبته. ويقول “شجعت أسرتي 
موهبتي الرياضية ودعمتني، خصوصا 
وال���دي ال���ذي اكتش���ف اهتمام���ي بك���رة 

القدم”.
فردي���ة  إنج���ازات  حق���ق   أن���ه  ويذك���ر 
بالوصول إلى المنتخب الوطني”، وهي 
من ضم���ن أهداف���ي للمس���تقبل. ويحلم 

باالحتراف الخارج���ي، وتمثيل منتخب 
البحرين في المحافل الدولية.

طموح الحراسة

ويلفت العب نادي النجمة جعفر محمد 
حس���ن )16 عاما( إل���ى كونه يمارس كرة 
الق���دم منذ الصغ���ر، “فقد لعبت في نادي 
س���ترة لفئة البراعم واألش���بال، وأحببت 

الحراسة”.
ويذك���ر أنه في البداية لم تكن له الرغبة 
ف���ي اقتحام المجال الرياضي، لكنه بعد 
التش���جيع ال���ذي نال���ه ق���رر االلتح���اق به 
“وق���د تبلور ل���ي الطموح ف���ي أن أصبح 
للمنتخ���ب أو  حارس���ا ممت���ازا، وأنتق���ل 

الفريق األول؛ لرفع علم بالدي عاليا”.

محمد جواد محمد علي عبدالجليل جعفر محمد حسن حسن فتح الله محمود عبدالرضا 

النجومية وتمثيل البحرين أسمى تطلعاتهم
ن��اش��ئ��ون ري���اض���ي���ون ي���س���ردون ل���� “ال���ب���اد س���ب���ورت” ت��ج��ارب��ه��م ال��ك��روي��ة

قاد محمد صالح، نجم ليفربول، منتخب مصر لكس���ر التفوق التونس���ي في المواجهات المباش���رة بين المنتخبين، خالل الفترة 
ل صالح، هدًفا منح به مصر الفوز على تونس، بنتيجة )3 - 2(، أمس الجمعة بالجولة الخامس���ة من تصفيات  الماضية. وس���جَّ

أمم أفريقيا 2019.

ول���م يفز منتخ���ب مصر ف���ي أي مباراة 
رس���مية عل���ى تون���س، من���ذ 25 يناي���ر 
به���دف  الفراعن���ة  ف���از  عندم���ا   ،2002
نظيف س���جله حازم إم���ام، عضو اتحاد 
الك���رة المصري الحالي في بطولة كأس 
األم���م األفريقي���ة الت���ي أقيم���ت وقته���ا 

بمالي.
ف���ي  ذل���ك  بع���د  المنتخب���ان  وتواج���ه 
مباراتين رس���ميتين ف���ي تصفيات أمم 
أفريقي���ا 2015، بجان���ب لق���اء الجول���ة 
وف���از  الحالي���ة،  بالتصفي���ات  األول���ى 
منتخب تونس في المواجهات الثالث.
تريزيجي���ه،  حس���ن  محم���ود  وس���جل 
اله���دف األول لمصر في مباراة األمس، 
وه���و األول للفراعن���ة ف���ي لقاء رس���مي 
أمام نس���ور قرطاج منذ يوم 19 نوفمبر 

.2014
تل���ك  ف���ي  ف���ازت  ق���د  وكان���ت تون���س 
المواجه���ة 1-2، وس���جل محم���د صالح 

وقتها هدف الفراعنة الوحيد.
ولعب المنتخب���ان يوم 12 يونيو 2017 
ف���ي تصفي���ات كأس األم���م األفريقي���ة 
الحالي���ة، وخس���ر الفراعن���ة بهدف دون 
رد، ليعود منتخب مصر للتس���جيل في 

مرمى نسور قرطاج اليوم.

شكوى بسبب حركة غير أخالقية

تق����دم مس����ؤولو المنتخ����ب التونس����ي، 
نظي����ره  مب����اراة  مراق����ب  إل����ى  بش����كوى 
المص����ري، ض����د مدرب الفراعن����ة خافيير 
أجي����ري، بس����بب إش����ارته بحرك����ة غي����ر 
أخالقي����ة، مؤكدي����ن أنهم بص����دد تقديم 

شكوى أخرى لالتحاد األفريقي.
الفن����ي  المدي����ر  العقب����ي،  م����راد  وكش����ف 
المؤتم����ر  خ����الل  تون����س،  لمنتخ����ب 
الصحف����ي عقب المباراة، أن اتحاد بالده 
س����يتقدم بش����كوى ضد خافيي����ر أجيري 
الخارج����ة  إش����ارته  بع����د  م����درب مص����ر، 

للجهاز الفني لنسور قرطاج، عقب هدف 
التعادل األول للفراعنة.

والتقطت عدس����ات الكاميرات، المدرب 
به����دف  يحتف����ل  وه����و  المكس����يكي 
تريزيجي����ه ف����ي مرمى تون����س، بطريقة 

ُوصفت بالمسيئة.

أجيري ينفي ويدعم الشناوي

الفن����ي  المدي����ر  أجي����ري،  خافيي����ر  نف����ى 
للمنتخ����ب المص����ري، القي����ام بأي إش����ارة 

مسيئة خالل الفوز على تونس.
وقال م����درب الفراعنة، ف����ي تصريحات 
صحفي����ة: “لم أقم بأي إش����ارة مس����يئة.. 
على مدار 30 س����نة أعم����ل في التدريب، 

ولم أقم بمثل هذه األمور”.
وح����ول المباراة، ق����ال: “بدأناه����ا بصورة 
جيدة، لكن خطأً تسبب في هز شباكنا.. 
تحدثت مع الالعبين وطالبتهم بالتركيز، 
وعالجت األخطاء بين ش����وطي المباراة 
وفزن����ا، أن����ا راض ع����ن األداء والنتيج����ة، 

وسنواصل بنفس الصورة”.

الدع����م  “كل  قائ����ال:  أجي����ري،  واختت����م 
الجمي����ع  الش����ناوي،  محم����د  لحارس����نا 

معرض الرتكاب األخطاء”.
وم����ن جانب����ه، استفس����ر هاني أب����و ريدة، 
م����ن  المص����ري،  الك����رة  اتح����اد  رئي����س 
الجهاز المعاون ألجيري، حول “اإلش����ارة 
المسيئة”، بعدما لمس الغضب التونسي 

في مقصورة الملعب أثناء المباراة.

ناجي: حارس مصر األول

داف����ع أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى 
المنتخ����ب المص����ري، عن حارس����ه محمد 
الش����ناوي، رغ����م الخطأ ال����ذي ارتكبه في 
مباراة مصر وتونس، مؤكًدا أن الشناوي 

حارس مصر األول.
وارتك����ب الش����ناوي خط����أ س����اذجا كل����ف 
الفراعنة هدف����ا لمصلحة تونس، قبل أن 
يحول رفاق محم����د صالح النتيجة إلى 

فوز 3/ 2، ضمن تصفيات أمم إفريقيا.
وعبر ناج����ي في تصريح����ات تلفزيونية 
عن س����عادته بالفوز الذى حققه الفراعنة 

عل����ى تونس، مؤكدًا أن محمد الش����ناوي 
حارس مرم����ى األهلى يعد حارس مصر 

األول فى الوقت الحالي.
واس����تدرك “لك����ن ذل����ك ال يمن����ع التنافس 
بين الحراس اآلخري����ن لحجز مكان فى 

التشكيلة األساسية للفراعنة”.
العال����م  ح����راس  “جمي����ع  ناج����ي:  وق����ال 
يرتكبون أخطاء، وكل دعمي للش����ناوي، 
وهن����اك دور نفس����ي لي م����ع الحارس في 

المرحلة القادمة لتأهيله”.

الكنزاري: خسارة غير مستحقة

أب����دى ماه����ر الكن����زاري، م����درب منتخب 
تون����س، حس����رته الكبيرة لقب����ول فريقه، 
هدًفا في آخر لحظة أمام مصر، ليخس����ر 

المواجهة.
وقال الكن����زاري في تصريح����ات إذاعية 
عقب المباراة: “حاولنا أن نعيد للمنتخب 
خصائصه، وتحسين أدائه، الذي افتقده 
ف����ي  ونجحن����ا  الماضي����ة،  بالج����والت 
الوص����ول إل����ى ذل����ك، لك����ن ليس بنس����بة 

كبيرة”.

كبي����رة،  بأريحي����ة  “لعبن����ا  وأض����اف: 
كان  اللق����اء  أنَّ  تؤك����د  واإلحصائي����ات 
متوازًن����ا بي����ن الفريقي����ن، لك����ن لألس����ف 
النتيجة كانت مغايرة، وكان من الممكن 
أن نخ����رج منتصري����ن، ل����و عرفن����ا كي����ف 
أو  ساس����ي،  الفرجان����ي  فرص����ة  نجس����م 

رامي البدوي”.
وتاب����ع “منتخب مصر يبق����ى فريًقا كبيًرا 

ومنافًسا محترًما”.
وأش����ار “مصر أتيحت له����ا 4 فرص نجح 
هف����وات  بس����بب  منه����ا   3 ف����ي تجس����يد 
دفاعي����ة ارتكبناه����ا. فريقن����ا ل����م يداف����ع 
جي����ًدا، وال يج����ب أن ننس����ى أنَّ اله����دف 
الثال����ث الذي قبلن����اه كان بمجهود متميز 
لمحم����د  إش����ارة  )ف����ي  كبي����ر  نج����م  م����ن 

صالح(”.
الفري����ق،  أداء  عل����ى  “أن����ا راض  وخت����م: 
لك����ن النتيجة مخيبة لآلم����ال. أعتقد أن 
حس����منا للتأه����ل من����ذ الجول����ة الماضية،  
وغياب الرهان أث����ر نوًعا ما على العبينا 
الذي����ن اعتبرهم قد قدم����وا مباراة طيبة 

في الجملة، وال يستحقون الهزيمة”.

