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سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من كبار المسؤولين وجمعا من المواطنين

رحب رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة بزيارة 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بالمملكة العربية الس���عودية الشقيقة 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر محم���د ب���ن 
س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود بي���ن أهله 

وإخوانه في البحرين.
وأكد س���موه حرص الحكومة على اس���تمرار 
التع���اون مع األعضاء الجدد بمجلس النواب 

والمجالس البلدية.

أعل���ن وزي���ر العدل والش���ؤون اإلس���امية واألوقاف رئيس اللجنة العليا لإلش���راف على س���امة 
االنتخاب���ات الش���يخ خال���د بن عل���ي آل خليفة بعد االطاع عل���ى محاضر اللجان اإلش���رافية في 
المحافظات أن النتائج النهائية لانتخابات النيابية في الدور األول أسفرت عن حسم 9 مقاعد 

نيابية و7 مقاعد بلدية.

وأعلن���ت اللجنة التنفيذية لالنتخابات أن جولة 
اإلع���ادة في الخارج تص���ادف 27 نوفمبر 2018 
29 س���فارة وقنصلي���ة وبعث���ة  ف���ي  وس���تجرى 

دبلوماس���ية لمملكة البحرين بالخارج، وتش���مل 
اإلع���ادة 31 دائرة انتخابية لمجلس النواب بعد 

فوز 9 مترشحين من الجولة األولى.

وحظيت االنتخابات بإشادات خليجية وعربية 
عبرت عن االعتزاز بالمش���اركة الش���عبية العالية 
ف���ي االنتخابات والت���ي وصلت نس���بتها إلى ما 
يق���رب 67 %، وه���ي أعلى من نس���بة مش���اركة 
العام 2014 والتي كانت 53 %، مؤكدة أن حجم 
اإلقبال الذي ش���هده ه���ذا الع���رس الديمقراطي 
يعتبر محطة مضيئة في المش���روع اإلصالحي 

لجاللة الملك.

 خاضع للشروط واألحكام

االثنني 26 نوفمرب 2018م 
الساعة 9.30 صباحًا

38444806 - 38444809شارع البديع - سار مة جوائز قيِّ
مبناسبة االفتتاح الرسمي
On The Official Opening

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
التجاري���ة  الش���ركات  أصح���اب  لجمي���ع 
والمؤسس���ات الفردية المسجلة أنه سيتم 
تطبيق رس���وم مزاولة األنش���طة التجارية 
2018، إذ  ب���دًءا م���ن األول م���ن ديس���مبر 
س���يتم تحصي���ل رس���م موحد ق���دره 100 
دينار عن كل طلب قيد أو تجديد قيد في 
السجل لمدة سنة لعدد 3 أنشطة، فإذا زاد 
عدد األنش���طة في المنشأة الواحدة عن 3، 
فيس���تحصل رس���م ثابت ق���دره 100 دينار 

عن كل نشاط.

تطبيق رسوم 
األنشطة 1 ديسمبر

الثالث��اء اإلع��ادة  وجول��ة  وعربي��ة...  خليجي��ة  إش��ادات 

حسم 9 مقاعد نيابية و7 بلدية
المنامة - الصناعة والتجارة

سلمان بن إبراهيم يتجه 
لحسم رئاسة “اآلسيوي”

يسير الش���يخ س���لمان بن إبراهيم 
آل خليفة بخطى ثابتة للمحافظة 
اآلس���يوي  االتح���اد  رئاس���ة  عل���ى 
لكرة الق���دم لوالية جدي���دة مدتها 
4 س���نوات، بع���د التأيي���د الواس���ع 
والدعم الذي حظي به من قبل 40 

اتحادا وطنيا.

غزارة تهديفية مع األمطارال يبحث عن أدوار كبيرةغازات سامة بحلبإقالة إدارة “الشرق األوسط”فرق طوارئ لألمطار

أعلنت وزارة األشغال وشؤون  «
البلديات والتخطيط العمراني أن 

فريق طوارئ األمطار سيتعامل 
مع الشوارع الرئيسة والمدارس 

والمستشفيات واألماكن الحيوية 
والمواقع األكثر تضررًا؛ لشفط 

مياه األمطار المتجمعة.

وّجه مصرف البحرين المركزي مزيدا  «
من التعليمات لبنك البحرين والشرق 
واألوسط تتعلق بأعماله وبوضع إدارته 
والعاملين لديه. وألزم المركزي البنك 

بضرورة استقالة أعضاء مجلس اإلدارة، 
وتنّحي المدير التنفيذي والمدير المالي 

عن منصبيهما فورًا.

أصيب أكثر من 100 شخص في  «
هجوم يشتبه أنه بغاز سام في 
حلب السورية في وقت متأخر 

من مساء السبت، ووصفه 
مسؤول من قطاع الصحة بأنه 

األول من نوعه في المدينة.

