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العاهل: نجاح باهر لمعرض الطيران
جاللة الملك 

مستقباًل 
فريق فرسان 
اإلمارات التابع 
للقوات الجوية 
بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
الشقيقة 

وطياري العرض 
الفردي بطائرات 
الميراج و “اف 
16” اإلماراتية

المنامة - بنا

هن���أ عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة 
أعض���اء اللجن���ة العس���كرية المنظمة 
لمع���رض البحرين الدول���ي للطيران؛ 
ال���ذي حقق���ه  الباه���ر  النج���اح  عل���ى 
المعرض، معرًبا عن ش���كره وتقديره 
لهم على التنظي���م المتميز واإلعداد 
المتق���ن لفعاليات المع���رض وتقديم 
والتس���هيالت  اإلمكان���ات  كل 

للمشاركين فيه.
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من���ح رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، في 
احتفالي���ة أقيمت بقص���ر القضيبية صباح أمس، األمين العام الس���ابق لمنظمة األمم 
المتحدة بان كي مون جائزة س���موه للتنمية المس���تدامة للعام 2018؛ تقديرا لجهوده 
وإس���هاماته ف���ي خدم���ة اإلنس���انية وتعزيز مس���اعي نش���ر الس���ام واألم���ن وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

وقال س���موه “إننا ندعم بكل قوة مساعي 
المجتم���ع الدول���ي لتعزي���ز جه���ود التنمية 
ه���ذه  خ���الل  م���ن  ونس���عى  المس���تدامة، 
الجائ���زة إل���ى إب���راز الجه���ود والمب���ادرات 
الفردي���ة والجماعية الت���ي تصب في هذا 
المجال؛ باعتبارها نماذج ملهمة في مسار 

العمل اإلنساني الهادف”.
وأك���د س���موه أن مملك���ة البحري���ن بقيادة 
عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد 
أن  اس���تطاعت  خليف���ة،  آل  عيس���ى  ب���ن 
تحرز نجاحات متميزة في مجال التنمية 

المس���تدامة، وباتت تق���دم للعالم نموذجا 
باأله���داف  االلت���زام  عل���ى  الق���درة  ف���ي 
والخط���ط التنموية الت���ي تقودها منظمة 

األمم المتحدة.

والث���روة  الزراع���ة  وكي���ل  كش���ف 
البحري���ة بوزارة األش���غال وش���ؤون 
العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات 
الش���يخ محمد ب���ن أحم���د آل خليفة 
عن خطة لخفض الرخص تدريجًيا؛ 
ف���ي  الصي���د  رقع���ة  م���ع  لتتناس���ب 

مياهنا اإلقليمية.

وقال إن اإلج���راءات المعلنة بهدف 
الث���روة  وحماي���ة  الصي���د  تنظي���م 
البحري���ة تتضم���ن خطًط���ا لخف���ض 
جه���د الصي���د المب���ذول أو الممارس 
عل���ى المصائد، بم���ا في ذل���ك تقليل 
الط���رق  وتقني���ن  الرخ���ص،  ع���دد 

واألدوات المستخدمة في الصيد.

خفض رخص الصيد تدريجيا منح بان كي مون جائزة خليفة بن سلمان
س��مو رئي��س ال��وزراء: دعم  الجه��ود الدولية ف��ي التنمية المس��تدامة

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يمنح بان كي مون جائزة سموه للتنمية المستدامة 2018  

)02(

)03(

)08(

البحرين تقدم 
بقيادة العاهل 
نموذجا لاللتزام 

باألهداف التنموية

 إبراهيم النهام

قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران في مؤتمر  «
صحافي أمس تناول القرارات األخيرة لتنظيم الصيد وحماية الثروة 

البحرية إن الجمعية تقف مع كل القرارات الهادفة لتنظيم قطاع 
الصيد، إال أن القرارات األخيرة لم يأخذ بها رأي الجمعية وال الصيادين 
أنفسهم، مما يمثل تخطيا لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، الذي 

يكفل تحقيق مبدأ استدامة الثروة السمكية.

دعا الجيران إلى تبني الحكومة مشروعا متكامال وتقليص العدد مع  «
تعويض المتضررين؛ للموازنة بين حقوق الصيادين ومبدأ الحفاظ على 
الثروة السمكية، فالحل يكمن في التقليص وليس حظر صيد الروبيان 

بجر الشباك.
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة جاللته لمعرض 
البحرين الدولي للطيران 2018 في قاعدة الصخير الجوية فريق فرسان اإلمارات التابع للقوات 
الجوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة وطياري العرض الفردي بطائرات الميراج والـ 

اف 16- اإلماراتية، وذلك للسالم على جاللته بمناسبة مشاركتهم في المعرض.

ورحب صاحب الجاللة بالنخبة المتميزة من 
صق���ور الجو بدولة اإلمارات، مش���يًدا جاللته 
بمش���اركتهم المتواصلة في معرض البحرين 
انطالقت���ه،  بداي���ة  من���ذ  للطي���ران  الدول���ي 
تأت���ي  المش���اركة  ه���ذه  أن  جاللت���ه  مؤك���ًدا 
ضمن العالقات األخوية الراس���خة والروابط 
التاريخي���ة الوثيق���ة التي تجمع بي���ن البلدين 

والشعبين الشقيقين.

الجوي���ة  الع���روض  عل���ى  جاللت���ه  وأثن���ى 
اإلم���ارات  فرس���ان  قدمه���ا  الت���ي  المتنوع���ة 
الت���ي حازت إعجاب وإش���ادة جميع الحضور 
وزوار المع���رض، حيث عكس���ت م���ا يتمتعون 
به من مس���تويات عالية ف���ي الكفاءة والدقة 
���ا جاللت���ه له���م كل التوفيق  والمه���ارة، متمنيًّ

والسداد في مشاركاتهم المستقبلية.

وبهذه المناسبة، عّبر فرسان اإلمارات عن سعادتهم بلقاء جاللة الملك، وبالمشاركة في  «
معرض البحرين الدولي للطيران، التي تعكس ما تكنه دولة اإلمارات العربية المتحدة 

قيادة وحكومة وشعًبا من حب وتقدير ودعم ومساندة لمملكة البحرين وشعبها الكريم 
بقيادة جاللة الملك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه المملكة عزها ورخاءها.

المنامة - بنا

العاهل يشيد بمشاركة “فرسان اإلمارات” بالمعرض

جاللة الملك مستقبال فريق فرسان اإلمارات وطياري العرض الفردي بطائرات الميراج والـ اف 16- اإلماراتية

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة جاللته لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 في 
قاعدة الصخير الجوية، أعضاء اللجنة العســـكرية المنظمة للمعرض، برئاســـة قائد قاعدة الصخير الجوية اللواء الركن طيار محمد 

باحسين المسلم، للسالم على جاللته.

اللجن���ة  العاه���ل أعض���اء  وهن���أ جالل���ة 
العس���كرية عل���ى النج���اح الباه���ر ال���ذي 

حققه معرض البحرين الدولي للطيران 
ه���ذا الع���ام، معرًب���ا عن ش���كره وتقديره 

له���م عل���ى التنظي���م المتمي���ز واإلع���داد 
المتق���ن لفعاليات المع���رض وتقديم كل 

للمش���اركين  والتس���هيالت  اإلمكان���ات 
فيه.

الت���ي  الجه���ود  ب���كل  جاللت���ه  وأش���اد 
ساهمت في إنجاح المعرض وحافظت 
على إظهاره بمستواه المشرف المعهود 

الذي تميز به منذ بداية انطالقته، التي 
تعكس حرص أبناء البحرين على البناء 
على م���ا حققوه من إنجازات وس���عيهم 

المستمر نحو تحقيق مزيد منها.
كما نّوه جاللة الملك بالمشاركة الواسعة 

لمختل���ف ال���دول الش���قيقة والصديق���ة 
الرائ���دة  العالمي���ة  وكبري���ات الش���ركات 
في مجال الطيران المدني والعس���كري، 
ا للجمي���ع دوام التوفيق والنجاح  متمنيًّ

في المعارض المقبلة.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال أعضاء اللجنة العسكرية المنظمة للمعرض برئاسة قائد قاعدة الصخير الجوية 
اللواء الركن طيار محمد باحسين المسلم؛ للسالم على جاللته

المتق������ن واإلع��داد  المتمي��ز  التنظي��م  عل��ى  العس��كري����ة  اللجن��ة  يهن��ئ  العاه��ل 

نـجـاح بـاهـر لـمـعـرض البحريــــن للـطـيـران

اإلشادة 
بالمشاركة 

الواسعة 
لمختلف 

الدول 
الشقيقة 

والصديقة 
وكبريات 
الشركات 
العالمية
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من���ح رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، 
ف���ي احتفالية أقيم���ت بقصر القضيبية صب���اح أمس، األمين العام الس���ابق لمنظمة 
األمم المتحدة بان كي مون، جائزة س���موه للتنمية المس���تدامة للعام 2018، تقديرا 
لجه���وده وإس���هاماته ف���ي خدمة اإلنس���انية وتعزيز مس���اعي نش���ر الس���ام واألمن 
وتحقي���ق أهداف التنمية المس���تدامة. وهنأ صاحب الس���مو الملك���ي رئيس الوزراء، 
ب���ان ك���ي مون على ني���ل الجائزة، مؤكدا أن لبان كي مون س���جا حافا باإلنجازات 
واإلس���هامات المتمي���زة الت���ي أث���رت مس���يرة العمل الجماع���ي الدولي نح���و تحقيق 

األهداف اإلنسانية المشتركة.

وأك���د س���موه أن بان كي مون اس���تحق 
بج���دارة الحصول على الجائ���زة؛ نظير 
عطائ���ه الطوي���ل ف���ي تعمي���ق التع���اون 
المس���تدامة  التنمي���ة  تج���اه  الدول���ي 
وجه���وده الت���ي أدت إل���ى التركيز على 
وإس���راع  لأللفي���ة  اإلنمائي���ة  األه���داف 
الخطى في مس���اعدة الدول والشعوب 
صلب���ة  أرضي���ة  وتهيئ���ة  به���ا  لإليف���اء 
ترتك���ز عليها الدول ومن بينها البحرين 
ف���ي جهوده���ا لتنفي���ذ أجن���دة التنمي���ة 

المستدامة 2030.
ق���وة  ب���كل  “إنن���ا ندع���م  وق���ال س���موه 
لتعزي���ز  الدول���ي  المجتم���ع  مس���اعي 
جهود التنمية المس���تدامة، ونسعى من 
خ���ال هذه الجائ���زة إلى إب���راز الجهود 
والمب���ادرات الفردي���ة والجماعي���ة التي 
باعتباره���ا  المج���ال؛  ه���ذا  ف���ي  تص���ب 
نماذج ملهمة في مسار العمل اإلنساني 

الهادف”.
وأكد س���موه أن مملكة البحرين بقيادة 
عاه���ل الب���اد صاح���ب الجال���ة المل���ك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، اس���تطاعت 
أن تح���رز نجاح���ات متمي���زة في مجال 
تق���دم  وبات���ت  المس���تدامة،  التنمي���ة 
للعال���م نموذجا في القدرة على االلتزام 
الت���ي  التنموي���ة  والخط���ط  باأله���داف 
تقوده���ا منظمة األم���م المتحدة، وعلى 
رأس���ها األهداف اإلنمائية لأللفية، التي 
نجح���ت المملكة ف���ي تنفيذه���ا بالفعل، 
 ،2030 المس���تدامة  التنمي���ة  وأه���داف 
الت���ي قطع���ت المملك���ة أش���واطا كبيرة 

ومهمة في طريق تحقيقها.
وأضاف س���موه أن الغاي���ات واألهداف 
التنمي���ة  إليه���ا  تس���عى  الت���ي  النبيل���ة 
ف���ي  فعلي���ا  ترجمته���ا  ت���م  المس���تدامة 
مملك���ة البحرين من خال جهد دؤوب؛ 
البحري���ن  ش���عب  بمتطلب���ات  لإليف���اء 
اإلس���كانية  المج���االت  مختل���ف  ف���ي 
والتعليمية والصحية وغيرها، تجسيدا 
لرؤيته���ا ب���أن التنمي���ة وضم���ان األم���ن 
واالس���تقرار عنص���ران متازم���ان وحق 

يجب أن ينعم به الجميع.

وأك���د س���موه أن الجائ���زة ه���ي تعبي���ر 
ع���ن االحتف���اء بالش���خصيات الجدي���رة 
باحت���رام وتقدير العال���م نظير جهودها 
ومواقفها في خدمة األهداف اإلنسانية 

النبيلة.
وأش���اد س���موه بتميز عاقات الش���راكة 
والتع���اون بين مملك���ة البحرين وجميع 
المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة 
س���موه  مؤك���دا  المس���تدامة،  بالتنمي���ة 
جوهري���ا  مح���ورا  ش���كلت  التنمي���ة  أن 
ف���ي صلب التع���اون المثمر بي���ن مملكة 

البحرين ومنظمة األمم المتحدة.
وكان الحفل قد بدأ بكلمة للشيخ حسام 
بن عيسى آل خليفة رئيس لجنة جائزة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليفة للتنمية المس���تدامة، 
أعرب فيها عن تشرفه بتكليفه من قبل 
صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 

األمي���ر  جائ���زة  للجن���ة  رئيس���ا  للعم���ل 
خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة للتنمية 
المستدامة، مؤكدا أن سموه يمثل رمزا 
للقيادة المخلصة، ومصدر إلهام ومثاال 
يحتذى للكثير من القيادات في القدرة 
الطموح���ات  وتحقي���ق  اإلنج���از  عل���ى 
واآلم���ال مستش���هدا بق���ول س���موه “إنه 
ال يوج���د ح���دود لطموحاتن���ا وآمالن���ا، 
وطالما أننا نعمل فسوف تتاح لنا فرص 

كبيرة”.

وأش���ار إل���ى أن صاحب الس���مو الملكي 
ه���ذه  بتأس���يس  ق���ام  ال���وزراء  رئي���س 
الجائ���زة، الت���ي تمن���ح كل عامي���ن ف���ي 
العام 2007، دعما لمثل ومبادئ التنمية 
المس���تدامة، وتقدي���را للجهود المتميزة 
المؤسس���ات  أو  األف���راد  يبذله���ا  الت���ي 
ف���ي تنفيذ أهداف التنمية المس���تدامة، 
وتعزي���ز التع���اون الدولي ف���ي مجاالت 
السام واألمن والتنفيذ الفعال ألهداف 

التنمية المستدامة.

وهن���أ الش���يخ حس���ام ب���ن عيس���ى، بان 
كي م���ون على نيل���ه الجائ���زة، موضحا 
أن لجن���ة الجائ���زة للع���ام 2018 ق���ررت 
اختي���ار ب���ان ك���ي م���ون تقدي���را ل���دوره 
الس���ابق  الع���ام  الب���ارز بصفت���ه األمي���ن 
لألم���م المتح���دة، في صياغ���ة واعتماد 
خط���ة التنمية المس���تدامة لع���ام 2030، 
تعزي���ز  ف���ي  النموذجي���ة  ومس���اهمته 
الصراع���ات،  إلنه���اء  الس���لمية  الجه���ود 
ولمسيرته التاريخية واالستثنائية في 

خدمة اإلنسانية.
وأك���د أن مس���يرة حي���اة بان ك���ي مون، 
تش���كل نموذج���ا يحت���ذى ف���ي االلت���زام 
بمثل األمم المتحدة وخدمة اإلنسانية، 
وأن المجتم���ع الدول���ي مدي���ن لخدماته 
االس���تثنائية التي قدمها به���دف تعزيز 
ق���درة المنظم���ة الدولية عل���ى مواجهة 
التحديات الرئيس���ة ف���ي العصر الراهن 
ف���ي مجاالت الس���ام واألم���ن والتنمية 

المستدامة وحقوق اإلنسان.

سمو رئيس الوزراء يمنح بان كي مون جائزة سموه للتنمية المستدامة 2018

المنامة - بنا

منح بان كي مون جائزة سمو رئيس الوزراء 
التنمي��ة مح��ور جوه��ري ف��ي صل��ب التع��اون المثم��ر بي��ن البحري��ن واألم��م المتح��دة

ألقى األمين العام السابق لمنظمة األمم المتحدة بان كي مون  «
كلمة، أعرب فيها عن تشرفه وفخره بنيل جائزة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، 
قائال “إنه شرف عظيم أن أنال هذه الجائزة الرائعة جائزة خليفة 

بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة”.

وأشاد بان كي مون بالخطوات المتميزة التي قطعتها مملكة 
البحرين على صعيد التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات 

الصحية العامة، وتقوية الترابط االجتماعي ونشر ثقافة السالم.

واستذكر بان كي مون منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
جائزة الشرف لإلنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية 

واإلسكان خالل اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي 
التابع لألمم المتحدة في العام 2007؛ تقديرا لجهود سموه في 
بناء الدولة الحديثة في البحرين وتحويلها إلى اقتصاد مزدهر 

ومتنوع، إضافة إلى توفير الرعاية االجتماعية والوظائف وإتاحة 
التعليم للجميع.

وأكد أن مملكة البحرين عملت على تحسين الظروف 
المعيشية والخدمات االجتماعية من خالل تبني سياسات 
التنمية الحضرية وتطبيق خطط إسكان اجتماعي شاملة 

وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية األساسية واستخدام 
الطاقة المتجددة.

وقال “إن للبحرين مكانة خاصة في قلبي حيث كانت الرئيسة 
السابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة الشيخة هيا بنت 

راشد آل خليفة، هي من تولت إجراء مراسم أدائي اليمين 
الرسمية لتولي منصبي باعتباري األمين العام الثامن لألمم 

المتحدة، وقد تعهدت حينها أن أقوم بمهام منصبي بهدف بناء 
عالم أكثر سالما وازدهارا وأكثر عدالة لألجيال القادمة”.

وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب جهودا جماعية 
ذات طابع مؤسسي، ووجود شراكة وتعاون بين األطراف كافة، 

مضيفا أن االبتكارات والتكنولوجيا الحديثة توفر أدوات ووسائل 
تدعم اإلسراع في مساعي الحفاظ على البيئة والحياة وإنشاء 

مدن حضرية مستدامة.

شرف نيل الجائزة 

استحق الفوز 
بجدارة نظير 

عطائه الطويل 
في تعميق 

التعاون 
الدولي

األمين السابق 
للمنظمة 

الدولية: نيل 
هذه الجائزة 
الرائعة شرف 

عظيم
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أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، لدى اس���تقبال 
س���موه لكبار الش���خصيات المشاركة في المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي، 
أن دول مجل���س التع���اون الخليجي نجح���ت بفضل توجيهات قياداتها الحكيمة في ترس���يخ 
أسس نهضة صحية حديثة ومتطورة، انعكست نتائجها الطيبة على المواطنين والمقيمين.

ون���وه س���موه إل���ى أن دول المجل���س انطلقت 
ف���ي ذلك م���ن إدراكها بأن الوص���ول إلى أعلى 
مس���تويات التط���ور في القط���اع الصحي يعد 
مؤش���ًرا مهًما في قياس م���دى نجاح جهودها 
على صعيد التنمية بمختلف أش���كالها، ولذلك 
لم تبخل دول المجلس في توفير الميزانيات 

الالزمة لالرتقاء بالقطاع الصحي.
وق���ال س���موه “علين���ا أن نواك���ب التط���ورات 
ف���ي  المتس���ارعة  والتكنولوجي���ة  العلمي���ة 
المجال الصحي السيما أن لدينا، ولله الحمد، 
البني���ة التحتية الحديثة والمنش���آت الصحية 
المتط���ورة ف���ي كل أن���واع الع���الج والرعاي���ة 
الطبي���ة”. وكان صاحب الس���مو الملكي رئيس 
ال���وزراء قد اس���تقبل بقص���ر القضيبية صباح 
أم���س كب���ار الش���خصيات الدولي���ة والعربي���ة 
والخليجية المشاركين في المؤتمر والمعرض 
ال���ذي  الصح���ي،  للضم���ان  األول  الخليج���ي 
تس���تضيفه البحرين على مدى يومين برعاية 
كريم���ة م���ن س���موه وبتنظي���م م���ن المجل���س 

األعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب س���موه بوج���ود ه���ذه 
النخبة المتميزة من المسؤولين والخبراء في 
قط���اع الصحة بمملكة البحرين، معربا س���موه 
ع���ن تطلع���ه إل���ى أن تلب���ي نتائ���ج وتوصيات 
المؤتمر تطلعات المش���اركين من خالل تبادل 
الخب���رات والتج���ارب الت���ي تع���زز م���ن جهود 

الدول في مجال الضمان الصحي.
تقدم���ت  البحري���ن  مملك���ة  أن  س���موه  وأك���د 
كثي���ًرا في المجال الصحي، وأنها تس���ير وفق 
منهجي���ة عنوانه���ا “الصحة أوال لكل إنس���ان”، 

فه���ي تق���دم الرعاي���ة الصحي���ة ل���كل مواط���ن 
ومقي���م ف���ي المملك���ة، وه���ذا م���ا ال يوجد في 
الكثي���ر م���ن بل���دان العال���م. ون���وه س���موه بأن 
مملكة البحرين حريصة على تبنى المبادرات 
واألف���كار الت���ي تس���هم ف���ي تعزي���ز التع���اون 
اإلقليمي والدولي في كل ما يتعلق باالرتقاء 
بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن 
الضم���ان الصح���ي يش���غل أولوية ف���ي خطط 

تطوير الرعاية الصحية في المملكة.
وأش���ار س���موه ف���ي ه���ذا الص���دد إل���ى إق���رار 
وال���ذي  الصح���ي  لقان���ون  الضم���ان  البحري���ن 
يش���كل نقل���ة نوعي���ة ف���ي مس���توى الخدمات 
الصحي���ة بالمملكة بما اش���تمل عليه من مواد 
عصري���ة، تلب���ي متطلب���ات المجتم���ع وتدع���م 

تقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة.
وأك���د س���موه أن اس���تضافة مملك���ة البحري���ن 
له���ذه الح���دث المهم في دورت���ه األولى يؤكد 
م���دى الثق���ة ف���ي اإلمكان���ات التي تتمت���ع بها 
المملك���ة والتي جعلتها الموقع األمثل لتنظيم 

المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة.
ودع���ا صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
إل���ى عقد مزيد من االجتماع���ات والمؤتمرات 
ذات الصل���ة بالمج���ال الصح���ي؛ لم���ا له���ا م���ن 
أهمي���ة ف���ي تعريف العالم بم���ا وصلنا إليه من 
تط���ور ليس فق���ط في المج���ال الصحي وإنما 
ف���ي كل المجاالت. وخاطب س���موه الحضور 
قائ���ال “إن مش���اركتكم الي���وم مهم���ة وجمي���ع 
المواضيع التي طرحتموها في المؤتمر تمثل 
أولوية في مس���اعي تطوير النظ���ام الصحي، 
وسنس���تمر ف���ي التع���اون معك���م ف���ي كل م���ا 

يسهم في خدمة الصحة بدولنا وشعوبنا”.
م���ن جانبهم، أعرب المش���اركون ف���ي المؤتمر 
والمع���رض الخليج���ي األول للضمان الصحي 
لصاح���ب  ع���ن خال���ص ش���كرهم وتقديره���م 
الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء عل���ى تفضله 
بوض���ع الفعالي���ة تحت رعايت���ه الكريمة، وهو 
األمر الذي ش���ّكل عنصر ق���وة ونجاح كبيرين 

تبذله���ا  الت���ي  بالجه���ود  مش���يدين  للمؤتم���ر، 
الحكومة برئاسة سموه في االهتمام بالقطاع 
نت���ج عنه���ا تمي���ز خدم���ات  الصح���ي والت���ي 

الرعاية الصحية والطبية في البحرين.
وأشادوا بحسن تنظيم المملكة للمؤتمر الذي 
ج���اء بمب���ادرة منه���ا كأول مؤتم���ر م���ن نوع���ه 
يعق���د ف���ي العال���م ف���ي ه���ذا المج���ال، وهو ما 

يؤكد اهتمام المملكة وصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء خصوصا بقضايا الصحة.

ورأوا أن المؤتم���ر يع���د بادرة تحس���ب لمملكة 
البحري���ن الت���ي س���يكون لها الري���ادة في هذه 
يحض���ره  المؤتم���ر  أن  الس���يما  المؤتم���رات، 
كبار الش���خصيات ف���ي مجال الصح���ة عالميا 
ويناق���ش العديد م���ن الموضوع���ات الصحية 

المهم���ة. وأك���دوا أن اهتم���ام مملك���ة البحرين 
بالقط���اع الصح���ي يحظى ب���كل التقدير، وأن 
جمي���ع المش���اركين في المؤتمر يس���يرون في 
تطابق م���ع توجيهات صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء ورؤيت���ه الحكيم���ة الداعم���ة 
ألهمي���ة تعزي���ز التع���اون بي���ن دول مجل���س 

التعاون في مجال الصحة.

سمو رئيس الوزراء يستقبل المشاركين في المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي

المنامة - بنا

دول التعاون نجحت في ترسيخ أسس نهضة حديثة
س��مو رئي��س ال��وزراء: علين��ا أن نواك��ب التط��ورات المتس��ارعة ف��ي المج��ال الصح��ي 

المنامة - بنا

اس���تقبل رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، بقصر القضيبية صباح أم���س المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الذي يزور البحرين حاليا للمشاركة في أعمال “المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي”. 
وخالل اللقاء، رحب صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء بزيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى المملكة، معربا س���موه عن 

تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية في كل ما من شأنه االرتقاء بالقطاع الصحي في البحرين.

وأش���اد س���موه بم���ا يبذل���ه أدهان���وم، ومنظم���ة 
الصح���ة العالمية من جهود في دعم ومس���اندة 
خطط الدول اإلنمائية والصحية، مؤكدا سموه 
حرص مملكة البحرين على المساهمة بإيجابية 
ف���ي كل جه���د دول���ي غايت���ه االرتق���اء بصح���ة 

اإلنسان في كل مكان.
ونوه سموه بالرسالة اإلنس���انية النبيلة لمنظمة 
م���ن  بن���اء عال���م خ���ال  ف���ي  العالمي���ة  الصح���ة 
األم���راض واألوبئ���ة، مش���ددا عل���ى أهمية دعم 
المجتمع الدولي للمنظمة بالشكل الذي يعزز من 
خطوات الدول على طريق التنمية المستدامة.

وأك���د س���موه أن مملكة البحري���ن حريصة على 
الوف���اء بالتزاماتها الدولية ف���ي مجال الصحة، 
لتطوي���ر  تعم���ل وف���ق خط���ط طموح���ة  وأنه���ا 
القطاع الصحي وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، 
واس���تطاعت أن تحق���ق خط���وات رائ���دة عل���ى 
صعيد توفير خدمات صحية ذات جودة عالية.

ون���وه صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء 
إل���ى اهتم���ام البحري���ن بتعزي���ز االس���تثمار ف���ي 

القط���اع الصح���ي من خ���الل الزيادة المس���تمرة 
ف���ي مع���دالت اإلنف���اق عل���ى ه���ذا القط���اع عبر 
التوس���ع في إقامة المنش���آت الصحية الحديثة 
الت���ي تقدم أرقى الخدمات وبناء قدرات طبية 
العلمي���ة  األس���اليب  بأح���دث  وبش���رية مؤهل���ة 

المعمول بها دوليا.
م���ن جانبه، أعرب المدير الع���ام لمنظمة الصحة 
العالمي���ة ع���ن خال���ص ش���كره تقدي���ره لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، وقال “إنه لشرف 

عظيم أن أحظى بمقابلة س���موكم، وأش���كر لكم 
قيادتك���م ودعمكم لجه���ود البحرين في القطاع 
النم���اذج  م���ن  أصبح���ت  فالبحري���ن  الصح���ي، 
الناجح���ة في هذا المجال، وإننا نود في منظمة 
الصح���ة العالمي���ة أن ننق���ل تجاربك���م المتميزة 

لتستفيد منها الدول األخرى”.
وأش���اد بم���ا تبديه مملك���ة البحري���ن من حرص 
عل���ى تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية 
ف���ي كل ما يدع���م جهود تعزيز الصح���ة عالميا، 
مؤك���دا أن تجربة البحري���ن الرائدة في تحقيق 
أعل���ى مؤش���رات الرعاي���ة الصحي���ة للمواطنين 
والمقيمي���ن ه���ي تجرب���ة مش���هودة وتس���تحق 
الثناء. وش���دد على الحاجة الماس���ة إلى تنظيم 
المزي���د م���ن المؤتم���رات الت���ي تناق���ش قضاي���ا 
الصح���ة ألنه���ا تزيد م���ن وع���ي الجي���ل الجديد 
بأهمية مواجهة التحديات الصحية، مشيدا بما 
تقدمه الحكومة برئاس���ة صاحب السمو الملكي 
رئي���س الوزراء من اهتم���ام ومتابعة لكل تطور 

في المجال الصحي.

سمو رئيس الوزراء مستقبال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

اإلنمائية ال����دول  خ��ط��ط  دع���م  ف��ي  أده���ان���وم  ب��ج��ه��ود  يشيد  ال�����وزراء  رئ��ي��س  س��م��و 

رسالــة إنسانيــة لمنظمــة الصحــة العالميـــة

التوسع في إقامة 
المنشآت الصحية 

الحديثة لتقديم 
أرقى الخدمات
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أناب رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش���يخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة الفتتاح المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي، الذي عقد بمركز عيسى الثقافي أمس تحت شعار “تطوير 
النظ���ام الصح���ي: الرؤي���ة الخليجية تجاه تطبي���ق الضمان الصحي”، ونظمه المجل���س األعلى للصحة، وبحضور نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ خال���د ب���ن عبدهللا آل خليفة، وزيرة الصحة فائقة الصالح، واألمين العام الس���ابق لألمم المتحدة بان كي م���ون، المدير العام لمنظمة 
الصح���ة العالمي���ة ت���دروس أدهان���وم، وزراء الصحة ب���دول مجلس التع���اون الخليجي، األمين الع���ام لمجلس التعاون الخليج���ي عبداللطيف 

الزياني، والمدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل.

للصح���ة  األعل���ى  المجل���س  رئي���س  ونق���ل 
للمشاركين تحيات عاهل البالد القائد األعلى 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل 
الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  ورئي���س  خليف���ة، 
الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، 
وولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليف���ة وتمنياتهم 

للمشاركين بالتوفيق والسداد.
وأع���رب ع���ن الش���كر والتقدير والعرف���ان إلى 
صاح���ب الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء، على 
ِه بالرعاي���ة الدائمة والمس���تمرة  ���ِل ُس���ُموِّ تفضُّ
للمؤتمرات العالمية التي تستضيفها البحرين 
���َد م���دى حرص س���موه على  األم���ر ال���ذي ُيَؤكِّ
الت���ي  التنموي���ة  المس���يرة  ومس���اندة  دع���م 
يش���هدها القطاع الصحي في المملكة وتأكيد 
مكان���ة الفعالي���ات الصحية والطبي���ة كإحدى 
الش���رق  عل���ى مس���توى  العالمي���ة  الملتقي���ات 

األوسط.
وأوض���ح أّن البحري���ن تس���عى دائم���ًا لتقدي���م 
للمواطني���ن  المتقدم���ة  الصحي���ة  الرعاي���ة 
فخرن���ا  ع���ن  نع���رب  أن  ون���ود  والمقيمي���ن، 
واعتزازنا بتنظيم المملكة للمؤتمر والمعرض 
الخليج���ي األول ال���ذي ينعق���د برعاي���ة كريمة 

من لدن صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليفة، حيث تؤم���ن البحرين 
ب���أن توفير الرعاي���ة الصحي���ة المتميزة يمثل 

حقًا أصيالً لكل بني اإلنسان.
وأك���د ض���رورة ضم���ان تمت���ع جمي���ع األف���راد 
الج���ودة  معايي���ر  وف���ق  الصحي���ة  بالرعاي���ة 
الصح���ة  تحقي���ق  إل���ى  ي���ؤدي  بم���ا  والتمي���ز 
إّن  وق���ال  للجمي���ع،  والرف���اه  والس���عادة 
انعق���اد المؤتم���ر اله���ام يؤكد ح���رص البحرين 
وحكومتها على استقطاب المؤتمرات الطبية 
المتخصصة التي تحشد الخبرات والكفاءات 
العالمية، انطالقًا من اهتمام المملكة بمساندة 
ودع���م كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون 
وتبادل الخبرات في مختلف القضايا الطبية، 
وبن���اء الش���راكات اإلقليمي���ة والدولية لتعزيز 

استدامة الخدمات الصحية.
وأش���ار الش���يخ محم���د ب���ن عب���دهللا إل���ى أّن 
المؤتم���ر يعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها 
البحرين لتشجيع مزيد من التعاون اإلقليمي 
الصحي���ة  التغطي���ة  مج���ال  ف���ي  والعالم���ي 
الش���املة، وتعزيز التنس���يق بين دول مجلس 
التع���اون، كما نتطل���ع للدفع قدم���ًا بالمبادرات 
مج���ال  وف���ي  عموم���ًا  الخليجي���ة  الصحي���ة 
الضم���ان ألصح���ي مبين���ا إن م���ا م���ن س���بيل 

إل���ى تحقي���ق الرعاي���ة الصحي���ة إال من خالل 
التكات���ف الص���ادق وتب���ادل الخب���رات وزيادة 
الدولي���ة،  المنظم���ات  م���ع  الوثيق���ة  الرواب���ط 
والتي تأتي في مقدمتها األمم المتحدة التي 
نرح���ب بتواج���د أمينها العام الس���ابق بان كي 
مون، ومنظمة الصحة العالمية والتي يسعدنا 

مشاركة أمينها العام تدروس أدهانوم.
وأضاف، أّن المؤتمر الذي يعد األول من نوعه 
على الصعيد اإلقليمي والذي يجمع نخبة من 
خبراء الصحة والسياسة العامة والتأمين من 
المنطق���ة والعال���م لتبادل األف���كار حول تنفيذ 
خط���ط التأمي���ن الصح���ي الوطن���ي وإدارت���ه، 
يس���عى إل���ى تحقي���ق العدي���د م���ن األه���داف 
الجوهري���ة منه���ا تب���ادل المع���ارف والخبرات 
فيما يتعلق بخطط الضمان الصحي في دول 
المجلس والعالم، ومناقش���ة االس���تراتيجيات 
البل���دان  خب���رات  م���ن  واالس���تفادة  المهم���ة، 
ف���ي تغيي���ر اإلدارة في اإلصالح���ات الصحية 
ووض���ع سياس���ات قوي���ة م���ن ش���أنها أن تقود 
وتدي���ر التغيير المخط���ط  لتحقي���ق تطلعاتنا 

الصحية.
وأوض���ح “يمث���ل المؤتم���ر منب���رًا ح���رًا ومهم���ًا 
بش���أن  مس���تفيضة  مناقش���ات  إلج���راء 
إصالح���ات الضمان الصحي، مع تحديد أدوار 

المشتركين في المس���تقبل ومقدمي خدمات 
الرعاي���ة الصحي���ة وال���دور الجدي���د لمقدم���ي 
الخدمات الصحية الخاصة وشركات الضمان 
الصح���ي، باإلضاف���ة إلى تحديد ال���دور المهم 

لنظم المعلومات الصحية”.
الخط���ة  أخي���را  أق���رت  البحري���ن  إّن  وق���ال 
كمدخ���ل   ،2025  -  2016 للصح���ة  الوطني���ة 
القط���اع  ف���ي  اإلصالح���ات  م���ن  لسلس���لة 
الصح���ي، حي���ث تع���د ه���ذه الخط���ة واح���دة 
م���ن األولوي���ات االس���تراتيجية الرئيس���ة في 
الوطن���ي،  تنفي���ذ برنام���ج الضم���ان الصح���ي 
للصح���ة  األعل���ى  المجل���س  تكلي���ف  وت���م 
بتنفي���ذ ه���ذا المش���روع، ووض���ع السياس���ات 
واالستراتيجيات التشغيلية الالزمة للوصول 
إل���ى النتائ���ج المرج���وة من���ه، نح���و تحقي���ق 
هدف التنمية المس���تدامة من خالل التغطية 

الصحية الشاملة المستهدفة.
ودع���ا إل���ى مواجه���ة التحدي���ات م���ن خ���الل 
تعزي���ز الحوار الصح���ي بين مختل���ف البلدان 
وق���ال: “إنن���ا نعي���ش الي���وم ف���ي عال���م يموج 
بالمخاط���ر والتحديات واألم���راض المختلفة 
الخدم���ات  عل���ى  مباش���رًا  أث���رًا  تت���رك  الت���ي 
الصحي���ة، مما يحتم علينا جميع���ًا في المنابر 
الصحي���ة الدولية، والهيئات المعنية لتنس���يق 
م���ن  يمكنن���ا  بم���ا  وقدراتن���ا  جهودن���ا،  كاف���ة 
القي���ام بمس���ؤوليتنا المش���تركة تج���اه دولن���ا 
وش���عوبنا وضم���ان توافر الخدم���ات الصحية 
للجمي���ع وبالمس���توى الالئ���ق ومواجه���ة كافة 
التحديات التي تنش���أ عن التغيرات المختلفة 

والمتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم”.
وبي���ن أن المؤتم���ر والمع���رض يعتب���ر المنصة 
االس���تراتيجية الرائ���دة للمهنيي���ن ف���ي مجال 

صناعة التأمين الصح���ي لمواجهة التحديات 
ف���ي إطار إصالح المنظوم���ة الصحية وتبادل 
أفضل الممارس���ات وإطالق الفرص الُمحتملة 
عبر التعاون والشراكات االستراتيجية، سعيًا 

منها نحو التميز.
وأك���د أن األوراق العلمية والفنية والجلس���ات 
النقاش���ية للمؤتم���ر س���وف ُتركِّز عل���ى العديد 
من المواضيع، كما سيمثل المؤتمر والمعرض 
المصاح���ب فرص���ة لاللتقاء بصن���اع القرارات 
عل���ى  المج���ال  ه���ذا  ف���ي  االس���تراتيجية 
الصعيدي���ن اإلقليم���ي والدول���ي إضاف���ة إل���ى 
أن الفعاليات س���وف تش���هد جلسات رئيسية، 
وعددًا من الفعاليات الُمصاحبة، مما سيساهم 
ف���ي اس���تخالص أفض���ل النتائ���ج، معرب���ا عن 
للمؤتم���ر،  والرع���اة  المس���اندين  كل  ش���كره 

ووزيرة الصحة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

مواجهة التحديات بتعزيز الحوار الصحي
العال��م دول  بي��ن  “الضم��ان”  خط��ط  بش��أن  الخب��رات  تب��ادل  عب��داهلل:  ب��ن  محم��د 

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بقصر القضيبية 
أم���س األمين العام الس���ابق لألمم المتحدة بان ك���ي مون الذي يقوم بزيارة لمملكة 
البحري���ن. وخ���ال اللق���اء، رّحب وزي���ر الخارجية بب���ان كي م���ون، وبزيارته لمملكة 
البحري���ن، معّب���ًرا عن خالص التهنئة بمناس���بة نيل���ه جائزة رئيس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة للتنمي���ة المس���تدامة، تقديًرا 
لجه���وده الحثيثة ف���ي تعزيز التعاون الدول���ي لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة 

خال توليه منصب األمين العام لألمم المتحدة.

