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Big Bang Ceramic Blue. 
Black ceramic case. Self-winding chronograph movement. 

Blue sunray dial. Blue alligator strap stitched to rubber.

For more information, call
  (973) 1758 6612

Bldg 112, King Mohammed VI Ave,
Block 428, Al Seef District, 

Manama, Bahrain
 (973) 1758 0000 

يفتتح البحرين  الريتز-كارلتون  بفندق  امللكي  الشاطىء   نادي 
مركز لياقة �سن

متتع بأجواء جديدة وعصرية ملرافق املركز الصحي والصالة
الرياضية بفندق الريتز كارلتون البحرين اجلديدة واملزودة بأحدث

أجهزة الكارديو ، وتدريب عا� املستوى با�ضافة ا� حصص
التدريب اجلماعية والفردية وغ� ذلك الكث� ، ناهيك على ا�طاللة

اخلالبة على اخلليج العربي ، يقدم املركز الصحي اك¢ من 85 حصة
للياقة البدنية ± ا°سبوع حتت إشراف

من µ´± اللياقة البدنية 15
املؤهلني تأهيًال عالي¸ من جنسيات ¶تلفة ، وذلك ليتمكن جميع ضيوف

الفندق وأعضاء النادي ا�ستمتاع بخدمات املركز اجلديدة
نحن فخورون وسعداء أن نبدأ عامنا اجلديد بهذا التميز الذي هو جزء

من التزامنا أمام ضيوفنا املميزين
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إقبال كثيف على االقتراع بالخارج
وزير الخارجية: استقبال ناخبين في 29 مدينة بالعالم

دبي ـ العربية نت:

المنامة - وزارة الخارجية

اس���تمرت تظاه���رات عم���ال مصانع قصب 
السكر وشركة تصنيع الفوالذ في مدينتي 
إليه���ا  انض���م  حي���ث  واأله���واز،  الس���وس 
باق���ي الفئ���ات العمالي���ة المتذم���رة، ما دفع 
الس���لطات اإليراني���ة إل���ى اإلف���راج عن 15 
���ا كان���ت ق���د اعتقله���م بتهمة  ناش���ًطا نقابيًّ

تنظيم االحتجاجات.

تظاهرات األهواز 
تقلق نظام الماللي

الناخبون في موسكو يدلون بأصواتهم في االنتخابات النيابية 2018 

مئوية قاصمة

حقق فريق األهلي فوزا مستحقا على  «
حساب النجمة بنتيجة )103/69( في 

المباراة التي جمعتهما مساء 
أمس )الثالثاء(، على صالة 

اتحاد اللعبة، في افتتاح 
منافسات الجولة الخامسة من 

الدور التمهيدي لدوري زين.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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أك���د رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة، لدى 
تفض���ل س���موه بافتت���اح معرض الجواهر العربي���ة 2018، أن نجاح مملك���ة البحرين في 
المحافظ���ة عل���ى االنفت���اح والتن���وع االقتص���ادي س���اهم في تنمي���ة القدرة التنافس���ية 
لالقتصاد الوطني وإيجاد بيئة جاذبة لالس���تثمارات، وجعل من المملكة وجهة مثالية 

الستضافة المؤتمرات والمعارض على المستويين اإلقليمي والعالمي.

وق���ال س���موه “إن نج���اح مع���رض الجواهر 
العربية في ترس���يخ مكانته كحدث سنوي 
مس���توى  عل���ى  متزاي���د  بإقب���ال  يحظ���ى 
المنطق���ة والعال���م، إنم���ا يعكس ما تش���هده 
صناع���ة المعارض والمؤتمرات في المملكة 
من تطور؛ نتيج���ة المزايا والمقومات التي 
يتمت���ع به االقتص���اد الوطن���ي، وما وصلت 
إلي���ه المملك���ة م���ن مكان���ة رائ���دة ف���ي هذا 

المجال”.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
ق���د تفض���ل صباح أم���س بافتت���اح معرض 
نس���خته  ف���ي   2018 العربي���ة  الجواه���ر 
الس���ابعة والعش���رين، وال���ذي يش���ارك في���ه 
أكثر م���ن 550 عارضا من 30 دولة يمثلون 
كبري���ات ش���ركات المجوهرات والس���اعات 
الفاخرة واألحجار الكريمة والتحف الفنية 

وأدوات الكتابة الراقية.

سمو رئيس الوزراء مفتتحا معرض الجواهر العربية 2018

سـمـو رئـيـس الـوزراء: الـبـحـريـن وجـهـة مـثـالـيـة الستـضـافـة الـمـؤتـمـرات والــمـعـارض

االنـفـتـاح أوجـد بـيـئـة جـاذبـة لالسـتـثـمـارات

دبي ـ العربية.نت

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، الثالثاء، إن الواليات المتحدة تعتزم أن تظل 
شريكا راسخا للسعودية.

وأض���اف ترام���ب، ف���ي بي���ان، أن أجه���زة 
تقيي���م  تواص���ل  األميركي���ة  المخاب���رات 
المعلومات بشأن مقتل المواطن السعودي 
جم���ال خاش���قجي، مش���يرا إلى أن���ه “ربما 
سيصعب معرفة جميع الحقائق المحيطة 

بالجريم���ة”. واعتبر الرئي���س األميركي أن 
إي���ران مس���ؤولة ع���ن الح���رب ف���ي اليمن، 
وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة. وشدد 
ترام���ب على أن الس���عودية حليف حيوي 

في مواجهة إيران.

ترامب: أميركا شريك راسخ للسعودية

أع���رب وزي���ر الخارجية الش���يخ خالد ب���ن أحمد بن 
محم���د آل خليفة، عن س���عادته وارتياحه لسالس���ة 
س���ير العملي���ة االنتخابي���ة ف���ي الخ���ارج واإلقب���ال 
الكثي���ف من الناخبين عل���ى التصويت الذي يعكس 
إيمانه���م الش���ديد بالنه���ج اإلصالح���ي الذي أرس���ى 
دعائم���ه عاه���ل البالد صاح���ب الجالل���ة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليفة، ووعيهم الكبي���ر بأهمية هذا 

الحدث الوطني الذي تشهده مملكة البحرين.

وأشار الوزير إلى استقبال البعثات  «
الدبلوماسية للبحرين في الخارج لوفود 

المواطنين منذ الساعة الثامنة صباًحا وحتى 
الثامنة مساء في 29 عاصمة ومدينة مختلفة 

حول العالم، بينما كانت لجنة مختصة في 
وزارة الخارجية تتابع عملية التصويت على 

مدار الساعة.

قال مدير التسويق والمبيعات بشركة “يو بي إم” إلدارة المعارض العربية  «
فوزي الشهابي، إن حجم المعروضات في معرض الجواهر العربية 2018، من 

مجوهرات وأحجار كريمة والحلي تقدر قيمتها بمليار دوالر.

مليار دوالر حجم المعروضات بـ “الجواهر العربية”

زينب العكري وهبة محسن وأمل الحامد من السنابس

)21 - 20 - 06 - 05 - 04(

)08(

)14()14(

إرث مليونير

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن  «
محكمة االستئناف العليا الشرعية 

األولى قضت برفض طعن ورثة 
مليونير على حكم بعدم ثبوت طالق 

موكلتها عربية الجنسية من زوجها 
قبل تاريخ وفاته وتضمين اسمها في 

الفريضة الشرعية للمورث.
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ل���دى تفض���ل س���موه بافتت���اح مع���رض الجواه���ر العربي���ة 2018، أكد رئي���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليف���ة أن نجاح مملكة البحرين 
في المحافظة على االنفتاح والتنوع االقتصادي ساهم في تنمية القدرة التنافسية 
لالقتص���اد الوطن���ي وإيج���اد بيئ���ة جاذبة لالس���تثمارات، وجع���ل م���ن المملكة وجهة 

مثالية الستضافة المؤتمرات والمعارض على المستويين اإلقليمي والعالمي.

الجواه���ر  مع���رض  نج���اح  “إن  س���موه  وق���ال 
العربي���ة ف���ي ترس���يخ مكانت���ه كحدث س���نوي 
يحظ���ى بإقبال متزايد على مس���توى المنطقة 
صناع���ة  تش���هده  م���ا  يعك���س  إنم���ا  والعال���م، 
المعارض والمؤتم���رات في المملكة من تطور؛ 
نتيج���ة المزاي���ا والمقوم���ات الت���ي يتمت���ع ب���ه 
االقتص���اد الوطن���ي، وما وصلت إلي���ه المملكة 

من مكانة رائدة في هذا المجال”.
وأكد سموه أن تنامي نشاط صناعة المعارض 
والمؤتم���رات، مؤش���ر ق���وي عل���ى م���ا تش���هده 
من تطور مس���تمر ف���ي بيئة األعم���ال في ظل 
التس���هيالت والحوافز التي تمنحها الحكومة، 
إضاف���ة إل���ى تمي���ز م���ا تقدم���ه م���ن خدم���ات 
البنية التحتية واللوجس���تية وتوافر القدرات 
البشرية المؤهلة، والمرافق الخدمية المتميزة 

من فنادق ومنشآت المعارض والمؤتمرات.
وكان صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
ق���د تفض���ل صب���اح أم���س بافتت���اح “مع���رض 
الجواهر العربية 2018” في نس���خته الس���ابعة 
والعش���رين، والذي يش���ارك في���ه أكثر من 550 
عارض���ا من 30 دولة يمثلون كبريات ش���ركات 
المجوه���رات والس���اعات الفاخ���رة واألحج���ار 
الكتاب���ة  وأدوات  الفني���ة  والتح���ف  الكريم���ة 
أرج���اء  ف���ي  بجول���ة  س���موه  وق���ام  الراقي���ة. 

وأجنح���ة المعرض، حيث اطلع س���موه على ما 
يش���تمل علي���ه المعرض من منتج���ات متنوعة 
من المعروض���ات الفاخرة للعالم���ات التجارية 
الراقي���ة التي تجس���د روح اإلب���داع والفخامة 
التي يحرص المشاركون في معرض الجواهر 

العربية على إبرازها بشكل مبهر كل عام.
علي���ه  اش���تمل  بم���ا  إعجاب���ه  س���موه  وأب���دى 
المعرض في نسخته هذا العام من معروضات 
قيمة ذات ذوق رفيع، مؤكدا سموه أن معرض 
البحري���ن للجواهر بات عالم���ة بارزة في عالم 
صناعة الذهب والمجوهرات، تتسابق كبريات 
الش���ركات والعالمات التجارية على المشاركة 
في���ه؛ نظ���را لم���ا يتمتع ب���ه المعرض م���ن إقبال 
كبير على مس���توى المنطقة. وعبر س���موه عن 
اعت���زازه بالس���معة والمكان���ة المتمي���زة الت���ي 
تحظ���ى بها صناعة الذه���ب والمجوهرات في 
مملكة البحرين، مش���يرا س���موه إلى ما تشكله 
ه���ذه الصناع���ة العريق���ة من م���وروث حضاري 
وثقافي أصيل، إضافة إلى كونها رافدا حيويا 
مهم���ا لالقتص���اد الوطني. ونوه س���موه بجهود 
الذي���ن  البحرينيي���ن  والمبدعي���ن  المصممي���ن 
يعمل���ون على دمج الت���راث البحريني األصيل 
في صناع���ة الذه���ب والمجوه���رات وتقديمها 

في صورة إبداعات وصلت إلى العالمية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم معرض الجواهر العربية  «
والمشاركين فيه، مثنيا على جهودهم في تنظيم المعرض والتي يتميز باالبتكار والتجديد 

والحرص على إبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من إمكانات متقدمة في مجال صناعة 
المعارض والمؤتمرات.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: االنفتاح والتــــــنوع ساهما في تنمية االقتصاد
ال���م���ع���رض ع���ام���ة ب������ارزة ف���ي ع���ال���م ص��ن��اع��ة ال���ذه���ب وال���م���ج���وه���راتس��موه يفتت��ح مع��رض الجواه��ر العربي��ة بمش��اركة أكث��ر م��ن 550 عارضا م��ن 30 دولة
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سموه قام 
بجولة بالمعرض 

مطلعا على 
المعروضات 

الراقية

إشادة بجهود 
المصممين 
البحرينيين 

وتقديمهم تراثنا 
للعالم

نعتز بسمعة 
ومكانة 

صناعة الذهب 
والمجوهرات 

بالمملكة

تنامي صناعة 
المعارض    
مؤشر على 
ازدهار بيئة 

األعمال 

ن���ج���اح “ال���ج���واه���ر” ي��ع��ك��س م���ا ت��ش��ه��ده ص��ن��اع��ة ال���م���ؤت���م���رات م���ن ت��ط��ورال��م��م��ل��ك��ة وج���ه���ة م��ث��ال��ي��ة الس���ت���ض���اف���ة ال���ف���ع���ال���ي���ات إق��ل��ي��م��ا ودول���ي���ا



تقدم وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة زاي���د الزياني ببالغ التقدير وعظيم االمتنان 
لرئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة على تفضل 
سموه ورعايته الكريمة الفعاليات االقتصادية الكبرى وذات السمعة والمستوى العالي 
من األهمية مثل معرض الجواهر العربية الذي وضع أسم مملكة البحرين على األجندة 

العالمية للمعارض المتخصصة.

 وأك���د الزياني أن الرعاي���ة الكريمة تعكس 
اهتمام قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستقطاب 
المع���ارض العالمية المتخصصة، وتس���خير 
كل اإلمكان���ات والطاق���ات المتاحة لتطوير 
س���ياحة المعارض، وتعزيز مس���اهمتها في 

الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين.
وأش���ار الوزي���ر إل���ى أن صناع���ة المع���ارض 
وس���ياحة األعم���ال أصبح���ت الي���وم ركيزة 
من ركائ���ز التنمي���ة االقتصادي���ة، الفتا بأن 
التطور الذي يش���هده قط���اع المعارض في 

مملكة البحرين يأتي متماشيا مع األهداف 
االقتصادي���ة  وال���رؤى  اإلس���تراتيجية 
للقي���ادة والحكوم���ة والهادف���ة إل���ى تعزيز 
موق���ع البحرين كبلد حاضن لالس���تثمارات 
والمش���اريع العالمي���ة بكاف���ة المس���تويات، 
خصوص���ا في ظ���ل الحوافز والتس���هيالت 
الت���ي تقدمه���ا والمظل���ة التش���ريعية الت���ي 
تتمي���ز به���ا، والت���ي تعتب���ر مص���در ج���ذب 
لكبري���ات المش���اريع العالمي���ة الت���ي بات���ت 
تفضله���ا للعم���ل واإلقام���ة ولمق���رات عملها 

سمو رئيس الوزراء في جولة بمعرض الجواهر العربية 2018 )تصوير: رسول الحجيري(اإلقليمية.

المنامة - بنا

الزياني: رعاية سمو رئيس الوزراء للمعرض مصدر فخر واعتزاز
س���م���وه وض�����ع اس�����م ال���ب���ح���ري���ن ع���ل���ى خ���ري���ط���ة ال���م���ع���ارض ال��م��ت��خ��ص��ص��ة
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االن����ت����خ����اب����ي ب����رن����ام����ج����ه����ا  م������ن   %  75 ت���ن���ف���ي���ذ  ف������ي  ن���ج���ح���ت 

تبّقت أيام معدودات على يوم الديمقراطية األكبر بالبحرين. وش���هدت اللقاءات االنتخابية مع المترش���حين نقاش���ات مستفيضة عن برامجهم 
ووعودهم في حال نيلهم الثقة الشعبية، ولكن المهمة تكون أكثر عسًرا مع النواب الذين ُيجدِّدون ترشيحهم للمقعد البرلماني.

والس���بب أن���ه يتوّجب عل���ى النائب 
أدائ���ه  حس���اب  رصي���د  يع���رض  أن 
البرلمان���ي ط���وال األرب���ع الس���نوات 
رؤى  النائ���ب  أن  ويب���دو  الماضي���ة. 
الحايك���ي واثقة مم���ا أنجزته تحت 
قب���ة البرلم���ان، حاملة معه���ا أضابير 
صعي���د  عل���ى  أنجزت���ه  م���ا  ملف���ات 
الرقاب���ة والتش���ريع، وه���و الواج���ب 
التش���ريعية  للمؤسس���ة  األصي���ل 

المنتخبة.
م���ع  ح���واًرا  “الب���اد”  وأج���رت 
تترّش���ح  الت���ي  الحايك���ي  النائ���ب 
متس���لحة  الجنوبي���ة،  س���ابعة  ع���ن 
القل���م والورق���ة  كعادته���ا بمس���طرة 

واإلحصاءات والمؤشرات.
انتق���اء كل س���ؤال  “اجته���دُت ف���ي 
برلمان���ي بع���د بح���ث واس���تقصاء”.. 
ف���ي  الحايك���ي  النائ���ب رؤى  تؤّك���د 
تجربته���ا  ع���ن  حديثه���ا  مع���رض 

الرقابي���ة الممتّدة ل� 4 س���نوات، َبَدت 
خاله���ا من بين أكثر الن���واب إجادًة 
وإتقاًنا في اس���تخدام أداة الس���ؤال 
البرلمان���ي، فج���اءت أس���ئلتها –ف���ي 
الجوان���ب  عل���ى  مرّك���زًة  األغل���ب- 
االس���تراتيجية ف���ي أداء ال���وزارات 

والجهات الحكومية.
كان���ت الحصيلة النهائية 29 س���ؤاالً 
���ا، بمتوس���ط 7 أس���ئلة ل���دور  برلمانيًّ
االنعق���اد الواح���د، وهو ال���دور الذي 
يمتّد في المتوّسط ل� 8 أشهر تقريًبا، 
والماح���ظ أن م���ا تتيح���ه الائح���ة 
الداخلية لمجلس النواب هو توجيه 
سؤال برلماني واحد فقط لكل شهر 
مي���ادي، م���ا يعن���ي ع���دم إمكاني���ة 
توجي���ه أكث���ر م���ن 8 إل���ى 9 أس���ئلة 
في ال���دور الواح���د بحس���ب فترته، 
وف���ي المحّصل���ة، تش���ير األرقام إلى 
اس���تثمار كبيٍر للحايك���ي لهذه األداة 

المهّمة.
ف���ي  أدخ���ل  “ل���م  ذل���ك  ع���ن  تق���ول 
كن���ُت  ولكنن���ي  لألس���ئلة،  ماراث���ون 
حريص���ًة على اس���تثمار ه���ذه األداة 
الرقابي���ة  مس���ؤولياتي  أداء  ف���ي 
للجه���ات الحكومية، كنُت أس���تغرق 
وقًتا طوي���اً في البح���ث والتقّصي 
ألّي س���ؤاٍل برلمان���ي، وأحرُص على 
بن���اء أركان���ه عل���ى أس���س معرفي���ة 
ا، ليكون موّجًها  ومهنية دقيقة ج���دًّ
االس���تراتيجية  األس���س  عل���ى 
كّل  تنتهجه���ا  الت���ي  والتخطيطي���ة 

وزارة”.
ونجح���ت الحايكي ف���ي تحقيق 75 
% م���ن برنامجه���ا االنتخاب���ي ال���ذي 
قّدمت���ه للناخبي���ن بإطالته���ا األولى 

عند الترشيح لمجلس 2014.
الت���ي تحقق���ت  األم���ور  بي���ن  وم���ن 
بمحور تحس���ين المستوى المعيشي 

المحافظ���ة على مكتس���ب 

وخل���ق  الغ���اء،  ع���اوة 

م���ن  مبتك���رة  عم���ل  ف���رص 

خ���ال إتاحة المج���ال لألعمال 

المنزلي���ة المنتج���ة، وإعادة دمج 

العم���ل،  س���وق  ف���ي  المتعطلي���ن 

وتوفير برامج تدريبية دائمة 

للشباب.

النائب ابن منطقته. والجس���ر األول 
الذي أوصل���ه لقبة البرلم���ان أصوات 
أبناء الدائرة، ومن واجبه أن يعكف 
عل���ى تلبية مطالبه���م الخدمية، ومن 
أب���رز ما س���عت لتنفي���ذه النائب رؤى 

الحايكي:

تطوير منطقة صناعة  «
الفخار.

 إعطاء األولوية ألهالي  «
الدائرة في توزيع مشاريع: 
توبلي، الرملي، الشمالية.

متابعة طلبات األهالي  «
في الوزارات والهيئات 

الحكومية.

مواق���ف  اتخ���ذت  إنه���ا  الحايك���ي  قال���ت 
برلمانية نابعة من قناعة قواعدها الشعبية 
ه���ذه  أب���رز  وم���ن  الوطني���ة،  وقناعاته���ا 

المواقف:

رفض قانون التقاعد الحكومي. «

 رفض رفع أسعار البنزين. «

 رفض التدخالت اإليرانية. «

 رفض الميزانية العامة للدولة. «

 رفض رفع سقف الدين العام. «

 تطوير الفخار 
واألولوية لإلسكان

ال.. ال.. ال.. ال.. ال..

شملت 12 وزيًرا 
يمثلون أهم الوزارات 

الحكومية ذات 
الصلة بالخدمات 

الحكومية التي تمس 
المواطنين وتؤثر في 

حياتهم وأوضاعهم 
المعيشية وحقوقهم 

األساسية

صاحب الحظ األوفر من 
األسئلة وزير العمل 

والتنمية االجتماعية، 
بواقع 9 أسئلة، بنسبة 31 

% من مجموع األسئلة

نصيب وزير المالية 3 
أسئلة برلمانية أولها 

عن الهاجس الشعبي 
“موضوع التقاعد” 

وقدمته بالعام 2016

نصيب وزير النفط 
3 أسئلة برلمانية 

أبرزها بشأن موضوع 
االكتشاف النفطي 

الجديد

رصيد الحايكي بالبرلمان... راقبْت وشرَّعت بامتياز

حظ���ي مل���ف الم���رأة بحض���ور وازن خ���ال 
الفصل التش���ريعي األخير لمجل���س النواب، 
ودفع���ت النائ���ب رؤى الحايك���ي م���ن خ���ال 
موقعه���ا النياب���ي ورئاس���تها للجن���ة الم���رأة 
بع���دد من القضايا الملح���ة التي تهم القطاع 

النسائي ومن أبرزها:

 حق منح الجنسية ألبناء  «
البحرينية المتزوجة من أجنبي.

 إعطاء العامالت في رياض  «
األطفال حقوقهن.

 تثبيت احتياجات المرأة في  «
الميزانية.

 الحد من بطالة اإلناث. «

 التصدي ألي تمييز ضد المرأة. «

 دعم جهود المرأة الرياضية. «

 حق الجنسية والحد 
من بطالة اإلناث
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محرر الشؤون المحلية

متسلحة بالقلم والورقة 
واإلحصاءات والمؤشرات

اجتهدت بانتقاء األسئلة 
البرلمانية بعد بحث

معظم أسئلتها متركزة على 
إستراتيجية أداء الوزارات

29 سؤاال برلمانيا بمتوسط 7 
أسئلة بكل عام

أكثر أسئلة الحايكي لوزير “العمل” ثم “المالية” و “النفط”

تنّوعت األسئلة البرلمانية الموجهة 
من النائب رؤى الحايكي، وتعّددت 
ا -  مجاالتها، والمسؤولون - سياسيًّ

عن موضوعاتها.

رؤى الحايكي

ًعا،  المهم���ة األول���ى تح���ت بص���ر أّي نائ���ب تحت قب���ة البرلم���ان أن يكون مش���رِّ
وسهرت النائب رؤى الحايكي على إنجاز عدد من التشريعات من أبرزها:

 الضمان االجتماعي: زيادة المساعدات االجتماعية. «

 الضمان الصحي: حذف أي مواد يمكن أن تكون مدخاًل  «
لفرض رسوم على المواطن.

 األسرة: إقرار قانون األسرة. «

- لطفل: تغليظ عقوبة المتحرش بالطفل واالستراتيجية  «
الوطنية للطفولة.

 الرسوم: مقترح خفض رسوم البنية التحتية إلى 3 دنانير  «
بداًل من 12 دينارًا.

 قانون الحّد األدنى واألقصى لألجور. «

زيادة المساعدات وال رسوم صحية

        إنفوجرافيك: 
محمد خليل

الحايكي أيدت استجواب ”البترول“ وساءلت وزراء الخدمات
على صعيد الجهود الرقابية، فقد آزرت النائب رؤى الحايكي المواقف الشعبية تجاه القضايا التي تمس جيب 

المواطن، وساءلت مجموعة من وزراء الخدمات عن قضايا حيوية متعددة، ومن بين ذلك:

تأييد استجواب 
وزيري المالية والطاقة 
بسبب صدور قرار رفع 

الدعم عن البترول.

أسئلة لوزير العمل 
عن البطالة ومرصد 

سوق العمل.

وجهت سؤاال 
برلمانية لوزيرة 

الصحة عن مشكلة 
نقص األدوية.

طالبت وزارة التربية 
والتعليم بتشديد 

عقوبة انقطاع الطفل 
عن المدرسة.

أثارت مع وزير 
الصناعة والتجارة 
موضوع رفع أسعار 
األراضي الصناعية.

طالبت وزارة اإلسكان 
بتطبيق مبدأ األقدمية 

في توزيع الطلبات 
والتحّرك على تلبية 
طلبات أهالي الدائرة.

حثت للحد من تضخم الجهاز الحكومي.
شاركت بعضوية لجان تحقيق برلمانية مثل 

اللحوم الفاسدة ووضع طيران الخليج.

        إنفوجرافيك: 

محمد خليل

أبرز محاور أسئلة الحايكي البرلمانية
إعادة هيكلة 

الدعم

حجم وسالمة 
مخزون األدوية

الخطة الخمسية 
للتمكين 

الرقمي

مرصد سوق 
العمل

عائدات رسوم 
مكاتب البريد

مخالفات 
اإلدارة البيئية

نظام التقاعد 
الجديد

استراتيجية 
تطبيق مرسوم 

السيداو

الموازنة 
المستجيبة 
الحتياجات 

المرأة

االستراتيجية 
الوطنية للطفولة

نظام رصد 
األخطاء الطبية



أع���رب وزي���ر الخارجي���ة الش���يخ خالد بن أحمد ب���ن محمد آل خليفة عن س���عادته وارتياحه لسالس���ة س���ير العملية 
االنتخابي���ة ف���ي الخ���ارج واإلقب���ال الكثي���ف م���ن الناخبي���ن عل���ى التصوي���ت الذي يعك���س إيمانه���م الش���ديد بالنهج 
اإلصالحي الذي أرسى دعائمه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ووعيهم الكبير بأهمية 

هذا الحدث الوطني الذي تشهده مملكة البحرين.

وأكد وزير الخارجية أن العملية االنتخابية في البعثات 
س����ارت  الخ����ارج  ف����ي  البحري����ن  لمملك����ة  الدبلوماس����ية 
عل����ى أكم����ل وجه، حي����ث اتخ����ذت س����فارات وقنصليات 
مملك����ة البحرين الترتيب����ات الالزمة كافة لتس����ير عملية 
االنتخاب����ات ب����كل أريحي����ة ويس����ر وف����ي بيئ����ة منظم����ة 
وجهوزي����ة عالي����ة تلي����ق بمث����ل ه����ذه المناس����بة الوطنية 
المهم����ة. وأش����ار الش����يخ خال����د ب����ن أحم����د ب����ن محمد آل 
خليف����ة إل����ى اس����تقبال البعث����ات الدبلوماس����ية لمملك����ة 
البحري����ن ف����ي الخ����ارج لوف����ود المواطنين منذ الس����اعة 
الثامن����ة صباًح����ا وحت����ى الثامنة مس����اء ف����ي 29 عاصمة 
ومدينة مختلفة حول العالم، بينما كانت لجنة مختصة 
ف����ي وزارة الخارجية تتابع عملي����ة التصويت على مدار 

الس����اعة التي بدأت بس����فارة مملكة البحرين في طوكيو 
وستنتهي بسفارة مملكة البحرين في واشنطن والبعثة 
الدائم����ة لمملك����ة البحري����ن ف����ي نيوي����ورك غًدا ف����ي تمام 

الساعة الرابعة فجًرا.
وتق����دم وزي����ر الخارجي����ة بخال����ص التهنئة لعاه����ل البالد 
صاح����ب الجالل����ة المل����ك حم����د ب����ن عيس����ى آل خليف����ة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي����س مجل����س ال����وزراء صاحب الس����مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة نجاح العملية 
االنتخابي����ة في البعث����ات الدبلوماس����ية لمملكة البحرين 

في الخارج.

أثار المترشح النيابي بالدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية اإلعالمي والمهندس محمد درويش موضوع توفير فرص العمل للخريجين 
البحرينيين العاطلين عن العمل من خالل قصة تابعها قبل ش����هرين باحثا عن مس����تقبل فرص العمل التي من المفترض أن توفرها عملية 

استقطاب االستثمارات الخارجية.

وش����رح درويش تفاصيل القصة في افتتاح 
مق����ره االنتخاب����ي بحض����ور ع����دد كبي����ر م����ن 
أبن����اء الدائ����رة والضي����وف بالق����ول إنه أجرى 
قب����ل ش����هرين بحًثا في مواق����ع اإلنترنت عن 
الش����ركات التي جاءت إل����ى البحرين، فوضع 
الي����د عل����ى مصنع إلنت����اج األغذي����ة وتحديدا 
لألجب����ان، وه����و يعتب����ر أكبر مصن����ع من نوعه 
في منطقة الش����رق األوس����ط ومن المفترض 
أن يوف����ر العديد من ف����رص العمل، لكن حين 
ندخ����ل عل����ى موق����ع المصن����ع نش����اهد صورة 
لفريق العمل، وحين نركز في الصورة ال نجد 

أي بحريني بين ذلك الفريق!

ومنطلًق����ا م����ن تل����ك القص����ة، تحدث ع����ن أنه 
في العام الماضي 2017 تم اس����تقطاب 700 
ملي����ون دوالر إل����ى البلد، وهذا ممت����از، ولكن 
أين نصي����ب البحريني، وأين س����يكون موقع 
المواط����ن البحريني في تلك االس����تثمارات؟ 
هل س����يتم توظيفه كسائق ومراسل؟ وماذا 
ع����ن الوظائ����ف األخ����رى؟ متطرًقا إلى ش����عار 
اخت����اره؛  وق����د  الن����اس”،  “م����ع  حملت����ه وه����و 
ألن����ه يفخ����ر ب����أن يك����ون قريًب����ا م����ن الن����اس، 
وق����ال إنه على م����دى 3 أو 4 أش����هر الماضية 
ف����ي إط����ار التحضي����ر للترش����ح لالنتخاب����ات، 
التق����ى المواطني����ن وتبي����ن أن القضاي����ا ه����ي 

ذاته����ا الت����ي نعرفه����ا جميًع����ا، وعل����ى رأس����ها 
أن المواطني����ن يحتاج����ون مدخ����وال بس����يطا 
يغطي احتياجاتهم مع “فائض قليل”، فنحن 
كمواطني����ن في دول����ة خليجي����ة نحتاج ذلك 

الفائض لشيء من المدخرات.
وشملت افتتاح المقر كلمات للمحامي نواف 
عبدهللا الرويعي وفاروق الش����مري والش����اعر 
يون����س عي����د، فيما ط����رح دروي����ش مقترحه 
مدخ����ول  تحس����ين  بش����أن  الناخبي����ن  أم����ام 
المواط����ن، وال����ذي يت����م بإح����دى طريقتي����ن: 
األولى من خ����الل الوظيفة الجيدة، والثانية 
م����ن خ����الل العم����ل الح����ر، والدول����ة تش����جع 

ه����ذه األي����ام العمل الح����ر، ولذلك يل����زم على 
الن����واب التركي����ز على دعم العم����ل الحر وفق 
توجه����ات الدولة، فهناك ما نس����بته 52 بالمئة 
حس����ب دراسة محلية توضح أن العمل الحر 

مطل����وب، لكن كيف نحف����ز الناس نحو العمل 
الحر كمشرعين؟ 

ذلك بأن نطالب بتخفيض الرس����وم خصوًصا 
رس����وم الكهرب����اء والم����اء، وهو طلب بس����يط 

يمكن تحقيقه، فالمش����اريع الناشئة المبتدئة 
ف����ي العامي����ن األولي����ن نخف����ض له����ا رس����وم 
الكهرباء والماء، وهي نقطة ممكن اقتراحها 

عند دخولنا البرلمان.

حضور كبير من أبناء الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية

درويش يبحث عن البحرينيين وسط 700 مليون دوالر من االستثمارات
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أكد المترش���ح النيابي عن سادس���ة الشمالية 
)عالي( عبدهللا عاشور أن برنامجه االنتخابي 
وض���ع م���ن أج���ل المواط���ن وح���رص على أن 
يك���ون معب���را ع���ن الواق���ع وقاب���ال للتحقي���ق 
اإلص���الح  “خط���ى  وبش���عار  األرض،  عل���ى 
والتطوير”، لمواجه���ة التحديات االقتصادية 
وملف البطالة وتوفير فرص العمل، والسكن 
المالئ���م ألبن���اء الدائرة، وغيرها م���ن الملفات 

التي تحتاج دور النائب.