البدوي يتحسر للخسارة 

ل����م يخف الع����ب منتخب تون����س، رامي 
البدوي، حس����رته بعد الهزيمة أمام مصر 
)2-3(، الي����وم الجمع����ة، عل����ى ملعب برج 
العرب باإلسكندرية، في تصفيات كأس 

األمم اإلفريقية 2019.
وق����ال الب����دوي، في تصريح����ات إذاعية: 
“لق����د قدمنا مردودا محترما في الجملة، 
ُأتيح����ت لن����ا بع����ض الفرص في الش����وط 
ف����ي تجس����يم واح����دة  األول، ونجحن����ا 
فقط أخذنا بها األسبقية، لكننا لم نعرف 

كيف نحافظ على تقدمنا”.
وواصل قائال: “قدمنا شوطا ثانيا أفضل 
م����ن ناحي����ة األداء، وأتيح����ت لن����ا فرصة 
التق����دم من جدي����د، لكنن����ا أهدرنا كرتين 

مهمتين، وقبلنا هدفا في وقت قاتل”.
تصاحب����ه  ل����م  األداء  “لألس����ف  وأردف: 
س����نتدارك  هللا  ش����اء  وإن  النتيج����ة، 
ه����ذه العثرة، ف����ي الجولة األخي����رة أمام 

سوازيالند”.

وكاالت

صالح يقود مصر لتخطي تونس

صالح أحرز هدف الفوز على تونس لقاء مصر وتونس

البالد: زهراء غريب



ليست عادلة
ق���ال لوس انريكي مدرب إس���بانيا إن ك���رة القدم لم تكن عادلة م���ع فريقه بعدما تركته 
الهزيم���ة 2-3 أم���ام كرواتي���ا يواج���ه خطر عدم بل���وغ الدور قب���ل النهائي ل���دوري األمم 

األوروبية لكرة القدم.

تأخره���ا   2010 العال���م  كأس  بطل���ة  وعدل���ت 
مرتي���ن ف���ي الش���وط الثان���ي، إذ أدرك دان���ي 
أندري���ه  من���ح  بعدم���ا  التع���ادل  س���يبايوس 
كراماريت���ش التقدم لصاحبة األرض ثم عادل 
س���يرجيو رام���وس النتيج���ة م���ن ركل���ة جزاء 

عقب منح تين يدفاي التقدم 1-2 لكرواتيا.
ول���م تكن هن���اك أي فرصة عندما جعل الظهير 
الوق���ت  ف���ي   3-2 النتيج���ة  يدف���اي  األيس���ر 

المحتسب بدل الضائع.
ا ”صنعنا  وأبل���غ لويس انريكي مؤتم���ًرا صحفيًّ

العدي���د م���ن الفرص وف���ي بعضها ب���دا أنه من 
المس���تحيل أال تدخ���ل الكرة المرمى وس���ددنا 

في العارضة وكرة القدم لم تكن عادلة معنا.
”ف���ي اله���دف األول للمناف���س ارتكبن���ا خط���أ 
واله���دف الثاني جاء بعد ركلة ثابتة وكرواتيا 
كان���ت محظوظ���ة ف���ي النهاي���ة. كنا نس���تحق 
المزيد في الش���وط الثان���ي وبالتأكيد الهزيمة 
لم تكن مستحقة لكنها كرة القدم وعلينا تقبل 

ذلك“.
وس���اءت نتائج إس���بانيا منذ فوزها الس���احق 

0-6 على كرواتيا في س���بتمبر واالنتصار على 
إنجلترا.

وأصب���ح بلوغه���ا الدور قب���ل النهائ���ي للبطولة 
الجديدة معلقا بخيط رفيع عقب الهزيمة 3-2 

أمام ضيفتها إنجلترا والخسارة في زغرب.
وم���ا زال���ت إس���بانيا ف���ي ص���دارة المجموع���ة 

الرابع بست نقاط من أربع مباريات ومن أجل 
ضم���ان تأهلها إلى الدور قبل النهائي يجب أن 
تتع���ادل إنجلترا م���ع كرواتيا في آخ���ر مباراة 

في المجموعة يوم األحد.
وبدا أن لويس انريكي غير واثق في إمكانية 
تأه���ل فريق���ه وح���ول تركي���زه إل���ى تصفيات 

بطولة أوروبا 2020.
وق���ال ”أود التأهل إلى الدور قبل النهائي لكن 

هدفنا األهم هو بطولة أوروبا.
”كن���ا نعل���م أننا نلعب في مجموع���ة ضد اثنين 
من أفض���ل المنتخبات في العالم لكني لس���ت 
قلق���ا بش���أن فريق���ي. أرى األم���ور الت���ي يجب 

علين���ا تطويره���ا لك���ن أعتق���د أن نتيج���ة )ضد 
كرواتيا( ظالمة للغاية“.

وق���ال زالتك���و داليت���ش م���درب كرواتي���ا ”أن���ا 
واث���ق أننا نملك ما يمنحنا الفوز على إنجلترا. 
األفضل في الشكل الجديد للمنتخب لم يظهر 

بعد“.

إيطــاليــا تسعـــى لطـــرد األرواح

)وكاالت(

ليس لدى المنتخب اإليطالي األول لكرة القدم ما يخسره وهو األمر الذي يمكن 
أن يصبح نقطة قوة له عندما يستضيف المنتخب البرتغالي، اليوم السبت في 
ميالنو، حيث يبحث عن صدارة مؤقتة على األقل للمجموعة الثالثة بالمستوى 

األول لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويرجح أال يتمك���ن المنتخب اإليطالي 
م���ن الحل���ول ف���ي ص���دارة المجموعة، 
وبالتال���ي لن يتمكن م���ن الصعود للدور 
قب���ل النهائ���ي ال���ذي يق���ام ف���ي يوني���و 
المقب���ل، ال س���يما وأن���ه يحت���ل المرك���ز 
الثاني بفارق نقطتي���ن خلف المنتخب 
البرتغال���ي، بط���ل أوروبا، ال���ذي يتصدر 
المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط ولديه 
مب���اراة إضافي���ة س���يلعبها عل���ى أرضه 

أمام منتخب بولندا.
وم���ع ذل���ك، يب���دو المنتخ���ب اإليطالي، 
الفائز بكأس العالم 4 مرات، متأكًدا من 
البقاء في المستوى األولى بعد التغلب 
على المنتخ���ب البولن���دي بنتيجة 1-0 

الشهر الماضي.
م���درب  مانش���يني  روبرت���و  ويتوق���ع 

المنتخ���ب اإليطال���ي أن يكت���ظ ملع���ب 
س���ان س���يرو، الذي يتس���ع إلى 80 ألف 

مقعد، بالمشجعين في هذه المباراة.
ويضي���ف مانش���يني: “نريد أن نس���تمر 
ف���ي نف���س الطري���ق ال���ذي بدأن���اه أمام 
أوكراني���ا وبولندا، نح���اول التطور أكثر 

في إنهاء الهجمات”.
ويب���دو أن اللع���ب ف���ي مدين���ة ميالن���و 
التع���ادل  بع���د  األرواح  لط���رد  طريق���ة 
الس���لبي م���ع المنتخ���ب الس���ويدي في 
ش���هد  ال���ذي  الماض���ي،  نوفمب���ر  ش���هر 
فش���ل المنتخ���ب اإليطالي ف���ي التأهل 
لنهائيات كأس العالم في روسيا، للمرة 

األولى منذ 60 عاًما.
ماي���و  ف���ي  مانش���يني  تعيي���ن  وكان 
الماض���ي خط���وة حاس���مة ف���ي إع���ادة 

أكتوب���ر   ف���ي  ال���ذي تواص���ل  التنظي���م 
أح���د  جرافين���ا،  جابريي���ل  بانتخ���اب 
مس���ؤولي كرة القدم منذ فترة طويلة، 
إدارة  بع���د  المحل���ي،  لالتح���اد  رئيًس���ا 

مؤقتة.
الت���ي  الفعال���ة  الفني���ة  الطريق���ة  رغ���م 

يقدمه���ا المنتخب اإليطال���ي في الفترة 
األخيرة، إال أن الضعف الهجومي يظل 
أزمة، حيث سجل المنتخب اإليطالي 7 
أهداف وتلقى 8 أهداف في 8 مباريات 
ق���اد فيها مانش���يني الفريق، الذي حقق 

انتصارين و3 تعادالت وهزيمتين

ا،  واس���تدعى مانش���يني مهاجًما إضافيًّ
مهاج���م  جريف���و،  فينش���ينزو  ه���و 
هوفنهاي���م، والعبين جديدين في خط 
الوس���ط، س���تيفانو سينس���ي وساندرو 

تونالي.
وبعد مباراته أمام المنتخب البرتغالي، 

سيلتقي المنتخب اإليطالي مع نظيره 
األميرك���ي ي���وم الثالث���اء المقب���ل ف���ي 
مدينة جينك البلجيكية، حيث سيقوم 
االتح���اد األوروبي لك���رة القدم باختبار 
تقني���ة حك���م الفيدي���و المس���اعد )ف���ار( 

للمرة األولى.

إيطاليا تعود لسان سيرو بذكريات السويد

)وكاالت(

)وكاالت(

في الوقت الذي ودعت فيه جماهير إنجلترا أحد أبرز العبيها شاهدت لمحات من المستقبل في فوز فريق المدرب جاريث ساوثجيت 
0-3 على الواليات المتحدة في مباراة ودية لكرة القدم باستاد ويمبلي وكانت تكريما لوين روني أيًضا.