قال الفنان حسن حسني إنه لم  «
يبحث إطالًقا عن وضع اسمه 

على التتر. وأضاف حسني أنه ال 
يكترث إن كان دور فالن أكبر منه. 

وأشار إلى أنه رفض كثيًرا أدوارا 
من الجلدة إلى الجلدة.

وسط األمطار الغزيرة التي  «
هطلت أمس على المملكة، 
شهدت منافسات الجولة 7 

لدوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة القدم إثارة كبيرة، إذ 

اهتزت الشباك في 19 مناسبة 
بالمباريات الخمس.
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المنامة - بنا

ج���دد عاه���ل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة رف���ض مملكة البحرين التام 
لجميع محاوالت استهداف المملكة العربية السعودية.

وأك���د جاللت���ه أن المملك���ة العربي���ة الس���عودية 
ه���ي دول���ة األم���ن واألم���ان والعدال���ة والحقوق 
المصان���ة، وس���تبقى قوي���ة وق���ادرة عل���ى ص���د 
كل م���ن يح���اول الم���س بأمنه���ا واس���تقرارها أو 
التدخل في شؤونها الداخلية بحمالت ممنهجة 
وادعاءات مغرضة ومزاعم كاذبة، وس���تواصل 
دوره���ا العالمي بما حباها هللا من قيادة حكيمة 
ألخين���ا ملك المملك���ة العربية الس���عودية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س���عود وول���ي عهده األمين، وبم���ا وهبها من 
إمكانات تجعلها ركيزة أساسية ألمن واستقرار 

المنطقة والعالم بأسره.
وعق���د جالل���ة الملك جلس���ة مباحث���ات مع ولي 
العه���د نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان ب���ن 
عبدالعزي���ز آل س���عود، بحضور رئي���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف���ة، وول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتقديرا من صاحب الجاللة الملك لجهود صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن  «
عبدالعزيز آل سعود المتميزة في دعم وتعزيز عالقات البلدين الشقيقين وتطوير التعاون 
البحريني السعودي، منح جاللته صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود 

جاللة الملك يعقد جلسة مباحثات، بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مع سمو األمير محمد بن سلمانوسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة.

الشيخ سلمان بن إبراهيم

جاللت��ه يمن��ح محم��د بن س��لمان وس��ام عيس��ى ب��ن س��لمان م��ن الدرج��ة الممتازة
العاهل: السعودية دولة األمن واألمان والعدالة
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تفّقـــدت الشـــعر وإتزاحمـــت فـــي صـــدري القيفان
دعيتـــه شـــفت في عينـــه عتب غـــّرق ســـما العينين
الوجدان ياظمـــا  خفوقـــك  يامقـــوى  قال  نشـــدته 
إســـنين المهتوين  شـــهور بحســـاب  عّنـــي  دلهتـــي 
وقلـــت ابشـــر .. على طـــرق الغنايم بطلـــق األلحان
بيرضـــي خاطـــرك بحٍر تســـاوي ثروتـــه بحرين
وفـــّل إحجاج فكـــرك جاك مـــن ترقى بـــه األوزان
ســـمو اللي ســـقى النخلـــه محّبـــه وأحكم الســـيفين
ســـمو الحـــزم والطيبـــه ، ســـمو العزم بن ســـلمان
محمـــد حنكـــة إمعـــّزي .. وقـــّوة باس بـــن حثلين
صقـــر ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز إمشـــّتت العـــدوان
بعيـــد الطلـــع لـــي وّكـــد طلوعـــه وّلـــوا إمقّفين
علـــى راس الخصـــم يهـــوى كمـــا رجٍم لحق شـــيطان
وإلـــى خّطـــم عليـــه أرداه راكـــع من عقب مســـحين
وألكبـــد درع أبـــوه إليـــا تخـــاال هـــّدل الجنحان
الطرفيـــن رّدة  تســـابق  بعـــزوٍم  الضـــد  يضـــد 
وإذا نـــادى المنـــادي شـــيمته طـــّوع لها ألرســـان
تســـاِبق صـــوت لمنـــادي مواقـــف تغلـــب التخمين
تجـــاوز ســـاحة الممكـــن إلـــى أبعـــد مـــن اإلتقان
تســـامى فـــي مـــدارات الطمـــوح وصافـــح التمكين
حبيبـــه موطنـــه .. واألمـــن والســـيف وذكاه أعوان
خطـــاوي جرأتـــه تنبيك عن ســـيف إحتكـــم حّدين
هـــال بـــك يامحمـــد فـــي قلـــوٍب شـــّرعت بيبان
مدايـــن حـــب مفتوحـــه ضياهـــا قبلـــة إمصّليـــن
هـــال بك فـــي عيـــون اللي هواهـــم حشـــمة الضيفان
ألدنيـــن ماتجهلـــه  شـــانها  مـــدارس  مجالســـهم 
ومـــن ينصى حمـــد كّنه نصـــى بحر إكتســـى بالدان
نـــوادر طيـــب منقّيـــه تســـّر النفـــس قبـــل العين
إلـــى جيـــت أمدحه شـــفت المعانـــي تثِقـــل الميزان
عيـــون الحـــر توزنهـــم جواهـــر تتعـــب الكّفيـــن
واإلحســـان بالطيـــب  الوافيـــه  القلـــوب  كل  مَلـــك 
مليـــٍك البغيـــت الصـــاع مّنـــه مـــّد لـــك صاعين
هال بـــك يامحمـــد فـــي بـــالدك والقلـــوب أوطان
البحرين هال بـــك والســـعوديه وطـــن تنبض بـــه 
نحـــب أهـــل الســـعوديه ونعشـــق طّلـــة كحيـــالن
العســـر واللين أبونـــا غيثنا ســـلمان فـــي وقـــت 
وأبـــو متعـــب رحْمـــه اهللا ذرانـــا معـــِدم الطوفان
عســـى الفـــردوس داره مانســـينا فزعـــة الوافيـــن
جســـور الـــود ورد أحمـــر يعانـــق خضـــرة األغصان
تنامـــت بيننـــا ريضـــان ممتـــّده وســـط قلبيـــن
األزمـــان المـــوّده آلخـــر  أمـــزان  مـــن  بنســـقيها 
بنثبـــت للســـالم إّنـــا رمـــوزه بالفكـــر والديـــن
وحّنـــا للعضيـــد عضـــود ، وللعايـــل نعـــّد أكفـــان
متعّليـــن دوم  التواضـــع  وأهـــل   ، زمـــن   تعّلينـــا 