عاشور الُمصلح

عاشور بمقره االنتخابي

ال���م���واط���ن ي���ح���ت���اج إل�����ى ت��ح��س��ي��ن دخ���ل���ه و“ش����وي����ة ف���ائ���ض ك���م���دخ���رات”

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد من الرفاع

ال للتصريحات المربكة عن “الضمان الصحي”
ب��ال��رع��اي��ة م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا  ع��ن  ال������وزارة  ت��خ��ل��ي  ينتقد  ال��ق��ص��ي��ر 

طال���ب النائ���ب ناصر القصي���ر وزارة الصحة والمجلس األعلى للصحة التوضيح العاجل للرأي العام حول “مش���روع الضمان الصحي”؛ بس���بب 
م���ا ت���م نش���ره مؤخرا م���ن تصريحات غير واضحة تس���ببت في زي���ادة القلق والهواجس والتس���اؤالت ل���دى المواطنين، حول عدم مس���ؤولية 
وزارة الصح���ة ع���ن تقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية كما هو الوضع الحالي، وأن دور الوزارة المباش���ر س���يكون في إدارة خدمات 

الصحة العامة وتعزيز الصحة، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية للمرضى والمعوقين، كما تقع صحة البيئة ضمن 
مسؤوليات الوزارة؛ لما لها من تأثير على صحة المجتمع.

وأك���د أن “مش���روع الضم���ان الصح���ي” ه���و مش���روع وطن���ي 
للتنمي���ة  المناس���بة  والرؤي���ة  التط���ورات  يواك���ب  وحض���اري 
المس���تدامة والش���املة، وه���و ال يحت���اج تصريح���ات “مربكة”، 
تض���ع التحدي���ات غير المناس���بة أم���ام هذا المش���روع، وتعوق 

التطلعات والطموحات واألهداف والغايات المرجوة منه.
وأش���ار إل���ى أن المجل���س النيابي حينم���ا وافق على مش���روع 
“الضم���ان الصحي” كان التوافق والتعه���د أال يتحمل المواطن 
أي أعباء، وأال تتخلى وزارة الصحة عن مهامها ومس���ؤوليتها 

في الرعاية الصحية، ومراقبة ومتابعة المؤسسات الصحية. 
وأك���د القصي���ر أن أي إض���رار بالمواطن من خ���الل تنفيذ هذا 
المش���روع أم���ر ال يقبل به أح���د، ويخالف توجيه���ات القيادة 
الرشيدة والحكومة، وأن المجلس النيابي سيلجأ الستخدام 
كاف���ة األدوات التش���ريعية والرقابي���ة؛ م���ن أج���ل نجاح هذا 
المشروع الوطني الحيوي، دعما لتطوير الرعاية والخدمات 
الصحية في مملكة البحرين؛ من أجل المواطنين والمقيمين 

وكافة المشاركين في مشروع الضمان الصحي.

ناصر القصير

أعلنت تغريد العلوي المترش���حة لالنتخابات النيابية عن الدائرة السادسة في محافظة 
المحرق عن برنامجها االنتخابي تحت شعار “نحو مشاركة فعالة في اإلنماء والتطوير”.

 حي���ث تضمن برنامجه���ا االنتخابي العديد 
م���ن المح���اور المهم���ة، ففي مح���ور التعليم 
رك���زت على المرحل���ة الجامعية على العمل 
م���ع التعلي���م العال���ي عل���ى ض���رورة تقلي���ل 
المواد االختيارية وتفعي���ل المواد العلمية، 
وخل���ق تخصص���ات جدي���دة عل���ى حس���ب 

متطلبات السوق المستقبلية.
وأم���ا ف���ي مح���ور الش���باب والبطال���ة، فق���د 
عل���ى  العل���وي  تغري���د  المترش���حة  رك���زت 
ض���رورة تأهي���ل الش���باب م���ن خ���الل فتح 
س���وق عم���ل جديد مما يس���اهم في خفض 
وتأهي���ل  وتدري���ب  الحكوم���ة  ميزاني���ة 
الش���باب على المه���ن والحرف التي تش���هد 
نقص���ا ف���ي الق���وى العاملة، وكذل���ك طالبت 

بتوفير صاالت رياضية مخصصة للنساء.
وواصل���ت: تضمن المحور اإلس���كاني وضع 
آلي���ة لتقلي���ص م���دة انتظار الحص���ول على 
الوحدات الس���كنية وإيج���اد بدائل وتعديل 

بع���ض قواني���ن اإلس���كان لتخفي���ف العبء 
من عل���ى كاهل المواط���ن وتعديل وتفعيل 
برنام���ج مزاي���ا للس���كن االجتماع���ي، ودعم 
األهال���ي عن طريق هيئ���ة الكهرباء والماء؛ 
من أجل استخدام الطاقة البديلة لتخفيف 
األعباء المالية على المواطن من مصاريف 

استهالك الكهرباء.

العلوي: لتدريب الشباب على الحرف

تغريد العلوي

المنامة - وزارة الخارجية

وجه أك��م��ل  على  س���ارت  الدبلوماسية  البعثات  ف��ي  االن��ت��خ��اب  ال��خ��ارج��ي��ة:  وزي���ر 

إقبـــــال كثيـــف علـى االقتـــراع بالخـــارج

الناخبون في المملكة العربية السعودية يدلون 
بأصواتهم في االنتخابات النيابية 2018

سفير البحرين بالرياض يدلي بصوته

الناخبون في بغداد يدلون بأصواتهم

سفير البحرين بموسكو يدلي بصوته

ناخبون في اإلمارات يدلون بأصواتهم

بحرينيون يدلون بأصواتهم لالنتخابات في سفارة البحرين في الصين

ناخبون في جنيف يدلون بأصواتهم
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دعوة المواطنين للمشاركة اإليجابية في االنتخابات
ال���م���ف���ت���اح: ال���م���ول���د ال���ن���ب���وي ن��ق��ط��ة ت���ح���ول ل��إن��س��ان��ي��ة

ق���ال وكيل الوزارة للش���ؤون اإلس���امية 
اإلس���امية  والش���ؤون  الع���دل  ب���وزارة 
تأكي���ًدا  إن���ه  المفت���اح  فري���د  واألوق���اف 
ف���إن  الديمقراط���ي،  الحض���اري  للنه���ج 
مملكة البحرين تش���هد هذه األيام إجراء 

االنتخابات النيابية والبلدية.

وإض���اف: فمن���ذ أن أطلق عاه���ل البالد صاحب 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة  المل���ك حم���د  الجالل���ة 
مش���روع جاللت���ه الحض���اري، وعجل���ة التطوير 
تس���ابق الزم���ن ف���ي كل مناح���ي الحي���اة، وم���ا 
اإلقبال الكبير الذي نش���هده اليوم على الترشح 
والتنافس في االنتخاب���ات النيابية والبلدية إال 
دلي���ل واض���ح على حرص الش���عب عل���ى تأكيد 
هذا النه���ج اإلصالحي الحض���اري القويم، الذي 
وب���ارك عمل���ه  المل���ك  الجالل���ة  خط���ه صاح���ب 
ومس���عاه، داعًي���ا جمي���ع المواطني���ن إل���ى تلبية 
نداء الواجب الوطني، واستش���عار المس���ؤولية 
الديني���ة والوطني���ة، عب���ر المش���اركة اإليجابي���ة 
الفاعل���ة بالتصوي���ت ف���ي االنتخاب���ات، كما دعا 
جميع المترش���حين إلى تقدي���م مصلحة الوطن 
عل���ى م���ا س���واها، وإل���ى العم���ل بنش���اط وتوقد 
وإخ���الص من أجل مس���تقبل تنموي مش���رق لنا 
وألجيالنا.ج���اء ذل���ك، ف���ي االحتف���ال الس���نوي 

بذك���رى المولد النبوي الش���ريف، إذ ُأقيم الحفل 
ال���ذي ب���دأ بت���الوة عط���رة م���ن الذك���ر الحكي���م 
للق���ارئ عب���دهللا خليف���ة حم���دان، بجام���ع مركز 
األول،  أم���س  ي���وم  اإلس���المي  الفات���ح  أحم���د 
بتنظي���م م���ن إدارة الش���ؤون الديني���ة بال���وزارة 
والمجلس األعلى للش���ؤون اإلسالمية، بحضور 
رئي���س المجل���س األعل���ى للش���ؤون اإلس���المية 
الش���يخ عبدالرحم���ن ب���ن محم���د ب���ن راش���د آل 
خليف���ة، ووكي���ل ال���وزارة للش���ؤون اإلس���المية 
فري���د المفت���اح، إل���ى جان���ب عدد م���ن أصحاب 
الفضيل���ة والس���ماحة المش���ايخ والقضاة، وعدد 
من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي، وجمع 

من المواطني���ن والمقيمين.وأضاف: يطل علينا 
الثاني عش���ر من ربي���ع األول، ليؤكد أن التاريخ 
ق���د ب���دأ به، وأن���ه كان مي���الًدا جديًدا للبش���رية، 
حي���ث ولد الن���ور واله���دى، الذي أنقذ البش���رية، 
وأخذ باإلنسانية إلى بر األمان وشاطئ الرحمة 
والس���الم.وبهذه المناسبة الكريمة المباركة رفع 
المفت���اح التهنئة القلبية الخالص���ة العاطرة، إلى 
المق���ام الس���امي لقائ���د مس���يرتنا، لعاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن س���لمان ال خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
بن حمد آل خليفة، وإلى ش���عب البحرين الوفي 
الكريم، وإلى األمة العربية واإلسالمية جميًعا.

وق���ال: إن مول���ده )صلى هللا عليه وآله وس���لم( 
كان معلًم���ا فارًق���ا فريًدا، تحّول ب���ه خط الزمن، 
عل���ى  البش���رية  الحي���اة  س���مات  ب���ه  وتغّي���رت 
المب���ارك  المؤي���د  المول���ود  فه���و  األرض،  وج���ه 
ال���ذي س���ينقذ هللا به اإلنس���انية، وس���يرتقي بها 
���ا، وه���و  ���ا وثقافيًّ ���ا وأخالقيًّ ���ا وفكريًّ ���ا دينيًّ رقيًّ
م���ن س���يضع قواعد وقي���م الحضارة اإلنس���انية 
الخال���دة، لتتحقق بها س���عادة وس���الم البش���رية 

جمعاء.

لقطة تذكارية للمشاركين في الحفل

المنامة - وزارة العدل

المنامة - وزارة اإلسكان المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

عقد وزير اإلس���كان باس���م الحمر لقاء موس���عا مع موظفي الوزارة الذين بادروا بالمشاركة في مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة(، 
التي أطلقها ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل 

خليفة.

اللق���اء  ل���دى  اإلس���كان  وزي���ر  وج���دد 
ثن���اءه على مضمون مس���ابقة االبتكار 
الحكوم���ي، وم���ا تحمل���ه م���ن أهداف، 
تس���عى إلى تش���جيع اإلبداع واالبتكار 
ف���ي المج���ال الحكوم���ي، منوه���ا إل���ى 
أن تلك المس���ابقة أثبت���ت أن المواطن 
وأن���ه  باإلب���داع،  يتحل���ى  البحرين���ي 
بالدع���م والتش���جيع تتط���ور األف���كار، 
وخط���ط  مب���ادرات  إل���ى  وتتح���ول 
تس���هم بالش���ك ف���ي خدم���ة الوط���ن، 
لتس���تمر المس���يرة التنموي���ة الش���املة 
التي تتحقق  ف���ي العهد الزاهر لعاهل 
البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة. 
وهنأ الحمر في اللقاء أصحاب األفكار 

الت���ي تأهل���ت إل���ى المراح���ل النهائي���ة 
للمس���ابقة، فيم���ا أثن���ى عل���ى محتوى 
جميع األفكار الت���ي تم التقدم بها إلى 
المس���ابقة، والتي عكست وجود حسا 

إبداعيا لدى موظفي وزارة اإلس���كان، 
األمر ال���ذي يتطلب تش���جيع الطاقات 
عل���ى  المتمي���زة  البش���رية  والك���وادر 

تطوير أفكارها.

اس���تقبلت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الش���يخة مي بن���ت محمد آل خليفة في مكتبها أمس وف���ًدا من البنك الدولي ضم 
مدي���ر التنمي���ة والتطوي���ر العمراني س���امح وهبة وح���ازم عبدالفتاح متخص���ص في التخطي���ط العمراني، بحضور مدي���رة المركز 

اإلقليمي العربي للتراث العالمي شادية طوقان.

واس���تعرضت ف���ي اللق���اء أبرز نش���اطات هيئة 
الثقاف���ة للع���ام الج���اري الت���ي تحتف���ي بمدينة 
المحّرق عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2018 
وفيها ُيفتتح مركز زوار طريق اللؤلؤ مع نهاية 
الش���هر الج���اري برعاي���ة س���امية م���ن صاح���ب 

الجاللة الملك.
الوف���د عل���ى مختل���ف مش���اريع  كم���ا أطلع���ت 
الهيئ���ة وبرام���ج البنية التحتي���ة الثقافية التي 
لطالم���ا تعاونت الهيئة م���ع القطاع الخاص في 
تش���ييدها عبر مشروع االس���تثمار في الثقافة 
الذي أطلقته الش���يخة م���ي آل خليفة منذ أكثر 

من 10 سنوات.
بدوره، أع���رب وفد البنك الدول���ي عن اعتزازه 
بجه���ود هيئ���ة الثقاف���ة ف���ي المحافظ���ة عل���ى 

التراث الحضاري والثقافي للمملكة.

وزير اإلسكان مستقبال الموظفين المشاركين في المسابقة

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار مستقبلة وفًدا من البنك الدولي

المش��اركين م��ع  موس��عا  لق��اء  يعق��د  اإلس��كان  وزي��ر  الج��اري للع��ام  الهيئ��ة  نش��اطات  أب��رز  اس��تعراض 

“فكرة” تشجع اإلبداع واالبتكار “البنك الدولي” يطلع على مشاريع “الثقافة”

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

بع���ث الممثل الش���خصي لجالة الملك رئي���س اللجنة العلي���ا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة  برقية شكر 
جوابية إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين  المش���ير الش���يخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة، ردا على البرقية المهنئة لسموه بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه 

معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، هذا نصها:

معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد ال خليفة 
القائد العام لقوة دفاع البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يس���رنا أن نرفع إلى معاليكم أس���مى آيات الشكر والتقدير على برقيتكم، المهنئة 
لنا بنجاح معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نس���خته الخامس���ة، والذي 
أقي���م بقاعدة الصخي���ر الجوية، وحض���ره نخبة رفيعة من الش���خصيات المدنية 

والعسكرية من مختلف أنحاء العالم. 
داعي���ا المول���ى ع���ز وج���ل أن يرعاكم بموفور الصح���ة والس���عادة، وأن ينعم على 
مملكتن���ا الغالي���ة بالمزيد م���ن التطور والرخاء والعزة واالزده���ار في ظل القيادة 
الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيس���ى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه. 
عبدهللا بن حمد آل خليفة 
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى 
رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران

يش���ارك المدي���ر الع���ام ل���إدارة العام���ة للمباح���ث واألدل���ة الجنائي���ة عل���ى 
رأس وف���د م���ن وزارة الداخلي���ة في االجتماع���ات الحالية لل���دورة الثالثة 
والخمس���ين للجن���ة الفرعي���ة المعني���ة باالتجار غي���ر المش���روع بالمخدرات 
والمس���ائل ذات الصلة في الش���رقين األدنى واألوس���ط، وال���ذي ُيعقد في 
باكو عاصمة جمهورية أذربيجان في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وألقى المدير العام لإلدارة كلمة نقل 
فيها للمش���اركين باالجتماع تحيات 
معال���ي وزي���ر الداخلي���ة، وتطلعات���ه 
الصادق���ة نحو نجاح أعماله ، مؤكدا 
على ح���رص مملك���ة البحري���ن على 
األمن���ي  التع���اون  آلي���ات  مواصل���ة 
الدولي واإلس���هام الفعال في إيجاد 
وسائل أكثر نجاحا للحد من مشكلة 

المخدرات وتالفي آثارها.
الكبي���رة  الجه���ود  اس���تعرض  كم���ا 
مكافح���ة  ف���ي  البحري���ن  لمملك���ة 

المش���روع  غي���ر  االتج���ار  ظاه���رة 
بالمواد المخدرة.

تطرق المدير العام لإلدارة  «
العامة للمباحث واألدلة الجنائية 

في كلمته إلى عالقات التعاون 
والروابط المشتركة بين مملكة 

البحرين وشقيقاتها دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية وتبادل المعلومات 
والتنسيق األمني المشترك 

بينها.

عبداهلل بن حمد يشكر القائد العام

مدير “المباحث” يشارك في اجتماع باكو

مسقط - بنا لندن - بنا

اس���تقبل رئي���س مجل���س إدارة مجموع���ة 
ش���ركات الذهبي���ة القابض���ة الش���يخ س���الم 
الغزالي في مكتبه بمس���قط رئيس مجلس 
إدارة االتح���اد الدول���ي لمنظم���ات التدريب 
وتنمية الموارد البشرية إبراهيم الدوسري.
وت���م النقاش عن أهمي���ة االهتمام بالتنمية 
البش���رية والتدري���ب ف���ي تط���ور الش���عوب 
االتح���اد  دور  عل���ى  والتركي���ز  والبل���دان 

الدولي في نشر الوعي التنموي البشري.
وأب���دى الدوس���ري إعجاب���ه بالتط���ور الذي 
تش���هده س���لطنة عم���ان الش���قيقة والنه���ج 
العلم���ي واإلداري الراق���ي ال���ذي أتب���ع ف���ي 
تحقي���ق معادلة توطي���ن الوظائف وتحفيز 
الش���باب العمان���ي على العط���اء والعمل مع 
الحف���اظ عل���ى الع���ادات والتقالي���د والقيم 

العمانية العربية األصيلة.

اس���تضافت كلي���ة لن���دن لاقتص���اد بالعاصمة البريطانية لن���دن، وفًدا من مرك���ز الملك حمد العالمي للتعايش الس���لمي 
وجمعية هذه هي البحرين، لعرض تجربة المملكة المميزة ومبادراتها الرائدة في مجال التسامح والتعايش والتعدد 
الدين���ي والمذهبي، بحضور س���فير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الش���يخ ف���واز بن محمد آل خليفة، وعدد من 
األكاديميي���ن والباحثي���ن والطلبة وممثل���ي الديانات في المملكة المتح���دة، وذلك بالتزامن مع احتف���ال العالم باليوم 

العالمي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام.

 ش���ارك ف���ي الن���دوة الش���يخ خالد بن 
خليف���ة آل خليفة وهو رئيس مجلس 
العالم���ي  حم���د  المل���ك  مرك���ز  أمن���اء 
للتعايش السلمي، وبيتسي ماثيسون 
وه���ي النائ���ب الثاني لرئي���س مجلس 
أمن���اء المركز ورئيس���ة جمعي���ة “هذه 
هي البحرين”، إضافة إلى أليس���اندرو 
المل���ك  كرس���ي  )أس���تاذ  س���اجيورو 
حمد للح���وار بين األدي���ان والتعايش 

السلمي(.

واس���تعرض رئي���س مجل���س أمناء 
ب���ن خليف���ة  الش���يخ خال���د  المرك���ز 
تجرب���ة  كلمت���ه  ف���ي  خليف���ة  آل 
ف���ي  التاريخي���ة  البحري���ن  مملك���ة 
التس���امح والتعاي���ش بي���ن مختلف 
األدي���ان والمذاه���ب واألعراق التي 
احتضنته���ا البحري���ن ب���ود وس���الم 
على م���دى تاريخه���ا العريق، ودون 
أو  ديني���ة  اعتب���ارات  ألي  تميي���ز 

مذهبية.

كم���ا تطرق إل���ى فكرة إنش���اء مركز 
المل���ك حم���د العالم���ي، ودوره ف���ي 
تعزيز التسامح والتعايش السلمي، 
وترسيخ العديد من المفاهيم التي 
ب���ات العالم اليوم في أمس الحاجة 
له���ا منه���ا قب���ول اآلخ���ر والتعاي���ش 
الس���لمي والحري���ة الدينية، وس���لط 
الضوء على المبادرات الرائدة التي 
يتبناه���ا المركز لنش���ر تلك المفاهيم 

على مستوى المنطقة والعالم.

الدوس��ري يش��يد بالنهج العلمي واإلداري الراقي في ُعمان “لندن لالقتصاد” تستضيف “مركز الملك حمد للتعايش”

بحث االهتمام بالتنمية البشرية والتدريب استعراض تجربة البحرين في التسامح

الشيخ سالم الغزالي مستقبال إبراهيم الدوسري

تطوير التعليم للتكيف مع المستقبل
 ال���ب���ح���ري���ن ت����ش����ارك ف����ي م���ؤت���م���ر “اإلم����������ارات ل���ل���دراس���ات”

يشارك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في المؤتمر السنوي 
التاس���ع للتعليم الذي ينظمه مركز اإلمارات للدراس���ات والبحوث 
اإلس���تراتيجية ف���ي أبوظب���ي تحت عن���وان “تعليم متط���ور لعالم 

متغير”.
ويتضم���ن المؤتم���ر ع���ددا م���ن المح���اور التربوي���ة المهم���ة، وه���ي: 
المس���تقبل،  م���ع  للتكي���ف  التعلي���م  لتطوي���ر  العالمي���ة  االتجاه���ات 
وإس���تراتيجية التعليم لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومتطلبات 
التعلي���م  المدرس���ي ركي���زة  الرابع���ة، واإلرش���اد  الصناعي���ة  الث���ورة 
الحدي���ث، إضاف���ًة إلى اس���تعراض تج���ارب دولية لتطوي���ر التعليم، 

وزير التربية والتعليم لدى مشاركته في المؤتمروهي التجربة األلمانية والصينية واألسترالية.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم
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اإلعالن عن “النوخذة البحريني” نهاية الشهر

“البلديـــــات” و“تمكيــــــن” يبحثـــــــــان تحسيــــــن المخـــزون السمكـــي 

البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  وزي���ر  أك���د 
والتخطي���ط العمران���ي، عصام خل���ف، أن حزمة 
اإلج���راءات الت���ي أعلن���ت عنها ال���وزارة مؤخًرا 
به���دف تنظيم الصي���د وحماية الث���روة البحرية 
ا م���ن جوانب رف���ع كفاءة  ل���م تغف���ل جانًب���ا مهمًّ
المواطني���ن الراغبين في احت���راف مهنة الصيد 
بش���كل يواكب خطط إلزامية واشتراط تواجد 
عل���ى  بحرين���ي  رب���ان  أو  الترخي���ص  صاح���ب 
ظه���ر كل س���فينة صيد تجاري تبح���ر في المياه 

اإلقليمية للمملكة البحرين.
جاء ذلك، لدى استقباله، بحضور وكيل الوزارة 
للزراع���ة والث���روة البحري���ة، الش���يخ محم���د بن 
أحم���د آل خليف���ة، الرئي���س التنفي���ذي لصندوق 
العمل “تمكي���ن” إبراهيم جناح���ي، لبحث األطر 
النهائية لإلعالن عن برنامج النوخذة البحريني 
بالش���راكة  قريًب���ا  ال���وزارة  س���تطرحه  ال���ذي 
والتع���اون م���ع “تمكي���ن”، والهادف إل���ى تدريب 
وتطوير مه���ارات المواطني���ن لجعلهم أصحاب 

أعم���ال أو موظفين في مجال الصيد من خالل 
تزويده���م بالمع���ارف الضروري���ة الت���ي تمكنهم 
م���ن الحصول على التراخي���ص الالزمة لمزاولة 
هذه المهنة. وأعرب الوزير عن ش���كره وتقديره 
لجهود “تمكين” في سبيل دعم مساعي الوزارة 
لتنظي���م الصي���د وحماي���ة الث���روة البحري���ة من 
خ���الل اإلج���راءات المعلن���ة الت���ي س���يكون له���ا 
دور في تحس���ين وضع المخزون الس���مكي عبر 
الوق���ف الف���وري لط���رق الصيد الجائ���ر وخفض 
جه���د الصي���د بتقليل ع���دد العمالة. م���ن جانبه، 

أك���د إبراهيم جناح���ي تطلع “تمكين” أن تس���هم 
الش���راكة مع وزارة األشغال وش���ؤون البلديات 
نتائ���ج  تحقي���ق  ف���ي  العمران���ي  والتخطي���ط 
إيجابي���ة من ش���أنها أن تع���ود بالنفع على قطاع 
الصيد والصيادين أنفسهم بتدريبهم وتوعيتهم 
بالط���رق اآلمنة والمثل���ى للتعامل م���ع أحد أهم 
ا  الم���وارد الحيوي���ة التي تعتب���ر مرتكًزا أساس���يًّ
م���ن مرتكزات األم���ن الغذائي لمملك���ة البحرين 
وهي الثروة البحرية. وأضاف: “إننا في تمكين 
لنش���عر بالفخ���ر واالعت���زاز بأن نكون ج���زًءا من 

المش���روع الوطن���ي الرائد الذي يس���عدنا وألول 
مرة أن تكون باكورة شراكتنا مع وكالة الزراعة 
والث���روة البحري���ة في تنفي���ذ البرنامج الطموح 
إل���ى جان���ب برنامج االس���تزراع الس���مكي الذي 
سيؤس���س لقاع���دة م���ن البحرينيي���ن القادري���ن 
على تحقيق الريادة ف���ي القطاع الخاص بفتح 
مش���اريعهم ف���ي ه���ذا المج���ال الذي يع���د بديالً 
ا ناجًحا عن الصيد بالطرق التقليدية”.  اقتصاديًّ
واتف���ق الطرف���ان عل���ى اإلع���الن ع���ن تفاصي���ل 

البرنامج في وقت الحق نهاية الشهر الجاري.

وزير األشغال مستقباًل بحضور، وكيل الزراعة والثروة البحرية، الرئيس التنفيذي لـ “تمكين”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

اجتمع رئيس الجمارك الش���يخ أحمد بن حمد آل خليفة مع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش���غال وش���ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي الش���يخ محم���د ب���ن أحم���د آل خليف���ة بمبن���ى ش���ؤون الجم���ارك، إذ تم بح���ث عدد من 
الموضوع���ات ذات االهتم���ام المش���ترك. وتط���ّرق االجتماع إلى تنفيذ القرار رقم 204 لس���نة 2018 بش���أن حظر تصدير 

بعض أنواع اإلنتاج المحلي من األسماك والروبيان واألحياء المائية األخرى، ومناقشة عدد من الموضوعات.

وتمت مرافقة ش���حنات المواش���ي 
الجمركي���ة  المناف���ذ  م���ن  الحي���ة 
إل���ى المحج���ر، وإم���كان تخصيص 
مكات���ب الحج���ر البيط���ري بالمنفذ 
إضاف���ة  الب���ري،  والمنف���ذ  الج���وي 
إل���ى بعض المعوق���ات التي تواجه 
موظفي الحجر البيطري والزراعي 

الجمرك���ي  التخلي���ص  نظ���ام  ف���ي 
)أفق(.

حضر االجتماع عدد من المديرين 
العامي���ن والمديرين والمس���ؤولين 
بش���ؤون الجمارك ووزارة األشغال 
والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون 

العمراني.

صرح المدير العام لمديرية ش���رطة المحافظة الجنوبية أن المديرية، اتخذت كل االس���تعدادات إلنجاح موس���م البر 2018 - 2019 وفق 
إس���تراتيجية عمل واضحة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين المخيمين وذلك بالتنس���يق مع المحافظة الجنوبية، 

منوهًا إلى أهمية التزام الجميع باشتراطات السالمة العامة وااللتزام بالتخييم في األماكن التي حددتها اللجنة العليا لموسم البر.

س���تقوم  المديري���ة  أن  إل���ى  وأش���ار 
بتوزي���ع الدوري���ات بمنظومة جديدة 
تتناس���ب م���ع التقس���يم ال���ذي تس���ير 
موس���م  كل  ف���ي  المحافظ���ة  علي���ه 
بش���أن فص���ل المخيمات بي���ن العزاب 
والعائالت وتحدي���د مناطق الترفيه، 

كما س���يتم التنسيق مع قسم الخيالة 
في وزارة الداخلية لتس���يير دوريات 
خيال���ة ف���ي المنطق���ة لم���ا لذل���ك م���ن 
مظه���ر إيجابي وتواج���د أمني فعال، 
وس���يتم تس���يير دوريات من ش���رطة 
خدمة المجتمع لحفظ األمن وحماية 

توزي���ع  إل���ى  إضاف���ة  الب���ر،  مرت���ادي 
التوعوي���ة  والملصق���ات  المطوي���ات 
التثقيفية الخاصة بموسم البر، حيث 
س���يتم توزي���ع مطوية عل���ى مرتادي 
الب���ر عن احتياطات األمن والس���المة 

العامة.

تخصيص مكاتب للحجر البيطري بالمنفذين الجوي والبري إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��ت��ق��دي��م أف���ض���ل ال���خ���دم���ات

حظر تصدير بعض األسماك والروبيان استعدادات أمنية لنجاح موسم البر

المنامة - وزارة الداخلية

أقام���ت الم���وارد البش���رية بوزارة 
وبالتع���اون  أم���س  الداخلي���ة، 
المعني���ة  م���ن اإلدارات  ع���دد  م���ع 
احتفالي���ة  الداخلي���ة،  ب���وزارة 
ترفيهية، بمناس���بة الي���وم العالمي 

للطفل وال���ذي يصادف العش���رين 
ف���ي  ع���ام،  م���ن كل  نوفمب���ر  م���ن 
منت���زه دوح���ة ع���راد، انطالقًا من 
إس���تراتيجية الشراكة المجتمعية 

التي تنتهجها الوزارة.

احتفالية باليوم العالمي للطفل

أكد رئيس الجمارك أن شؤون الجمارك ستعمل على تطبيق قرار حظر التصدير  «

إضافة إلى توجيه الفريق الوطني لنظام التخليص الجمركي اإللكتروني )أفق(؛ 

لحل المعوقات التي تواجه الجانبين في عملية التخليص الجمركي.

تطبيق القرار
أكد المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية أهمية اتباع اإلرشادات والنصائح التي من شأنها الحفاظ على سالمة  «

المواطنين ومرتادي البر من خالل االبتعاد وعدم التخييم بالقرب من أنابيب النفط والغاز والتأكد من سالمة التمديدات 
الكهربائية وتفادي الحمل الزائد على المقابس الكهربائية واستبدال األسالك الرديئة والمكشوفة، إضافة إلى أهمية دور 

أولياء األمور في توعية أبنائهم بالمخاطر وكيفية حماية أنفسهم، وفي حالة طلب المساعدة االتصال على األرقام الخاصة 
ببدالة مركز خدمات المخيمين وهي 17251313 و39331515 إلى جانب رقم الطوارئ )999(، كما أن أبواب مديرية شرطة 

المحافظة الجنوبية ومركز خدمات المخيمين مفتوحة للجميع في كل ما يحقق األمن والسالمة.

أهمية إتباع اإلرشادات

الشيخ أحمد بن حمد

قال���ت المحامية ابتس���ام الصباغ إن محكمة االس���تئناف العليا الش���رعية األولى قضت برفض طع���ن ورثة مليونير على 
حكم بعدم ثبوت طالق موكلتها العربية الجنس���ية من زوجها قبل تاريخ وفاته وتضمين اس���مها في الفريضة الش���رعية 
للمورث، إذ تدعي العائلة -بهدف منعها من الحصول على اإلرث- بأن مورثهم طلق زوجته، كما أيدت المحكمة ما قضت 
ب���ه محكم���ة أول درج���ة التي أثبت���ت أن العالقة الزوجية ظلت قائمة لحين وفاة المورث، ما يعني إدراج اس���م الس���يدة 

العربية ضمن الفريضة الشرعية باعتبارها أرملة للمورث.

الس���يدة  وكيل���ة  الصب���اغ  وأوضح���ت 
المدع���ى عليها أن موكلته���ا تزوجت من 
زوجه���ا البحرين���ي الجنس���ية ف���ي الع���ام 
2014، إال أن���ه ف���ي الع���ام 2018 وافت���ه 
المنية وفوجئت بقيام أسرته باستصدار 
فريضة ش���رعية ت���م اس���تبعادها كزوجة 
للمتوف���ى، وأن العالق���ة الزوجي���ة بينهما 
كان���ت قائم���ة حت���ى تاري���خ الوف���اة، مما 
يستوجب تضمين موكلتها في الفريضة 
الش���رعية، م���ا ح���دا به���ا إلقام���ة الئح���ة 

دعوى للمطالبة بإلغاء الفريضة الشرعية 
الس���ابقة وم���ا يترت���ب عليه���ا م���ن آث���ار 
وإصدار فريضة شرعية جديدة تتضمن 
اسم موكلتها باعتبارها زوجة للمتوفى.

وبالفع���ل ص���در الحك���م بإلغ���اء الفريضة 
وإصدار فريضة شرعية جديدة تتضمن 
اسمها، إال أن أسرة الزوج المتوفى رفعت 
دعوى تطالب بإثبات الطالق قبل الوفاة 
فص���در حكم أول درج���ة برفض الدعوى 

فطعنوا على الحكم باالستئناف.