وش���عر منتق���دون لتحوي���ل المواجه���ة الودية 
إلى تكريم لروني ف���ي مباراته 120 واألخيرة 
م���ع المنتخ���ب بالقل���ق م���ن أن ع���ودة الالع���ب 
البالغ عمره 33 عاًما ضد سياس���ة س���اوثجيت 
باالعتماد على الشبان. لكن مع حاجة المدرب 
إل���ى إش���راك العبي���ن آخري���ن قب���ل المواجه���ة 
المهمة ضد كرواتيا في دوري األمم األوروبية 
ي���وم األح���د حص���ل العديد م���ن الش���بان على 
فرصة. وأثار جيدون سانتش���و العب بروسيا 
دورتمون���د البالغ عم���ره 18 عاًما اإلعجاب في 
الناحي���ة اليمنى وتعاون بش���كل رائع مع ديلي 

آلي وجيسي لينجارد.
وألق���ى م���درب إنجلت���را بالض���وء عل���ى اتخاذ 
سانتش���و للقرارات وهو األمر الذي يجب على 
الجن���اح تطوي���ره لك���ن تمريرت���ه المتقن���ة إلى 
ترين���ت ألكس���ندر-أرنولد ف���ي ه���دف إنجلت���را 

الثاني أوضحت إمكاناته.
ويأت���ي ألكس���ندر-أرنولد في االختي���ار الثالث 
ف���ي مرك���ز الظهي���ر األيم���ن خلف كاي���ل ووكر 

وكي���ران تريبيي���ر لك���ن الالع���ب البال���غ عم���ره 
20 عاًم���ا ت���رك بصمته على أول���ى مبارياته مع 

إنجلترا باستاد ويمبلي بهدف.
وق���ال مداف���ع ليفرب���ول ”حلم أصب���ح حقيقة. 
أول مباراة باس���تاد ويمبلي وهدفي األول مع 

المنتخ���ب. جيدون سانتش���و ق���ام بعمل جيد 
في االنطالقة“. وأض���اف ”األمور كانت مثيرة 
وبالنظر إلى مس���يرة وين روني فهو كان أحد 
أفض���ل الالعبي���ن ف���ي إنجلترا وم���ن الرائع أن 

ألعب بجواره“.

إنجلتــرا تتألــق بالشبــان

sports@albiladpress.com
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)وكاالت(

خس���ر جول���دن س���تيت وريورز للم���رة الثالثة في آخر خم���س مباريات 
في دوري كرة الس���لة األميركي للمحترفين بعد هزيمته 86-107 أمام 

مستضيفه هيوستون روكتس. 

ومن���ذ هزيمته الخمي���س الماضي 
خس���ر  باك���س  ميلووك���ي  أم���ام 
وري���ورز حام���ل اللق���ب ف���ي آخ���ر 
ل���وس أنجلي���س  موس���مين أم���ام 
كليب���رز قب���ل أن يتلق���ى الهزيم���ة 
الرابعة هذا الموسم أمام روكتس 
ف���ي مباراة وصل فيها الفارق إلى 

32 نقطة.
ف���ي  لخس���ارته  روكت���س  وث���أر 
نهائي القس���م الغربي في الموسم 
ف���ي   3-1 تقدم���ه  رغ���م  الماض���ي 
السلسلة التي تحسم على أساس 

األفضل في سبع مباريات.
عل���ى  الثال���ث  الف���وز  ه���و  وه���ذا 
دخ���ل  ال���ذي  لروكت���س  التوال���ي 
المرش���حين  أح���د  الموس���م وه���و 

للق���ب لكن بدايته ج���اءت مخيبة 
لآلم���ال إذ حقق س���بعة انتصارات 

في 14 مباراة.
ووضح تأثير غياب ستيفن كوري 
ع���ن وري���ورز وتراج���ع أداء كالي 
طومس���ون الذي اكتفى بتسجيل 
عش���ر نقاط م���ن 16 محاولة على 

السلة.
أم���ام  الهزيم���ة  من���ذ  م���رة  وألول 
م���ارس   15 ف���ي  بول���ز  ش���يكاجو 
العب���ي  جمي���ع  فش���ل   2013
التشكيلة األساس���ية لوريورز في 

تسجيل أي رمية ثالثية.
ورغ���م الهزيمة ما زال وريورز في 
صدارة القس���م الغربي برصيد 12 

فوزا و4 هزائم.

)وكاالت(سقوط جديد

ليك���رز  أنجلي���س  ل���وس  ن���ادي  أعل���ن 
المش���ارك في دوري كرة السلة األميركي 
راج���ون  ألعاب���ه  صان���ع  أن  للمحترفي���ن 
رون���دو س���يخضع لعملي���ة جراحي���ة في 
ي���ده اليمنى وس���يبتعد عن المالعب بين 
3 و5 أس���ابيع. وكان رون���دو )32 عاًم���ا( 
تع���رض لإلصابة بكس���ر في ي���ده اليمنى 
ف���ي الش���وط الراب���ع م���ن المب���اراة الت���ي 
ف���از فيه���ا ل���وس أنجلي���س ليك���رز عل���ى 
 )126-117( بالي���زرز  تراي���ل  بورتالن���د 
األربع���اء عندما ارتمى عل���ى األرض من 
أج���ل الكرة. ويعتبر غي���اب روندو ضربة 
موجعة للوس أنجليس ليكرز الذي نجح 
بقيادة نجمه “الملك” ليبرون جيمس في 
تحقي���ق 4 انتص���ارات متتالي���ة خولت���ه 

المركز السابع في المنطقة الغربية.
وانضم روندو إلى لوس أنجليس  «

ليكرز هذا الصيف قادما من نيو 
أورليانز بيليكانز، وبلغ معدله هذا 

الموسم 8,5 نقاط و6,5 تمريرات 
حاسمة في المباراة الواحدة )14 

مباراة(. ويتبادل دور صانع األلعاب 
مع الشاب الواعد لونزو بال.

غياب روندو

إسبانيا تلقت الخسارة الثانية على التوالي
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)وكاالت(

ق���ال االتح���اد األس���ترالي لك���رة القدم 
ودي���ة  مواجه���ة  إن  الجمع���ة  أم���س 
دولية س���تجمع بي���ن كوري���ا الجنوبية 
وأوزبكس���تان يوم الثالث���اء نقلت إلى 
مجم���ع كوينزالن���د لأللع���اب الرياضية 

بدالً من ملعب باليمور.
وأضاف االتح���اد أن تغيير الملعب تم 
بن���اًء على طلب من اتح���اد كرة القدم 
في كوريا الجنوبية الذي اش���تكى من 

أرضية ملعب باليمور.
ينافس المنتخبان في كأس  «

آسيا المقبلة في اإلمارات حيث 
أوقعت القرعة كوريا الجنوبية في 

المجموعة الثالثة مع الفلبين 
وقرغيزستان والصين بينما 

جاءت أوزبكستان في المجموعة 
السادسة مع اليابان وعمان 

وتركمانستان.

 نقل ودية 
النــزال المــرتقــبكوريا وأوزبكستان

قال الرئيس التنفيذي لشركة تروج لمباريات في فنون القتال المختلطة إن نزاالً مرتقًبا بين أسطورة المالكمة 
األميركي فلويد مايويذر والعب الكيك بوكسينج الياباني تينشين نازوكاوا سيقام ليلة رأس السنة.

وبعد اإلعالن عن مواجهة نازوكاوا 
مؤتم����ر  خ����الل  ديس����مبر   31 ف����ي 
صحف����ي ف����ي طوكي����و ه����ذا الش����هر 
تراجع المالكم األمريكي عن كالمه 
فور العودة إلى الواليات المتحدة.

وكت����ب مايوي����ذر ف����ي حس����ابه في 
انس����تجرام أن����ه واف����ق فق����ط عل����ى 
المش����اركة ف����ي ن����زال اس����تعراضي 
من ث����الث ج����والت أم����ام مجموعة 
صغي����رة م����ن المش����اهدين األثرياء 
مقاب����ل مبل����غ مال����ي كبي����ر دون أن 
ا  ا أو يبث تلفزيونيًّ يكون نزاالً رسميًّ

حول العالم.
لكن نوبويوكي ساكاكيبارا الرئيس 
التنفي����ذي لريزي����ن فايتينج كش����ف 

على حس����ابه على تويت����ر أن النزال 
س����يقام في موعده في 31 ديسمبر 
رغم أن����ه لم يحدد عل����ى أي قواعد 

سيقام هذا النزال وكذلك مدته.
وقال س����اكاكيبارا ف����ي تغريدة يوم 
الجمع����ة إل����ى ج����وار صورة لنفس����ه 
مع مايويذر ”تم حل س����وء التفاهم 
الذي حدث مع مايويذر. س����يواجه 
تينش����ين ن����ازوكاوا ف����ي ليل����ة رأس 
الس����نة. سأكش����ف لكم عن تفاصيل 

النزال فور عودتي إلى اليابان“.
مؤتم����ًرا  س����اكاكيبارا  وس����يعقد 
ا اليوم الس����بت للكش����ف عن  صحفيًّ

التفاصيل.
واعت����زل مايويذر )41 عاًم����ا( للمرة 

الثانية في 2017 بسجل رائع دون 
هزيمة في 50 مباراة بعد مسيرة ال 
س����ابق لها أحرز خالله����ا لقب العالم 

في 5 أوزان مختلفة.

ولم يسبق له النزال على  «
المستوى االحترافي في أي 

شكل من الفنون القتالية 
األخرى وهو ما أصاب عشاق 

الرياضة بالدهشة عند اإلعالن 
عن مواجهة منافسه الياباني. 