من جانبه، أعرب بان كي مون عن سعادته بزيارة 
مملكة البحرين واعتزازه الشديد بالحصول على 
جائ���زة صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن 
سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، التي تجّسد 
سياس���ة البحري���ن ف���ي التعاون الوثي���ق مع األمم 
المتحدة وحرصها الدائ���م على دفع كافة الجهود 
الرامي���ة لتحقي���ق التنمي���ة المس���تدامة كأس���اس 
ا  لنش���ر األمن والسالم في المنطقة والعالم، متمنيًّ

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

إشادة  بجهود “الصحة العالمية”

استقبل وزير الخارجية، بقصر القضيبية، أمس، 
مدي���ر عام منظم���ة الصح���ة العالمي���ة تيدروس 
مملك���ة  ي���زور  ال���ذي  غيبرييس���وس،  أدهان���وم 
والمع���رض  المؤتم���ر  ف���ي  للمش���اركة  البحري���ن 
الخليج���ي األول للضم���ان الصح���ي ال���ذي يق���ام 
برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان ال خليف���ة 

وينظم���ه المجلس األعلى للصح���ة بالتعاون مع 
وزارة الصح���ة. وأع���رب وزي���ر الخارجية عن 
تقدي���ره لم���ا تبذله منظم���ة الصح���ة العالمية 

م���ن جهود لتوفير الصح���ة للجميع ومعالجة 
المس���ائل الصحي���ة العالمي���ة وتعزي���ز النظ���م 
دع���م  مؤك���ًدا  األعض���اء،  لل���دول  الصحي���ة 

وحرصه���ا  الجه���ود  له���ذه  البحري���ن  مملك���ة 
عل���ى التع���اون المس���تمر مع منظم���ة الصحة 
العالمية بما يسهم في تحقيق األهداف التي 
���ا التوفي���ق لجميع  تس���عى لتحقيقه���ا، متمنيًّ
المش���اركين في المؤتمر والمعرض الخليجي 
األول للضم���ان الصح���ي. م���ن جانب���ه، أش���اد 
بجه���ود  أدهان���وم غيبرييس���وس  تي���دروس 
ومب���ادرات مملك���ة البحرين لتعزي���ز التعاون 
التغطي���ة  مج���ال  ف���ي  والدول���ي  اإلقليم���ي 
ا لمملك���ة البحرين  الصحي���ة الش���املة، متمنيًّ

دوام الرخاء والتقدم.   

العالقات األخوية الوطيدة 
تجمع بين البحرين ومصر

اس���تقبل وزي���ر الخارجي���ة، أمس، األمي���ن العام 
الس���ابق لجامع���ة ال���دول العربي���ة نبي���ل العربي 
الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين للمشاركة في 
المؤتم���ر المش���ترك بين غرفة البحرين لتس���وية 

المنازعات ومرك���ز التحكيم التابع لغرفة تجارة 
س���توكهولم ع���ن أب���رز المواضي���ع ف���ي تحكي���م 
الخارجي���ة  االس���تثمار. وأك���د وزي���ر  منازع���ات 
عم���ق العالقات األخوي���ة الوطي���دة التي تجمع 
بي���ن مملك���ة البحرين وجمهورية مص���ر العربية 
الش���قيقة، مش���يًدا بالجهود الكبيرة والمس���اعي 
الحثيث���ة التي ق���ام بها خالل تولي���ه للعديد من 
المناص���ب وكان آخره���ا منص���ب األمي���ن الع���ام 
لجامع���ة الدول العربية ودور معاليه في تطوير 
أداء الجامع���ة وفي تعزيز العمل المش���ترك على 
مختلف المستويات، ومواجهة التحديات التي 
تواجه الدول العربية وإرساء األمن والسلم في 

ا له دوام التوفيق والسداد. المنطقة، متمنيًّ
وم���ن جانبه، أع���رب العربي عن اعت���زازه بزيارة 
مملك���ة البحرين ولقاء وزير الخارجية، مش���يًدا 
القوي���ة  األخوي���ة  للعالق���ات  المتمي���ز  بالمس���ار 
بي���ن مملك���ة البحرين وجمهورية مص���ر العربية 

وشعبيهما الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يهنئ بان كي مون بالجائزة

وزير الخارجية مستقبال بان كي مون

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم إن التغطية الصحية  «
الشاملة تتصدر األولويات الصحية لمختلف دول العالم، مؤكداً ترحيب المنظمة 

بالمؤتمر المهم. وأوضح أّن الغرض من التغطية الصحية الشاملة هو ضمان 
حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية من دون مكابدة ضائقة 

مالية من جراء الحصول عليها، إذ يجب على كل مجتمع أو بلد يسعى إلى تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة أن يأخذ في حسبانه عدة عوامل، أهمما إقامة نظام 

صحي فعال، وإنشاء نظام لتمويل الخدمات الصحية، وإتاحة األدوية والنظم 
الصحية التقنية األساسية، وتهيئة كادر من العاملين المدربين على نحو جيد”. 

وأضاف “يعد ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون إفقار األساس  «
لتحقيق الغايات الصحية ألهداف التنمية المستدامة”. وفي الوقع، يجب أن 

يكون شعار “الصحة للجميع” هو مركز الثقل للجهود المبذولة من أجل تحقيق 
جميع األهداف اإلنمائية المستدامة. وذلك ألنه عندما يتمتع الناس بصحة جيدة 

وأسرهم، فسوف تستفيد المجتمعات والبلدان.

أدهانوم: ضمان حصول الجميع على الخدمات 

أعرب األمين العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون عن شكره وتقديره إلى  «
البحرين على جهودها في تنظيم واحتضان هذا المؤتمر الهام الذي يحشد 

مشاركة دولية واسعة النطاق.

وبين أن من حق كل األفراد التمتع بالرعاية الصحية الشاملة والمناسبة، وأّن  «
دستور األمم المتحدة نص على الحق في الصحة، إذ أوضح أن التمتع بأعلى 

مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، 
ويشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة 

الكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب.

ودعا إلى تكريس الجهود بين الدول والمنظمات لتطوير الرعاية الصحية  «
والعمل بشكل جماعي لمواجهة التحديات الصحية، فضاًل عن المضي قدمًا 

في مبادرات إصالح قطاع الرعاية الصحية بما يضمن تحقيق أعلى معايير 
العدالة واالستدامة.

بان كي مون: إصالح قطاع الرعاية الصحية 

ثمنت وزيرة الصحة فائقة الصالح الرعاية الكريمة لسمو  «
رئيس الوزراء للمؤتمر الذي يشهد مشاركة خليجية ودولية 

واسعة، مشيدة بمشاركة بان كي مون، وادهانوم في 
المؤتمر، مشيرة إلى أن حضور وزراء الصحة بدول التعاون، 
وكبار المسؤولين في القطاع الصحي الخليجي يساهم في 

تعزيز التكامل الصحي الخليجي وتنسيق الجهود لتقديم 
أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأكد أهمية العمل الخليجي المشترك لالرتقاء بصحة  «
المواطن الخليجي، وبما يعزز مبادرات تطوير القطاع 
الصحي في دول المجلس بما ومواكبتها للمتغيرات 

والتطلعات المستقبلية وفق أعلى معايير الجودة 
واالستدامة.

الصالح: االرتقاء بصحة المواطن الخليجي

بدور المالكي من المنامة

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح المؤتمر الخليجي للضمان الصحي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أك���د وكي���ل ش���ؤون البلديات بوزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطي���ط العمراني نبي���ل أبوالفتح انتهاء العمل في تش���جير 
المرحلة األولى من تقاطع الفاروق، ومن المؤمل اكتمال أعمال التطوير والتشجير منتصف الشهر المقبل.

ج���اء ذل���ك، ف���ي جول���ة تفقدي���ة ق���ام بها 
أبوالفت���ح لتقاطع الف���اروق لالطالع على 
س���ير عملي���ة تطوي���ر المنطق���ة، يرافق���ه 
البلدي���ة  للخدم���ات  المس���اعد  الوكي���ل 
المش���تركة  وائ���ل المب���ارك، ومدي���ر ع���ام 
أمان���ة العاصمة ش���وقية حمي���دان وعدد 

من المهندسين.
وكش���ف الوكيل عن أن ش���ؤون البلديات 
ستعمل على تدريب فنيي البلديات على 
أحدث التقنيات التي من ش���أنها االرتقاء 
بأعمال التش���جير والتخضير واستخدام 
ممارسات حديثة لتقليل استهالك المياه 
وخف���ض النفق���ات م���ع المحافظ���ة عل���ى 

الجودة.
إط���ار  ف���ي  تن���درج  المش���اريع  وق���ال إن 
الخطة الش���املة للوزارة بمتابعة مستمرة 

من قبل وزير األش���غال وشؤون البلديات 

والتخطي���ط العمراني عصام خلف، بدأت 

أعم���ال التش���جير وتجميل ف���ي المرحلة 

المنطق���ة  م���ن  التقاط���ع  األول���ى ش���مالي 

ف���ي أبريل 2018 واس���تمرت لم���دة أربعة 

شهور.

وكيل شؤون البلديات في جولة بتقاطع الفاروق

أبوالفت��ح: تدريب فني��ي البلديات على أح��دث التقنيات

انتهاء المرحلة األولى من تطوير تقاطع الفاروق

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

أك���د وزير الصناع���ة والتجارة والس���ياحة زايد 
الزياني حرص الوزارة واهتمامها البالغ بتقديم 
التواص���ل  الخدم���ات وتعزي���ز عملي���ة  أفض���ل 
الفع���ال مع المراجعين والمس���تفيدين من هذه 
الخدم���ات داخل البالد وخارجها، وذلك تنفيًذا 

لتوجهات القيادة والحكومة.
ج���اء ذلك خ���الل اس���تقباله وزي���ر لفريق عمل 
لول���وة  ترأس���ه  وال���ذي  بال���وزارة  “تواص���ل” 

صليبي���خ رئي���س قس���م التمكين االس���تهالكي 
الفري���ق  ك���رم  إذ  المس���تهلك،  حماي���ة  ب���إدارة 
تقديًرا على دورهم البارز في س���رعة الرد على 
الح���االت ال���واردة في النظ���ام الوطني الموحد 
للمقترح���ات والش���كاوى، محقًقا ف���وًزا للوزارة 
لعامي���ن عل���ى التوال���ي حصل���ت عليهم���ا خالل 

الملتقيين الحكوميين 2017 و2018. 
ومن���ح الزيان���ي الش���هادات التقديري���ة للفريق 
المك���ون من ممثلين ع���ن إدارات الوزارة كافة، 
مؤك���دا ف���ي الوقت ذات���ه حرص ال���وزارة على 

المحافظ���ة على المكانة المتميزة التي تحضي 
بها من خالل بذل المزيد من العطاء والمثابرة.

م���ن جانبهم أع���رب فريق عم���ل “تواصل” على 
االس���تمرار ف���ي المثاب���رة وبذل���ك المزي���د م���ن 
الجه���ود للحف���اظ عل���ى المس���توى المتميز من 
األداء واإلنج���از بم���ا يحق���ق أفض���ل الخدمات 
مملك���ة  أرض  عل���ى  والمقيمي���ن  للمواطني���ن 
البحري���ن. يذك���ر أن وزارة الصناع���ة والتجارة 
والس���ياحة قد انضمت إلى نظام “تواصل” في 

شهر أغسطس 2014.

الخدمات أفضل  وتقديم  التميز  مواصلة  على  حريصون 

الزياني يكرم فريق “تواصل”
وزير الصناعة مستقبال فريق عمل “تواصل”

الصخير - الحرس الوطني

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - وزارة األشغال

أقي���م تحت رعاية مدير أركان الحرس 
الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
ب���ن س���عود آل خليفة وبحض���ور رئيس 
جهاز األم���ن الوطني الفري���ق عادل بن 
خليف���ة الفاض���ل، حفل تخري���ج إحدى 
الت���ي  للضب���اط  االختص���اص  دورات 
عقدت تحت إش���راف مدرسة التدريب 
وبمش���اركة ضب���اط م���ن جه���از األم���ن 
الوطن���ي، صب���اح أم���س ف���ي معس���كر 
الصخي���ر.ووزع مدي���ر األركان الش���هادات 

الح���رس  درع  مقدم���ا  الخريجي���ن،  عل���ى 
الوطني للمركز األول، ناقاًل تحيات وتهاني 
الرك���ن  الفري���ق  الوطن���ي  الح���رس  رئي���س 
س���مو الش���يخ محم���د بن عيس���ى آل خليفة 
ال���ذي  الكبي���ر  ال���دور  مؤك���ًدا  للخريجي���ن، 
يولي���ه رئي���س الحرس الوطن���ي في تطوير 
الح���رس  ف���ي  التدريب���ي  العم���ل  منظوم���ة 
التدريبي���ة  العملي���ة  ومش���اركة  الوطن���ي 
والقيادي���ة للضباط مع المؤسس���ات األمنية 

في المملكة.

بدأ الفريق الياباني من معهد نارا لآلثار برئاسة سايتو، ثالث موسم تنقيب لهم 
في موقع تالل مقابة - فترة تايلوس، وتستمر األعمال حتى ديسمبر المقبل. 

م���ن  أعض���اء   7 الفري���ق  ف���ي  ويش���ارك 
تخصص���ات مختلف���ة مثل اآلثار والمس���ح 
ف���ي  التنقي���ب  موق���ع  والجيولوجيا.يق���ع 
منطق���ة مقابة بمحاذاة ش���ارع البديع، وهو 
عب���ارة عن ت���ل يبلغ قطره حوال���ي 50 مترا 
ويج���اور عدًدا م���ن التالل المش���ابه لها في 
الش���كل والحج���م والفت���رة الزمني���ة وه���ي 
فترة تايل���وس. وعثر فري���ق التنقيب على 

ع���دد م���ن المداف���ن والت���ي أظه���رت نتائج 
التنقي���ب تع���رض ع���دد منه���ا للس���رقة ف���ي 
العص���ور القديم���ة - وعل���ى الرغ���م من ذلك 
ُعثر على بقايا عظام بشرية وأوان فخارية 
مزججة تعود إلى الفترة الممتدة من القرن 
األول قب���ل المي���الد إل���ى الق���رن األول بع���د 
المي���الد ومازال العمل جارًي���ا فيها بانتظار 

الكشف عن مزيد من اآلثار. ترأس وزير األشغال وشؤون البلديات 
خل����ف  عص����ام  العمران����ي  والتخطي����ط 
االجتم����اع الثاني للجنة صيانة المباني 
الحكومي����ة؛ لبحث خفض المصروفات 
الس����ت  المب����ادرات  ضم����ن  التش����غيلية 
اله����ادف  المال����ي  الت����وازن  لبرنام����ج 
المصروف����ات  بي����ن  الت����وازن  لتحقي����ق 
واإلي����رادات الحكومي����ة بحل����ول الع����ام 

.2022
طلًب����ا   11 الثان����ي  االجتم����اع  وبح����ث 

حكومًي����ا )م����ن وزارات وهيئ����ات( تمت 
الموافق����ة عل����ى طلبي����ن منه����ا بع����د أن 
تم����ت دراس����ة جمي����ع الطلبات دراس����ة 
وزارة  تس����تلم  وس����وف  مس����تفيضة، 
المالي����ة توصيات الفري����ق؛ ليتم بعدها 
إع����داد التقاري����ر الالزم����ة ليت����م عرضها 
عل����ى اللجنة الوزارية للش����ؤون المالية 
وضب����ط اإلنف����اق الت����ي س����تتخذ القرار 
النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض 

أو إعادة التقييم.

تخريج دورة اختصاص للضباط

يابانيون ينقبون في تالل مقابة

“صيانة المباني” يوافق على طلبين

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

تنّظ���م وزارة الع���دل والش���ؤون اإلس���المية 
للش���ؤون  األعل���ى  والمجل���س  واألوق���اف، 
اإلسالمية االحتفال السنوي بمناسبة ذكرى 
المول���د النب���وي الش���ريف، وذل���ك بعد صالة 
العش���اء مس���اء اليوم )االثنين( بمركز أحمد 

الفاتح اإلسالمي.
وم���ن المق���رر أن يبدأ الحفل بت���الوة عطرة 
م���ن الذك���ر الحكي���م للقارئ عب���دهللا خليفة 

حم���دان، تليه���ا كلم���ة ال���وزارة يلقيه���ا وزير 
واألوق���اف  اإلس���المية  والش���ؤون  الع���دل 
الش���يخ خال���د ب���ن عل���ي آل خليف���ة، بعده���ا 
يلق���ي كل م���ن إبراهي���م المريخ���ي القاضي 
بمحكم���ة التميي���ز وعضو المجل���س األعلى 
للش���ؤون اإلس���المية، ومنصور علي حمادة 
عضو المجلس األعلى للش���ؤون اإلس���المية 

كلمتين بهذه المناسبة.

“الشؤون اإلسالمية” تحتفي اليوم بالمولد النبوي

منتسبو “الداخلية” يطرحون 84 فكرة

تعزيز التعاون مع “الصحة العالمية”

راش������د ب����ن ع����ب����داهلل: ال��م��س��اب��ق��ة ت���ط���ور ال���ع���م���ل ال��ح��ك��وم��ي

للبشرية أف��ض��ل  لمستقبل  ال��ن��ب��ي��ل��ة  األه�����داف  دع���م  ال��م��ط��وع: 

اس���تقبل وزير الداخلية الفريق الركن الش���يخ 
راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة، صب���اح أم���س 
وبحض���ور رئي���س األم���ن الع���ام الل���واء طارق 
الحس���ن، ع���ددا م���ن منتس���بي وزارة الداخلية 
ب���ادروا  والذي���ن  ومدنيي���ن،  عس���كريين  م���ن 
بالمش���اركة ف���ي مس���ابقة االبت���كار الحكوم���ي 
“فك���رة” الت���ي أطلقها ول���ي العهد نائ���ب القائد 
األعل���ى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف���ة، إذ ش���اركوا ب� 84 فكرة ومش���روعا 
تطويري���ا تعكس الروح اإليجابية الرفيعة في 

مجال خدمة الوطن.
ورح���ب الوزير بالمش���اركين وم���ا طرحوه من 
أف���كار ومش���اريع للتطوير، معربا ع���ن تقديره 
للمب���ادرة الكريمة التي أطلقها صاحب الس���مو 
الملك���ي ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء، وته���دف إلى 
تحفيز اإلبداع واالبتكار لدى موظفي القطاع 

م���ن  بن���اءة،  مقترح���ات  لتقدي���م  الحكوم���ي 
شأنها المس���اهمة في االرتقاء بمستوى األداء 

الحكومي.
وأك���د الوزير أن معظ���م أوراق العمل المقدمة 
إيجابي���ة س���واء م���ا يتعل���ق منه���ا بالعم���ل في 
وزارة الداخلي���ة أو تلك التي تتناول مجاالت 
عامة، مخاطبا المش���اركين “كلكم فائزون في 
المس���اهمة من أجل التطوير، ونحن أمام تحد 
مس���تمر ف���ي تطوي���ر العم���ل بأجه���زة ال���وزارة 
كاف���ة، وأنت���م خير من يس���اهم ف���ي ذلك، ألن 

لديكم الروح واالستعداد”.
وزارة  ف���ي  األس���اس  العم���ل  أن  وأوض���ح 
الداخلي���ة قائ���م على الكف���اءة األمني���ة والتي 
إل���ى  المحافظ���ة عليه���ا، منوه���ا  نعم���ل عل���ى 
ضرورة االس���تمرار في تطوي���ر األداء األمني، 
وال���ذي يهدف إلى حماية األرواح وحفظ أمن 

الوطن.
وأثن���ى الوزير على قدرات الش���باب البحريني 
في مجاالت اإلب���داع وتقديم األفكار الخالقة 
في إطار مسيرة التنمية والبناء، وفقا لمبادئ 

وه���ي   2030 االقتصادي���ة  البحري���ن  رؤي���ة 
االس���تدامة والتنافس���ية والعدال���ة، منوها إلى 
أن األف���كار الت���ي تأهل���ت، تهدف إل���ى تطوير 

آليات العمل الحكومي.
وزارة  منتس���بو  أع���رب  اللق���اء،  خت���ام  وف���ي 
الداخلية، المبادرون بالمش���اركة في مس���ابقة 
“فكرة” عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية 
عل���ى توجيهات���ه وم���ا أب���داه م���ن رؤى دقيقة، 
تس���هم في دع���م األف���كار المطروح���ة لتطوير 

العمل ورفع معدالت األداء.

استقبل وزير ش���ؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع أم���س، وبحضور رئيس لجنة جائزة 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن 
س���لمان آل خليفة للتنمية المستدامة الشيخ 
حس���ام ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، المدي���ر العام 
لمنظمة الصحة العالمي���ة تيدروس أدهانوم، 
حي���ث ج���رى اس���تعراض س���بل تعزي���ز أوجه 
التع���اون بين البحرين والمنظمة بما يعزز من 
خطوات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
ورحب وزير ش���ؤون مجلس ال���وزراء بزيارة 
أدهانوم إلى البحرين، مشيدا بجهود منظمة 
الصح���ة العالمي���ة في مج���ال تعزي���ز الصحة 
على المستوى الدولي ومساندة جهود الدول 

في هذا المجال.
وأك���د المطوع ح���رص مملك���ة البحرين على 
تعزي���ز التعاون والش���راكة القائمة مع منظمة 
المنظم���ات  م���ن  وغيره���ا  العالمي���ة  الصح���ة 

األه���داف  ودع���م  المتخصص���ة،  الدولي���ة 
والغاي���ات النبيلة التي تس���عى اليها من أجل 
مس���تقبل أفض���ل للبش���رية ف���ي كاف���ة انحاء 

العالم.
كم���ا رحب الوزير بانعق���اد المؤتمر والمعرض 
الخليج���ي األول للضمان الصحي، بمش���اركة 
الدولي���ة  الش���خصيات  م���ن  متمي���زة  نخب���ة 
والخب���راء ف���ي المج���ال الصح���ي، معربا عن 

بالتوفي���ق  بالمؤتم���ر  للمش���اركين  تمنيات���ه 
الطموح���ة  أهداف���ه  تحقي���ق  ف���ي  والنج���اح 
بم���ا يعزز م���ن واق���ع الخدم���ات الصحية في 
تطوره���ا  اس���تدامة  ف���ي  ويس���هم  المنطق���ة 

ورقيها وفقا ألعلى المعايير العالمية.
من جانبه، أشاد أدهانوم بما تشهده البحرين 
م���ن تطور ف���ي المجال الصح���ي، وما تحققه 
المؤش���رات  ف���ي  متقدم���ة  مس���تويات  م���ن 

الصحية العالمية المرتبطة بالتنمية البشرية، 
إل���ى  المملك���ة  لمب���ادرة  تقدي���ره  ع���ن  معرب���ا 
والدولي���ة  االقليمي���ة  الفعالي���ات  احتض���ان 
الصحي���ة  الخدم���ات  تعزي���ز  إل���ى  الهادف���ة 
وارس���اء انظمة الضمان الصح���ي التي تكفل 
تقدي���م التغطي���ة الصحي���ة الش���املة للجميع، 
متمنًيا لمملكة البحرين وش���عبها دوام التقدم 

واالزدهار.

وزير الداخلية مستقبال عددا من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين

وزير شؤون مجلس الوزراء مستقبال، بحضور الشيخ حسام بن عيسى، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا
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Û  ،وصلتني رسالة من مواطنة تتمنى توظيفها من قبل وزارة التربية والتعليم
وهنا أطرحها بين يدي وزارة التربية والتعليم واألمل من سعادة الوزير النظر 

إليها، وكلنا أمل أن توّفق للوظيفة مع الشكر الجزيل. 
Û سعادة السيد ضياء يحيى الموسوي المحترم(
Û عضو مجلس الشورى
Û السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛
Û .الموضوع: الترشح لوظيفة اختصاصي مصادر تعلم بوزارة التربية والتعليم
Û  يش���رفني أن ُأه���دي س���عادتكم أطيب التحي���ات، وجزيل الش���كر على الجهود

المخلصة التي تبذلونها في سبيل رفعة ورقي الوطن.
Û  وباإلش���ارة إل���ى الموض���وع أع���اله، أفي���د س���عادتكم بأنن���ي خريج���ة برنام���ج

بكالوري���وس التربي���ة ف���ي مج���ال تكنولوجي���ا التعلي���م والمعلوم���ات من كلية 
التربي���ة بجامع���ة البحرين منذ الع���ام الدراس���ي 2008/2009م، حيث إن لدي 
الرغب���ة الش���ديدة والدرج���ة العلمي���ة في التخص���ص المطلوب لش���غل وظيفة 
اختصاص���ي مص���ادر تعل���م، والمعل���ن عنه���ا م���ن قب���ل إدارة الم���وارد البش���رية 
بوزارة التربية والتعليم - في ضوء حاجة الوزارة الس���تقبال العام الدراس���ي 
2019/2020م - بتاريخ 30 أكتوبر 2018م، تحت رقم 1244/م ب -م و/2018.

Û  ا للعم���ل بالوزارة، حيث يتم كما أود لفت انتباه س���عادتكم بأنني أتقدم س���نويًّ
وضع���ي عل���ى قائمة االنتظار بعد اجتي���ازي للمقابلة الش���خصية واالمتحانات 
المق���ررة، وذل���ك منذ العام 2010م وحت���ى العام الحالي، راجًيا من س���عادتكم 

التكرم بمساعدتي لتحقيق طموحي الوظيفي.
Û  ) وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق شكري وتقديري. د.ع .أ
Û  كلن���ا طم���وح أن يحص���ل كل بحرين���ي عاطل عل���ى وظيفة ليش���ق طريقه إلى

حي���ث الس���عادة والكرام���ة اإلنس���انية، وم���ا أجم���ل البحري���ن عندم���ا تحتضن 
أبناءها، وتزرع لهم األمل وتفرش لهم األرض س���جاد ياس���مين، فالبحرينيون 
أجمل لوحة رس���متها األرض بأزهى األلوان صدًقا ووفاًء وتميًزا، وهم وس���ام 
الفخر واالعتزاز الذي يتنقل إبداًعا على صدر الكرة األرضية شعراء وفنانين 

وأطباء ومهندسين ومحامين ورياضيين يوزعون اإلبداع لوًنا أخضر.

إلى وزارة 
 التربية 

مع التحية سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com



أص���در مدي���ر إدارة ش���ؤون األندي���ة ب���وزارة الش���باب والرياضة طارق 
العرب���ي تعميم���ا ألمن���اء س���ر األندية الوطني���ة يلزم فيه���ا األندية بعدم 
اشتغالهم بالمسائل السياسية )الدعاية االنتخابية(، متوعًدا بأنه سيتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة في حال مخالفة التعميم.
الن���ادي بالمس���ائل السياس���ية )الدعاي���ة  وذك���ر بش���أن ع���دم اش���تغال 
االنتخابي���ة(، أنه لوحظ عدم الت���زام بعض األندية بما ورد في التعميم 
المذك���ور وعليه وج���ب التنويه بض���رورة العمل وااللت���زام بما ورد في 
التعميم المذكور بش���ان الحظر على األندية والقائمين عليها االشتغال 
بالمس���ائل السياسية، وحيث إن االنتخابات من المسائل السياسية لذا 
يجب على األندية والقائمين عليها وكذلك رواد النادي وزواره االلتزام 
به���ذا الحظر بجميع أش���كاله وعدم اس���تضافة المترش���حين النتخابات 
المجل���س النياب���ي أو المجل���س البلدي أو إقامة التجمع���ات أو الندوات 

والمحاضرات االنتخابية وغيرها من المسائل الدعائية للمرشحين.
ون���وه إلى أنه يحظر وض���ع صور المترش���حين أو برامجهم االنتخابية 
بالنادي أو أي من مرافقه أو أس���واره، كما ال يسمح ألي حملة انتخابية 
من إقامة الدعاية واإلعالن بالنادي أو مرافقه بأي صورة من الصور أو 

استخدام أنشطة النادي أو فعالياته في مثل هذه الدعاية.

أكد رئيس نادي الحد أحمد المسلم عبر 
“البالد” نش���ر حساب النادي باإلنستغرام 
خب���ر ش���كر للنائ���ب عبدالرحم���ن بوعلي 
الذي يترشح عن ثامنة المحرق )الحد(.

وق���ال المس���لم للصحيف���ة: نش���ر النادي 
ولي���س  نائب���ا  بصفت���ه  لبوعل���ي  ش���كرا 
مترش���حا؛ وذلك ردا على سؤال “البالد” 
بش���أن تعميم وزارة الش���باب والرياضة 
لألندية بعدم جواز اش���تغالها بالسياسة 
أو قيامها بدعاية انتخابية لمترشحين.

بحس���ابه  للخب���ر  الن���ادي  “نش���ر  وأردف 
بوس���ائل التواصل االجتماعي ليس خطأ، 
والقص���د من���ه ش���كر النائ���ب، ال���ذي دع���م 
الن���ادي، وم���ا جرى ه���و رد اعتب���ار للنائب، 
وهو متواصل مع شباب النادي والمدينة”.

وكان حساب النادي  «
باإلنستغرام قد نشر تصريحا 

على لسان المسلم تحت عنوان 
“المسلم: النائب بوعلي يعد 

داعما استراتيجيا لنادي الحد”. 
ومسح النادي التصريح من 

تعميم وزارة الشباب لألندية بحظر الدعاية االنتخابية للمترشحينالحساب.

ي��ح��ظ��ر وض����ع ص����ور ال��م��ت��رش��ح��ي��ن ب��ال��ن��ادي رئيس النادي ل� “^”: نشر الشكر باإلنستغرام “ليس خطأ”

وزارة الشباب: أندية لم تلتزم “الحد” شكر بوعلي بصفته نائبا وليس مترشحا

وّج���ه المترش���ح النياب���ي بالدائرة الخامس���ة بمحافظة العاصمة أحمد صباح الس���لوم “طلقة مدوية” قال فيه���ا إن الناس لم تعد تصدق أحاديث االنتخابات بش���ائعاتها وأكاذيبها 
وحتى أحاديثها البراقة والوعود الزائفة، وال حتى الصورة الكاذبة التي يحاول أن يروجها البعض بأن النائب يستطيع أن يغير العالم بكبسة زر أو أنه يملك عصا سحرية؛ ألن 

التجربة أثبتت لكم جميًعا عدم صدق هذا الكالم وفشله بكل تأكيد.

وقال الس���لوم، ف���ي كلمة ألقاها أمام حش���د من 
حض���ور حف���ل مق���ره االنتخابي بقاع���ة مرمريز 
بالس���لمانية “إن النائب ل���ه دور مهم في تحديد 
العدي���د من األم���ور التي تتعلق بمع���اش الناس 
ودخولهم والخدمات التي تقدم إليهم، يتكامل 
هذا الدور مع أدوار أخرى للحكومة والوزارات، 
وأقول لكم بصدق أيًضا إنني سأعمل وسأجتهد 
ما اس���تطعت إليه س���بياًل لخدمتكم ب���كل أمانة 
ومحب���ة، وس���أبذل أقص���ى جه���د ممك���ن عرفاًنا 
من���ي له���ذه الدائ���رة وللوطن.. ال أس���عى إلى أي 
مكاسب شخصية وال أنتظر من مجلس النواب 

أي امتيازات مادية”.
أم���ا عن الوع���ود فاختصره���ا بالق���ول ”من اآلن 
أعدك���م.. سأش���رككم ف���ي معي في كل ش���يء: 
ف���ي العم���ل وفي المزاي���ا أيًضا، وس���يكون هناك 
صناديق خيرية تلبي احتياجات الناس بتعفف 
وكرام���ة، فلدين���ا برنام���ج عمل واض���ح ومحدد 
ولي���س مجرد كالم مرس���ل أو ألغراض الدعاية 

االنتخابي���ة، ولدين���ا خط���وات مرتب���ة لخدم���ة 
الدائرة بص���دق وبالتعاون مع أبناء الدائرة.. لن 

أنعزل عنهم ال في العمل وال في القرارات”.
وزاد بقوله ”س���جلوها عَلي.. بعد الفوز إن ش���اء 
هللا سنشكل )مجلًسا تشاورًيا( من أبناء الدائرة 
س���يعقد بش���كل دوري؛ للتش���اور ف���ي كل أم���ور 

الدائرة واحتياجاتها”.

دع���ت النائب رؤى الحايكي والمترش���حة عن الدائرة الس���ابعة بالمحافظة الجنوبية 
إل���ى إنفاذ التطلعات التي واكبت انطالق المش���روع اإلصالحي لجاللة الملك لمجال 
التعلي���م، معتب���رًة أن الخطوات نحو التطور التعليمي تحت���اج لحراك أكبر، وبصورة 

تواكب التطور السريع ومتطلبات العصر.

وذك���رت أن���ه ومنذ تدش���ين عاه���ل البالد 
لمش���روع “جالل���ة المل���ك حم���د لم���دارس 
ودع���وة   ،2005 الع���ام  ف���ي  المس���تقبل” 
جاللته ألن تك���ون هناك خدمات تعليمية 
المس���تمر  العم���ل  عل���ى  عصري���ة، وحث���ه 
واألخ���ذ  التعليم���ي  التط���ور  لمواكب���ة 
بالمس���تجدات التعليمي���ة والتكنولوجية، 
ما زال���ت وزارة التربي���ة والتعليم بحاجة 
لتبي���ان الجهود الت���ي قدمتها في س���بيل 
ه���ذا  ف���ي  الملكي���ة  التطلع���ات  ترجم���ة 
المجال، خصوًصا مع بدء العام الدراس���ي 
سنوًيا على وقع مالحظات أولياء األمور 

تعط���ى  الت���ي  الكت���ب  صالحي���ة  بش���أن 
المظاه���ر  غي���اب  ع���ن  فض���ال  ألوالده���م، 
الحقيقية للتحول التكنولوجي والرقمي.

وذكرت أن المش���روع الرائد للمدارس في 
البحري���ن كان ينط���وي علي���ه طموح���ات 
عالي���ة، وتص���ورات واس���عة ف���ي مج���ال 
التنظير، غير أن األمور بحاجة لمطابقتها 
بالواق���ع؛ للتعرف على م���ا بلغته فعلًيا كل 
الم���دارس الحكومي���ة ف���ي ه���ذا المجال، 
العالمي���ة  الم���دارس  م���ع  ذل���ك  ومقارن���ة 
المتط���ورة، والمتس���مة بمناه���ج عصري���ة 

مميزة، ومخرجات تعليمية فريدة.

خطته���ا  ضم���ن  وضع���ت  أنه���ا  وأك���دت 
وال���ذي  “التعلي���م”،  مح���ور  االنتخابي���ة 
يتص���در أولوي���ات عمله���ا البرلمان���ي ف���ي 

المرحلة المقبل.
واس���تدركت قائل���ة “إن واح���دة م���ن أهم 
النق���اط التي ينبغي التأكد منها هو العمل 

من أج���ل مواصلة الجهود بهدف التحّول 
م���ن التعلي���م الورقي إل���ى اإللكتروني من 
خ���الل تقديم برام���ج إلكترونية متطورة 
التعليمي���ة  الخدم���ات  توفي���ر  تضم���ن 

بفاعلية”.
وش���ددت النائ���ب الحايكي عل���ى ضرورة 
س���واء  محف���زة  تعليمي���ة  بيئ���ة  توفي���ر 
للطلب���ة أو للك���وادر التعليمي���ة واإلداري���ة 
في هذا الس���لك، األمر الذي يفرض إيجاد 
سياس���ة تقيي���م مس���تمرة تتضم���ن م���دى 
رض���ا العاملي���ن في الم���دارس الحكومية، 
األم���ور،  وأولي���اء  الطلب���ة  وانطباع���ات 
والتأك���د م���ن تواف���ر التدابي���ر كاف���ة التي 
تزي���ل كل العوائ���ق الت���ي ق���د تؤث���ر عل���ى 
العملي���ة التعليمي���ة كنق���ص الك���وادر ف���ي 
بع���ض الم���دارس كم���ا يظه���ر في وس���ائل 

اإلعالم بين فينة وأخرى.

»    

ضمن فقرات حفل افتتاح مقر المترشح أحمد السلوم، تحدث األمين العام  «
التحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي مقدما معلومات بشأن االتحاد منذ 

بداية مسيرته في العام 1979. وانتقل في حديثه إلى االنتخابات قائاًل ”أعتقد 
أن المشاركة واجب وطني، وينطلق لدعم المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، 

وهذه المشاركة تؤكد أهمية اختيار المترشح المناسب للوصول إلى البرلمان. أما 
معرفتي باألخ أحمد السلوم فهي معرفة قديمة وجديدة، قديمة حين عرفته من 
خالل والده العم المرحوم صباح السلوم مع المرحوم العم علي بن يوسف فخرو، 
وعرفته من خالل بعض الفعاليات التي نظمناها في العديد من الدول والفعاليات 
والبرامج، وله العديد من اإلسهامات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعًيا 

إلى أهمية تقديم الصوت لمن يستحقه واختيار من يواصلون المسيرة النيابية 
في مملكة البحرين، وأتمنى النجاح لكل المترشحين ولألخ أحمد السلوم”.

في الوقت المخصص لتساؤالت ومداخالت الحضور، بادرت إحدى السيدات في موقف  «
طريف لتدعو المترشح أحمد السلوم  إلى العمل على إيقاف  الضرائب على “التتن”.  

وبين ابتسامات وضحكات الحضور اختصرت السيدة كالمها بالقول :”نبغي ينزلون 
الضرايب على التتن.. غالي ما نقدر نشتريه هبابنا على روحنه”. وكانت إجابة السلوم 
المالطفة لها هي :”أروح بنفسي أراقبهم.. ترى السعر الرسمي 20 دينارا لكيلو التتن”.

معرفتي بالسلوم قديمة وجديدة

ما نقدر نشتري “تتن”!

رؤى الحايكي

سعيد محمد من السلمانية 

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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أبناء الدائرة والحضور في قاعة مرمريز بالسلمانية

عبدالرحيم نقي وأحمد السلوم

ال���ن���اس ل���م ت��ع��د ت���ص���دق أح���ادي���ث االن���ت���خ���اب���ات ب��ش��ائ��ع��ات��ه��ا وأك��اذي��ب��ه��ا

السلوم: ال أسعى لمكاسب شخصية أو امتيازات مادية

اس���ت���ض���اف م���ت���رش���ح س���ادس���ة 
ال��ش��م��ال��ي��ة )ع���ال���ي( ع��ل��ي ح��س��ن، 
االق����ت����ص����ادي م��ح��م��د ال���ص���ي���اد؛ 
ل��ل��ح��دي��ث ع��ن ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة 
القيمة  ض��ري��ب��ة  تطبيق  وت��أث��ي��ر 

المضافة.

الضريبة بعالي

ال��ح��اي��ك��ي: م��ح��ور ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ت��ص��در أول���وي���ات ع��م��ل��ي ال��ب��رل��م��ان��ي

غياب المظاهر الحقيقية للتحول التكنولوجي بالمدارس

أش���ادت فعاليات بمواقف المترش���ح بسادس���ة العاصمة علي العطيش المخلصة خالل عمله النيابي، وأكدوا تميزه بالمبدئية واستش���ارة المختصين في أي مجال قبل بناء أي موقف، ودعوا خالل 
حضورهم افتتاح مقره االنتخابي للتصويت له تقديرا لمواقفه وخبرته المتراكمة. ورحب ناصر المبارك بالحضور وقدم فيها المرشح علي العطيش؛ باعتباره مرشحا من علماء المنطقة ووجهائها. 