إل���ى أن ش���هود القضي���ة م���ن  وأش���ارت 
طرف المس���تأنفين هم أصحاب مصلحة 
في إثبات الواقعة الوارد عليها الشهادة؛ 
باعتبار أن ش���هادتهم س���تؤدي إلى زيادة 
نصيبه���م م���ن المي���راث، لم���ا ق���د يترتب 
عليها من إثبات طالق المس���تأنف عليها، 
الذي يؤدي بدوره إلى حجب نصيبها من 
الميراث وأيلولته إلى الورثة الذين يمثل 

الشاهد األول صاحب أكبر نصيب فيه.
المق���دم  الط���الق  مس���تند  أن  وأضاف���ت 

ل���م يوق���ع بخ���ط الي���د، ولكن ع���ن طريق 
التوقي���ع  طري���ق  ع���ن  ولي���س  البصم���ة، 
الرس���مي، وال يرتقي ألن يكون دليالً في 
الدع���وى عل���ى واقع���ة طالق المس���تأنف 

عليه���ا م���ن مورثه���ا، خاصة أن���ه مطبوع 
ولي���س مكتوًب���ا بخ���ط الي���د، ع���دا تاريخ 
الط���الق المزم���ع، كم���ا أن األرمل���ة لديه���ا 
تقري���ر طب���ي خ���اص بزوجه���ا المتوف���ى 
األم���وال  م���ن  بمبل���غ  حوال���ة  وإيص���ال 
مس���تند  تاري���خ  بع���د  بتاري���خ  وكالهم���ا 
الط���الق، األمر ال���ذي يقطع بع���دم صحة 
الطالق، ويؤكد وج���ود الرابطة الزوجية 
وأنها ما زالت قائمة بين المستأنف عليها 

وزوجها المرحوم.
من جهتها، أفادت المحكمة في حيثياتها 
بأن الحياة الزوجية كانت مستمرة حتى 
تاري���خ الوف���اة، وأن ش���هود أه���ل ال���زوج 
المتوفى لهم مصلحة وعالقة باإلرث، ما 
يكون للمحكمة أال تطمئن إليهما لجّرهما 
مصلحة بين المس���تأنفة، كما أن المستند 
المق���دم م���ن قب���ل أه���ل ال���زوج ال���ذي به 

اإلقرار المتضمن ط���الق الزوج المتوفى 
ال يوج���د فيه غير البصمة غير الواضحة 
البي���ان ليس���تدل بها ويأخذ به���ا وخاصة 

أنه ذو ثقافة -أي قادر على التوقيع-.
كما ق���ّررت ب���أن الط���الق يثب���ت باإلقرار 
أو البين���ة الت���ي لي���س عليه���ا ش���بهة وال 
تجر مصلحة للش���اهد، وحيث إن مورث 
المس���تأنفة متوف���ى ويج���د تن���ازع عل���ى 
الترك���ة الت���ي خلفه���ا الم���ورث وق���د ت���م 
إدراج اس���م األرمل���ة العربي���ة الجنس���ية 
ف���ي الفريض���ة الش���رعية الجدي���دة التي 

تستحق بموجبها في تركة المورث.
فلهذه األس���باب حكمت المحكمة بقبول 
االس���تئناف المق���دم م���ن الورث���ة ش���كالً 
وف���ي الموض���وع برفضه وتأيي���د الحكم 
المس���تأنف برفض إثبات وق���وع الطالق 

قبل الوفاة.

ل����م ي��ث��ب��ت ل��ل��م��ح��ك��م��ة ادع�������اء ال����ورث����ة ب��ت��ط��ل��ي��ق م���ورث���ه���م ل��زوج��ت��ه

عربيـــة تحصـــل علـى نصيبهــا من إرث مليــونيــــر

ابتسام الصباغ

دان���ت المحكم���ة الكبرى الجنائية الرابعة ثالثة عش���ر متهما بتعم���د إحراق مركبة 
دورية أمنية في منطقة أبو صيبع والتسبب بإتالفها، أثناء مشاركتهم في أعمال 
تجمهر وشغب، وقضت بمعاقبة كل منهم لمدة 5 سنوات، وأمرت بإلزامهم بدفع 
مبلغ 2909 دنانير و500 فلس قيمة إصالح التلفيات التي تسببوا بها في السيارة. 

وأش���ارت المحكم���ة إل���ى أن التفاصي���ل 
وآخري���ن  المتهمي���ن  أن  ف���ي  تتمث���ل 
بتجمه���ر  باالش���تراك  قام���وا  مجهولي���ن 
غي���ر مخطر عن���ه، وكان ذل���ك في مكان 
ع���ام ه���و منطق���ة أب���و صيب���ع، وأن عدد 
ش���خصا؛   20 لنح���و  يص���ل  المش���اركين 
وذل���ك وذل���ك بغ���رض ارت���كاب الجرائم 
واإلخ���الل باألم���ن الع���ام، ب���أن تجمهروا 
في المنطقة وجلبوا الزجاجات الحارقة 
عل���ى  اللث���ام  ووضع���وا  “المولوت���وف” 
وجوهه���م. وأوضح���ت أن المتهم األول 
عم���ل على مراقب���ة الطري���ق، فيما خرج 
اآلخ���رون للتجمه���ر غي���ر المخط���ر عنه، 

وتوجه���وا إل���ى الطري���ق الع���ام الم���ؤدي 
إلى دوريات الش���رطة بالق���رب من دوار 
منطق���ة كران���ة، بع���د أن عملوا على س���د 
الطري���ق بج���ذوع النخل ومعه���م المتهم 
ولفت���ت  مجهول���ون.  وآخ���رون  الثال���ث 
إل���ى أن الجناة وآخري���ن مجهولين رموا 
الزجاج���ات الحارق���ة “المولوتوف”، وقد 
نت���ج ذل���ك الحري���ق ع���ن تع���رض دورية 
منه���ا.  أج���زاء  احت���راق  إل���ى  الش���رطة 
وتتمث���ل األض���رار الت���ي حدث���ت بمركبة 
الش���رطة ف���ي مقدم���ة الس���يارة، إذ أدى 
إلى تلف الشبك األمامي األيسر، واللوح 
األيس���ر،  للجان���ب  األمام���ي  الزجاج���ي 

وتلف اللوح الزجاجي األمامي واحتراق 
القط���ع البالس���تيكي وح���وض المح���رك 
الجانب األيس���ر، والباب األمامي األيسر 
الط���الء والزج���اج  تل���ف  إل���ى  مم���ا أدى 
األمامي، كما شوهد على هيكل السيارة 
“طعجتين” بالمقدمة اليس���رى للس���يارة. 
وتابع���ت أن ذل���ك دفع ق���وات األمن إلى 
فض ذلك التجمهر، حيث عمد المتهمون 
وم���ن معه���م إل���ى اله���رب م���ن الموق���ع، 
عقب تس���ببهم في إثارة الفزع وإش���اعة 
الفوض���ى بين الن���اس وتعطي���ل مصالح 
الخاص���ة  الممتل���كات  وع���رض  الن���اس 
أن  للمحكم���ة  وثب���ت  للخط���ر.  والعام���ة 
 ،2017 27 ديس���مبر  بتاري���خ  المتهمي���ن 
أش���علوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا 
ف���ي دوري���ة مملوك���ة ل���وزارة الداخلي���ة 
بواس���طة عبوات “المولوتوف” وكان من 
ش���أن ذلك الحريق تعريض حياة الناس 

وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي

حبس���ت المحكم���ة الجنائي���ة الصغ���رى الثالثة متهمين تمكنا من س���رقة هاتفين، ومبل���غ يعادل 30 دينارا من س���يارة مركونة 
بالقرب من إحدى برك السباحة بمنطقة صدد؛ لمدة عامين لكل منهم.

التفاصي���ل حس���بما وردت  ف���ي  وج���اء 
ب���أن المجن���ي علي���ه،  بحك���م المحكم���ة 
والذي يحمل جنسية خليجية قد تقدم 
ببالغ لمركز الشرطة، أفاد فيه بأنه ركن 
س���يارته بالقرب من أحد برك الس���باحة 
تل���ك  إل���ى  ف���ي منطق���ة ص���دد ودخ���ل 
البرك���ة، إال أنه عند خروجه منها فوجئ 
بأن ش���خصا مجهوال كس���ر زجاج نافذة 
الس���يارة وتمك���ن م���ن س���رقة هاتفي���ن 
الوثائ���ق  بع���ض  إل���ى  إضاف���ة  نقالي���ن، 
الثبوتية، وهي عبارة عن رخصة سياقة 
ائتماني���ة  ب���الده وبطاق���ة  م���ن  ص���ادرة 

ومبلغ نقدي يعادل 30 دينارا.
ع���ن  تحرياته���ا  الش���رطة  وبإج���راء 
الواقعة تم التوصل إلى هوية الش���ابين 

المتهمي���ن، إذ اعت���رف األول منهم���ا أنه 
كان يتجول مع صديق���ه المتهم الثاني، 
ص���دد  منطق���ة  إل���ى  وصولهم���ا  وعن���د 
ش���اهدوا 3 س���يارات في براحة بالقرب 

من بركة السباحة المشار إليها.

اعترافات المتهمين

ق���ال المتهم���ان إنهما قررا س���رقة إحدى 
تل���ك الس���يارات؛ كونه���ا تحم���ل لوح���ة 
خليجي���ة، وبالفعل كس���ر المته���م الثاني 
نافذتها ودخل هو إلى الس���يارة وس���رقا 
كان  ومحفظ���ة  نقالي���ن  هاتفي���ن  منه���ا 
بداخلها ذات المبلغ الذي قرر به المجني 

عليه، إضافة إلى 3 دنانير بحرينية.
وأش���ار المته���م األول إل���ى أنهم���ا توجها 

ألح���د محالت بيع وش���راء الهواتف في 
منطقة س���وق واقف، وطلب���ا من العامل 
ب���ه فت���ح أقف���ال الهاتفي���ن؛ كونهم���ا كانا 

محميين بكلمة سر.
وتمك���ن العام���ل من فتح أح���د الهاتفين 
وت���ركا اآلخر بحوزت���ه لحين يتمكن من 
فتح���ه واالتص���ال بهما عند ذل���ك، مبينا 
أنهما توجها إلى محل آخر وباعا الهاتف 

األول بقيمة 36 دينارا فقط.
العام���ة  النياب���ة  أحالتهم���ا  وكان���ت 
للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار أنهم���ا بتاري���خ 
24 يولي���و 2018، س���رقا الم���ال المنقول 
والممل���وك  بالمحض���ر  الوص���ف  المبي���ن 
للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الكس���ر 

من الخارج.

5 سنوات لـ 13 مدانا أحرقوا دورية سنتان لسارقي “جواَلين” و30 ديناًرا

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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تعزي��ز التج��ارة اإللكتروني��ة الدولي��ة بين المملك��ة والصين

اتفاق صداقة بين البحرين وهانغتشو

التق���ى الوف���د االقتص���ادي البحرين���ي رفيع المس���توى، الذي ي���زور الصين ضمن جولة ينظمها مجل���س التنمية االقتصادي���ة، زانج زي، نائب رئيس اللجنة السياس���ية 
االستش���ارية لمقاطع���ة تش���جيانغ، وعدًدا من المس���ؤولين المحليين وكب���ار رجال األعمال فيها، وذلك عل���ى هامش فعاليات المنتدى الصين���ي البحريني لألعمال في 
عاصم���ة المقاطع���ة مدين���ة هانغتش���و، ال���ذي تزامن انعقاده مع إبرام اتفاق صداقة مع مدينة هانغتش���و وّقعه كل من محافظ محافظة العاصمة، الش���يخ هش���ام بن 

عبدالرحمن آل خليفة، ونائب عمدة مدينة هانغتشو، تشين ويغيانغ.

مدين���ة  م���ع  الصداق���ة  اتف���اق  ويع���ّد 
هانغتش���و ه���ي الثاني���ة الت���ي وّقعته���ا 
البحري���ن أخي���را بهدف تعزي���ز عالقات 
الشراكة والتعاون، بالتزامن مع اقتراب 
الذك���رى الثالثي���ن النط���الق العالق���ات 
الدبلوماس���ية بي���ن الصي���ن والبحري���ن 

التي توافق العام المقبل. 
وقال الش���يخ هش���ام ب���ن عب���د الرحمن 
األط���راف  أب���رز  م���ع  للتع���اون  “نتطل���ع 
االقتصادي���ة ف���ي تش���جيانغ الصيني���ة 
م���ن أج���ل توفير بيئ���ة داعمة ألنش���طة 
تب���ادل  وتعزي���ز  البيني���ة،  التج���ارة 
نم���و  التجاري���ة، وتس���هيل  المعلوم���ات 
قطاع المش���اريع الصغيرة والمتوسطة 

لدى الجانبين”. 
مدين���ة  عم���دة  نائ���ب  ق���ال  ب���دوره، 
هانغتش���و “ترتبط هانغتش���و والبحرين 
بعالق���ات تجاري���ة متين���ة من���ذ بدايات 
طري���ق الحري���ر، وم���ن خ���الل مب���ادرة 
تعزي���ز  س���يتم  والطري���ق  الح���زام 
التع���اون التج���اري واالقتص���ادي بينن���ا 
بش���كل أوث���ق. هانغتش���و ه���ي المدينة 
الرائ���دة في االقتص���اد الرقمي الصيني 
وتحتضن عدًدا من كبرى الشركات في 
هذا المجال كش���ركة عل���ي بابا. ونتطلع 
مملك���ة  م���ع  التع���اون  أواص���ر  لتقوي���ة 

البحرين في األعمال والثقافة”.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم

االقتص���ادي  الوف���د  زي���ارة  وترافق���ت 
توقي���ع  م���ع  الصي���ن  إل���ى  البحرين���ي 
المملك���ة ع���دًدا م���ن مذك���رات التفاه���م 
الهام���ة، فيما هدف���ت اتفاقي���ة التفاهم 
والتع���اون والصداقة الت���ي تم توقيعها 
البحريني���ة  العاصم���ة  محافظ���ة  بي���ن 
المنام���ة ومدينة هانغتش���و إل���ى تعزيز 
الخدم���ات  مج���االت  ف���ي  التع���اون 

اللوجس���تية والنق���ل والخدمات المالية 
والس���ياحة والتدري���ب، باإلضاف���ة إل���ى 
فت���ح قن���وات التواص���ل الثنائ���ي بي���ن 
الجانبي���ن وتنظي���م الزيارات لش���ركات 

التكنولوجيا المتقدمة.
االقتصادي���ة  التنمي���ة  مجل���س  ووّق���ع 
- البحري���ن مذك���رة تفاه���م م���ع دائ���رة 
تش���جيانغ  مقاطع���ة  ف���ي  التج���ارة 
به���دف تعزي���ز تب���ادل المعلوم���ات م���ن 
خ���الل تأس���يس آلي���ة منتظم���ة لتبادل 
المعلوم���ات حول الفرص االس���تثمارية 
توطي���د  ع���ن  فض���الً  الجانبي���ن،  بي���ن 
االقتصادي���ة  األنش���طة  ف���ي  التع���اون 

والتجارية المختلفة بينهما.
كم���ا أبرم مجل���س التنمي���ة االقتصادية 
مذكرة تفاهم مع ش���ركة “جولي شيك” 
Jolly Chic، منصة التجارة اإللكترونية 
الرائ���دة على مس���توى تش���جيانغ، التي 
تترك���ز عملياته���ا التجارية ف���ي منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
إل���ى ذلك، عقدت غرفة تجارة وصناعة 

البحري���ن ش���راكة م���ع “مركز تش���جيانغ 
لتوطي���د  األعم���ال”  لتطوي���ر  الدول���ي 
التع���اون بين ش���ركات القط���اع الخاص 
وتش���جيانغ  البحري���ن  م���ن  كٍل  ف���ي 
الصيني���ة وتطوير القدرات المؤسس���ية 
ف���ي مجال تأس���يس وتوس���يع أنش���طة 
القط���اع الخاص ف���ي كٍل م���ن البحرين 

والصين.
لمجل���س  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
التنمي���ة االقتصادي���ة خال���د الرميح���ي 
العم���ل  عل���ى  بقدرتن���ا  “نح���ن واثق���ون 
مع���ًا، م���ن خالل ه���ذه الش���راكات، لبناء 
والصي���ن  للبحري���ن  مثم���ر  مس���تقبل 
والمنطقة ككل. فالبحرين، التي تمتلك 
أكث���ر االقتصادات تح���رًرا في المنطقة، 
للش���ركات  ���ا  نموذجيًّ مرك���ًزا  تش���ّكل 
الصيني���ة؛ وتحدي���ًدا قط���اع الش���ركات 
الناش���ئة والصغي���رة والمتوس���طة، كم���ا 
يمك���ن م���ن خ���الل البحري���ن الوص���ول 
للف���رص الهائلة المتوف���رة في المنطقة. 
ونتطل���ع إل���ى توثي���ق أواص���ر التع���اون 

االقتصادي مع تشيجيانج واستقطاب 
شركات صينية جديدة إلى المملكة”.

فرص استثمارية متبادلة

وتع���ّد البحري���ن م���ن بي���ن أكث���ر الدول 
انفتاًحا ف���ي المنطقة، إذ تمتلك العديد 
من المزايا االس���تثمارية أبرزها موقعها 
ال���ذي يؤهله���ا للوص���ول إلى األس���واق، 
وبيئته���ا التش���ريعية عالمية المس���توى، 
وتكالي���ف  تنافس���ي،  ضريب���ي  ونظ���ام 
تش���غيلية منخفض���ة ه���ي األدن���ى ف���ي 
المنطق���ة، ومس���توى معيش���ي مرتف���ع، 
���ا. وفيم���ا  ومجتم���ع متمّك���ن تكنولوجيًّ
تس���عى الصين إلى بن���اء طريق الحرير 
ش���ركات  واحتض���ان  لدع���م  الرقم���ي 
التكنولوجي���ا الريادي���ة وتعزي���ز نموه���ا 
ف���ي المس���تقبل، تب���رز البحري���ن؛ بوابة 
الخلي���ج، لتكون ش���ريكًا نوعي���ًا للصين 
وشركاتها الحريصة على االستفادة من 
الفرص التجارية التي توفرها المنطقة 

ذات القدرات الشرائية المرتفعة.

أسواق النفط 
تشهد ضبابية

ق���ال مدي���ر وكال���ة الطاق���ة الدولي���ة فاتح 
بي���رول ي���وم أم���س الثالث���اء إن أس���واق 
النف���ط تدخ���ل ف���ي فت���رة غي���ر مس���بوقة 
ع���دم االس���تقرار  الضبابي���ة؛ بس���بب  م���ن 
لمؤتم���ر  بي���رول  وق���ال  الجيوسياس���ي. 
تنظمه إكينور النرويجية ”ندخل فترة غير 
مسبوقة من الضبابية في أسواق النفط“. 
ج���اء ذلك، ف���ي وقت فقدت فيه أس���واق 
النف���ط الزخ���م أم���س م���ع تده���ور اآلف���اق 
االقتصادي���ة وارتف���اع اإلنت���اج األميرك���ي 
التخفيض���ات  تأثي���ر  عل���ى  طغ���ى  مم���ا 
المتوقع���ة في إم���دادات “أوبك”. وس���جل 
خام القياس العالم���ي مزيج برنت 66.43 
دوالر للبرمي���ل بانخف���اض 36 س���نتا أو ما 

يوازي 0.5 % عن سعر آخر إغالق.

أوسلو - رويترز

دبي - أرقام

اعُتِق���ل رئي���س مجل���س إدارة “نيس���ان”، كارلوس غصن، ف���ي الياب���ان اإلثنين، بعد 
اتهامه بتضليل الس���لطات الضريبية في البالد واس���تخدامه أصول الشركة بشكل 
شخصي، في خطوة تنذر بإقالته من قيادة تحالف “رينو - نيسان - ميتسوبيشي” 

في خضم تغيير غير مسبوق تشهده الصناعة، بحسب تقرير ل�”بلومبرغ”.

وغصن )64 عاًما( ه���و المهندس الفعلي 
لتحال���ف صناعة الس���يارات الذي انطلق 
قب���ل عقدي���ن م���ن الزم���ان، وله ش���عبية 
كبيرة داخل مجال األعمال في اليابان، 
ي���زال رئيًس���ا لمجل���س إدارة  وفيم���ا ال 
مجل���س  إن  “نيس���ان”  قال���ت  “رين���و”، 

إدارتها سيجتمع الخميس إلقالته.
اللبنان���ي-  األعم���ال  رج���ل  وحاف���ظ 
حض���ور  عل���ى  الفرنس���ي  البرازيل���ي- 
ق���وي، بعدم���ا طالبت���ه باري���س بالتخلي 
ع���ن بع���ض س���لطاته تمهي���ًدا لمرحلة ما 
بعد تقاع���ده، ما دفعه إل���ى ترك منصب 
“نيس���ان”،  لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س 
وتنصيب “تيري بولور” مديًرا للعمليات 

في “رينو”.
وتأت���ي ق���وة “غص���ن” م���ن نجاح���ه في 
إنق���اذ “نيس���ان” م���ن حالة ش���به االنهيار 
وقيادته���ا  الزم���ان،  م���ن  عقدي���ن  قب���ل 
إل���ى التوس���ع العالم���ي، وقب���ل غيره من 
المنافس���ين، ق���ّرر االنتق���ال إل���ى س���وق 

المركبات الكهربائية، مما جعل “نيس���ان 
لي���ف” واحدة م���ن أفضل ه���ذه األنماط 

مبيًعا.
س���اعد ف���ي صياغة رؤي���ة “رين���و” التي 
انتش���لتها م���ن االضطراب���ات ف���ي أثناء 
األزم���ة المالية العالمية، وحاز على دعم 
الحكوم���ة الفرنس���ية، أكبر مس���اهم في 
صانع���ة الس���يارات، ولم يك���ن دوره في 
ضبط مسار “ميتسوبيشي” أقل أهمية.

إقصاء غصن عن عرش “نيسان”

كارلوس غصن
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شبــاب بحرينــي يــرّوج للمملكــة فــي اسطنبــول
وزعـــوا الحـلــــوى الشـعبيــــة والهــدايـــا علــى زوار “تقسيـــم”

ح���ّول ش���باب بحرين���ي طموح، تس���كن الجزيرة الوادع���ة قلوبهم، أجواء ميدان تقس���يم في 
اس���طنبول  بتركي���ا إل���ى منص���ة لترويج المملك���ة في الهواء الطل���ق. ارتدوا العل���م البحريني 
وطاف���وا المي���دان يوّزع���ون الحلوى الش���عبية والهداي���ا التذكارية عل���ى الزوار، ف���ي مبادرة 
ا. الفكرة البس���يطة “الخفيفة” عل���ى الناس، كان لها أثر  للتعري���ف بالمملكة وترويجها س���ياحيًّ
كبير، إذ القت صًدى جيًدا من قبل زوار الميدان، من مختلف الجنسيات حول العالم، الذين 
أكدوا أنهم يعرفون البحرين بشعبها الواعي والطيب، وأنهم طالما أحبوا زيارتها، فيما أشاد 

آخرون بهذه اللفتة الجميلة و”المبتكرة”.

وجاءت الفكرة ضمن فعاليات ش���ركة بحرين 
هوليدي���ز بالتروي���ج للس���ياحة ف���ي المملك���ة 
ضم���ن الملتق���ى ال���ذي نظمت���ه في اس���طنبول  
ا للس���ياحة  بحض���ور أكثر م���ن 30 مكتًبا محليًّ

والسفر.
مي���دان  هوليدي���ز”  “بحري���ن  فري���ق  وج���ال 
تقس���يم وعّرفوا زواره بالبحرين وبالمقومات 

السياحية فيها.

وكان���ت الش���ركة نظم���ت ملتق���ى اس���طنبول  
لمدة 4 أيام تدارس فيه المش���اركون العقبات 
منه���ا  يعان���ي  الت���ي  والمش���اكل  والتحدي���ات 
القطاع الس���ياحي في البحرين، واتفقوا على 
وض���ع الحل���ول المناس���بة له���ا بالتش���اور فيما 

بينهم وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعزي���ز  أهمي���ة  عل���ى  المش���اركون  رك���ز  كم���ا 
الس���ياحة البيني���ة م���ع تركي���ا، حي���ث أك���دوا 

إل���ى  الس���ياح  اس���تقطاب  يت���م  أن  ض���رورة 
البحري���ن، وذل���ك م���ن خ���الل عق���د تفاهم���ات 
الس���ياحية  الش���ركات  كب���رى  م���ع  واتفاق���ات 
هناك، مؤكدي���ن أن المملكة تزخر بالعديد من 
المواقع التراثية والمقومات الس���ياحية التي 

تجعلها مقصًدا للزوار.
وتضمن���ت أجن���دة الملتق���ى لق���اءات وورش 
عمل ع���دة مع مكاتب س���ياحية تركية لوضع 

برامج تنشط السياحة البينية بين البلدين.
الملتق���ى  ف���ي  المش���اركة  المكات���ب  وأغل���ب 

تنض���وي تحت مظلة ش���ركة بحري���ن هولديز 
الت���ي انطلق���ت بمنت���ج س���ياحي حديث على 
الس���وق المحل���ي ك���ون جميع خدماته���ا تقدم 

للشركات وليس لألفراد.
وتعم���ل “بحري���ن هوليدي���ز” عل���ى مب���دأ عمل 

التحالف���ات م���ع كب���رى الش���ركات والمكات���ب 
وتق���دم  المملك���ة وخارجه���ا  ف���ي  الس���ياحية 
له���م خدماتها الس���ياحية فيما يخص تس���يير 
لمختل���ف  واألف���واج  الجماعي���ة  الرح���الت 

وجهات العالم.

سياح أجانب يتمنون زيارة البحرين  فريق بحرين هوليديز يوّزع الحلوى الشعبية على زوار ميدان تقسيم بإسطنبول

ُيَتَوقَّع أن تصل االس���تثمارات في ش���ركات الفينتك الناش���ئة في منطقة الخليج إلى 2 مليار دوالر خالل العقد المقبل، وذلك مقارنة ب� 150 
مليون دوالر أميركي فقط التي تّم استثمارها خالل السنوات العشر األخيرة، وفقا لدراسة جديدة أجرتها “مينا ريسيرتش بارتنرز”، شركة 
البح���وث الرائ���دة ف���ي المنطقة. وصدرت الدراس���ة أم���س بالتزامن مع مهرجان الش���ارقة لريادة األعم���ال الذي ُيَعّد م���ن الفعاليات اإلقليمية 

الرئيسة التي تحتفي بريادة األعمال وبقطاع الشركات الناشئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وم���ن المتوّقع أن تلع���ب البحري���ن، اإلمارات 
والس���عودية دورا مهم���ا في تحفي���ز إمكانات 
النمو في منطقة الخليج وفي بلورة وتشكيل 
قط���اع الفينتك في المنطقة العربية. وذكرت 
دراس���ة “مين���ا ريس���يرتش بارتن���رز” أن ه���ذه 
ال���دول  س���تكون ف���ي ص���دارة التح���ّول ف���ي 
قط���اع الفينت���ك مدفوع���ة بعوام���ل عدي���دة، 
منه���ا تبّني القيادات العليا نهًجا إلنش���اء بنى 
متطورة لمدن المس���تقبل الذكية وكذلك ألّن 
ه���ذه الدول لديها أعل���ى ارتباطية إلكترونية 
للفرد في المنطقة، إضافة إلى كل ذلك، يعّزز 
القط���اع الخاص فيه���ا أيضا اس���تثماراته في 

قط���اع الفينتك. وقال الرئي���س التنفيذي في 
“مين���ا ريس���يرتش بارتن���رز” أنطون���ي حبيق���ة 
قط���اع  عل���ى  الخ���اص  التموي���ل  إقب���ال  “إن 
الفينت���ك م���ازال غي���ر كاٍف عل���ى الرغ���م م���ن 
أّنن���ا ش���هدنا اس���تكمال بع���ض الصفق���ات في 
الس���نوات القليلة الماضية. ولدينا حاليا ثغرة 
ف���ي التموي���ل تبل���غ قيمته���ا ملي���ارا دوالر من 
االس���تثمارات الخاصة في ش���ركات الفينتك 
الناش���ئة عن���د مقارنته���ا باألس���واق الناش���ئة 
األخرى. وعند مقارنتها بمتوس���ط االس���تثمار 
العالم���ي، ف���إن ثغرة االس���تثمار الخ���اص أكبر 
بكثي���ر، حيث تص���ل إلى 10 ملي���ارات دوالر. 

وخالل السنوات العشرة األخيرة، لم تتجاوز 
االس���تثمارات الخاصة في ش���ركات الفينتك 
ف���ي منطق���ة الخلي���ج 0.007 % م���ن إجمالي 
النات���ج المحل���ي، أي أق���ّل بعش���رة م���رات من 
متوس���ط االس���تثمار ف���ي األس���واق الناش���ئة 
والبال���غ 0.07 % لتلك الفترة وأقل ب� 43 مرة 

من المتوسط العالمي البالغ 0.3 %”.

المبادرات الحكومية محفزة

وُتظه����ر دراس����ة “مينا ريس����يرتش بارتنرز” 
أن 35 % م����ن مجم����ل االس����تثمارات ف����ي 
منطق����ة  ف����ي  الناش����ئة  الفينت����ك  ش����ركات 

ف����ي  إفريقي����ا  وش����مال  األوس����ط  الش����رق 
الس����نوات العش����رة األخيرة تّمت في العام 
2017، أو م����ا ي����وازي 52.5 ملي����ون دوالر 
م����ن ال����� 150 مليون دوالر التي اس����تثمرت 
بي����ن عام����ي 2008 و2018 ت����ّم اس����تكمالها 
����ع أن يس����تمّر  ف����ي الع����ام الماض����ي. وُيَتَوقَّ

ه����ذا الزخم في الس����نوات القليل����ة المقبلة، 
ولك����ن بوتيرة أس����رع بكثير. وه����ذا الزخم 
لي����س  ع����دة،  بعوام����ل  مدفوع����ا  س����يكون 
أقلها المب����ادرات التي تعتمدها الحكومات 
الخليجية. فواضعو القوانين والسياسات 
الحكومي����ة يقّدمون دعم����ا متزايدا لقطاع 

الفينت����ك كما ُيَوفِّرون محفزات؛ لكي ينمو 
القط����اع محلي����ًا كمثل “فينت����ك هايف” في 
دبي وReglab في سوق أبوظبي العالمي 
و”فينت����ك ب����اي” ف����ي البحرين والمش����روع 
المشترك بين السعودية واإلمارات إلنشاء 
نظ����ام قائ����م عل����ى البل����وك تش����ين. وتقول 
الدراس����ة إن تح����ّول الق����درات االقتصادية 
م����ن الغ����رب إل����ى الش����رق س����يعود بالفائدة 

على مراكز الفينتك الخليجية هذه.
من العوامل األخرى التي س���تحّفز نمو قطاع 
الفينت���ك تبّني المص���ارف التقليدي���ة قدرات 
الفينت���ك وتعزيز خدماتها وحلولها التقليدية 
م���ن خ���الل الحل���ول الرقمي���ة وكذلك نش���وء 
المزيد من ش���ركات الفينتك المستقّلة، والتي 
تنش���أ لس���ّد الفج���وة ف���ي تموي���ل الش���ركات 
الصغيرة والمتوس���طة والبالغ���ة 1.7 تريليون 

دوالر.

“التكنولوجيا المالية” بالخليج ستجذب ملياري دوالر

أنطوني حبيقة

المحرر االقتصادي من هانغتشو

مازن النسور من اسطنبول

تحّول كبير 
نحو “الموجة 

الثانية” من 
“الفينتك” 

بحلول 2020

المحرر االقتصادي
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طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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القيد: 114244 - التاريخ: 15/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
قد تقدم ش���ركة س���يفن نايتس للحل���ول اإلدرارية ذ.م.م )ش���ركة ذات 
مس���ئولية مح���دودة( المس���جلة بموجب القي���د رق���م 114244 يطلبون 
تحويل الشكل القانوني إلى شركة الشخص الواحد ، برأسمال وقدره 

1000 دينار بحريني.
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

19/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -164671( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن عبدالحسين عبدهللا احمد

االسم التجاري الحالي: المثالي للتخليص
االسم التجاري الجديد: الهندية الخليجية لتجارة االغذية

قيد رقم: 17467-6

4/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -127515( 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: نعيمة عبدهللا سلمان عبدالنبي
االسم التجاري الحالي: باستا وبيتزا االمير

االسم التجاري المطلوب: بايتا االمير
األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

قيد رقم
89898-01

شقة / محل
663أ

بناية
0

شارع / طريق / ممر
58

مجمع
365
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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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ترامب: أميركا شريك 
راسخ للسعودية

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
أمس، إن الواليات المتحدة تعتزم أن 

تظل شريكًا راسخًا للسعودية. وأضاف  
في بيان، أن أجهزة المخابرات األميركية 

تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل 
المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا 

إلى أنه “ربما سيصعب معرفة الحقائق 
كافة المحيطة بالجريمة”. واعتبر الرئيس 

األميركي أن إيران مسؤولة عن الحرب في 
اليمن، وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة. 

وشدد ترامب على أن السعودية حليف 
حيوي في مواجهة إيران، مؤكدا أن هدف 

واشنطن األهم هو القضاء على تهديد 
اإلرهاب في العالم، وعلى الجانب اآلخر، 

فإن السعودية أنفقت المليارات لقيادة 
الحرب ضد التطرف واإلرهاب.

من يريد العدالة بقضية خاش��قجي فليقدم ما يملكه للقضاء

الجبير: قيادة المملكة خط أحمر

���ا. وأكد الجبير،  ق���ال وزي���ر الخارجي���ة الس���عودي ع���ادل الجبير إن تحقيق العدالة في قضية الصحافي جمال خاش���قجي مطلب س���عودي قب���ل أن يكون مطلًبا دوليًّ
أن خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز، وولي عهده األمير محمد بن س���لمان “خط أحمر ولن نس���مح بالمس���اس بهما”. وجّدد الجبير، دعوة بالده 

للسلطات التركية إلى تقديم األدلة التي تملكها في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول أكتوبر الماضي.