عِبــــيُر َو اَألوَزاُن َقــــــد  َخــاَنِنــي  التَّ
َعِجـــَز اللَِّســـاُن  َعن الـــكالِم و ليـــَس ِمن
َصاِدقـــا الَقواِفـــي  ِمـــَن  َنَظمـــُت  َمهمـــا 
َلـــن َأســـَتِطيَع َبيـــاَن مـــا َقلِبـــي َحَوى
َو َلَقـــد َفَشـــت َعيَنـــاَي َما ِبي ِمـــن َهَوى
ِحلَّـــِة َأجَمـــَل  الَبحَريـــُن  ـــُح  َتَتَوشَّ
َنـــت َتَزيَّ َو  ُرُبوَعهـــا  ـــُروُر  السُّ َعـــمَّ 
ُد َزاِئـــَرًا َفــَنــا  ُمَحــــــمَّ َفالَيـــــوَم  َشرَّ
ِبُقُدوِمـُكم ـــــٌد  ُمَحمَّ الِفخــــاُر  َوَجـــــَب   
ُســـاللٍة َخيِر  ابـــن  يـــا  َنزلُتـــم  َأهـــًال 
َأمـَجـــــاُد أسَرِتُكــــم َمـحـــــلُّ ِفَخــاِرِنــا
َعبـُد الَعــــــِزيِز َو ُولــــــُدُه ِمــن َبعــِدِه
َف أرَضَنـــا َو َلَكـــم َسِعدنـــــا ِحيـــن َشـــرَّ
ِباســـِمُكم َتلَهج  الَبحَريـــُن  ـــِت  انَفكَّ مـــا  
َشـــعَباِن َقـــْد ُجِبـــال علـــى ِديـــِن الُهَدى
َحَمٌد َيَرى ِفيــُكـــــم َأَخـــــًا و ُيِجلُّـــــُكم
َحَمد َكِريــــٌم فــــي الِوَفــــــاَدِة ُقـــدَوٌة
َحَمـــــٌد َو َشـــعٌب َخلُفــــــُه َسَنٌد َلـُكـــــم
َرًا ـــَك َليـــــَس َذاَك َتَخــــيُّ ــــــا ُنِحــبُّ إنَّ
َيــــا ابَن األَكــــاِرِم َقـد َعَلــــوَت َمَكـاَنـًة
َفــــَلُكم ِفَضـــاٌل َليـــس ُيمِكـــن َحصُرهـــا
َفِبَعزَمُكـــم  ، َزاَنُكـــم  َعـــزٌم  َو  ِحلـــٌم 
ِبَفيِئُكـــم َتســـَتِظلُّ  الُعُروَبـــُة  َغـــَدت 
َبــــَلٌد ِبـهــــا الَحـَرَمــــاِن ُطــــهٌر أرُضَهـأ
ــــــِبيِّ َو َأرُضـُه َفِبــالُدُكـــــم َمـهــــُد النَّ
َفَقـــد انَتَصـــرَت ِلِديِنُكـــم مـــا َناَلُكـــم
ُمؤِمـــٍن َنخـــَوَة  ِلإلســـالِم  َغـــــَدوَت  َو 
ـــَك ُمخِلَصًا َقــــد ُكنــــَت َتبِغي َوجـــَه َربِّ
َقــــًا َتَفــــرُّ ِللُمسِلِمــــــيَن  َترَتِضـــي  ال  
ُمعـَتـٍد َيـــوَمـــــًا  َجـــاَء  إن  ُكــــم  َلِكـــنَّ
َجَواَدُكـــم َكاَن  الًمجـــِد  ُمهــــــَر  َفـــَكَأنَّ 
مـــا اَألمَجـــاَد َطــــوُع َبَنــاِنــــُكم َو َكَأنَّ
َلــُكم َوَطــٌن  َبحــَريُنَنـــــــا  ــــــٌد  َفُمَحمَّ
َأفَضــــاَلُكم َلُكــــم  َتنَســـى  ال  َبحــــَريُن 
َقدَرِكــــم َأو  ُكـــم  َحقَّ ِفـــي  ُيوَّ َذا  َمـــن 
ُعـــزَوٌة ـــِة  الَمَحبَّ ِبَبحَريـــِن  َلُكـــم  َو 