وأع���رب العطي���ش ع���ن امتنان���ه عل���ى الثقة 
التي منحوها إياه، وعاهد هللا والحضور أن 
يبق���ى حريصا عل���ى االلت���زام بالمنهج صونا 

للعقيدة ورعاية لمصلحة الوطن وأهله.
م���ن جانب���ه، بين الش���يخ منصور حم���ادة أن 
األهالي يقدرون جهود النائب علي العطيش 
خ���الل الفت���رة الماضي���ة، وأك���د دعم���ه ل���ه، 
مشددا على ضرورة أن يتحلى المترشحون 

بالقيم الصحيحة.
بدوره، أش���اد النائب عيس���ى ترك���ي بتجرية 
عل���ي العطيش واعتب���ر أن مواقف���ه مواقف 
وطني���ة صادق���ة وجريئة بالعم���ل البرلماني، 
مس���تذكًرا دوره ف���ي قان���ون األس���رة وغيره 

من القوانين األخرى التي أثبتت مبدئيته.
للنائ���ب  كاظ���م  ج���الل  النائ���ب  ش���هد  كم���ا 
العطي���ش بالعطاء الص���ادق، مبينا أن جميع 

الن���واب والعاملي���ن بالمجل���س يستش���عرون 
الجمي���ع  ودع���ا  مواقف���ه،  ف���ي  مس���ؤوليته 

للتصويت له.
وقال العضو الشوري السابق علي العصفور: 
لو كنت بهذه الدائرة لكنت س���عيدا بأن أدلي 
بصوت���ي للنائب عل���ي العطيش؛ ألن تجربته 
تس���تحق الش���كر والتقدي���ر، وأدع���و لدعم���ه 
لك���ي يبني على خبرت���ه التراكمية في العمل 

التش���ريعي التي س���تكون دافع���ا للمزيد من 
العمل الصالح.

أما س���يدناصر القص���اب، فبّين أن جدحفص 
ب���أن علماءه���ا  عل���ى م���ر تاريخه���ا تمي���زت 
ه���م م���ن يدفع���ون بمن ي���رون في���ه الكفاءة 
واألمانة للترش���ح، وال يقدم المرش���ح نفسه، 
ودع���ا األهال���ي للحف���اظ عل���ى ه���ذه الع���ادة 

األصيلة في جدحفص.

ق�������ال: س���أب���ق���ى ح���ري���ص���ا ع���ل���ى االل������ت������زام ب��م��ن��ه��ج ص������ون ال��ع��ق��ي��دة

علماء جدحفص يزكون العطيش: “كفء وأمين”

النائب جالل المحفوظ متحدثا بمجلس النائب علي العطيش

مروة خميس

تدوينة بحساب نادي الحد داعمة للنائب بوعلي

أحمد المسلم



نظم���ت جمعي���ة الصيادي���ن المحترفين، مؤتمرا صحافيا أم���س تناول القرارات األخيرة لتنظيم الصيد وحماي���ة الثروة البحرية. وقال رئيس 
الجمعية جاسم الجيران، إن الجمعية تقف مع كل القرارات الهادفة لتنظيم قطاع الصيد، إال أن القرارات األخيرة لم يأخذ بها رأي الجمعية، 

وال الصيادين أنفسهم، مما يمثل تخطيا لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، الذي يكفل تحقيق مبدأ استدامة الثروة السمكية.

ف���ي  واس���عة  خب���رة  للجمعي���ة  “أن  وأض���اف 
ه���ذا المج���ال، وتع���رف مكامن الخل���ل، بحكم 
ممارس���ة مهن���ة الصيد، ولدينا م���ن الوثائق ما 
يثبت مش���اكل الصيد الحقيق���ة”. وتابع “نحن 
نعت���رف بأن قط���اع صيادي الروبي���ان يحتاج 
إل���ى إع���ادة تنظي���م فه���و يط���رح في الس���وق 
المحل���ي م���ا مق���داره 40 طن���ا بش���كل يومي”. 
الس���وق  ف���ي  يت���م طرح���ه  الك���م  “ه���ذا  وزاد 
البحرين���ي ويدع���م المخ���زون الغذائي ويرفد 
اقتصادنا الوطني بماليين الدنانير. والتخلي 
عنه س���وف يخلق أزم���ة وارتفاعا في أس���عار 

األسماك”.
من���ع صي���د  ف���ي  “التفكي���ر  الجي���ران  وأردف 
ثروت���ك  ع���ن  تتن���ازل  ان���ك  يعن���ي  الروبي���ان 
الوطني���ة التي وهبها هللا ل���ك، فمياه البحرين 
تمتلك أكبر مصيد ف���ي الخليج العربي وهذه 
الكميات س���وف تنتقل لل���دول المجاورة على 

طبق من ذهب”.
وواص���ل “من���ذ س���نة 1980، والت���ي بل���غ عدد 
البواني���ش فيه���ا 80 بانوش���ا، ل���م تك���ن هن���اك 
مخالف���ات من قبل البواني���ش، بل كانت هناك 

الس���فن الفوالذي���ة التابع���ة لش���ركة األس���ماك 
ه���ي الت���ي قامت وعل���ى مدى س���نوات بصيد 
األس���ماك في الهيرات وقضت على الفش���وت 
ألنه���ا تصط���اد عليه���ا، وكان���ت هن���اك مش���اكل 
بي���ن أصحاب بوانيش األس���ماك وبين مراكب 
الش���ركة وتوجد في محاكم البحرين ش���كوى 

ضد تلك الشركة”.
وق���ال “إن عملي���ة صي���د الروبي���ان ال تت���م إال 
ف���ي األماك���ن الطيني���ة، وقد كان هن���اك عرف 
يت���م  الروبي���ان  ب���أن )صي���د  الصيادي���ن  بي���ن 
ف���ي األماك���ن الطيني���ة وصي���د األس���ماك ف���ي 
الهي���رات واالماكن التي تتواجد بها الفش���وت 
والمرجان(، وما يقال عن أن بوانيش الروبيان 
تصي���د ف���ي أماكن األس���ماك مج���رد ادعاءات 
باطل���ة ي���راد منه���ا ش���يطنة صي���ادي الروبيان 

وحرمان أصحابها من مصدر رزقهم”.
وتاب���ع موضحا أن مصائد الروبيان ال يتواجد 
به���ا األس���ماك االقتصادي���ة مث���ل الهام���ور أو 
الشعري، انما يتواجد فيها سمك البياض مثل 
البدح والكركف���ان وهي ذات حجم صغير وال 
تكب���ر أكثر من ذل���ك، والنواخذة المتمرس���ون 

تلفزي���ون  بث���ه  وم���ا  ذل���ك،  يعرف���ون  بالبح���ر 
البحرين من مش���هد ألسماك صغيرة هو دليل 
ب���راءة ولي���س إدان���ة”. وأض���اف أن “مصائ���د 
فش���وت، وكل  أي  به���ا  يتواج���د  ال  الروبي���ان 
الصيادين المحترفين يعرفون ذلك، فالش���باك 
ال يمكنه���ا ان تس���ير عل���ى الصخ���ور، وصيادو 
األس���ماك ال يضعون األقفاص لصيد األس���ماك 
ف���ي األماك���ن الطينية ألنهم يعرف���ون انهم لن 
يصي���دوا أي ش���يء، والجمعي���ة تمتلك فريق 
غواصين، وهي على اس���تعداد أن تغوص مع 
أي جهة لنثبت صحة كالمنا”. وقال “المشكلة 
تكم���ن في تضخ���م أس���طول صي���د الروبيان، 
فف���ي عام 1980 كان عدد البوانيش ال يتعدى 
40 بانوش���ا، وفي ع���ام 1998 وصل العدد إلى 
400 بان���وش، فه���ذا الع���دد الكبي���ر هو س���بب 
المش���اكل وزي���ادة المخالف���ات، فبعد ترس���يم 
الح���دود تقلصت مس���احة الصي���د واصبحت 

ال تتناسب مع العدد الكبير من التراخيص”.
وتاب���ع “ل���ذا يمك���ن تبن���ي مش���روع متكام���ل 
م���ن حكومتن���ا الرش���يدة وتقلي���ص الع���دد مع 
تعويض المتضررين وبذلك نوازن بين حقوق 

الصيادي���ن وبي���ن مب���دأ الحفاظ عل���ى الثروة 
الس���مكية، فالحل يكمن ف���ي التقليص وليس 
حظ���ر صي���د الروبي���ان بج���ر الش���باك، فلي���س 
هناك طريقة أخرى لصيد الروبيان فنحن في 
دول الخلي���ج العرب���ي نصي���د الروبيان بنفس 
الطريق���ة ألنه���ا األفضل واإلنس���ان يتطور وال 

يرجع للوراء”.
وفيما يتعلق بالقرار التنفيذي الثاني، بتعديل 
ع���دد العمالة على ظهر س���فن صيد األس���ماك، 
ق���ال الجيران “زي���ادة عدد العمالة األس���يوية 
إل���ى أكث���ر م���ن 6 آالف بس���بب زي���ادة ع���دد 

التراخيص فإذا تم تقليص عدد رخص قطاع 
الصيد فأكيد سوف يقل عدد العمالة”.

وع���ن اإلعداد التي تم اقتراحها، قال “س���وف 
تس���بب مش���اكل للصيادي���ن؛ ألن الع���دد غي���ر 
كاف فالمقترح قد س���اوى بين الطراد الصغير 
والكبير الذي يبحر لمس���افات طويلة وبعيدة، 
وم���ن المع���روف أن صي���اد األس���ماك يحت���اج 
لفريقين أحدهما يدخل البحر لصيد األسماك، 

واآلخر يقوم بتوفير الخدمات”.
وف���ي تعليق���ه ع���ن الق���رار الثال���ث والمرتب���ط 
باش���تراط تواجد نوخذة بحريني على سطح 

القارب، قال “المشكلة في النوخذة البحريني 
انه يصعب توافره؛ فالش���باب ال يس���تطيعون 
العم���ل اكثر م���ن 12 س���اعة، والم���ردود قليل، 
فالبحر وصيده متذبذب فأحيانا ال يس���تطيع 
الصياد أيام الكس���اد أن يغط���ي تكاليف رحلة 
الصي���د فم���ن أي���ن س���وف يحص���ل النوخ���ذة 

البحريني على أجره”.
وع���ن القرار التنفي���ذي الراب���ع، والمتعلق بمنع 
تصدي���ر 14 صنف���ا، ق���ال “كل صي���د األس���ماك 
والروبيان يس���توعبه س���وق البحرين، وهناك 

شركات تقوم باالستيراد”.

جانب من المؤتمر

دعوة لمشروع يوازن بين الحقوق ويحافظ على الثروة السمكية
“الصيادين” تطالب بمش��ورتها وتقليص الرخص وبحث المس��ببات الحقيقية لالستنزاف

رفض محاوالت تدويل قضية خاشقجي
“الحقوقيين”: رأي “العفو الدولية” بش��أن الواقعة يفتقر إلى سند قانوني سليم

أش���ادت جمعية الحقوقيين البحرينية بمحتوى بيان النيابة العامة الس���عودية الصادر 
يوم 15 نوفمبر الجاري حول قضية قتل المواطن الس���عودي جمال خاش���قجي، والذي 
ُذِك���َرت في���ه نتائ���ج للتحقيقات بين���ت الوقائع، وهو م���ا يعكس ش���فافية عالية من قبل 
النياب���ة العام���ة الس���عودية ودلي���ا واضح���ا عل���ى رغبة وق���درة الرياض، نظ���ر القضية 

ويسقط أية ادعاءات تسعى لتدويلها. 

وقال����ت الجمعي����ة “إن االختص����اص القضائي 
للنياب����ة العامة الس����عودية بمباش����رة الدعوى 
الجزائية بحق المتهمين ال تثريب عليه، كون 
أن الفع����ل المرتك����ب يش����كل جريم����ة جزائية 
المتهمي����ن  وأن  الس����عودية،  األنظم����ة  وف����ق 
يحمل����ون الجنس����ية الس����عودية وأن الواقعة 
المرتكب����ة تمت داخل مبنى مملوك للحكومة 
السعودية ويخضع لسيادتها وجميع الوقائع 
المرتكب����ة بع����د ذل����ك ه����ي مرتبط����ة بجريم����ة 
القت����ل ارتباطا ال يقبل التجزئة، مما يعد معه 
ب����أن الس����عودية ه����ي م����ن تخت����ص بمحاكمة 

المتهمين بالجريمة المذكورة”.
بح����ق  اإلج����راءات  تل����ك  “تأت����ي  وأضاف����ت 
المتهمي����ن م����ن ح����رص النياب����ة العام����ة ف����ي 
الس����عودية عل����ى حماي����ة النفس الت����ي تعتبر 
أح����د الحق����وق األساس����ية ال����وارد ذكرها في 
اإلع����الن العالم����ي لحق����وق اإلنس����ان والعه����د 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وم����ن مقاص����د الش����ريعة االس����المية. وك����ذا 
على ع����زم الجهات المختصة بع����دم التهاون 
تطبي����ق  عل����ى  والتأكي����د  الجن����اة  بمقاض����اة 
األنظمة الجزائية بحقهم بإس����ناد اإلتهام لهم 

وص����والً إليقاع العقوب����ة بهم، وهو م����ا يعتبر 
أحد وجوه السيادة”.

وفي هذا الس����ياق، دعا نائ����ب رئيس جمعية 
القط����اف  عل����ي  البحريني����ة  الحقوقيي����ن 
مث����ل  الدولي����ة  الحكومي����ة  غي����ر  المنظم����ات 
منظم����ة العف����و الدولي����ة أن تتح����رى النزاه����ة 
والدق����ة والحياد في م����ا تنتهي إليه من أراء 

ح����ول تل����ك الواقع����ة أو غيره����ا، وأن ترتك����ن 
في تبني آرائها إلى الس����ند القانوني الس����ليم 
عل����ى المس����توى الدول����ي أو الداخل����ي، حتى 
ال تق����ع في وحل الفس����اد بال����رأي الذي يخرج 
عن نطاق حقوق اإلنس����ان وهو ما يؤدي الى 

فقدان الثقة بآراءها. 
وطال����ب ب����أن ينظ����ر إلى م����ا جاء ف����ي نتائج 
والمطالب����ة  لالته����ام،  إس����ناد  م����ن  التحقي����ق 
بتطبي����ق العقوب����ات بش����أنها والعالني����ة ف����ي 
اإلفص����اح والبي����ان بعي����ن اإلعتبار مم����ا يدلل 
عل����ى الجدي����ة بمحاس����بة المتهمي����ن وإلتزام 
بضمان����ات  الس����عودية  القضائي����ة  الجه����ات 

المحاكمة العادلة.
وق����رر القط����اف ب����أن ذلك ال����رأي م����ن منظمة 
العفو الدولية يفتقر إلى س����ند قانوني سليم 
وأن ما جاء به فاسد وال يصلح الركون إليه، 
خصوصًا مع ترحيب دولي بشأن بيان نتائج 
التحقي����ق الص����ادر ع����ن النياب����ة العام����ة ف����ي 

السعودية.

علي القطاف

المنامة - جمعية الحقوقيين البحرينية

قض����ت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة ش����ابين )22 و18 عاما( 
بالس����جن لمدة 10 س����نوات وبتغري����م كل منهما مبلغ وق����دره 1000 دينار؛ 
وذلك للقبض عليهما بعد باغ بواقعة ضبط قنبلة محلية الصنع “طفاية 

حريق معدلة” تم زرعها بمنطقة النويدرات للتحكم فيها عن بعد.

المتهمي���ن  أن  للمحكم���ة  وثب���ت 
أوال:   ،2014 يوني���و   26 بتاري���خ 
ش���رعا ف���ي إح���داث تفجي���ر تنفيذا 
أث���ر  خ���اب  وق���د  إرهاب���ي،  لغ���رض 
الجريم���ة لس���بب ال دخ���ل إلرادتهما 
فيه وه���و حضور الش���رطة وإبطال 

مفع���ول القنبلة، ثاني���ا: صنعا وحازا 
وأحرزا مواد مفرقعة “خليط نترات 
البوتاس���يوم وخليط البيروكلورات 
المتفج���ر ومتفجر النيتروس���يليوز” 
وزي���ر  م���ن  ترخي���ص  غي���ر  م���ن 

الداخلية؛ تنفيذا لغرض إرهابي.

االس���تئناف  محكم���ة  حج���زت 
العلي���ا الجنائي���ة األول���ى النظ���ر ف���ي 
استئنافات 86 مدانا بواقعة بالتخابر 
م���ع جهتين خارجيتي���ن هما الحرس 
ح���زب  وكتائ���ب  اإليران���ي  الث���وري 
هللا العراق���ي والت���درب لديه���م على 
والمفرقع���ات،  األس���لحة  اس���تعمال 

باس���م  إرهابي���ة  جماع���ة  وتش���كيل 
“كتائ���ب ذو الفق���ار”، والم���دان فيه���ا 
فيم���ا  متهم���ا،   138 أص���ل  م���ن   115
تمت تبرئة باقي المتهمين مما نسب 
إليه���م؛ وذل���ك للنطق بالحك���م عليهم 
في جلسة 28 يناير المقبل، مع األمر 

باستمرار حبس المستأنفين.

10 سنوات لشابين حاوال تفجير قنبلة

الحكم باستئناف “ذو الفقار” 28 يناير

المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

صرح���ت رئي���س نيابة األس���رة والطف���ل زينب س���لمان العويناتي ب���أن النياب���ة العامة تلقت 
باًغا من إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية بشأن انتشار مقطعين مصورين على وسائل 
التواصل االجتماعي عن قيام أحد األشخاص بضرب أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 

بمركز للتأهيل ونشر ذلك التصوير على مواقع التواصل االجتماعي.

وعلى إثر ذلك توصلت تحريات الشرطة 
إل���ى المتهمي���ن، وتبي���ن أن احدهم���ا ترك 
الب���الد من���ذ  المرك���ز وغ���ادر  ف���ي  العم���ل 
الع���ام الماضي أم���ا اآلخر كان ف���ي البالد 
فأص���درت النياب���ة العام���ة ق���راًرا بضبطه 
وإحضاره وفور ورود ذلك البالغ باشرت 
إج���راءات التحقي���ق ف���ي تل���ك الواقع���ة 
وتم اس���تجوابه المتهم ووجهت له تهمة 
االعتداء على سالمة جسم الغير وإساءة 

استعمال وسائل التواصل االجتماعي.
من جانب آخر اس���تمعت النيابة لعدد من 
العاملي���ن بالمركز والمس���ؤول عن���ه الذي 
نف���وا علمه���م بالواقعة، وأص���درت النيابة 
العامة أمًرا بحبس المتهم الحاضر 7 أيام 
عل���ى ذم���ة التحقيق بينما ت���م إصدار أمر 
ضبط وإحضار على المتهم الهارب، وجار 
إلحال���ة  تمهي���ًدا  التحقيق���ات؛  اس���تكمال 

القضية للمحكمة المختصة.

حبس المتهم بضرب أطفال معاقين

النياب���ة رئي���س لجن���ة  ص���رح رئي���س 
التحقيق في الجرائم االنتخابية مهنا 
الش���ايجي ب���أن النياب���ة العام���ة تلق���ت 
الجرائ���م  مكافح���ة  إدارة  م���ن  بالًغ���ا 
مقط���ع  رص���د  مف���اده  اإللكتروني���ة 
صوتي لش���خص على مواقع التواصل 
االجتماع���ي تضم���ن أخب���ارا كاذبة عن 
س���لوك أحد المترشحين بقصد التأثير 
االنتخابي���ة  العملي���ة  مجري���ات  عل���ى 
النياب���ة  وأص���درت  االقت���راع.  ونتائ���ج 
أم���ًرا بضب���ط وإحض���ار المته���م، وباش���رت 
استجوابه ووجهت إليه تهمة نشر وإذاعة 
أخب���ار كاذب���ة ع���ن س���لوك مترش���ح بقصد 
التأثير على نتيجة االستفتاء واالنتخاب.

كم���ا تلق���ت اللجنة أيًضا بالًغ���ا آخر تضمن 
3 أش���خاص إعالن���ات انتخابي���ة  ائت���الف 
ألح���د المترش���حين بمحافظ���ة العاصم���ة. 
وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين في 

الواقعتين المذكورتين احتياطًيا.

حبس مسيء 
بفيديــو 
لمترشــح

أعل���ن مواطن نيته عن بيع س���يارة قديمه يملكها ونش���ر إعانا بخص���وص ذلك، فتقدم 
إليه آخر طالبا ش���راء الس���يارة بشرط تعريضها للفحص أوال، وهو ما وافق عليه البائع 

لرغبته في بيع السيارة.

المش���تري  إل���ى  البائ���ع س���يارته  وبالفع���ل س���لم 
المحتمل بعد أن وثق في رغبته بشراء السيارة، 
إال أن���ه تفاجأ وبعد مماطلة ومرور أيام عدة من 
ع���دم إع���ادة الس���يارة إلي���ه أو تس���ليمه قيمته���ا 
برس���الة نصي���ة تصل���ه م���ن المش���تري المزع���وم، 
وال���ذي س���خر منه فيه���ا بقوله “ش���لون تصيدني 
يا حل���و”، فتقدم البائع المجن���ي عليه ببالغ لدى 
مركز الش���رطة بش���أن س���يارته التي سرقت منه 
بالخ���داع م���ن قب���ل صاح���ب رق���م الهات���ف الذي 
تواص���ل مع���ه وحضر إلى مس���كنه واس���تلم منه 
الس���يارة بنفس���ه ومعها بطاقة الملكية ونس���خة 
م���ن بطاق���ة هويته. ولم يتوق���ف اللص عند هذا 
الحد بل توجه إلى أحد محالت خردة السيارات 
“س���كراب” قاص���دا بيع المركبة إل���ى المحل، لكن 
صاح���ب المح���ل رف���ض ش���راء الس���يارة بمبل���غ 

350 دين���ارا ال���ذي عرض���ه علي���ه الل���ص واكتفى 
بمبل���غ 200 دين���ار فقط، إلى أن ف���ك النزاع أحد 
الحاضري���ن للمح���ل بعدم���ا تع���ذر له الل���ص بأنه 
ينوي بيع الس���يارة لعالج ابن���ه المريض، فعرض 
عليه مبلغ 250 دينارا لش���راء السيارة من اللص 
دون علم منه من أنها مس���روقة، وهو ما حصل. 
لك���ن المش���تري الحقيق���ي للس���يارة م���ن الل���ص 
ورغب���ة منه ف���ي ضمان حق���ه، قال للس���ارق إنه 
ل���ن يدف���ع ثمن الس���يارة كام���ال إال بع���د تحويلها 
باسمه، وإنه لن يسلمه سوى مبلغ 100 دينار في 
الوق���ت الحاض���ر ومبلغ 20 دين���ارا قيمة تحويل 
المركب���ة باس���مه. وافق الل���ص على ه���ذا المبلغ، 
وبعد يوم اتصل به المش���تري الثاني واستفس���ر 
من���ه عم���ا إذا كان قد تمك���ن من تحوي���ل ملكية 
الس���يارة م���ن عدم���ه، إال أنه أفاد بع���دم تحويلها 

حت���ى تلك اللحظة؛ كونها باس���م صديقه، وقررا 
عل���ى إثر ذلك التوج���ه إلى أحد مكاتب تخليص 
المعام���الت وكتاب���ة عقد بيع لتس���ليمه الس���يارة 
ونس���خة م���ن جواز الس���فر وتس���ليم اللص باقي 
المبل���غ. وبع���د مرور ي���وم واحد عل���ى ذلك العقد 
رافع���ة،  بواس���طة  ونقله���ا  للس���يارة  واس���تالمه 
اتصل اللص بمش���تري الس���يارة، وأبلغه بضرورة 
التواص���ل مع صاح���ب الس���يارة الحقيقي وأفاد 
ل���ه برقم هاتف���ه النقال، وأغلق الهات���ف ولم يقم 
بإع���ادة تش���غليه أبدا، وهنا عرف المش���تري بأنه 
وق���ع ضحي���ة له���ذا الش���خص المحت���ال فتوجه 
مباش���رة لتقدي���م ب���الغ جنائي ضده ل���دى مركز 
الش���رطة. وف���ي البالغين اللذين تق���دم بهما كل 
من المجني عليهما )صاحب السيارة والمشتري( 
ق���ال األول منهم���ا إنه تعرض لعملية س���رقة من 
قبل المتهم بعدما ماطله في إعادة السيارة إليه 
أو تس���ليمه قيمتها، والذي ادعى إليه اس���تالمها 
وأن���ه  الش���راء،  عملي���ة  قب���ل  بفحصه���ا  للقي���ام 
تلقى رس���الة م���ن اللص مفاده���ا تعرضه للنصب 

واالحتيال وأنه لن يرى سيارته مستقبال.

ق����ال ل��م��ال��ك��ه��ا: “ش���ل���ون ت��ص��ي��دن��ي ي���ا ح��ل��و”

محتال يستولي على سيارة ويبيعها

أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط 
ب���ن أحم���د آل  الش���يخ محم���د  العمران���ي 
به���دف  المعلن���ة  اإلج���راءات  أن  خليف���ة، 
تنظي���م الصي���د وحماي���ة الث���روة البحرية 
الصي���د  جه���د  لخف���ض  خطط���ًا  تتضم���ن 
المب���ذول أو المم���ارس عل���ى المصائد، بما 
ف���ي ذل���ك تقلي���ل ع���دد الرخ���ص، وتقنين 
الطرق واألدوات المستخدمة في الصيد.

وقال الش���يخ محمد بن أحم���د إن الوزارة 
أح���كام  بتنفي���ذ  التزامه���ا  إط���ار  وف���ي 
المرس���وم بقان���ون رق���م )20( لس���نة 2002 
بش���أن تنظي���م صي���د واس���تغالل وحماية 
الث���روة البحري���ة، وعل���ى األخ���ص الم���ادة 
التاس���عة من���ه والت���ي نص���ت عل���ى أنه “ال 
يج���وز حي���ازة أكثر م���ن ثالث���ة تراخيص 
للصيد بالنس���بة للشخص الواحد، وللوزير 
اإلدارة  ارت���أت  إذا  الع���دد  ه���ذا  تقلي���ل 
المختص���ة أن ذل���ك يش���كل ض���ررا عل���ى 
الث���روة البحرية”، فإن الوزارة، ومن خالل 
برنام���ج س���يطبق بش���كل متدرج وس���يتم 
اإلعالن عنه في حينه ومدته تتراوح بين 
3 إلى 5 س���نوات، ستعمل على تقليل عدد 

الرخ���ص إل���ى نس���بة معينة لتتناس���ب مع 
واقع جهد الصيد في البحرين، وخصوصًا 

رقعة الصيد في المياه اإلقليمية.
وأوض���ح أن جمي���ع األط���راف ف���ي مل���ف 
تنظي���م الصي���د وحماية الث���روة البحرية، 
الرس���مية منه���ا واألهلية، تش���ترك وتتفق 
عل���ى ه���دف واح���د وه���و تحقي���ق عنصر 
االس���تدامة للثروة البحرية التي تعد أحد 
عناصر هويتن���ا المحلية األصيلة ومرتكزًا 
أساس���يًا من مرتكزات األم���ن الغذائي، إال 
أن آلية تطبيق اإلجراءات المعلنة ال تعني 

على اإلطالق أن تتنازل الوزارة في حقها 
عن تطبيق القانون.

وجدد الشيخ محمد بن أحمد تأكيده على 
أن اإلج���راءات األخي���رة ال تس���تهدف فئة 
معين���ة م���ن الصيادين في رزقه���م ومورد 
عيش���هم، بل ته���دف إلى تحقي���ق التوازن 
م���ا بي���ن المصلح���ة الوطني���ة، ومصلح���ة 
الصيادي���ن، ومصلح���ة المس���تهلكين على 
حد س���واء، ولذلك فإن أحد تلك القرارات 
الوزارية، وهو حظر استخدام شباك الجر 
القاعية )الكراف(، لم يمنع صيد الروبيان، 
ب���ل من���ع الطريقة الجائ���رة الت���ي يتم من 
خاللها صيد الروبيان والتي لم يعد خافيًا 
عل���ى المجتم���ع حجم الدمار ال���ذي تخلفه 

هذه الطريقة على البيئة البحرية.
ولف���ت بالق���ول: “إن المتمعن في القرارات 
المعلنة مؤخرًا سيجد أنها هي نفسها التي 
ين���ادي بها قط���اع عريض م���ن الصيادين، 
وهي ناتجة عن مش���اوارات مع مختصين 
وخب���راء وم���ن أه���ل المهن���ة ذاته���ا الذين 
كانوا وال يزالون ينادون بأهمية تطبيقها، 
واأله���م من ذلك أنها تهدف إلرس���اء حكم 

القانون ليكون نافذًا على الجميع”.

خطة لخفض الرخص تدريجيا

08local@albiladpress.com
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الصيني��ة ف��ي هانغش��و  ي��زور مقره��ا  االقتص��ادي  الوف��د 

شركة حلول أمنية تعتزم دخول البحرين

ذكر مسئول في شركة “ اتش آي كي فيشن” HIKVISION الصينية، التي توفر الحلول األمنية القائمة على الذكاء االصطناعي، أن الشركة ستدرس افتتاح نشاط 
أو ف���رع إقليم���ي له���ا في البحرين. وزار وفد اقتص���ادي ضم ممثلين من مجلس التتمي���ة االقتصادية بالبحرين ومحافظة العاصمة وغرف���ة تجارة وصناعة البحرين 

أمس، مقر الشركة الصينية في مدينة هانغشو، ثاني مدينة تشملها جولة الوفد البحريني إلى الصين.

وتبل���غ عائدات الش���ركة التي تأسس���ت 
ملي���ار   6.65 قراب���ة   2001 الع���ام  ف���ي 
دوالر بنمو س���نوي يق���در بنحو 31.2%، 
إذ تمتل���ك 38 فرعا ح���ول العالم ويعمل 
موظ���ف،  أل���ف   26 م���ن  أكث���ر  لديه���ا 

وتستخدم حلولها في 150 دولة.
أنظم���ة  بتزوي���د  الش���ركة  وتق���وم 
الكامي���رات الذكي���ة والمراقب���ة وأنظمة 
ب���دون  والطائ���رات  للمراف���ق،  الدخ���ول 
طي���ار وأنظم���ة المواق���ف الذكية، وذلك 
االصطناع���ي  ال���ذكاء  عل���ى  باالعتم���اد 
وتقنيات التعرف على الوجوه وتحليل 
المعلوم���ات. وقال نائ���ب الرئيس لمركز 
األعم���ال الدولية في الش���ركة، كين ياو، 
إن البحري���ن تتمتع ببيئ���ة منفتحة على 
األعمال وعلى األجانب واالس���تثمارات 
وأن هذا يشجع الشركة على استكشاف 
الفرص في فتح مقرات لها في المملكة.

الش���ركة  أن  إل���ى  المس���ئول  وأش���ار 
س���تكلف فريق لها في الخليج بدراس���ة 
يتعل���ق  فيم���ا  المتاح���ة  اإلمكاني���ات 
بافتتاح مقر لها في البحرين من ناحية 
م���ن  وغيره���ا  والتس���هيالت  التكالي���ف 
الجوان���ب، مضيف���ا أن منطق���ة الش���رق 
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا تش���هد نموًا 
كبيرًا وهذا يشكل فرصة للشركة لتنمية 
أعماله���ا قائ���الً: “ أعتقد أن هذه المنطقة 

ستكون واعدة جدًا في المستقبل”
وأض���اف “ ما أث���ار اهتمامي في العرض 
الذي قدمه مجلس التنمية أن البحرين 
بلد منفتح جدًا وهذا مشجع، أعتقد أن 

المملكة بلد جيد إلقامة األعمال”.
أن  الش���ركة  يه���م  م���ا  أن  إل���ى  ولف���ت 
تكون عل���ى مقربة من عمالئه���ا لتقديم 
الخدمة بتكاليف تنافس���ية، مشيرًا أنهم 
سيجمعون معلومات أكثر عن البحرين 
للش���ركة  فري���ق  بإرس���ال  ويقوم���ون 
لدراس���ة الفرص المتاحة بفتح أنش���طة 

هناك.

 الشيخ هشام: التكنولوجيا 

الصينية بهرتنا

محافظ���ة  محاف���ظ  رأى  جانب���ه،  م���ن 
العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفة، أن “الشركات الصينية بهرتنا 
بالتكنولوجي���ا، وبحك���م ع���دد الس���كان 
الكبي���ر فقد س���اعد ذلك الش���ركات على 
التطوي���ر خصوصا في الحلول األمنية، 
المدين���ة الت���ي زرناه���ا ع���دد س���كانها 4 
ماليين وعدد الش���رطة 2400، فنس���بة 
الش���رطة للس���كان قلي���ل ج���دا، وذل���ك 
بس���بب اعتماده���م عل���ى التكنولوجي���ا 
ف���ي األمن وتقني���ات المراقبة والتعرف 
على الوجوه، نس���تطيع االس���تفادة من 
هذه التقنية وأن يكون لهذه الش���ركات 
مق���رات بالبحرين تخدم الخليج ككل”. 
وتابع “الش���ركة لديها حل���ول كذلك في 
المواق���ف الذكية وغيره���ا والتي يمكن 
االس���تفادة منها ليس فقط في المرافق 

المراف���ق  ف���ي  حت���ى  ب���ل  الحكومي���ة 
الخاصة مثل المجمعات التجارية”.

وأشار الشيخ هشام أن البحرين مهيئة 
للتح���ول الرقم���ي م���ع نس���بة االنتش���ار 
البحرينيي���ن  بي���ن  للتقني���ة  الكبي���رة 

يجع���ل  م���ا  وه���و  الش���باب،  خصوص���ا 
البحرينيي���ن متقبلي���ن ألي حلول تقنية 
يمكن أن تحل مشكلة ما سواء مواقف 

أو تداول البضائع والتوصيل.

 كانو: فرص كبيرة لالستثمار

أما عض���و مجل���س إدارة غرف���ة تجارة 
وصناع���ة البحري���ن، وليد كانو، فأش���ار 
بالقول “ الزي���ارة مثلت فرصة لإلطالع 
عل���ى التكنولوجيا الصينية، ومن خالل 
الزي���ارات الت���ي قمن���ا بها ن���رى أن هناك 
متواف���رة،  لالس���تثمار  كبي���رة  ف���رص 
لجمي���ع قطاع���ات األعم���ال س���واء ف���ي 

تقنية المعلومات أو األمن وغيرها “.
وتاب���ع “الي���وم نمث���ل مجموع���ة كبي���رة 
نك���ون  أن  عل���ى  ونعم���ل  التج���ار،  م���ن 
التج���اري  القط���اع  بي���ن  وص���ل  هم���زة 
ف���ي البحري���ن والقط���اع الصناع���ي في 

جمهورية الصين الشعبية”.

الوفد البحريني يطلع على تقنيات HIKVISION الصينية

الكويت: توريد أبراج 
حفر بـ 1.3 مليار دوالر

قال���ت صحيف���ة األنب���اء الكويتي���ة أم���س 
األح���د إن ش���ركة نف���ط الكوي���ت وقع���ت 
عق���ود توريد ألكثر من 86 برج حفر بقيمة 
تفوق 1.3 مليار دوالر لمدة ثالث س���نوات 
قابلة للتمديد لعامي���ن إضافيين وذلك مع 
توس���عها ف���ي تنفي���ذ برنامج حف���ر مكثف 
بجميع مناط���ق عملياتها.ونقلت الصحيفة 
عن الرئيس التنفيذي لنفط الكويت جمال 
جعف���ر قوله إن ش���ركات صينية وأميركية 
وإيطالي���ة ف���ازت بعق���ود التوري���د دون أن 
يوضح أس���ماء الشركات في الطلبية التي 

وصفها ”باألكبر في تاريخ الشركة“.
وق���ال إن نفط الكويت س���تعمل على حفر 
نحو 630 بئرا سنويا في السنوات الخمس 

المقبلة.

الكويت -رويترز

بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس األحد إن أيا من الدول النامية 
لن تسقط في فخ الديون لمجرد التعاون مع الصين.

وزارة  باس���م  المتحدث���ة  أدل���ت 
الخارجية الصينية هوا تش���ون يينغ 
بذل���ك التصري���ح ف���ي بي���ان بالبريد 
تصريح���ات  عل���ى  ردا  اإللكترون���ي 
لمايك بنس نائب الرئيس األميركي. 
م���ع  التع���اون  ”بالعك���س،  وتابع���ت 
الصي���ن يرف���ع ق���درات ومس���تويات 
ال���دول  لتل���ك  المس���تقلة  التنمي���ة 

ويحسن معيشة المواطنين“.
التع���اون  منت���دي  قم���ة  وف���ي 
االقتصادي آلس���يا والمحيط الهادي 
)أب���ك(، تح���دث بن���س ع���ن مب���ادرة 
الح���زام والطري���ق الصينية قائال إن 
الدول ينبغ���ي أال تقبل بدين يقوض 
وقع���ت  تونج���ا  وكان���ت  س���يادتها. 
مذكرة تفاهم خاصة بمبادرة الحزام 
والطري���ق الصيني���ة لتحص���ل عل���ى 
تأجي���ل لس���داد ديونه���ا لبكي���ن قبل 
وقت قصير من الموعد المقرر لبدء 
الس���داد.وكتب لوبين���ي س���ينيتولي 
المستش���ار السياس���ي لرئيس وزراء 
تونجا أكيليس���ي بوهيفا في رس���الة 

إلكتروني���ة لرويترز يوم أمس األحد 
تفاه���م  مذك���رة  وقع���ت  تونج���ا  أن 
خاص���ة بمب���ادرة الح���زام والطري���ق 
وتقرر تأجيل س���داد القرض الميسر 

لمدة خمسة أعوام.
دول  ثمان���ي  م���ن  واح���دة  وتونج���ا 
في جن���وب المحيط اله���ادي مدينة 
للصين بمبالغ ضخمة، ويأتي تأجيل 
الس���داد قبي���ل الموع���د المق���رر لبدء 
رد أص���ل الدي���ن وهو م���ا كان ُيتوقع 
عل���ى  كبي���رة  ضعوط���ا  يف���رض  أن 

أوضاعها المالية.

الدول النامية لن تسقط بفخ الديون

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية، خالد الرميحي، أن البحرين يمكن لها أن تستفيد من تقنيات الذكاء 
االصطناع���ي والتع���رف عل���ى الوجوه من خ���ال تطبيقها في المنش���آت الصناعي���ة والخدمية بما فيها مط���ار البحرين 

الدولي.

وق���ال الرميحي في تعليقه على زيارة 
الوف���د البحريني لمقر ش���ركة اتش آي 
كي فيش���ن” “ه���ذه الش���ركة لديها 230 
موظف���ا ف���ي الش���رق األوس���ط، نرغب 
أن يك���ون لديهم���ا مكت���ب لي���س فق���ط 
ف���ي المبيع���ات، ولكن مصنع���ا أو مركز 

خدمات”.
ال���ذكاء  قط���اع  أن  إل���ى  وأش���ار 
االصطناعي بدأ في السنوات الماضية 
لكنه آخذ في النمو واالزدهار المستمر 
“ ال���ذكاء االصطناع���ي ه���و اس���تخدام 
المعلوم���ات وتحليله���ا، أعتق���د ش���ركة 
“ات���ش آي ك���ي فيش���ن” ش���ركة كب���رى، 
وكثي���ر م���ن الش���ركات الصيني���ة تصل 

مبيعاتها للمليارات”.
مجل���س  خط���ة  أن  الرميح���ي  وأف���اد 
باس���تقطاب  يتعل���ق  فيم���ا  التنمي���ة 

البحري���ن  ف���ي  لالس���تثمار  الش���ركات 
ه���و تعري���ف ه���ذه الش���ركات بالمملكة 
المتاح���ة  والمزاي���ا  والتس���هيالت 
ومحاول���ة إقناعه���ا بفت���ح أنش���طة لها، 

مبينا أن المجلس سيعمل على تسهيل 
للبحري���ن  الش���ركة  مس���ؤولي  زي���ارة 
ف���ي  المس���ئولين  ولق���اء  واإلط���الع 

الحكومة وفي الشركات األهلية”.

دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، س���مير ناس، التجار والمواطنين في المملكة إلى تقديم الدعم إلى المترش���حين إلى مجلس النواب 
الذين يحملون هموم الوطن االقتصادية والذين لديهم برنامج لدعم أصحاب األعمال وتعزيز بيئة التجارة واالقتصاد في الباد.