الرياض - وكاالت

دبي ـ العربية.نت

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القدس المحتلة - أ ف بأبوظبي - سكاي نيوز عربيةواشنطن ـ اف ب

يعتزم الكونغرس األميركي تعديل قانونه 
الداخلي بمبادرة من عضو مجلس النواب 
ال��م��س��ل��م��ة، إل���ه���ان ع��م��ر، ال��ت��ي ف����ازت في 
انتخابات منتصف الوالية، بهدف السماح 

بارتداء الحجاب في مقره.
وساندت أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق 

المسلمين اقتراح تعديل القانون.
الصومالية  الالجئة  عمر،  إلهان  وشاركت 
للديمقراطيين  بمقعد  ف��ازت  التي  سابًقا، 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��ط��ل��ع ال��ش��ه��ر، في 
ص��ي��اغ��ة م��ش��روع ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون ال��ذي 
في  ال���رأس  غطاء  ع��اًم��ا   181 منذ  يحظر 

ال���ك���ون���غ���رس. وس��ت��س��م��ح ال��ن��س��خ��ة 
ال��ج��دي��دة ب��اس��ت��ث��ن��اءات ألس��ب��اب 
دينية وتشمل الحجاب للمسلمين 
وال��ق��ل��ن��س��وة ل��ل��ي��ه��ود وال��ع��م��ام��ة 
للسيخ. ومن المتوقع أن يصادق 

األميركي،  ال��ن��واب  مجلس 
الديمقراطيون  ب��ات  ال��ذي 

في  التعديل  ه��ذا  على  غالبيته،  يشكلون 
يناير 2019. وقالت إلهان عمر على تويتر، 
خيار  وه��و  خيارها  الحجاب  ارت���داء  “إن 

يحميه التعديل األول في الدستور”.
وأضافت النائبة عن مينيسوتا، وهي إحدى 
انتخابات  ف��ي  ف��ازت��ا  مسلمتين  ام��رأت��ي��ن 
الوحيد  المنع  ليس  “هذا  الوالية،  منتصف 
الذي أريد إلغاءه”. وعّبر مجلس العالقات 
األميركية - اإلسالمية، اإلثنين، عن دعمه 
االق����ت����راح “ال�����ذي ي��ض��ع م��ج��ل��س ال��ن��واب 
الحرية  وحماية  الدستور  م��ع  تناغم  ف��ي 
من  األول���ى  الجلسة  وستشهد  ال��دي��ن��ي��ة”. 
مطلع  في  الجديدة  البرلمانية  ال��دورة 
يناير 2019 مشاركة عدد قياسي من 
ال��ن��س��اء ون���واب م��ن أق��ل��ي��ات التينية 
أو  األصليين  ال��س��ك��ان  م��ن  أو  األص���ل 
األم��ي��رك��ي��ي��ن ال��م��ت��ح��دري��ن من 
إف��ري��ق��ي��ة وم���ن مثليي  أص���ول 

الجنس.

“ح��زب  أن  ع��ن  صحافية  تقارير  كشفت 
هللا” اللبناني وجد في ألمانيا “جنة آمنة” 
لغسيل أموال المخدرات، مستغال ثغرات 
في قوانين مكافحة تمويل اإلرهاب في 
البالد. وحصل حزب هللا المصنف إرهابيا 
على دعم مالي ضخم خالل عملية واسعة 
ب��ي��ن ك��ل من  ال��م��خ��درات  لغسيل أم����وال 
الجنوبية. ويشكل حزب  وأميركا  أوروبا 
ال��ع��راق  ف��ي  المنتشرة  بميليشياته  هللا 
وسوريا واليمن ذراع إيران الضاربة التي 

زع�����زع�����ة يستخدمها نظام الماللي في 
استقرار دول المنطقة.

وب�����دأت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
ف��ي ف��رن��س��ا خ���الل األس��ب��وع 

الماضي، محاكمة 15 من 
عناصر التنظيم اإلرهابي 
ف����ي ب�����اري�����س، وذك�����رت 

وسائل إعالمية ألمانية أن 
المتهمين  بين  م��ن  اثنين 

يعيشان في والية الراين وييستفاليا في 
اإلره��اب��ي  التنظيم  أف���راد  وات��ه��م  ألمانيا. 
بغسيل أموال المخدرات الكولومبية في 
عملية معقدة بمساعدة أفراد من الجالية 
اللبنانية في ألمانيا. وجرت عملية الغسيل 
باالعتماد على عائدات تهريب الكوكايين 
هذا  أرب��اح  استغالل  وت��م  كولومبيا،  من 
النشاط الممنوع في شراء أسلحة لحزب 
وأوردت  في سوريا.  موقعه  وتعزيز  هللا 
وسائل إعالم ألمانية أن الشبكة اللبنانية 
اشترت مجوهرات وساعات تصل قيمتها 
وتم  ي���ورو،  ماليين  عشرة  نحو  إل��ى 
في  ن��ق��دا  المبلغ  ه���ذا  دف���ع 
في  ألمانيا  داخ��ل  متاجر 
غ���ض���ون س���ن���ة واح������دة. 
وق�������ام ال���ق���ض���اء ب��ح��ج��ز 
في  ن��ق��دا  ي���ورو  مليون   250
أسلحة  جانب  إلى  القضية 

وسيارات فارهة.

أوصت الشرطة اإلسرائيلية، أمس الثالثاء 
بتوجي���ه اتهام���ات لوزي���ر الداخلي���ة أريي���ه 
درع���ي، تتعل���ق باالحتيال وخيان���ة األمانة؛ 
ف���ي إط���ار تحقي���ق مرتب���ط بصفق���ات لبيع 

عقارات.
الع���ام  المدع���ي  يق���ّرر  أن  المنتظ���ر  وم���ن 
اتهام���ات  س���يوجه  كان  إن  اإلس���رائيلي 
لدرعي، الذي يتزعم حزب “شاس” اليهودي 
المتش���دد، الذي قضى فترة في السجن في 

الماضي إلدانته بالفساد.
وأف���اد بيان للش���رطة بأن “نتائ���ج التحقيق 
تش���ير إلى وج���ود أدل���ة قاطعة ب���أن درعي 

ارتك���ب عمليات احتيال وخيانة أمانة 
على صل���ة بس���لوكه، أثن���اء وجوده 

في منصبه كوزير”.
ع���ن  أدل���ة  وج���ود  ع���ن  وتح���دث 

مخالفات ضريبية تبلغ قيمتها مئات 
آالف ال���دوالرات وتبيي���ض أموال 

وغيرها.

ونقل���ت “فران���س ب���رس” عن بيان الش���رطة 
المالي���ة  التحوي���الت  تن���اول  التحقي���ق  إن 
الكبي���رة، الت���ي أجراها درعي عل���ى ارتباط 
ببيع األراضي. م���ن جانبه، أصر درعي على 
براءت���ه، وأش���ار إل���ى ع���دم تضم���ن توصية 
الش���رطة االتهامات الس���ابقة بشأن حصوله 
عل���ى رش���اوى. وه���ذه ه���ي آخ���ر اتهام���ات 
تواجهه���ا حكومة رئي���س ال���وزراء بنيامين 
بتوجي���ه  الش���رطة  وأوص���ت  نتنياه���و. 
اتهام���ات لنتنياهو ف���ي تحقيقين منفصلين 
على ارتباط بالفس���اد، بينما يتوقع أن يتخذ 
المدعي الع���ام قراًرا، خالل األش���هر المقبلة 
بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامات 
إلي���ه. يذك���ر أن���ه حك���م كان قد 
حك���م عل���ى درعي بالس���جن 3 
لتلقي���ه   ،2000 الع���ام  س���نوات 
رش���اوى بقيم���ة 155 ألف دوالر 
رغ���م أن���ه ت���م تخفي���ض الحك���م 

بثلث المدة لحسن سلوكه.

وزير داخلية إسرائيل “متهم” بالفساد“جنة آمنة” لغسيل أموال “حزب اهلل”“الكونغرس” يعتزم تغيير قانونه الداخلي
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كابول - وكاالت

بغداد - أ ف ب

قتل 50 ش���خًصا على األق���ل في تفجير 
اس���تهدف لقاًء لكبار العلم���اء في كابول 
أمس الثالثاء، وفق مسؤولين، في أحد 
أفدح الهجمات التي تستهدف العاصمة 
األفغانية منذ أشهر. وأصيب 60 شخًصا 
وف���ق  التفجي���ر  ف���ي  بج���روح  آخ���رون 
المتح���دث باس���م وزارة الصح���ة وحي���د 
لق���اء  التفجي���ر  واس���تهدف  مج���روح.  
لمجل���س العلم���اء بمناس���بة عي���د المولد 

النب���وي. وق���ال المتح���دث باس���م وزارة 
الداخلي���ة نجي���ب داني���ش إن مئات من 
رج���ال وعلم���اء الدين كانوا محتش���دين 
قاع���ة  ف���ي  المناس���بة  به���ذه  لالحتف���ال 
زف���اف كبي���رة بالعاصم���ة. ول���م تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وال ت���زال حرك���ة “طالبان” تس���يطر على 
مناطق مهمة على البالد وسط عجز من 

الحكومة المحلية عن فرض النظام.

ق���ال الجي���ش العراق���ي إن العراق ش���نَّ 
ضرب���ات جوية عل���ى تنظي���م “داعش”، 
داخ���ل س���وريا أمس الثالث���اء. وأضاف 
 16 إف  طائ���رات  “نف���ذت  بي���ان  ف���ي 
العراقي���ة الي���وم ضرب���ات جوي���ة داخل 
معلوم���ات  وف���ق  الس���ورية،  األراض���ي 
مديري���ة  م���ن  دقيق���ة  اس���تخباراتية 
اإلره���اب/  ومكافح���ة  االس���تخبارات 

خلية الصقور االستخباراتية”. 
وتابع “أس���فرت ه���ذه العملي���ة الناجحة 

ع���ن دك مس���تودع لألس���لحة يع���ود لما 
 10 بداخل���ه  الف���اروق  والي���ة  تس���مى 
ومتفج���رات  وصواري���خ  إرهابيي���ن 
تابع���ة لعصاب���ات )داع���ش( ف���ي منطقة 
السوس���ة”. كم���ا نفذت ف���ي الوقت ذاته 
منطق���ة  ف���ي  أخ���رى  موجع���ة  ضرب���ة 
الباغ���ور عل���ى ه���دف عب���ارة ع���ن مق���ر 
لم���ا يس���مى فيل���ق الف���اروق بداخله 30 
���ا وقاذف���ات وصواري���خ وبنادق  إرهابيًّ

مختلفة”، وفق البيان.

50 قتياًل في تفجير حفل ديني بأفغانستان

غارات عراقية ضد أهداف لـ “داعش” بسوريا

دبي - رويترز دبي - العربية نت

أم���س  واإلم���ارات،  الس���عودية  أعلن���ت 
الثالث���اء، ع���ن مب���ادرة جديدة ف���ي اليمن 
للتصدي ألزمة الغذاء في البالد من خالل 

رعاية نحو 12 مليون يمني.
 500 مبل���غ  بتقدي���م  الدولت���ان  وتعه���دت 
ملي���ون دوالر لدع���م جه���ود اإلغاث���ة ف���ي 

اليمن.
الملك���ي  بالدي���وان  المستش���ار  وأوض���ح  
السعودي، المشرف العام على مركز الملك 
س���لمان لإلغاثة واألعمال اإلنس���انية، عبد 
العرب���ي  التحال���ف  دول  أن  الربيع���ة،  هللا 
لدع���م الش���رعية قدم���ت خالل 3 س���نوات 
نح���و 18 ملي���ار دوالر لمس���اعدة الش���عب 
اليمن���ي، مش���يًرا إلى س���يجري العمل على 
وص���ول المس���اعدات إلى مس���تحقيها في 
كاف���ة أنحاء اليمن من خ���الل التعاون مع 

شركاء موثوق بهم.
م���ع  عق���ده  مؤتم���ر صحف���ي  ف���ي  وق���ال 
وزي���رة الدولة اإلماراتية لش���ؤون التعاون 

الدول���ي ري���م الهاش���مي ف���ي الري���اض، إن 
المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية 
واإلم���ارات ته���دف لتأمين الغ���ذاء إلى ما 

بين 10 و12 مليون يمني.
م���ن جهتها، قالت الهاش���مي إنه س���يجري 
اإلنس���انية  المعان���اة  رف���ع  عل���ى  العم���ل 

ع���ن الش���عب اليمن���ي الت���ي تس���ببت به���ا 
الميليشيات الحوثية االنقالبية.

ويحاص���ر الحوثي���ون مناط���ق ع���دة ف���ي 
اليمن، مما يحول دون وصول المساعدات 
اإلنس���انية إلى المدنيين، عالوة على نهب 

هذه المساعدات.

اس���تمرت تظاه���رات عم���ال مصانع قصب 
ف���ي  الف���والذ  تصني���ع  وش���ركة  الس���كر 
مدينتي الس���وس واألح���واز، حيث انضم 
إليه���ا باق���ي الفئات العمالي���ة المتذمرة، ما 
دف���ع بالس���لطات اإليراني���ة إل���ى اإلف���راج 
���ا كانت ق���د اعتقلهم  ع���ن 15 ناش���ًطا نقابيًّ
قب���ل يومي���ن بتهم���ة تنظي���م اإلضراب���ات 

واالحتجاجات.
ووفًق���ا لوكالة األنباء اإليراني���ة “إرنا” فقد 
أعل���ن المدعي الع���ام للمحاكم الثورية في 
مدين���ة ش���وش ) الس���وس(، ش���مال غربي 
األح���واز، مصطفي نظ���ري، أنه تم اإلفراج 
ع���ن 15 عام���الً م���ن معامل قصب الس���كر 
والذي���ن اعتقلوا باته���ام “ اإلخالل بالنظام 

العام”.
وأض���اف أن مس���ؤولي المدين���ة ومحافظ 
العم���ال  مطال���ب  يتابع���ون  خوزس���تان 
المش���روعة، لك���ن هناك عناص���ر من خارج 
اتحاد العمال كانت تقف وراء احتجاجات 

ش���هدتها المدين���ة خ���الل األي���ام الماضية، 
الت���ي أدت إلى اإلخالل باألمن واس���تقرار 

المدينة وتعطيل حركة المرور فيها”.
ويواص���ل عمال معامل قصب الس���كر في 
“هفت تبه” ش���مال األح���واز، احتجاجاتهم 
لليوم 16علي التوالي احتجاًجا على عدم 

تلقي رواتبهم ألربعة أشهر.
ه���ذا، وتس���تمر المظاه���رات العمالي���ة في 

مدينتي الس���وس واألح���واز حيث يطالب 
طلب���ات  بتنفي���ذ  الس���لطات  المحتج���ون 
وتثبي���ت  رواتبه���م  دف���ع  منه���ا  العم���ال 
توظيفهم ورفع األجور والتأمين الصحي. 
وت���داول ناش���طون مقاط���ع تظه���ر تجم���ع 
اآلالف وس���ط سوق األحواز وهم يهتفون 
العمل���ة والتضخ���م  الغ���الء وانهي���ار  ض���د 

والفساد.

السعودية واإلمارات.. 500 مليون دوالر لدعم جهود اإلغاثة

من احتجاجات األحواز

الغ��ذاء ألزم��ة  للتص��دي  إماراتي��ة  س��عودية  مب��ادرة  إضرابات واحتجاجات عمالية تلوي ذراع السلطات اإليرانية

500 مليون دوالر لدعم الشعب اليمني تظاهرات األحواز تقلق نظام الماللي

وف���ي مقابلة مع صحيفة الش���رق األوس���ط 
نشرت أمس الثالثاء، دعا الجبير أنقرة إلى 
“تقدي���م م���ا لديها من أدلة ف���ي القضية إلى 
النياب���ة العام���ة في المملكة؛ للمس���اعدة في 

الوصول إلى الحقائق كافة...”.
وكانت النيابة العامة الس���عودية قد نّوهت، 
األس���بوع الماضي، إلى “أنه سبق أن طلبت 
من تركي���ا تزويده���ا باألدل���ة والقرائن التي 
لديه���م ومنها أصول التس���جيالت الصوتية 
كاف���ة التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة 

بهذه القضية”.
وأك���دت النيابة أنها طالب���ت أيًضا بأن “يتم 
توقيع آلية تع���اون خاصة بهذه القضية مع 
الجان���ب التركي؛ لتزويده���م بما تتوصل له 
التحقيق���ات من نتائج وفًقا ألحكام النظام، 
وطل���ب م���ا لديه���م من أدل���ة وقرائ���ن تدعم 
أو تتع���ارض م���ع م���ا ت���م التوص���ل إلي���ه من 
نتائج لإلف���ادة منها، وال تزال النيابة العامة 

بانتظار ما ُطلب منهم”.
المملك���ة  “قي���ادة  أن  الجبي���ر عل���ى  وش���ّدد 
العالق���ة  عل���ى  الحف���اظ  عل���ى  حريص���ة 
اإلس���تراتيجية والش���راكة التاريخي���ة” م���ع 
الوالي���ات المتحدة وتعزيزه���ا، الفًتا إلى أن 
“العقوبات األميركية في قضية خاش���قجي 
فردي���ة، ولم تس���تهدف حكوم���ة المملكة أو 

اقتصادها”.
وأوضح أن “المملكة هي أول من قام باتخاذ 
إج���راءات ض���د المتهمين ف���ي قضية مقتل 
جمال خاش���قجي، وتبعتها ال���دول األخرى، 
عبر فرض إجراءات تجاه أش���خاص بشكل 
ال يمس بالعالقات االستراتيجية والمصالح 
السياس���ية واالقتصادي���ة المش���تركة بينن���ا 

وبين حلفائنا”.
وق���ال وزير الخارجية الس���عودي إن “بعض 
التصريح���ات الت���ي ص���درت من أف���راد في 
تركيا تساهم في إحداث شرخ في العالقة، 
ونح���ن في المملكة ال نريد ذلك، ألنه يبعدنا 
عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها”.

أكد الجبير “رفض محاوالت  «
االستغالل السياسي لقضية 
خاشقجي، ومن يريد العدالة 

وتحقيقها يتفضل بتقديم ما 
يملكه من أدلة للقضاء السعودي، 

وهو صاحب االختصاص”. وذكر 
أن ما حدث هو أن الفريق الضالع 
في قضية خاشقجي “قدم تقريًرا 

مضلاًل وكاذًبا، وبناًء على ذلك 
صدرت تصريحات بالنفي، وعندما 

بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما 
قدموه في تقريرهم، وجه خادم 

الحرمين الشريفين النائب العام 
بإجراء تحقيق”. وتم اإلعالن عن 

النتائج األولية التي تم التوصل إليها، 
ومع استمرار التحقيقات والوصول 

إلى اعترافات وأدلة كافية إلحالة 
المتهمين للمحاكمة، قام النائب 

العام بإعالن ما توصل إليه، وتم 

توجيه االتهام لعدد من األشخاص 
وإحالتهم إلى المحكمة، وإذا تبين أي 

مستجدات أو أدلة جديدة في هذه 
القضية فإن النيابة العامة ستعلن 
عنها بشكل شفاف وواضح”. يشار 

إلى أن النيابة العامة السعودية 
كشفت تفاصيل التحقيقات التي 

أجريت مع الموقوفين الـ21 في 
قضية مقتل خاشقجي، وطالبت 

بإنزال عقوبة اإلعدام على 5 أشخاص.

رفض االستغالل السياسي

القنصلية السعودية في اسطنبول
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ل���م يع���د يخفى على أحد أن دولة اإلم���ارات العربية باتت مركزًا وعاصمة للحوار 
العالمي حول القيم اإلنس���انية واألخالقية التي احتلت موقعًا مهمًا ضمن أجندة 

أولويات العالم في اآلونة األخيرة.
فبع���د نحو أس���بوع م���ن انعقاد القم���ة العالمية للتس���امح، في مدين���ة دبي، تحت 
رعاي���ة صاح���ب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل مكت���وم نائب رئي���س الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، تعقد األسبوع الحالي في العاصمة 
أبوظب���ي، فعاليات ال���دورة األولى من ملتقى “تحالف األديان ألمن المجتمعات... 
كرامة الطفل في العالم الرقمي” برعاية كريمة من صاحب الس���مو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
والحقيق���ة أن القم���ة العالمي���ة للتس���امح كانت الفت���ة في مبادراته���ا وطروحاتها 
الفكرية واإلنس���انية والحضارية، وأش���ير هنا تحديدًا إلى تدشين مبادرة عالمية 
للتس���امح تش���مل تكري���م رم���وز التس���امح العالمي في مج���االت الفكر اإلنس���اني 
واإلبداع األدبي والفنون الجمالية وتأس���يس “جائزة محمد بن راش���د للتس���امح” 
إلع���داد قي���ادات وك���وادر عربية ش���ابة في مج���ال التس���امح وتدع���م اإلنتاجات 
الفكري���ة والثقافية واإلعالمية المتعلقة بترس���يخ قيم التس���امح واالنفتاح على 
اآلخ���ر ف���ي العالم العربي، فضالً عن إنش���اء “المعهد الدولي للتس���امح” أول معهد 
للتس���امح في العال���م العربي يعمل على تقديم المش���ورة والخب���رات الالزمة في 
مجال السياسات التي ترسخ قيم التسامح بين الشعوب ويقوم بنشر الدراسات 
والتقاري���ر المتعلقة بموضوع التس���امح والعمل مع المؤسس���ات الثقافية المعنية 

في العالم العربي لنشر مبادئ التسامح لدى األجيال الجديدة.
الحقيق���ة أيض���ًا أن اإلم���ارات نجحت في ج���ذب انتباه العالم كنموذج للتس���امح، 
حي���ث بات���ت وهي وه���ذه القيم���ة اإلنس���انية النبيلة وجه���ان لعملة واح���دة، وما 
يضاع���ف أهمي���ة الجهود اإلماراتية في هذا اإلطار، أنها ال تقل أهمية، برأيي، عن 
الجهود األمنية والعسكرية في مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب، ألن منطقتنا 
العربي���ة تحت���اج بالفع���ل إلى إعادة إعم���ار فكري ينقذ ماليين الش���باب واألطفال 
واألجي���ال المقبل���ة م���ن الفك���ر الذي يؤس���س للتش���دد والتعص���ب وكراهية اآلخر 
وينش���ر الحق���د والعصبية بين أصح���اب الديانات واألع���راق والطوائف المختلفة 

في دول المنطقة. “إيالف”.

اإلمارات... مركز الحوار اإلنساني العالمي )1(

لماذا انتصر إعالم السموم؟

ال أتخيل كم س���نة أو ش���هرا س���يبقى إعالمنا البحريني أس���ير صوته الداخلي 
ال���ذي ال يس���معه س���وى من يعمل في���ه؟ أما بقي���ة الخلق بالبحري���ن، مواطنين 
ومقيمين من العرب واألجانب، فإنهم وجدوا ضالتهم لألسف الشديد باإلعالم 
الخارجي والموجه ضد البحرين ومكاسبها وإنجازاتها التي ال يمكن إخفاؤها 
تمام���ًا، كالش���مس التي ي���راد تغطيتها بالغربال، الس���ؤال ال���ذي أتحدى اإلجابة 
عليه هو من يتابع اإلعالم الرسمي البحريني؟ لو كانت هناك نسبة ولو ضئيلة 
تتابع اإلعالم الرسمي وتعتمد عليه هل شهدنا الجميع أسرى وسائل التواصل 
االجتماعي الزاخرة بالفبركة واألكاذيب والتزوير إلى حد أن مجرد نش���ر خبر 
كاذب بوس���يلة من هذه الوس���ائل يقل���ب الناس على بعضهم بزوبعة لس���اعات 
حت���ى تنكش���ف الحقيقة، ل���و أن هناك من يتاب���ع إعالمنا ما وجدت مؤش���رات 
الجمي���ع عل���ى البي بي س���ي وغيره���ا رغم ما تدس���ه هذه القنوات من س���موم 

تجاهنا قصدًا وعمدًا.
يأتي الس���ؤال األكثر أهمية، لماذا ال يتابع المواطن والمقيم إعالمنا الرس���مي؟ 
الجواب أبس���ط من الس���ؤال، ألنه ال يوجد ش���يء ذو أهمية ُيذكر بهذا اإلعالم 
س���وى برام���ج ومسلس���الت قديمة مك���ررة وبرامج ش���به ترفيهي���ة ثقيلة الدم 
م���ع أخبار محلية س���بق أن نش���رت من خالل وكال���ة أنباء البحرين وبوس���ائل 

التواصل االجتماعي التي لألس���ف تش���وه األخبار وتزيد وتنقص منها وهو ما 
س���بب الكثير من الفتنة بالبلد، فعلى سبيل التدليل فقط نشرت هذه الوسائل 
المفبرك���ة أخب���ارًا ع���ن الطقس طلب���ت من المواطني���ن إغالق كهرب���اء منازلهم 
ونق���ل أمتعتهم وأدواتهم للطوابق العليا، والجلوس بالظالم ألن هناك إعصارا 
قادم���ا س���يجتاح المنازل ويغرقه���ا، ال أتكهن من صدق هذا الخبر ومن س���خر 
من���ه؟ لك���ن ما أفهمه أن كل ذلك حدث وس���يحدث أكث���ر إذا لم نعد النظر كلية 
ومن األس���اس بجهاز اإلعالم من كل النواحي بش���ريًا وعقليًا وكفاءة وتوجيه 
باإلضافة إلى قرار بوقف 80 % مما يبث حاليًا من هذه األجهزة مجتمعة، قد 
أب���دو متطرف���ًا بالكالم عن اإلعالم، لكن يكفي نصف ق���رن على تقدم البحرين 
وتطوره���ا وم���ا حققت���ه م���ن مكاس���ب ومنج���زات تاريخي���ة لتس���تحق إعالما 
يلي���ق به���ذه اإلنجازات التي تحققت بفضل قيادة حكيمة وش���عب مثقف واٍع 
وحضارة عمرها آالف الس���نين. من المؤسف أن نكون بهذا العصر المعلوماتي 

الخطير وهذا حال إعالمنا الرسمي.

تنويرة: «

 كثرة العثرات تفرض أن تغير طريقك. «
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إجراءات صارمة للحفاظ 
على المخزون السمكي

أن تص���ل متأخ���را خير من أن ال تصل وتبق���ى في المؤخرة دائما، وهذا ما 
يحص���ل لن���ا اليوم بخصوص قضية الس���اعة وهي قضية الث���روة البحرية 
وبيئة الصيد غير الصحية التي امتدت لس���نوات طويلة حتى وصلنا إلى 
حافة خسارة وانهيار األمن الغذائي والثروة السمكية نتيجة عدم امتثالنا 
إلى اس���تغالل الم���وارد الطبيعية المتاحة االس���تغالل األمثل والمس���تدام، 
وي���وم أمس األول “أكد الش���يخ محمد بن أحم���د آل خليفة، وكيل الزراعة 
والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
أن اإلج���راءات الت���ي أعلن���ت عنه���ا ال���وزارة مؤخ���رًا بهدف تنظي���م الصيد 
وحماي���ة الث���روة البحرية تتضمن خططًا لخفض جه���د الصيد المبذول أو 
المم���ارس على المصائد، بما في ذل���ك تقليل عدد الرخص، وتقنين الطرق 
واألدوات المستخدمة في الصيد، مشيرا إلى أحد تلك القرارات الوزارية، 

وهو حظر استخدام شباك الجر القاعية )الكراف(”.
لق���د انتبهت س���لطنة عمان الش���قيقة من���ذ فترة طويلة إلى ش���باك الجرف 
القاع���ي “الك���راف” حي���ث أوقف���ت الس���فن الت���ي تس���تخدم ش���باك الجرف 
القاعي والتي كانت تؤثر س���لبا على المخزون الس���مكي وتعمل على عدم 

استقرار التوازن البيئي، ونحن بحاجة ماسة إلى تنفيذ إجراءات صارمة 
ودون ه���وادة للحف���اظ على المخزون الس���مكي وكذلك تنفي���ذ العديد من 
البرام���ج الت���ي تهدف إلى زيادة اإلنتاج الس���مكي ورف���ع قيمته ومن بينها 

تشجيع االستزراع السمكي بصورة أفضل مما عليه اليوم.
إن ق���رار خف���ض الرخص تدريجيا والذي أعلن عنه وكيل الزراعة والثروة 
البحرية سيكون له بالغ األثر في الحفاظ على الثروة السمكية والحيلولة 
دون الك���وارث الت���ي تودي بحي���اة أعداد كبيرة من الكائن���ات البحرية في 
مياهن���ا، فه���ذا يعتبر من أه���م التش���ريعات والقوانين الت���ي تحفظ ثروتنا 
الس���مكية والحد من المخالفات الكثيرة التي تستنزف المخزون السمكي، 
الس���يما أن العديد من دول الجوار بدأت تفعيل مثل تلك القرارات وذلك 
بتحدي���د ع���دد المع���دات والق���وارب المس���موح له���ا بالصي���د على أس���اس 

يتناسب مع القدرة االستيعابية للمخزون السمكي.

إذا أردنا بقاء مخزون األسماك لهذا الجيل واألجيال القادمة علينا  «
اتخاذ التدابير الالزمة واالستغالل األمثل لهذه الثروة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

sm.adnan56@hotmail.com

لنا في عقارب الساعة... ِعْبرة!
ه���ل س���معتم يوًما أن عقارب الس���اعة توقف���ت عن دورانه���ا، أو أنها ارت���ّدت، أو بّدلت 
حركته���ا، فأصبح���ت تتجه من اليس���ار إلى اليمي���ن! هل فكرتم في هذه الس���اعة التي 
ال تنف���ك تدق دقاٍت متتالية، متتابعة، منتظمة في س���يرها، نحو األمام، وكيف أنها ال 

تجُمد لحظة أو ثانية، وأنها ال تنتظر أيَّ أحٍد منا؛ تأخر عن موعده أو تقّدم!
ه���ذه الس���اعة/ الجم���اد، التي نفخ فيها اإلنس���ان ال���روح، ببطارية بس���يطة، تعمل دون 
كل���ل أو ملل! تتراقص عقاربها في تناغم م���ع حركة الكون؛ المليئة بالحياة؛ والضاّجة 
بش���غف وحم���اس نحو المس���تقبل؛ هذا الذي يتح���ول بين الثانية واألخ���رى إلى ماٍض 

في طرفة عين!
ُتعبر الس���اعة عن وقت يمضي في عجل، ليس وقت الس���اعة نفس���ها، بل وقتنا نحن؛ 
أعمارنا، حياة كل واحد منا، ذكرياته، وحاضره، ومس���تقبله، وما بين األزمان الثالثة، 
نقضي أيام الطفولة، فالش���باب؛ فالكهولة؛ ثم تتوقف ساعتنا البيولوجية؛ فنغادر هذا 
العال���م! وم���ا بي���ن ه���ذا وذاك؛ ال تتوقف الس���اعة؛ ال حي���ن نصرخ خارجين م���ن أرحام 

أمهاتنا، وال حين يتوسدنا رحم األرض!
أف���ال نتعل���م من ه���ذه الس���اعة؛ كيف ُنالح���ق عقاربها؟ وكي���ف ُنالم���س أوقاتها ونحن 
فخ���ورون بم���ا م���ّر منها؟! لماذا نس���مح لعقاربها بالم���رور على غفلة من���ا، ونحن نتفرج 
عليها! دون أن نبذل عماًل مفيًدا، أو إنجاًزا، أو جهًدا؛ يترك فينا لذة االنتصار على هذا 

الوق���ت! ك���م مرة بعد أخرى انتصر علينا، ونحن من ف���رط جهالتنا نتضاحك، وَعالَم!؟ 
على ما ضاع منه هْدرا، وتبذيًرا!؟

لعق���ارب الس���اعة لغ���ة؛ تقول لن���ا إننا نعيش في عال���م زمانّي؛ عالم فس���يح، ممتد نحو 
ر القيام���ة بآخ���ر الس���اعة، أو العك���س؛ وهم���ا يمثالن – حس���ب  المجه���ول؛ فنح���ن ُنق���دِّ
منظورن���ا – آخ���ر عق���رب يتحرك؛ حيث يصم���ت الزمان تماًما، ولك���ن! وعلى الرغم من 
معرفتن���ا؛ فإنن���ا ال نتعلم الحكم���ة من وراء هذه اللغة؛ فنحن مش���غولون حتى أخمص 

أقدامنا بلعبة تضييع الوقت؛ حتى يستعصي علينا تقدير ما هدرنا منه من ساعات!
ال ينج���ح الف���رد، وال المجتم���ع الذي يرى في الس���اعة؛ مواعيد يومية، وكفى! الس���اعة 
نظام تخطيط وعمل، الساعة إنذار لك بأاّل تهمل أيام حياتك؛ دون فائدة! الساعة هي 
ر تحوالت  أبسط ترجمة أو تفسير أو عالمة للزمن المتسارع؛ اخترعها أصحابها؛ لنقدِّ
ر، فال يتس���اوى أمس���نا بيومنا، بيوم  ر، وُنغيِّ اليوم والش���هر والس���نة؛ فنبدع فيها، ونطوِّ

غد!
الساعة تعلمنا أن نمضي في ثبات نحو األمام؛ لنسير سير الواثقين، المتوكلين،  «

الذين ال يتوقفون عن المضي ُقُدًما، والذين يتطلعون نحو قادم األيام في تفاؤل 
وِبْشر.. لنا في الساعة ِعْبرة!.