َبَيـــاُن اللَِّبيـــَب  َخـــاَن  مـــا  َلُربَّ َو 
الِنســـَياُن َغلَّـــُه  َقــــد  ال  َو  َجهـــٍل 
اُن َســـيَّ ذا   ، َأوجـــزُت  َأم  َأطَنبـــُت 
الِوجَداُن الَهـــَوى  ِمـــَن  ُيِكـــنُّ  َأو مـــا 
ـــبُّ ِمـــن َنَظـــر الُعُيـــوِن ُيَداُن و الصَّ
األلـــَواِن أرَجاِئهـــا  فـــي  ُتِضـــيُء  َو 
َو  اخَضـــرَّ ِفيَهـــا الُعشـــُب و األغَصاُن
اإليَماُن ِملـــــــُؤه  َكـِريَمــــًا  َضيــــَفًا 
ُف األوَطـــاُن َو ِبِمــثِلُكـــــم َتَتــَشــــرَّ
أمـــاُن و  َبحَريُننـــا  َلُكــــم  َســـهٌل 
َفَلــــَقد َعـــــال ِبِنـضـــــاِلها الُبنَيـاُن
َكاُنـوا َيــــادِة  الرِّ و  َهــــامِة  الشَّ ِقَمــُم 
ِمــــن َقبـُل َفخــــُر ِرَجـاِلُكــــم َسلَمـاُن
َصنـــَواُن ِبالُدُكـــم  َو  ِفِبالُدنـــا 
َبـــل ُقْل َكَشـــعٍب , إخـــَوٌة َقـــْد َباُنوا
اإلخـَواُن َيلــــَتِقي  ــِة  الَمَحبَّ َعـــــَلى  َو 
َو ِلَمــــــن َأَراَد َفِعنــــــِدَي الُبرَهـــاُن
اَألثَمــــاُن َذِلـــَك  فــــي  َغَلت  َمهَمــــا 
َفِبــــــَذا َقَضــى الِوجـــــَداُن َو الِعرَفاُن
ُعنــَواُن َفِضــــــيَلٍة  ِلُكــــلِّ  َأنُتــــــم 
ِإنَســـاُن ِفَضـــاَلكـــــم  ُينُكــــــَرنَّ  ال 
َو ال ُبطــالُن َتــسِويــــٌف  َيبـــــَق  َلم 
ِمـــن َبْعـــِد َأن َأزَرى ِبَهــــا الُخــــذَالُن
ِجَنــــاُن ِللَمــؤِمِنــــيَن  ـهــــا  َفَكــَأنَّ
حَمـاُن الــرَّ َطـهَّـــــَر  ِرجٍس  ُكـــــلِّ  ِمن 
َيـــــأٌس ًو ال َوَهـــــٌن َو َال ُبهَتـــــاُن
َضَمـــــاُن ِللُمســـِلِميَن  َفــُوُجــــوُدُكم 
ُرضــَواُن ُكــــــم  َربِّ ِمــن  َفَجـــــَزاُؤُكم 
َجَنــاُن ِمنَك  َشيَمُتُكــــم ، و  َتَأبـــــاُه 
جَعـاُن الشُّ ِمنــــُكُم  َتـهــــُرُب  َبـَرزَت  َو 
َلـــم ُتثِنـــــِه َخـــــيٌل َو ال ُفــرَساُن
ّو َكــــَأنَّ ِفعـــــَل اَألمِر ِمنَك َبَنـــــاُن
َأعــــَواُن ـــَرى  الشَّ ُأســـُد  ِبها  َلُكـــم  َو 
اِإلحَساُن ِسَوى  َلــــُكم  الَجــــَزاُء  َفَهــــل 
ُجـــــوِم َمَكاُن َو َعال َلــــــُكم َبيـــَن النُّ
َزَمــاُن َيُطـــــوُل  َمـهـَما  َلٌكم  َعــــــوٌن 
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  هال بك والسعوديه وطن
تنبض به  البحرين