واس���تبعد ن���اس أن تكون “الغرف���ة” قد قدمت 
أي دع���م مال���ي أو تس���هيالت عيني���ة إل���ى أي 
مترش���ح النتخاب���ات مجل���س الن���واب والت���ي 
سيجري عليها التصويت خالل األيام المقبلة، 
مؤك���دًا أن قان���ون الغرف���ة ال يتي���ح له���ا ذل���ك، 
مش���يرا إل���ى أن دع���م الغرفة هو دع���م معنوي 

بالدرجة األولى.
وعم���ا إذا كان���ت هناك أس���ماء بعينه���ا تدعمها 
الغرف���ة ف���ي المنافس���ة إل���ى مجل���س الن���واب 
ق���ال ناس، إنه ال توجد أس���ماء محددة ولكنها 
رس���الة مفتوح���ه لدعم أي مترش���ح له برنامج 
االقتص���اد،  ورف���ع  البحري���ن  لخدم���ة  وطن���ي 
منتق���دا الترش���ح دون وجود برام���ج حقيقية 
أو رغب���ة ف���ي تحس���ين األوضاع، أو الترش���ح 

ألغراض شخصية.
وق���ال “ منهجن���ا ف���ي الغرفة هو دع���م كل من 

يدع���م المل���ف االقتص���ادي، ال���ذي يص���ب ف���ي 
توج���ه تنويع االقتصاد وجذب االس���تثمارات، 
لذل���ك نطالب جميع التج���ار أن يختاروا الذين 
المل���ف االقتص���ادي والت���ي  يحمل���ون رس���الة 
ف���ي  تص���ب  والت���ي  الغرف���ة  ف���ي  نس���تهدفها 

مصلحة الدولة ومصلحة المواطن”.
وتاب���ع “ اقتصاد قوي يعن���ي مصلحة المواطن 
في النهاية )..( في هذه الدورة القادمة سيكون 
للغرف���ة دور قوي ف���ي التعاون مع المجلس���ين 
تفعي���ل  وس���يتم  االقتصادي���ة،  الملف���ات  ف���ي 
اللج���ان المش���تركة بقوة”.ون���وه ن���اس إل���ى أن 
النائ���ب ليس وظيفة يت���م من خاللها الحصول 
على مكاس���ب ش���خصية، لكنه تمثيل ورس���الة 
يحملها النائب للتغيير ولس���ن التشريعات التي 

تحسن من وضع الوطن والمواطن.
الن���واب  مجلس���ي  أعض���اء  أن  ن���اس  وبي���ن 
والش���ورى الذي���ن س���يجري انتخابهم س���يكوا 
أم���ام مرحلة مهمة ف���ي خضم تنفيذ الحكومة 
لبرنام���ج الت���وازن المال���ي، معتب���رًا أن تحقيق 
االس���تقرار االقتصادي يتطلب جهود مشتركة 

من السلطة التشريعية والقطاع الخاص.

اجتماع الوفد البحريني بمسؤولي “اتش آي كي فيشن”
سمير ناس 

الرميح��ي: تطبيقات الذكاء االصطناعي في تطور مس��تمر “الغرفة”: ال أسماء محددة لدينا.. ومساعدتنا معنوية وليست مادية
تقنية “التعرف على الوجوه” بالمطار ناس: نؤيد المترشحين الداعمين لالقتصاد
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المنامة - اتحاد صاحبات األعمال المنامة - تمكين

عق���دت الجمعي���ة العمومي���ة لالتح���اد العالم���ي لصاحب���ات األعمال 
 2018 نوفمب���ر   18 أم���س  اجتماعه���ا صب���اح  البحريني���ة  والمه���ن 
النتخ���اب مجل���س اإلدارة الجديد لل���دور االنعق���ادي الرابع -2018

2020 بحضور نسبة تتعدى ثلثي األعضاء.
ورحب���ت الرئيس���ة االتح���اد الش���يخة هن���د بن���ت س���لمان آل خليف���ة 
بالجمعية العمومية مؤكدًة على تمييز وإبداع األعضاء في السنتين 
الماضيين لما قدموه من أنشطة وفعاليات ومشاركات بارزة وهامة 
في المنتديات والمؤتمرات العالمية والعربية والمحلية والنشاطات 
الب���ارزة في مختلف المحافل. وش���كرت الرئيس���ة جميع من س���اهم 
ف���ي إنج���اح فعالي���ات وبرامج ه���ذه الدورة.ثم ت���م انتخاب مجلس 
إدارة جدي���د لل���دور االنعق���ادي الراب���ع 2020-2018 حي���ث بارك���ت 
الجمعي���ة العمومية لألعضاء الفائزي���ن وتمنت لهن التوفيق، كما تم 
توزي���ع المناص���ب عل���ى األعضاء الج���دد كاألتي: الش���يخة هند بنت 
س���لمان َال خليفة، رئيس���ا، نبيلة محمد الخير، نائبا للرئيس، خيرية 
دش���تي - أمين���ا للس���ر، آمال الحايك���ي، أمين���ا للمال، الش���يخة مروة 
عبدالرحم���ن آل خليفة، عضوا بمجل���س اإلدارة، زهراء غلوم طاهر، 

رئيس���ا للجنة العالقات العام���ة واإلعالم، ليلى محمد جناحي عضوا 
بمجل���س اإلدارة، نادية احمد المال، رئيس���ا للجن���ة االجتماعية، نهلة 
المحمود، رئيس���ا للجنة ريادة أعم���ال، نجاح الخضر، عضو احتياط، 
أمينة جناحي، عضو احتياط، وعضو احتياط ش���هرة عبدالحس���ين 

الشريف.

لصن���دوق  التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال 
العم���ل “تمكين” إبراهي���م جناحي إن 
البحري���ن تج���ري حاليًا اس���تعداداتها 
الس���تضافة المؤتم���ر العالمي الحادي 
عش���ر لريادة األعمال، المزمع إقامته 
م���ن  بتنظي���م   ،2019 الع���ام  خ���الل 

الشبكة الدولية لريادة األعمال.
وأش���ار جناحي أن���ه تمهي���دًا لتنظيم 
ه���ذا الحدث الدولي الهام، وذلك بعد 
اإلعالن عن فوز المملكة باستضافته 
ف���ي احتفالية خاصة عقدت في مقر 
األمم المتحدة بنيويورك، تم تشكيل 
فرع البحرين للشبكة الدولية لريادة 
األعمال بش���كل رسمي، والتي تهدف 
تأس���يس ش���بكة  إل���ى  ف���ي مجمله���ا 
متخصص���ة تحتض���ن رواد األعم���ال 

وش���ركاء البيئة الداعمة للمؤسسات 
الناش���ئة لتعزي���ز التجرب���ة البحرينية 

في قطاع ريادة األعمال. 
وأوضح الرئيس التنفيذي ل”تمكين” 
أن المس���اهمة ف���ي تحقي���ق أه���داف 

ظ���ل  ف���ي  المس���تدامة  التنمي���ة 
عالمي���ًا  االقتصادي���ة  المتغي���رات 
تأتي عل���ى رأس أولولي���ات البحرين 
التنموية، مش���يرًا إل���ى قيادة المملكة 
مبادراته���ا  عب���ر  اتخ���ذت  الرش���يدة 
المختلف���ة خطوات فاعل���ة نحو دعم 
التن���وع االقتص���ادي واالنفت���اح على 
االقتص���اد العالمي وتنمية القطاعات 
البيئ���ة  وتمكي���ن  النفطي���ة  غي���ر 
وج���ذب  البحريني���ة  االس���تثمارية 

االستثمارات الدولية. 

ويأتي إنشاء الفرع البحريني من  «
الشبكة الدولية لريادة األعمال 

بالتعاون مع الشبكة الدولية 
لريادة األعمال وبالشراكة 

االستراتيجية مع “تمكين”. 

كين ياو

هوا تشون يينغ 

تأسيس شبكة متخصصة تحتضن الرواد والبيئة الداعمة  الشيخة هند آل خليفة رئيسا ونبيلة الخير نائبا للرئيس

“صاحبات األعمال” تنتخب مجلس إدارة فرع لـ “الدولية لريادة األعمال” بالبحرين

علي الفردان من هانغشو )الصين(

أثناء اجتماع الجمعية العمومية ابراهيم جناحي

علي الفردان من شنجن
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قال رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين لوقود الطائرات، عبدالمجيد القصاب، إن نسبة إنجاز 
مجمع مس���تودعات وقود الطائرات الجديد في مطار البحرين الدولي، بلغت 60 %، متوقًعا أن يتم 

االنتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد.

وأض���اف أن المش���روع مصم���م لوج���ود 5 خزانات 
وق���ود ولك���ن اآلن هن���اك 3 خزان���ات فق���ط تح���ت 
اإلنش���اء وكل خ���زان يس���توعب حوال���ي ملي���ون 
ا  جال���ون أميركي، مبيًنا أن المطار يس���توعب حاليًّ
���ا، إذ بلغ���ت كلفة المش���روع 80  500 جال���ون يوميًّ

مليون دوالر.
وأوض���ح أن الخزاني���ن اآلخري���ن فق���د ت���م تجهيز 
األول���ى  المرحل���ة  ف���ي  لهم���ا  األساس���يات  جمي���ع 
م���ن المش���روع، ما ع���دا تركي���ب الخزان س���يكون 
بع���د اس���تكمال المش���روع ودراس���ة اس���تراتيجية 
واقتصادي���ة المش���روع م���ن حي���ث التوس���ع ونمو 
المط���ار، وتتواج���د 53 ش���ركة طي���ران ف���ي مط���ار 

ا. البحرين بصورة الطائرات الجديدة حاليًّ
وأشار القصاب إلى أن خزانات المشروع تستوعب 

الطائرات الكبيرة والمخزون المتواجد في المطار 
س���يكون 3 أضع���اف م���ن احتياج���ات المط���ار في 
المخ���زون الحال���ي، الفًت���ا إل���ى أن المش���روع مهم 
وبه���ذا  للبحري���ن،  وخصوًص���ا  الخلي���ج  لمنطق���ة 
المش���روع نعط���ي مج���االً لش���ركة مط���ار البحري���ن 
بص���ورة أوض���ح عل���ى أنه���ا تس���تطيع اس���تيعاب 

طائرات وخطوط جديدة.
وعن الخطط المستقبلية للشركة، قال إن الشركة 
���ا يقتص���ر مجالها عل���ى إدارة خزانات الوقود  حاليًّ
ف���ي البحري���ن، وه���ي ش���ركة بخب���رات بحريني���ة 
وتصميم هندس���ي بحريني مع األخذ في االعتبار 

المشاركة في الدول المجاورة.
وق���ود  مس���تودعات  مجم���ع  مش���روع  أن  يذك���ر 
الطائ���رات الجدي���د ف���ي مط���ار البحري���ن الدول���ي، 

مش���ترك بين وزارة النفط والغاز متمثلة بالش���ركة 
المواص���ات  ووزارة  والغ���از  للنف���ط  القابض���ة 
واالتصاالت متمثلة بش���ركة مطار البحرين بنسبة 

50 % لكل منها.
وبدأت الش���ركة المش���روع في مطل���ع العام 2017 
وتم رس���م التصميم للمش���روع وتحوي���ل خزانات 

الوقود من منطقة عراد إلى داخل أس���وار المطار، 
وت���م البدء بالمش���روع ف���ي مارس 2017 وس���يتم 

االنتهاء منه في يوليو 2019.

القصاب: 60 % إنجاز مشروع خزانات الوقود
أم��ي��رك��ي 5 م���س���ت���ودع���ات ي���س���ت���وع���ب ك����ل م��ن��ه��ا م���ل���ي���ون ج����ال����ون 

عبدالمجيد القصاب

اتفاقية إلنشاء محطة جديدة التصاالت الطيران
دي��ن��ار أل���ف  ب��ق��ي��م��ة 891  ال��ب��ح��ري��ن  م����درج م��ط��ار  ب��ال��ق��رب م���ن 

أبرم���ت وزارة المواص���ات واالتص���االت صباح أمس اتفاقية تصني���ع وتوريد وتركيب 
وتش���غيل مع���دات محطة االتص���االت بالطيران الجديدة التي س���يتم إنش���اؤها بموقع 
المحطة الجديد بالقرب من مدرج مطار البحرين الدولي، وذلك بقيمة 891 ألف دينار، 
حيث وقع العقد كل من وزير المواصات واالتصاالت كمال بن أحمد ووزير اإلس���كان 
باس���م الحمر من الجانب البحريني، مع أوس���م الفرماوي من شركة محمد عبدالمحسن 

الخرافي وأوالده، وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران.

 وأك���دت الوزارة أن عملية إنش���اء المحطة 
وتش���غيلها ستس���تغرق 9 أش���هٍر فق���ط م���ن 
تاري���خ إب���رام االتفاقي���ة، مش���يرًة إل���ى أن 
المق���اول المب���رم مع���ه االتفاقي���ة س���يقوم 
بتوري���د مع���دات اتصاالت حديث���ة خاصة 
 Park Air“ بإنشاء وبناء المحطة من شركة
System” البريطاني���ة الرائ���دة ف���ي مجال 

اتصاالت النقل الجوي. 
إل���ى  ه���ذا، وق���د أش���ارت وزارة اإلس���كان 
الواقع���ة  الحالي���ة  االتص���االت  أن محط���ة 
عل���ى امت���داد ش���ارع الح���وض الج���اف قد 

ت���م إنش���اؤها ف���ي أواخ���ر الس���بعينات من 
الق���رن الماض���ي وأصبح���ت اآلن تتداخ���ل 
مع مداخل مدينة ش���رق الحد اإلس���كانية، 
مضيف���ًة أن عملية النقل ه���ذه ُتدرج تحت 
إط���ار الائح���ة التنظيمية بش���أن التصريح 
محط���ات  وصيان���ة  وتطوي���ر  بإقام���ة 
االتص���االت التي تهدف إلى تنظيم أوضاع 
أب���راج االتص���االت في البحري���ن من خال 
تطبي���ق المتطلبات والش���روط التي نصت 
عليه���ا ه���ذه الائح���ة عند تصمي���م وإقامة 
وتطوي���ر وصيانة أب���راج االتص���االت وفًقا 

 2002 لس���نة   48 رق���م  بقان���ون  للمرس���وم 
)“قانون االتص���االت”( وقرار رئيس مجلس 
ال���وزراء رقم 45 لس���نة 2015 )“القرار 45”( 
وكذل���ك القواني���ن واألنظم���ة والسياس���ات 
والس���امة  بالصح���ة  المتعلق���ة  التقني���ة 

والتصاميم الصادرة عن حكومة البحرين.
بعي���ن  س���يأخذ  المش���روع  ه���ذا  أن  يذك���ر 
االتص���االت  أب���راج  إقام���ة  االعتب���ار 
المس���تقبلية بتصامي���م أفض���ل لتندمج مع 

البيئة المحيطة.

أثناء توقيع االتفاقية

المنامة - المواصالت واالتصاالت

المنامة - التجارة والصناعة

ش���اركت مدي���ر إدارة تنمية المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة ب���وزارة الصناعة 
والتجارة والس���ياحة، شيخة عبدهللا الفاضل، في قمة الدول الناشئة التي عقدت 
في مدينة سورابايا بجمهورية إندونيسيا، خال الفترة من 18-16 نوفمبر 2018، 
ال���ذي يع���د تجمًعا لصناع السياس���ات ف���ي مجال ري���ادة األعمال م���ن جميع أنحاء 
العال���م لتحديد واختبار السياس���ات المبتك���رة والبرامج الذكي���ة الموجهة للقطاع 

العام لتشجيع الشركات الناشئة.

كم���ا مثل���ت مدير إدارة تنمية المؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة بالوزارة في أعم���ال “اللجنة 
التوجيهية” التي تضم كل من البحرين والس���عودية والمفوضية األوروبية واألرجنتين والهند، 
وجن���وب أفريقي���ا وتايلند، وذلك تحضيًرا الجتماع “وزراء الدولة الناش���ئة”، وهو حوار س���نوي 
رفي���ع المس���توى ينظ���م بدعوة من الش���بكة العالمي���ة لريادة األعم���ال ومجموعة البن���ك الدولي 
كافتتاحي���ة للمؤتم���ر العالمي لريادة األعمال الذي يعقد بين كبار صّناع السياس���ات من مختلف 
جه���ات القط���اع العام التي تعّزز نمو األعمال الريادية، حيث يتم إطاع الوزارات الناش���ئة على 
المناقش���ات التي كانت تجري على مدار الس���نة حول السياس���ات اإلقليمية والبحثية الصادرة 

عن شبكة عالمية من المؤسسات المختصة في ريادة األعمال. 
وشارك أعضاء اللجنة المذكورة في سلسلة من الحوارات وورش العمل حول سياسات تشجيع 
ري���ادة األعم���ال عبر تب���ادل المعرفة والخبرات، كما قامت عمدة س���ورابايا، ترير رس���ماهارينى، 
 Policy Hack ”بتكريم الفاضل لمش���اركتها في لجنة التحكيم في برنامج “هاكاثون السياسات
وه���و برنام���ج لوض���ع األفكار والسياس���ات ح���ول كيفية إيج���اد حل���ول مبتكرة، قابل���ة للتعميم 

والتنفيذ للتحديات التي تواجهها الدول الناشئة في مجال ريادة األعمال. 

يذكر أن اللجنة قدمت مجموعة من المخرجات منها تحديد أولويات السياسات  «
لعامي 2019 و2020، وأحدث نتائج السياسات التي أبلغت عنها الحكومات 

ذات العضوية في الشبكة العالمية لريادة األعمال، واستعراض أجندة أعمال 
االجتماع الوزاري 2019.

“التجارة” تشارك في قمة الدول الناشئة

رفعت البحرين اس���تثماراتها في الس���ندات األميركية بنس���بة تصل إلى 1.98 
%، خال شهر سبتمبر على أساس شهري.

ووفًق���ا لبيانات الخزان���ة األميركية؛ بلغت 
الس���ندات  ف���ي  البحري���ن  اس���تثمارات 
مقاب���ل  دوالر،  ملي���ون   924 األميركي���ة 
906 ملي���ون دوالر خال ش���هر أغس���طس 
قائم���ة  المملك���ة  وتذيل���ت  الماض���ي. 
االس���تثمارات الخليجي���ة ف���ي الس���ندات؛ 
واإلم���ارات،  الس���عودية،  بع���د  لتأت���ي 

والكويت، وقطر.

الثاني���ة  المرتب���ة  اإلم���ارات  واحتل���ت 
المس���تثمرة  ال���دول  بقائم���ة  والعش���رين 
الت���ي  األميركي���ة،  الخزان���ة  بس���ندات 
تصدرته���ا الصي���ن ب���� 1151.4 مليار دوالر، 

يليها اليابان ب� 1028 تريليون دوالر.
وعل���ى مس���توى ال���دول العربي���ة، ج���اءت 
بع���د  الثاني���ة  المرتب���ة  ف���ي  اإلم���ارات 
الس���عودية الت���ي تص���درت تل���ك القائم���ة 

باستثمارات قيمتها 176.1 مليار دوالر.
وتعتب���ر س���ندات الخزان���ة وس���يلة لجم���ع 
األموال والديون من الدول والمؤسسات، 
ميع���اد  حل���ول  عن���د  الحكوم���ة  وتس���دده 
اس���تحقاقه ال���ذي يختل���ف حس���ب أج���ل 
األميركي���ة  الس���ندات  وتتمت���ع  الس���ند، 
بالجاذبي���ة النخف���اض مس���توى مخاط���رة 
ع���دم الس���داد، وه���و م���ا يفس���ر انخف���اض 
العائد عليها، الفائدة، وإن كان االحتياطي 
الفيدرالي األميركي )البنك المركزي(، ينفذ 

منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

مباش���ر: ح���ّذر المجلس العرب���ي للمياه من أزمة المياه في المنطقة العربية، خال مناقش���ة خط���ة العمل للفترة -2019
.2021

وق���ال المجلس العرب���ي، أمس األحد، 
 % 10 تمتل���ك  العربي���ة  المنطق���ة  إن 
فقط م���ن المياه العذبة على مس���توى 
الش���رق  أنب���اء  لوكال���ة  وفًق���ا  العال���م، 

األوسط “أ ش أ”.
وأوض���ح المجلس، أن أكثر من 60 % 
م���ن مي���اه األنه���ار بالمنطق���ة تأتي من 
خارجها، و40 % من سكانها يعيشون 

في مناطق الش���ح المائي، مش���يًرا إلى 
أن هن���اك 14 دولة عربية تعد من بين 
ال���دول األكث���ر معاناة من ن���درة المياه 
عل���ى مس���توى العالم. وأك���د، أن أزمة 
المي���اه ف���ي المنطقة العربي���ة واضحة 
أو  بي���ان  إل���ى  تحت���اج  وال  ودقيق���ة 

تفصيل.
العرب���ي،  المجل���س  رئي���س  وص���رح 

المي���اه  أم���ن  أن  زي���د،  أب���و  محم���ود 
���ا، مما يوج���ب إعداد  يع���د أمًن���ا قوميًّ
واضح���ة  جماعي���ة  اس���تراتيجية 
وإدارة  ش���املة  تكاملي���ة  وسياس���ة 
جماعية وتخطيط وتنس���يق مش���ترك 
بدعم من كل المهتمين يتجاوز نطاق 
العمل الواحد؛ لمواجهة المخاطر التي 

تواجه العالم أجمع من أزمة المياه.

المنطقة تمتلك 1 % من المياه العذبةالبحرين ترفع حيازتها من السندات األميركية

زينب العكري من الصخير

القاهرة - أ ش أالمنامة - مباشر

المنامة - الصناعة والتجارة

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني بمكتبه صباح أمس، مدير عام 
مرك���ز االعتم���اد الخليجي أحم���د المطيري، 
ش���هادة  م���ن  نس���خة  للوزي���ر  ق���ّدم  ال���ذي 
االعتراف الدول���ي لمركز االعتماد الخليجي 
في ثاثة مج���االت هي التفتيش والمعايرة 
والفحص بش���كل عام. وخال اللقاء، أش���اد 
الوزي���ر بالمس���توى المرموق ال���ذي حظي به 

المركز في فترة وجيزة، كما جرى مناقش���ة 
مج���االت أخ���رى للتع���اون مع المركز س���واء 
بالنس���بة للجه���ات أو األفراد الذي���ن يعملون 

في مجاالت الفحص واالختبار. 

إلى ذلك، قّدم أحمد المطيري  «
نبذة عن أنشطة المركز مبيًنا دور 
وأهمية االعتماد في تعزيز الثقة 

في منظومة الجودة.

اعتراف دولي بـ “االعتماد الخليجي”

الزياني لدى تسلمه شهادة االعتراف بـ” االعتماد الخليجي”

المنامة - فيفا

أقام���ت فيف���ا البحرين معرضًا للش���ركات 
اس���تعرضت  والمتوس���طة  الصغي���رة 
في���ه أح���دث الحل���ول ف���ي مج���ال تقنية 
ت���م  الت���ي  واالتص���االت  المعلوم���ات 
تصميمه���ا خصيص���ًا للش���ركات الصغي���رة 
والمتوس���طة لتس���هيل عملياته���ا وزيادة 
الرقم���ي.  تحوله���ا  وتمكي���ن  اإلنتاجي���ة 
تجريبي���ة  ع���روض  المع���رض  وش���هد 
للحض���ور لتعريفه���م على أب���رز الخدمات 
كنظام إدارة المركبات، وVIVA One أول 
خدمة اتصاالت موح���دة لقطاع األعمال 
للخ���ط الثابت عبر الحوس���بة الس���حابية 
بالتع���اون م���ع AVAYA ومجموع���ة م���ن 

الحلول السحابية المختلفة.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة فيف���ا 
البحري���ن، علي���ان الوتيد “يس���رنى للغاية 

أن نس���تضيف جمعي���ة البحري���ن لتنمي���ة 
المؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة في 
ه���ذا المع���رض ال���ذي يق���دم حل���ول فيفا 
لقطاع األعمال الرائ���دة في مجال تقنية 
المعلومات واالتصاالت. نحن في الشركة 

نه���دف دائًما إلى تحقيق رؤي���ة البحرين 
الرقمية من خال المس���اعدة في تمكين 
الش���ركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها 
لاس���تفادة م���ن حلول تقني���ة المعلومات 
واالتص���االت الحديث���ة التي ستس���اعدها 

ف���ي بن���اء أعم���ال مس���تدامة ومزده���رة 
للمستقبل”. 

وتخلل المعرض عرضًا حيًا لمزايا خدمة 
VIVA One وذل���ك لتوضي���ح القيمة التي 
توفره���ا الخدمة للش���ركات، اذ يس���تطيع 
الموظف���ون م���ن خال���ه اس���تخدام رق���م 
م���كان وف���ي  أي  م���ن  الخ���اص  المكت���ب 
يختارون���ه  جه���از  أي  وعل���ى  وق���ت  أي 
المكت���ب  الذك���ي وهات���ف  الهات���ف  مث���ل 
والكمبيوت���ر الش���خصي. وتق���دم خدم���ة 
التقني���ة  الحل���ول  أح���دث   VIVA One
م���ع باق���ات بأس���عار تناس���ب احتياج���ات 
الش���ركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. 
الخدم���ة  ه���ذه  عب���ر  للش���ركات  ويمك���ن 
المتطورة تعزيز اإلنتاجية واألرباح بينما 

تطور تجربة العماء في الوقت ذاته.

“فيف��ا” تس��تضي�����ف “تنمي��ة المؤسس������ات الصغي�����رة والمتوس��طة”

تسهيــــــل العمليـــات وزيــادة اإلنتاجيــة

إقبال كبير على المعرض
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س���يتم افتتاح معرض الجواهر العربية 2018، وهو المعرض األول للمجوهرات والس���اعات في الش���رق األوس���ط، تحت رعاية 
صاح���ب الس���مو الملكي رئيس الوزراء األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وذلك بمركز البحري���ن الدولي للمعارض والمؤتمرات 
يوم غد الثالثاء 20 نوفمبر 2018، ويس���تمر المعرض الس���ابع والعش���رون في هذه السلسلة السنوية المرموقة حتى يوم السبت 

24 نوفمبر 2018.

يضم الجواهر العربية هذا العام أكثر من 
550 عارًض���ا م���ن 31 دول���ة لع���رض أروع 
التصامي���م الكالس���يكية والعصرية لمدة 
5 أي���ام متواصل���ة التي يس���تطيع خاللها 
المتسوقون االختيار من مجموعة كبيرة 
م���ن المجوه���رات والس���اعات واألحج���ار 
الكريم���ة الثمينة، باإلضافة إلى س���اعات 
الحائط وأدوات الكتابة واإلكسس���وارات 
الفاخ���رة والكثي���ر م���ن المعروض���ات من 

جميع أنحاء العالم. 
أي  ب���دون  ال���زوار  المع���رض  ويس���تقبل 
رس���وم دخول، وتتوقع الش���ركة المنظمة 
المع���ارض  إدارة  إم  ب���ي  أي���ه  للمع���رض 

العربي���ة أكثر م���ن 50 ألف زائ���ر لمنصات 
ومساحات العرض التي تبلغ 21 ألف متر 

مربع من روائع المجوهرات. 
ويش���هد الجواه���ر العربي���ة 2018 ع���ودة 
بي���وت المجوه���رات والس���اعات العالمية 
الش���هيرة 2018، بم���ا ف���ي ذل���ك األس���ماء 
التجاري���ة الكب���رى. وسيس���تخدم العديد 
م���ن العارضي���ن الدوليي���ن البارزي���ن هذا 
مجموع���ات  لتقدي���م  كمنص���ة  الح���دث 
حصرية وقطعة محدودة من اإلصدارات 

لسوق الشرق األوسط.
تكمل هذه العالمات التجارية الشهيرة 7 
مجموعات وطنية من الدول الرائدة في 

تصدير المجوهرات. وهي تشمل الوفود 
العائ���دة الت���ي تضم أرقى تج���ار التجزئة 
والمصممي���ن والمصنعين من هونغ كونغ 

والهند ولبنان وسنغافورة وتايلند.
كما س���يعرض الجن���اح الروس���ي المتميز 
منتج���ات مذهل���ة يعرضه���ا رواد صناع���ة 
بمع���رض  م���رة  ألول  المجوه���رات 
الجواه���ر العربية 2018، وتش���مل أفضل 
التصامي���م والحرفي���ة الت���ي يش���تهر به���ا 
تج���ار المجوهرات في موس���كو وس���انت 
بطرسبرج وياكوتسك ومدن أخرى التي 

تناسب أذواق جمهور الشرق األوسط.
من جانبه، قال مدير المبيعات والتسويق 

بشركة يو بي إم إدارة المعارض العربية، 
ف���وزي الش���هابي “يتماش���ى تأل���ق التراث 
البحريني الغني في صناعة المجوهرات 
العربي���ة  الجواه���ر  م���ع  مثال���ي  بش���كل 

ويجع���ل م���ن البحري���ن مضيف���ة طبيعية 
حي���ث يرج���ع تاري���خ صناع���ة اللؤلؤ في 
أرخبيل الجزيرة إلى 4000 س���نة، ويحي 
المعرض إرًثا من التجارة الدولية وحسن 

الضيافة في العصر الحديث”.
وأضاف “حيث إننا نتطلع إلى المستقبل، 
من المتوقع أن تنمو مبيعات المجوهرات 
العالمي���ة الس���نوية بمع���دل يت���راوح بين 
ا لتصل إل���ى 28 مليار  5 إل���ى 6 % س���نويًّ
دوالر بحل���ول عام 2020. ومن الضروري 
أكثر من أي وقت مضى أن ينسجم تجار 
المجوه���رات مع تفضيالت المس���تهلكين 
المتغيرة وتلعب المعارض الناجحة مثل 
ا في ضمان  الجواهر العربي���ة دوًرا حيويًّ

النجاح التجاري”. 

وهناك مشاركة من قبل كبار  «
الصاغة من النمسا وبلجيكا، 

البرازيل، الصين، قبرص، فرنسا، 
ألمانيا، اليونان، إيطاليا، األردن، 
الكويت، التفيا، لبنان، ليتوانيا، 

ماليزيا، عمان، السعودية، إسبانيا، 
سويسرا، تايوان، تركيا، اإلمارات، 

المملكة المتحدة، أوكرانيا، والواليات 
المتحدة األميركية.

المنامة -أيه بي إم إدارة المعارض العربية

يعرضون روائعهم في “الجواهر العربية”
ال����م����ع����رض ي���ن���ط���ل���ق غ�������ًدا ت���ح���ت رع�����اي�����ة س���م���و رئ����ي����س ال���������وزراء

أربــاح 7 بنــوك بحــرينيــة
2018 األول�����ى  أش��ه��ر  ال��ت��س��ع��ة  خ����ال   %  14 ب���زي���ادة  م��رت��ف��ع��ة 

قالت جمعية مصارف البحرين إن البنوك التجارية المحلية الس���بع )التجزئة( المدرجة 
ف���ي بورص���ة البحري���ن حقق���ت أرباح���ا بلغ مجموعه���ا 873 ملي���ون دوالر خالل األش���هر 
التس���عة األول���ى 2018 وذلك بزي���ادة قوية قدره���ا %14 بالمقارنة بنف���س الفترة العام 

الماضي.

للجمعي���ة،  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
النتائ���ج  ه���ذه  إن  القاس���م،  وحي���د 
المالي���ة الجي���دة تؤكد س���المة وتطور 
أداء القط���اع المصرف���ي ف���ي البحرين 
وتمتعه بدور رئيس���ي في دعم وتنمية 
االقتص���اد الوطني، ع���الوة على زيادة 
العمليات التمويلية للبنوك في الس���وق 

المحلي رغم التحديات االقتصادية.

* نتائج تفصيلية

فقد أعلن البنك األهلي المتحد تحقيق 
ملي���ون   528.3 بلغ���ت  أرب���اح صافي���ة 

دوالر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
30 س���بتمبر 2018، وه���ي تمث���ل نم���وا 
قوي���ا بنس���بة %12.7 مقارن���ة بالفت���رة 
نفس���ها م���ن ع���ام 2017 والت���ي بلغ���ت 
أرباحه���ا 468.7 ملي���ون دوالر. وبلغ���ت 
صاف���ي أرباح بن���ك الس���الم 36 مليون 
األول���ى  التس���عة  الش���هر  خ���الل  دوالر 
2018 وه���ي تقريبا نف���س األرباح التي 
حققه���ا خ���الل نف���س الفترة م���ن العام 

الماضي.
البحري���ن اإلس���المي  بن���ك  أعل���ن  كم���ا 
 18 قدره���ا  صافي���ة  أرباح���ا  تحقيق���ه 
ملي���ون دوالر خ���الل األش���هر التس���عة 

المنتهي���ة من العام الج���اري، وذلك بعد 
مقارن���ة  المخصص���ات  خص���م صاف���ي 
بصاف���ي أرباح قدره���ا 14 مليون دوالر 
لنف���س الفت���رة من الع���ام الماض���ي، أي 

بزيادة قدرها 26.2%. 
وحقق بن���ك البحري���ن والكويت نتائج 

مالي���ة جي���دة لألش���هر التس���عة 2018، 
بلغ���ت 128 ملي���ون دوالر مقاب���ل 119 
ملي���ون دوالر ف���ي الفت���رة المماثلة من 

العام السابق، أي بنمو نسبته 7.9%. 
الخليج���ي  المص���رف  أرب���اح  وبلغ���ت 
التج���اري 5 ملي���ون دوالر بالمقارنة مع 
نح���و 10 ملي���ون دوالر الع���ام الماضي، 

بانخفاض نسبته نحو 55%.
كما حقق بنك البحرين الوطني صافي 
أرباح بلغت نسبتها %11.3، ليصل إلى 
146.3 ملي���ون دوالر مقارنة مع 131.4 

مليون دوالر العام 2017.

وسجلت شركة اإلثمار القابضة صافي  «
ربح بلغ 11.34 مليون دوالر لفترة 

التسعة أشهر األولى 2018 مقارنة 
بصافي خسارة بلغ 16.25 مليون دوالر 

للفترة نفسها 2017.

وحيد القاسم

المنامة - المصارف البحرينية

المنامة - إي بي إم تيرمينالز

بعد مرور عش���رة أيام على بدء االكتتاب العام لش���ركة إي بي إم تيرمينالز 
البحرين وإعالن الش���ركة عن طرح 20 % من رأس مالها الصادر لالكتتاب. 
الذي تم تحديد سعره بمبلغ قدره 0.660 د.ب للسهم الواحد، أعلنت الشركة 
أنه في نهاية األسبوع الحالي أي يوم 24 نوفمبر تنتهي فترة االكتتاب ولن 

تقبل أي طلبات أكتتاب بعد هذا الموعد.

ومع تبقي ستة أيام فقط على إغالق 
ب���اب االكتت���اب، يمك���ن للمس���تثمرين 
المهتمي���ن تقدي���م الطلب عب���ر زيارة 
للبن���ك  المعتم���دة  العش���رة  الف���روع 
األهلي المتح���د وهم: المنامة، مجمع 
الس���يف )المحرق(، القضيبية، البديع، 
الرف���اع، س���ترة، مدينة حم���د، مجمع 
المع���ارض  ش���ارع  عيس���ى،  مدين���ة 
ومجم���ع المركادو )س���ار(، إضافًة إلى 
ومكت���ب  البحري���ن  بورص���ة  مكت���ب 
نش���رة  نس���خ  تتوف���ر  كم���ا  الش���ركة. 
موق���ع  عل���ى  ���ا  إلكترونيًّ االكتت���اب 

بورصة البحرين.
تيرمينال���ز  إم  ب���ي  إي  وتوف���ر 
البحرين، الش���ركة المشغلة الحصرية 
لمين���اء خليف���ة ب���ن س���لمان، الفرص���ة 
للمستثمرين من األفراد والمؤسسات 

م���ن البحرينيي���ن وغي���ر البحرينيي���ن 
لالس���تثمار ف���ي ش���راكة ناجح���ة بين 
القطاعي���ن الع���ام والخ���اص. وتص���ل 
ق���دره  مبل���غ  إل���ى  االكتت���اب  قيم���ة 
يص���ل  بينم���ا  دين���ار،  11.880ملي���ون 
إجمالي عدد أسهم الشركة المطروحة 
إل���ى 18ملي���ون، وس���يتم تخصي���ص 
األول���ي  الط���رح  أس���هم  م���ن   %  70
لالكتت���اب الع���ام لمس���تثمري الجمل���ة 
)المس���تثمرين الذي���ن قدم���وا طلب���ات 
لش���راء ما هو أكثر من 100ألف سهم 
من أس���هم الطرح(، وم���ن جانب آخر، 
س���يتم تخصي���ص ال���� 30 % المتبقية 
من أس���هم الطرح لمستثمري التجزئة 
)المس���تثمرين الذي���ن قدم���وا طلب���ات 
لش���راء م���ا يقل ع���ن أو يس���اوي 100 

ألف سهم من أسهم الطرح(.

إلغالق اكتتاب “إي بي إم تيرمينالز”

أقف���ل م�ؤش���ر البحري�ن العام ي�وم أمس األحد عند مس���توى 1,310.88 بارتفاع وق���دره 1.72نقطة م�قارن�ة 
بإقفال����ه ي����وم الخميس الماضي، في حين أقفل مؤش���ر البحري�ن اإلس���الم�ي عند مس���توى 903.85 بارتفاع 

وق�دره 1.41 نقطة م�قارن�ة بإقفال�ه السابق.

وت���داول ال�مس���تث�مرون ف���ي ب�ورص���ة البحري����ن 
قدره���ا  إج�م�الي���ة  بقي�م���ة  س���هم،  ملي���ون   1.67
430.27 أل���ف دي�ن����ار، ت�م تنفيذه���ا من خالل 34 
ال�مس���تث�مرون تعامالت�ه���م  رك���ز  صفق���ة، حي���ث 
على أس���هم قط���اع الخدم���ات التي بلغ���ت قي�مة 
أس���همه ال�متداول����ة 144.20 أل���ف دي�ن����ار أي م���ا 
نس���بته 33.51 % من القي�مة اإلج�م�الية للتداول 

وبك�مي���ة قدرها 251.75 ألف س���هم، ت�م تنفيذها 
من خالل 13 صفقة.

الشركات األعلى بالقيمة المتداولة

وج���اءت مجموع���ة ج���ي اف ات���ش المالي���ة في 
ال�مرك�ز األول، إذ ب�لغت قي�مة أسهمها ال�متداول�ة 
110.93 أل���ف دي�ن����ار أي م���ا نس���بته 25.78 % 

م���ن إج�م�ال����ي قي�مة األس���هم ال�متداول�ة وبك�مية 
قدرها 865.42 ألف سهم، ت�م تنفيذها من خ�الل 

صفقتين.
أم�ا ال�مرك�ز ال�ث�اني فك�ان ل�بنك البحرين الوطني 
بقي�م���ة قدره���ا 96 أل���ف دي�ن����ار أي م���ا نس���بته 
22.31 % من إج�م�ال�ي قي�مة األسهم ال�متداول�ة 
وبك�مية قدرها 160 ألف س���هم، ت�م تنفيذها م�ن 

خ�الل 5 صفقات.
ث�م جاءت شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
بقي�م���ة قدره����ا 93.60 أل���ف دي�ن�ار أي ما نس���بته 
21.75 % من إج�م�ال�ي قي�مة األسهم ال�متداول�ة 

وبك�مي���ة قدرها 130 ألف 
س���هم، ت����م تنفيذه���ا م���ن 

خالل 5 صفقات.
وق�����د ت�������م ي�������وم أم���س 
 10 أس������ه������م  ت�������������داول 
أسعار  ارتفعت  شركات، 
4 ش���رك���ات، في  أس���ه���م 

ح��ي��ن ان�����خ��ف��ض��ت أس��ع��ار 
أس�����ه�����م ش�����رك�����ة واح���������دة، 

ال��ش��رك�����ات  بق�ي�ة  وح��اف�����ظ��ت 
على أسعار أق�فاالت�ها الساب�قة.