د. زهرة حرم 

م���ا ُيميز الُمرش���حين م���ن الرجال والنس���اء أنه���م مجموعة متنوع���ة تعكس أل���وان الناس 
والمناط���ق، ليس الكل سياس���يا أو اقتصاديا أو مش���رعا، بل تختلف ثقافتهم من ش���خٍص 
آلخ���ر، فبعضه���م قادم م���ن جمعيات أو تحت رعايتها وبعضهم ُمس���تقل، وف���ي الكثير من 
ال���دول ذات التاري���خ الديمقراط���ي القدي���م يعد الُمرش���ح نفس���ه س���نوات وس���نوات، يقرأ 
ويتثق���ف، وينض���م ل���دورات مختلفة في السياس���ة واالقتص���اد واالجتم���اع، وقد ينضوي 

تحت يافطة جمعية أو ِحزب ليحقق له الفوز.
ق���رأت الكثي���ر م���ن برام���ج الُمرش���حين لمجل���س الن���واب، جميعه���ا جميلة ومتش���ابهة في 
المكتوب والمضمون، ويجمعها هدف واحد وهو ش���غر أحد المقاعد األربعين، لكن القليل 
من هؤالء يحمل قضية اإلنس���ان البحريني وُيخطط لمس���تقبل البحرين، فهناك من يفتقد 
الِخبرة السياسية والثقافة الدستورية والمفاهيم التشريعية. الكثير من البرامج لم تفرق 
بي���ن وظيف���ة النائب وعضو المجل���س البلدي )فليس كل من وطأ المياه أصبح س���باًحا، أو 
من اش���ترى صنارة أصبح صياًدا(، إن بعض الذين ُيوجهون االنتقادات للمجالس الس���ابقة 
ال يعلمون طريقة العمل داخل البرلمان الذي تقيده القوانين واللوائح الداخلية، وإذا كان 
هناك تقصير فالناخبون ُمشاركون فيِه ألَنهم ُهُم الذين اختاروا النواب َطوًعا، وإذا أرادوا 

األفضل عليهم أن يختاروا األكفأ اختياًرا دقيًقا وصحيًحا.
البرنام���ج االنتخاب���ي جزء من عملية الترش���يح، ل���ذا، فالبرنامج الب���د أن يحمل أواًل هوية 
وطنية بحرينية، ثانًيا أن تحمل بنوده تفاؤاًل لالزدهار والنماء للبحرين والرخاء لش���عبها، 
ثالًث���ا أن يك���ون محت���واه ُمكماًل للمس���يرة الديمقراطي���ة البحرينية، رابًع���ا أن يكون عنواًنا 
لثقافة الُمرش���ح أو الُمرش���حة وهويته وهوية بالده، خامًس���ا أن يجعل البرنامج الُمرش���ح 
أو الُمرش���حة عل���ى ق���ْدر أهل الَع���زِم، سادًس���ا أن يدعو إلى الِس���لْم وُيحقق ِقيم التس���امح 

والتعايش مع اآلخر.
إن الِص���دق ف���ي البرنام���ج االنتخاب���ي وإن كان قصي���ًرا يجع���ل م���ن صاحبه نائًب���ا ُمتميًزا، 
وناجًح���ا ف���ي أدائه، وعليه أن يتذكر أن الفصول لن تتغير من دون أن يتغير الطقس، وأن 
لي���س كل برنام���ج جيد أو ُمتميز س���يكون مدخاًل للبرلمان، حتى وإن ق���رأُه أكثر الناخبين 

فإن أهواء الناخبين السياسية واالجتماعية وثقافاتهم تختلف من ناخب إلى آخر.

“إذا كان هناك تقصير فالناخبون ُمشاركون فيِه ألَنهم ُهُم الذين اختاروا  «
النواب َطوًعا، وإذا أرادوا األفضل عليهم أن يختاروا األكفأ اختيارًا دقيًقا 

وصحيًحا”.

قراءة في برامج الُمرشحين

عبدعلي الغسرة



Sports
@albiladpress.com

أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” وشركة طيران الخليج باألمس عن استعداداتهما الستضافة سباق الفورموال 1 جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019، ضمن االحتفال بالذكرى الـ 15 الستضافة سباق الفورموال 1؛ وذلك خالل مؤتمر صحافي أقيم في فوكس سينما في مجمع 

األفنيوز.

ال���ذي  الصحاف���ي  المؤتم���ر  وخ���ال 
تح���دث فيه كل م���ن المدير التنفيذي 
للش���ؤون التجاري���ة بحلب���ة البحري���ن 
ومحم���د  المه���دي  ش���ريف  الدولي���ة 
عادل جمش���ير مدير إدارة التس���ويق 
ف���ي طي���ران الخلي���ج، كش���فت حلبة 
الفعالي���ات  ع���ن  الدولي���ة  البحري���ن 
العدي���دة الت���ي س���تقام خال س���باق 

الجائزة الكبرى.
وتس���تضيف حلب���ة البحري���ن الجولة 
الثاني���ة ضم���ن تقوي���م بطول���ة العالم 
للفورموال 1 لموس���م 2019 والمنظمة 
للس���يارات،  الدول���ي  االتح���اد  م���ن 
وذل���ك ف���ي الفت���رة م���ن 28 حتى 31 
م���ارس 2019. وينطل���ق س���باق ه���ذا 
العام ليكون الس���باق الليلي السادس 
ألربع���ة  م���رة  وألول  التوال���ي،  عل���ى 
أي���ام متواصل���ة م���ن إثارة الس���باقات 

والفعاليات الترفيهية.
لحلب���ة  التنفي���ذي  الرئي���س  وأك���د 
البحري���ن الدولية الش���يخ س���لمان بن 
عيس���ى آل خليفة قائاً: “نستعد هذا 
العام الس���تضافة النس���خة الخامس���ة 
عش���رة من س���باق الفورموال 1 جائزة 
الخلي���ج  لطي���ران  الكب���رى  البحري���ن 
2019، وكما عودناكم دائًما تم تجهيز 
الس���باقات  بأفض���ل  حاف���ل  ج���دول 
الفعالي���ات  وأمت���ع  إث���ارة  وأكثره���ا 
الترفيهية العائلية، كما ونرحب بأول 
فنان���ي الحف���ات الغنائي���ة الدي جي 
غاريك���س،  مارت���ن  الش���هير  العالم���ي 
وبالتأكيد س���يكون س���باق ه���ذا العام 

من أكبر السباقات على اإلطاق”.
م���ن جانبه، أض���اف الرئيس التنفيذي 
لطيران الخليج كريش���يمير كوتشكو 
“إن���ه لحدث مش���ّوق لطي���ران الخليج 
يس���عدنا  ككل.  البحري���ن  ومملك���ة 
البحري���ن  ب���زوار  أن نرح���ب مج���دًدا 
القادمي���ن لحض���ور س���باق الفورموال 

1 جائ���زة البحري���ن الكب���رى لطي���ران 
الخلي���ج للع���ام 2019. نتطل���ع للعديد 
من الفعاليات الممتعة في س���باق هذا 
الع���ام؛ ويش���رفنا في طي���ران الخليج 
أن نك���ون ش���ركاء الفورموال 1 وحلبة 
البحري���ن الدولية في اس���تضافة هذا 
الحدث في البحرين عاًما تلو اآلخر”.
للش���ؤون  التنفي���ذي  المدي���ر  وأك���د 
التجاري���ة بحلب���ة البحري���ن الدولي���ة 
شريف المهدي: “لقد تمكنا مع النسخة 
برنام���ج  م���ن وض���ع  لس���باقنا   15 ال���� 
متمي���ز للغاي���ة م���ن أفض���ل س���باقات 
رياضة الس���يارات والترفي���ه العائلي، 
ومع طيران الخليج وش���ركائنا الكرام 
اآلخري���ن، ال يمكننا االنتظ���ار لتقديم 
لجماهي���ر  تنس���ى  ال  أخ���رى  مناس���بة 
الفورموال 1. وفي الوقت الذي سنعلن 
في���ه عن العديد م���ن الخطط المثيرة 
للسباق خال األسابيع المقبلة، فإنني 
أحث المشجعين على حجز تذاكرهم 

الع���روض  م���ن  لاس���تفادة  بس���رعة، 
المبكر على تذاكر السباق”.

وأب���رز م���ا ت���م إعان���ه ف���ي المؤتم���ر 
الغنائي���ة  الحف���ات  أول  الصحاف���ي 
التي تق���ام كأبرز الفعاليات الترفيهية 
وهي للدي جي العالمي الشهير مارتن 
غاريكس، ويق���ام الحفل يوم الجمعة 

الموافق 29 مارس 2019.

الفعاليات الترفيهية

أم���ا الفعاليات الترفيهية العائلية التي 
س���تمأل قري���ة الفورم���وال 1 وأبرزه���ا 

العجلة الدوارة العماقة التي تشتمل 
على 27 مركبة وكل مركبة تستوعب 
6 أش���خاص أي 32 ش���خًصا ف���ي كل 
م���رة وبارتف���اع يص���ل إل���ى 42 مت���ًرا، 
إل���ى س���تار فاي���ر ولعب���ة  باإلضاف���ة 
الكاروس���يل، إل���ى جان���ب العدي���د من 
س���يتم  الت���ي  الترفيهي���ة  الفعالي���ات 

اإلعان عنها قريًبا.

السباقات المساندة 

وتتواصل اإلثارة على مضمار السباق 
مع الس���باقات المس���اندة للفورموال 1 
حيث ستس���تضيف الحلب���ة هذا العام 
بطول���ة  أبرزه���ا  مس���اندين  س���باقين 
تح���دي  كأس  وبطول���ة   2 الفورم���وال 

البورش جي تي 3 الشرق األوسط.
الس���باق المس���اند الثاني بطولة كأس 
تح���دي الب���ورش ج���ي ت���ي 3 الش���رق 
أكث���ر  م���ن  تعتب���ر  حي���ث  األوس���ط 

البطوالت نجاًحا في المنطقة.

جانب من المؤتمر الصحافي

النســخــــــة الـــ 15 للســبــــــاق مــــــــن 28 حتــى 31 مارس

حلبة البحرين تستعد للفورموال 1
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للكرة  للكرة الطائرة عن الشكل الجديد  كشف االتحاد الدولي 
اجتماع  فــي  وذلـــك  الــلــعــبــة  مــنــافــســات  فــي  الــتــي ستستخدم 
في  عقد  الــذي  لالتحاد   )3 الـــ  )الكونجرس  العمومية  الجمعية 

المكسيك مؤخرا.

وت���ح���م���ل ال����ك����رة ال���ج���دي���دة 
م��ت��وازن  ديناميكي  تصميم 
من ثمانية عشر وجها، والذي 
ويمنح  ال��ك��رة  ح��رك��ة  يحسن 
وزيادة  أكبر  تحكما  الاعبين 
يعلم  الرؤية، كما  وضوح في 
األبعاد  الثنائي  ال��ك��رة  سطح 
الطيران  م��س��ار  تثبيت  على 
للكرة ويخلق تحكما إضافيا، 
تقنية  وج�����ود  إل����ى  إض���اف���ة 

ج����دي����دة م����ض����ادة ل��ل��ع��رق 
الكرة  سطح  تبلل  وتمنع 
أثناء  زلقة  تصبح  وأن 

اللعب.
وال�������ك�������رة ال����ج����دي����دة 
م��ص��ن��وع��ة م����ن ج��ان��ب 

ال�����ش�����رك�����ة ال���ي���اب���ان���ي���ة 
 ”Mikasa“ ال���م���ع���روف���ة 

وعليها شعار االتحاد الدولي 

ال��ك��رة  أل����وان  تتغير  ل��م  فيما 
وهما اللونان األصفر واألزرق، 
ومن المتوقع أن تتوفر الكرة 
الفترة  ف��ي  وت���وزع  الجديدة 
تدشينها  بعد  القادمة  القليلة 
ال����رس����م����ي ف�����ي ك���ون���ج���رس 

االتحاد الدولي.

الكشف عن الكرة الطائرة الجديدة

أكد رئيس لجنة المســـابقات باالتحاد البحريني للكرة الطائرة حســـين حماد أن جميع اللوائح واألنظمة التي تطبق على مباريات 
دوري الدرجة األولى الرسمية تنطبق على مواجهات منتخب الشباب وباقي األندية رغم أن نتيجة المباراة التي يكون المنتخب 
طرفـــا فيهـــا ال تدخـــل في نتائج الترتيب العام لألندية لتكون بمثابة مواجهة ودية إذا فـــاز فيها النادي يحصل على مكافأة مالية 

بقيمة 200 دينار.

جاء ذلك ردا على استفس���ار “الباد 
س���بورت” حول إذا ما كان محترف 
الن���ادي األهلي األوكراني “رس���ان” 
سيتمكن من المشاركة في مواجهة 
اليوم بين األهلي ومنتخب الشباب 

قبل استكمال عملية تسجيله.
وأضاف حماد بأن لجنة المسابقات 
تفض���ل تطبي���ق النظام عل���ى جميع 
األندي���ة عل���ى ح���د س���واء وع���دم 
للمحت���رف  بالس���ماح  المجازف���ة 
بالمش���اركة أم���ام منتخب الش���باب 
حت���ى ل���و كان���ت المواجه���ة تعتب���ر 
أن  إال  رس���مية،  وليس���ت  ودي���ة 
ه���ذه المواجه���ة ينطب���ق عليه���ا من 

قواني���ن وأنظم���ة م���ا ينطب���ق عل���ى 
باقي المباريات باستثناء احتساب 
النتيج���ة، كم���ا أن منتخب الش���باب 
لدي���ه بعض االس���تثناءات الخاصة 
بم���ا ي���ؤدي إل���ى تحقي���ق األه���داف 
التي أش���رك من أجلها في مس���ابقة 

الدوري.

وذكر حماد أن االتحاد لم يتلق  «
أي طلب من النادي األهلي بهذا 

الخصوص، وفي حال حصل ذلك، 
فإنه وفقا للنظام ال يمكن مشاركة 
المحترف إال بعد استكمال إجراءات 

حسين حمادتسجيله.

حماد: تطبيق الالئحة على مباريات األندية ومنتخب الشــباب

مشاركة محترف طائرة األهلي ممنوعة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بترشيح من االتحاد البحريني لكرة القدم، شارك كل من: وليد عصام، نجم يوسف، أحمد مهدي، في ورش عمل مسابقات االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم للعام )2019(، التي عقدت في العاصمة الماليزية - كوااللمبور خالل الفترة من 19 حتى 20 نوفمبر الجاري.

وكان اتح���اد الك���رة ق���د اعتم���د تس���مية ولي���د 
عص���ام ونج���م يوس���ف للمش���اركة ف���ي ورش���ة 
عمل المنس���قين العامين المحليين، فيما سمى 
أحمد مهدي للمش���اركة بورشة عمل المنسقين 
اإلعاميي���ن المحليين، واللتين يقيمها االتحاد 
اآلس���يوي عل���ى هام���ش تدش���ينه لمس���ابقاته 
)دوري أبطال آس���يا وكأس االتحاد اآلس���يوي( 

للعام الجديد.
وش���ارك عص���ام ويوس���ف ومه���دي في ورش���ة 
العم���ل التي أقيمت على م���دار يومين في مقر 
االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم بحضور ممثلين 
من مختل���ف الدول األعض���اء باالتحاد القاري، 
وش���هدت نقاش���ات ومحاض���رات مكثفة حول 
عمل المنسق العام المحلي والمنسق اإلعامي 

المحلي للبطوالت القارية.
وأك���د األمي���ن الع���ام لاتح���اد البحرين���ي لكرة 

الق���دم إبراهيم البوعينين أن مش���اركة الكوادر 

البحريني���ة ف���ي ورش العمل يأت���ي ضمن إطار 

ح���رص االتح���اد عل���ى تعزي���ز تواج���د العنص���ر 

والن���دوات  ال���دورات  مختل���ف  ف���ي  البش���ري 

االرتق���اء  ف���ي  تس���هم  الت���ي  العم���ل  وورش 

بمنظوم���ة العم���ل اإلداري وإخراج المس���ابقات 

على أفضل صورة، عبر ما يكتسبه المشاركون 

من أمور متعددة في جوانب مختلفة.

المشاركون الثالثة في الورشة

االتحاد حريــص على حضــور مختلف الــدورات والندوات

ورش مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الصخير – حلبة البحرين الدولية

حسن علي

حسن علي

حسن علي

مؤتمر لرئيس 
االتحاد الفلسطيني

تحتض���ن قاع���ة المؤتمرات بمق���ر االتحاد 
البحرين���ي لك���رة الق���دم ف���ي الرف���اع عند 
مؤتم���ًرا  األربع���اء،  الي���وم  م���ن مس���اء   6
���ا، لرئي���س االتح���اد الفلس���طيني  صحافيًّ
لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، وذلك 
على هامش زيارته للبحرين، التي يلتقي 
فيها أيًضا برئيس االتحاد البحريني لكرة 

القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

ا مع الاعب محمد  تعاقد النادي األهلي رس���ميًّ
عب���اس لتدعي���م صف���وف الفري���ق األول للكرة 
الطائرة خال الموسم الحالي 2018 -  2019.

وجرت مراس���م توقيع العق���د يوم أمس األول 
بي���ن الن���ادي والاع���ب الذي س���يرتدي قميص 
النسور ألول مرة في مسيرته الرياضية قادًما 
م���ن ن���ادي داركليب، كما س���بق وأن مثل نادي 

النجمة والمحرق.
ويمتل���ك محمد عباس ش���قيق الاعب الدولي 
مرك���ز  ف���ي  جي���دة  إمكان���ات  عب���اس  فاض���ل 
االرت���كاز ولديه خب���رة جيدة وإمكان���ات رائعة 
ف���ي تش���كيل حائ���ط الص���د والهجوم الس���ريع، 
وكان عب���اس من ضم���ن قائمة ن���ادي داركليب 
الحائ���ز عل���ى بطول���ة األندي���ة الخليجي���ة ع���ام 
2017. وانتظ���م محم���د عباس م���ع األهلي في 

الحصص التدريبية منذ ش���هرين تقريًبا بهدف 
المحافظة على لياقته البدنية ومستواه بعدما 

حصل على موافقة الجهاز الفني واإلداري.
وعلى صعي���د متصل، س���يفتقد األهلي جهود 

الاعب الدولي الس���ابق ميرزا عبدهللا حوالي 
ش���هرين بسبب اإلصابة المفاجئة التي تعرض 
له���ا خ���ال إح���دى الحص���ص التدريبي���ة التي 
ه���ي عب���ارة ع���ن قطع ف���ي وتر الكت���ف، حيث 
م���ن المؤمل أن يجري الاعب عملية جراحية 
ليتوق���ف بعده���ا حوال���ي ش���هرين ع���ن اللعب 

ا. لحين التأهيل والتعافي من اإلصابة نهائيًّ
ويعتب���ر مي���رزا عب���دهللا م���ن أعم���دة الطائ���رة 
األهاوي���ة؛ لم���ا يتمي���ز ب���ه م���ن خب���رة ومهارة 
عالي���ة ف���ي مرك���ز االرت���كاز وس���بق ل���ه تمثيل 
المنتخبات الوطنية وتحديًدا المنتخب األول 
وتحقي���ق عدة بطوالت خليجي���ة وعربية كما 
اس���تطاع أن يحق���ق م���ع األهل���ي لق���ب بطولة 
األلق���اب  بجان���ب  مرتي���ن  العربي���ة  األندي���ة 

المحلية.

كش���ف مدير بطولة أندية غرب آسيا 
لرفع األثقال للرجال والسيدات علي 
عبدهللا، التي ينظمها االتحاد االتحاد 
بالتع���اون  األثق���ال  لرف���ع  البحرين���ي 
م���ع نادي المحرق ف���ي الفترة من 27 
لغاي���ة 31 من ش���هر ديس���مبر المقبل؛ 
تزامًنا مع احتف���االت المملكة بعيدها 
جل���وس  وعي���د  المجي���د  الوطن���ي 
عاهل الب���اد صاحب الجال���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، ضم���ن 
مهرجان البحرين الرياضي الس���نوي 
البحرين���ي  االتح���اد  ينظم���ه  ال���ذي 
لرف���ع االثق���ال أن البطولة التي تنظم 
للم���رة األولى م���ن اتحاد غرب آس���يا 
وألول مرة على أرض المملكة تش���هد 
مشاركة واسعة، إذ ستشارك 6 أندية 

برنام���ج  م���ن  فري���ق  إل���ى  بحريني���ة 
المواهب الرياضية.

ويتقدم ه���ذه األندية المش���اركة في 
بطولة أندية غرب آسيا لرفع األثقال 
فري���ق ن���ادي المح���رق، ن���ادي الرفاع، 

نادي الدير، نادي البديع، نادي النجمة 
وفري���ق برنام���ج اكتش���اف المواهب 
الرياضية، أما أندية دول غرب آس���يا 
فهي نادي الشعلة، نادي غزة، فريقان 

من إيران، نادي التضامن.
أش���ار عبدهللا إلى أنه م���ن المؤكد أن 
المنافسات ستش���هد منافسات قوية 
ا نظًرا للمش���اركة الواس���عة، وأن  ج���دًّ
لعب���ة رف���ع األثق���ال بات���ت متط���ورة 
كثي���ًرا وتش���هد طف���رة نوعي���ة عل���ى 
المس���توى الفن���ي، ودول غرب آس���يا 
تولي اهتمام كبي���ر بهذه الرياضة لذا 
كلها مؤش���رات تؤكد لنا أن المستوى 
ا سواء على  التنافس���ي س���يكون قويًّ
مس���توى الرج���ال أو الس���يدات عل���ى 

حد سواء.

إصابــــة مفاجئــــة لميــرزا عبــداهلل ســتبعــده شــهرين مشاركة واسعة.. ومدير البطولة يؤكد قوة المنافسة

ا األهلي يضم محمد عباس رسميًّ 6 أندية بحرينية بـ “غرب آسيا لألثقال”

علي عبدالله
ميرزا عبدالله

 الشيخ علي بن خليفة.



كل���ف االتحاد العرب���ي لكرة الق���دم، رئيس 
لجن���ة الح���كام باالتح���اد البحرين���ي لك���رة 
القدم وعضو لجنة الحكام باالتحاد العربي 
لكرة القدم خليفة الدوسري، لتقييم طاقم 
تحكيم مب���اراة فريقي المريخ الس���وداني 
واتح���اد العاصمة الجزائري، التي س���تقام 
ي���وم األربعاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، 
ضم���ن إط���ار ذهاب دور ال���� 16 لكأس زايد 
لألندية األبطال.  وس���تقام المباراة المهمة 
في الس���ودان، وسيش���رف الدوسري على 
تقيي���م طاق���م تحكيم س���عودي مكون من 
حكم الساحة تركي الخضير، ويعاونه فهد 

العم���ري وخل���ف الش���مري، والحك���م الرابع 
سلطان الحربي.

لجن���ة  لرئي���س  العرب���ي  التكلي���ف  ويأت���ي 
الح���كام باالتح���اد البحرين���ي لك���رة القدم 
خليف���ة الدوس���ري تأكيًدا عل���ى النجاحات 
الك���وادر  تحققه���ا  الت���ي  المتواصل���ة 
التحكيمي���ة البحريني���ة عب���ر التواجد في 
مختل���ف البط���والت ومختل���ف المحاف���ل، 
بم���ا يعك���س المكان���ة المرموق���ة للتحكي���م 
البحريني الذي يتمتع بس���معة طيبة وثقة 
كبي���رة في األوس���اط المحلي���ة واإلقليمية 

والقارية والدولية.

الدوسري مقّيًما للحكام بكأس زايد

حقق فريق األهلي فوزا مستحقا على حساب النجمة بنتيجة )103/69( في المباراة التي جمعتهما مساء أمس )الثالثاء(، على صالة 
اتحاد اللعبة، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري زين.

وع���زز األهل���ي به���ذا الفوز موقف���ه للتأه���ل إلى 
الدور السداسي رافعا رصيده إلى 9 نقاط تقدم 
به���ا إلى المركز الثاني مؤقتا، فيما تلقى النجمة 
الخس���ارة الرابعة له مقاب���ل انتصار واحد وبات 
رصيده إلى 6 نقاط. وتسيد األهلي اللقاء طوال 
وعرض���ا وف���از ف���ي األش���واط األربع���ة بالنتائج 

اآلتية: 21/17، 26/13، 33/19 و23/20.
وج���اءت بداي���ة المب���اراة ضعيف���ة فني���ا، وأخذ 
األهلي عصا السبق بتقدمه منتصف الربع األول 
10/4، ث���م نج���ح النجم���ة م���ن تعدي���ل النتيجة 
14/14، غي���ر أن األهل���ي اس���تعاد التق���دم نهاية 

الربع بواقع 21/17.
وع���زز األهلي تقدمه مطل���ع الربع الثاني 26/17 
مس���تغال إهدار منافس���ه لفرص التسجيل، قبل 
أن يوس���ع الف���ارق إل���ى 9 نقاط منتص���ف الفترة 

32/23، ثم 17 نقطة نهاية الربع 47/30.
ول���م يختل���ف واق���ع الحال ف���ي الش���وط الثاني 
س���يطرته  ف���رض  األهل���ي  في���ه  واص���ل  ال���ذي 
المطلقة في الربعين الثالث واألخير، إذ اس���تمر 

األصفر بتوس���يع غل���ة الفارق، ف���ي الوقت الذي 
ش���هد فيه الربع الثالث تراجع���ا كبيرا للنجمة ما 
أعطى األهلي أريحية كبيرة في إنهاء المباراة.

فوز سهل للمنامة 

وف���ي المباراة األولى أم���س، حقق حامل اللقب 
فري���ق المنام���ة فوزا في المتناول على حس���اب 
مدينة عيس���ى بنتيجة قوامها )113/55(، رافعا 
رصي���ده إل���ى 10 نق���اط. ول���م يواج���ه المنام���ة 
أدنى صعوب���ة بفرض أفضليته على المباراة، إذ 
عم���د م���درب المنامة ميالد على من���ح الالعبين 
الش���باب فرصة كبيرة للمش���اركة، وخ���رج فائزا 
ف���ي األش���واط األربع���ة بالنتائج اآلتي���ة: 27/9، 

31/4، 24/20 و31/22.

مباريات اليوم

تق���ام الي���وم )األربع���اء( مباراتان في اس���تكمال 
المب���اراة  ف���ي  يلتق���ي  إذ  الخامس���ة،  الجول���ة 
األولى البحرين ومنتخب الش���باب في الس���اعة 

5:45 مس���اًء، وتليه���ا مباش���رة مب���اراة الرف���اع 
والنويدرات في الساعة 7:45 مساًء.

وتبرز المباراة الثانية الليلة بين الرفاع الباحث 
ع���ن انتص���ار جدي���د يض���ع ب���ه قدمه ف���ي الدور 
الس���تعادة  الطام���ح  والنوي���درات  السداس���ي، 

توازنه ومستواه الفني المعروف.
ويمتل���ك الرفاع 6 نقاط م���ن 3 انتصارات، فيما 
يمتلك النويدرات 4 نقاط من فوز وخسارتين.

ف������وز س���ه���ل ل���ح���ام���ل ال����ل����ق����ب... وال������رف������اع ي���ص���ط���دم ب���ال���ن���وي���درات

األهلي يتخطى النجمة بمئوية قاصمة في دوري زين

من لقاء األهلي والنجمة

األربعاء 21 نوفمبر 2018 
13 ربيع األول 1440 17

حق���ق داركلي���ب ف���وزه الثان���ي ب���دوري 
الدرج���ة األولى للك���رة الطائ���رة بعدما 
تغل���ب على النص���ر بنتيجة 3/0 مس���اء 
أم���س الثالث���اء ف���ي إط���ار منافس���ات 
الجول���ة الثاني���ة م���ن المس���ابقة؛ ليرفع 
رصي���ده إلى 6 نق���اط ويتصدر الترتيب 
مؤقت���ا، فيم���ا تلق���ى النص���ر الخس���ارة 

األولى ليتوقف رصيده عند نقطتين.

وش���هدت المب���اراة ع���ودة عل���ي إبراهي���م 
بع���د  “العني���د”  إل���ى صف���وف  م���رة  ألول 
غياب���ه ع���ن المب���اراة األول���ى أم���ام بن���ي 
جمرة، والذي تألق كالعادة بعد تس���جيله 
الش���ق  ف���ي  معظمه���ا  تقريب���ا  نقط���ة   19
الهجومي، كم���ا تألق محمد يعقوب، فيما 
عانى النصر من س���وء االستقبال وغياب 
الفاعلية في االرتكاز في الصد والهجوم.

األول  الش���وط  ف���ي  األفضلي���ة  ودان���ت 
الحل���ول  لتع���دد  داركلي���ب؛  لصال���ح 
الهجومي���ة لدي���ه خصوص���ا بع���د ع���ودة 
عل���ي إبراهيم؛ ليش���كل ثقال كبي���را بمركز 
الهجومي���ة  الضرب���ات  بط���ل  وكان   ،)2(
محم���د يعق���وب ال���ذي أحرز 6 نق���اط من 
الهج���وم س���واء بمرك���ز 4 أو 6 )المنطق���ة 
الخلفية(، ورغم ق���درة النصر على إدراك 
التع���ادل 21/21 إال أن داركلي���ب واص���ل 
تألق���ه بحوائط الصد وم���ن نقطتين لعلي 
إبراهي���م ليتق���دم 24/21، قب���ل أن يهدي 
النهاي���ة  نقط���ة  داركلي���ب  أعال���ي  كم���ال 
بضرب���ة طائش���ة خ���ارج الملع���ب 25/21 
وه���ي كانت التصويبة الوحيدة له طوال 
المب���اراة دون أن يصوب أي كرة أو يحرز 

أي نقطة.
ف���ي الش���وط الثاني غاب محم���د يعقوب 
ف���ي إح���راز النقاط م���ن الهج���وم فحضر 
علي إبراهيم ال���ذي أحرز بمفرده 7 نقاط 
هجومي���ة ناجح���ة، كما برز أيمن عيس���ى 
ف���ي الضرب���ات الس���ريعة )3 نق���اط(، لك���ن 
االس���تقبال المه���زوز م���ن محمد محس���ن 
تحدي���دا أت���اح المج���ال للنص���ر؛ ليقل���ص 
الف���ارق رغ���م تق���دم العني���د 20/15 لك���ن 
النص���ر تمك���ن من تقلي���ص الف���ارق حتى 
وصل لنقطة 24/23 وسط تألق إلبراهيم 
محم���د ال���ذي نجح ف���ي تحقي���ق 5 نقاط 
هجومي���ة ط���وال الش���وط، لك���ن الفري���ق 

افتق���د الفاعلي���ة الهجومي���ة ف���ي مركز 3 
ال���ذي س���جل في���ه الفري���ق 3 نق���اط فقط 
وصدتين ليسقط النصر ويخسر 25/23.

واس���تمر تفوق العنيد في الشوط الثالث 
منذ البداية 5/1 بفضل التنويع الهجومي 
الرائ���ع وتعدد الخيارات لدى صانع ألعاب 
الفريق محمود حس���ن، فيما عانى النصر 
بالدرج���ة األول���ى م���ن س���وء االس���تقبال 

وال���ذي أجبر المع���د محمد عب���دهللا على 
ليق���ع  األط���راف؛  ف���ي  المفت���وح  اللع���ب 
الفري���ق إما في مصيدة حوائط داركليب 
محم���د  وب���رز  الهجومي���ة  األخط���اء  أو 
اإلرس���ال  ف���ي  الفت���ة  بص���ورة  يعق���وب 
والهج���وم م���ع تمي���ز علي إبراهي���م ليفوز 

الفريق بالشوط 25/20.
األساس���ي  الليب���رو  المب���اراة  ع���ن  غ���اب 

لداركليب علي خي���ر هللا بداعي اإلصابة 
ولعب بدال منه محمد عقيل. 

أدار المب���اراة الطاق���م الدولي المكون من 
األول خال���د الش���وملي والثان���ي س���امي 

سويد.

المحرق يطيح ببني جمرة

في المواجهة األولى التي جمعت المحرق 
وبن���ي جمرة اس���تطاعت طائ���رة األحالم 
م���ن الف���وز على بن���ي جم���رة بنتيجة 3/0 
)25/19، 25/18، 25/19( ليحصد المحرق 
أول 3 نق���اط من أول انتص���ار، فيما تلقى 
الجمراوية الهزيمة الثانية بعدما خس���روا 

في الجولة األولى من داركليب.
ولع���ب المح���رق الش���وط األول بعناص���ر 
ش���ابة أغلبه���م م���ن الص���ف الثان���ي وم���ن 
بينهم ثالثة العبين من منتخب الش���باب 
وهم صانع األلعاب س���يف يوسف والعب 
االرت���كاز حس���ن الش���اخوري والليبرو بدر 
ناص���ر محم���د، م���ع دخ���ول مجي���د محمد 
ف���ي مركز 4 وعصام محم���د في االرتكاز، 
إضاف���ة إل���ى العب الخب���رة فاضل عباس 
البورتوريك���ي  والمحت���رف  مرك���ز2  ف���ي 
جاكسون في مركز 4، كما شهدت المباراة 
مش���اركة الدول���ي حس���ين الحايكي ألول 

مرة مع المحرق بعد انتقاله الرسمي.
وق���دم بني جم���رة فاصال هجومي���ا رائعا 
كان بطل���ه حس���ين هرون���ة وعل���ي حم���زة 
لك���ن  األط���راف،  ف���ي  عبدالنب���ي  وعل���ي 
المحرق استطاع أن يفوز بالشوط بفضل 
قوة حوائط الص���د واألفضلية الهجومية 
رغ���م ع���دم مش���اركته بالصف األساس���ي 

لتنتهي المباراة 25/19.
في الش���وط الثاني واصل المحرق فرض 
س���يطرته عل���ى مجري���ات المب���اراة بق���وة 
حوائ���ط الص���د الت���ي كان بطله���ا األب���رز 
المح���رق  واس���تمر  الش���اخوري  حس���ن 
اطم���أن  وبعدم���ا  الهجومي���ة  بفاعليت���ه 
المرباط���ي إل���ى نتيج���ة المب���اراة أج���رى 
تغيي���رات ع���دة، وعل���ى الط���رف المقابل، 
فإن بني جمرة افتق���د الحلول الهجومية 
وتأثر بس���وء االس���تقبال الذي أجبر معده 
محمد الفردان على انتهاج أسلوب اللعب 
المفتوح لتكون في مصيدة حوائط الصد 
ف���ي أكث���ر م���ن مناس���بة لينته���ي الش���وط 

للمحرق 25/18.
كم���ا نج���ح المح���رق ف���ي الفوز بالش���وط 
الثال���ث بعدم���ا ف���رض إيقاع���ه في الش���ق 

الهجومي والدفاعي لينهيه 25/19.
غاب عن المحرق كل من محمود العافية، 
محمد حبيب، عيس���ى الش���وملي، حس���ن 

الحداد.
أدار المباراة طاقم الحكام الدولي المكون 
من األول منير مكي والثاني أحمد القيم.