قبـــل يبـــدي القلـــم يصـــدر صريفه
خيفـــه كل  جالـــي  الشـــان  رفيـــع 
الكليفـــه الصعيبـــات  يجّنبنـــا 
الضعيفـــه كاألقـــوام  نـــازي  وال 
وأبـــو ســـلمان شـــّرع لـــك مضيفـــه
ابـــن ســـلمان حـــي ذكـــره وطيفـــه
ومـــا بـــرق الحيـــا يومـــض لصيفه
ذريفـــه أروانـــا  الهملـــول  ومـــا 
هـــًال بـــك والحنايـــا لـــك مريفـــه
حفيفـــه وأركانـــه  ســـلمان  وأبـــو 
التاريـــخ كيفه وعطـــٍر مـــا حـــوى 
الـــروض األنيفـــه يضاهـــي ريحـــة 
نفاخـــر بـــه علـــى الفخـــر ونضيفه
اتعريفـــه كاد  مـــا  بـــاهللا  قســـم 
الطريفـــه منـــي  وخـــذ  فســـامحني 
الصليفـــه الغـــر  هامـــة  وتطـــرح 
تليفـــه األعـــدا  علـــى  ووثباتـــك 
بكيفـــه بايـــع  المملكـــه  وشـــعب 
يـــذود بعـــزم عـــن بـــّره وســـيفه
ومـــن جـــده إلـــى ســـاحل منيفـــه
رصيفـــه مرصـــوٍص  البنيـــان  كمـــا 
الشـــريفه وبالســـّنه  هديـــه  علـــى 
ســـليفه وأزمـــاٍن  عدنـــان  ومـــن 
الصحيفـــه تثبتهـــا  عـــز  مواقـــف 
وخـــذ منـــا عهـــد .. ال مـــا نحيفه
يعيفـــه يمكـــن  ال  الرجـــل  وعهـــد 
مخيفـــه دروٍب  ونســـلك  معـــاك 
نحـــوز النصـــر أو نلقـــى الحتيفـــه
بالنصيفـــه يعـــدل  الحـــق  ايليـــن 
عنيفـــه الباغـــي  علـــى  ورّدتنـــا 
الخليفـــه دار  للنـــدا  تلبـــي 
خســـيفه نتركهـــا  الضـــد  ودار 
علـــى األهـــداف مـــا عنهـــا نكيفـــه
وغريفـــه العـــز  قرقـــف  ونشـــرب 
رضيفـــه طموحـــاٍت  بـــه  نحقـــق 
شـــيٍّ يخيفـــه مـــا  شـــرواك  ومـــن 
منيفـــه دايـــم  عزكـــم  وخيمـــة 
وصيفـــه يوجـــد  فـــال  وعاهلنـــا 
نزيفـــه ويســـبب  الشـــر   يصـــّد  
وســـيفه وأمنـــه  العـــرب  كّل  ذخـــر 

يقـــول المبتـــدي نظـــم العقـــود
الـــودود موالنـــا  اهللا  رجيـــت 
ســـألته دوم مـــن لطفـــه يجـــود
كالعضـــود جميعـــًا  ويجعلنـــا 
هال يـــا خير مـــن جا مـــن وفود
هـــًال مرحـــب علـــى المليـــار زود
هـــًال بـــك عـــد زمجـــار الرعود
ومـــا اهتزت مـــن الريـــح الفنود
هـــًال بك فـــوق ما تحصـــى العدود
قعـــود شـــوفتكم  يـــوم  وأســـعد 
ثـــرى البحريـــن ينفـــح بالورود
أريـــٍج فـــاح بـــه طيـــٍب وعود
فرحنـــا اليـــوم ماهـــوب امحدود
يعـــود لجّدانـــك  وتاريـــٍخ 
الموقف تســـود بديـــت وهيبـــة 
للكبـــود تفـــري  الليـــث  ألنـــت 
جلـــود مقـــداٍم  اليـــوم  ألنـــت 
وأرى حولـــك ومـــن جنبك أســـود
شـــعب واحـــد علـــى غّم الحســـود
ومـــن جيزان إلـــى أعلـــى الحدود
جســـم واحـــد، جميعًا لـــك جنود
وامحمود محمـــد  أحمـــد  بديـــن 
وحن مـــن عصر قحطـــان ابن هود
شـــهود تواريـــٍخ  معكـــم  لنـــا 
فدع مـــا فات يـــا رمـــز الصمود
العهـــود لـــزم  علـــى  نعاهدكـــم 
الوقود ذات  لـــو  النـــار  نـــدوس 
نخوض الحرب ما نخشـــى الحشـــود
وال ترجـــع ســـيوٍف فـــي غمـــود
لنـــا عـــزٍم علـــى الهافـــي يكود
إذا نـــادت ريـــاض أبنـــا ســـعود
الحقـــود تفنـــي  بهّبـــٍة  نهـــّب 
ورود أو  صـــدوٍر  معكـــم  وحـــن 
العدود صافـــي  جمعنـــا  ويـــارد 
وجهود باصـــرار  العلـــم  ونيـــل 
الجلـــود مرقـــاة  الصعـــب  ودوس 
العمـــود مثـــل  للعـــرب  تراكـــم 
ويســـلم بـــو فهـــد رأس الفهـــود
طـــود ســـلمان  وأبـــو  وســـلماٍن 
صعـــود فـــي  دايميـــٍن  عســـاكم 
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تلق���ى عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من أمير دولة 
الكويت الش���قيقة صاحب السمو الشيخ صباح 
األحم���د الجاب���ر الصب���اح وذلك بمناس���بة نجاح 
االنتخاب���ات النيابية والبلدي���ة، وفيما يلي نص 