“البورصة”: تداول  1.7 مليون سهم بـ 430.3 ألف ديـنـار
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ملي�ون دوالر

المنامة - خليج التكنولوجيا المالية

يستعد “مؤتمر بلوك أون الدولي 2018 
- إعادة تعريف القطاع المالي” لتدريب 
ومديري���ن  ومطوري���ن  االبت���كار  ق���ادة 
بل���وك  ف���ي مج���ال نظري���ة  تنفيذيي���ن 
تش���ين وتطبيقاتها العملية، بتاريخ 22 
نوفمب���ر 2018 في فندق ويندام غراند 
بخلي���ج البحرين تح���ت رعاية الرئيس 
التنفيذي لمجل���س التنمية االقتصادية 
رئي���س مجل���س ادارة خلي���ج البحرين 

للتكنولوجيا المالية خالد الرميحي. 
وم���ن المتوق���ع أن يس���تقطب المؤتم���ر 
أكث���ر م���ن 300 مبتك���ر ومخت���ص ف���ي 
مجموع���ة  تتضم���ن  تش���ين”  “بل���وك 
متنوع���ة م���ن ممثلي البن���وك المركزية، 
رواد األعم���ال، مس���تثمرين، ومديري���ن 

تنفيذيين في القطاع المالي. 
استكش���اف  إل���ى  المؤتم���ر  ويه���دف 
الف���رص الواع���دة والتحدي���ات الماثل���ة 
أم���ام الصناعة المالية م���ع التركيز أكثر 

على التدريب والتطوير. 

وقال الرئيس التنفيذي لخليج  «
البحرين للتكنولوجيا المالية 
خالد سعد “نحن متحمسون 

لتقديم فرصة ذهبية للمشاركين 
الكتساب رؤى أعمق ومعرفة 

عملية عن )بلوك تشين( وكيفية 
عملها وتطوير عقود ذكية 

للخدمات المالية ”. 

ورش تدريبية عن “بلوك تشين”

خالد سعد

المنامة - بنا

تح���ت رعاي���ة وزارة الخارجي���ة ووزارة الع���دل والش���ؤون اإلس���المية واألوقاف، 
نظم���ت غرف���ة البحرين لتس���وية المنازعات ومرك���ز التحكيم التاب���ع لغرفة تجارة 
س���توكهولم مؤتم���را مش���تركا صب���اح أم���س يه���دف لمناقش���ة أح���دث التط���ورات 

المرتبطة بالتحكيم في عقود االستثمار. 

مجل���س  رئي���س  المؤتم���ر  حض���ر 
األمن���اء ف���ي غرف���ة البحرين لتس���وية 
المنازع���ات الش���يخة هي���ا بنت راش���د 
التميي���ز  آل خليف���ة، رئي���س محكم���ة 
األعل���ى  المجل���س  رئي���س  نائ���ب 
للقض���اء المستش���ار عبدهللا بن حس���ن 
الخارجي���ة  وزارة  وكي���ل  البوعيني���ن، 
الش���يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليف���ة، رئيس مجلس األمن���اء لمركز 
القاه���رة اإلقليم���ي للتحكي���م التجاري 
الدول���ي نبي���ل العرب���ي، األمي���ن الع���ام 

لمرك���ز التحكي���م التاب���ع لغرف���ة تجارة 
س���توكهولم آني���ت ماجنوس���ون وكبار 
تحكي���م  ف���ي  الدوليي���ن  المتحدثي���ن 
منازع���ات االس���تثمار والمعنيي���ن ف���ي 

هذا المجال.
راش���د  بن���ت  هي���ا  الش���يخة  وأعرب���ت 
بكلمته���ا االفتتاحي���ة ف���ي المؤتمر عن 
قب���ل  م���ن  الكريم���ة  للرعاي���ة  ش���كرها 
وزارتي الخارجية والعدل، األمر الذي 
يعكس االهتمام الرسمي للبحرين في 
إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة 

ودعمه���ا، وهو ما يؤك���د أصالة الجهود 
المقدم���ة عل���ى أرض المملك���ة وعزمها 
في تحقيق إضافات تساهم في تقدم 

ونمو المنطقة.
يتن���اول  المؤتم���ر  ه���ذا  أن  وأك���دت 

موضوع���ا مهم���ا ب���دأ يش���غل مس���احة 
تتس���ع من النقاش حول���ه والتباين في 
أم���ره، وه���و التحكي���م ف���ي منازع���ات 
االس���تثمار والذي يتناول المؤتمر أبرز 

المواضيع المتعلقة به.

س��توكهولم” و“مرك��ز  المنازع��ات”  “تس��وية  مؤتم��ر  فعالي��ات  انط��اق 

مناقشة تطورات تحكيم عقود االستثمار

جانب من المؤتمر 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

) CR2018 -161449( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: منيرة علي يوسف سلمان

االسم التجاري الحالي: موسسة منير علي للمقاوالت
االسم التجاري المطلوب: تامس آب سبا

األنشطة التجارية المطلوبة: تصفيف الشعر وانواع التجميل األخرى - نسائي
صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستجمام - نسائي

قيد رقم
53427-13

شقة / محل
0

بناية
611أ

شارع / طريق / ممر
2521

مجمع
1025

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
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بموج���ب القي���د رقم 1-121400،  بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ 

محمد عادل علي حسن المدني مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعم���ال بن���ص المادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع 
دائني الش���ركة إلى تقدي���م مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد/ محمد عادل علي حسن المدني
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سجل تجاري رقم 67467

بناء على قرار الش���ركاء في شركة هاميلتون كابيتال اسوسيتس ش.ش.و 
المس���جلة بموج���ب القي���د رقم 67467،  بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين 

السادة/ النبهان لالستشارات ذ.م.م مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعم���ال بن���ص المادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع 
دائني الش���ركة إلى تقدي���م مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم االتصال : 38888682 )973+(
leored786@gmail.com

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء في ش���ركة أخوةياس���ين للم���واد الغذائي���ة ذ.م.م 
المس���جلة بموجب القيد رقم، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/ 

فاطمة عبدهللا محمد جاسم مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعم���ال بن���ص المادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع 
دائني الش���ركة إلى تقدي���م مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فاطمة عبدهللا محمد جاسم

رقم االتصال : 38888682 )973+(

التاريخ: 12/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
ش���ركة البحري���ن لألطعمة والتجهيزات ذ.ذ.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 188، 

بطلب تغيير االسم التجاري للفرع رقم 8 من:
شركة البحرين لألطعمة والتجهيزات ذ.ذ.م

BAHRAIN FOODSTUFF & SUPPLING CO

لتصبح: شركة البحرين للتموين والتجهيزات ذ.ذ.م
BAHRAIN CATERING & SUPPLIES CO. W.L.L

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 74346 التاريخ :2018/11/18  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فرديةإلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة

القيد: 105633 التاريخ :2018/11/12  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - مركز  البحرين المستثمرين

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فرديةإلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليها الس���يد عبدهللا محس���ن علوي العلوي المالك ل�� دار مول للتجارة 
العام���ة )مؤسس���ة فردية( المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 74346 الفرع 
رقم )2( ، طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى فرع من ش���ركة المدينة 

للزجاج ش.م.ب مقفلة المسجلة بموجب القيد رقم 31402.

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليه���ا المال���ك ل� ن���ور في���ب انترناش���يونال التجارية )مؤسس���ة فردية( 
المس���جلة بموجب القيد رقم 105633، طالبا تحويل الش���كل القانوني 

إلى شركة الشخص الواحد برأس مال قدره 5٫000 دينار بحريني
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إلى مرك���ز  البحرين 
المستثمرين مشفرعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل 

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

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر
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قرقاش: صحف تفبرك 
أخبارا عن الخليج

انتقد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون 
الخارجية، أنور قرقاش، بعض وسائل 
اإلعالم التركية التي تفبرك أخبارا عن 
الخليج، محذرا من أن نقل اإلشاعات 
يسيء للصحف ويفقدها مصداقيتها.

وكتب قرقاش على حسابه على 
موقع “تويتر”: “بعض الصحافة 

التركية المحسوبة والمتنفذة امتهنت 
فبركة األخبار بشأن دول خليجية 

وعربية ومن ضمنها اإلمارات، 
والتجربة تعلمنا أن اإلشاعات 

واألخبار الكاذبة لم تكن يومًا منطق 
العاقل أو المسؤول، كما أنها تسيء 

إلى المصدر وتفقده ما تبقى من 
مصداقية”.

خبي��ر أميرك��ي ينتقد نس��ج القصص حول مقتل خاش��قجي

تسريب “واشنطن بوست” مشين

قال خبير أميركي بالعالقات األمنية إن تسريب المعلومات السرية التي تعتمد عليها صحيفة “واشنطن بوست” وبعض وسائل اإلعالم األخرى لنسج قصص حول مالبسات 
مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لهو “أمر مشين”، بحسب تعبيره.  وقال جيم هانسون، رئيس مجموعة الدراسات األمنية بأميركا، في مداخلة على شبكة “فوكس 
نيوز” األميركية، إن األخبار التي تروجها صحيفة “واشنطن بوست” وغيرها ليست نهاية األمر، بل يجب االنتظار، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بتحديد 

المسؤولين عن الجريمة وهم يقومون بمحاسبتهم، وهو شيء جيد من دولة لها سيادتها.

وأض���اف: “إذا كان���وا يفعلون الصواب 
فيج���ب أن نقب���ل بذل���ك.. ويج���ب أن 
نض���ع في الحس���بان ك���م الدع���م الذي 
يقدمونه لنا في الحرب على اإلرهاب، 
كم���ا أنهم حليف هام ض���د إيران التي 
تش���كل مش���كلة كب���رى ف���ي المنطقة”، 
مؤكدًا أن قرارات واش���نطن يجب أن 
تعتمد على مصلحتها اإلستراتيجية.

وبس���ؤاله ع���ن ال���دور الذي لعب���ه ولي 
العه���د الس���عودي األمي���ر محم���د ب���ن 
س���لمان في إح���داث تغيي���ر بالمملكة، 
قال هانس���ون إن ولي العهد السعودي 
جوهري���ة  تغيي���رات  بإح���داث  ق���ام 
بالمملك���ة “أكث���ر م���ن أي تغيي���ر رأيته 
تعبي���ره،  بحس���ب  حيات���ي”،  ط���وال 
مضيفًا: “لقد س���مح للس���يدات بقيادة 
السيارات، وأوقف الدعم للمتطرفين، 
وه���م اآلن يس���اعدون ف���ي مواجه���ة 
مش���كلة  أكب���ر  تمث���ل  الت���ي  إي���ران 

بالمنطقة”.
يتحرك���ون  )الس���عودية(  أنه���م  وأك���د 
في االتجاه الصحي���ح، وقضية مقتل 
خاش���قجي “ل���ن تخرجه���م ع���ن ه���ذا 
المس���ار، ول���ن تمنعه���م من مس���اعدتنا 

بطرق عديدة”.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية نت

صالح خاشقجي مع الملك سلمان وولي عهده

القدس المحتلة - أ ف بالبصرة - وكاالتباريس - أ ف ب

لقي���ت متظاه���رة مصرعها وأصيب نحو 47 آخرين، خالل تظاهرات بأرجاء فرنس���ا 
للتنديد بفرض ضريبة على الوقود، في تحد جديد للرئيس إيمانويل ماكرون.

ف���رض  أن  الس���ائقين،  م���ن  الكثي���ر  وي���رى 
الضريب���ة ج���زء م���ن اس���تراتيجية ماكرون 
األحف���وري،  الوق���ود  نح���و  فرنس���ا  لدف���ع 
وأش���اروا إلى أن ه���ذه الزيادة رمز لرئاس���ة 
ينظر إليها على أنها منفصلة عن الصعوبات 
االقتصادي���ة اليومية للمواطني���ن. وتوفت 
المتظاه���رة عندم���ا ق���ادت ام���رأة س���يارتها 
بس���رعة وس���ط التظاهرات، بعدما أصيبت 
بالذع���ر ف���ي بون���ت دي بوف���وازان، بالقرب 
م���ن ش���امبيري، حس���بما ق���ال ل���وي لويغي، 

حاك���م الوالية أو المس���ؤول األعلى 
في الوالية، في منطقة س���افوا 

الشرقية.
إعالمي���ة  تقاري���ر  وبحس���ب 
المتظاه���رون  ب���دأ  عدي���دة، 
س���يارة  عل���ى  الط���رق  ف���ي 
الم���رأة، بينم���ا كانت تحاول 

نق���ل ابنته���ا إلى مستش���فى، فيم���ا تم فتح 
تحقيق في الواقعة. 

م���ن جانبها، ذك���رت الش���رطة أن المصابين 
ال����47 س���قطوا ف���ي ح���وادث متفرقة خالل 
التظاه���رات وبعضه���م ف���ي حال���ة حرج���ة، 
ش���خصا   24 أن  مس���ؤولون  أوض���ح  فيم���ا 
ت���م احتجازه���م و17 آخري���ن ت���م توقيفهم 

لالستجواب.
أل���ف   125 قراب���ة  أن  ال���وزارة  وأوضح���ت 
متظاهر ش���اركوا ف���ي قرابة ألف���ي تظاهرة 

بأرجاء فرنسا.
وأش���ارت كذلك، أن ق���وات األمن 
المس���يل  الغ���از  اس���تخدمت 
ع���دة  أماك���ن  ف���ي  للدم���وع 
رئيس���ية،  ط���رق  لفت���ح 
أبرزه���ا ذل���ك الم���ؤدي إلى 

نفق مونت بالنك.

أعلن قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، أن 80 % من المخدرات التي تدخل إلى 
المحافظة مصدرها إيران، وأن النسبة المتبقية تأتي من دول العالم األخرى.

وكش���ف فليح، خ���الل مؤتم���ر صحافي 
حص���ل  أن���ه  المحافظ���ة،  ف���ي  عق���ده 
عل���ى الموافق���ات المطلوب���ة م���ن قيادة 
العملي���ات المش���تركة ووزارة الداخلي���ة 
لش���ن عملية عس���كرية واس���عة، لتأمين 
الش���ريط الح���دودي للبص���رة م���ع إيران 

على مدى 94 كيلومترا.
وتاب���ع: “س���نعمل بقوة عل���ى تأمين هذه 
الحدود من خالل قيادة الحدود والقوة 

البحرية في محافظة البصرة”.
وأض���اف فلي���ح أن مي���اه ش���ط الع���رب 
أوس���ع  تفتي���ش  لعملي���ات  س���تخضع 

إليقاف تدفق المخدرات من إيران.
ال���ى ذل���ك، كش���فت وثيق���ة مس���ربة من 
وزارة البيئ���ة العراقي���ة، أم���س األح���د، 
ع���ن الدور اإليران���ي في تخريب ما كان 
يسمى “فينيسيا الشرق”، بسبب تلويث 

مي���اه محافظ���ة البص���رة، بأم���الح أدت 
إل���ى نف���وق أس���ماكها وكائن���ات بحري���ة 

وأشجار.
وتعرضت الثروة الس���مكية في البصرة 
إلى كارث���ة مع نف���وق آالف األطنان من 
األس���ماك بش���كل مفاجئ، مطلع نوفمبر 
الج���اري، بالم���زارع المقام���ة ف���ي نه���ري 
دجلة والفرات، حيث يعاني النهران من 
انخفاض منسوب المياه نتيجة السدود 

اإليرانية واألنشطة المائية المشبوهة.

وكشفت وثيقة مسربة من وزارة  «
البيئة العراقية عن حقائق صادمة 
تبين األضرار الناجمة عن ارتفاع 

تركيز األمالح في مياه البصرة 
التي تسببت فيها قطع إيران لعدة 

روافد للمياه العذبة القادمة من 
أراضيها إلى العراق.

قاوم رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أمس األحد الدعوات إلجراء 
انتخاب���ات مبك���رة، قائ���ال انه���ا س���تكون “أم���را غير ض���روري وخطأ” ف���ي الوقت 
الحالي قبل ما وصفه بانه محادثات اللحظة األخيرة إلنقاذ ائتالفه الحكومي.

وواج���ه ائتالف نتنياهو أزمة منذ األربعاء 
عندما أعلن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان 
مثي���ر  اتف���اق  عل���ى  احتجاج���ا  اس���تقالته 
للج���دل لوق���ف إط���الق الن���ار ف���ي قط���اع 
غزة، م���ا أثار تكهنات بأن إجراء انتخابات 

مبكرة أصبح واقعا ال مفر منه.
وبعد انس���حاب ليبرمان وحزبه “إس���رائيل 
بيتن���ا” بات���ت غالبي���ة ائت���الف نتنياهو في 
الكنيس���ت )120 مقعدا( تقتصر على مقعد 

واحد.
نتنياهو،  وأوض���ح 
ال���ذي يس���عى الى 
تأخي���ر الدعوة الى 
وجه���ة  انتخاب���ات، 
نظ���ره ف���ي مس���تهل 
اجتم���اع للحكوم���ة 

األح���د. وقال “ف���ي مرحلة حساس���ة أمنيا، 
ف���إن إج���راء انتخاب���ات أم���ر غي���ر ضروري 

وسيشكل خطأ”.
وأش���ار رئيس ال���وزراء إلى حاالت س���ابقة 
دعت فيها حكومات يمينية إلى انتخابات 

لم تكن نتائجها كما كانت تأمل.
وق���ال “علينا القيام ب���كل ما يمكننا لتجنب 

أخطاء كهذه”.
وس���يلتقي نتنياه���و وزي���ر المالية موش���ي 
كحل���ون، ال���ذي يس���يطر حزبه “كلن���ا” على 
إنق���اذ  س���بل  لمناقش���ة  مقاع���د،  عش���رة 

االئتالف.

 وموعد االنتخابات في نوفمبر  «
2019. وقال كحلون أنه ال يعتقد 

أنه من الممكن االستمرار في 
االئتالف الحالي.

نتنياهو يرفض انتخابات مبكرةإيران “تغرق” البصرة بالمخدراتاالحتجاجات تشعل أرجاء فرنسا
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عمان - رويترز

القدس المحتلة - وفا

أقر مجلس النواب األردني أمس األحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد 
الدول���ي، بع���د إجراء بع���ض التعديالت، في خطوة ستس���هم في مض���ي االقتصاد 
الذي يعاني من ش���ح الس���يولة قدما في إصالحات مالي���ة ضرورية، لخفض الدين 

العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

 ووافق���ت أغلبية ن���واب المجلس على 
مجموع���ة من التعديالت في مش���روع 
القانون المؤلف من 36 مادة، ويتضمن 
زيادة اإلعفاءات األسرية للحد من أي 

تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.

مجل���س  م���ن  القان���ون  إق���رار  وقب���ل   
الن���واب ق���ال رئي���س ال���وزراء األردني 
عم���ر ال���رزاز، أم���س، إن بالده س���تدفع 
“ثمنا عاليا” إذا لم يوافق البرلمان على 

مشروع القانون.

تقدم وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أرئيل صباح األحد اقتحام مجموعات من 
المس���توطنين لس���احات المس���جد األقصى تحت حراس���ة عناصر الشرطة التي 

فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للحرم.

واس���تنفرت وحدات التدخل الس���ريع 
التابع���ة للش���رطة اإلس���رائيلية إلبع���اد 
الفلس���طينيين وتأمين عملية اقتحام 
ث���م  وم���ن  لألقص���ى،  المس���توطنين 
أرئي���ل  أم���ام  المغارب���ة  ب���اب  فتح���ت 
الذي���ن  المس���توطنين  ومجموع���ات 
ف���ي  “اس���تفزازية”  بج���والت  قام���وا 

س���احات الحرم ومنهم من قام بتأدية 
صلوات تلمودية.

وخالل االقتحامات تم تقديم  «
شروحات للمستوطنين عن 

“الهيكل المزعوم”، خالل توقفهم 
بمنطقة باب الرحمة بين باب 
األسباط والمصلى المرواني.

“النواب” األردني يقر ضريبة الدخل

وزير ومستوطنون يقتحمون األقصى

عدن - وكاالت الرياض - وكاالت

ذكر المركز اإلعالمي للمنطقة العس���كرية الخامس���ة أن قوات الجيش اليمني اس���تكملت اس���تعادة مثلث عاهم وتأمينه في محافظة حجة، 
وأكملت سيطرتها على ما تبقى من القرى المجاورة للمثلث، إثر عملية عسكرية لقوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتكم���ن أهمي���ة المثل���ث كون���ه يرب���ط بين 
مديريات حرض وميدي ش���ماالً، وحيران 
جنوبًا، ومديريات حجور ومس���تبا وبكيل 
المي���ر ش���رقًا، وه���و ش���ريان حي���وي يربط 
بح���رض  وعم���ران  صع���دة  محافظ���ات 

وميدي والحديدة.
وبالسيطرة عليه فإن ذلك ضربة عسكرية 
كبي���رة للحوثيي���ن ف���ي الحدي���دة، كونه ال 
يق���ل أهمية عن قطع الطري���ق الرابط بين 

صنعاء والحديدة.
ال���ى ذل���ك، أف���اد مص���در أمني ف���ي مدينة 
اغتال���وا  مجهولي���ن  مس���لحين  أن  ع���دن 
مس���ؤوالً أمني���ًا ب���ارزًا ف���ي ق���وات “الحزام 

األمني”.
أن مس���لحين مجهولي���ن  المص���در  وذك���ر 
أس���عد  العمي���د  عل���ى  الرص���اص  أطلق���وا 

غرامة، نائب قائ���د قوات “الحزام األمني” 
“مدرس���ة  أم���ام  أبي���ن،  محافظ���ة  ف���ي 
الفردوس للطالبات” بحي إنماء في عدن.

وقال ش���هود عيان إن غرامة كان يس���تقل 

س���يارة م���ن ن���وع “هايلوكس” ف���ي الحي، 
وعن���د م���روره أم���ام “مدرس���ة الف���ردوس” 
أطلق عليه مس���لحون مجهول���ون النار، ما 

أدى إلى مقتله على الفور.

بح���ث خ���ادم الحرمين الش���ريفين العاهل الس���عودي الملك س���لمان بن عبدالعزي���ز أمس األح���د “التطورات اإلقليمي���ة” مع الرئيس 
العراقي برهم صالح الذي يقوم بأول زيارة رسميه إلى المملكة وسط تحسن العالقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

غ���داء  مأدب���ة  الس���عودي  العاه���ل  وأق���ام 
تكريم���ا للرئي���س العراق���ي بحث���ا خالله���ا 
وكال���ة  بحس���ب  اإلقليمي���ة”،  “التط���ورات 
األنباء الرس���مية، عقب وصول صالح إلى 

الرياض بعد زيارته إيران.
العاصم���ة  العراق���ي،  الرئي���س  وي���زور 
جولت���ه  ضم���ن  الري���اض،  الس���عودية 
اإلقليمي���ة لع���دد م���ن دول الج���وار، بهدف 
تحري���ك أوضاع العراق وتنش���يط عالقته 

بدول الجوار.
وقد اش���تملت الجول���ة زي���ارة قصيرة إلى 
األردن، س���بقتها زي���ارة للكويت واإلمارات 
وأخرى إليران، لتختتم بالسعودية إلجراء 
محادث���ات ح���ول العالق���ات الثنائي���ة، إلى 

جانب التطورات اإلقليمية والدولية.
بع���ض  رهن���ه  ال���ذي  الع���راق،  أن  ويب���دو 

سياس���ييه ف���ي الفت���رة الت���ي تل���ت الع���ام 
اإليراني���ة،  والسياس���ات  للمح���ور   2003
ومض���ى بعي���دًا عن “عمق���ه” العرب���ي، نوعًا 
ما، ب���دأ التقارب مرة أخرى، خالل األعوام 

الماضية مع محيطه الطبيعي، في محاولة 
لخل���ق توازن في عالقاته الخارجية. يذكر 
أن العالق���ات الس���عودية - العراقية عرفت 

دفئًا الفتًا في العامين األخيرين.

عناصر من الجيش اليمني خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس العراقي برهم صالح

مقتل نائ��ب قائد قوات الحزام األمني ف��ي محافظة أبين بحث التطورات اإلقليمية وس��بل تعزيز العالقات الثنائية

استعادة “مثلث عاهم” في حجة خادم الحرمين يستقبل الرئيس العراقي

ش���هدت مالبس���ات مقت���ل الصحافي 
مح���اوالت  البداي���ة  من���ذ  الس���عودي 
تس���ييس مستميتة، يش���نها عدد من 
جان���ب  إل���ى  اإلقليميي���ن  الالعبي���ن 
مساعدين سابقين للرئيس األميركي 
الس���ابق ب���اراك أوبام���ا وغيره���م من 

ممثلي جهات ترويج محترفة.
وأش���ار لي سميث كبير أعضاء هيئة 
معهد هدسون )مركز أبحاث أميركي 
محاف���ظ وغير ربحي( أش���ار بأصابع 
االتهام إلى اإلع���الم القطري بتفجير 
ب���ل  خاش���قجي  قضي���ة  واس���تغالل 

االس���تمرار ف���ي إدارة حمل���ة منظمة 
ضد المملكة العربية السعودية.

وأض���اف س���ميث ف���ي مق���ال نش���ره 
البع���ض  أن  Tablet مؤخ���را  بمجل���ة 
م���ن ه���ؤالء ذه���ب إل���ى ح���د إصدار 
إم���الءات تدعو إلى تبني سياس���ات 
بغ���رض  بعينه���ا  وق���رارات  معين���ة 
معاقب���ة الس���عوديين. وش���ملت تلك 
خ���اص،  بش���كل  الدع���وة،  الحم���الت 
إل���ى وقف دعم إدارة الرئيس دونالد 
ترام���ب لتحال���ف دعم الش���رعية في 

اليمن.

واعتبر ثيودور كاراس���يك، أحد كبار 
 Gulf دراس���ات  مرك���ز  مستش���اري 
واش���نطن،  ف���ي   State Analytics
أن منظم���ي تل���ك الحم���الت يرغبون 
في االس���تمرار في اس���تغالل قضية 
خاشقجي، وسيس���تأنفون هجماتهم 
ض���د المملكة الس���عودية ككل، وولي 

العهد على وجه الخصوص.
وأك���د كاراس���يك أن تأكي���دات وزي���ر 
الخارجي���ة الس���عودي ع���ادل الجبير 
الس���عودية  الحكوم���ة  الت���زام  عل���ى 
ف���ي ح���ادث  المتورطي���ن  بمحاكم���ة 

خاش���قجي والمعاقبة عل���ى أفعالهم، 
تبع���ث برس���الة واضح���ة، مضيفًا أن 
“الق���رار يعك���س أن النظ���ام القضائي 
الس���عودي يمر بمرحلة تطور ونضج 
ف���ي إطار رؤية 2030. واألمر نفس���ه 
ينطبق عل���ى جميع جوانب المجتمع 
الت���ي تم���ر بمرحل���ة تح���ول، وأحياًنا 
جي���دة  االس���تجابة  درج���ة  تك���ون 
وأحياًن���ا أخ���رى تك���ون ضعيف���ة. إال 
أن التق���دم الذي أحرزته المملكة إلى 
األمام والدروس المس���تفادة تعد من 

أهم النقاط في هذه القضية”.

محاوالت “تسييس” مستميتة

نجل خاشقجي يعيد تغريدة األمير خالد قطع صالح خاشقجي، االبن األكبر لجمال خاشقجي، مجددا الطريق على  «
مستغلي مقتل والده، بإعادة نشره تغريدات لسفير السعودية في أميركا األمير خالد بن سلمان، فّند فيها مزاعم 

صحيفة “واشنطن بوست” األخيرة حول القضية. وأعاد صالح خاشقجي عبر حسابه على “تويتر”، نشر تكذيب سفير 
السعودية في واشنطن األمير خالد بن سلمان لخبر الصحيفة األميركية، حول قيامه )السفير( بحّث وإغراء جمال 

خاشقجي على الذهاب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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مترشحون ال يعرفون 
كتابة برامجهم 

االنتخابية!
إذا كان المترش����ح للمجل����س النياب����ي أو البلدي 
م����ن غي����ر ركائ����ز أو دعائ����م أو رس����الة، فلم����اذا 
أرض  رقع����ة  يترش����ح ويدخ����ل  األس����اس  م����ن 
ال يع����رف عنه����ا أي ش����يء، وإذا أردت معرف����ة 
هؤالء المترش����حين علي����ك النظر إلى برامجهم 
االنتخابي����ة واس����ألهم م����ن وضع له����م البرنامج 
وكيف تمت صياغته؟ سيقول لك مثل قصص 
المالح����م أنا وضعت����ه دون مس����اعدة أحد، لكن 
في الحقيقة هو لم يضع البرنامج وال عالقة له 
أص����ال ال من قريب وال من بعيد بكتابة البرامج 
ألن ب����كل بس����اطة ثقافته مح����دودة وألنه بعيد 
ع����ن العم����ل البرلمان����ي وال يفق����ه ف����ي التش����ريع 
واالقتص����اد والسياس����ة والقان����ون، ويوم أمس 
نش����رت الزميلة “الوطن” قصص����ا وحكايات تم 
رصده����ا خل����ف الكوالي����س من خ����الل االطالع 

لبع����ض  االنتخابي����ة  البرام����ج  ع����ن  والتح����ري 
حي����ث  الجنوبي����ة،  بالمحافظ����ة  المترش����حين 
تبي����ن أن هن����اك أياد خفي����ة وراء كتابة البرامج 
االنتخابي����ة ألغل����ب المترش����حين، وه����ذا يدفع 
الناخبي����ن للتس����اؤل ع����ن كيفي����ة ق����درة ه����ؤالء 
المترش����حين تمثيله����م ف����ي المجلس����ين البلدي 

والنيابي. 
شخصيا وقعت في يدي برامج انتخابية لعدد 
من المترش����حين للمجلس البل����دي في دائرتي، 
أش����خاصا  اس����تأجر  بعضه����م  أن  أج����زم  وأكاد 
آخري����ن لكتاب����ة البرنامج، وإذا أردت اكتش����اف 
ذلك قل له أعد علينا نقاط برنامجك االنتخابي 
وأعطنا ش����يئا بالتفصيل عن الخطط والبرامج 
الممارس����ة  وأس����اليب  تنفيذه����ا  تن����وي  الت����ي 
المتاح����ة... حدثنا عن مش����روعك وطموحاتك 

الكبي����رة والمتنوع����ة وكيف س����تدعم المس����يرة 
الديمقراطية؟ صدقوني س����تكون تلك األسئلة 
كاأللغ����از بالمعنى الدقيق للكلمة، ولن يس����تفيق 
من ش����روده إال بعد س����اعات، يترش����ح للكرسي 
وهو ضائع ويحس����ب األمر بأن����ه جولة أو نزهة 
وكل ما عليه هو مس����ك الفانوس والسير “على 

البركة” أو “مع الخيل يا شقره”.

ليس تقليال من أحد لكنها الحقيقة التي تسير  «
في الدرب، مترشحون ال يعرفون أبجديات 

صياغة برامجهم االنتخابية ويعتمدون على 
خبرات غيرهم ويريدون في نهاية المطاف أن 

يكونوا ممثلين للشعب، يا عزيزي فاقد الشيء 
ال يعطيه ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، 

ولكن يبدو أن “الكرسي والراتب” هو المحفز 
بالصوت والصورة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

واجهات الواجهات

أكث���ر الدول العربية التي زرتها أو اطلعت على 
جان���ب من أنظمتها لم تك���ن تخلو من عدد من 
األجه���زة والمؤسس���ات والدواوين والمنظمات 
ذات األس���ماء الرنانة التي ربما ال يوجد ش���بيه 
لها ف���ي بعض ال���دول الغربية، فال ننس���ى منها 
منظمات حقوق اإلنسان، والعدالة، والمساواة، 
وحق���وق الم���رأة والطف���ل، ومكافح���ة الفس���اد، 
وضم���ان  أش���كاله،  ب���كل  التميي���ز  ومكافح���ة 
حق���وق المهاجري���ن، والحري���ات، وش���يء غير 
قلي���ل م���ن المكاتب المش���ابهة التي تش���ير إلى 
أنه���ا موجودة، ولكن ما ال���ذي تفعله على وجه 

التحديد؟!
غالب���ًا م���ا تش���ير ه���ذه الالفت���ات المرفوعة إلى 
وجود مشكلة في هذه الجوانب وإال لما رفعت، 
ولم���ا غ���دت له���ا كيان���ات ومق���ّرات وموظفون 
وممثلون وغيرها من الممارسات الشرعية في 

الب���الد، وأّن هذه الجهات م���ا ُوجدت إال إلنهاء 
هذه الظواهر، أو الحّد منها.

وعلى الرغم من رعاية الدول هذه المؤسسات، 
نج���د أن مراكزن���ا عالمي���ًا متأخ���رة ف���ي حري���ة 
الرأي، ومس���توياتنا التعليمية ليس���ت مشّرفة، 
وفي التنمية البشرية، أو اإلنسانية ال تتناسب 
مع ما نّدعي أنن���ا متقدمون فيه، وموضوعات 
المراقب���ة والمحاس���بة مخترق���ة إلى ح���دٍّ كبير 
حتى أن ثقوب ش���باكها من االتس���اع بحيث ال 
تمس���ك لّصًا وال تمنع فاس���دًا، واالتجار بالبش���ر 
ب���ه، حت���ى ليس���تغرب  س���اٍر م���ن دون ش���عور 
المرء: هل تزيد الظواهر الس���لبية بوجود هذه 

الكيانات أم تقّل؟!
م���ن دون تعميم أو تخصي���ص، نجد أن غالبية 
الدول العربية ما أنشأت تلك الكيانات من أجل 
التحكم في المشاكل التي تتسبب في معظمها 

إما األجهزة الرسمية بالممارسة أو غّض الطرف 
عن الممارسة، ولكنها أنشئت واجهات كرتونية 
من أجل االستكمال الشكلي لألجهزة المساندة 
للمكائن الثقيلة المعتادة للدولة، على أن تكون 
منزوعة األس���نان، منزوعة الدس���م، يخادعون 
به���ا األمم وم���ا يخدعون إال أنفس���هم، إذ العالم 
اليوم ال ينطلي عليه هذا الهراء، وال أحد يأخذ 
التقاري���ر الرس���مية )وحدها( مأخ���ذ الجد ما لم 
تكن معززة بتقرير مواز عن المسألة نفسها من 
جه���ة أهلية، وغالبًا ما يتواجه الطرفان تكذيبًا 

لبعضهما من دون جدوى.

لقد آن لهذا الخداع المقيت والكذب المطلي  «
بطالء المؤسسات ذات األسماء البراقة، أن ينتهي 

عربيًا ألن هذه المؤسسات لو بدأت عملها الجدي 
والحقيقي اليوم ستحتاج إلى عقود لتصفير ملفات 

ما سلف.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

النظ���ام اإليران���ي ينتق���م من العال���م كله بقت���ل األحوازيين الع���زل دون تهم���ة أو محاكمة، 
والعالم صامت صمت القبور.

النظام اإليراني قام بإعدام عشرات األحوازيين قبل أيام قليلة بدون محاكمة أمام أعين 
الدنيا كلها، فأين الذين يتاجرون بش���عارات حقوق اإلنس���ان ويقيمون الدنيا وال يقعدونها 
بس���بب شخص أو ش���خصين؟ هاهو نظام الماللي يش���نق ٢٢ أحوازيا في يوم واحد دون 

حتى محاكمة شكلية! ويقوم باعتقال ٨٠٠ شخص بينهم ٢٠٠ امرأة.
أي���ن العال���م المتمدي���ن م���ن ه���ذا التجب���ر وه���ذه الجرائ���م الت���ي ترتك���ب ض���د اإلنس���انية؟ 
األحوازيون يدفعون ثمن العقوبات األميركية على نظام الماللي، ونظام الماللي يتخذها 
فرص���ة للتخلص من األحوازيي���ن والتغطية على األحوال الكارثي���ة التي ألمت باالقتصاد 

اإليراني.
تق���وم  وأن  دون محاكم���ة  ه���ؤالء  يع���دم  أن  قوانينه���ا  وكل  لإلنس���انية  االمته���ان  قم���ة 
االس���تخبارات اإليراني���ة بمنع ذويهم من نش���ر أخب���ار عن إعدامهم وإقام���ة مجالس عزاء 
له���م! العال���م كله يع���رف أن النظام اإليراني يق���وم بإعدام األحوازيي���ن دون محاكمات وال 
يقوم بتس���ليم جثث القتلى إلى ذويهم، والعالم كله يعرف أن س���جون ماللي إيران بها ٢٦ 
ألف���ا م���ن األحوازيين المعتقلين دون تهمة معروفة، فم���ا الذي يضمن أال يتم إعدام هؤالء 

يوما بعد يوم وإخفاء جثثهم؟
الش���يء العجي���ب هو أن إيران نفس���ها أعلنت ب���راءة األحوازيين من ح���ادث المنصة الذي 
وقع في س���بتمبر الماضي والذي تتذرع به العتقال المئات والتنكيل بالناش���طين وقتلهم، 
حيث أعلنت رس���ميا أن المس���ؤول عن حادث المنصة هو تنظيم داعش اإلرهابي وقامت 
ف���ي الوقت نفس���ه بتنفيذ ضرب���ات صاروخية على مدينة البوكمال الس���ورية لالنتقام من 

هذا التنظيم!
إي���ران إذا تتخ���ذ من ه���ذا الحادث ذريعة للقيام بعملية تصفية عرقية واس���عة ضد العرب 
األحوازيي���ن أم���ام العال���م دون أن يتح���رك أح���د ودون أن تأخ���ذ مأس���اة األحوازيي���ن م���ا 
تستحقه من االهتمام من اإلعالم العالمي الذي ال يزال يفرد المساحات لقضية خاشقجي 

ويتجاهل سواها من القضايا األخرى بما فيها قتل عشرات الفلسطينيين في غزة.

إذا كان العالم قد سكت سنوات طويلة على األحوال الصعبة التي يعيش  «
فيها الشعب األحوازي ومنعه من تعلم لغته واتباع إجراءات مستميتة 
من قبل النظام اإليراني من أجل محو هويته، فليس من اإلنسانية أبدا 
أن يسكت العالم على التصفية العرقية التي تقوم بها إيران ضده حاليا 

تحت غطاء العقوبات واهتمام الجميع لمصالحه.