مباريات اليوم

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية 
عندما يلتقي األول في ظهوره األول مع 
منتخب الش���باب الس���اعة 6 مساء، بينما 
يلتق���ي ف���ي المب���اراة الثاني���ة النجمة مع 

البسيتين الساعة 7:30 مساء.

المحـــــرق يسقــــــط بنــــي جمـــــرة

فرحة العنيد بعد االنتصار

من لقاء المحرق وبني جمرة

داركليب تخطى النصر وخطف الصدارة

حوائط المحرق قادت الفريق للفوز

خليفة الدوسري

عل���ي  الق���دم،  لك���رة  العرب���ي  االتح���اد  عي���ن 
المري���خ  فريق���ي  لمب���اراة  مراقًب���ا  الماج���د، 
الس���وداني واتحاد العاصم���ة الجزائري، التي 
س���تقام ف���ي ملعب أم درمان بالس���ودان يوم 
األربع���اء الموافق 21 نوفمب���ر الجاري، وذلك 
ضمن إطار منافسات دور ال� 16 لذهاب كأس 
زايد لألندية األبطال. وس���يكون علي الماجد 
مراقًبا للمباراة التي س���يديرها طاقم تحكيم 
سعودي، وتنطلق في 7.30 مساء بالتوقيت 
المحل���ي للس���ودان، فيما س���يكون البحريني 
خليفة الدوس���ري مقيما للحكام، والسوداني 
ا، والسوداني  سامي فتح الرحمن منسًقا عامًّ

ا للمباراة. بابكر عثمان منسًقا إعالميًّ
ويأتي التكلي���ف العربي الصادر لعلي الماجد 
في كونه من الكف���اءات والكوادر البحرينية 
المباري���ات، وس���بق  المعتم���دة ف���ي مراقب���ة 
ل���ه اإلش���راف عل���ى عدد م���ن المباري���ات في 
ا  البطول���ة، باإلضاف���ة إلى كون���ه مراقًبا محليًّ

في مباريات المسابقات الكروية.
والتكليف ضمن إطار سلس���لة من النجاحات 
المتمي���زة  البحريني���ة  للك���وادر  المتواصل���ة 
ف���ي التواج���د بمختل���ف البط���والت الكروية 
المحلية والقارية واإلقليمية والدولية؛ نظًرا 
لدورها وعملها البارز والمشهود له بالكفاءة.

الماجد مراقًبا بدور الـ 16 لكأس زايد

علي الماجد

حسن علي

محمد الدرازي

منتخب الشباب 
يواجه األهلي 

والبسيتين أمام 
النجمة اليوم

البحرين VS منتخب الشاب

الرفاع VS النويدرات

لقاءات اليوم

 PM 5:45

 PM 7:45
صالة االتحاد بأم الحصم
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نياب����ة ع����ن عاهل الب����الد جاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة، حضر ممث����ل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وش����ؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س����مو الش����يخ ناصر بن حمد آل خليفة أمس، افتتاح اجتماع الجمعية 

العمومية لالتحاد الدولي للفروسية، والذي عقد بفندق الخليج بمشاركة دولية واسعة. 
كم����ا حض����ر جانبا م����ن الجلس����ة االفتتاحية عدد من من ال����وزراء والمس����ؤولين في المملكة 
وأعض����اء المكت����ب التنفيذي األعل����ى لالتحاد وحش����د كبير من ممثلي ال����دول األعضاء في 
االتحاد الدولي للفروسية، وتم خالله إصدار قرارات عدة كان أبرزها تزكية البلجيكي دي 

فوس رئيسا لفترة جديدة مدتها 4 أعوام.

إشادة بالرعاية الملكية

رفع س����مو الش����يخ ناص����ر بن حم����د آل خليفة 
أس����مى آيات الش����كر والتقدي����ر والعرفان إلى 
مق����ام جالل����ة المل����ك لتكرمه بش����مول رعايته 
الملكي����ة الس����امية أعمال الجمعي����ة العمومية 
لالتحاد الدولي للفروس����ية التي تس����تضيفها 

مملكة البحرين.
وأش����ار س����موه أن الرعاي����ة الملكية الس����امية 
له����ذا الح����دث الدول����ي المه����م يؤك����د ح����رص 
الرياض����ة  بقط����اع  المل����ك  جالل����ة  واهتم����ام 
والشباب عموما، ورياضة خصوصا، مبينا أن 
هذا االهتمام الملكي يش����كل القاعدة الصلبة 
الت����ي تنطل����ق م����ن خاللها طموح����ات وعزائم 
الش����باب البحرين����ي ف����ي تمثي����ل المملكة في 

أهم المحافل واألحداث الدولية.
واعتبر ممثل جالل����ة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب أن إقامة الجمعية العمومية 
مملك����ة  ف����ي  للفروس����ية  الدول����ي  لالتح����اد 
البحري����ن يأتي تأكي����دا للمكان����ة الكبيرة التي 
الصعي����د  عل����ى  البحري����ن  به����ا  تتمت����ع  بات����ت 
الدولي من خالل الوجود الدائم في مختلف 
األنش����طة والبرام����ج الدولي����ة، مرحبا بالوقت 
ذاته بجميع ممثلي االتحادات المش����اركة في 

هذا المحفل.
كم����ا أكد س����موه أهمي����ة دعم برام����ج وخطط 
االتح����اد الدولي للفروس����ية بما يتماش����ى مع 
المصلح����ة العليا النتش����ار ه����ذه الرياضة على 
مس����توى العال����م، منوه����ا إل����ى ال����دور الكبي����ر 
والمه����م ال����ذي يش����كله االتح����اد ف����ي مس����يرة 
المرحل����ة  ش����هدتها  الت����ي  والنج����اح  التق����دم 
الس����ابقة وأهمي����ة مواصل����ة عملي����ة التنمي����ة 
واالزده����ار من خالل ال����دورة الجديدة خالل 

األعوام األربعة المقبلة.
ون����وه س����موه إل����ى اإلنج����ازات الكبي����رة التي 
حققتها رياضة الفروس����ية وس����باقات القدرة 
ف����ي مملك����ة البحري����ن، مبينا أهمي����ة مواصلة 
العمل بقوة؛ من أجل ضمان وصول الفرسان 
البحرينيي����ن إلى منص����ات التتوي����ج العالمية 
وتأكي����د الحض����ور المميز للمملك����ة التي باتت 

قطبا رئيسا في معادلة الفروسية العالمية.

ترحيب دولي

وألقى رئيس االتحاد الدولي للفروسية أنغمار 
دي فوس كلمة في بداية الجمعية العمومية 
ثّم����ن خاللها اس����تضافة مملك����ة البحرين هذا 
الحدث وش����مولها بالرعاية الملكية الس����امية، 
مش����يدا بحضور س����مو الش����يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة الجلسة االفتتاحية مما ساهم في 

إعطاء الزخم واالهتمام المناسب للحدث.

خالد بن عبداهلل باق في منصبه

وكش����ف الش����يخ خالد بن عب����دهللا آل خليفة 
االتح����اد  ف����ي  العم����ل  مواصل����ه  نيت����ه  ع����ن 
منصب����ه  ف����ي  والبق����اء  للفروس����ية  الدول����ي 
نائب����ا أول للرئي����س للفترة م����ن 2018 ولغاية 
2022؛ حرص����ا عل����ى تمثيل مملك����ة البحرين 
ال����دول  تض����م  الت����ي  الس����ابعة  والمجموع����ة 

األعل����ى  التنفي����ذي  المكت����ب  ف����ي  العربي����ة 
لالتحاد.

ويعي����ن رئي����س االتح����اد الدول����ي أنغم����ار دي 
فوس نوابا للرئيس عن المناطق الجغرافية، 
آل  عب����دهللا  ب����ن  خال����د  الش����يخ  ب����رز  حي����ث 
خليف����ة ف����ي منصب����ه نائب����ا أول للرئي����س في 
الفت����رة الرئاس����ية الماضية م����ن عمل المكتب 
التنفي����ذي، كما يعد وجوده ف����ي هذه المكانة 
إنج����ازا لمملكة البحرين وحض����ورا قويا على 

صعيد المنظومة الدولية العالمية.  

أبرز القرارات

التصوي����ت  األول����ى  الجلس����ة  وج����رى خ����الل 
عل����ى ق����رارات عدة كان أبرزه����ا تزكية رئيس 
االتح����اد الدولي للفروس����ية أنغمار دي فوس 
رئيس����ا لوالي����ة جديدة تمتد م����ن العام 2018 
لغاية 2022 وس����ط تصفيق حار من الحضور 
يش����ير إلى الش����عبية الكبيرة الت����ي يتمتع بها 
الرئي����س الذي وع����د بكلمته عق����ب التصويت 
على العمل بكل قوة؛ من أجل تحقيق المزيد 
م����ن اإلنج����ازات تأكي����دا وتقديرا عل����ى الثقة 
الكبيرة التي منحتها إياه الجمعية العمومية.
وتم التصويت لصالح انضمام كوريا الشمالية 
لعضوي����ة االتح����اد الدولي، واعتم����اد التقارير 
اإلداري����ة والمالي����ة ع����ن األع����وام م����ن 2014 

- 2018، حي����ث ق����دم رئي����س اللجن����ة المالية 
تقري����را مفص����ال ع����ن األع����وام 2017 - 2018 
أوض����ح من خالله التطور الكبير في مدخول 
االتح����اد والف����رق في بي����ان المصروفات على 
البطوالت واألنش����طة وال����دورات والتدريبية 
وفحوص����ات المنش����طات، كما ت����م التصويت 

لصالح اعتماد ميزانية العام 2019.
وت����م التصوي����ت بنع����م لدخ����ول العدي����د م����ن 
لوي����س  البرازيل����ي  وه����م  الج����دد،  األعض����اء 

روبرت����و للمجموع����ة السادس����ة والبريطاني����ة 
جيني هول رئيس����ا للجنة البيطرية وعضوية 
كل م����ن اإلنجلي����زي تي����م باركي����ن والكن����دي 
جانيك����ي  واإلنجليزي����ة  روس����يير،  يوفي����س 
ش����ارلو للجنة التدقيق، والمجري زولتان بال 
للجن����ة الطبية، والمكس����يكية دانيال غارس����يا 
للجن����ة القف����ز ع����ن الحواجز، والروس����ية أرينا 
ماكنام����ي للجن����ة الفروس����ية، ولجن����ة اإلدارة 
الت����ي تض����م السويس����رية س����فين فريس����يك 

باول����وس  الهولندي����ة  وعضوي����ة  رئيس����ا، 
بيورس����كين والبولن����دي س����ارازيوكا، ولجن����ة 
القف����ز التي تض����م الهولن����دي روب دي بروين 

والنمساوية أنتيال بروتشاسكا.
وص����وت األعضاء م����ع قرار تعدي����ل القوانين 
والتصوي����ت  التحم����ل،  بس����باقات  الخاص����ة 
لصال����ح إرج����اء النظ����ر ف����ي اللجن����ة المؤقت����ة 
للقدرة لغاية االجتماع الس����نوي الذي سُيعقد 
ف����ي مدين����ة ل����وزان السويس����رية خالل ش����هر 
أبري����ل م����ن الع����ام المقب����ل وأوض����ح رئي����س 
االتح����اد أن الق����رار يأت����ي لفت����ح الب����اب أم����ام 
وتحدي����دا  متأني����ة  دراس����ة  إلع����داد  اللجن����ة 
واألنظم����ة  القواني����ن  ببع����ض  يتعل����ق  فيم����ا 
والتش����ريعات الخاص����ة بها، وه����و األمر الذي 
كان أحد األس����باب الرئيس����ة أيضا لقرار عدم 

إجراء انتخابات لهذه اللجنة.
كم����ا تم����ت الموافق����ة عل����ى الج����دول الزمني 
أله����م البط����والت العالمي����ة ف����ي الع����ام 2019 
وأماك����ن إقامتها، والموافقة على االس����تفادة 
من برام����ج التضام����ن األولمبي التاب����ع للجنة 
االتح����ادات  وتحفي����ز  الدولي����ة  األولمبي����ة 
نج����اح  به����دف ضم����ان  للتواص����ل؛  األعض����اء 
األنش����طة التي تش����رف عليها واالستفادة من 

برامج الدعم الخاصة بذلك.

ناصر بن حمد: أهمية دعم خطط االتحاد الدولي للفروسية
رئ��ي��س��ا ف�����وس  دي  وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ال�������ق�������رارات..  م����ن  ج��م��ل��ة  إص��������دار 

اللجنة اإلعالمية

وجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة، االتحاد بضرورة االستعداد المتميز النطالقة موسم سباقات القدرة في المملكة.

وس���يبدأ الموس���م ي���وم الجمع���ة المقب���ل بإقام���ة 
الس���باق التأهيلي لمسافة 80 كيلومترا، والدولي 
المنتظ���ر  م���ن  وال���ذي  كيلومت���را،   120 لمس���افة 
أن يش���ارك في���ه نخب���ة م���ن فرس���ان المملكة في 
مقدمته���م الفريق الملكي واإلس���طبالت المحلية 
المختلف���ة عل���ى أن يك���ون افتت���اح الموس���م في 

السباق القادم بتاريخ 23 نوفمبر الجاري.
وأك���د س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة 
الجه���ود الت���ي يبذله���ا االتح���اد ولجن���ة الق���درة، 
إضافة إلى فرسان اإلسطبالت من أجل االرتقاء 
بمس���تواهم ومس���توى جياده���م للمش���اركة ف���ي 
الموس���م المحلي، مش���يًرا إلى أن رغبة الفرس���ان 
ف���ي المش���اركة لتطوي���ر رياض���ة الق���درة القته���ا 
جه���ود صادق���ة م���ن جان���ب اللج���ان العامل���ة في 

االتح���اد للعم���ل ب���روح الفري���ق الواح���د لتطوي���ر 
الق���درة البحريني���ة الت���ي باتت ف���ي أوج عطائها 
خصوصا بعد ما حققته رياضة القدرة البحرينية 

من انجازات ومكتسبات عديدة.
للفروس���ية  الملك���ي  االتح���اد  أن  س���موه  وأش���ار 
وس���باقات القدرة عمل على رسم خطط متميزة 
للموس���م الرياض���ي الذي س���ينطلق ي���وم الجمعة، 
معرًبا عن ثقته بفرسان القدرة في إثارة الموسم 
وإب���راز التطور الكبي���ر الذي وصل���ت إليه رياضة 
الفرس���ان  المملك���ة، وح���ث س���موه  ف���ي  الق���درة 
واإلسطبالت على تقديم أفضل المستويات التي 
تليق بمكانة رياضة القدرة البحرينية وسمعتها.

وأوضح سمو الش���يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن م���ا ش���هدته س���باقات الموس���م الماض���ي م���ن 

منافس���ات عالية ومثيرة المس���توى وتطور كبير 
ف���ي مس���تويات الفرس���ان واإلس���طبالت ونتائج 
متمي���زة إنما يؤكد ما وصل���ت إليه رياضة القدرة 
اليوم من تطور وارتقاء كبيرين، وأضاف س���موه 
أن رياضة القدرة البحرينية تش���هد طفرة نوعية 
ف���ي اآلونة األخي���رة؛ نظ���را للجهود الت���ي يبذلها 
الفرس���ان م���ع إس���طبالتهم، وه���و م���ا س���ينعكس 
على مس���تويات الفرس���ان أنفس���هم والمس���ابقات 
التنافس���ية التي نتوقع لها اإلثارة والندية العالية 

هذا الموسم.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد: تطلعاتنا لموسم مليء باإلثارة والتنافسية
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ألقى رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة  «
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة خالل الجلسة االفتتاحية كلمة أكد فيها االعتزاز 

والتقدير على الرعاية الملكية السامية ألعمال الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنها تأتي في 
سياق رؤية المملكة 2030 وفي إطار تأكيد المكانة البحرينية العالمية ودعم والنهوض بقطاع 

الشباب والرياضة.
كما اعتبر سموه أن حضور واهتمام ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب،  «

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصربن حمد آل خليفة يؤكد هذه األهمية من القيادة باعتبار سموه قائد مسيرة الشباب 
والرياضة في البحرين، وأحد أهم األبطال الرياضيين الذين حققوا إنجازات كبيرة سواء في 

الفروسية وسباقات الخيل.
وأشار سموه إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعتبر مصدر إلهام الشباب البحريني  «

لما يمثله من قيمة رياضية كبيرة ساهمت في صياغة مفردات الحرص على تمثيل مملكة 
البحرين في أهم البطوالت، والعمل بمثابرة لتحقيق إنجازات مشرفة وتجسيد الرؤى الملكية 

2030 واقعا ملموسا.

رسالة بحرينية

سينطلق موسم القدرة بإقامة بطولة افتتاح موسم االتحاد الملكي يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، ويتضمن سباق دولي  «
لمسافة 80 و120 كيلومترا وسباق تأهيلي محلي لمسافة 40 و80 كيلومترا، بطولة العيد الوطني 15 ديسمبر، بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

19 يناير 2019، بطولة االتحاد الملكي 16 فبراير، مهرجان كأس جاللة الملك للفروسية وسباقات القدرة لفئات العموم والناشئين والسيدات واألطفال، 
ويقام في 1 و2 من شهر مارس المقبل، ويتضمن سباق األهالي والسيدات لمسافة 100 كيلومتر، سباق تأهيلي محلي 40 و80 كيلومتر، سباق دولي 80 

كيلومترا ومهرجان األنجال، وفي اليوم الثاني سباق 120 كيلومترا للعموم والناشئين وسباق دولي 160 كيلومترا، والبطولة الختامية للموسم بطولة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 5 من أبريل المقبل.

الجمعة.. انطالقه الموسم

فيصل بن راشد: 
نتوقع موسما 

مثيرا لجميع 
مسابقات 

القدرة



أعلن نادي بايرن ميونخ األلماني تحقيقه 
المال���ي  الع���ام  ف���ي  قياس���ية  إلي���رادات 

المنصرم 2017 -  2018.
وأص���در الن���ادي البافاري بياًنا رس���مًيا عبر 
موقع���ه اإللكترون���ي، كش���ف خالل���ه ع���ن 
ملي���ون   657.4 بلغ���ت  إي���رادات  تحقي���ق 
ي���ورو. وأب���رز البايرن الزي���ادة التي حققها 
الن���ادي م���ن ناحي���ة اإلي���رادات من���ذ العام 

2002، والتي زادت بنسبة 355 %.
وعبر الرئيس التفنيذي للنادي كارل هاينز 
بالوضع  البالغة  سعادته  ع��ن  رومينيجه 
التي  اإلي����رادات  بعد  لناديه،  االق��ت��ص��ادي 
تحققت خالل العام المالي 2017 -  2018. 
في  البايرن  نجاح  إلى  رومينيجه  وأش��ار 
تتويجه  ب��ف��ض��ل  األرق������ام؛  ه���ذه  تحقيق 
ب���ل���ق���ب ال���ب���ون���دس���ل���ي���ج���ا ف��ي 
ال��م��اض��ي، فضاًل  ال��م��وس��م 
في  الجيد  مستواه  عن 
أوروب�����ا.  أب���ط���ال  دوري 
رومينيجه شكره  ووجه 
إلدارة النادي وكل العاملين 
ب���ه، ع��ل��ى إس��ه��ام��ات��ه��م ف��ي ه���ذه النتائج 

االقتصادية الرائعة.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

كش���ف المدرب المؤقت لمنتخ���ب األرجنتين 
األول لكرة القدم ليونيل س���كالوني عن األمر 
ال���ذي افتق���ده أثناء قي���ادة راقص���ي التانجو 
خ���الل الفت���رة الماضي���ة، والت���ي ق���د تنته���ي 

بمواجهة المكسيك ودًيا.
وص���رح س���كالوني ع���ن الفت���رة الت���ي تول���ى 
فيها تدريب منتخ���ب األرجنتين مؤقتا، منذ 
س���بتمبر الماض���ي خلفا لخورخي س���امباولي 
“كن���ت أتمنى تدريب ميس���ي، ب���كل أمانة. أنا 

وكل من معي هنا”.

وأض���اف خ���الل مؤتم���ر صحافي م���ن مدينة 
مين���دوزا التي ستس���تضيف اللقاء “لم أش���عر 
بأي غصة في الحلق، باس���تثناء عدم تمكني 

من تدريب ليو، ليس أكثر”.
ق���ال  ميس���ي،  م���ع  يتح���دث  كان  إذا  وعم���ا 
تلع���ب  كي���ف  المباري���ات،  ع���ن  “نتح���دث 
األرجنتي���ن وليس أكثر، لك���ن لم نتحدث عن 
المس���تقبل، ولم أتحدث معه عن االس���تدعاء 
للمنتخ���ب، فه���ذه قضي���ة أنهكته وأن���ا كذلك 

أنهكتني بعض الشيء”.

الحلقة المفقودة إيرادات قياسية

تس���بب الدول���ي البلجيكي يانيك كاراس���كو بنق���ل أحد زمالئه في ناديه داليان الصيني إلى المستش���فى؛ من أج���ل معالجة أنفه، بعد 
دخوله في عراك معه خالل التمارين بحسب ما كشف الثالثاء.

واعت���ذر ابن ال�25 عاما الذي س���جل هدف إنقاذ 
فريقه من الهبوط في اليوم األخير من الموسم، 
عم���ا ارتكب���ه ف���ي فيدي���و نش���ره فريق���ه داليان 

الثالثاء على وسائل التواصل االجتماعي.
وكش���ف البلجيك���ي ال���ذي انتق���ل إل���ى ال���دوري 
الصين���ي في فبراي���ر قادما م���ن أتلتيكو مدريد 
اإلس���باني، ع���ن أن���ه ع���رض عل���ى زميل���ه جي���ن 
بينغشيانغ مبلغ 10 آالف يورو تعويضا، مضيفا 
“كانت حصة تدريب، وبس���بب التالحم حصلت 
ع���راكات صغي���رة تس���ببت ف���ي نهاي���ة المطاف 
بإصاب���ة أنف���ه”. وتاب���ع كاراس���كو الذي س���جل 7 
أهداف مع 9 تمريرات حاس���مة خاضها بقميص 
“م���ن  الممت���از،  الصين���ي  ال���دوري  ف���ي  دالي���ان 
وجه���ة نظري، أعتقد أن جين بينغش���يانغ العب 
جيد وش���خص جيد ج���دا. أريد أيض���ا االعتذار 
من���ه ألن���ه أحيانا ف���ي كرة الق���دم، بم���ا في ذلك 
التماري���ن، تحصل اصطدامات مؤس���فة مماثلة 
في الكثير من األحيان”. وتمنى البلجيكي الذي 
شارك مع بالده في كأس العالم الصيف الماضي 

حي���ن نالت المرك���ز الثالث، لزميل���ه أن “يتعافى 
أيض���ا بأس���رع وقت ممك���ن”، دون أن يعطي أي 

تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابة جين.
لك���ن الحادث���ة لم تحص���ل أخيرا، بل تع���ود إلى 
أوائل أغس���طس الماضي، إال أنه���ا لم تظهر إلى 
العل���ن س���وى اآلن، بع���د أكث���ر من أس���بوع على 

انتهاء منافسات الدوري الصيني الممتاز، وذلك 
عل���ى األرج���ح ألن دالي���ان ل���م يش���أ أن يؤث���ر ما 
حص���ل على معركته من أج���ل البقاء في دوري 

األضواء.
وخ���اض جين، ابن ال����28 عاما المع���ار من بكين 

غوان، مباراة واحدة مع داليان قبل الحادثة.

اعتذار كاراسكو

وكاالت

وكاالت

ش���هدت اللحظ���ات األخيرة م���ن مباراة ألماني���ا وهولن���دا التي أقيمت 
االثني���ن، ب���كاء الروماني أوفيديو هاتيجان حك���م المباراة، والحديث 

بينه وبين فيرجيل فان ديك، قائد المنتخب الهولندي.

ب���كاء  س���بب  ع���ن  الكش���ف  وت���م 
أوفيديو، وهو علمه بوفاة والدته 
قب���ل بداي���ة المب���اراة، ولكن���ه أبلغ 
األوروب���ي  االتح���اد  مس���ؤولي 
“يويفا”، بقدرته على إدارة اللقاء؛ 
ف���ور  الب���كاء  ف���ي  بعده���ا  لينه���ار 

انتهاء مهمته.
وق���ال فان دي���ك ف���ي تصريحات 
صحيف���ة  نقلته���ا  المب���اراة  بع���د 
“مترو”: “هذا الرجل تحطم وانهار 
ف���ي الب���كاء؛ ألن���ه فق���د أم���ه للتو، 
تمني���ت له أن يتحل���ى بالقوة، هذا 

شيء صغير ولكنه قد يساعده”.
إح���راز  م���ن  دي���ك  ف���ان  وتمك���ن 
ه���دف التع���ادل لمنتخ���ب هولندا 
أم���ام ألماني���ا؛ ليضم���ن للطواحين 

الصع���ود إل���ى نصف نهائ���ي دوري 
األمم األوروبي.

عـــــام للنسيــــانانهيـــار هاتيجــان
ألق���ت الصح���ف األلمانية، الصادرة أمس الثالثاء، الضوء على تعادل المانش���افت مع هولندا )2-2(، في الجولة 

األخيرة من دور مجموعات دوري األمم األوروبية.

غ���الف صحيف���ة فوتب���ول  وحم���ل 
بيلد عنوان “مثل الُجبن”، وأش���ارت 
إل���ى فش���ل المنتخ���ب األلماني في 
بهدفي���ن،  تقدم���ه  عل���ى  الحف���اظ 
لينجح نظيره الهولندي في معادلة 

النتيجة في الدقائق األخيرة.
على جان���ب آخر، اهتمت الصحيفة 
بالحكم على المتهم بتفجير حافلة 
الموس���م  دورتمون���د  بوروس���يا 
م���دى  “س���جن  بعن���وان  الماض���ي، 

الحياة لمفجر حافلة دورتموند؟”.
بينم���ا رك���زت صحيف���ة “واز” عل���ى 
“بداي���ة  بعن���وان  المانش���افت  أداء 
قوي���ة.. تعادل متأخر”، وأفادت بأن 
المنتخب األلماني نجح في الظهور 
بش���كل ق���وي ف���ي البداي���ة، قبل أن 
إدراك  ف���ي  الهولندي���ون  ينج���ح 
التع���ادل ف���ي الوق���ت القات���ل. كم���ا 

حمل غ���الف صحيفة “اكس���بريس” 
ل���وف..  تص���دم  “هولن���دا  عن���وان 
المتوحش���ون الش���باب”، في إشارة 
عل���ى  الهولن���دي  المنتخ���ب  لق���درة 
رج���ال  رأس  عل���ى  الطاول���ة  قل���ب 
الم���درب يواكي���م ل���وف، بمجموعة 

من الالعبين الشباب.
فش���له  ألماني���ا  منتخ���ب  وواص���ل 
ف���ي دوري األمم األوروبي���ة، بعدما 

تعادل في عقر داره مع هولندا.
ول���م يحق���ق المنتخ���ب األلماني أي 
بعدم���ا خس���ر  البطول���ة،  ف���ي  ف���وز 
مرتي���ن وتعادل ف���ي مثلهما، ليظفر 
بنقطتي���ن فق���ط، وضعته ف���ي ذيل 
الترتيب، ما أدى لهبوطه للمس���توى 

الثاني.
وحققت ألماني���ا 4 انتصارات فقط، 
خ���الل 13 مب���اراة خاضته���ا ط���وال 

عام 2018.
انتص���ارات  نس���بة  وبلغ���ت   
المانش���افت، خ���الل الع���ام الحال���ي، 
30.8 %، وه���ي األس���وأ للمنتخ���ب 

األلماني منذ العام 1964.
 كما ذكرت شبكة “أوبتا”، أن ألمانيا 
لم تفز في آخر 5 مباريات رس���مية، 
مواجهتي���ن  ف���ي  التع���ادل  بع���د 
والخس���ارة في 3 أخرى. وتعد هذه 
السلس���لة هي األس���وأ للمانش���افت، 
من���ذ أن فعله���ا بي���ن عام���ي 1978 
و1979، بعدم الفوز في 6 مباريات 

متتالية.
يذكر أن رجال المدرب يواكيم  «

لوف، قد فشلوا أيضا في تجاوز 
دور المجموعات في كأس 
العالم، الذي أقيم الصيف 

غالف “فوتبول بيلد”الماضي في روسيا.

فيرجل فان دايك

وكاالت
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ق���ال المالك���م مان���ي باكي���او، إن���ه يجب توق���ف الحدي���ث عن إع���ادة النزال م���ع فلويد 
مايوي���ذر، حت���ى يناي���ر المقبل، إذ يداف���ع عن لقب رابط���ة المالكمة العالمي���ة في وزن 

الوسط، أمام أدريان برونر. 

وردا على س���ؤال عن مواجهة البطل السابق 
مايوي���ذر، ق���ال باكياو ف���ي مؤتم���ر صحافي 
للتروي���ج للنزال ضد برونر في الس فيجاس 
يوم 19 يناي���ر “فلويد لو تراجع عن االعتزال 
س���نرى كيف س���تصبح األم���ور”. وأض���اف “ال 
يمك���ن االس���تهانة بأدريان برون���ر، يجب أوال 
أن أحس���م هذا النزال قبل ب���دء الحديث عن 

إعادة النزال مع فلويد مايويذر”.
بي���ن  الن���زال  إع���ادة  ع���ن  تكهن���ات  وث���ارت 
العمالقي���ن، من���ذ فوز مايوي���ذر عل���ى باكياو، 
ال���ذي قال ف���ي وقت الح���ق إنه تأث���ر بإصابة 
ف���ي كتفه األيم���ن خ���الل المواجهة الش���هيرة 
في 2015، والتي تم إطالق عليها لقب “نزال 
الق���رن” لكنها لم تكن على مس���توى التوقعات 
العالي���ة. واعت���زل مايويذر ف���ي 2017، بعدما 

وكت���ب  أي خس���ارة.  ف���وزا ودون   50 حق���ق 
األميركي مايويذر )41 عاما( على إنس���تغرام، 
في سبتمبر الماضي، أنه سيحدث إعادة لنزال 
2015 الش���هير خالل الع���ام الجاري. وأظهرت 
مايوي���ذر  للثنائ���ي  فيدي���و  مقط���ع  الرس���الة 
وباكي���او خ���الل حديث متبادل ف���ي مهرجان 
للموس���يقى في طوكيو. وألق���ى باكياو، الذي 
س���يبلغ عامه 40 الش���هر المقب���ل، الضوء على 
م���ا قي���ل بينهم���ا خ���الل ه���ذه المقابل���ة، عن���د 
س���ؤاله عن األمر. وقال المالكم الفلبيني “لقد 
تحدثنا وقال إن���ه يريد التراجع عن االعتزال 
لخ���وض النزال وإعالن التح���دي ضدي، بينما 
قل���ت ل���ه )أن���ا أمل���ك الح���زام “اللق���ب” ويجب 
علي���ك أن تتحداني وتتراجع ع���ن اعتزالك(”. 
وأظه���ر باكي���او، ال���ذي ف���از 60 مرة وخس���ر 7 

م���رات وتع���ادل مرتي���ن، عودته إلى مس���تواه 
ف���ي يولي���و عندم���ا صعق ل���وكاس ماتيس���يه 
حامل اللقب بفضل ضربة قاضية في الجولة 
الس���ابعة في كوااللمب���ور، ليحرز لق���ب رابطة 

المالكمة العالمية في وزن الوسط.

قال برونر البالغ عمره 29 عاما  «

“لقد خسر 3 مرات بالضربة 

القاضية، نحن ندرك أنه يمكن 

أن يخسر ويتعثر.. ولدي القدرة 

على ذلك”.