ويبلغ العب الكيك بوكسينج 
نازوكاوا من العمر 20 عاًما 

وفاز في جميع مواجهاته األربع 
السابقة.

)وكاالت(

فلويد مايويذر و تينشين نازوكاوا
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إعداد: هبة محسن

Fif�( ”2018 عن مجموعة “فيفتيسكس  شش���فت فاش رون كونس���تانتين في يناي ر
tysix®( م���ن خ���الل ثالثة تصاميم جديدة )تعبئة ذاتي���ة، اليوم�التاريخ، تقويم 

كامل( تمّثل النوتات األولى لمقطوعة موسيقّية جديدة. 

 11 ي���وم  األخي���رة  ه���ذه  إط���اق  ُيع���ّد 
س���بتمبر 2018 ف���ي “اس���تديوهات آبي 
 )Abbey Road Studios( روود” 
الش���هيرة ف���ي لن���دن فرصة أم���ام الدار 
الش���راكة  ع���ن  لإلع���ان  السويس���رية 
الحصرّي���ة مع ه���ذا الموقع األس���طوري 
ف���ي تاريخ الموس���يقى حيث س���يحيي 
األغان���ي  وكات���ب  األنجلي���زي  المغن���ي 
الوج���وه  أح���د  كليمنتي���ن،  بنجامي���ن 
اإلعاني���ة الجديدة للدار السويس���رية، 

حفلة موسيقّية خاّصة. 
وتبلغ سماكة علبة هذه الساعة أقّل من 
6 مم وهي مجّهزة بنابض محيطي من 
الذهب عي���ار 22 قيراط. يظهر الكالبير 
���ا عب���ر ظهر العلبة الش���فاف كاش���فًا  جليًّ
ع���ن جم���ال آليت���ه وزخرفت���ه. يتطّل���ب 
تش���طيب الكاليب���ر أكث���ر من 12 س���اعة 

أخ���رى.  يدوي���ة  عملي���ات  إل���ى جان���ب 
وكبن���دول اإليقاع، يمن���ح تذبذب ال�25 
هرت���ز ال���ذي تّم اختي���اره له���ذه الحركة 
فرص���ة تتّب���ع اإليق���اع المنتظ���م داخ���ل 

علب���ة يبلغ قطره���ا 41 مم. أم���ا الميناء 
المصن���وع م���ن األوبالي���ن ذي اللوني���ن 
والمزدان بنمط أشّعة الشمس، فيعزف 

تصميمه تناغًما موسيقًيا.
تتوّفر س���اعة “فيفتيس���كس توربيون” 
األش���هر ف���ي المجموع���ة حصري���ًا ف���ي 
بوتيكات فاشرون كونستانتين اعتباًرا 

من شهرأبريل 2019.

ت��ورب��ي��ون” “فيفتيسكس  ت��ط��ل��ق  “ك��ون��س��ت��ان��ت��ي��ن” 

إعالن عن الشراكة الحصرية

نظ��� ًرا لالس���تجابة الهائل���ة، ت���م تمدي���د أس���بوع خدم���ة م رس���يدس�بنز حتى 22 
نوفمب��� ر. تقدم ش��� ركة الح���داد للس���يارات لعمالئه���ا ف رصة أخ��� رى للحصول على 
فحص على سيارة م رسيدس�بنز من قبل خبي ر ألماني وجاهزة للموسم المقبل.

المرس���يدس-بنز  س���يارتك  حض���ر 
الممط���ر  الموس���م  ه���ذا  لمواجه���ة 
الس���امة  م���ن فح���ص  واالس���تفادة 
والفحص البصري للمركبة مجاني. 

كم���ا تقدم ش���ركة الحداد للس���يارات 

المزي���د م���ن الحواف���ز الت���ي تش���مل 
واألج���زاء  العمال���ة  عل���ى  خصًم���ا 
باإلضاف���ة إل���ى خص���م خ���اص على 
إكسس���وارات مرسيدس- مجموعة 

بنز.

تمديد عرض فحص “المرسيدس”

احتفل األڤنيوز – البح رين بم رور عام على افتتاحه بإقامة عدة فعاليات للزوار، وذلك من خالل الع روض الت رفيهية التي أقامها، 
والمس���ابقات الت���ي نظم���ت عب ر حس���ابات التواصل االجتماعي الخ���اص باألڤنيوز – البح رين، ومس���ابقة الس���حب الكبي رة التي تم 

اختيار 7 فائزين بشكل عشوائي منها ل ربح 1000 دينار.

حي���ث تم اإلع���ان عن فرصة الدخول للس���حب في أواخر ش���هر 
ا  أكتوب���ر الماضي، وذلك عن طريق إنفاق مبل���غ 29 ديناًرا بحرينيًّ
أو أكثر في أي من محات األڤنيوز من تاريخ 25 إلى 31 أكتوبر، 
وت���م اختي���ار مبل���غ 29 دين���اًرا ليرمز إل���ى تاريخ افتت���اح المجمع 

للزوار في 29 أكتوبر من العام الماضي. 
وتم اإلعان عن أسماء الفائزين بالسحب وتم تسليمهم الشيكات 
من قبل إدارة األڤنيوز التي أعربت بدورها عن س���عادتها لفوزهم 
بجائ���زة 1000 دين���ار، والفائ���زون ه���م: ثاجب���ة راش���د عل���ي ولؤي 
الخاج���ة وفاطمة يوس���ف ونرج���س مالك وبيان الدوس���ري وريم 

القرينيس وايمي كاسم. 

تم تنظيم مسابقات وسائل التواصل االجتماعي التي شارك  «
فيها العديد من العامات التجارية الموجودة في األفنيوز 
وساهمت في تقديم هدايا وقسائم شرائية مثل ثيتر باي 
رودز من فوكس سينما، مطعم 400 جرادي، أربن ديكاي، 

لوكسيتان، أتش آند أم، ريفر آياند، آميريكان إيجل، باث آند 
بودي ووركس، ريزينج كينز، وهارديز وغيرها من المحات.

أعلن���ت ش��� ركة “ديفجي” عن إعادة افتتاح متج رها في باب البح رين بتصمي���م عص ري يعكس جمال وفخامة تصاميم مجوه راتها 
���ا ف���ي البح رين. ويع رض المتج ر تش���كيلة واس���عة من أطق���م المجوه رات األنيق���ة وغي رها م���ن المصوغات التي  المصنوع���ة يدويًّ

تتناسب مع جميع األذواق. 

باإلضاف���ة إلى ذل���ك، تتوافر ف���ي المحل آخر مجموع���ات تصاميم 
الثقاف���ات  م���ن  المس���توحاة  المطف���ي  ومنه���ا مجموع���ة  ديفج���ي 
األناضولية واإلغريقية التي تتميز بلونها المختلف عن لون الذهب 
األصف���ر التقلي���دي. وأيًضا مجموعة التانفي المش���ابهة لمجوهرات 
الهند القديمة والمصنوعة من الذهب األصفر ذي 22 قراط، وكذلك 
تش���كيلة اآلبوش���ن – التي تعني “الزينة” في اللغة السنس���كريتية – 

التي صممت لتحتفي بتألق وعظمة الذهب الخالص.

وقال مدير فرع باب البحرين نارايان “لطالما تميزت  «
مجوهراتنا المصنوعة على يد فنيين محترفين بمعملنا في 
البحرين بالنقاوة والحرفية والجودة والفخامة منذ بداياتنا 

في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي في سوق المنامة. 
وها نحن اليوم نعود لزبائننا بحلة جديدة في ذات الموقع 

الذي بدأنا منه. وجودنا هنا في البحرين هو مصدر إلهام 
لنا حيث نشعر باالنتماء لهذه األرض وناسها وتقاليدها 
وبساطتها. إننا فخورون بتصاميمنا المميزة والجذابة 

للمجوهرات وسنستمر بالمحافظة على مبادئنا ومعاييرنا 
لضمان الجودة والحرفية التي دائًما ُعرفنا بها”.

إقام��ة العدي��د م��ن الع��روض الترفيهي��ة والمس��ابقات األنيق��ة المجوه��رات  أطق��م  م��ن  واس��عة  تش��كيلة 
“األفنيو - البحرين” يحتفل بالذكرى األولى “ديفجي” تفتتح متجرها في باب البحرين
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نّظم م ركز الحورة والقضيبية وبش راكة مجتمعية مع نادي عبدال رحمن كانو ل رعاية الوالدين فعالية بمناسبة اليوم العالمي 
لمكافحة م رضى السك ري تحت عنوان “معكم تحلو الحياة”.

ته���دف الفعالي���ة عل���ى توعية منتس���بي 
كان���و  عبدالرحم���ن  ن���ادي  الس���ن  كب���ار 
والناش���ط االجتماعي فيصل العباس���ي 
من خال محاضرة استش���ارية الصحة 
المجتمعي���ة  الحمل���ة  ورئيس���ة  العام���ة 
التطوعي���ة للس���منة كوث���ر العي���د، وت���م 
تقدي���م محاض���رة لرف���ع الوع���ي بمرض 
وم���ن  من���ه  الوقاي���ة  وط���رق  الس���كري 
مضاعفاته باتباع أنماط الحياة الصحية 
مثل ممارسة النش���اط البدني والتغذية 
التدخي���ن  ع���ن  واالمتن���اع  الس���ليمة 
والتكي���ف مع ضغوط���ات الحياة والنوم 

الكافي وعمل الفحوصات الدورية.
وأكدت رئيس���ة العاقات العامة شيخة 

الزاي���د أن م���ن اهتمامات مرك���ز الحورة 
التوعي���ة  عل���ى  التركي���ز  والقضيبي���ة 
الصحي���ة والثقافية من خال ممارس���ة 

النش���اط البدني والتوعية وجاءت هذه 
الفعالي���ة ف���ي الوقت المناس���ب لتوعية 

المشاركين من خاله.