تجبر النظام اإليراني

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

مؤامرة الربيع العربي... مصر 
والكسرويون

م���ن ينك���ر أن الغ���رب ه���و م���ن صنع ودع���م ورع���ى وصول 
م���ا تس���مى بالث���ورة اإلس���المية في إي���ران فهو إما س���اذج 
أو أن���ه يعي���ش بعال���م تح���ت األرض، فإعادة إحي���اء أمجاد 
وت���راث المج���وس تغلفت بغط���اء إس���المي، وأنتجت ثورة 
عرقي���ة طائفية نتن���ة، أرادت إخضاع الع���رب إلى العبودية 
الكسروية كما كان الوضع قبل اإلسالم. هذه اآليديولوجية 
اس���تهوت الغ���رب ووجدوا فيها س���يفا يقطع���ون به أوصال 
العال���م العرب���ي، في الوقت الذي يبتس���مون في���ه لنا بالعلن، 
والكس���رويون يعرف���ون أن���ه ب���دون مس���اعدة الغ���رب، ل���ن 
يس���تطيعوا تحقي���ق مبتغاهم باحتالل العال���م العربي، لهذا 
فإن تقاطع المصالح بين الكس���رويين والغرب تمثل بشكل 

واضح من خالل مؤامرة القرن المسماة بالربيع العربي.
فب���وش نجح في تقطي���ع أوصال العراق العظيم، من خالل 
ديمقراطيت���ه ودس���تور بريم���ر، حيث ش���ل الع���راق وعطله 
ع���ن القي���ام بواجبه العربي واإلس���المي، وب���دل ذلك أصبح 
والء أعض���اء البرلمان وأعض���اء الحكومة للحزب والطائفة 

أوال وأخي���را، وض���اع العراق العظيم بس���بب مؤامرة الربيع 
العراق���ي، وم���ن ينك���ر ذل���ك ف���إن األنع���ام تتمت���ع بق���در من 

االستيعاب أكثر منه.
إي���ران بعه���د اإلدارة س���يئة الذك���ر، أي إدارة أوباما، حققت 
ج���زءا كبيرا م���ن آيديولوجيتها الكس���روية، بفضل مؤامرة 
هي���الري  مؤامرات���ه  ورفيق���ة  أوبام���ا  قاده���ا  الت���ي  الق���رن 
كلنت���ون، فق���د س���يطر الكس���رويون عل���ى الع���راق العظي���م 
واليم���ن بفضل الربيع العرب���ي، بينما تص���دت األمة العربية 
اإلس���المية لهم بالخلي���ج وطردتهم منه، لك���ن الحلم األكبر 
للكس���رويين كان احت���الل مصر أو على األق���ل إيجاد موقع 
له���م بالخارط���ة المصري���ة، وذل���ك ل���ن يتحق���ق إال بوص���ول 
موج���ة مؤام���رة الربي���ع العرب���ي إل���ى مص���ر العروب���ة. لهذا، 
ف���إن نج���اح ديمقراطي���ة مؤامرة الربي���ع العرب���ي في مصر 
واس���تمرار المعت���وه مرس���ي بالحكم، س���تمكن اإلخوان من 
إدخ���ال الطورانيي���ن والكس���رويين إل���ى مصر ب���كل حرية، 
وس���تحقق لطهران حلم أجدادهم المجوس بإعادة احتالل 

مصر من جديد، مس���تغلين الديمقراطية والحرية لتسويق 
ما يسمى بالعظمة والكبرياء الكسروي بين أوساط السذج 
الع���رب، ومنها أنهم هم من بن���وا القاهرة ألنهم ورثة الدولة 
الفاطمية، وأنهم هم من بنوا األزهر الشريف، وسيسيطرون 
عليه على مدى سنوات طويلة، في حال نجاح ديمقراطية 
مؤام���رة الربي���ع العرب���ي طبعا، وأنه���م هم مح���ور المقاومة 
اإلس���المية ال���ذي يتصدى إلس���رائيل، وس���يتم أيض���ا البدء 
بنشر مذهبهم )الخمينية( بين أوساط المصريين، ومن ثمة 
االدعاء بأنه أحد المذاهب اإلس���المية بعد المذهب الس���ني 
والش���يعي، له���ذا ف���إن الكس���رويين كانوا يقاتل���ون من أجل 
نجاح مؤامرة ربيع مصر لتحقيق كل ذلك. وللحديث بقية.

“كانت مؤامرة الربيع العربي في مصر واستمرار  «
المعتوه مرسي بالحكم، ستمكن اإلخوان من 
إدخال الطورانيين والكسرويين إلى مصر بكل 
حرية، وستحقق ألسياد طهران حلم أجدادهم 

المجوس بإعادة احتالل مصر من جديد”.

tariq
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان 

مش���اركة ف���ي الح���راك االنتخاب���ي 2018م نظم���ت المحافظ���ة الش���مالية بالتعاون مع 
معهد التنمية السياس���ية وبحضور المحافظ علي بن الش���يخ عبدالحسين آل عصفور 
والطاق���م اإلداري للمعه���د محاضرة توعوي���ة بعنوان “مخالفات الجرائ���م االنتخابية”، 
تحدث فيها الخبير في المجال الدستوري والقانوني د. علي جاسم النجار في مبنى 

المحافظة.
وُتج���رم القواني���ن والتش���ريعات كل األفعال التي قد تؤثر عل���ى مجريات االنتخابات 
أو نتائجه���ا الت���ي تؤدي إلى اإلخالل بصدق العملي���ة االنتخابية أو صحتها أو حريتها 
أو س���المتها، وُيطل���ق عل���ى ه���ذه األفع���ال الجرائ���م االنتخابي���ة، وه���ي مجموعة من 
المخالف���ات الوقتية التي يتم )ارتكابها( أثناء فترة االنتخابات التي تحددها الجهات 
المعني���ة بدًءا من صدور األمر الملكي الُمحدد لميعاد االنتخابات حتى ظهور نتائجها 
النهائية. ومنها المساس بجدول الناخبين، الرشوة، الممارسات السلبية أثناء الدعاية 
االنتخابي���ة، إهان���ة اللج���ان االنتخابية، االعتداء عل���ى حرية التصويت، الممارس���ات 
الس���لبية للفرز وإعالن النتائج، نش���ر األخبار واإلش���اعات الكاذبة، وغير ذلك، وتعتبر 
هذه الممارس���ات اعتداًء صارًخا على العملية االنتخابية وتهدف للنيل من س���المتها 

ونزاهتها.
ومن أهداف الكشف عن الجرائم االنتخابية تسيير االنتخابات وفق نظام ديمقراطي 
انتخابي عادل ونزيه بعيًدا عن الممارس���ات المؤثرة س���لبًيا على ش���رعيتها وس���المتها 
م���ن ِقَبل الُمرش���حين أو الناخبين أو العاملين في اللج���ان االنتخابية، وتحقيق اإلرادة 
الحقيقي���ة للناخبي���ن ف���ي اختيار مرش���حيهم، وتعزي���ز المحافظة على س���المة النظام 
الديمقراطي والسياس���ي في البحرين، كّون االنتخابات ظاهرة ديمقراطية وممارس���ة 
حضارية للناخبين والمترشحين. وتمكين االنتخابات لجعلها خالية من أي تأثير سلبي 

داخلي أو خارجي، وأن أي إخالل بها ُيمثل إخالاًل بالنظام الديمقراطي البحريني.

ولسالمة العملية االنتخابية وأطرافها وضع الُمشرع البحريني نصوًصا  «
قانونية خاصة ضامنة وكافلة لسالمة وصحة كل المراحل االنتخابية، 

وتقرير العقوبة بحسب صنف الجريمة االنتخابية، ولرصد تلك الجرائم 
وكشفها وسرعة اتخاذ اإلجراءات بشأنها أصدر النائب العام البحريني 

القرار رقم )62( لسنة 2018م المتعلق بإنشاء لجنة من أعضاء النيابة العامة 
تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم االنتخابية.

الجرائم االنتخابية

عبدعلي الغسرة



Sports
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طالما أن لعبة كرة 
السلة في مملكة البحرين 

تمتلك المواهب والسواعد التي 
تبشر بمستقبل زاهر ومشرق 

بالمستويات الطيبة والنتائج 
المنتظرة، فهي تحتاج لمدرب كفء 

ذي خبرة عالمية يجيد صقلها 
وتوليفها بشكل احترافي ومتطور.

في الوقت الذي أطلق فيه 
االتحاد البحريني لكرة القدم 

حملته اإلعالمية لدعم منتخبنا 
في كأس آسيا، فإن االتحاد 

نفسه لم يسلط الضوء إعالميا 
على “األحمر” الذي رحل للكويت 

ثم مسقط؛ لمواجهة عمان 
اليوم.

ظفر فريق المحرق )ب( بلقب بطولة “3×3” لكرة الس���لة للش���باب التي أقيمت مس���اء أمس األول )السبت( على صالة اتحاد السلة، إثر فوزه في المباراة النهائية على 
حس���اب فريق المحرق )أ( بنتيجة 15 مقابل 13.  وعقب اللقاء، قام رئيس جهاز كرة الس���لة بنادي المحرق الش���يخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة مع أعضاء لجنة 
“3×3” بتسليم البطل فريق المحرق )ب( الميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما تسلم الوصيف المحرق )أ( الميداليات الفضية لحصوله على المركز الثاني، وفريق 

االتحاد )ب( الميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث بعد تغلبه على حساب االتحاد )ج( في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحظي���ت باك���ورة مس���ابقات “3×3” 
مش���اركة جيدة من األندية الوطنية 
المنضوية تحت مظلة اتحاد السلة، 
وهو ما يشير إلى مدى اهتمام جميع 
األندي���ة بهذه المس���ابقة التي أخذت 
باالنتش���ار بصورة واضحة، ما يشير 
إل���ى تطورها ووجود مس���تقبل زاهر 
له���ا ف���ي مملك���ة البحري���ن، لينعكس 
بش���كل مؤك���د عل���ى تصني���ف اتحاد 

السلة على المستوى الدولي.
وس���جلت األندية مش���اركة إيجابية 
للبطول���ة  األول���ى  النس���خة  ف���ي 
اللق���ب  خط���ف  نح���و  وتس���ابقت 
وتحقي���ق المراك���ز األول���ى فيه���ا، إذ 
غلف���ت األج���واء التنافس���ية العالي���ة 
منافس���ات البطولة، والتي تشير إلى 
م���دى م���ا تمتلك���ه األندي���ة األعضاء 
م���ن العبي���ن مقتدرين عل���ى خوض 
العدي���د م���ن البط���والت الس���يما كرة 
الس���لة الثالثي���ة، ما يؤك���د أن اللعبة 
ف���ي طريقها إلى تحقي���ق المزيد من 

المكاسب على المدى القريب.
وتأت���ي هذه البطولة في إطار جهود 
اتح���اد الس���لة لتعزيز هذه المس���ابقة 
تش���كيل  إل���ى  والس���عي  محلي���ا 
مجموع���ات تتمي���ز به���ا كن���وع م���ن 
األه���داف المطروحة ضمن سلس���لة 
إل���ى الرق���ي  برام���ج أخ���رى ته���دف 

باللعبة وتنويع برامجها.

إقامة هذه البطولة تأتي في ظل  «
اهتمام االتحاد البحريني لكرة 

السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى 
بن علي بن خليفة آل خليفة 

بهذه اللعبة، إذ ستقام العديد 
من المسابقات األخرى التي 

تستهدف جميع الفئات؛ من أجل 
تأسيس قاعدة صلبة لها والعمل 

على تحقيق مكاسب عديدة من 
خاللها.

من التتويج

األول��ى النس��خة  ف��ي  إيجابي��ة  مش��اركة  تس��جل  األندي��ة 

المحرق “ب” بطال لـ “3×3”
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أقر مجلس إدارة االتحاد العربي لكرة السلة في اجتماعه بالقاهرة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي عددا من القرارات المهمة 
بشأن روزنامة مسابقات االتحاد في العام المقبل وفرض عدد من العقوبات على االتحادات واألندية المتخلفة عن المشاركة.

وق���رر االتح���اد العربي تعيين عض���و إدارة 
نائب���ة  النقب���ي،  ن���دى  اإلماراتي���ة  االتح���اد 

للرئيس.
واخت����ار االتح����اد الجزائري����ة في����روز دي����ح 
لعضوي����ة مجل����س اإلدارة، كما ق����رر اتخاذ 
عقوب����ات مالي����ة بح����ق الجامع����ة المغربية 
لك����رة الس����لة بواق����ع 3 آالف دوالر؛ لع����دم 
مش����اركتها ف����ي بطول����ة منتخب����ات الرجال 
األخي����رة رغم تأكيدها الحض����ور، وتطبيق 
نفس العقوبة على االتحاد الليبي؛ بس����بب 
اعت����ذار النص����ر الليب����ي ع����ن الحض����ور إلى 
بيروت والمشاركة في بطولة األندية رغم 
تأكيده المشاركة، واعتمد المجلس مذكرة 
لزي����ادة م����وارده المالي����ة بتوقي����ع غرامات 
عن����د  الفني����ة  واألجه����زة  الالعبي����ن  عل����ى 

ارتكابه����م أخط����اء فني����ة خ����الل المباريات 
األول����ى و75  للمخالف����ة  50 دوالرا  بواق����ع 
دوالر  و100  الثاني����ة  للمخالف����ة  دوالرا 
رس����وم  رف����ع  وكذل����ك  الثالث����ة،  للمخالف����ة 
تس����جيل الالعبي����ن األجانب م����ن 200 إلى 

500 دوالر.
وضم���ن الق���رارات، ق���ام االتح���اد بتفويض 
الرئي���س القرق���اوي واألمي���ن العام عبدهللا 
شلبي لتثبيت أماكن بطوالت العام المقبل، 
وه���ي: بطول���ة أندي���ة الرج���ال الت���ي تقدم 
بطلب استضافتها نادي االتحاد السكندري 
بط���ل النس���خة األخي���رة الت���ي أقيمت في 
بي���روت الش���هر الماض���ي، وبطول���ة أندي���ة 
الس���يدات والت���ي تق���دم الس���تضافتها كل 
م���ن مكن���اس المغربي والفحي���ص األردني 

وأمل التونسي، فيما تقدمت تونس بطلب 
اس���تضافة بطول���ة منتخب���ات الرجال التي 
ف���از بلقبها األخضر الس���عودي يوم الجمعة 
الماض���ي، كما تقدم االتحاد المصري بطلب 
اس���تضافة بطولتي الناش���ئين والناش���ئات، 
واألخيرة تم اس���تحداثها أخيرا، أما بطولة 
منتخبات الس���يدات فلم يتق���دم أي اتحاد 
لرئي���س  األم���ر  وس���يترك  الس���تضافتها، 

االتحاد واألمين العام للبت فيها.
وتعان���ي البط���والت العربية ع���زوف بعض 
االتح���ادات واألندي���ة عن البط���والت التي 
تعان���ي من ش���ح ع���دد م���ن ال���دول، والذي 
الرج���ال  منتخب���ات  بطول���ة  ع���ن  انعك���س 
األخي���رة الت���ي أقيمت بش���ق األنفس رغم 
أن الطموحات كانت تصب لمشاركة كبيرة 

من المنتخبات بعد أن بذل االتحاد قصارى 
جه���ده لتنظيم البط���والت وال���دورات؛ من 

أجل تقديم خدمة لكرة السلة العربية. 
االتح���اد  برئي���س  القرق���اوي  ورح���ب 
الفلس���طيني إبراهيم حبش على انضمامه 
لعضوي���ة االتح���اد العرب���ي وتقديم الش���كر 

للرئيس الس���ابق لالتحاد الش���قيق، كما هنأ 
االتحاد التونس���ي؛ بمناس���بة تأهل منتخبه 
إلى نهائيات كأس العالم وتمنى لمنتخبات 
مص���ر ولبنان واألردن التوفيق في س���عيها 
التصفي���ات  م���ن خ���الل  النهائي���ات  لبل���وغ 

اآلسيوية واإلفريقية المقبلة. 

وتقدم إسماعيل القرقاوي بالشكر لالتحاد 
المص���ري برئاس���ة مجدي أب���و فريخة على 
تنظي���م معظ���م البط���والت العربي���ة خ���الل 
الس���نتين األخيرتين والش���كر أيضا لألمانة 
العامة لالتحاد العربي بقيادة األمين العام 
عب���دهللا ش���لبي لتنفيذه���ا نش���اط وبرامج 
االتح���اد ف���ي توقيتها عالوة عل���ى دورات 
المدربي���ن والح���كام ودورة اإلحصاء التي 

أقيمت ألول مرة.

قـرارات مهمـة لالتحـاد العـربـي للسلـة

جانب من اجتماع االتحاد العربي

مساء  من   5:30 الساعة  في  القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض 
اليوم اإلثنين لقاًء وديا أمام نظيره العماني، وذلك على استاد بوشر في 

العاصمة مسقط.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات 
ك��أس  ب��ط��ول��ة  ل��م��ن��اف��س��ات  منتخبنا 
مطلع  اإلم����ارات،  ف��ي  المقررة  آسيا 

العام المقبل.
للمنتخب  ال��ف��ن��ي  ال��ج��ه��از  وي��س��ع��ى   
بقيادة المدرب التشيكي ميروسالف 
س���ك���وب ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ج��ه��وزي��ة 

ومستويات جميع الالعبين.
وخ��اض المنتخب ي��وم أم��س حصة 
تدريبية أخيرة على ملعب المباراة، 

عقد  على  المدرب  ح��رص  في حين 
جلسة فنية خالل فترة الظهيرة.

ب��ال��ل��ون  منتخبنا  ي��ل��ع��ب  أن  وت��ق��رر 
المنتخب  سيرتدي  بينما  األب��ي��ض، 

العماني القميص األحمر.
تحكيمي  ط��اق��م  ال��ل��ق��اء  وس��ي��ق��ود 
أب��و  حسين  ال��ح��ك��م  ب��ق��ي��ادة  لبناني 
ي��ح��ي��ى، وي���س���اع���ده م��ح��م��د رم���ال 
وه���ش���ام ق��ان��ص��و، وال��ح��ك��م ال��راب��ع 

العماني يعقوب عبدالباقي.

“األحمر” يواجه عمان ودًيا.. اليوم

تضم القائمة كال من: سيد شبر علوي، عبدالكريم فردان، أشرف  «
وحيد، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، سيد مهدي باقر، حمد 

شمسان، أحمد بوغمار، وليد الحيام، أحمد جمعة، سيد ضياء 
سعيد، أحمد عبدالله، عبدالوهاب علي، جاسم الشيخ، كميل 

األسود، محمد الحردان، علي مدن، أحمد موسى، جمال راشد، 
محمد مرهون، هزاع علي، سامي الحسيني، أحمد الشروقي، 

عبدالله يوسف، محمد الرميحي، مهدي حميدان.

قائمة المنتخب

االتحاد البحريني للتنس

انطلقت مس���اء أمس األول منافس���ات بطولة البحرين المفتوحة السابعة للتنس للس���يدات التي ينظمها االتحاد البحريني للتنس 
على مالعبه بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة عيسى وذلك خالل الفترة من 17 وحتى 25 من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة 40 

سيدة من البحرينيات والمقيمات، وبمشاركة 3 العبات من دولة الكويت الشقيقة.

واس���تهلت البطول���ة بإقام���ة 8 مباري���ات في ال���دور األول 
من مس���ابقة فردي المستوى المتقدم، إذ فازت البحرينية 
صفاء صفر على الالعبة الكويتية أسيل الكنداري بنتيجة 
6/ 3، 6/ 1 في مباراة متوس���طة المس���توى سيطرت صفاء 
عل���ى مجرياته���ا من���ذ البداية، وفازت س���تانزي س���توجت 
بس���هولة على منافس���اتها ثي���س كورل بنتيج���ة 6/ 0، 6/ 0، 
وف���ازت الفلبيني���ة هن���ا اس���بينوزا أيضا بنتيج���ة 6/ 0، 6/ 0 
عل���ى منى الس���عد، إذ إن هن���ا هي بطلة النس���خة الماضية 

لهذه البطولة في العام الماضي 2017.

وتأهلت البحرينية العبة منتخب السيدات نازلي نادر  «
درويش للدور الثاني؛ لتعرض كول مكنري بسبب اإلصابة، 

وفازت ألينا أليكس بنتيجة 6/ 0، 6/ 1 على ماريانا ميورسب، 
وفازت البحرينية مايا بسيسو على الفلبينية آبي بالجيو 
بنتيجة 6/ 2، 3/ 6 )10/ 8(، وتأهلت الالعبة الكويتية سارة 

من المشاركات في البطولةبهبهاني مباشرة للدور الثاني للبطولة.

ممي��زة كويتي��ة  ومش��اركة  البحري��ن  م��ن  العب��ة   40

انطالق بطولة البحرين لتنس السيدات

نادي البحرين للتنس

تحت رعاية رئيس ش���ركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري، يقيم نادي البحرين للتنس في الس���اعة السابعة 
من مساء اليوم المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة “جيبك” ال� 32 المفتوحة في التنس، والتي نظمها النادي من 7 إلى 19 

نوفمبر الجاري.

وس���يبدأ الحف���ل الختام���ي في الس���اعة 4:30 عصرا مس���اء 
بالمب���اراة النهائي���ة لمس���ابقة فردي الس���وبر للرج���ال، وفيها 
يتقاب���ل الفائز من لقاء إلي���اس عبد الرضا والفلبيني جنجي 
سوكوينو مع الفائز من لقاء كريم عبدالرضا وشقيقه حسن، 
وفي الساعة 6:30 مساء تقام المباراة الرئيسة في البطولة 
ف���ي ف���ردي الس���يدات بلق���اء حامل���ة اللق���ب الفلبيني���ة هانا 

ايسبونزا مع منافستها الجديدة الكرواتية النا ماسوكات.

وكان الثنائي كريم وحسن عبدالرضا قد حققا أمس كأس  «
المركز األول لمسابقة زوجي السوبر بعد فوزهما على 

الثنائي جنجي سوكوينو وجيس أيسبونزا بصعوبة كبيرة 
بنتيجة 4-6 و7-6 )4( و7-10 وفي نهائي مسابقة زوجي 

الرجال احتاج الثنائي خليفة رشدان وجونى للعب مجموعة 
ثالثة وفاصلة؛ ليحققا فوزا صعبا على الثنائي أحمد جعفر 

الكرواتية النا ماسوكاتوناالن بنتيجة 4-6 و7-6 )4( و10-7.

نهائ��ي فردي الس��وبر للرج��ال ونهائي فردي الس��يدات

ختام بطولة البتروكيماويات للتنس

اتحاد السلة – المركز اإلعالمي

سبورت

محمد الدرازي



اس���تقبل ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئي���س المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس 
االتحاد الس���عودي للفروس���ية األمير عبدهللا بن فهد بن عبدهللا آل سعود بحضور سمو األمير عبدهللا بن خالد بن سلطان آل 
س���عود، ورئيس االتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد 

آل خليفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. 

ورح���ب س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د 
الس���عودي  االتح���اد  برئي���س  خليف���ة  آل 
للفروس���ية األمي���ر عب���دهللا ب���ن فه���د ب���ن 
عب���دهللا آل س���عود، وأك���د عل���ى العالق���ة 
المملكتي���ن  تجم���ع  الت���ي  األخوي���ة 

التوفي���ق  س���موه  وتمن���ى  الش���قيقتين، 
لهم ف���ي ه���ذه االجتماعات المهم���ة التي 
س���تكون خارط���ة جدي���دة لتط���ور ونماء 
رياضة الفروسية في جميع أنحاء العالم. 
وأك���د س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 

خليف���ة أن رياض���ة الفروس���ية البحرينية 
والعالمي���ة تتط���ور وتنم���و بش���كل س���ريع 
ومبش���ر، مبيًنا س���موه أن مملكة البحرين 
حريصة على المس���اهمة ف���ي نجاح هذه 

الرياضة وتطويرها. 

من جهته، شكر رئيس االتحاد  «
السعودي للفروسية األمير 
عبدالله بن فهد بن عبدالله 

آل سعود سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وثّمن 

استضافة مملكة البحرين لهذا 
الحدث، مشيًدا بدعم سموه 
للقطاع الرياضي واالهتمام 

بالشباب الرياضي وحثهم على 
التطور واالنخراط في الرياضات 

المختلفة والوصول إلى 
العالمية.

ناصر بن حمد يستقبل رئيس االتحاد السعودي للفروسية
المكتب اإلعالمي

وكاالت

أعلن النائب األول لرئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ورئيس اتحاد 
اللعبة الهندي برافول باتيل دعمه للش���يخ س���لمان ب���ن ابراهيم رئيس 

االتحاد االسيوي للعبة في االنتخابات اآلسيوية القادمة.

وأش���ار باتي���ل في تصريح���ات لوكالة 
األنب���اء األلمانية أن اس���تمرار الش���يخ 
س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة لوالية 
ثالث���ة عل���ى رأس االتح���اد اآلس���يوي 
لتحقي���ق  مهم���ة  خط���وة  تعتب���ر 
والتطوي���ر  التماس���ك  اس���تمرارية 
بالق���ارة اآلس���يوية الت���ي بات���ت أقوى 

من السابق بكثير وفق تعبيره.
وأوضح باتيل “خطوة ترش���ح الشيخ 
س���لمان مرح���ب به���ا تماًما، م���ا تحقق 
للكرة اآلسيوية على يديه الكل يشعر 
به ويش���اهده بجميع زوايا القارة، كل 
آس���يا تش���عر أن هن���اك قف���زات هائل���ة 
تتحق���ق، وعم���ل محت���رف يت���م ف���ي 
اآلس���يوية  بالك���رة  الميادي���ن  جمي���ع 
عل���ى مس���توى الق���ارة، اآلن االتح���اد 
ق���وي  ق���اري  اتح���اد  ب���ات  اآلس���يوي 

ومس���تقر ومتماس���ك، وأس���رة الك���رة 
اآلس���يوية بات���ت أقوى وأكث���ر تأثيًرا، 
واالستمرار على ذلك كمؤسسة قارية 
بحجم االتحاد اآلس���يوي يعتبر مطلًبا 
ا للغاية، لذلك التمس���ك باستمرار  مهمًّ
الش���يخ س���لمان لفت���رة جدي���دة يعتبر 

ا”. ضروريًّ

الهند تدعم سلمان بن إبراهيم اتحاد الطائرة يشارك بعمومية الدولي
اع��ت��م��اد إق��ام��ة ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ال��ك��ب��رى ل��ل��رج��ال ف��ي روس��ي��ا 2022

شارك االتحاد البحريني للكرة الطائرة في اجتماع الجمعية العمومية ال� 36 لالتحاد 
بن  علي  الشيخ  االتحاد  رئيس  ترأسه  بوفد  المكسيك  في  مؤخًرا  عقد  ال��ذي  الدولي 
الرئيس عضو مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي جهاد خلفان  محمد آل خليفة، ونائب 

وأمين السر العام فراس الحلواجي.

البرازيلي  ترأسه  الذي  االجتماع   وخالل 
ال��دول��ي  االت���ح���اد  رئ��ي��س  “آري ج���راس���ا” 
أنحاء  مختلف  م��ن  دول���ة   222 بحضور 
العالم تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية 
في  عقد  ال���ذي  السابق   35 ال���  العمومية 
األرجنتين كما تم استعراض عمل الرئيس 

خالل العامين الماضيين.
تقارير  ال��ع��م��وم��ي��ة  الجمعية  واع��ت��م��دت 
توصياتهم  على  واإلط���الع  اللجان  كافة 
باإلضافة إلى تقارير وأنشطة االتحادات 
القارية خالل العامين الماضيين، واعتماد 
ال������دول ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��والت ال��ق��ادم��ة 
لعروض  المستضيفة  االتحادات  وتقديم 

عن  ون��ب��ذة  واالس��ت��ع��دادات  التحضيرات 
كل بلد منظم، حيث قدم عرض البحرين 
عاًما   21 تحت  العالم  بطولة  الستضافة 
التي ستقام من 18 لغاية 27 يوليو المقبل 
خليفة،  آل  محمد  بن  علي  الشيخ   2019
فيما تم اعتماد إقامة بطولة العالم الكبرى 

للرجال لتقام في روسيا 2022.
 وت���ق���ّرر خ���الل االج��ت��م��اع رف���ع م��ك��اف��آت 
م���س���اب���ق���ات ال����ش����واط����ئ وزي���������ادة ع���دد 
ا،  سنويًّ مسابقات  عشر  لتقام  البطوالت 
وتكوين لجنة جديدة باسم لجنة النزاهة 
واع��ت��م��اد أع��ض��ائ��ه��ا واس���ت���ع���راض بعض 
التوصيات الخاصة بتعديل بعض قواعد 

اللجنة.
 وتم خالل االجتماع التأكيد على أهمية 
بشكل  واع��ت��م��اده��ا  التكنولوجيا  إدخ���ال 

القناة  اللعبة، كما تم نشر  أكبر في 
الدولي على  باالتحاد  الخاصة 

التطبيقات الذكية.
 ومن أهم القرارات التي 

رفع  كذلك هي  اتخذت 
اإلي�����ق�����اف ع����ن ال��ه��ن��د 
وال���ك���وي���ت واع���ت���م���اد 
ش�������رك�������ة ت����دق����ي����ق����ي 
خ�������ارج�������ي ع���ال���م���ي���ة 
وه���ي ش��رك��ة “دي��ل��وت” 

على  للتدقيق  للمحاسبة 
الدولي.  االت��ح��اد  حسابات 

صرح بذلك أمين السر فراس 
جواد الحلواجي.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة
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برافول باتيل

تس���لم “البالد س���بورت” هذا البيان من نادي س���ترة الرياضي، وإيماًنا منا بحرية الرأي والرأي اآلخر ننش���ر رد الوزارة كما وصل إلينا: استبش���رنا خيًرا عندما قامت وزارة شؤون الشباب 
والرياضة مش���كورة بدعوتنا الجتماع عاجل، وهذا أمر إيجابي يحس���ب للوزارة لبحث وتوضيح ما تم نش���ره في المؤتمر الصحافي الذي عقده نادينا، الذي نش���رته الجرائد الرسمية في 

يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018م، وقام ممثلو الوزارة مشكورين بتقديم توضيح لجميع النقاط التي تم نشرها في المؤتمر الصحافي. 

اس���تمر االجتماع لمدة تقارب الس���اعتين، 
وكان األجدر م���ن ممثلي الوزارة توضيح 
م���ا ت���م توضيحه قبل مؤتمرن���ا الصحافي 
ال بع���ده، وألنن���ا كن���ا نتوق���ع م���ن ال���وزارة 
ط���رح الحل���ول الجذري���ة الت���ي ُتنفذ على 
أرض الواق���ع ال الش���فهية منه���ا، وال توجد 
لن���ا  توض���ح  ال���وزارة  م���ن  زمني���ة  خط���ة 
المش���اريع االستثمارية لنادينا مما يّصعب 
علين���ا العم���ل، ويكلفن���ا الكثير م���ن الوقت 
والجه���د، وبالتالي س���يؤدي ذل���ك الرتفاع 
أن  كم���ا  به���ا،  الوف���اء  وصعوب���ة  الدي���ون 
ضع���ف المخصص الس���نوي الذي نتس���لمه 
أل���ف   70 إل���ى  ال���ذي يص���ل  ال���وزارة  م���ن 
ا لجمي���ع األلعاب ال يفي حتى  دينار س���نويًّ

بمصروفات لعبة واحدة.

وثيقة أرض النادي القديمة

���ا لصالح نادينا   تم النط���ق بالحكم إيجابيًّ
بتاري���خ 11 نوفمب���ر 2018م ف���ي قضي���ة 
إص���دار ب���دل فاق���د لوثيق���ة عق���ار الن���ادي 
القدي���م، ونحن في انتظار تس���ّلم الوثيقة 
قريًبا بعد مضي ما يقارب 8 س���نوات، كما 
نتمن���ى م���ن اإلدارات القادم���ة الب���دء ف���ي 
اس���تثمارها بأس���رع وق���ت ممك���ن حس���ب 

اإلجراءات التي تتبعها الوزارة.

استقالة جماعية

وبم���ا أنن���ا ف���ي ن���ادي س���ترة ق���د خس���رنا 

الكثير من االس���تثمارات والوقت والجهد 
وع���دم تحقيق إنجازات اس���تثمارية تليق 
بنادين���ا أس���وة باألندي���ة األخ���رى، إضاف���ة 
إل���ى أن مجل���س اإلدارة ق���د اس���تنتج من 
خ���الل االجتم���اع األخي���ر مع ال���وزارة بأن 
طلب���ات نادين���ا ل���ن تتحق���ق اآلن أو حتى 
خالل فترة بس���يطة م���ن الزمن، وال يوجد 
بصيص من األمل في ذلك أيًضا. وكرمتنا 
الوزارة بإرس���ال خطاب للنادي بتاريخ 14 
نوفمبر 2018م، يفيد بأن الوزارة تريد أن 
تدقق على حس���ابات نادينا للفترة من 01 
يناي���ر 2017م إلى 30 يونيو 2018م، رغم 
أننا ق���د أتممنا واس���تلمنا التقاري���ر المالية 
المعتم���دة من ش���ركات التدقيق المعتمدة 

م���ن قبل الوزارة حت���ى 30 يونيو 2018م، 
وجاء هذا الخطاب في أول يوم عمل بعد 
اجتماعن���ا مع ال���وزارة، ونحن في مجلس 
اإلدارة عل���ى اس���تعداد ت���ام لتس���ليمهم ما 
يرغب���ون به من مس���تندات للتدقيق عليها 
في أي وقت، ألننا نثق بأنفسنا وبسجالتنا 

المحاسبية.
 ول���كل م���ا ذك���ر أع���اله، وبع���د أن وصلن���ا 
إل���ى طري���ق مس���دود، قّررن���ا نح���ن رئيس 
وأعضاء مجل���س اإلدارة تقديم اس���تقالة 
جماعي���ٍة م���ن مجل���س إدارة ن���ادي س���ترة 
الثقاف���ي والرياض���ي اعتب���اًرا م���ن الي���وم، 
ونحن على ثقة بأن نادينا سيبقى شامًخا، 

ونتمنى كل الموفقية للجميع.

نادي سترة

استقالة جماعية لرئيس وأعضاء نادي سترة 

جانب من اللقاء

وصل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية يبحث خاللها سبل توسيع التعاون الثنائي بين االتحادين اآلسيوي والصيني بما 

يخدم التطلعات المشتركة باالرتقاء بالمنظومة الكروية على مختلف األصعدة.

 والتق���ى الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م 
آل خليف���ة م���ع )غ���و زونغوي���ن( وزي���ر 
اإلدارة العام���ة للرياضة ورئيس اللجنة 
األولمبي���ة الصيني���ة بحض���ور )دو زهاو 
كاي( نائب وزير اإلدارة العامة للرياضة 
والقائم بأعمال رئيس االتحاد الصيني 
لك���رة القدم، وعدد من المس���ئولين في 

الوزارة واالتحاد الصيني. 
اآلس���يوي  االتح���اد  رئي���س  وأع���رب   
لكرة القدم عن تقدي���ره للمكانة البارزة 
خارط���ة  عل���ى  الصي���ن  تحتله���ا  الت���ي 
تاريخه���ا  عب���ر  اآلس���يوية  الق���دم  ك���رة 
الحاف���ل بالمنجزات المتعددة وأدوارها 
اللعب���ة  وتطوي���ر  دع���م  ف���ي  الحيوي���ة 

وبصماتها المؤثرة في إنجاح البطوالت 
والتجمعات القارية.

 وق���ال الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم آل 
خليف���ة: ننظ���ر بعي���ن التقدي���ر للتجربة 
الصيني���ة الثرية في رعاي���ة كرة القدم، 
ونعتق���د أنه���ا تمث���ل نموذًج���ا يس���تحق 
اإلش���ادة والتعميم، ونح���ن نثمن الدعم 
الكبي���ر الذي تقدم���ه الحكومة الصينية 
للمس���اهمة في تنمية اللعبة،لقد ش���كلنا 
اآلس���يوي  االتح���اد  م���ن  عم���ل  فري���ق 
للمس���اهمة في إنجاح مس���اعي االتحاد 
الصين���ي لتطوي���ر اللعب���ة ف���ي مختلف 
مقاطعات البالد، ونحن على ثقة كبيرة 
ب���أن التع���اون المش���ترك بيننا سيس���هم 

في الوص���ول إلى نتائ���ج إيجابية على 
صعيد االرتقاء بمقومات اللعبة وزيادة 

شعبيتها وتوسيع قاعدتها.
 وأض���اف: لقد س���اهمت الصين بصورة 
واضح���ة في إنج���اح بط���والت االتحاد 
الس���نوات  امت���داد  عل���ى  اآلس���يوي 
القليلة الماضية، من خالل اس���تضافته 
المتمي���زة لبطولة آس���يا تح���ت 23 عاًما 
الع���ام الج���اري، وبطول���ة آس���يا  مطل���ع 
للش���ابات تحت 19 عاًما العام الماضي، 
إنش���اء  الصي���ن  تواص���ل  أن  ونأم���ل 
مالع���ب ممي���زة م���ن أج���ل اس���تضافة 
المزيد من البطوالت اآلس���يوية الكبرى 

في السنوات المقبلة.

إنجاح خطط التطوير في المقاطعات الصينية
اآلس��يوية البط��والت  اس��تضافة  ف��ي  الصي��ن  إبراهي��م يش��يد بجه��ود  ب��ن  س��لمان 

بكين - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

رئيس االتحاد اآلسيوي يتبادل األعالم التذكارية مع المسؤولين الصينيين

نضع تلك األمور المهمة أمام كل مؤسسات الدولة  «
للحفاظ على حقوق وملكية عقار النادي النموذجي 

وتطوير االستثمارات فيه وضّم األرض المجاورة 
للنادي الستثمارها بأسرع وقت ممكن، بعد أن 

بدأ حلمنا في التبدد، بقيت لدينا كامل الثقة 
ونجددها بالعزم واألمل في استجابة راعي الشباب 

والرياضة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لاللتفاف لنادي 
سترة ولوضع النقاط على الحروف، وإيجاد الحلول 

الجذرية لوضعنا المأساوي الذي نعيشه، وكلنا 
أمل وثقة كبيرة بحصافة رأي سموه إلنقاذ نادي 

سترة والمحافظة على قوته واستمراره ليكون خير 
مصنع رياضي لضخ الالعبين من مختلف األعمار 
لخدمة مملكة البحرين الغالية والعاهل المفدى 

والحكومة الرشيدة.

الختام
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رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس 
منظمة خالد بن حمد الرياضية س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، أس���مى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وول���ي العه���د نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة؛ 
بمناسبة تحقيق المنتخب البحريني لفنون القتال المختلطة 10 ميداليات ملونة في النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة 

)ذهبية و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية(.

ووصف س����موه اإلنجاز بأنه من بين 
أهم المحطات التاريخية في رياضة 
فن����ون القتال المختلط����ة البحرينية، 
وجاء بفضل الدعم الالمحدود الذي 
يحظى به القطاع الرياضي من لدن 
عاهل البالد، مؤكدا أن جاللته وجه 
دائما لتوفير مختلف أشكال الرعاية 
الرياضي����ة  الحرك����ة  وتط����ور  لنم����و 
ف����ي المملكة، مم����ا كان ل����ه أبلغ األثر 
واإلنج����ازات  النتائ����ج  إح����راز  ف����ي 
المش����رفة على صعيد هذه الرياضة.

وق����ال س����موه “إن هذا اإلنج����از جاء 
الت����ي  م����ع اإلس����تراتيجية  متوافق����ا 
وضعها ممث����ل جاللة الملك لألعمال 
الخيري����ة وش����ؤون الش����باب رئي����س 
المجلس األعلى للش����باب والرياضة 
رئي����س اللجنة األولمبي����ة البحرينية 
أخ����ي س����مو الش����يخ ناصر ب����ن حمد 
آل خليفة، والتي مّكنت الرياضيين 
البحرينيين م����ن تحقيق العديد من 
مختل����ف  عل����ى  الب����ارزة  اإلنج����ازات 
األصع����دة، بم����ا فيه����ا رياض����ة فن����ون 
وج����دت  الت����ي  المختلط����ة  القت����ال 
والمتابع����ة  واالهتم����ام  الرعاي����ة  كل 
من س����موه حت����ى وصلت المس����توى 
العالمي وباتت تنافس على األلقاب 

بشكل حقيقي”. 
وتابع س����موه “عش����نا لحظات ممتعة 
ومتمي����زة ف����ي ه����ذا الح����دث ونحن 

مملك����ة  اس����م  كث����ب  ع����ن  نراق����ب 
البحرين يتردد بقوة في ساحة أكبر 
ح����دث رياض����ي ف����ي رياض����ة فن����ون 
مس����توى  عل����ى  المختلط����ة  القت����ال 
القارة، وس����ط الحض����ور الجماهيري 
الرياضي����ة،  الصال����ة  ف����ي  الممي����ز 
والمتابع����ة الكبيرة من خالل محبي 
دول  مختل����ف  م����ن  الرياض����ة  ه����ذه 
العال����م، األم����ر ال����ذي ش����كل ترويج����ا 
هائ����ال لمملكة البحري����ن يفوق حجم 
الرياضي����ة،  الناحي����ة  م����ن  اإلنج����از 
وه����ذا هدفنا الرئيس����ي الذي نس����عى 
دائم����ا لتحقيقه لتك����ون البحرين في 
المقدم����ة عل����ى صعي����د ه����ذه اللعب����ة 

العالمية”.
وبين س����مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف����ة أن الجه����د الس����خي ألبط����ال 
المراح����ل  امت����داد  عل����ى  البحري����ن 
التمهيدي����ة للبطول����ة، عك����س ق����درة 
المقاتلي����ن الف����ذة عل����ى التمي����ز ف����ي 
مختلف المحافل الرياضية الدولية، 
األدوار  ف����ي  المتمي����ز  الظه����ور  وأن 
التمهيدي����ة لم يكن س����وى االنطالقة 
الحقيقي����ة إلنجازات توجها األبطال 
بالحصول على 10 ميداليات ملونة 
أك����دت مكان����ة البحري����ن ف����ي لعب����ة 
فنون القتال المختلطة، ومس����يرتها 
نح����و تحقيق المزيد م����ن اإلنجازات 

المشرفة على مختلف األصعدة. 