البرقية:
صاح���ب الجالل���ة األخ العزي���ز المل���ك حم���د بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
لق���د تابعن���ا بكثي���ر م���ن االعت���زاز االنتخاب���ات 
مملك���ة  ف���ي  ج���رت  الت���ي  والبلدي���ة  النيابي���ة 
البحري���ن الش���قيقة ويطي���ب ل���ي هن���ا أن أعب���ر 

لجاللتك���م وللش���عب البحرين���ي الش���قيق ع���ن 
خال���ص التهاني لنجاح العملية اإلنتخابية التي 
ج���رت بأج���واء ديمقراطي���ة ش���فافة وش���هدت 
مش���اركة ش���عبية في التصويت غير مس���بوقة 
عب���ر م���ن خالله���ا أبن���اء الش���عب البحريني عن 
إيمانه���م وتمس���كهم بتجربته���م الديمقراطي���ة 
العلي���ا،  لمصالح���ه  وتحقيق���ا  لوطنه���م  خدم���ة 
متمني���ا لمملكة البحرين الش���قيقة دوام التقدم 

واالزدهار بقيادتكم وحكومتكم الرشيدة.
وتقبلوا جاللتكم خالص التقدير

صباح األحمد الجابر الصباح
امير دولة الكويت

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى تهنئة من أمير الكويت
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ون ع����ب����روا ع����ن ت��م��س��ك��ه��م ب���ال���ت���ج���رب���ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة

عّمان - بنا

رحب���ت المملك���ة األردني���ة الهاش���مية الش���قيقة 
اليوم بنجاح االنتخاب���ات النيابية والبلدية في 
مملك���ة البحري���ن. وهنأت وزير الدولة لش���ؤون 
الحكوم���ة  باس���م  الرس���مي  الناط���ق  اإلع���الم 
مملك���ة  حكوم���ة  غنيم���ات،  جمان���ة  األردني���ة 

البحري���ن والش���عب البحرين���ي بنج���اح العملية 
الديمقراطي���ة الت���ي حقق���ت الع���دد األكب���ر م���ن 
األص���وات في تاري���خ االنتخابات في البحرين. 
وقال���ت غنيم���ات: إن المش���اركة الش���عبية ف���ي 
االنتخابات تؤش���ر إل���ى مرحلة سياس���ية مهمة 
في مس���تقبل البحرين، معربة ع���ن أملها بمزيد 
من التقدم واالزدهار لمملكة البحرين وشعبها.

األردن يرحب بنجاح العملية االنتخابية

المنامة - بنا

بع���ث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
برقي���ة تهنئ���ة إلى رئي���س جمهورية س���ورينام ديزي بوت���رس؛ وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأع���رب جاللته عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

العاهل يهنئ رئيس سورينام

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليف���ة برقيات 
التهان���ي والتبري���كات م���ن ال���وزراء وع���دد من 
كب���ار المس���ؤولين بالقطاعي���ن الع���ام والخاص 
وذل���ك  والمواطني���ن  األهلي���ة  والجمعي���ات 
بمناس���بة نج���اح االنتخابات النيابي���ة والبلدية 
2018.  وق���د عب���روا في برقياته���م عن خالص 
التبري���كات والتهان���ي بالنج���اح ال���ذي حققت���ه 

االنتخاب���ات، والت���ي ترجم���ت وع���ي الش���عب 
البحرين���ي األصي���ل والمش���اعر الصادق���ة م���ن 
أبناء الوطن األوفياء ومس���اهمته الفاعلة في 
صنع حاضر ومس���تقبل مملكتنا الغالية، داعين 
المولى عز وجل أن يؤيد س���مو رئيس الوزراء  
للوط���ن  خي���ر  في���ه  لم���ا  والس���داد  بالتوفي���ق 
الصح���ة  بموف���ور  يم���د س���موه  ورفعت���ه، وأن 
البحري���ن  ولمملك���ة  العم���ر  وط���ول  والعافي���ة 
المزي���د من التط���ور والرخاء والنم���اء في ظل 

قيادة حضرة صاحب الجاللة ملك البالد.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهاني 
الوزراء وكبار المسؤولين