تفّض���ل وزير المواصات واالتص���االت رئيس مجلس إدارة مجموعة 
طي���ران الخلي���ج القابضة كمال بن أحمد بحضور حفل العش���اء الذي 
ت���م تنظيمه في متحف البحرين الوطني احتفااًل باالفتتاح الرس���مي 
لمع���رض البحري���ن الدولي للطي���ران 2018 وترحيًبا بالمش���اركين في 
فعاليات���ه الت���ي تحظ���ى برعاية عاهل الب���اد صاحب الجال���ة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة وإشراف الممثل الشخصي لعاهل 
الباد المفدى، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض سمو الشيخ عبد 
هللا بن حمد آل خليفة الذي سيستمر حتى السادس عشر من نوفمبر 

في قاعدة الصخير الجوية. 
كم���ا حض���ر الحف���ل، الذي عك���س عم���ق وغ���زارة الثقاف���ة البحرينية، 
أعض���اء مجلس إدارة مجموع���ة طيران الخليج القابضة ومس���ؤولو 
إدارة ش���ركة مطار البحرين، باإلضافة إلى رؤس���اء الوفود المشاركة 

في المعرض وضيوف الباد من الدول الشقيقة والصديقة.
وبه���ذه المناس���بة، تقّدم زي���ر المواصات واالتصاالت بجزيل الش���كر 
وعظي���م االمتن���ان لمق���ام عاهل الب���اد المف���دى على تفضل���ه برعاية 
ا يض���اف إلى  وافتت���اح مع���رض الطي���ران، ال���ذي يع���د إنج���اًزا إضافيًّ

اإلنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في عهد جالته. 

وأش���اد بالجهود المتفانية التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة للمعرض 
برئاس���ة س���مو الش���يخ عب���د هللا بن حم���د آل خليف���ة، التي يع���ود لها 
الفض���ل في تحويل معرض البحرين الدولي للطيران إلى إحدى أبرز 

فعاليات قطاع الطيران في المنطقة.
وأش���ار إلى أن نس���خة هذا العام م���ن المعرض تع���د األضخم واألكثر 

نجاًحا على اإلطاق. 
كما أعرب عن خالص شكره لكبار المسؤولين  «

الحكوميين وقادة قطاع الطيران في العالم، الذين 
توافدوا من شتى أنحاء العالم للمشاركة في معرض 

البحرين الدولي للطيران 2018.

الفعالي��ة عكس��ت عم��ق وغ��زارة الثقاف��ة البحريني��ةتوعية منتس��بي “عبدالرحم��ن كانو” بمرض الس��كري
المتحف يحتضن حفل عشاء معرض للطيران“تحلو الحياة” مع كبار السن

إّن أسلوب مجموعة “فيفتيسكس” إشادة مباشرة بساعة أُطلقت في العام  «
1956 )الرقم 6073(. يجّسد تصميمها االستثنائي إبداع الدار السويسرية خالل 

حقبة الخمسينات التي تمّثل العصر الذهبي لصناعة الساعات كذلك ذروة اإلبداع 
الموسيقي. تتمّيز الساعة الدائرية، الرقيقة واألنيقة بعرواتها األربع التي تشّكل 

كّل منها جزءاً من صليب مالطا. بمينائها الكالسيكي، علبتها الجريئة وخصائصها 
الفنية الطليعية )إنّها الساعة األولى آنذاك في الدار التي زُّودت بحركة ذاتية 
التعبئة وبعلبة مقاومة للماء(، جمعت هذه الساعة التابعة لعام 1956 ما 

بين احترام التقاليد وشغف االبتكار. إنّها روابط تعتّز بها فاشرون كونستانتين 
وتجّسدها في مجموعة “فيفتيسكس” التي تتشارك مع النموذج األصلي 

العديد من السمات: عروات على شكل صليب مالطا، علبة كريستالية على شكل 
صندوق وحركات ذاتية التعبئة.

اإليقاع 
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تجّنب الرياضات الخطرة التي ممكن ان تكون 
خطرا عليك.

انه اسبوع مهم يقدم لك فرصة للتطور كما ان 
الوضع الفلكي يعمل لصالحك.

ستسمح لك الحظوظ بوضع النقاط على 
الحروف دون أي ترّدد أو خوف.

تزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحًا، تسير 
االمور بشكل سريع وسهل.

ستحظى بلحظات مليئة بالسعادة والفرح 
وباستطاعتك قضاء اوقات ممتعة.

األوضاع ممتازة وتعبر على طريق جميل يسمح 
لك بلقاءات عذبة.

ستنتصر جهودك وتكسب ثقة ودعم االخرين 
وتكون المعطيات لصالحك.

 اعتمد االعتدال في نمط حياتك لتجّنب أّي 
إرهاق أو توتر.

ال افراط وال تفريط وكن معتدال حتى ال تستهلك 
صحتك.

انتبه من هذا االسبوع الصعب والثقيل بتأثيراته 
المعاكسة في العمل.

 حاذر من الخالفات بحيث تكون مزاجيتك 
صعبة ويستحيل التفاهم.

سوف تنشغل كثيرا بحيث ستنهمك بالمزيد من 
المهمات واالعمال اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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األميرة إليزابيث ابنة 

الملك هنري الثامن 
تتولى حكم 

إنجلترا خلًفا 
ألختها غير 

الشقيقة ماري 
األولى وذلك تحت اسم 

إليزابيث األولى.

يحصد الفنان السعودي 
الكبير عبد المجيد عبد 

هللا نجاح أغنيته الجديدة 
“عايش سعيد” التي 

طرحها مؤخًرا عبر المتاجر 
الرقمية الكبرى وصفحاته 

الرسمية على مواقع 
التواصل االجتماعي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فعاليته ي��خ��ت��ت��م  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��م��ن��ت��دي��ات  م��ل��ت��ق��ى 

أمسيات إبداعية عربية

اختتم ملتقى المنتديات الثقافية في المنطقة الش���رقية المقام بجمعية الثقافة 
والفنون بالدمام مس���اء أمس الثالثاء فعالياته بإقامة 4 جلس���ات ثقافية، بدأت 
بن���دوة مقدمة من “ملتقى إبداع الثقافي” حملت عنوان “الس���احل الش���رقي في 
التاري���خ األس���طوري القديم للباحث حس���ن أحم���د الطويل، فيم���ا أدارها الفنان 
عبدالعظي���م الضامن. وتطرقت إلى عالقة األس���اطير بحض���ارة دلمون وجزيرة 
ت���اروت، وكي���ف وظف االدب���اء هذه القص���ص االس���طورية في أعماله���م الفنية 

المتنوعة منذ العصور القديمة التي انتجت ملحمة جلجامش.

كثي���رة ه���ي المواق���ف المحرج���ة 
الت���ي يقع بها بعضن���ا نتيجة أمور 
م���ا  ان  اال  إرداتن���ا،  ع���ن  خارج���ة 
حصل مع الممثل المصري الراحل 

زمالئ���ه  وبع���ض  ش���لبي  يون���س 
للدهش���ة  مثي���رًا  كان  الممثلي���ن 
بالفع���ل، حي���ث طل���ب منه���م عدم 

حضور حفل زفافه.

وفي التفاصيل فقد طلب شلبي من أصدقائه وعلى رأسهم الممثل  «
المصري الراحل سعيد صالح عدم حضور حفل زفافه بسبب أن ميزانية 

الحفل محدودة حيث ان وضعه المالي حينها كان صعب للغاية، لكن 
رفاق شلبي قاموا بمفاجأته، وأتوا الى الحفل وكان من بينهم الممثل 

سمير صبري وأحيوا الحفل مجاملة ليونس شلبي.

موقف يونس شلبي
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 1970
دوغالس إنجلبرت يحصل على براءة اختراع فأرة الكمبيوتر.

 1998
إتمام اتفاقية واي ريفر والتي نصت على انسحاب إسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية.

 2003
انتخاب الممثل أرنولد شوارزنيجر حاكًما لوالية كاليفورنيا.

 2012
وفاة ما ال يقل عن 50 تلميًذا في حادث على سكة حديد قرب منفلوط في مصر.

 2013
 مصرع 50 شخًصا في تحطم طائرة من طراز “بوينغ” أثناء هبوطها في مطار قازان بتتارستان.
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وخت���م “بيت الس���رد” فعالي���ات الملتقى من خالل مش���اركة القاصين حس���ين 
المالك وموس���ى الثنيان في األمس���ية التي أدارها عبدالواحد اليحيائي الذي 
قس���مها إل���ى جولتين ط���رح فيه���ا كل ضيف مجموع���ة من النص���وص ومنها: 
“نقط���ة تح���ول” و”العراف���ة”، و”بعمق جرح غائ���ر، ومما قدمه موس���ى الثنيان: 

“ليتني دمية” و”معطف جدتي” و”خائنة اللوز”.

 بيت السرد

وف���ي األمس���ية الثاني���ة أحي���ت جماع���ة ح���واف اإلبداعية ليل���ة ش���عرية من خالل 
مش���اركة الش���عراء حمزة النمر وعبدهللا الهميلي ويحيى العبداللطيف، فيما أدارها 
الش���اعر يون���س الب���در الذي قدم للش���عراء وقال: س���وف ترون الهميل���ي كيف يعيد 
صياغ���ة ذات جديدة، مؤرقة وفريدة، كما س���ترون ليحيى بريقا من الحدس، ففي 
كل ش���عر له طوفان أس���ئلة في التنبؤ بالمستحيل البعيد، اما لحمزة فالشعر يركض 
عبر الحروف وعبر المعاني التي ال استكانة فيها يجسد فوضى الوجود على لوحة 

من معانيه.
وعب���ر جولتين قدم الش���عراء مجموعة من القصائد منها: “صبحتها عس���ال” ليحيى 
العبداللطي���ف، و”إل���ى عطره���ا” و”ما اصع���ب النص حي���ن نكتبه” لعب���دهللا الهميلي، 

و”على مشارف الرؤى” و”شعر من وراء عتمة” لحمزة النمر.