ماني باكياو

أوفيديو هاتيجان

باكيـــــــاو يؤجــــل التحــــدي
اس���تبعد الم���درب الس���ابق لرافايي���ل نادال، وعم���ه توني ن���ادال، قدرة 
النجم السويس���ري روجر فيدرر، على التتويج بلقب آخر في بطوالت 

الجراند سالم، فيما تبقى من مسيرته االحترافية.
وتمكَّن فيدرر، من التتويج بلقبه ال�20 في البطوالت األربع الكبرى هذا 
الع���ام في أس���تراليا المفتوحة، إال أنَّ توني ن���ادال يرى بأنَّ ذلك اللقب 

سيكون األخير لفيدرر، في الجراند سالم.
وق���ال ن���ادال في عم���وده األس���بوعي بصحيف���ة “الباييس” اإلس���بانية 
ي���وم الثالث���اء “ال أعلم ماذا نتوقع من الع���ام 2019، لكنني أرى أنه من 

الصعب أن يتوج فيدرر بلقب آخر في الجراند سالم”.
لكنه اس���تدرك “عليَّ أن أعترف أنني س���بق وقلت نفس األمر من قبل، 

وفاجأني بالفوز بالمزيد من األلقاب”.
وي���رى نادال، أنَّ من أهم األس���باب التي دفعته لتوقع عدم فوز فيدرر 
بالمزي���د م���ن األلق���اب الكب���رى، ه���و 
صعوبة منافس���ته ف���ي مباريات من 

5 مجموعات.
وتوقع أن تكون المنافسة على  «

ألقاب الجراند سالم، مقتصرة 
على رافاييل نادال، ونوفاك 

ديوكوفيتش.

وكاالت

وكاالت

تنبؤات توني

 يانيك كاراسكو

ليونيل سكالوني وليونيل ميسي

سالح هولندا
كش���ف المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان عن س���بب عودة فريقه في المباراة ضد ألمانيا، 
الت���ي انتهت بالتعادل اإليجاب���ي )2-2(، ببطولة دوري األمم األوروبية. وقال كومان في تصريحات 
نقلها موقع االتحاد األوروبي “س���ألني المس���اعدين حين تأخرنا في النتيجة بهدفين، إذا علينا تغيير 
بعض األشياء وقلت لهم نعم، وكان لدي مالحظات وقمنا بالعمل عليها، ولذلك كانت النهاية رائعة”.

وأض���اف “م���ن الرائ���ع أن التع���ادل أت���ى م���ن 
الالع���ب ال���ذي كان في المالحظ���ات الدفع به 

إلى األمام”.
وس���جل المداف���ع فيرج���ل ف���ان داي���ك هدف 
التع���ادل في الدقيقة األخي���رة من المواجهة، 
بعدم���ا لع���ب ف���ي نهاي���ة المب���اراة ف���ي مرك���ز 

المهاجم. 
وتابع “الفريق أظهر ش���خصيته، وواصلنا في 
مس���يرتنا، وال أعتق���د أنن���ا لعبنا بش���كل جيد، 
وربم���ا ف���ي ه���ذه المرحلة م���ن الصع���ب علينا 

لعب مباراتين في مث���ل هذه الفترة القصيرة 
ضد منافسين من المستوى العال”.

وأت���م “دعون���ا ال ننس���ى أن ألماني���ا منتخ���ب 
ممتاز، وربما أفضل من فرنسا، ولكننا أظهرنا 
أيًض���ا أننا قادرون على العودة خالل مواجهة 

خصوم من هذا المستوى”.
لل���دور  تأهل���ه  الهولن���دي  المنتخ���ب  وحس���م 
نصف النهائي، بعد احتالل المجموعة األولى 
برصي���د 7 نق���اط، وبف���ارق المواجه���ات ع���ن 

الوصيف فرنسا.
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20 - 24 نوفمبر 2018
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي الـ 27
للمجوهرات والساعات

بلغ���ت حج���م المجموعات المعروضة لمجوه���رات “الزين” في معرض الجواهر العربية 2018 نح���و 13.3 مليون دوالر من الحلي 
والجواهر، إذ تش���ارك “الزين” هذا العام بقطعتها التراثية الحصرية “س���رمد”، وهو طقم حّنٍة من موروث الذهب البحريني تزن 

4.57 كيلوغرام، إلى جانب تشكيالت من القطع التراثية بلمسات عصرية.

وق���ال الرئيس التنفي���ذي لمجوه���رات الزين، 
لفرع���ي  التجدي���د  أعم���ال  ثي���و س���وارت، إن 
مجمع السيف و”سيتي سنتر” ستنتهي أواخر 
العام الجاري 2018، الفتا إلى افتتاح الشركة 
فرع جدي���د في مجم���ع الظهران بالس���عودية 
في العام المقبل 2019، مش���يرا إلى أن فروع 
وقط���ر  والس���عودية  البحري���ن  ف���ي  الش���ركة 

واإلمارات يصل إلى 12 فرعا حاليا.
ف���ي  الش���ركة  مصن���ع  تجدي���د  ع���ن  وكش���ف 
البحري���ن بكلف���ة أكثر م���ن 1.2 ملي���ون دوالر، 
الفتا إل���ى أن المصنع يحت���وي على مجموعة 
م���ن أح���دث التكنولوجي���ا المختص���ة بطباعة 
المجوه���رات، والمخص���ص للتصدير لمختلف 

دول العالم.
وع���ن طق���م س���رمد، فإن���ه يض���م 11 قطع���ة 

مذهل���ة، قطع���ة رأٍس فاتن���ة “القبق���ب”، قالدة 
رقبة س���احرة “المرتعش���ة”، عق���ٌد طويل بّراق 
“الح���زام”،  مزخ���رف  وح���زام  “المرته���ش”، 
وقطعت���ي كف���وف “ج���ف”، وقطعت���ي أس���اور 
مختلف���ة  أق���راط  وثالث���ة  “مضاع���د”،  باه���رة 
“تراج���ي”. كل قطع���ة م���ن ه���ذه القط���ع ق���د 
رّصعت بس���خاء باللؤل���ؤ البحرين���ي الطبيعي 
المع���روف بمس���تواه ف���ي العال���م، وزخرف���ت 

بالياقوت والزمّرد الثمين.
كما يتضّمن طقم “سرمد” 13411 لؤلؤة، 320 
زم���ردة، و233 ياقوتة تّم فحصها واعتمادها، 
21 قيراط���ا،  و4.251 كيلوغ���رام م���ن ذه���ب 
صنعت لتحتف���ل بالحّب األبدي، وتس���تحضر 
ذكري���ات ورغب���ات قديم���ة قد طوي���ت لوقت 
طوي���ل، إنه���ا قطعة ع���رض حقيقّي���ة، وقطعة 

فنّي���ة تمتلكه���ا وتتمّس���ك به���ا لألبد! كم���ا أنها 
تمّثل القطع���ة الثانية في “مجموعة األحالم” 
الخاّص���ة بالزي���ن، والت���ي تطلق كّل ع���ام قبل 

معرض الجواهر العربية في البحرين.

تقدم “الزين” عددا من المجموعات  «
األصيلة والحائزة على جوائز عالمية، 
تتميز بطابع شخصي، مستلهم من 

زبائنها على اختالف ثقافاتهم. وتتنوع 
مجموعات الزين من مجوهرات 

األلماس إلى األحجار الكريمة، ولكنها 
مازالت ُتبقي على مكانة خاصة 

لمجموعات اللؤلؤ، والتي انبثق عملها 
منها في األساس. وكل مجموعة من 

الزين تتحلى بجمال فردّي مميز، ولكن 
سمو الشيخ سلمان بن خليفة لدى تفقده المعرض تبقى الآللئ هي سمة “الزين” الدائمة.

تجديــد مصنــع “الزيـــن” بـ 1.2 مليـــون دوالر
المجم��وع���������ة مجوه��������رات  معروض���������ات  ح��ج��������م  دوالر  ملي�����������ون   13.3

مليار دوالر حجم المعروضات بـ “الجواهر 2018”
ق���ال مدير التس���ويق والمبيعات بش���ركة “ي���و ب���ي إم” إدارة المع���ارض العربية، فوزي 
الش���هابي، إن حج���م المعروضات ف���ي معرض الجواهر العربي���ة 2018، من مجوهرات 

وأحجار كريمة والحلي تقدر قيمتها بمليار دوالر.

وأض���اف أن المع���رض منصة نابضة 
بالحياة للصاغة وتجار المجوهرات 
ف���ي  منتجاته���م  أح���دث  لع���رض 
الحي���وي،  األوس���ط  الش���رق  س���وق 
حي���ث يتيح ه���ذا المع���رض الزاخر 
للمس���تهلكين والزائرين م���ن التجار 
عل���ى  لالط���الع  س���نوية  فرص���ة 
المجوه���رات  م���ن  مجموع���ة  أكب���ر 
والس���اعات ف���ي الش���رق األوس���ط، 
ه���و  م���ا  كل  واكتش���اف  ومواكب���ة 
جدي���د من التصاميم والتش���كيالت 

والقطع المتميزة.
الع���ام  ه���ذا  المع���رض  أن  وتاب���ع 
سيش���هد عودة بي���وت المجوهرات 
والس���اعات العالمي���ة الش���هيرة ف���ي 
مع���رض الجواه���ر العربي���ة، بما في 
ذل���ك العالم���ات التجاري���ة الرائ���دة، 
وسيكون هذا الحدث بمثابة منصة 
الدوليي���ن  العارضي���ن  م���ن  للعدي���د 
مجموع���ات  لتقدي���م  البارزي���ن 
حصرية وقطع مح���دودة للمهتمين 

بسوق الشرق األوسط.

إضافة إلى هذه العالمات التجارية 
الش���هيرة، هناك مجموع���ات وطنية 
تصدي���ر  ف���ي  الرائ���دة  ال���دول  م���ن 
المجوه���رات، وه���ي تش���مل الوفود 
الكبي���رة العائ���دة م���ن أرق���ى تج���ار 
التجزئ���ة والمصممي���ن والمصنعي���ن 
م���ن البحرين وهون���ج كونج والهند 
وس���نغافورة  وروس���يا،  ولبن���ان 
ه���ذه  تعك���س  وإجم���االً  وتايلن���د، 
إمكان���ات  أفض���ل  المجموع���ات 
التصنيع وخبرات التصميم وموارد 

المجوهرات التي تنتجها بالدهم.
وتنضم إلى هذه العالمات التجارية 
الوطني���ة،  والمجموع���ات  الدولي���ة 
مجموع���ة من التجزئ���ة والمصنعين 

من المصممي���ن وتجار من 30 دولة 
حول العالم.

إدارة  إم  ب���ي  ي���و  ش���ركة  وتتوق���ع 
الش���ركة  وه���ي  العربي���ة  المع���ارض 
المنظم���ة للمع���رض أن يتجاوز عدد 
الزوار 50 أل���ف زائر ويقام المعرض 
على مس���احة تزيد عن 21 ألف متر 

مربع على مدار 5 أيام.

كما يمكن للزائرين االستمتاع  «
بحلقات تعليمية يومية مجانية 
فيما يتعلق بالمجوهرات برعاية 

الجهة األولى في العالم في علوم 
المجوهرات واألحجار الكريمة وهو 

المعهد األميركي لعلوم األحجار 
الكريمة.

المحرر االقتصادي من السنابس

زينب العكري من السنابس

بالع����ودة إل����ى عب����ق الت����راث، تع����ود 
إلين����ا مجوهرات الزي����ن في معرض 
بقص����ة   2018 العربي����ة  الجواه����ر 
البحري����ن  تاري����خ  م����ن  مس����توحاة 
طق����م  الغن����ي  الم����وروث  “س����رمد” 
الحنة، والذي كشفت عنه بالمعرض. 
ويتضّمن طقم “س����رمد” الذي بلغت 
 13411 دين����ار  أل����ف   275 تكلفت����ه 
لؤل����ؤة، 320 زم����ردة، و233 ياقوت����ة 
و4.251  واعتماده����ا،  فحصه����ا  ت����ّم 

كيلوغرام من ذهب 21 قيراطا.
واستقبلت مجوهرات الزين زوارها 
في جناحين مختلفين بقاعة رقم 1 
ف����ي جناح المجوهرات الفخمة رقم 
441، وجن����اح المجوهرات العصرية 

رقم 625.
المتف����ردة  الزي����ن  مجوه����رات 
واالس����تمرارية  بالرق����ي  والمتمي����زة 
مجموع����ة  جان����ب  م����ن  معش����وقة 
المجموع����ة  عم����الء  م����ن  واس����عة 
األوفي����اء ألجي����ال عدي����دة. والس����ر 
خل����ف تل����ك العالق����ة الوطي����دة بين 
العالم����ة التجاري����ة وعمالئه����ا يكمن 

في محافظ����ة الزين على قيمها في 
مهني����ة الحرفة اليدوّي����ة والتصميم 
الدقيق على مّر الس����نين. مس����َتلهمة 
م����ن الت����راث العرب����ي الغن����ي، جميع 
تصّن����ع  الفري����دة  الزي����ن  تصامي����م 

ف����ي مصنعه����ا المحلّي، ال����ذي مازال 
موج����وًدا في البحرين. هذه العملية 
الجمه����ور  م����ن  والقريب����ة  الحميم����ة 
أبق����ت على أصال����ة الزي����ن على عبر 

تاريخها المهني.

“سرمد” بلغت قيمتها 275 ألف دينار

هبة محسن من السنابس 

جناح “الزين” بالمعرض

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 
أن  الح����واج  عبدالوه����اب  الح����واج، 
المجموعة ستس����تضيف الممثلة العالمية 
المش����هورة باريس هيلت����ون في البحرين، 
وه����ي الم����رة األول����ى له����ا التي ت����زور فيها 

المملكة.
وأك����د أن هيلت����ون س����تكون ف����ي متج����ر 

الح����واج بمجم����ع س����يتي س����نتر اليوم في 
تم����ام الس����اعة 5:30 مس����اء، كم����ا س����تزور 
جن����اح المجموع����ة ف����ي مع����رض الجواهر 
هولي����ود  ممثل����ة  واس����تضافة  العربي����ة. 
الت����ي اعتاده����ا  واح����دة م����ن المفاجئ����ات 
الجمهور م����ن مجموعة الحواج بالمعرض 

ا. سنويًّ

وتش����ارك المجموعة في معرض الجواهر 
العربية في نس����خته الس����ابعة والعش����رين 
ال����ذي افتتح يوم أمس ويس����تمر إلى يوم 
الخميس المقبل، بقط����ع حصرية وفريدة 

إلى جانب مفاجآت.
وأك����د الح����واج أن المجموعة لم تغب عن 

المعرض منذ إطالقه ألول مرة.

كش���ف وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة زايد الزياني أن مناقصة إنش���اء مركز المعارض الجديد بالصخير س���تطرح األس���بوع 
المقب���ل، متوقًع���ا ب���دء عملية الترس���ية وأعمال البن���اء بالربع األول من العام المقبل، على أن تس���تغرق األعمال م���ا بين عامين إلى 

عامين ونصف العام.

وأوض���ح للصحافيي���ن عل���ى هام���ش افتت���اح 
أن  أم���س   2018 العربي���ة  الجواه���ر  مع���رض 
مع���ارض  مرك���ز  يش���مل  المش���روع  مخط���ط 
يض���م 10 صاالت، بمبنى مج���زًأ، بحيث يمكن 
اس���تغالله بش���كل كامل أو جزء من���ه أو إقامة 
ع���دة فعاليات في الوقت نفس���ه؛ نظًرا لوجود 
مداخل مختلفة، م���ع إمكان عزل القاعات عن 

بعضها البعض.
وأض���اف الزياني أن المش���روع يتضمن كذلك 
مرك���زا للمؤتم���رات يحتوي على قاعة رئيس���ة 
به���ا مدرج يس���توعب 4 آالف مقعد، مع إمكان 
إزال���ة المقاع���د لتصبح قاعة مفتوح���ة، وأيًضا 
نحو 27 قاعة لالجتماعات المصاحبة بأحجام 
مختلفة تتس���ع من 20 إلى 1000 مقعد حسب 
حجم الفعالية والغرف التي يتم الحاجة إليها.

ولفت إلى أن توجيهات سمو ولي العهد تقضي 
بتنفيذ المش���روع بمرحلة واحدة، مش���يرا إلى 

أن إقامة الفن���ادق والمجمع التجاري المحاذي 
للمدينة سينفذها القطاع الخاص.

وع���ن معرض الجواهر العربية، أش���ار الزياني 
إلى الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب الس���مو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء للمع���رض على مدى 
الس���نوات؛ األمر الذي أعطاه دافًع���ا كبيًرا بأن 

يكون بمس���توى عالمي، حي���ث تحرص جميع 
الش���ركات المتألق���ة ف���ي ه���ذا المج���ال عل���ى 
المش���اركة عاًم���ا تل���و اآلخ���ر، إذ يع���د حض���ور 
س���موه )أم���س( تجدي���د له���ذه الثق���ة وتأكي���د 
المع���ارض  بتنش���يط  البحري���ن  الت���زام  عل���ى 

والمؤتمرات.

زايد الزياني متحدًثا إلى الصحافيين

باريس هيلتون في جناح “الحواج” اليوم مناقصة “المعارض” األسبوع المقبل
المحرر االقتصادي من السنابس )تصوير: رسول الحجيري(أمل الحامد من السنابس )تصوير: رسول الحجيري(



الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  ش���ّرف 
آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي 
خليفة لدى تفضل س���موه بافتتاح معرض 
الجواه���ر العربية 2018 ي���وم أمس، جناح 

شركة مركز البحرين للمجوهرات.
وتقدم���ت إدارة المرك���ز بالش���كر والتقدي���ر 
لس���مو رئيس ال���وزراء؛ بمناس���بة تش���ريف 
فخره���ا  مؤك���دة  المرك���ز،  لجن���اح  س���موه 

واعتزازها بزيارة سموه سنويا للمتجر.
بارزي���ن وه���م  3 رج���ال أعم���ال  يذك���ر أن 
عبدال���رزاق ش���يرازي )رحم���ه هللا(، ومجيد 
ش���يرازي وأبوالقاسم ش���يرازي، قد أسسوا 
متج���ر مرك���ز البحرين للمجوه���رات األول 
ف���ي الع���ام 1978. وكان ه���ذا التاري���خ هو 
ميالد المركز وأصبح رائد األعمال الفاخرة 

في المملكة الجميلة.
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20 - 24 نوفمبر 2018
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي الـ 27
للمجوهرات والساعات

100 مليـون دوالر معروضات “البحريـــن للمجوهــرات”
ال�������م�������رك�������ز اس�����ت�����ق�����ط�����ب ش���������رك���������ات ج���������دي���������دة إل������������ى ج����ن����اح����ه

قّدر المدير اإلداري في مركز البحرين للمجوهرات محمد ش���يرازي إجمالي قيمة المعروضات في 
جناح المركز بمعرض الجواهر العربية 2018 بحوالي 100 مليون دوالر.

وأوض���ح عل���ى هام���ش افتت���اح المع���رض 
عل���ى  س���نوًيا  يعم���ل  المرك���ز  أن  أم���س 
اس���تقطاب العديد من الش���ركات لجناحه، 
بواقع 3 أو 4 ش���ركات جديدة، مش���يًرا إلى 
مش���اركة 60 ش���ركة تح���ت مظلته���م ه���ذا 
العام، وهي مقاربة لعدد العام الماضي، إال 

أن الفكرة بتنويع وتغيير المشاركين.
وأشار شيرازي إلى أن المركز لديه “كشك” 
مس���تقل عن الجناح استثمر فيه 180 ألف 

دينار، موضحا إلى طرح ماركات أميركية 
ويونانية جديدة.

وأضاف طرحنا ساعات جديدة هذا العام، 
تمت المشاركة بها في معرض بازل، والتي 
تش���هد ع���ادة إقباال من ال���زوار. من جهتها، 
قال���ت المدي���ر اإلداري ف���ي الش���ركة دين���ا 
ش���يرازي إن جناح الش���ركة يضم ش���ركات 
مجوهرات، وم���اركات متجددة وعصرية، 
راقي���ة، ومجوه���رات  تجاري���ة  وعالم���ات 

كالسيكية، وساعات.
وأك���دت أن كل ش���ركة موج���ودة بالجن���اح 
لديه���ا قط���ع ممي���زة، مش���يرة إل���ى مارك���ة 
أق���دم  م���ن  تع���د  الت���ي  غاس���بي”  “ماري���ا 
الش���ركات التي تعامل معها مركز البحرين 
وهي ش���راكة تع���ود إلى حوال���ي 50 عاًما، 
فضال عن شركات جديدة.  ومن الشركات 
الجدي���دة “فرنان���دو جورج” و “انوش���كا” و 

.”sixty four facets“
بقط���اع  تفاؤله���ا  ش���يرازي  وأك���دت 
المجوه���رات والس���اعات الذي يش���هد نمًوا 
س���نوًيا وتط���وًرا ف���ي المعروض���ات وتنوع 

الزبائن.

أمل الحامد من السنابس )تصوير: رسول الحجيري(

المحرر االقتصادي

سمو رئيس الوزراء يشرف جناح “البحرين للمجوهرات”
ل��ل��م��رك��������ز س���م���وه  ب����زي����ارة  واع����ت����زازه����ا  ف���خ���ره���ا  ت���ؤك���د  ال���م���رك���ز  إدارة 

تواص���ل دار ش���وبارد السويس���رية برنامجه���ا “الرحل���ة 
نح���و الت���رف المس���تدام” م���ن خ���الل إث���راء مجموع���ة 
جديدي���ن  بطقمي���ن   )Green Carpet( مجوهراته���ا 
م���ن المجوه���رات مصنوعي���ن بتصمي���م زخرف���ي ذي 
طاب���ع ال يعف���و علي���ه الده���ر، يب���دو كش���رائط الدانتيل 
المخرم���ة والمرصعة بأحجار األلم���اس، وهو التصميم 
العزي���ز على قل���ب كارولين ش���وفوليه والمفضل لديها. 

وبفض���ل إرس���اء قيم���ة التنمية المس���تدامة في صميم 
قيمها، تلعب دار ش���وبارد دوًرا رائ���ًدا في عالم صناعة 
المجوهرات.    أبدعت شوبارد مشغوالت ذهبية باهرة 
بأنم���اط زخرفية ش���بيهة بش���رائط الدانتي���ل ومرصعة 
بأحج���ار األلماس البراقة لتروي حكاية تعيد النظر في 
مفه���وم الجمال وته���دف إليجاد عالم أكثر ع���دالً بدًءا 
م���ن مرحلة تصميمه���ا وخالل كافة مراح���ل صياغتها. 
اس���توحيت ه���ذه م���ن تصامي���م مجوه���رات األحج���ار 

الكريم���ة الزخرفي���ة الش���بيهة بش���رائط الدانتي���ل التي 
أصبحت بصمة مميزة لروائع ش���وبارد من المجوهرات 
الفاخ���رة، وأدى اللقاء الذي جم���ع بين القيم األخالقية 
والجمالية إلى ظهور طقمين جديدين من المجوهرات 
انضم���ا إل���ى مجموع���ة )Green Carpet( ف���ي رحلته���ا 

الرؤوفة نحو األناقة األصيلة. 
 تواصل ش���وبارد التزامها الراسخ بالتنمية المستدامة 
عبر وضع المجوهرات ضمن الس���ياق األوس���ع للقضايا 

المجتمعي���ة الحالي���ة، ف���ي ذات الوق���ت ال���ذي ترس���خ 
االهتمام���ات ف���ي صمي���م هويته���ا وج���دول أعماله���ا، 
وتجمعه���ا مع بصمتها المميزة ف���ي مجال المجوهرات 
المرصع���ة  المجوه���رات  ف���ي  الت���ي تتجل���ى  الفاخ���رة 
باأللم���اس ذات التصامي���م الزخرفية الش���بيه بش���رائط 
الدانتي���ل التي تبدو اليوم نفيس���ة وقيم���ة أكثر من أي 
وق���ت مضى بس���بب القضاي���ا األخالقية الت���ي تنطوي 

عليها. 

س�����م�����ات أخ�����اق�����ي�����ة ت���ن���ب���ع م������ن ص���م���ي���م ال�����ط�����اب�����ع ال���ج���م���ال���ي
”Green Carpet“ شوبـــــارد” يعـــــــرض“

دينا شيرازيمحمد شيرازي

هبة محسن من السنابس
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تفّكر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك

 بدء عمل جديد، ويكون الحظ حليفك

تستعّد لقضاء عطلة نهاية األسبوع مع االهل

تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا

يفتح أمامك هذا اليوم بابًا كان مغلقًا ويبشر 
بخبر 

تحقق أرباحًا في االستثمارات العقارية

تخف الضغوط النفسية نوعًا ما وتهدأ أعصابك 

تبدأ باالستمتاع بمباهج الحياة بعيدًا عن هموم 
العمل

يفرض عليك أحد المسؤولين الجدد نظامًا 
جديدًا

ال تقلل من أهمية شرب المياه واالستعاضة عنها 

تسهل عليك الصالحيات الممنوحة لك 
المفاوضات

 يتحدث اليوم عن استقرار وثبات في المواقف

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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سقوط مدينة إشبيلية 

كبرى الحواضر 
األندلسية في 

يد ملك 
قشتالة 

فرناندو الثالث 
وكان ذلك حدثا تاريخيا 

كبيرا جدا.

بداية من العام المقبل 
سوف يتحول منزل 

أسطورة الكونغ فو الراحل 
بروس لي في هونغ 

كونغ إلى مركز لدراسات 
صينية، إذ سيوفر دورات 

تعليمية للغة الماندرين 
والموسيقى.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الكبير ال��م��خ��رج  ح��ي��اة  ت��ف��اص��ي��ل  ي��ك��ش��ف  ال��ك��ت��اب 

القاهرة السينمائي يصدر مؤلفا ألبوسيف

ضم���ن أنش���طته الثقافية هذا الع���ام، يصدر مهرجان القاهرة الس���ينمائي 
الدول���ي ف���ي دورته األربعين التي تقام ف���ى الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 
2018، كت���اب بعن���وان “ص���الح أب���و س���يف.. مذك���رات مجهول���ة” يتن���اول 
مذك���رات المخ���رج الكبي���ر الراحل التى س���جلها الكاتب الصحف���ي الكبير 
ع���ادل حم���ودة في مح���اورات كان ق���د أجراها معه، وتناول فيها أس���رار 

تنشر ألول مرة فى رحلة  المخرج أبو سيف مع السينما والحياة.

وقال المنتج والسيناريس���ت محمد 
حفظ���ي رئيس مهرجان القاهرة إنه 
فخ���ر كبير أن يتم االحتفاء بمخرج 
كبير بحجم صالح أبو سيف بإصدار 
ه���ذا الكت���اب ألن���ه يحم���ل مذكرات 
أح���د أه���م مخرج���ي الواقعي���ة في 
الس���ينما المصري���ة، ووج���ود كات���ب 
بقيم���ة ع���ادل حم���ودة ق���ام بعم���ل 
تلك المذك���رات عبر جلس���ات ثرية، 
كبي���رة  هدي���ة  بمثاب���ة  وس���يكون 

لعشاق السينما ومحبيها.
م���ن جانب���ه ق���ال الكات���ب الصحفي 
ع���ادل حمودة عن مذكرات المخرج 
الكبي���ر صالح أبو س���يف التي يقوم 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
بطرحها في كتاب ضمن مطبوعات 
دورت���ه ال� 40 أن���ه كان يذهب يومًيا 
لمدة 6 أش���هر لمنزل المخرج صالح 
أب���و س���يف بمنطقة عابدي���ن، حيث 
الثاني���ة هن���اك،  م���ع زوجت���ه  يقي���م 
مش���يًرا إل���ي إن���ه كان يق���وم بكتابة 
كل م���ا كان يقول���ه أبو س���يف يومًيا 
ويعرضه عليه للمراجعة كي يتمكن 
م���ن عرضه���ا للجمه���ور ف���ي أفض���ل 

صورة مهنية ممكنة.
ف���ي  نج���ح  أن���ه  حم���ودة  وأض���اف 
تسجيل الجانب األكبر من مذكرات 
ص���الح أبو س���يف فق���ط ألن الحالة 
ف���ي  س���يئة  كان���ت  ل���ه  الصحي���ة 
ه���ذا التوقي���ت ول���م يق���م باالنتهاء 
منه���ا بش���كل كام���ل وه���و م���ا دفعه 
لكتاب���ة كل ما تم االنته���اء منه وتم 

مراجعته بواسطة أبو سيف فقط.
واس���تكمل “حم���ودة”  قائ���الً: “قمت 
االنته���اء  المذك���رات عق���ب  بوض���ع 
منها ف���ي مل���ف وتركته���ا بمكتبتي، 

وحي���ن بحثت عنها بع���د ذلك بفترة 
وفش���لت  اختف���ت  أنه���ا  اكتش���فت 
ف���ي العث���ور عليه���ا وحزن���ت لذل���ك 
عل���ي  عث���رت  الع���ام   كثيرا.ه���ذا 
الملف الخ���اص بالمذكرات بالمكتبة 
وفضل���ت أن يظهر للن���ور من خالل 
ال���دورة 40 م���ن مهرج���ان القاه���رة 
السينمائي فقمت بعرض األمر على 
إدارة المهرجان ورحبوا بذلك، وقام 
الناقد الفني طارق الشناوي بقراءة 
الكت���اب وكتاب���ة مقدمت���ه وأك���د أن 
الكت���اب يحوي العديد من األس���رار 
التي ال يعلمها أحد عن حياة صالح 

أبو سيف الفنية والعامة”.
يض���م  الكت���اب  إن  حم���ودة  وق���ال 
العديد من األس���رار الجديدة ومنها 
تجرب���ة  إم���رأة”  “ش���باب  فيل���م  أن 
ذاتية لصالح أبو س���يف مع صاحبة 
البنس���يون ال���ذي كان يقيم به وقت 
دراسته في أوروبا، وكذلك اعتقاده 
أن أم كلث���وم تحبه وقت عمله معها 
كمونتير في أحد أعمالها ألنها كانت 
تتق���رب من���ه ثم اكتش���ف بع���د ذلك 
أن���ه تريد أن تزوجه م���ن قريبة لها، 
وأيض���ا رفض الفنان يوس���ف وهبي 

العم���ل معه ث���م قيام���ه باالعتذار له 
بعدما أدرك قيمته فنًيا.

وأكد حمودة: “المذكرات تكشف ان 
المخ���رج الراح���ل صالح أبو س���يف 
لم يكن متميًزا فقط علي المس���توي 
الفن���ي، فعل���ي المس���توي اإلنس���اني 
كان ش���خًصا أكث���ر من رائ���ع، ودوًدا 
ومتواضًعا وملتزًما لدرجة كبيرة ال 
يمكن توقعه���ا لحرصه علي حدوث 
كافة تفاصيل حياته بأفضل ش���كل 
مثال���ي وهذه أم���ور قلما تتوافر في 

شخص”.

هذا ويصدر المهرجان ثالثة  «
كتب أخرى تعد اضافة هامة 
إلى المكتبة السينمائية هى 

كتاب تأريخي عن أربعين دورة 
لمهرجان القاهرة السينمائي 

أعده الباحث محب جميل، 
وكتاب عن النجم حسن 

حسني  للناقد طارق 
الشناوى، وكتاب عن سينما 
إحسان عبدالقدوس للناقد 
سامح فتحى والذى يصدره 
المهرجان بمناسبة مئوية 

الكاتب الراحل.

صالح

عادل حمودة

ف���ي “مرك���ز ن���ادي الش���باب الثقاف���ي و 
الرياضي” وبتنظم من “جمعية البحرين 
للتصوي���ر الفوتوغراف���ي” يح���ل الفن���ان 
الحمي���د  هش���ام  الس���عودي  والمص���ور 
ف���ي تمام الس���اعة 7:30 من مس���اء يوم 
نوفمب���ر  م���ن   23 ل����  المواف���ق  الجمع���ة 
فوتوغرافي���ي  عل���ى  ضيف���ًا  الج���اري 
يق���دم  أن  المق���رر  م���ن  إذ  البحري���ن، 

“أن���ا مص���ور  محاض���رة تح���ت عن���وان 
ناش���يونال جيوغرافي���ك”، س���يتحدث 
الت���ي خاضه���ا  التجرب���ة  خالله���ا ع���ن 
مؤخ���رًا ف���ي برنام���ج قناة ناش���يونال 
لق���ب  جيوغرافي���ك، وحص���د خالله���ا 
“مصور ناش���يونال جيوغرافيك” لعام 
2018، يذك���ر أن ه���ذا البرنام���ج يع���د 

األول من نوعه في الشرق األوسط.

هشام ضيفا على فوتوغرافيي البحرين
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 والية كاروالينا تصادق على الدستور األمريكي وتم االعتراف بها.

1931
بناء أول مبنى كنيسة في الكويت وهي كنيسة المسيح،.

1949
 الجمعية العامة لألمم المتحدة توافق على استقالل ليبيا.

 1995
 التوقيع على اتفاقية دايتون والتي انتهى بموجبها الصراع بين البوسنة والهرسك.