 جائزة أفضل استضافة لـ ”عالمية الهواة”

ف���ي اعت���راف دول���ي رفيع المس���توى، 
من���ح االتح���اد الدول���ي لفن���ون القت���ال 
“جائ���زة  البحري���ن  مملك���ة  المختلط���ة 
أفضل استضافة لبطوالت العالم لفنون 
القت���ال المختلطة”، ف���ي تأكيد واضح 
الت���ي  والمتمي���زة  الكبي���رة  للق���درات 
قدمته���ا البحرين؛ من أجل اس���تضافة 
وإنجاح البطوالت الدولية على أرضها 
ف���ي مختل���ف األح���داث وتحديدا في 

بطوالت القتال المختلطة.

باشا: اإلنجاز هديتي للبحرين

أعرب الع���ب المنتخ���ب الوطني لفنون 
القت���ال المختلط���ة للهواة الالعب باش���ا 
بتحقي���ق  س���عادته  ع���ن  خرخاش���ييف 
الميدالي���ة الذهبي���ة ف���ي بطول���ة العال���م 
الخامس���ة لله���واة، مهدي���ا ه���ذا اإلنجاز 
للبحرين ولس���مو الش���يخ خالد بن حمد 
آل خليف���ة، مؤك���دا أن دعم س���موه كان 
س���ببا رئيس���ا ف���ي دفع���ه نح���و تحقي���ق 
هذه النتيجة المش���رفة، مضيفا أن هذه 
النتيج���ة س���تبقى محف���ورة ف���ي ذهن���ه 
وأنه���ا س���تدفعه لتقدي���م األفض���ل ف���ي 
المش���اركات المقبل���ة إلح���راز مزي���د من 
النتائ���ج الممي���زة لرياضة فن���ون القتال 
المختلطة البحرينية، شاكرا في الوقت 
الذي���ن  المنتخ���ب  أف���راد  جمي���ع  ذات���ه 

ساندوه خالل هذه المشاركة.

سمو الشيخ خالد يتوسط أفراد الفريق

رئيس االتحاد البحريني يتسلم جائزة أفضل استضافة لبطوالت العالم

دعم جاللة الملك للقطاع الرياضي أساس النجاح
خال��د ب��ن حم��د: إنج��از البحري��ن يؤك��د التط��ور التصاع��دي لفن��ون القت��ال المختلطة

اللجنة اإلعالمية

ترأس النائب األول لرئيس االتحاد الدولي للفروسية الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة اجتماع المجموعة السابعة التي تضم 
ال���دول العربي���ة ال���ذي أقيم أمس األحد، بفندق الخليج، في س���ياق االجتماعات التحضيرية للجمعي���ة العمومية لالتحاد التي 

ستعقد يوم غد الثالثاء.

وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات لرفعها 
للجمعية العمومي���ة لالتحاد الدولي وأهمها 
دعم اس���تضافة المملكة المغربية الش���قيقة 
ألولمبي���اد  المؤهل���ة  االس���تعراض  لبطول���ة 
طوكي���و واعتم���اد ش���هر أكتوب���ر م���ن الع���ام 
المقب���ل موع���ًدا إلقامته���ا وتقدي���م مختلف 
أش���كال الدعم لالتحاد المغربي للفروس���ية؛ 

من أجل إنجاح هذه االستضافة.
كم���ا ت���م التواف���ق عل���ى التصوي���ت لصال���ح 
القوانين الخاصة برياضة القدرة والمعمول 
ا في العام 2018 واس���تمرار العمل  به���ا حاليًّ
به���ا حت���ى انتهاء اللجن���ة المؤقت���ة التي تم 
تش���كيلها أخيرا من إجراءات الدراسة على 
مقت���رح قوانين جديدة يتم تعديلها والنظر 
بها ودراستها بالطريقة التي تضمن تحقيق 

األهداف المرجوة وتقديم اإلضافة الالزمة 
في هذا الجانب.

سلس���لة  اعتم���اد  االجتم���اع  ف���ي  ت���م  كم���ا 
ورش عم���ل لها عالقة بتنق���الت الخيل بين 
الدول والش���روط الالزم���ة لذلك إضافة إلى 
الش���روط البيطري���ة الت���ي تضم���ن س���المة 
الخيل وسالس���ة اإلجراءات الخاصة بذلك 
والعم���ل على تحقيقها والعم���ل على تجاوز 
العقب���ات والتحدي���ات الت���ي م���ن ش���انها أن 

تعيق ذلك.  
واس���تعراض المجتمع���ون بع���ض القواني���ن 
العال���م،  كأس  بط���والت  إل���ى  تؤه���ل  الت���ي 
التضام���ن  برام���ج  مناقش���ة  إل���ى  إضاف���ة 
األولمبي فيما يتعلق بالتدريب واالستفادة 
م���ن ه���ذه البرامج التي تس���اعد ف���ي عملية 

التأهي���ل والتدري���ب وحت���ى التنظي���م م���ن 
خالل تقديم الدعم المادي وسبل االستفادة 
من هذا الجانب لتحقيق األهداف والبرامج 

والخطط االستراتيجية لالتحادات.  
يذك���ر أن االتحاد الدولي للفروس���ية يقس���م 
الدول األعضاء البالغ عددها 133 دولة إلى 
9 مجموع���ات حس���ب المناط���ق الجغرافية، 
إذ عق���دت جميعه���ا اجتماع���ات خاص���ة بها 
تمهي���ًدا لرفعها إلى الجمعي���ة العمومية؛ من 
أجل إقراره���ا أو التصويت عليها كما جرت 

العادة في مثل هذه التجمعات الدولية.
 

انتخاب أعضاء جدد 

ق����ّرر المكت����ب التنفي����ذي األعل����ى لالتح����اد 

الدول����ي للفروس����ية إرجاء عق����د انتخابات 
لجن����ة الق����درة لغاية ش����هر أبريل م����ن العام 
المقب����ل؛ بس����بب تعيي����ن لجن����ة استش����ارية 
مؤقت����ة تكون م����ن مهامه����ا إعداد دراس����ة 
بع����ض المعوق����ات الت����ي واجهته����ا رياض����ة 
القدرة في اآلونة األخيرة واألسباب التي 
أدت إلى حدوث بعض القصور في جوانب 
عدة، على أن يتم عرض التقرير الرس����مي 

الخاص بذلك في االجتماع الس����نوي الذي 
يقام في مدينة لوزان السويسرية.

وقّرر المكت����ب التنفيذي ضم أعضاء جدد 
للج����ان االتحاد الدائمة مثل اللجنة الطبية 
عل����ى  القف����ز  ولجن����ة  البيطري����ة  واللجن����ة 

الحواجز ولجنة الترويض والثالثي.
كم����ا أق����ر المكت����ب التنفيذي االتف����اق على 
عقد العديد من الورش التدريبية الخاصة 

ف����ي  منظمة األوبئة العالمي����ة تواجه إزالة 
المعيقات التي تنق����الت الخيل بين الدول 
المغربي����ة،  المملك����ة  ف����ي  أبرزه����ا  وتق����ام 
ومخاطبة وزارات الزراعة في الدول؛ من 
أجل تحفيز االتحادات للمشاركة في هذه 

الدول.
وت����م مناقش����ة بع����ض القواني����ن الخاص����ة 
بالتأه����ل ألولمبياد طوكي����و واألماكن التي 
والعم����ل  المؤهل����ة  البط����والت  تس����تضيف 
على إعداد الخطط اإلستراتيجية الالزمة 

إلنجاحها.
المكت����ب  يعق����د  متص����ل،  صعي����د  وعل����ى 
التنفي����ذي الي����وم اإلثني����ن إجماًع����ا مط����والً 
م����ع جمي����ع االتح����ادات المش����اركة؛ به����دف 
وضع اللمسات األخيرة على جدول أعمال 
الجمعية العمومية ومناقشة القضايا التي 
ته����م رياض����ة الفروس����ية ف����ي تل����ك الدول 
اجتماع����ات  مخرج����ات  وع����رض  عموم����ا 
المجموع����ات اإلقليمي����ة الت����ي أقيمت في 

اليوم الثالث أمس.

اللجنة اإلعالمية

اجتماع المجموعة السابعة تحضيًرا للكونغرس

جانب من االجتماع
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أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

نّظ���م االتح���اد البحرين���ي لرف���ع األثقال 
ال���دورة السادس���ة للياق���ة البدني���ة ف���ي 
16 و17 نوفمب���ر الج���اري ضمن برنامج 
مدربي���ن  لتأهي���ل  التس���ع  ال���دورات 
معتمدي���ن م���ن االتح���اد الدول���ي لبن���اء 
وتق���دم  البدني���ة،  واللياق���ة  األجس���ام 
ال���دورات المعتم���دة م���ن 198 دولة من 
قب���ل أكاديمي���ة االتح���اد الدول���ي لبناء 
األجس���ام واللياق���ة البدني���ة اإلقليمي���ة 

بالمنطقة.
وأتت ه���ذه المبادرة تنفي���ًذا لتوصيات 
الرياض���ة  ممارس���ة  اش���تراطات  لجن���ة 
في األماك���ن المفتوح���ة والمغلقة التي 
تتضم���ن األندية الصحي���ة وغيره التي 
وّج���ه بها ممث���ل جاللة المل���ك لألعمال 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
للش���باب والرياض���ة  المجل���س األعل���ى 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ حرًصا 
من س���موه على ضمان سالمة ممارسة 

الرياضة ضمن أطر سليمة وآمنة.

دورة اللياقة 
نجاح التنظيم دليل دامغ على إمكانات البحرينالبدنية

الج��ودر يش��يد باهتم��ام ناص��ر وخال��د ب��ن حم��د ببطول��ة القت��ال المختلط��ة

هنأ هش���ام الجودر وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة، عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم 
بطول���ة العال���م لفن���ون القتال المختلط���ة وتحقيق المنتخب البحريني لفنون القتال المختلط���ة ل�9 ميداليات مختلف في البطولة العالمية والت���ي اختتمت أخيرا على صالة مدينة 

خليفة الرياضية.  

اهتم���ام ممث���ل  أن  الج���ودر  وأك���د هش���ام 
جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئي���س المجل���س األعلى للش���باب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة مثل األساس المتين والحافز األكبر 
أم���ام مقاتل���ي البحري���ن؛ من أج���ل تحقيق 
المراك���ز المتقدم���ة ف���ي البطول���ة العالمي���ة 
مش���يرا إل���ى أن وقوف س���موه إل���ى جانب 
مقاتلي البحرين ساهم في رفع معنوياتهم 
المس���تويات  أفض���ل  لتقدي���م  وتحفيزه���م 
وإب���راز خبرتهم الكبيرة ف���ي تلك النزاالت، 

األم���ر ال���ذي س���اهم ف���ي تحقيق ه���ذا الكم 
الواف���ر من المدلي���ات، والتي أكدت التطور 
التصاعدي لرياضة فنون القتال المختلطة. 
وأثن���ى وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
عل���ى جهود النائ���ب األول لرئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئي���س االتحاد 
البحرين���ي أللعاب الق���وى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة، 
والذي  يقود س���موه مس���يرة رياضة فنون 
القت���ال المختلط���ة ب���كل اقت���دار وحرفي���ة 
عالية وخبرة ودراي���ة تامة؛ نظرا للخبرات 

الكبي���رة التي يتكئ عليها س���موه في هذه 
الرياض���ة، حت���ى اس���تطاع أن يبن���ي فريقا 
بحريني���ة قويا من الناحية الفنية والبدنية 
ف���ي  والف���رق  المنتخب���ات  يناف���س  وب���ات 
تحقي���ق اإلنجازات البحريني���ة؛ ليصل إلى 
مرحل���ة قطف الثم���ار وتحقي���ق اإلنجازات 

العالمية.  
وأش���اد وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
مقاتل���و  عليه���ا  ظه���ر  الت���ي  بالمس���تويات 
البحري���ن ف���ي مباري���ات البطول���ة العالمية، 
إذ أظه���ر المقاتل���ون ق���وة كبي���رة وعزيم���ة 
أب���رزوا  مثي���رة  ن���زاالت  عظيم���ة وقدم���وا 

م���ن خاللها خبراته���م وتجاربه���م المتميزة 
وس���خروها م���ن أجل الوص���ول إلى الهدف 
األس���مى وه���و رف���ع اس���م وعل���م البحري���ن 

عاليات في المحفل العالمي الكبير. 
 وأشاد الجودر بالجهود الطيبة التي  «

بذلها رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القتال المختلطة  خالد الخياط 

وجميع أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
إضافة إلى اللجان العاملة في 

البطولة، والذين بذلوا جهودا مضاعفة 
من أجل إنجاح البطولة وإبرازها بحلة 

تنظيمية باهرة تتوافق مع اسم 
مملكة البحرين.

وزارة الشباب والرياضة

هشام الجودر



هاجر العميري... اسم المع في سماء ألعاب القوى البحرينية بفضل إنجازاتها وعطائها المتميز في سباقي 200 و100 متر على امتداد السنوات الماضية، 
بعدم���ا دونت اس���مها كأس���رع امرأة عربية في س���باق 100 مت���ر تحديًدا إلى جانب نيلها الكثير م���ن اإلنجازات الخليجية والعربية واآلس���يوية كان آخرها 

ذهبية سباق التتابع 4x100 للسيدات بدورة األلعاب اآلسيوية )آسياد جاكرتا 2018(؛ لتواصل مسيرة النجاحات والتألق مع “أم األلعاب”...
“البالد سبورت” التقت النجمة المتألقة والخلوقة هاجر العميري؛ لنخرج معها بهذا الحوار عن مشوارها المقبل والتعرف على رأيها بشأن الكثير من األمور 

التي تخص مسيرتها مع ألعاب القوى، فإليكم الحوار.

ما أهم مشاركاتك المقبلة؟ «

في العام المقبل 2019 لدي استحقاقان مهمان هما 
البطولة اآلسيوية وبطولة العالم، وكلتا البطولتين 
تمث���ان أهمي���ة كبي���رة بالنس���بة ل���ي، ولك���ن تبقى 
بطول���ة العال���م ه���ي المعت���رك األهم، والت���ي أتطلع 
في البداي���ة ألن أحقق الرقم التأهيلي لها ومن ثم 
التفكي���ر في حصد نتيج���ة إيجابية والصعود على 

منصة التتويج في سباق 100 متر.

ومتى ستبدئين االستعدادات؟ «

بدأنا التحضير واالس���تعداد لاستحقاقات المقبلة 
حالي���ا، فالمرحل���ة األول���ى س���تقتصر عل���ى اإلعداد 
م���ن  سلس���لة  الحق���ا  نخ���وض  أن  عل���ى  المحل���ي 
المعس���كرات والملتقيات الخارجي���ة؛ للوصول إلى 
أعلى مراحل الجهوزية الفنية والبدنية، وس���أبذل 

قصارى جهدي ألكون في قمة مستواي.

وهل ترين نفسك في سباق  «
100 أو 200 متر؟

كم���ا هو مع���روف بأنني متخصصة في الس���باقين، 
ولكنني ربما أميل قليا لس���باق 100 متر، وعموما 
أتطل���ع دائم���ا ألن أنجز وأحقق أفض���ل توقيت في 
كا الس���باقين، وخ���ال مش���واري الرياض���ي ولل���ه 
الحم���د تمكنت م���ن تحقي���ق إنج���ازات رائعة على 

المستوى الخليجي والعربي.

في حال تحقيقك للرقم  «
التأهيلي لبطولة العالم 

2019، كيف ترين حظوظك 
في تحقيق نتيجة إيجابية؟

بطول���ة العال���م تعتبر واح���دة من أق���وى البطوالت 
ويش���ارك فيها ألمع نجوم أم األلعاب على مستوى 
الرجال والس���يدات، والمنافس���ة فيها تكون صعبة 
وشرس���ة للغاي���ة، وجمي���ع العدائي���ن يس���عون ألن 
يقدم���وا أفض���ل م���ا عنده���م؛ ألن األنظار مس���لطة 
عليهم إعاميا وجماهيريا، وحظوظي في التأهل 
كخطوة أولى تعتبر جيدة، وس���أبذل كل ما عندي 
للظه���ور بص���ورة جي���دة؛ لتش���ريف ألع���اب الق���وى 

البحرينية في هذا المحفل العالمي.

وما انطباعك عن الحصيلة  «
الوافرة التي حققها منتخب 
ألعاب القوى بدورة األلعاب 
اآلسيوية األخيرة بإندونيسيا 

2018؟

إن���ه إنجاز يدع���و للفخر واالعت���زاز ويثبت للجميع 
التط���ور التصاع���دي ال���ذي تعيش���ه ألع���اب الق���وى 
بقي���ادة س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة 
وجه���ود باق���ي األعض���اء، ولق���د فرحت كثي���را لما 
وعل���ى  والع���داءات،  الع���داؤون  زمائ���ي  حقق���ه 
المس���توى الش���خصي س���عدت كثي���را بالمس���اهمة 
ف���ي تحقيق الميدالي���ة الذهبية في س���باق التتابع 
4x100 للس���يدات وتحقي���ق رق���م آس���يوي جديد؛ 
لنفي بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا ونكون عند 
حس���ن ظن س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ال���ذي أطلق ش���عار “ع���ام الذهب فق���ط” لنرفع علم 

المملكة ويدوي النشيد الملكي عاليا في جاكرتا.

وماذا حصل لك في نهائي  «
سباق 200 متر للسيدات في 

بداية االنطالقة؟

بحس���ب رأي الح���كام فإنن���ي حرك���ت رجل���ي قب���ل 
االنطاق���ة، ولكنن���ي ل���م أحركه���ا ول���م أرتك���ب أي 
خط���أ واعترض���ت على الق���رار ولكن ل���م يثمر ذلك 
ع���ن أي نتيج���ة، وق���د انس���حبت من الس���باق وهو 
قض���اء وقدر وأمر اعتي���ادي يحصل في مثل هذه 

السباقات.

ما أهم إنجاز تعتزين به في  «
مسيرتك الرياضية؟

تحقي���ق المرك���ز األول والميدالي���ة الذهبي���ة ف���ي 
س���باق 100 متر بالبطولة العربية التي استضافتها 
المملكة قبل سنوات عدة كان اإلنجاز األبرز بعدما 
حصلت على لقب أس���رع امرأة عربية، ولكنني كل 
إنج���از أحققه باس���م الوطن أفرح وأعت���ز به كثيرا 

ولكن هذا اإلنجاز مازال عالقا في ذهني.

وما طموحك المقبل؟ «

هدف���ي وطموح���ي المقبل تحقي���ق ميدالية ملونة 

في بطول���ة العالم والصعود عل���ى منصة التتويج، 
إذ إنن���ي حقق���ت إنجازات متعددة على المس���توى 
الخليجي والعربي والقاري وش���اركت في أولمبياد 
ريو 2016 وأتطلع حالًيا إلنجاز عالمي جديد أرفع 
ب���ه اس���م المملك���ة وأرصع ب���ه مس���يرتي الرياضية 
وهو هدف أس���اس بالنس���بة ل���ي، وأتمنى أن أوفق 
في تحقيقه وأفرح به الشعب البحريني خصوصا 
محب���ي وعش���اق ألعاب الق���وى، وحظوظ���ي تعتبر 
جيدة رغم قوة المنافسة كما ذكرت لك سابقا، كما 
أنني أتمنى المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وإلى أي مدى تعتقدين أنك  «
قادرة على العطاء؟

حالًي���ا أبل���غ م���ن العم���ر 23 عام���ا، وألع���اب الق���وى 
تس���ري في دمي وأعش���ق العدو كثي���را، وال أعتقد 
أن المس���يرة الرياضية مرهونة بعم���ر محدد، بقدر 
م���ا هي مرهون���ة بحجم اإلنج���ازات والعطاء الذي 
يقدم���ه الرياضي لوطنه ولنفس���ه، فأنا أحب ألعاب 
الق���وى كثي���را وأش���عر بأنن���ي ق���ادرة عل���ى العطاء 
بصورة أكبر، والتوقف يعتمد على ما سأحققه في 
المس���تقبل، فالعم���ر ليس كل ش���يء وإنم���ا النجاح 

والعطاء هو من يضع حدا لنهاية مسيرتي.

وبعد نهاية مسيرتك، التي  «
نتمنى أن تطول إلى أبعد 
مدى، في أي حقل تنوين 

العمل مع رياضة ألعاب القوى؟

أرى نفس���ي مدرب���ة أكث���ر م���ن إداري���ة، وعل���ى أية 
حال فإنني أعش���ق ألعاب القوى وسأواصل العمل 
م���ع االتح���اد م���ن أي موق���ع وإن كان التدريب هو 

المفضل بالنسبة لي.

ما رأيك في االتحاد حالًيا وماذا  «
يمثل لك؟

دعم رئيس االتحاد س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل 
خليف���ة يعتب���ر العامل األس���اس وراء كل ما حققته 
ش���خصيا وما حققه باقي العدائين والعداءات من 
إنج���ازات ونجاح���ات بفض���ل المؤازرة والتش���جيع 
والتقدير الذي يقدمه سموه لنا منذ أن تسلم رئاسة 
االتح���اد ليق���وده إل���ى حقب���ة جدي���دة م���ن التطور 
والنم���اء، فاالتحاد لم يقصر بحقي وقدم لي كل ما 
طلبت���ه حتى في بعض األم���ور الحياتية الخارجية 
ع���ن نطاق الرياض���ة، ونحن ولله الحم���د ال ينقصنا 
ش���يء إطاق���ا، وهن���ا الب���د أن أش���يد كذل���ك بنائب 

الرئي���س محم���د عبداللطيف بن ج���ال الذي يعتبر 
س���ندنا بفضل ما يقدمه لنا من دعم ورعاية كذلك، 
ول���وال ذلك لما تمكنن���ا من تحقيق تل���ك اإلنجازات 

العالمية واألولمبية التي عززت مكانة البحرين.

أال ينقصك شيء؟ «

على المستوى الشخصي كا، ولكن على المستوى 
الرياض���ي فإنن���ا جميعا بحاجة إل���ى مضمار خاص 
أللع���اب الق���وى؛ لنتمك���ن من الت���درب عليه بصورة 
أفض���ل، فنح���ن حالًيا نت���درب على مضمار اس���تاد 
بالص���ورة  نت���درب  ال  ولكنن���ا  الوطن���ي،  البحري���ن 
الكافية إما بس���بب انش���غال الملعب بالمباريات أو 
إغاق مصابيح اإلنارة من دون أن نكمل التدريب 
إلج���راء  مفت���وح  وق���ت  عل���ى  الحص���ول  وع���دم 
إلنش���اء  مش���روع  وهن���اك  التدريبي���ة،  الحص���ص 
مضم���ار نحن بأم���س الحاجة ألن يتح���رك بصورة 
أكب���ر والب���دء ف���ي تش���ييده لنس���تفيد منه بأس���رع 

وقت ويخدم جميع عدائي ألعاب القوى. 

شقيقك سعيد العب في  «
المنتخب، فهل تقدمين له 
النصائح واإلرشادات؟ وهل 

تتوقعين أن يكون بطال في 
المستقبل؟

س���عيد أصغر مني بس���نتين تقريبا ولديه إمكانات 
جي���دة في س���باقي 200 و100 متر، وأن���ا دائما ما 
أقدم له النصائح واإلرشادات وأتمنى له مستقبا 
جي���دا، فهو م���ازال في بداية المش���وار ويكتس���ب 
الخبرة بعد كل مش���اركة ولديه الرغبة والروح في 

العطاء والتميز.

سبق أن أعلنت عن رغبتك في  «
تحطيم الرقم العربي المسجل 

باسم البطلة اآلسيوية السابقة 
رقية الغسرة في سباق 

100 متر، ولكن لغاية اآلن لم 
تحطميه؟

فعا لقد أعلنت ذل���ك ومازلت عند وعدي، فالرقم 
المس���جل باس���م الغس���رة هو 11:12 ثانية وأقرب 
رق���م حققته 11:17 ثانية ويفصلني عنها 6 أجزاء 
م���ن الثاني���ة فق���ط، والتحدي نابع م���ن رغبتي في 
تطوي���ر قدرات���ي والدخ���ول في تحد ج���اد إلثبات 
نفس���ي، ورقية الغسرة بطلة نفخر بها وبإنجازاتها 

والسير على دربها.

أسرع عداءة عربية تطمح في مضمار أللعاب القوى
ع��ال��م��ي��ة ب���م���ي���دال���ي���ة  وأح����ل����م  م������درب������ة...  ن���ف���س���ي  أرى  ال���ع���م���ي���ري: 
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حسن علي

العميري والشيخة حياة بنت عبدالعزيز العميري أثناء مشاركتها بسباق 100 متر بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي

هاجر العميري متحدثة لـ “البالد سبورت”

العميري وفرحة الذهبية بآسياد جاكرتا 2018 العميري متوجة بذهبية 4x400 للتتابع بدورة األلعاب اآلسيوية



ال���م���رك���ز ي��م��ت��ل��ك س��م��ع��ة ع��ال��م��ي��ة وس���ن���ح���اف���ظ ع���ل���ى م���وق���ع���ه ال����ري����ادي

ال��ج��ي��ل ال���م���ؤس���س أرس�����ى ق���واع���د ص��ل��ب��ة س��اه��م��ت ف���ي ن���ج���اح ال��م��ت��ج��ر

أكد  المدير العام لمركز البحرين للمجوهرات إقبال دانسه إنهاء جميع استعدادات المركز للمشاركة في معرض الجواهر العربية الذي يقام في الفترة من 20 الى 24 نوفمبر 
الجاري برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ورفع أس���مى آيات الش���كر والتقدير إلى القيادة الرش���يدة وعلى رأس���ها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة لدعمها معرض 

الجواهر العربية الذي تحتضنه مملكة البحرين سنويا.
وكان لنا معه هذا اللقاء الصحافي:

فخر واعتزاز

حدثنا عن استعداداتكم لمعرض البحرين  «
للجواهر العربية هذا العام؟

ف���ي البداي���ة، أود أن أع���رب ع���ن س���عادتي البالغ���ة بزيارة 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء ونائ���ب رئي���س 
مجل���س الوزراء س���مو الش���يخ علي بن خليف���ة آل خليفة 
لجن���اح المرك���ز ف���ي الع���ام الماض���ي. إن فرح���ة الجميع ال 
توصف بتش���ريف س���مو رئيس الوزراء لجن���اح المركز في 

كل عام.
 كم���ا ان جمي���ع أس���رة المرك���ز فخ���ورون بالمش���اركة ف���ي 
مع���رض الجواه���ر العربية في كل عام، حيث أصبح اس���م 
المركز العريق مالزما لهذا المعرض األضخم في المنطقة.

إن المركز سيحظى في هذا العام بمشاركة مميزة، وإقبال 
كبير من قبل الزبائن الدائمين، س���واء من مملكة البحرين 
أو دول الخلي���ج، كم���ا أن الش���ركة العريق���ة تجن���ي الثم���ار 
وتبن���ي عل���ى ما قدم���ه رجال األعم���ال الثالثة م���ن عطاء 
كبير في تأس���يس هذه الشركة، وهم: عبدالرزاق شيرازي 
)رحمه هللا(، ومجيد ش���يرازي، وأبوالقاسم شيرازي، إذ إن 
الجيل المؤس���س أرسى قواعد صلبة ساهمت في مسيرة 
تمي���ز المرك���ز ف���ي مختل���ف المراح���ل، وق���د أنهين���ا جميع 
االس���تعدادات الالزم���ة للمش���اركة ف���ي مع���رض الجواه���ر 

العربية بتسخته الجديدة.

نمو المركز

كيف نجحت رؤية عائلة شيرازي في التوسع  «
بالبحرين والخليج؟

إن رؤية عائلة شيرازي نجحت وبفضل الجهود الجماعية 
للموظفي���ن المخلصي���ن ف���ي نم���و المركز م���ن متجر واحد 
ف���ي العام 1978 إلى 21 متجرا اليوم عبر مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية مع أكثر من 60 عالمة تجارية 

مرموقة. 
الثان���ي م���ن رج���ال  بم���ا يقدم���ه الجي���ل  وأود أن أش���يد 
األعمال تحت محمد الشيرازي وعباس الشيرازي وأحمد 
الش���يرازي وحس���ين الش���يرازي، وكذلك س���يدات األعمال 
دين���ا الش���يرازي وسوس���ن الش���يرازي ورحم���ة الش���يرازي 

وليلى الشيرازي، وبقية أبناء الشيرازي...
ويتماشى تاريخ المركز العريق في توفير التميز والجودة 
م���ع تاري���خ البحرين العري���ق الغني بالمجوه���رات، كما أنه 
عالم���ة على أن المركز أصبح جزءا مهما وعريقا ويش���كل 

جزاء من هوية المملكة في صناعة المجوهرات.

خطط توسعية

حدثنا عن الخطط التوسعية لمركز البحرين  «
للمجوهرات؟

 إن المركز ال يزال طموحا في مزيد من التوس���ع وتقديم 
العالمات التجارية الجدي���دة إلى الزبائن، ومواكبة كل ما 
ه���و عصري وفاخر، مش���يرا إل���ى أن المركز يهت���م بافتتاح 
المتاج���ر متع���ددة العالم���ات التجارية في مركز التس���وق 

األكثر شهرة في المملكة.
ويخطط مركز البحرين للمجوهرات للكش���ف عن عالمات 
تجارية جديدة من أجل التوس���ع. مع التركيز الدائم على 

توفير األفضل. 
يذكر أن بوتيك ش���وبارد في فندق الرتز كارلتون وبوتيك 
ت���اغ هيوي���ر الجديد في مجمع الس���يتي س���نتر مفتوحان 
اآلن أيضًا لكي يستطيع الزبائن اكتشاف آخر المجموعات 

من الساعات الفاخرة.
ويحظ���ى مرك���ز البحري���ن للمجوه���رات بس���معة عالمي���ة 
ممت���ازة وسيس���تمر باالحتف���اظ بموق���ع ق���وي ف���ي مجال 
المجوهرات والس���اعات في الس���نوات المقبلة. إنها شركة 
تمتلك جميع الس���مات الصحيحة التي سوف تدفعها نحو 

المستقبل.

خدمة ما بعد البيع

بم يتميز المركز وما سر نجاحكم؟ «
ويؤم���ن مركز البحرين للمجوهرات بإرضاء العمالء وأصبح 
ه���ذا هو ش���عار المركز. ويفخ���ر المركز بما يولي���ه من اهتمام 

خاص للذوق الفردي لعمالئه.
إن نج���اح الس���اعات والمجوه���رات يعتم���د عل���ى 

خدم���ات ما بعد البيع المقدمة وما يليها من 
خدمات تق���دم إلى العمي���ل. ويعطي مركز 
البحري���ن للمجوه���رات األولوي���ة القص���وى 

لهذه الحقيقة. 
خل���ف  االس���تثنائية  الخب���رات  نوف���ر  إنن���ا 
الكوالي���س ف���ي مرك���ز اإلص���الح والعناي���ة 
بالس���اعات. ويت���م تدريب فنيي الس���اعات 
التابعي���ن للمرك���ز بانتظ���ام ف���ي سويس���را 

االبت���كارات  بآخ���ر  إط���الع  عل���ى  ليكون���وا 
التكنولوجية في مجال صناعة وتصليح الساعات. 

وافتتحت الش���ركة العريقة مركزا لصيانة مس���تقل للساعات 
ف���ي مودا مول، علما أن الورش مجهزة بأحدث آالت صيانة 
وتصليح الس���اعات. كما يتم اختبار الس���اعات قبل إرجاعها 
للتأك���د من ج���ودة أدائها. س���واًء ف���ي الواجهة ف���ي المتاجر 
أو البوتي���كات أو خل���ف الكوالي���س، يلت���زم مرك���ز البحري���ن 
للمجوه���رات بالحف���اظ عل���ى جم���ال وقيم���ة مجوهراتك���م 

وساعاتكم.

 جودة عالية وتميز

ما المبادئ والقيم التي تستندون إليها في  «
عملكم؟

وح���ددت عائلة ش���يرازي منذ البداية مجموع���ة من المبادئ 
والقيم األساس���ية التي ستشكل القاعدة لتجارتهم: الجودة 

العالية وخدمة عمالء اس���تثنائية وشغف التميز. وهذه هي 
القيم األساسية التي أوصلت المركز إلى ما هو عليه اآلن. 

ويمك���ن العث���ور عل���ى المركز في ع���دة مواقع ف���ي البحرين، 
منها مودا مول ومجمع س���يتي سنتر وفندق الفور سيسونز 

وفندق الرتز كارلتون.
 بإمكان عمالئها الكرام االختيار من بين عدة عالمات تجارية 
ش���هيرة للس���اعات مثل باتيك فيليب وبريجيت وفاشيرون 
كونس���تانتين وآي النج وس���وهني وييغر ل���ي كوتور وهاري 
وينس���تون وبولغ���اري وغروب���ل فورس���ي وبياجي���ه وهوبلو 

وأوميجا وشوبارد وتيفاني أند كو والمزيد.
يذك���ر أن 3 رج���ال أعم���ال بارزي���ن وه���م: الس���يد عبدالرزاق 
شيرازي، والسيد مجيد شيرازي والسيد أبوالقاسم شيرازي، 
قد أسسوا متجر مركز البحرين للمجوهرات األول في العام 
1978. وكان ه���ذا التاري���خ ه���و مي���الد المرك���ز وأصبح رائد 

األعمال الفاخرة في المملكة الجميلة.

المركز ال يزال طموًحا في 
التوسع وتقديم العالمات 

التجارية الجديدة

نسعى إلرضاء 
الزبائن بطرح أكثر من 

60 عالمة عريقة

لدينا خبرات استثنائية 
خلف الكواليس في 
مركز إصالح الساعات

داسنه: “البحرين للمجوهرات” يشكل جزءا من هوية المملكة
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فرحتنا ال توصف 
بتشريف سمو رئيس 

الوزراء لجناح المركز

أنهينا كل االستعدادات 
للمشاركة في معرض 

الجواهر العربية

المدير العام لمركز 
البحرين للمجوهرات

إقبال دانسه



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أعلن���ت “مجوه���رات آس���يا”، إحدى أكبر ش���ركات المجوهرات الش���هيرة في البحرين، عن عرض مجموعة واس���عة من المجوهرات الراقية والس���اعات المتطورة الت���ي تنتجها عدد من 
أش���هر ش���ركات المجوهرات والس���اعات المرموقة في العالم في معرض الجواهر العربية 2018، الذي سيقام في الفترة من 24-20 نوفمبر الجاري في مركز البحرين الدولي للمعارض. 
ومجوهرات آس���يا هي الوكيل الرس���مي ألكثر من 60 عالمة تجارية حول العالم، بدًءا من عالمة ماركيز الكالس���يكية األكثر ش���هرة، ووصوالً للساعات والمجوهرات العصرية الفاخرة 

ذات األسعار المعقولة. 

وخالل معرض الجواهر العربية ستعرض 
مجوهرات آسيا مجموعة من التشكيالت 
الخاص���ة والقط���ع الحصري���ة الت���ي توف���ر 
المجوه���رات  لعش���اق  ممت���ازة  فرص���ة 
والمس���تثمرين ف���ي المجوه���رات الراقي���ة 
نوعه���ا.  م���ن  فري���دة  روائ���ع  الكتش���اف 
كذل���ك  آس���يا  مجوه���رات  وس���تعرض 
مجوه���رات  م���ن  الخاص���ة  مجموعته���ا 

القط���ع  ع���ن  ع���ن  للباحثي���ن  األع���راس 
االستثنائية لهذا اليوم المميز.

وبهذه المناس���بة، قال رئيس مجلس إدارة 
شركة مجوهرات آسيا محمد جعفر،: “لقد 
رّس���خ مع���رض الجواه���ر العربية س���معته 
كواح���د م���ن أه���م مع���ارض المجوه���رات 
ف���ي العال���م، حي���ث إن���ه ح���از عل���ى ثق���ة 
المش���ترين نظًرا ألنه يجمع األفضل تحت 

س���قف واح���د. ويس���عدنا أن نق���دم مجدًدا 
تش���كيالت مجوه���رات آس���يا الرائع���ة من 
أفض���ل العالمات التجاري���ة الحصرية في 
مع���رض الجواهر العربية له���ذا العام”. كما 
أعلنت مجوهرات آس���يا ع���ن أن المصممة 
مي���ان جعفر س���تقدم المجموع���ة الخاصة 
 MJ التجاري���ة  العالم���ة  تح���ت  بالش���ركة 
لتكتم���ل بها مجموعة العالم���ات التجارية 

العالمي���ة الرفيع���ة الت���ي س���تعرض خ���الل 
معرض الجواهر العربية.   ولدت مجموعة 
مي���ان جعف���ر م���ن الش���غف بخل���ق الجمال 
واألحج���ار  الثمين���ة  المع���ادن  باس���تخدام 
الكريمة، كما أن التش���كيلة مس���توحاة من 
إل���ى  البس���يطة وموجه���ة  جم���ال الحي���اة 
كل ام���رأة ورج���ل يري���دون ش���يًئا فري���ًدا 

يستكملون بهم شخصيتهم.

MJ ج��ع��ف��ر  م���ي���ان  ت��ش��ك��ي��ل��ة  ع����رض  م������رة..  ألول 

“آسيا” تضيء أجنحة “الجواهر العربية”

بالتع���اون مع أمان���ة محافظ���ة العاصمة 
نّظم أعضاء حملة التسويق االجتماعي 
ندوره���ا”  “ي���الّ  فعالي���ة  الدان���ة”،  “ث���رى 
وتجمي���ع  كرباب���اد  س���احل  لتنظي���ف 
إع���ادة  به���دف  البحري���ة  المخلف���ات 
تدويره���ا، وذل���ك انطالًق���ا م���ن مب���دأي 
االس���تدامة والخدم���ة المجتمعي���ة التي 

تستند عليهما حملة “ثرى الدانة”.
ه���ذا، وتأت���ي الفعالية في إطار مش���ترك 

للتش���جيع عل���ى إع���ادة تدوي���ر منتجات 
البيئة البحرينية، الذي أطلقته مجموعة 
بجامع���ة  اآلداب  كلي���ة  طالب���ات  م���ن 
البحري���ن، لخل���ق مجتم���ع ُم���درك لث���راء 
البيئ���ة بالمنتج���ات الت���ي يمك���ن إع���ادة 
تدويره���ا ومن ث���م تقديم ريعه���ا لصالح 
الفئات المحتاج���ة في المجتمع كمبادرة 
إنس���انية بهدف تعزي���ز روح العطاء في 

نفوس الشباب.

وفي هذا اإلطار، صرحت المشاركة فاطمة عباس إحدى طالبات جامعة  «
البحرين: “فعالية رائعة، ساعدتنا على التعرف على المنتجات البيئية 
البحرينية الموجودة من حولنا وكيفية تدويرها، نحن بحاجة إلى مثل 

هذه الفعاليات بشكل دوري لتوعية األشخاص وتثقيفهم”.