جماعة حواف

وفي ثالث أمسيات اليوم الختامي تناول “الملتقى الثقافي” 
تجربة الكاتب الس���وداني الطيب صالح قدمها الكاتب تركي 

السديري في ندوة أدارها سعد البازعي.
وتح���دث الس���ديري ع���ن س���بب اختي���اره لتقدي���م ورقة عن 
الطي���ب صالح وقال: ألنه أحد عباق���رة الرواية العربية الذي 
يكتب الس���هل الممتنع، وألن أعمالة ترجمت لعدة لغات، فيما 
اختيرت رواية “موس���م الهجرة إلى الشمال” من أفضل مائة 

رواية في العالم.
واس���هب ضي���ف األمس���ية ف���ي الحديث ع���ن الرواي���ة وقال: 
ترجم���ت إل���ى ع���دد م���ن اللغ���ات وحصل���ت عل���ى العديد من 
الجوائ���ز، وكان���ت قد نش���رت أول م���ره في مجلة ح���وار عام 
1966م ث���م نش���رت ف���ي كتاب مس���تقل ع���ن دار الع���ودة في 
بي���روت، ث���م طبع���ت في دور نش���ر مختلف���ة منه���ا طبعة دار 
العين للنش���ر عام 2004م، وعلى الرغم من الش���هرة الواسعة 

لهذه الرواية إال أنها منعت في السودان.

 الملتقى الثقافي

اعتذرت الممثلة المصرية يس��را عن حضور حفل تكريم المخرج 
العالم��ي الراحل يوس��ف ش��اهين ف��ي العاصمة الفرنس��ية 
باري��س، حيث يتم االحتفاء بمناس��بة الذكرى العاش��رة على 
رحيله باقامة عرض خاص ألفالمه في سينما “تيك” بباريس 

على أن يستمر االحتفاء به على مدار شهر كامل.
وس��افر عدد م��ن الفناني��ن الى باري��س مطلع هذا األس��بوع 

للمش��اركة ف��ي احياء الذكرى العاش��رة لرحيل يوس��ف ش��اهين 
وحضور العرض الخاص ألفالمه هناك.

كش��ف الفن��ان البحريني المبدع ع��ادل محمود عبر حس��ابه 
الش��خصي عل��ى موقع “إنس��تغرام”، عن اضط��راره لقص 
شعره، بعد سقوط األمطار! ونش��ر “عادل” صوره سيلفي 
له، ظهر من خاللها بش��عر قصير، وكتب عليها قائال: “دام 
طق مطر قلنا نحلق شعرنا”. وشارك عادل محمود، حديثا، 

ف��ي األوبريت الخليج��ي الضخم “هذي بالدك��م”، إلى جانب 
عدد من فناني اإلمارات والخليج: منهم حسين الجسمي، وفهد 

الكبيسي، وفؤاد عبد الواحد، وبلقيس، وغيرهم.

كش��فت الفنانة ابتسام تس��كت أنها تس��تعد لتصوير أحدث 
أعمالها الفنية، وهو عبارة عن فيلم سينمائي جديد، رافضة 

اإلفصاح عن تفاصيله.
ابتسام تسكت كشفت عن الخبر عبر حسابها الخاص على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي حيث نشرت صوراً تجمعها 

بفريق العمل وعلقت عليهم بالتالي: “قريبا فيلم جديد”.
يذكر أن تس��كت شاركت في الموس��م الرمضاني الماضي لعام 

2018 بالسيت كوم المغربي “سعيد وسحتوت”، من إخراج أحمد أقصاص.

جديد ابتسام تسكتسر قص الشعر!اعتذار يسرا



“شباب شّياب” قريبا في سينما البحرين

حقق الكليب الجديد “breathin”، للنجمة العالمية أريانا غراندي  «
البالغة من العمر 25 عامًا، نجاحا كبيرا، فور إطالق النجمة الشهيرة له 
عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، حيث كان محط 

إشادة عدد كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء، من شتى أنحاء 
العالم. وحقق الكليب أكثر من 18.2 مليون مشاهدة خالل 3 أيام فقط.

ستستقبل السينما البحرينية قريبا، الفيلم اإلماراتي “شباب شّياب”، إخراج ياسر الياسري، حيث ُعرض الفيلم قبل أيام قليلة في السعودية وذلك بعد اختياره ليكون أول فيلم 
روائي خليجي يعرض في الصاالت الس���عودية. تدور احداث الفيلم حول 4 رجال مس���نين يمضون الس���نوات المتبقية من حياتهم مغمومين ويش���عرون بالحزن في مأوى للكبار، 

يبتسم الحظ لهم على نحو غير متوقع ليتمكنوا من تحقيق أحالمهم بعد ان يرث احدهم مبلغا طائال.

يش���ارك في العمل “س���لوم حداد” من سوريا “سعد الفرج” من 
الكوي���ت وهو م���ن إخراج العراقي ياس���ر الياس���ري ومنصور 
الفيل���ي م���ن االمارات، وم���ن الوجوه الجديدة المش���اركة في 
الفيل���م الفنان���ة العراقية ش���جرة الدراتي س���عدت كثيرا كون 
ان هذه أول مش���اركة لها في عمل سينمائي واعتبرت نفسها 

محظوظة بسبب النجوم المشاركين به.
مخ���رج العم���ل العراق���ي ياس���ر الياس���ري أك���د ف���ي تصاري���ح 
اخباري���ة أن الفيل���م مقتب���س عن مجموع���ة قصصية قصيرة 
للش���اعر “كريم العراقي” قدم���ه له من فترة وأعجب بها فقرر 
تحوليه���ا ال���ى الفيل���م ال���ذي س���يعرض قريبا جدا في ش���ركة 

البحرين للسينما “سينكو”.
وأب���دى الفنان القدير س���عد الفرج س���عادته البالغ���ة لما حققه 
���د الف���رج  الفيل���م الروائ���ي الطوي���ل “ش���باب ش���ّياب” ويجسِّ
عل���ى  اآلخري���ن  يفّض���ل  إلنس���ان  “أبوالحس���ن”،  ش���خصية 
نفس���ه، ويضحي بالكثي���ر من أجلهم، ويعم���ل على أن تعيش 
الش���خصيات م���ن حول���ه ف���ي قم���ة الس���عادة، وأن تتحق���ق 
أمانيه���م، حت���ى لو كان ذلك هو آخر ي���وم في حياة أي واحد 

منهم.
وعرض الفيلم منذ فترة ضمن المس���ابقة الرسمية لواحد من 
أهم المهرجانات العالمية، وهو مهرجان بالم سبرينغز الدولي 

ف���ي كاليفورنيا بالواليات المتح���دة األميركية، ليصبح بذلك 
الممثل الوحيد للسينما العربية في هذا المهرجان.

السبت
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تعرض قناة االمارات البرنامج الحواري األس����بوعي “دين التس����امح” الذي يقدمه موس����ى الزبيدي كل ثالثاء في 
الس����اعة الرابع����ة والنصف ظهرا بتوقي����ت اإلمارات، وذلك ضم����ن مجموعة البرامج الممي����زة المدرجة في الدورة 

البرامجية الجديدة. 

يه����دف البرنام����ج إل����ى إيض����اح رأي 
القضاي����ا  م����ن  العدي����د  ف����ي  الدي����ن 
االجتماعي����ة الت����ي تعتب����ر موض����وع 
أه����م  إل����ى  يتط����رق  حي����ث  ج����دال، 
االجتماعي����ة  والقضاي����ا  المفاهي����م 
يت����م  الت����ي  والفكري����ة  والديني����ة 
التحاور حوله����ا في معظم المنصات 
المس����توى  عل����ى  س����واء  اإلعالمي����ة، 
المحل����ي أو الخارج����ي، فاتح����ًا ب����اب 
النقاش حولها، عبر استضافة كوكبة 
م����ن المفكري����ن ورجال الدي����ن الذين 

يتميزون باالعتدال والوسطية.

ال����ذي  البرنام����ج  إط����الق  ويأت����ي 
ُتع����رض حلقات����ه عل����ى م����دار س����اعة 
م����ن الوق����ت، انس����جامًا م����ع أه����داف 
لتوفي����ر  الرامي����ة  لإلع����الم  أبوظب����ي 
وُيلب����ي  وه����ادف  ترفيه����ي  محت����وى 
جمه����ور  اهتمام����ات  وتن����وع  أذواق 
مش����اهديها، وضم����ن باق����ة برامجه����ا 
الممي����زة والغنية بتنوعها في الدورة 
انطلق����ت عروضه����ا  الت����ي  الجدي����دة 
مؤخرًا على مختلف قنوات الشبكة.
وين����درج برنام����ج “دي����ن التس����امح”، 
الذي يعتمد على مذيع وضيف واحد 

ف����ي االس����توديو، ف����ي إط����ار التوجه 
ال����ذي تدعم����ه دول����ة اإلم����ارات نح����و 
ُمحاربة كل أش����كال التعصب الديني 
والتش����ّدد العقائدي، وذلك من خالل 
إفس����اح المج����ال للجمه����ور لتوجي����ه 
األس����ئلة إل����ى ضي����وف البرنام����ج من 
كب����ار العلم����اء والش����يوخ ح����ول رأي 
الدين الحنيف القائم على التس����امح 
واالعت����دال ف����ي القضاي����ا المختل����ف 

حولها.
التس����امح”  “دي����ن  إط����الق  ويأت����ي 
ليس����اعد عل����ى التعام����ل م����ع طبيع����ة 

بالصراع����ات  المليئ����ة  الحي����اة 
الت����ي يج����ب تخطيه����ا  والتحدي����ات 
األه����داف  تحقي����ق  إل����ى  للوص����ول 
الس����امية في حي����اة اإلنس����ان، حيث 

والديني����ة  الفكري����ة  القضاي����ا  ُتع����دُّ 
المعاص����رة م����ن بين أهم المش����كالت 
العرب����ي  المجتم����ع  يعيش����ها  الت����ي 
الحاض����ر،  وقتن����ا  ف����ي  واإلس����المي 

الس����يما م����ع تنامي ظاه����رة التطرف 
والتعص����ب الديني التي تعتبر محور 
مه����م ف����ي معظ����م القضاي����ا الفكري����ة 

التي نعيشها اليوم.