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى 
مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة 
برقي���ات التهان���ي والتبري���كات من 
الوزراء وعدد من كبار المسؤولين 
والخ���اص  الع���ام  بالقطاعي���ن 
والجمعي���ات األهلي���ة والمواطنين 
بمناسبة نجاح االنتخابات النيابية 
والبلدية 2018، حيث أعربوا فيها 
ع���ن أصدق التهان���ي بالنجاح الذي 
حققت���ه االنتخاب���ات، وما ش���هدته 
من مشاركة واسعة جسدت أسمى 
ص���ور التالح���م ف���ي ظل المس���يرة 
التنموي���ة الش���املة الت���ي يقوده���ا 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

سمو ولي العهد 
يتلقى تهاني 

الوزراء وكبار 
المسؤولين

المنامة - بنا

تلق���ى عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة وولي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 
سلمان بن حمد آل خليفة برقيات تهنئة من رئيس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس بمناسبة 

نج���اح االنتخابات النيابي���ة والبلدية. ورفع رئيس 
الغرف���ة أس���مى آيات التهان���ي والتبري���كات بنجاح 
االنتخاب���ات الديمقراطية لعضوية مجلس النواب 
والمجال���س البلدي���ة لمملكتن���ا الغالي���ة، التي جرت 
أمس األول في أجواء من الش���فافية والمصداقية 
العالي���ة وحظي���ت بثق���ة ش���عبية عالية ومش���اركة 
البحرين���ي  واس���عة م���ن جمي���ع أطي���اف الش���عب 
جسدت روح المواطنة الحقة والوالء التام لقيادة 
جاللة الملك والوطن ولمسيرة التنمية واإلصالح، 

بفض���ل  الش���ورى والديمقراطي���ة  نه���ج  وعكس���ت 
مش���روع جاللت���ه الوطن���ي ال���ذي كان مبع���ث فخر 
والتف���اف ش���عبكم الوفي وموض���ع تقدير المجتمع 
الدولي. وأكد ناس أن االنتخابات ستكون بمشيئة 
هللا وبفض���ل قيادة جاللة المل���ك الحكيمة محققة 
لم���ا في���ه خي���ر ومصلح���ة ش���عب مملك���ة البحرين 
لوحدتن���ا  ودرًع���ا  الديمقراطي���ة  لتجربتن���ا  وق���وة 
الوطنية، وداعًما لمس���يرة عهد جاللته الزاهر وفي 

نهوض المملكة وتقدمها ورفعتها.

رئيس “الغرفة”: االنتخابات حظيت بثقة شعبية

المنامة - بنا

تلق���ى عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة ورئيس ال���وزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة برقيات تهنئة 
من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

رئي���س اللجن���ة العلي���ا لإلش���راف عل���ى س���المة 
االنتخاب���ات الش���يخ خالد ب���ن عل���ي آل خليفة، 
بمناس���بة نج���اح االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية 
2018. ورفع وزير العدل باس���مه واس���م اللجنة 
العليا خالص التهان���ي والتبريكات على النجاح 
الكبير ال���ذي حققته االنتخاب���ات، والتي تجلت 
فيها اإلرادة الوطنية بأبهى صورها تلبية النداء 
الوط���ن، وتجس���يدا للوع���ي بأهمي���ة م���ا تحقق 
م���ن منج���زات ف���ي ظ���ل المش���روع اإلصالحي، 

واس���تكماالً لمس���يرة التط���ور الديمقراطي التي 
أرس���ى جالل���ة المل���ك دعائمه���ا بميث���اق العم���ل 
الوطني. وأش���ار إلى ما ش���هدته االنتخابات من 
مش���اركة ش���عبية كبي���رة في جمي���ع محافظات 
المملك���ة، ف���ي ظ���ل اإلش���راف القضائ���ي الكامل 
عل���ى كل مراح���ل العملي���ة االنتخابي���ة، وال���ذي 
ح���رص م���ن خالل���ه القضاة عل���ى توفي���ر كل ما 
م���ن ش���أنه تمكي���ن الناخبي���ن م���ن أداء حقه���م 

الدستوري بكل حرية ويسر وسالسة.

وزير “العدل”: اإلرادة الوطنية تجلت بأبهى صورها

سمو أمير الكويتجاللة الملك

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
برقي���ة تهنئة من القائد العام لقوة 
الرك���ن  المش���ير  البحري���ن  دف���اع 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بمناسبة نجاح عملية االنتخابات 
النيابية والمجالس البلدية 2018 

هذا نصها:
س���يدي حض���رة صاح���ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. 
الب���الد  مل���ك  حفظ���ه هللا ورع���اه 

المفدى القائد األعلى
هللا  ورحم���ة  عليك���م  الس���الم 

وبركاته وبعد،،،
لجاللتك���م  أرف���ع  أن  يس���رني 
حفظكم هللا أس���مى آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة نجاح عملية 
االنتخاب���ات النيابي���ة والمجال���س 
البلدية 2018 واألجواء االيجابية 