“ثرى الدانة” تطلق “يلاّ ندورها”
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حص���ل خليف���ة محمد خليفة، وهو بحريني متقاعد، عل���ى جائزة نقدية بقيمة 
250 أل���ف دوالر بعد أن أصبح الرابح الثالث لجائزة حس���اب ثمار الكبرى لهذا 
ا له.  العام من بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقرًّ

وق���ام نائب الرئي���س التنفيذي، المجموعة 
المصرفي���ة ف���ي بن���ك اإلثم���ار عبدالحكيم 
المطوع بتسليم الجائزة النقدية التي تبلغ 
قيمته���ا 250 أل���ف دوالر ف���ي احتفال عقد 
بمجمع الس���يف وحض���ره رابحون آخرون 
في س���حوبات ثمار باإلضافة إلى مس���اعد 
المدي���ر العام، رئي���س األعم���ال المصرفية 
م���ن  وأعض���اء  جناح���ي  محم���د  لألف���راد 

الفريق اإلداري لبنك اإلثمار. 
وف���ي ه���ذا الصدد، عل���ق المط���وع بالقول: 
أن  يس���رني  اإلثم���ار،  بن���ك  ع���ن  “بالنياب���ة 
أتوج���ه بخال���ص التهان���ي للس���يد خليف���ة 
وعائلته وجميع الفائزين اآلخرين بسحب 
ثمار هذا الش���هر، حيث يسرنا دائًما إدخال 
البهجة والسرور على العديد من العائالت 

ف���ي البحرين. إن حس���اب ثم���ار في عامه 
الثام���ن يقدم أكب���ر عدد من الف���رص لربح 
الجوائ���ز مقارن���ة بالمنتج���ات المماثلة في 
األف���راد  مي���زة تج���ذب  البحري���ن، وه���ذه 

الراغبين في االدخار”.

بحرينـي يكسـب 250 ألـف دوالر مـع “ثمـار”

إقبال كبير على سيارات المؤتمرات
“م����ون����ت����ري����ال” ت���ع���ل���ن وص��������ول ال����دف����ع����ة ال���ج���دي���دة

م���ا زالت تش���هد ش���ركة مونتري���ال اقب���اال منقط���ع النظير على 
عروض سيارات المؤتمرات التي طرحتها مؤخرا في عروضها 
المميزة لتصفية نهاية العام ويأتي هذا االقبال بسبب التوفير 
الكبي���ر ال���ذي يحصل علي���ه العميل ف���ي بفضل التنافس���ية في 

االسعار واالقساط. 
ويش���مل الع���رض مجموعة كبيرة من الس���يارات موديل 2018 

التي استخدمت لمدة 3 ايام.
واعلن���ت الش���ركة ع���ن وص���ول دفع���ة جدي���دة م���ن س���يارات 
المؤتمرات التي لم تسلم بعد ومتاحة اآلن لدى جميع معارض 
الش���ركة حيت طرحت الش���ركة مجموعه كبيرة من الس���يارات 
العائلي���ة والس���يارات االقتصادي���ة الممي���زة وس���يارات الدف���ع 
الرباع���ي وحت���ى المركبات التجاري���ة. وتتمتع الس���يارات التي 
يش���ملها العرض فقط اس���تخدام 3 ايام وانها مازالت مضمونة 

لدى الوكيل المعتمد.
وقدمت الشركة اسعارا مميزة وتنافسية على جميع السيارات 
المشمولة داخل العرض وايضا على مجموعة اخرى كبيرة من 
س���يارات موديل 2019 الجديدة حتى يتنس���ى لجميع العمالء 
حرية االختيار مع الس���يارة التي تناسب احتياجاته، باالضافة 
ال���ى الهداي���ا الفورية الممي���زة والمبال���غ النقدي���ة المقدمة التي 

يستلمها العميل عند شرائه سيارته من شركة مونتريال. 
وتنوعت العروض والتس���هيالت المقدمة من ش���ركة مونتريال 
للس���يارات ف���ي الطرق التمويلية المميزة والتي تناس���ب جميع 
فئات المجتمع وبأفضل االقس���اط الميس���رة ودون دفعة اولى 

وف���ي نف���س الي���وم يمك���ن للعمي���ل الحص���ول عل���ى الموافق���ة 
التمويلي���ة، باإلضافة الى العرض المميز “اس���تأجر لتملك” الذي 
يعتب���ر م���ن الط���رق الفريدة الت���ي تتميز به���ا ش���ركة مونتريال 

للسيارات.

يعقد في الشهر الحالي نوفمبر مهرجان السحب الكبير الثامن لحاملي بطاقات امتياز 
– البطاقة االئتمانية الرائدة من تس���هيالت البحرين – على مدى 3 أيام، وذلك للس���حب 

على 11 سيارة و50 جائزة قيمة وفخمة في مركز البحرين الدولي للمعارض.

وص���رح مدي���ر بطاق���ات االئتم���ان رس���ول 
العالي أن الش���ركة تحرص على إقامة هذه 
الفعالية السنوية تقديرًا منها لعمالئها على 
االئتماني���ة،  امتي���از  لبطاق���ات  اختياره���م 
واالحتف���اء بعمالئها ضم���ن مهرجان عائلي 

متنوع. 
ودعا جميع حاملي البطاقة إلى التس���جيل 
للتأه���ل للس���حب الكبي���ر والحص���ول عل���ى 

فرصة الفوز بواحدة من الجوائز القيمة.
وق���د ت���م فت���ح ب���اب التس���جيل لمهرج���ان 
الس���حب الكبي���ر لكاف���ة عم���الء امتيازم���ن 
خ���الل صفح���ة التس���جيل الموج���ودة في 
الموق���ع االلكترون���ي للش���ركة، أو حس���اب 
االنس���تغرام @IMTIAZCARD علم���ا بأن���ه 
س���يقام هذا العام س���حب خاص للسيدات 
حامالت بطاقات امتيازfor Her والسحب 
الكبير العام لكافة أنواع البطاقات االخرى.

وأك���د العالي أن الش���ركة تتوقع أن يش���هد 
الحض���ور الجماهي���ري ارتفاع���ًا ع���ن الع���ام 
اع���داد  ارتف���اع  بفض���ل  وذل���ك  الماض���ي، 

حامل���ي البطاقة، واالقبال الكبير على هذه 
الفعالي���ة من قب���ل العمالء، مش���يرًا إلى أن 
الش���ركة تس���عد بتنظيم هذا اللقاء س���نويًا 
لتب���ادل اآلراء مع الزبائن لتحس���ين تجربة 

العمالء في كافة المجاالت.

“امتياز”: السحب على 10 سيارات
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تستعيد الحرية في التصرف والقدرة على 
المناورة.

تحل قضايا مالية أو تخوض مفاوضات مع 
مؤسسة.

وضع حد لذلك اليوم أفضل بكثير من الغد.

عوارض سببها القلق، فال تتردد في استشارة 
الطبيب.

نجاح كبير وغير متوقع، بعد القرارات الحاسمة.

الخوف من اإلصابة بالتهابات يسيطر على 
نفسيتك.

تتخلص من عثرات تعرقل الخطى وتتجنب 
نزاعًا.

الصراحة تعبد الطريق أمامكما نحو خطوات 
ناجحة.

غض الطرف عن تجاوزات إذا كانت غير 
متعمدة.

تتخلص من بعض اإلرباك بسبب كثرة الضغوط.

تتمتع بقدرات الفتة لتجاوز الصعاب مستفيدًا 
من الوقت.

تقترب شيئًا فشيئًا من الكمال الصحي بفضل 
التمارين.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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جورجي زوكوف 

يبدأ عملية 
أورانوي، وهي 

العملية التي 
حولت دفة الصراع في 

معركة ستالينجراد.

فاجأت النجمة ميغ 
رايان محبيها حول 
العالم عندما أعلنت 

خطبتها للنجم جون 
ميلنكامب.

رايان كشفت عن الخبر 
عبر حسابها الخاص 
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أحــد المخــرجيـــن والمـؤلفـيــن المتميزيـــن فـــي الســينمـا

“القاهرة السينمائي” يكرم بيتر جرينواي

أعل���ن مهرج���ان القاهرة الس���ينمائي الدولي عن تكري���م المخرج والكاتب 
والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، 
وذل���ك خ���الل حفل افتتاح الدورة ال 40 للمهرجان، التي تقام فى الفترة 
م���ن 20 حتى 29 نوفمبر الحالي. يأتي تكريم جريناواي تقديًرا لمس���يرته 
الس���ينمائية والفني���ة العالمي���ة المضيئ���ة والب���ارزة، إضاف���ة إل���ى مكانته 
المرموق���ة كأح���د أب���رز المخرجين العالميي���ن، كما يقوم جرين���واي بإلقاء 
درس ف���ي الس���ينما “ماس���تر كالس” لنق���ل تجربت���ه للحضور من دارس���ي 

السينما ومحبيها في القاهرة.

ول�����د ب��ي��ت��ر ج���ري���ن���واي ف����ي وي��ل��ز 
ويعيش  ل��ن��دن  ف��ي  تعليمه  وتلقى 
أمستردام.  في  الحالي  الوقت  في 
أرب��ع سنوات،  لمدة  ك��رس��ام  ت��درب 
وبدأ في العمل على أفالمه الخاصة 
صناعة  في  واستمر   ،1966 فيعام 
التنوع  ف��ي  غ��اي��ة  ب��ط��رق  السينما 
كما أصقل فنه في الرسم وعرضت 
أع��م��ال��ه ف��ي متحف ف��ورت��ون��ي في 
ال��ب��ن��دق��ي��ة وج��ال��ي��ري خ����وان ميرو 
ف��ي��ب��رش��ل��ون��ة وال���ل���وف���ر ب��ب��اري��س 
وال��ح��دي��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ذك��اري��ة 
ب����ن����ي����وي����ورك، وم���ت���ح���ف م��ت��ح��ف 
بويجمانز فان بيونينغنفي روتردام 
ريكزميوزيام  ومتحف  هولندا،   –
فيينا،  في  وهوفبرغ  فيأمستردام 
وبريرا في ميالنو وقد قام بجولة 
تسمى  لقصة  بعرضه  العالم  ح��ول 
 .VJ TulseLuperSuitcaesبتقنية 
وكثيرا ما ترشح أعماله لجوائز من 
كان  مثل  السينمائية  المهرجانات 

وفينيسا وبرلين.
األول  ال���ط���وي���ل  ف��ي��ل��م��ه  وح���ص���ل 
The Draughts� المصمم ”  عع��ق��د 

 1982 ع����ام   man’s Contract
النقدية  اإلش��ادات  من  الكثير  على 
س��اه��م��ت ف��ي إرس���ائ���ه ك��واح��د من 
أه���م ص��ان��ع��ي األف����الم ف��ي ال��ع��ال��م، 
مثل  ب��أف��الم  أثقلت  السمعة  وتلك 
“الطباخ واللص وزوجته وعشيقها ” 
 The Cook، The Thief، His“
 ،1989 wife & her lover ”ع��������ام 
ال����ذي ح��ص��د ع��ن��ه ج��ري��ن��واي سبع 

ج���وائ���ز ك��م��ا ت��رش��ح ل��ع��ش��ر ج��وائ��ز 
 The“” الوسادة “كتاب  أخرى وفيلم 
ال��ذي   1996 Pillow�Book ”ع����������ام 
ب��خ��م��س ج���وائ���ز، وفيلم  ف���از ع��ن��ه 
ال��خ��ي��ال ال��ت��اري��خ��ي ”ج��ول��ت��زي��وس 
 Goltzius and“ ال��ب��ج��ع ”  ورف���ق���ة 
the Pelican Company ”ع���������ام 
“م�����ش�����اه�����دة  وف�����ي�����ل�����م   2012
 2007 ليلية ”“Nightwatching ”عام 

الذي حاز عنه ستة جوائز.
م���ش���روع���ات ج���ري���ن���واي ال��ح��ال��ي��ة 
متعددة  لتطبيقات  مزًجا  تتضمن 
ال��وس��ائ��ط م��ت��داخ��ل��ة م���ع ال��رس��وم 
األص����ل����ي����ة م���ث���ل ل����وح����ة “س���اع���ة 
“العشاء  ولوحة  لرامبرانت  ليلية ” 
األخير ”لدافنشي ولوحة “عرس قانا ” 
لباولو فيرونيزي. أما أحدث أفالمه 
الروائية الطويلة فكان “آيزنشتاين 
 Eisenstein“” ف���ي ج����وان����اخ����وات����و
أق��ي��م  in Guanajuato ”وال����������������ذي 
عرضه العالمي األول في المسابقة 
 ،2015 عام  برلين  الدوليةلمهرجان 
فيلم  تصوير  م��ن  انتهى  وم��ؤخ��ًرا 
Mar� “ثثائقي بعنوان “مارتن لوثر ” 

.”tin Luther
ح��ص��ل ج���ري���ن���اواي ع��ل��ى درج����ات 
دك����ت����وراه ف��خ��ري��ة م���ن ج��ام��ع��ات 
إدنبره وبوخارست وساوثهامبتون 
وأوت�����رخ�����ت، وح���ص���ل ع��ل��ى رت��ب��ة 
اإلم���ب���راط���وري���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة في 
البافتا في  ع��ام1990 وحصل على 
فن  في  إسهامه  مجمل  عن   2014

السينما.

كش���ف رئي���س مهرج���ان إس���كندرية 
أن  هم���ام  ع���وف  لألغني���ة  الدول���ي 
س���تكون  أصال���ة  الس���ورية  الفنان���ة 
المهرج���ان،  افتت���اح  حف���ل  نجم���ة 
مضيفا أن الدورة الخامس���ة عش���رة 
قد تك���ون األخي���رة، بع���د أن اتفقت 
إح���دى ش���ركات اإلنت���اج اإلماراتية 

عل���ى تنظيم مس���ابقة “نج���م العرب ” 
التي ستستمر فعالياتها طوال العام، 
العال���م  دول  م���ن  مط���رب  الختي���ار 
المهرج���ان،  مظل���ة  تح���ت  العرب���ي، 
مبين���ا أن المهرجان ه���ذا العام تأخر 
عن موعده ش���هرا، حيث سيقام في 
15 ديسمبر، لظروف مرضية مر بها.

وأعلن همام أن أصالة تنازلت عن نصف أجرها لمصلحة جمعية فناني  «
ومبدعي اإلسكندرية، المنبثق منها المهرجان، والذي ستعود أرباحه 

هذا العام لمصلحة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المصابين بمرض 
فيروس سي.

أصالة في اإلسكندرية
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 1977
الرئيس المصري أنور السادات يزور إسرائيل ويلقي خطابًا في مقر الكنيست.

 1979
الخميني يفرج عن جميع النساء في مبنى السفارة األميركية في طهران.

 2005
افتتاح مؤتمر الوفاق العراقي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

 2005
القوات األميركية ترتكب مجزرة كبيرة في مدينة حديثة العراقية.

 1805
والدة فرديناند دي لسبس، فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس.
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قال المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان أن بيتر  «
جرينواي أحد المخرجين والمؤلفين المتميزين في السينما البريطانية 

واألوربية، الذين قدموا مجموعة من األعمال السينمائية المهمة 
والملهمة، حيث استطاع أن يرسم عبر الكاميرا نماذج من البشر 

ويرصد حياتهم ما بين آالم وأحالم، ويأتي منحه جائزة فاتن حمامة 
التقديرية تتويجا لمسيرته المتوجة بمجموعة من الجوائز العالمية 

الكبرى منها جائزة بافتا.

متميز

خاص

طلب الفن��ان راغب عالمة من متابعيه ومعجبيه، عبر صفحاته 
الرس��مية على مواقع التواصل االجتماعي، أن يراسلوه بشأن 

تصوير فيديو كليب ألغنيته الجديدة “رّدلي كلماتي”.
وقال عالمة، لجمهوره في الفيديو الذي نش��ره، “أحببُت هذه 
المرة أن أختار فكرة أنتم من يقررها للكليب الجديد”، وطلب 

الس��وبر س��تار من متابعي��ه، وتحدي��دا المبدعي��ن منهم، أن 
يتقدم��وا بأفكارهم الخالقة كي يختار منه��ا واحدة تعجبه ليصور 

بها كليبه القادم “ردلي كلماتي”.

تش��ارك الفنانة أميرة محمد في الدرام��ا االجتماعية “غصون 
د شخصية مختلفة عما قدمته من  في الوحل”، حيث تجّسِ

قبل.
تعتب��ر الفنان��ة البحريني��ة أمي��رة محمد، الكوي��ت نقطة 
انطالقتها الحقيقية إلى الس��احة الفنية الخليجية. وأكدت 

أميرة ف��ي تصريحات أنها تع��ود في الموس��م الحالي بقوة 
للدرام��ا الكويتية، من خالل المش��اركة بمسلس��ل “غصون في 

الوحل” مع الفنانة هدى حسين، والمخرج محمد الشمري.

أعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة 
أنها س��تكرم خالل الدورة الثالثة من المهرجان، والتي تقام 
خالل الفت��رة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، الفنانة الكبيرة 
محسنة توفيق والنجمة منة ش��لبي. وقال السيناريست 
محمد عبدالخالق، رئيس المهرج��ان، إن »إدارة المهرجان 

تح��رص عل��ى تكريم أح��د الرم��وز الفنية م��ن عمالقة الفن 
المصري وأحد نجوم جيل الشباب«. وأكد عبدالخالق أن الفنانة 

الكبيرة محسنة توفيق قيمة فنية يفخر المهرجان بتكريمها.

تكريم شلبي وتوفيقأميرة في “الوحل”عالمة يصور “رّدلي كلماتي”

Peter Greenawayمحمد حفظي



الكويت في عهد عبداهلل بن صباح.. كتاب لسعاد الصباح

وافقت الفنانة مي عمر على البطولة النسائية في الفيلم السينمائي  «
الجديد “حملة فرعون” أمام الفنان عمرو يوسف، وبمشاركة أحمد داود 
وأحمد مالك. علمًا أن العمل مستوحى من قصة الساموراي، وينتمي 

لنوعية األعمال ذات الميزانيات الضخمة. وهو من إنتاج محمد 
السبكي. وكتب المعالجة الدرامية له كريم بشير. فيما سينطلق 

تصويره خالل األيام القليلة المقبلة ليكون جاهزاً للعرض في صيف 
2019. هذا ويراهن المخرج محمد سامي على الفيلم الجديد خاصة 

بعد خالف “السبكي” مع المخرج بيتر ميمي حول تفاصيل المعالجة 
وانسحابه منه، ليتولى هو تقديمه مع فريق عمل مختلف، بعدما 

كانت البطولة مقررة سابقًا مع الفنانين أمير كرارة وغادة عادل.

أص���درت الش���يخة س���عاد الصب���اح، كتابا يع���د األول من نوعه ف���ي المكتب���ة الكويتية يوثق 
مرحل���ة عهد حاكم الكويت الخامس الش���يخ عبدهللا ب���ن صباح الصباح أي بين عامي 1866 

و1892.

وقالت دار س���عاد الصباح للنش���ر والتوزيع، في 
بيان صحفي، إن »الكتاب المعنون »الكويت في 
عهد عبدهللا بن صباح الصباح«، يش���كل إضافة 
مهم���ة لجهود توثي���ق تاريخ الكويت، ويس���لط 
الض���وء عل���ى فترة لم يت���م بحثها س���ابقا، علما 

أنها مرحلة مفصلية«.
وج���اء في مقدم���ة الكتاب بقلم س���عاد الصباح 
أن »الش���عوب تستمد من تاريخها عناصر قوتها 
وتماس���كها االجتماعي وإرادتها المش���تركة في 
مواجه���ة الصع���اب والش���دائد، وم���ن أجل ذلك 
اهتمم���ت بالكتابة عن الش���خصيات التي أثرت 
ف���ي تاريخ الكويت، فأص���درت كتابين أحدهما 
ع���ن عبدهللا مبارك الصب���اح، والثاني عن والده 
الش���يخ مبارك الصب���اح حاكم الكويت الس���ابع، 
ث���م هذا الكتاب عن الش���يخ عب���دهللا بن صباح 

الصباح الحاكم الخامس للكويت«.
وتوضح صفحات الكتاب العالقة الوثيقة التي 
جمع���ت بين أهل الكويت حكام���ا ومحكومين، 
التش���اور  ب���روح  اتس���م  الكوي���ت  حك���م  وأن 

والتس���امح، وه���و م���ا أعط���ى لتاريخه���ا نكه���ة 
خاصة تميزت بها عن اآلخرين.

وس���لطت الصب���اح، الضوء ف���ي المقدم���ة على 
موضوع الكتاب أي ش���خصية وتجربة الش���يخ 
عب���دهللا ب���ن صباح الصب���اح، الذي عرف باس���م 
الذي���ن  الش���يوخ  أح���د  وأن���ه  الثان���ي،  عب���دهللا 
اس���تمر حكمه���م م���دة طويل���ة أس���وة بالح���كام 
الش���يخ  األكب���ر  ج���ده  وه���م  األوائ���ل،  الثالث���ة 
صب���اح ب���ن جابر، مؤس���س الكوي���ت الذي حكم 
م���دة 24 عام���ا، ونجل���ه الش���يخ عب���دهللا األول 
ال���ذي حكم 38 عاما، والش���يخ جابر بن عبدهللا 
األول الذي حكم 45 عاما، واش���تهر باسم جابر 
العي���ش لكرمه وجوده في حين والده الش���يخ 
صباح الثاني، اقتصرت فترة حكمه على س���بع 
س���نوات. وذكرت أن المراس���الت الدبلوماس���ية 
البريطاني���ة أش���ارت إل���ى أن »ح���كام الكوي���ت 
األوائ���ل أحيانا بلقب »ش���يخ الكويت«، وأحيانا 
الش���يخ  وكان  القري���ن«،  »ش���يخ  بلق���ب  أخ���رى 
عبدهللا هو آخر من أشير إليه باللقبين واستقر 

تعبيرا »شيخ الكويت«، و»مشيخة الكويت« في 
الس���جالت البريطاني���ة، ابتداء م���ن عام 1871.

ولفت���ت إل���ى أن »فت���رة حك���م الش���يخ عب���دهللا 
كانت مليئة باألحداث والتقلبات والحروب في 
المنطقة، مش���يرة إلى »تصاعد الدور البريطاني 
وإبرام بريطانيا عام 1861 اتفاقية مع عدد من 
المشيخات العربية في منطقة الخليج، لضمان 
نفوذه���ا فيها والت���ي عرفت باتفاقية الس���احل 
الس���نوات  أن  الصب���اح،  وبين���ت  المتصال���ح«. 
األولى من حكم الش���يخ عبدهللا كانت امتحانا 

قاس���يا للحاك���م الجدي���د، ومثل���ت تحدي���ا ف���ي 
مواجهة المصاع���ب والكوارث الطبيعية، فكان 
ع���ام 1867 ع���ام الهيل���ق، وال���ذي تعرضت فيه 

الكويت لمجاعة كبرى.

وتمنت أن تحمل هذه الصفحات ما  «
يضيف جديدا لمعرفة الشباب الكويتي 

بتاريخ بالدهم، وما يزيد من تقديرنا جميعا 
للدور الذي قامت به األجيال الرائدة في 

وضع األساس لتقدم الكويت قبل ظهور 
النفط.

االثنين
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نظم���ت هيئة البحرين للثقافة واآلثار مس���اء 
ي���وم الس���بت المواف���ق 17 نوفمب���ر 2018م، 
أمسية موس���يقية لفرقة دار الّرفاع الصغيرة 
في دار الرفاع العوده. وجاءت هذه األمسية 
ضم���ن جهود هيئ���ة الثقاف���ة إلحي���اء التراث 
الموس���يقي البحرين���ي، حيث قدم���ت الفرقة 
مجموع���ة أغنيات تقليدي���ة بحضور عدد من 
أهالي المنطق���ة والمهتمين بالتراث والثقافة 
ق���د  الثقاف���ة  هيئ���ة  وكان���ت  المملك���ة.  ف���ي 
افتتح���ت دار الّرف���اع العوده خالل ديس���مبر 
2017م ضم���ن برنامجه���ا “آثارن���ا إن حك���ت”. 
وج���اء المش���روع منس���جمًا م���ع خط���ة عم���ل 
الهيئة ومس���اعيها الرامية إلى تأس���يس بنية 

تحتّية ثقافية مستدامة.
يذك���ر أن مش���روع دار الرفاع الع���وده، والذي 
قامت بتصميمه ش���ركة الهندس���ة البلجيكية 
 Office Kersten Geers David Van(
Severn( بالتعاون مع ش���ركة “إعمار”، يهدف 

إل���ى المحافظ���ة على ال���ّدار الحالي���ة الواقعة 
في فريج الرفاع الش���رقي القديم. ويتضمن 
المش���روع توس���عة المس���احة المحاذية للدار 
لتش���مل قاع���ة أكب���ر للع���رض. وتس���اهم دار 
الرف���اع الع���وده ف���ي تعزي���ز الت���راث العري���ق 
لمدينة الرف���اع وتقاليد الغناء الش���عبي التي 

تشتهر بها هذه المنطقة بالذات.
ويتك���ون مبن���ى ال���دار من 3 طوابق مكس���وة 
بواجهة معش���قة من الف���والذ والذي باإلمكان 
رف���ع الجزء الس���فلي الواقع بمح���اذاة الطابق 
األرضي وفتحه مباش���رة على الشارع العام، 
ألهال���ي  كمجل���س  ال���دار  دور  بذل���ك  مع���ززا 
المنطقة. كما يس���اهم المشروع الذي يتشابه 
ف���ي تصميمه مع مجل���س دار جناع في خلق 
شبكة من البيوت والدور التراثية المتشابهة 
ف���ي مختلف مناطق البحري���ن تدعم الجهود 
القائم���ة إلحي���اء التقالي���د الغنائي���ة الش���عبية 

وفن الصوت وجعلها متاحة أكثر للزوار.

نظم مرك����ز عبدالرحمن كان����و الثقافي في 
يوم الثالث����اء الماضي الموافق 13 نوفمبر 
أمسية شعرية للشاعرة اإلماراتية الهنوف 
ش����ريفة  الس����عودية  والش����اعرة  محم����د 
الحس����يني )واليف( والش����اعرة الس����عودية 
األمس����ية  أدارت  وق����د  الده����ام  ماج����دة 

الكاتبة ندى نسيم.
وابتدأت األمسية بأبيات جميلة من الشعر 
ألقته����ا الش����اعرة ماج����دة الده����ام، وتبعتها 
الش����اعرة الهن����وف محم����د ببع����ض األبيات 
الفصي����ح  العرب����ي  الش����عر  م����ن  الش����عرية 
الحس����يني  ش����ريفة  الش����اعرة  لتواص����ل 
)والي����ف( األمس����ية بإلق����اء أبي����ات ش����عرية 

مدح����ت فيها المملك����ة العربية الس����عودية 
وشددت فيها على حب الوطن. 

 ثم تتابعت مشاركات الشاعرات بإلقاء  «
بعض من قصائدهم الشعرية المميزة 

والتي حازت على إعجاب الحضور 
وفي ختام هذه األمسية الشعرية 

تقدمت عريفة األمسية بالشكر الجزيل 
للشاعرات المشاركات في هذه األمسية 

المميزة وتم تكريمهم من قبل رئيس 
مجلس ادارة مركز عبدالرحمن كانو 
الثقافي األستاذ علي عبدالله خليفة 

إلحياء هذه الفعالية ولمشاركاتهم 
المميزة على الساحة الشعرية.

يع���رض مس���رح جلجامش ف���ي تمام الس���اعة 
الثامنة من مس���اء يوم غد الثالثاء مسرحيته 
البحري���ن  صال���ة  عل���ى  “البقش���ة”  الجدي���دة 
الكات���ب  تألي���ف  م���ن  المس���رحية  الثقافي���ة. 
وإخ���راج  عب���دهللا،  إس���ماعيل  االمارات���ي 
الفن���ان القدي���ر عبدهللا ملك، ومخرج مس���اعد 
م���ن:  كل  وتمثي���ل  محم���ود  عبدالرحم���ن 
احم���د مجل���ي، حس���ن الماجد وعقي���ل الماجد 
وعب���دهللا فقيهي، بمش���اركة فرق���ة جلجامش 
االس���تعراضية، ومس���اعد مخ���رج اول حم���د 
الخج���م ومس���اعد مخ���رج ثان���ي ايم���ان قمبر 
وتصمي���م  الهاج���ري  خليف���ة  وس���ينوغرافيا 
وتصمي���م  الحم���ادي  ابتس���ام  ازي���اء  وتنفي���ذ 
االس���تعراض فه���د محم���د وموس���يقى س���الم 
الج���ارح وتصمي���م االض���اءة عب���دهللا البك���ري 

والمكياج صديقة االنص���اري، وتنفيذ الديكور 
حسن حمد، ومدير االنتاج هشام يوسف.

وفي تعليق سابق عن تصديه لهذا العمل قال المخرج الفنان القدير عبدهللا ملك:  «
“حبيت العمل مع هؤالء الشباب في مسرح جلجامش خاصة مع امتالكهم ميزة ال 

توجد عند المسارح االخرى وهو الجانب االستعراضي والموسيقى، وبالرغم من ان 
النص واقعي وكوميدي وبه مواقف نفسية اال انني اشركت 10 اشخاص سيقومون 

باالداء التعبيري وهم بمثابة االشباح منذ بداية العمل ولغاية النهاية، وكل ذلك 
من اجل االستفادة من الطاقات الموجودة في جلجامش فيما يتعلق بالجوانب 

االستعراضية والموسيقية”.

نص واقعي كوميدي

للس���ينما  البحري���ن  ن���ادي  يع���رض 
االربع���اء  ي���وم  فعاليات���ه  وضم���ن 
“غرب���اء  االيطال���ي  الفيل���م  المقب���ل 

تماما” للمخرج باولو جونيفيس.
تجتمع مجموعة من األصدقاء على 
مائدة العش���اء في منزل زوجين اال 
أن العش���اء الذي كان م���ن المخطط 
أن يكون للضحك والتسلية يتحول 
ف���ي س���ياق تدريجي إل���ى حلقة من 
المكاش���فة عندم���ا تقت���رح صاحب���ة 

الدعوة أن يلعب الجميع.
الجمي���ع   يلعبه���ا  مش���تركة  لعب���ة 
وه���ي وض���ع هواتفهم عل���ى المائدة 
وتش���ارك ما يصل من رس���ائل نصية 
واتصاالت خالل السهرة فيما بينهم 
فتفضح االتصاالت والرسائل حجم 
التناقض���ات بي���ن االصدق���اء وحتى 
النق���اب  أنفس���هم وتكش���ف  االزواج 
عن أس���رار الجمي���ع. وجد االصدقاء 
السبعة أنهم غرباء تماما عن بعضهم 
البع���ض. تم ترش���يح الفيل���م لجائزة 
لجن���ة التحكيم ألفض���ل فيلم دولي 

في مهرجان تربيكا السينمائي.

أك���د الموس���يقار والمط���رب ارحم���ة ال���ذوادي ان تألق 
الفنانين البحرينيين هو نتاج فعلي للدعم الذي تقدمه 
القي���ادة السياس���ية للف���ن واالب���داع عل���ى حد س���واء 
وق���ال: البحرين تتميز بوف���رة الموهوبين والمبدعين 
على كافة المستويات سواء في الموسيقي، المسرح، 
الدرام���ا، الغن���اء وس���ائر الفن���ون، وتأل���ق تل���ك الفنون 
مؤخرا وتحقيقها للعديد من الجوائز في المهرجانات 
العربية هو نتاج طبيعي لالهتمام والدعم اال محدود 

من القيادة السياسية لكل الفنانين والمبدعين.
القاه���رة  موندي���ال  ف���ي  ش���ارك  ق���د  ال���ذوادي  وكان 
الس���ادس لإلذاعة والتليفزيون ال���ذي اختتم فعالياته 
مؤخ���را بجمهورية مصر العربية، وحاز وبجدارة على 
المرك���ز األول والجائ���زة الذهبية المميزة في االبتهال 
الديني )رسول السالم( من تأليف علي الفقي وألحان 
عبدالفت���اح راش���د وتوزيع رض���ا رج���ب، وكذلك على 
الدرع الذهبي عن األغنية الوطنية )ديار الس���الم( من 
تألي���ف مط���ر عبدهللا ولح���ن وغناء ارحم���ه الذوادي، 
وه���ي تتح���دث عن قبيل���ة عنزة وارتب���اط عائالت آل 
خليف���ة وآل س���عود وآل صب���اح الك���رام وحكمهم في 
الجزي���رة العربي���ة، وقد أهدى الفن���ان ارحمة الذوادي 
هذا اإلنجاز للقيادة الحكيمة وإلى الش���عب البحريني 
الوفي، مش���يًرا إلى أنه يش���ارك في كل ع���ام بجهوده 

الفردية.

“غرباء تماما” بنادي السينما الذوادي يهدي جاللة الملك “شكرا أبو سلمان”

محرر مسافات

“كانو الثقافي” ينظم أمسية شعريةدار الرفاع العوده

وقال إن فوزه بهذه المراكز يدل على تميز الفنانين البحرينيين وغزارة عطائهم واضاف، خالل  «
مشاركته في في مونديال القاهرة السادس لإلذاعة والتليفزيون قام بتسجيل اغنيته الوطنية 
الجديدة “شكرا ابو سلمان” وهي من كلمات الشاعر خلف العنزي وألحان ارحمه الذوادي ومن 

المقرر ان تذاع ألول مرة ضمن احتفاالت المملكة بالعيد الوطني مؤكدا انها هدية متواضعة 
منه الي مقام جاللة الملك، ودليل والء وامتنان وشكر لما قدمه جاللته لشعب البحرين في 

ظل المشروع االصالحي.

“شكرا ابو سلمان”
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التلقيح الصناعي يزيد مخاطر اإلعاقة الذهنية
خلصت دراس���ة أس���ترالية إلى أن الوس���ائل التكنولوجية المس���تخدمة ف���ي اإلنجاب، كالحقن المجه���ري، قد تزيد من 

مخاطر إنجاب أطفال يعانون من إعاقات ذهنية.

وفحص الباحثون بيانات 2876 طفال مولودين باستخدام 
تقني���ات التلقيح الصناع���ي، ونحو 208 آالف طفل طبيعي 

في والية أستراليا الغربية بين العامين 1994 و2002.
ووجدت الدراس���ة أن األطفال المولودين بواسطة التلقيح 
الصناع���ي كانوا أكثر عرضة بنس���بة 58 % لإلصابة بإعاقة 

ذهنية بحلول س���ن 8 س���نوات على األقل. وتبين أن 3551 
طف���ال من المولودين طبيعيا أصيب���وا بإعاقة ذهنية، أي ما 
يمثل 17 من بين كل ألف طفل، بينما وصلت هذه النس���بة 
بين األطفال المولودين بواسطة التلقيح الصناعي إلى 20 

من بين كل ألف طفل.

وأشارت الدراسة إلى أن حقن الحيوان المنوي مباشرة في 
البويضة كان مسؤوال عن معظم حاالت اإلعاقات الذهنية 
بي���ن األطفال المولودين بواس���طة التلقيح الصناعي، وفق 
ما ذكرت وكالة رويترز. ويس���تخدم هذا النوع من التلقيح 
الصناع���ي ف���ي حالة عق���م الرجال، أو قلة ع���دد الحيوانات 
المنوي���ة، ويختلف عن الحقن المجهري التقليدي الذي يتم 
في���ه خلط الحيوان المنوي بالبويضة “بش���كل طبيعي” في 

وعاء بالمختبر.

فتاة تقف بالقرب من نموذج لديناصور بالحجم 
الطبيعي خالل معرض في حديقة النباتية خارج 

يالطا، القرم.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الكيلوغرام لن يتغير

“رس���ميا...  بعن���وان  خب���ر  ج���اء 
إع���ادة  عل���ى  يتفق���ون  العلم���اء 
تعري���ف الكيلوغ���رام” م���ن بي���ن 
المنش���ورات األعلى تفاعال على 
إنس���تغرام “البالد” ف���ي اليومين 
الماضيين. وعلق المس���تخدم @

الخب���ر  عل���ى   his_excellency
قائ���ال إن الكيلوغرام ل���ن يتغير، 
ب���ل طريق���ة المعاي���رة، فبدال من 
الفرنس���ية  الس���بيكة  اس���تخدام 
سيتم استخدام ميزان كهربائي.

خبر سار وسيئ في الوقت ذاته لمحبي الوجبات الخفيفة والتسالي بين الوجبات الرئيسية، 
فهناك نوع جديد من المقرمشات تباع في األسواق، لكنها ليست سوى “حشرات مقرمشة”.

وأصبحت سلسلة متاجر “سينسبري” األولى 
في بريطانيا التي تبيع “حش���رات مقرمش���ة” 

معدة لألكل، وبنكهات مختلفة.
وعلى وجه التحديد، تبيع المتاجر الصراصير 
المحمصة بنكهة ال� “باربيكيو”، وتوصف بأنها 

“مقرمش���ة م���ع طع���م غن���ي”، ويب���اع الكي���س 
منه���ا مقاب���ل 1.5 جني���ه إس���ترليني. وتقترح 
متاجر “سينس���بري” أن يتم تناول الصراصير 
المقرمش���ة وحدها كوجبة خفيفة، أو تضاف 
إلى أطباق أخرى مثل السلطات والشعيرية.

أكياس الصراصير المقرمشة للبيع

ahmed.bahar
@albiladpress.com

Û  ربما يصف البعض مؤسس���ات اإلدارة العام���ة بالبيروقراطية المفرطة واإلجراءات
المطول���ة غي���ر المبررة في بعض األحايين، إلى جانب التزامها الش���ديد وغير المرن 
باللوائح واألنظمة، ناهيك عن التسلسل التنظيمي متعدد المستويات وغير العملي 
أحيان���ا عن���د التعامل مع المصالح اليومية للعمالء، هذا إضافة إلى الترهل والبطالة 

المقنعة. 
Û  ما العمل إًذا؟ فاإلبقاء على مثل هذا الوضع، إن كان واقعا، يعني التقصير في حق

المستفيد من الخدمة وزيادة الكلفة على المؤسسات، ما الحل؟
Û  أس���تاذ مرك���ز اإلدارة العام���ة لتطوي���ر الكف���اءة ديفي���د قياوق���و يأتي بنم���اذج ثالثة

لإلدارة العامة الجديدة أوردها لك سيدي القارئ باختصار شديد:
Û  النموذج األول ويهدف إلى جعل مؤسسات القطاع العام أكثر كفاءة وذلك بقياس

ومقارنة أدائها بتلك في القطاع الخاص.
Û  النم���وذج الثاني: وهو نموذج التقلي���ص والالمركزية والمرونة، وذلك بإعادة توزيع

سلطات اتخاذ القرار لتكون في مستويات اقرب إلى العمالء.
Û  النم���وذج الثال���ث وه���و نموذج البح���ث عن التمي���ز أو نموذج الج���ودة والذي يهدف

إلى التطوير المس���تمر لمس���توى الخدمات المقدمة وجعل رضا الزبون هو المقياس 
الحقيقي.

Û  السؤال الذي يمكن أن يطرح اآلن: كيف يمكن االستفادة من تلك النماذج ومحاولة
تطبيقها في مؤسس���ات اإلدارة العامة دون إعادة تش���كيلها لتتالءم كما ’’يقال’’ مع 

معطياتنا وثقافتنا المجتمعية والمؤسسية؟
Û  ربم���ا نس���تطيع القول إن المطلب األس���اس هو إحداث ش���يء م���ن التغيير في نمط

التفكي���ر لدين���ا )mind set(؛ للتغلب عل���ى المفهوم غير العملي وربم���ا الخاطئ وهو 
أن���ه كلم���ا كب���رت إمبراطوريتي - أقصد مؤسس���تي - كلما أصبحت أنا )من يرأس���ها( 

أكثر أهمية.
Û  المطلب الثاني يكمن في اإلجابة الصريحة على السؤال: ماذا يضيف توقيعي على

هذه الخدمة أو هذه المعاملة؟ المطلب الثالث هو ترسيخ ثقافة المقارنة المرجعية 
في مؤسساتنا، فلكي نعرف أين نحن يجب أن نعرف أين وصل اآلخرون. المقارنة 
المرجعي���ة ه���ي أداة فاعلة جًدا لقياس وتقييم األداء المؤسس���ي. ما رأيك س���يدي 

القارئ؟

اإلدارة العامة 
الرشيقة أحمد البحر
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