“دين التسامح” برنامج حواري وفكري على “اإلمارات”

ستنتج مجموعة السالم اإلعالمية المسلسل الدرامي االجتماعي الجديد “العاصفة” والذي 
م���ن تأليف وبطولة عبدالعزيز المس���لم، إبراهيم الصالل، أس���مهان توفي���ق، زهرة الخرجي، 
محم���د الش���عيبي وم���ن إخ���راج مناف عب���دهللا، وم���ن المؤمل ان يع���رض قريبا عبر شاش���ة 

تلفزيون الكويت ضمن االهتمام باالعمال المحلية.

مسلس���ل “العاصف���ة” ي���دور بإط���ار التش���ويق 
ومس���توحاة م���ن أح���داث حياتية ف���ي اطار 
المعت���ادة،  البوليس���ية  ع���ن  بعي���دا  درامي���ة 
إبراهي���م  الكبي���ر  المسلس���ل  نج���م  وتح���دث 
الص���الل لالنب���اء الكويتية في اط���ار تصوير 
المسلس���ل: يتضم���ن “العاصف���ة” العدي���د م���ن 
واالجتماعي���ة  الوطني���ة  والقي���م  الرس���ائل 
ال���ذي  األب  في���ه دور  واإلنس���انية، وأجس���د 
يخ���اف ويخش���ى عل���ى أبنائ���ه م���ن تقلب���ات 
الحي���اة، متمني���ا أن ينال العم���ل رضا كل من 

يتابعه.
وق���ال المخرج من���اف عب���دهللا: العمل مليء 

باألحداث والتشويق والغموض، وقد سخرت 
مجموع���ة الس���الم اإلعالمي���ة كل اإلمكان���ات 
الجمه���ور  طم���وح  ترض���ي  بص���ورة  ليخ���رج 
وتناس���ب شاش���ة تلفزيون الكوي���ت العريقة. 
ف���ي حين أثن���ى مدير االنت���اج أحمد عبدهللا 
عل���ى جهود فري���ق العم���ل وأدائه���م المتميز، 
مش���ددا عل���ى أن اله���دف م���ن “العاصف���ة” هو 
تقديم دراما راقية تحترم العادات والتقاليد 

وتحمل رسالة مهمة للمشاهدين.
أم���ا الفنان���ة القديرة أس���مهان توفيق فقالت: 
ألع���ب دور “أم” تعان���ي م���ن القل���ق الش���ديد 
بع���د اختف���اء ابنته���ا والش���كوك ح���ول قتلها، 

الفت���ة ال���ى أن أجواء التصوي���ر جميلة تحت 
قي���ادة المخ���رج من���اف عب���دال، مثني���ة على 
جه���ود جمي���ع فري���ق العم���ل للظه���ور بأفضل 
الفنان���ة  ال���رأي  وش���اركتها  ممكن���ة.  ص���ورة 
زه���رة الخرج���ي الت���ي أك���دت أن فريق عمل 
“العاصف���ة” عل���ى قلب واح���د لتقدي���م وجبة 
القص���ة  مس���توى  عل���ى  مختلف���ة  درامي���ة 

واألداء التمثيل���ي واإلخراج بما يلبي طموح 
المشاهدين الذين يبحثون عن القيمة الفنية 

في األعمال الدرامية.
وفي الس���ياق نفس���ه، أوضح الفنان مش���اري 
ش���ديد  لغ���زا  يتن���اول  “العاصف���ة”  أن  الب���الم 
الغموض ويحتاج الى حل، كاشفا أنه يجسد 
ش���خصية “راش���د” المركب���ة والت���ي له���ا تأثير 

كبي���ر على س���ير األح���داث. بينما ق���ال الفنان 
محم���د الش���عيبي لموق���ع االنباء: أجس���د في 
المسلس���ل ش���خصية “حم���د” ش���قيق “راش���د” 
الطال���ب الجامعي الذي يصاب بحالة نفس���ية 
نتيجة وقوع جريمة ال يعلم من ارتكبها ومن 

يقف وراءها.
وتحدث���ت الفنانة غ���رور عن دوره���ا، وقالت 

إنها تؤدي شخصية امرأة تحمل بعض الشر، 
وتكون زوجة الفنان مش���اري الب���الم، وتتأثر 
حياته���ا بلغ���ز جريمة قت���ل غامضة. في حين 
ذكرت الفنانة ش���هد الياس���ين أنه���ا تلعب دور 
محامية تتعرض للتهديد من أحد المجرمين 
م���ا ينعكس عل���ى حياتها وحي���اة المحيطين 

بها.

طارق البحار

ي�����ع�����رض ض����م����ن ت�����وج�����ه�����ات ال�������دول�������ة ن����ح����و ُم�����ح�����ارب�����ة أش������ك������ال ال���ت���ع���ص���ب

المسلم: “العاصفة”... جرأة وإثارة وتشويق
بطولة الفنان القدي��ر إبراهيم الصالل

محرر مسافات
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ألول مرة... بث مباشر للهبوط على المريخ
سيصبح بإمكان سكان األرض أن يشاهدوا على الهواء مباشرة ألول مرة في التاريخ عملية هبوط مركبة فضائية والتجول على سطح 
المريخ في 26 نوفمبر الجاري. وس���تقوم “ناس���ا” بفتح البث المباش���ر من غرف مراقبة المهمة؛ حتى يتمكن الناس من مش���اهدة العلماء 
والمهندسين وهم يقومون بعملهم في التحكم بالمركبة، إضافة إلى هبوطها على سطح الكوكب األحمر، وفق موقع بس جي آر التقني.

وم����ن المق����رر أن تبث قن����اة “ناس����ا” التليفزيونية العام����ة الحدث 
مصحوب����ا بتعليق����ات الخب����راء الذي����ن سيش����رحون م����ا يح����دث 
ويقدم����ون تحديثات مفصلة، إضاف����ة إلى بث يحتوي األصوات 
الطبيعي����ة فق����ط لم����ا يحدث داخ����ل غرف����ة التحكم م����ن دون أي 
تعليق. وإذا س����ار كل ش����يء على النحو المخطط له، فسترس����ل 
المركب����ة “إنس����ايت الن����در” بيان����ات حديث����ة ع����ن المري����خ، حي����ث 
س����يتمكن العلماء من معرفة أمور تتعلق بباطن الكوكب األحمر، 

لتبدأ مرحلة جديدة من االستكشافات المذهلة.
  وبمج����رد اس����تقرارها عل����ى س����طح الكوك����ب س����تقضي المركبة 
“إنس����ايت” عامي����ن، أي ما يس����اوي عاما واحدا عل����ى المريخ، في 
الغ����وص ف����ي أعم����اق الكوك����ب بحثا ع����ن معلومات تس����اعد على 

معرفة كيف تشكل المريخ، إضافة إلى أصل األرض وغيرها من 
الكواكب الصخرية.

نبه���ت جمعية مدافع���ة عن البيئ���ة إلى أن 
وجب���ة الس���مك ورقائ���ق البطاط���س، أح���د 
أشهر الوجبات البريطانية، أضحت مهددة 
بس���بب مخلفات البالس���تيك الت���ي تتراكم 
البحري���ة  الحي���اة  وتع���رض  البح���ار  ف���ي 
للخط���ر. وفي مس���عى إللق���اء الضوء على 
حج���م الخطر، اتفق���ت جمعية )بالس���تيك 
مدين���ة  ف���ي  مطع���م  م���ع  أوش���نزيو.كيه( 
بالكبي���رن ف���ي ش���مال البالد، عل���ى تقديم 
قطع���ة  م���ن  الجائعي���ن  للعم���الء  وجب���ة 
بالستيك مقلية على شكل سمكة، بدال من 

سمك القد المعتاد مع رقائق البطاطس.

أوضح المدير الفني للجمعية جيف  «
برايتي أن “كمية البالستيك التي 

تصل إلى المحيطات ال تهدد فقط 
مستقبل األسماك وإنما مستقبلنا 

أيضا. إذا واصلنا بهذا المعدل، فلن 
تصبح وجبتنا الشعبية المفضلة 

ذكرى من الماضي فقط وإنما 
سنواجه أيضا مشكالت كارثية 

أخرى في كوكبنا”.

البالستيك يهدد 
أشهر الوجبات 

البريطانية
نصح���ت طبيب���ة من هنغاري���ا بنوع جديد م���ن العالج البدن���ي والروحاني ألمراض 

الرئة، وهو الغناء الجماعي في العلن.