2006
 اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار أمين الجمّيل إثر تعرضه إلطالق نار
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خاص

ما زال الب��اب مفتوحًا أم��ام الجمهور في مملكة البحرين للمش��اركة 
في “جائ��زة المحّرق للفيلم القصير”، والتي تنّظمها هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار احتفاًء باختيار المحّرق عاصمة للثقافة اإلس��المية 
لع��ام 2018. ويغل��ق ب��اب التس��جيل أبواب��ه نهاية ش��هر نوفمبر 
الج��اري فيما تعلن الهيئة عن نتائج الجائزة خالل ش��هر ديس��مبر 

القادم ضم��ن احتفائها باألعياد الوطنية البحريني��ة. وعلى الراغبين 
في المش��اركة االلتزام بالش��روط واألحكام والمذك��ورة على موقع هيئة 

www.culture.gov.bh الثقافة اإللكتروني، وتسليم األعمال من خالل الموقع ذاته

أعلن��ت الفنانة بلقيس ع��ن قرب طرح أغني��ة جديدة بعنوان 
“شوف لي حل” خالل الفترة القريبة المقبلة، ونشرت صورة 
لها ب� “لوك” جديد عبر حس��ابها الرس��مي على انس��تغرام 

وعلقت عليها: “شوف لي حل.. أغنية جديدة قريبا”.
وفور إعالن بلقيس عن قرب إطالق األغنية أعرب جمهورها 

عن حماس��هم الش��ديد لألغني��ة المنتظرة وقام��وا بتداول 
هاشتاغ “شوف لي حل” بشكل واسع.

اطلق��ت الفنان��ة دين��ا س��عد مش��روعها الجدي��د بعنوان 
“محبوبي”، وس��ط إقبال كبير على األغنية من الجمهور، 
وصفت��ه دين��ا بأنه ش��يء يدعو للف��رح، لك��ون الكلمات 
ر عم��ا يريده ه��ذا الجمهور من  اإلماراتي��ة األصيل��ة تعّبِ

ك بالهوية الفنية اإلماراتية. تمسُّ
وقالت دينا، في تصريح لها، إنها سعيدة جدا، إلنجازها هذا 

المش��روع في الوقت الحالي، مشيدة بتعاون وتكاتف أعضاء 
فريق العمل.

محبوبتيشوف لي حلجائزة المحّرق للفيلم القصير



كتاب يؤثق عالقة حب س��عود الفيص��ل للبحرين

ترفض الفنانة هند صبري االستسالم في كل الظروف وتعيش حالة نشاط  «
فني بعد أن انضمت أخيرا إلى أبطال الجزء الثاني من الفيلم السينمائي 
الجديد )الفيل األزرق(، وصدمت جمهورها باعترافها الجريء عن تعرضها 

وابنتيها لتهديدات من قبل جمهور سعد لمجرد بعد انتقادها الشديد له، 
ما جعلها تعيش أياما صعبة خاصة أنها لم تجد من يساندها من زمالئها 

في الوسط الفني

قال الزميل الصحفي خالد عبدهللا – ابواحمد أنه بعد اصدار كتابه )الرباط الوثيق- العالقات البحرينية السعودية( ضمن سلسلة كتبه التوثيقية لمملكة البحرين 
يعم���ل اآلن عل���ى إص���دار كت���اب جديد بعنوان ) قصة حب- س���عود الفيصل والبحري���ن(، يؤثق من خالله لعالقات الح���ب والتقدير للفقيد الراح���ل وزير الخارجية 
السعودي السابق سعود الفيصل تجاه مملكة البحرين، وما اكتنف هذه العالقة من مميزات ومن حضور في مسيرة عالقات البلدين الشقيقين، وما تكنه البحرين 

قيادة وشعبا للفقيد الراحل الذي عّبر عن حبه لبلده البحرين في الكثير من المواقف التاريخية وآخرها األزمة التي مرت بها البحرين في 2011م”.

وأش����ار ابواحمد إل����ى أن عالقة الحب 
ه����ذه الت����ي ربط����ت الفقي����د بالبحري����ن 
ب����ارزة ف����ي تاري����خ  أصبح����ت عالم����ة 
البحري����ن الحدي����ث، وق����د عّب����ر عنه����ا 
الكثير من المس����ؤولين وعلى رأس����هم 
معال����ي نائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
ب����ن مب����ارك آل  س����مو الش����يخ محم����د 
خليف����ة نائب وزير الخارجية الس����ابق 
ال����ذي زام����ل الفقي����د س����عود الفيص����ل 
الدولي����ة  المحاف����ل  م����ن  الكثي����ر  ف����ي 
ولس����نوات  والمحلي����ة  واإلقليمي����ة 
طويلة، عاشا معا الكثير من األحداث 
المهمة ف����ي المنطق����ة والعالم، وكذلك 
وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
ب����ن محم����د آل خليف����ة أيضا ق����د زامل 
الفقي����د الراح����ل كثي����را، وق����د تش����اركا 
بح����ث القضاي����ا المهم����ة ف����ي مس����يرة 
الس����احة  ث����م قضاي����ا  وم����ن  البلدي����ن، 

جمي����ال  وكان  والدولي����ة،  اإلقليمي����ة 

ورائع����ا وف����اء البحرين للفقيد س����عود 

الط����رق  إح����دى  أطلق����ت  أن  الفيص����ل 
المهم����ة ف����ي المنام����ة باس����مه تخلي����دا 

لذكراه العطرة.
وحول أس����باب اصدار كتاب عن قصة 
حب س����عود الفيصل والبحرين يقول 
الزمي����ل الصحف����ي خالد عب����دهللا “ إن 
العالق����ة ل����م تك����ن عالقة ح����ب عادية 
وعاب����رة ب����ل عالقة ارتس����مت فيها كل 
المعان����ي والقي����م اإلنس����انية الجميل����ة 
والمتحض����رة، والت����ي تف����رض نفس����ها 
عل����ى التأمل فيه����ا، ألن الفقيد الراحل 
فيه����ا  نظ����رة  للبحري����ن  يظه����ر  كان 
إكب����ار واج����الل له����ذه األرض صاحب����ة 
الحضارات والتاريخ التليد واالنس����ان 
المتمي����ز، وأن ما حققته من مكاس����ب 
وإنج����ازات حضاري����ة ف����ي الكثي����ر من 
عل����ى  احترامه����ا  فرض����ت  المج����االت 
اآلخرين، بالتال����ي الدفاع عنها بكل ما 

أوت����ي اإلنس����ان من ق����وة، وهكذا فعل 
الفقيد س����عود الفيصل ل����م يبخل على 
البحري����ن، وكان صوت����ا قوي����ا ضد كل 

المؤامرات التي تعرض لها البالد”.

ولفت أبواحمد إلى أن العمل في  «
مشروع الكتاب الجديد قد قطع 
شوطا كبيرا، بعد الحصول على 

عدد كبير من الصور النادرة )ابيض 
واسود( للفقيد الراحل سعود 

الفيصل لدى زياراته المتعددة 
للبحرين في حقبة نهاية الستينات 

وبداية السبعينات، ويظهر فيها 
الفقيد مع حضرة صاحب الجاللة 

الملك المفدى عندما كان وليا 
للعهد، ومع سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 

الوزراء،
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The 43 mm-diameter L.U.C Lunar One is a perpetual calendar model with a big date  
and an orbital moonphase. This -355part automatic L.U.C -96.13L movement is powered  

by a micro-rotor. Proudly developed, produced and assembled in our Manufacture,  
it showcases the full range of watchmaking skills cultivated within the Maison Chopard.
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العام����ة  للتعبئ����ة  المرك����زي  الجه����از  أعل����ن 
واإلحص����اء، ف����ي تقري����ر ل����ه بمناس����بة الي����وم 
العالم����ي للطفل الذي احتفل ب����ه العالم أمس 
الثالث����اء، أن عدد األطفال أق����ل من 18 عاما 

في مصر بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40 % 
من إجمالي السكان. وكشف التقرير أن 117 
أل����ف طفل في الفئ����ة العمرية من 10 إلى 17 

عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج.

117 ألف طفل تزّوجوا في مصر

السنة الحادية عشرة - العدد 3690 
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ا  ط���ّور علماء بريطانيون فيروًس���ا مع���دالً وراثيًّ
بإمكانه قتل الخاليا الس���رطانية وتدمير أماكن 
“ذا ص���ن”  اختبائه���ا، حس���بما أوردت صحيف���ة 
اإلنجليزي���ة. ويس���تهدف الفي���روس المطور كال 

م���ن الخالي���ا الس���رطانية وتل���ك الس���ليمة التي 
يتم خداعها فتتحول إلى حماية الس���رطان من 
هج���وم الجه���از المناع���ي. ويتمث���ل دور الخاليا 

الليفية في حماية أعضاء الجسم.

علماء يطورون فيروًسا يقتل السرطان
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زار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى تفضل 
سموه بافتتاح معرض الجواهر العربية 2018، جناح شركة مجوهرات آسيا يوم أمس.

ش���ركة  إدارة  مجل���س  رئي���س  وق���ال 
مجوه���رات آس���يا محم���د جعف���ر، إن 30 
عالم���ة تجاري���ة تش���ارك م���ع مجوهرات 
آسيا في معرض الجواهر العربية 2018، 
مبيًن���ا أن بعضه���ا جدي���د ف���ي األس���واق 

البحرينية وهي شركات عريقة.
وأضاف أن “هناك شركة جديدة خالل هذا 
الع���ام وه���ي ش���ركة )مارينا ب���ي( التي تجد 
إقب���االً كبي���ًرا م���ن البحرينيين ف���ي الخارج 
وارتأين���ا فرصة مش���اركتها خالل المعرض 
أن  إل���ى  مش���يًرا  الع���ام”،  ه���ذا  م���رة  ألول 
صاحبة الشركات كانت تصمم المجوهرات 
لشركة بولغاري وبنهاية السبعينات أسست 
ش���ركتها الخاص���ة ومنتجاته���ا تش���به قطع 

بولغاري القديمة المعروفة.
وع���ن التوس���ع ف���ي الف���روع، أوض���ح أن 
مجوه���رات آس���يا لديها 7 ف���روع إضافة 
للش���ركات،  الحصري���ة  البوتي���كات  إل���ى 
وس���يتم افتت���اح بوتي���ك “ماس���يكا” إم���ا 
الع���ام  الج���اري أو مطل���ع  الع���ام  أواخ���ر 

المقب���ل ف���ي م���ودا م���ول، فيم���ا س���يتم 
تجدي���د فرع���ي مجم���ع الس���يف والعالي 
مس���تقبالً وتوسعة فرع مجوهرات آسيا 

في مودا مول.
وأك���د وجود خطة للتوس���ع في الس���وق 
السعودي عبر افتتاح بوتيكات لعالمات 
تجاري���ة أخ���رى، والش���ركة موجودة في 
مدينة الخبر بالعالمة التجارية “كارتير” 
من���ذ أكثر من 10 س���نوات وهي من أكبر 
المح���الت ف���ي الس���عودية للمجوه���رات 
والس���اعات، إال أن���ه يت���م التركي���ز حالي���ا 

على التوسع في البحرين.
وعن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
ق���ال إنه���ا ل���ن تؤث���ر مش���يًرا إل���ى أنه تم 
والس���عودية  اإلم���ارات  ف���ي  تطبيقه���ا 
ا  وبدأت مجوهرات آس���يا بتطبيقها فعليًّ
في فرعها الموجود في الخبر، الفًتا إلى 
أن���ه ال يوج���د أي اختالف ف���ي المبيعات 
وأن نس���بة 5 % زي���ادة مقبول���ة ال تؤث���ر 

على المبيعات.

وعن قيمة المعروضات، قال إن كل عالمة تجارية تعرض أشياء مختلفة وال  «
توجد جميع منتجاتها في البحرين أو المعرض، مشيًرا إلى أن تلك العالمات 

التجارية تعتبر معرض الجواهر العربية في البحرين فرصة لجلب قطع 
استثنائية ليست موجودة في محالتها على مدار السنة وبنفس الوقت تحرص 

على اإلعالن عن منتجات جديدة للشرق األوسط.

ال���م���ع���رض ف�����ي  ال����ش����رك����ة  ج����ن����اح  زار  ال�������������وزراء  رئ����ي����س  س����م����و 

30 عالمة تشارك مع مجوهرات آسيا بـ“الجواهر”

سمو رئيس الوزراء أثناء زيارته جناح مجوهرات آسيا

زينب العكري من السنابس

Récital 22 Grand Récital
P A N E R A I . C O M

T E C H N I C A L  B U T  T H I N

بانيراي بوتيك

المنامة - مودا مول . 1166 1743 973+
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“SOUND” collection

تتحّلى س���اعة لومينار الجديدة )Luminor( بتوليفة متقنة من أكثر الس���مات الش���خصية المكّونة لساعات بانيراي تميًزا 
وروع���ة، كميناء الس���اعة California، والعلبة الحاضنة المصنوعة من التيتانيوم والمطلية بالكربون الش���بيه باأللماس 

DLC، والحرك���ة الميكانيكي���ة يدوي���ة التعبئة باحتياطي م���ن الطاقة يكفي لثمانية أيام، جامع���ًة هذه المواصفات في 
بوتقة أصيلة تكتمل بحزام معصم مبتكر ذي تصميم جديد بالكامل مصنوع من الجلد الطبيعي المرن.

 LUMINOR CALIFORNIA 8 DAYS س���اعة  وتتف���ّرد 
DLC بمظهره���ا الممّيز ذي الطاب���ع الرجولي الذي يفرض 
حض���وره، في نتاج للجم���ع األصيل بين عناص���ر بانيراي 
الكالس���يكية والح���زام الجديد الذي ُيضف���ي المزيد على 
شخصية الساعة المتفردة ومظهرها ذي الحضور القّوي.

وتأتي العلبة الحاضنة لساعة Luminor، والبالغ  «
قطرها 44 ملم، مصنوعة من التيتانيوم المطلي 

بالكربون الشبيه باأللماس DLC، الذي يشّكل طبقة 
مستوية من المادة الكربونية ُتعطي المعدن مظهًرا 

متجانًسا بتشطيب أنثراسيت ُمطفأ وصالبة أكبر 
ومقاومة أعلى للخدش والتآكل. كذلك تأتي األداة 

 ،DLC الجسرية الحامية لتاج التعبئة مطلية بمادة
وهي تساهم في زيادة درجة مقاومة تسرّب الماء 
حتى ضغط قدره 30 بار )أي عمق يناهز 300 متر(.

ت���رك���ي���ب���ة ب���ت���ول���ي���ف���ة م���ت���ق���ن���ة وم�����واص�����ف�����ات أص��ي��ل��ة

سـاعــــة “لومينـــار”... تميـــز وروعـــة

تحتضن علبة الساعة ميناء California أسود  «
اللون يتسم بالبساطة والجاذبية، ويضّم 

أرقامًا رومانية وعربية في التوليفة األصلية من 
مؤشرات الساعة التي كانت بانيراي استخدمتها 

 في عدد من ساعاتها السابقة. 
ويظهر مدى رقّي عقربي الساعات والدقائق 

في الساعة ذات الطابع الرياضي البارز، بعد أن 
خضعا لعملية أكسدة عند درجة حرارة محكومة 

ما بين 290 و300 درجة مئوية للحصول على 
اللون األزرق المعدني المميز، ما ُيعيد إلى 

األذهان بعض الموديالت التاريخية لساعات 
بانيراي.

علبة الساعة

»  Edouard Bovet تتمّيز ساعة
Tourbillon بثالث مناطق زمنية 
مختلفة، حيث ُتعرض المنطقة 
الزمنية المحلية وسط الساعة، 

وباإلضافة إلى عقربي الساعة 
والدقائق، ُتشير القبة إلى دورة 

النهار. ويتوافق كال الوقتين 
اإلضافيين المعروضين مع أّي 

من مناطق توقيت الكرة األرضية 
األربع والعشرين؛ وتعرض كل نافذة 
اسم المدينة المختارة والوقت في 
المنطقة نفسها عبر عقرب يتحرك 
على مدار 24 ساعة. وُنقش سطح 

القبة لتمثيل خريطة العالم، وأُعيد 
تصميمه خصيًصا؛ ليتخذ سطح 

القبة نصف الكروي. بينما ُخّفض 
سطح المحيط للحصول على 

Super LumiNova، الذي يوضع 
يدوًيا بدقة.

خريطة العالم

»  Edouard Bovet وضعت
Tourbillon في إطار 
أماديو الرمزي القابل 

للتحويل. وبفضل براءة 
اختراعه التي منحت له 
في العام 2010، يحّول 

نظام أماديو الساعة 
إلى ساعة يد قابلة 

للعكس، أو ساعة طاولة، 
أو ساعة جيب دون 

الحاجة الستخدام أيّة 
أدوات. وتتطّلب الميزة 

عرض الوقت على كال 
جانبي الحركة وفي إطار 

Edouard Bovet Tourbillon، ويعرض الوجه الثاني نقوشًا يدوية تزين 
كل تفصيل من سطحه. ويتميز بمينا تعرض الساعات والدقائق، بصورة 

متزامنة مع عرض التوقيت المحلي. يتم إنتاج 60 منظومة حركة فقط 
منEdouard Bovet Tourbillon ستكون متوافرة بالذهب األحمر أو 

الذهب األبيض أو البالتين.

قابلة للعكس

قّدمت بوفيه، وهي إحدى أعظم دور صناعة الساعات السويسرية، اثنتين من أحدث 
روائعها ألول مرة في البحرين في معرض المجوهرات العربية في البحرين 2018.

ُيع���ّد حج���م المه���ارة الحرفي���ة والفني���ة ف���ي 
توربي���ون Récital 22 Grand Récital س���ببًا 
الس���اعات  م���ن  واح���دة  كل  العتب���ار  كافي���ًا 
الس���تين ف���ي هذا اإلص���دار المح���دود قطعًة 
فريدًة من نوعها. قّدمت بوفيه هذه التحفة 
Tellerium- الفني���ة الفلكية الرائعة بنم���وذج
Orrery، حي���ث تمّثل���ت الش���مس بالتوربيون 
قفص���ه  جس���ر  يس���تحضر  ال���ذي  الس���ريع، 
إشعاعات نارية. تدور األرض نصف الكروية 

المدهش���ة عل���ى محوره���ا الخ���اص وتعرض 
الساعات في دورة طبيعية مدتها 24 ساعة. 
وأخي���رًا، ي���دور القم���ر الكروي ح���ول األرض 

وفقًا للطول الدقيق لفترته التزامنية. 
يزخ���ر التقوي���م الدائ���م، ال���ذي ُصّم���م وُط���ور 
خصيص���ًا لس���اعة Grand Récital، بالميزات 
المبتك���رة، بم���ا ف���ي ذل���ك اإلضاف���ة األصلي���ة 
لعرض قرص التاريخ ثنائي الوجوه الحاصل 
بواس���طة  ويتح���رك  اخت���راع.  ب���راءة  عل���ى 

ميكرومت���ري،  مس���نن  م���ع  متراجع���ة  آلي���ة 
والحاصل���ة أيض���ًا عل���ى ب���راءة اخت���راع، مّما 
يحس���ن التش���غيل مع تقليل مقدار المساحة 
المطلوب���ة. وال يمك���ن فص���ل تصمي���م إط���ار 
الس���اعة بقط���ره البال���غ 46 مل���م المس���توحى 
من س���طح الكتابة المائل عن هيكل الحركة. 
وسُتصدر ورشة بوفيه فقط ستين منظومة 
حرك���ة Grand Récital - بينم���ا يتواف���ر 20 
إط���ار للس���اعة م���ن الذهب األحم���ر، 20 إطار 
من البالتي���ن أو 10 من التيتانيوم، في حين 
ُتخّصص 10 إط���ارات لطلبات موصى عليها 

خصيصًا.

2018 العربي��ة  الجواه��ر  مع��رض  ف��ي  األول  الع��رض 

ساعات “بوفيه”... قطعة فريدة

تحتفل أوديمار بيغه في العام 2018 بالذكرى الس���نوية الخامس���ة والعشرين 
لساعة رويال أوك أوفشور التي ُأطِلَقت للمرة األولى العام 1993. 

وفي وقت س���ابق على معرض “الصالون 
 )SIHH( الراقي���ة”  للس���اعات  الدول���ي 
عرض���ت الش���ركة السويس���رية الصانع���ة 
للس���اعات أن 3 إص���دارات جدي���دة م���ن 
األيقوني���ة:  الرياضي���ة  الس���اعة  ه���ذه 
إع���ادة إص���دار الس���اعة األص���ل “روي���ال 
أوك أوفش���ور أوتوماتي���ك كرونوغراف” 
وكذل���ك الس���اعة الجدي���دة “روي���ال أوك 
م���ع  كرونوغ���راف”  توربي���ون  أوفش���ور 

تصميم ُمعاصر لمينائها بنسختين. 
بع���د إصدار الس���اعة األص���ل “رويال أوك 
أوفشور” في العام 1993، تم إطالق أكثر 
من 120 نسخة مختلفة من هذا الموديل 
البالغ قياس قطره 42 مم بمواد مختلفة 
مث���ل الف���والذ الُمقاوم للصدأ – س���تانلس 

س���تيل، والتيتانيوم والذهب والبالتين. 
وف���ي هذه الس���نة، س���يكون هن���اك إعادة 
إص���دار أخ���رى للس���اعة األصلي���ة “رويال 
أوك أوفش���ور”، إذ تق���دم أوديم���ار بيغ���ه 
بالف���والذ  إم���ا  تتوف���ر  خاص���ة  سلس���لة 
المقاوم للص���دأ، أو بالذهب الوردي عيار 
18 قي���راط، كل منهم���ا بإص���دار مح���دود 

يقتصر على 50 قطعة. 
اس���توحي هذان اإلصداران من الس���اعة 
الس���ابقة - رويال أوك أوفش���ور توربيون 
 ،26288OR 26388PO و  كرونوغ���راف 
ولكن مع حرك���ة أعيد تصميمها بالكامل، 
لالحتف���ال  ت���م وضعهم���ا حصري���ا  وق���د 
بالذكرى الس���نوية الخامس���ة والعش���رين 

لمجموعة رويال أوك أوفشور. 

ويتمّيزان بمزيج من المواد التي غالبا ما 
تظهر في موديالت رويال أوك أوفشور، 
أما التاج واألزرار الضاغطة فهي مشغولة 
اآلن م���ن الس���يراميك ب���داًل م���ن المع���دن 
والمط���اط. كما تقدم س���اعة “رويال أوك 
أوفشور توربيون كرونوغراف” الجديدة 
مين���اًء جديًدا ب���كل معن���ى الكلمة قد تم 
تش���كيلُه كقطع���ة هندس���ية معاصرة من 
عال���م التصميم، ويعّبر عن مقاربة جريئة 
لطالما س���َعت أوديمار بيغ���ه على الدوام 
مجموعته���ا  جمالي���ات  عب���ر  نقله���ا  إل���ى 
عل���ى  الدائ���م  الحف���اظ  م���ع  “أوفش���ور” 

جوهرها وشخصيتها.
25 عام���ا عل���ى إطالقه���ا،  وبع���د مض���ي 
التزال “رويال أوك أوفش���ور” قادرًة على 

الكشف عن أبعاد جديدة مبتكرة.

3 إص��دارات جدي��دة م��ن الس��اعة الرياضي��ة األيقوني��ة

“أوديمار بيغه”... 25 عاما من التميز



“ديور” تتالعب بالرموز الذكورية األنثوية
 La D De Dior ”تتالع���ب س���اعة “ال دي���ه دو دي���ور س���اتين
Satine 36 مل���م بالرم���وز الذكورّي���ة - األنثوّي���ة العزيزة على 

.La D de Dior ”مجموعة “ال ديه دو ديور
باإلضاف���ة إل���ى الس���وار الم���رن والالمع بش���كل ش���بكة بنمط 
ميالن���و، يتمّي���ز اإلص���دار الجديد بق���رص كبير م���ن الملكيت 

بلون أخضر يسحر األلباب.
ويتزي���ن الحج���ر الزين���ي بإط���ار خارج���ي وتاج م���ن الذهب 

األصف���ر األني���ق يبدو ف���ي حالت���ه الطبيعّية، رغ���م خلّوه من 
عالمات مواقع الساعات.

فم���ن خ���الل إطاره���ا الخارج���ي والت���اج والبكل���ة المرّصع���ة 
 La D de Dior بالماس، تنقلنا س���اعة “ال ديه دو ديور ساتين
Satine 36 مل���م إلى عمق المهارة الحرفّية السويس���رية في 
 Dior ”صناعة الس���اعات والعالم الش���اعري لمجوهرات “ديور

الراقية.

The 27 th Middle East International 
Jewellery & Watch Exhibition
The 27 th Middle East International 
Jewellery & Watch Exhibition

20 – 24 November20 – 24 November

BAHRAIN

2018

BAHRAIN

2018

PRIMARY

COMPACT

 24  – 20

local
@albiladpress.com 03

21 نوفمبر 2018 األربعاء
13 ربيع األول 1440

20 - 24 نوفمبر 2018
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي الـ 27
للمجوهرات والساعات

تتمي��ز بأحج��ار المرك��ز االس��تثنائية والمجموع��ات القابل��ة للتكدي��س

”Xpandable“ توسيع مجموعة

 ،Xpandable للمجوه����رات اإليطالية الحائزة العديد من الجوائز تش����كيلة موس����عة من مجموع����ة )PICCHIOTTI( ”أطلق����ت أخي����را عالم����ة “بيكيوّت����ي
وتتألف من جميع األس����اليب الجديدة التي تتميز بأحجار المركز االس����تثنائية والمجموعات القابلة للتكديس لعمالء العالمة التجارية األحدث، فضالاً 

عن جامعيها المخلصين مدى الحياة.
لمجموع����ة  واألس����اور  الخوات����م  نج����اح  وكان 
ش����يًئا   PICCHIOTTI Xpandable “بيكيوّت����ي” 

رائًعا منذ طرحه في أوائل العام 2016.
اإليطالي����ة  الش����ركة  ورئي����س  مؤس����س  يق����ول 

عامي����ن  غض����ون  “ف����ي  بيكيوّت����ي  جوس����يبي 
فقط، تم احتضان خواتم وأس����اور مجموعة 

Xpandable في جميع أنحاء العالم...”.
ويضي����ف “لي����س فق����ط م����ن قب����ل النس����اء 
اللواتي لديهن تحديات مناس����بة ومريحة، 
ب����ل وأيًضا من قبل النس����اء اللواتي يقدرن 

إصب����ع...  كل  م����ع  تتناس����ب  األزي����اء  أن 
وبالنس����بة ألحدث جيل م����ن خواتم مجموعة 

م����ع  سلس����لة  اآلن  ابتكرن����ا   ،Xpandable
أحج����ار كريم����ة مركزي����ة، مم����ا يجعل كل 

خاتم فريد من نوعه.”

وفًقا لتقلي����د “بيكيوّتي” الحقيقي، تم اس����تخدام 
األحجار  أفض����ل 
يم����ة  لكر ا
 . ه����ا ر ند أ و

األزرق  والياق����وت  األحم����ر  الياق����وت  يتطاب����ق 
المرك����زي بش����كل أني����ق م����ع الياق����وت المصق����ول 
والياق����وت األزرق ال����ذي يزي����ن الحلق����ة، وكذل����ك 
الزم����رد  االس����تثنائي.  الرائ����ع  األصف����ر  الم����اس 
ومرص����ع  الالم����ع،  باأللم����اس  مح����اط  والياق����وت 
بالتورمالين األخضر المرّبع في نصب عريض من 

الذهب الوردي. 
ه����ذه التش����كيلة الملون����ة تناش����د مجموعة 
واس����عة من تفضي����الت المس����تهلك، حتى 
أن واح����دة منها تتميز باللون البنفس����جي 
الق����وي “ULTRA VIOLET”، ل����ون بانت����ون 
المس����يطر لعام 2018. يفتخر ه����ذا الخاتم 
المالئ����م لعص����ره بصفير بيضاوي اس����تثنائي 
وس����ط  ف����ي  مدف����أ  وغي����ر  زاه����ي  بنفس����جي 

.Xpandable™ مجموعة الماس

تض���ع مجوه���رات جورج حكي���م هذه الس���نة مجموع���ة جديدة من 
المجوه���رات تتمي���ز بفخامتها وجودتها. فالدار التي تش���تهر بفرادة 
المجوه���رات الت���ي تصنعه���ا اختارت هذه الس���نة منحه���ا المزيد من 
األل���وان والخصوصية من خالل األحجار الملونة التي اس���تخدمتها 

لتزيين مجوهراتها.

وتعتب���ر دار ج���ورج حكي���م للمجوهرات م���ن أعرق وأق���دم دور في 
صناعة المجوهرات الرفيعة في الش���رق األوسط والتي ترتكز على 
عراقة الماضي لتعطي أجمل القطع المعاصرة التي تدهش الناظر. 
ب���دأت القص���ة منذ الع���ام 1875، إذ بدأ جورج حكي���م الجد بصناعة 
المجوه���رات فانتقلت إلى إلياس االبن ثم ج���ورج الحفيد، منه إلى 

أبنائه الذين يمثلون الجيل الرابع من العائلة.
مجوه���رات جورج حكيم مس���تمرة كما دقات الس���اعة الثابتة، فهي 
تأم���ل أن تبق���ى محاله���م على تواص���ل دائم م���ع الزبائ���ن، وأن تنال 
منتجاته���م الفخمة إعجاب. تعرض مجموعاتها الفاخرة في معرض 

الجواهر العربية 2018 من 20 حتى 24 نوفمبر 2018.

العائلة م��ن  ال���راب���ع  ال��ج��ي��ل  إل���ى  ال��ج��د  م��ن  ان��ت��ق��ل��ت 

“جورج حكيم” كدقات الساعة



ه���ي  يبري���م،  م���ن  “ش���يفالييه” 
ومقدم���ة  مس���توحات  مجوه���رات 
لكل امرأة قوية تحدت الصعوبات، 

لتصنع التغيير وتبتكر ميراثها.
التصامي���م  م���ن  المجموع���ة  فه���ذه 
للتق���دم  نمط���ا  تش���كل  المج���ردة 
مماث���ل  تدريجي���ا  بي���ان  وإح���داث 
الق���رن  ف���ي  القوي���ة  الم���رأة  إلرادة 
إله���ام  بمهم���ة  والعش���رين،  الواح���د 

وتمكين المرأة اليوم.

تعتب���ر مارين���ا بولغ���اري واح���دة م���ن 
أكثر النس���اء تأثيرًا في مجال تصميم 
المجوهرات في القرن العش���رين، بعد 
إطالق مجموعته���ا الفريدة من نوعها 

في العام 1978.
ب���دأت ف���ي افتتاح متاج���ر في ميالنو 
وجعلته���ا  ونيوي���ورك.  وباري���س 
تصميماتها المميزة، وموادها الراقية، 
م���ن  المتمي���زة  الحرفي���ة  وبراعته���ا 
أناق���ًة  األكث���ر  المجوه���رات  صانع���ي 

اليوم.

“شيـفــالييــه” 
 للمــــــرأة 

القــــويـــة

 بـــولغــاري 
رمــــز التصميــم 

الفــريــد

20 - 24 نوفمبر 2018
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي السابع والعشرون للمجوهرات والساعات

السنة الحادية عشرة - العدد 3690 

األربعاء
21 نوفمبر 2018 

13 ربيع األول 1440
albiladpress.com

“فابرجيه”... تصميم بقطع استثنائية
“فابرجيه”، عالمة المجوهرات 
تمي���زت  الش���هيرة،  العالمي���ة 
مجوه���رات  قط���ع  بتصميمه���ا 
س���اعات  وكذل���ك  اس���تثنائية، 
وتحف فنية، إضافة إلى القطع 
المصممة خصيصًا للمناس���بات 

العالمية الخاصة.
تأسس���ت العالمة الع���ام 1842؛ 
االس���م  فابرجي���ه  لتصب���ح 
المفض���ل في عالم المجوهرات 
منذ اعتماد بيتر كارل فابرجيه 
لب���الط  الرس���مي  الصائ���غ 
الروسية؛ قامت  اإلمبراطورية 
الدار بتصني���ع قطع مجوهرات 
اس���تثنائية،  فني���ة  وتح���ف 
الفص���ح  بي���ض  سلس���لة  منه���ا 
اإلمبراط���وري  األس���طوري 

الفخم.

تشارك دار جارارد للمجوهرات للعام الخامس على التوالي ضمن معرض 
المجوه���رات العربية” عبر أحدث تش���كيلة من مجوهراته الرائعة، أكثر 
القطع الكالس���يكية المفضلة ل���دى الزبائن بتصامي���م حديثة وأنيقة، 
مم���ا يتيح للزوار فرصة الكتش���اف ث���روة من اإلبداع���ات الجميلة 

التي يمكن ارتداؤها والمستوحاة من التراث الملكي.
ويق���ول الرئي���س التنفيذي للعالم���ة، جوان ميلن���ر إن المعرض 
فرصة مثالية ألس���رة جارارد للتواصل مع زبائنها في منطقة 
الشرق األوسط، والتي تعد نطاق مهًما لنا. لذا فإن شراكتنا 
مع مجوهرات آس���يا تتيح لنا نقدم مس���تويات مثالية من 
البراع���ة واألصال���ة ف���ي مج���ال المجوه���رات للنس���اء من 
ذوات الذوق الرفيع الالتي يرغبن في ارتداء مجوهرات 

جارارد.
وسيحظى زوار “مجوهرات آسيا” بفرصة اإلطالع على 
أبرز تصاميم “وينج ايمبراس”، وهي أحدث التصاميم 
في تش���كيلة “وينج” الش���هير، والتي تحتفل بالذكرى 

السنوية الخامسة عشر لهذه التشكيلة الفريدة.

“دار جـارارد” 
              بالتراث الملكي البريطاني

نرفع إلى مقام صاحب السمو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

أسمى آيات الشكر وخالص التقدير وعظيم االمتنان
على تفضل سموه

برعاية معرض الجواهر العربية 2018
مقدرين وبكل فخر واعتزاز لدور سموه

في مساندة ودعم هذا المعرض 
سائلين اهلل تعالى أن يحفظ سموه الكريم

وأن ينعم عليه بالصحة والعافية

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
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