وقدم���ت فرق���ة “بريثنج فور ذا س���ول” التي 
تأسس���ت في الربيع الماض���ي ثاني عروضها، 
يوم الخميس، في قاعة الرقص بأحد فنادق 
بودابس���ت. ويؤك���د أعض���اء الفرق���ة والكثير 
منهم مصاب بانس���داد رئ���وي مزمن، وجاءوا 
ف���ي أنح���اء هنغاري���ا، أن  م���ن مستش���فيات 

الغناء ساهم في تحسين جودة حياتهم.

وتقول ماريا أراني )74 عاما( التي تعاني  «
الربو منذ 10 أعوام “لم أكن أتخيل في 
حياتي أنني يمكن أن أغني...بعد الغناء 

الحظت أنني أستطيع التنفس أكثر 
سهولة”. ويعاني الكثير من مرضى الرئة 
العزلة في حياتهم اليومية، ويساعدهم 

الغناء الجماعي على كسب أصدقاء جدد.

س���يكون العلماء على موعد مع إنجاز من النوع “الثقيل” حينما يجتمع ممثلو أكثر 
من 60 دولة في فيرساي بفرنسا؛ للموافقة على تعريف جديد للكيلوغرام.

فمن���ذ القرن 19، اس���تند العلماء في تعريفهم 
على جس���م مادي، وهي أسطوانة موضوعة 
ف���ي قبو مغل���ق في المكت���ب الدولي لألوزان 
والمقاييس في سيفر بفرنسا. سيعيد العلماء 
تعريف الكيلوغرام للقرن 21 من خالل ربطه 
بخاصية أساسية للكون، وهي قيمة صغيرة 
ودقيقة م���ن الفيزياء الكمية معروفة باس���م 
الثاب���ت الحس���ابي أو “ثاب���ت بالن���ك”، والتي 

تصف أصغر وحدة ممكنة من الطاقة.

بفضل اكتشاف ألبرت أينشتاين  «
بارتباط الطاقة والكتلة، فإن تحديد 

مقدار الطاقة يمكن أن يسمح 
للعلماء بتعريف الكتلة من حيث ثابت 
بالنك- وهي قيمة يجب أن تصمد عبر 

الفضاء والوقت - بدال من االعتماد على 
أسطوانة معدنية غير ثابتة.

الغناء الجماعي وصفة ألمراض الرئة

البشرية قد تستغني عن “الكيلوغرام”

الجمهور في قاعدة الصخير تفاعل مع العروض 
الجوية أمس، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث 
لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 )تصوير: 

رسول الحجيري(

أصبحت مش���اهدة أش���ياء غريبة من الصين أمرا معت���ادا، لكن حادثة 
جدي���دة رصدتها عدس���ات الكاميرا قد تكون األكثر غرابة. فقد ش���اهد 
س���كان مدينة تشونغتشينغ الصينية خالل األيام الماضية، بناء مؤلفا 

من 5 طوابق يعبر نهر يانغتزي في المدينة.

وصورت عدس���ات الكامي���را المبنى الضخم وهو يطفو عل���ى وجه الماء، 
ويتحرك ببط تحت جسر معلق فوق النهر.

واتض���ح الحق���ا أن المبن���ى المتح���رك هو عب���ارة عن مطعم عائ���م، اضطر 
مالكوه إلى تغيير مكانه بعد مخالفة القوانين في الموقع الذي كان يرسو 

فيه، حسب موقع “كوارتز”.

وعلى الرغم من قدرته على العوم، إال أن المطعم العائم غير  «
مزود بمحركات، لذا كان على أصحابه دفعه عبر سفينتين 

كما يظهر في الفيديو.

مبنى ضخم يعبر نهرا ويثير الدهشة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

البحرينيات في “الطيران”

إنس���تغرام  متابع���و  تفاع���ل 
“الب���الد” مع الخبر المنش���ور يوم 
نس���بة   %  23“ بعن���وان  أم���س 
البحريني���ات العام���الت بقط���اع 
الطي���ران”. وعلق المس���تخدم @

ahmed_2246 قائ���ال: “النس���بة 
ال ب���أس به���ا وإن كن���ا نطمع في 
المزي���د”، مؤكدا أن المرأة كفاءة 
بثم���ن، وأنه���ا نجح���ت  تق���در  ال 
ف���ي العم���ل في مج���االت قطاع 

الطيران كافة.

بع���د انتظ���ار عق���د م���ن الزم���ان، اس���تطاع 
المص���ور س���تيف هاث���واي رؤي���ة المخلوق 
البحري الغريب ال���ذي يمتد طوله قرابة 8 

أمتار، وتصويره عن قرب.
عام���ا(   48( هاث���واي  المص���ور  وواج���ه 
المخل���وق البحري الش���بيه بال���دودة، قرب 
جزيرة بركانية ش���مال نيوزيلندا، ليصوره 
ف���ي فيدي���و مذه���ل، منهي���ا بذل���ك بحث���ا 
المص���ور:  وق���ال  أع���وام.  عش���رة  اس���تمر 
“كن���ت متش���وقا للغاي���ة. هذا األم���ر يعادل 
العثور على ش���يء كنت تحلم به لسنوات 
عديدة”، وفق ما نشرت صحيفة “واشنطن 
بوس���ت”. ويع���ود االكتش���اف األق���دم لهذه 
المخلوقات الشبيهة بالديدان إلى البحارة 
في القرن 19، الذين الحظوا بريقها الالمع 

أثناء اإلبحار.

أبدى هاثواي دهشته بالكائن قائال:  «
“حتى أكثر األشخاص بالغة في 

العالم لن يستطيعوا وصف ذلك 
المخلوق الذي قمنا بتصويره”.

أدى تس���اقط الثل���وج ألول مرة ه���ذا العام 
ف���ي نيوي���ورك، إل���ى ش���ل الحرك���ة وخل���ق 
ازدحام���ا كبيرا في الط���رق، وزيادة كبيرة 

في سعر سيارات األجرة.
ونش���رت الش���رطة المحلي���ة تغري���دة على 
حس���ابها ف���ي “تويت���ر” وجهتها إلى س���كان 
المدينة وجاء فيها: “الثلوج تس���اقطت مع 
المطر وقد يتسبب ذلك في تشكيل طبقة 
جلي���د، فكون���وا حذري���ن عن���د التنق���ل عبر 
الط���رق، واحس���بوا حس���ابكم أن رحلتك���م 

يمكن أن تأخذ وقتا أطول”.
وارتفع سعر التنقل بواسطة سيارة األجرة 
تس���اقط  بع���د  كل���م،   2.6 لمس���افة  “أوب���ر” 

الثلوج من 18 دوالرا، إلى 48 دوالرا.

طبقا لتنبؤات حالة الطقس، فإن  «
تساقط الثلوج سيستمر في نيويورك 

لساعات ليحل المطر مكانه بعد 
ذلك، إذ ستبدأ درجات الحرارة في 
المساء ترتفع وستبلغ نهارا 5 - 6 

درجات.

العثور على 
عمالق بحري 

عجيب

الثلوج تشل 
الحركة في 

نيويورك
حظيت حادثة “المتش���رد الشهم” بإعجاب واس���ع في الواليات المتحدة خالل 
الع���ام الجاري، وس���مع به���ا العالم أجم���ع. بعدما قال���ت امرأة أميركي���ة إن ذلك 
المتش���رد أنف���ق آخ���ر 20 دوالرا ف���ي حوزته كي يش���تري لها الوق���ود إثر توقف 

سيارتها على نحو مفاجئ في الطريق.

وقام���ت تلك الفتاة بع���د ذلك، بإطالق 
حملة تبرع���ات وصلت إل���ى مبلغ 400 
تح���ول  ال���ذي  للمتش���رد  دوالر  أل���ف 
حين���ذاك إل���ى رمز للتضحي���ة واإليثار، 

وفق “غارديان” البريطانية.

لكن المفاجأة أتت الحقا، حين أعلن  «
القضاء األميركي، أن الحادثة ال 

وجود لها، إذ عملت المرأة وصديقها 
على حبك القصة مع المتشرد ألجل 

الحصول على المال.

الفتاة والمتشرد... عملية نصب “شيطانية”

حققت لوحة للبريطاني ديفيد هوكني رقما قياسيا لفنان على قيد الحياة، 
إذ بيعت مقابل 90.3 مليون دوالر في مزاد بصالة كريستي. ولوحة “بورتريه 

فنان” واحدة من األعمال الرائدة في مجموعة “لوحات حمام السباحة” 
الشهيرة لهوكني، وقد كسرت الرقم القياسي المسجل باسم الفنان جيف 
كوونز عن لوحته “بالون دوغ”، التي حققت 58.4 مليون دوالر في 2013. أعلنت النيابة العامة في والية نيوجرسي توجيه اتهامات جنائية للمرأة وصديقها. وأمرت 

المحكمة بإرجاع المال الذي جرى التبرع به.

األداة الرئيسة في المركبة ، هي مقياس زالزل فرنسي الصنع ومصمم لرصد أقل ذبذبات ناتجة عن “زالزل مريخية” حول  «
الكوكب. وستضع الذراع اآللية للمركبة األداة على السطح، وهي حساسة بدرجة تمكنها من رصد موجة زلزالية ال تتجاوز 

نصف قطر ذرة الهيدروجين. ويتوقع العلماء رصد ما بين 10 و100 زلزال في فترة البعثة وجمع بيانات تساعدهم في 
استنتاج عمق وكثافة وتكوين مركز الكوكب والقشرة الصخرية المحيطة به وأبعد طبقاته الخارجية أو الغالف الخارجي. 

ومن المتوقع أن تجمع “إنسايت” أول بيانات قيمة عن االهتزازات الزلزالية لكوكب غير األرض.

 زالزل مريخية
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