الت���ي س���ادت االنتخاب���ات، والتي 
عكس���ت وعي الناخ���ب البحريني 
بمواصل���ة  والتزام���ه  ووطنيت���ه 
المسيرة الديمقراطية والمشروع 
اإلصالحي الذي يق���وده جاللتكم 
حفظك���م هللا م���ن أجل مس���تقبل 
مش���رق مزدهر ينعم في���ه الجميع 

باألمن والتقدم واالزدهار.
وف���ي الخت���ام، أدع���و هللا العل���ي 
القدي���ر أن يدي���م عل���ى جاللتك���م 
نعم���ة الصح���ة والس���عادة وطول 
العم���ر؛ لتحقيق مزي���د من الرخاء 
والرفع���ة والتق���دم لوطنن���ا الغالي 

في ظل قيادتكم الحكيمة.
هللا  بحف���ظ  جاللتك���م  ودمت���م 

سالمين موفقين،،
المشير الركن

القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

العاهل يتلقى تهنئة المشير

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة برقية تهنئة من الممثل الشخصي لجاللة الملك 

سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وذلك بمناسبة نجاح 
االنتخابات النيابية والبلدية، وفيما يلي نص البرقية:

سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يشرفني بكل اعتزاز أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الذي حققته 

عملية االنتخابات النيابية والمجالس البلدية التي جرت في 
الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2018، والتي تؤكد حرص 

المواطنين الكرام في مملكة البحرين على أداء الواجب 
تجاه وطنهم وحرصهم على تحمل المسؤولية الوطنية 

بكل إخالص وأمانة. إن النهج الديمقراطي الذي رسختموه 
جاللتكم حفظكم الله ورعاكم من خالل هذه االنتخابات التي 

تبرز صور التالحم لتلبية نداء الواجب يحمل صفحات مشرفة 
تضاف للمسيرة المباركة الشاملة في المملكة، والتي أرسى 

دعائمها مشروع جاللتكم اإلصالحي، وذلك من خالل إقبال 
وحرص المواطنين الكرام في جميع محافظات المملكة على 

المشاركة في عملية التصويت لإلسهام في تحقيق طموحات 
وتطلعات الوطن لبلوغ المزيد من اإلنجازات والمكتسبات.
أدعو المولى عز وجل ان يوفق جاللتكم نحو تحقيق المزيد 
النجاحات في المسيرة الديمقراطية المباركة لهذا الوطن 
الغالي، وأن ينعم على جاللتكم بالصحة والعافية والعمر 

المديد ولمملكتنا الغالية المزيد من التطور والنماء واالزدهار. 
ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين

ابنكم المخلص
عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجاللة 
الملك المفدى

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة برقية تهنئة من النائب األول لرئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة نجاح 

االنتخابات النيابية والبلدية. وفيما يلي نص البرقية:-
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

حفظكم الله ورعاكم
ملك مملكة البحرين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يشرفني يا صاحب الجاللة أن أعرب لكم عن خالص التهاني 
والتبريكات بمناسبة نجاح العرس الديمقراطي الكبير 

لالنتخابات النيابية والبلدية 2018، التي ترجمت وعي الشعب 
البحريني األصيل والمشاعر الصادقة من أبناء الوطن األوفياء 

ومساهمته الفاعلة في صنع حاضر ومستقبل مملكتنا 
الغالية، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك 

المفدى حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب الجاللة،،
إن المشاركة الواسعة التي حظيت بها االنتخابات النيابية 

والبلدية وبنسبة تاريخية غير مسبوقة تؤكد السياسة 

الحكيمة لجاللتكم التي تجّسد الوحدة الوطنية وتنمي الوالء 
واالنتماء للوطن ولقيادة جاللتكم.

وفي الختام، أكّرر خالص التهاني لجاللتكم حفظكم الله، 
داعين المولى عّز وجّل أن يؤيدكم بالتوفيق والسداد لما فيه 

خير للوطن ورفعته، وأن يمدكم بموفور الصحة والعافية 
وطول العمر. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ابنكم خالد بن حمد آل خليفة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى والشباب والرياضة
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى

جاللة الملك يتلقى تهنئة عبداهلل بن حمد

... وجاللة يتلقى تهنئة خالد بن حمد

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبل محاف���ظ الجنوبي���ة س���مو الش���يخ خليف���ة ب���ن 
عل���ي آل خليفة، أمس، عدًدا من ضباط مديرية ش���رطة 
المحافظة الجنوبي���ة، حيث أعرب في بداية اللقاء، عن 
ش���كره وتقديره للجهود التي تبذلها المديرية في مجال 

استتباب األمن في ربوع المحافظة.
وأش���اد س���مو المحافظ بالدور الذي تضطلع به المديرية 
في تأمين المناس���بات والفعالي���ات والمعارض التي يتم 
تنظيمه���ا في المحافظة، مثمًنا توجيهات وزير الداخلية 
الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة، بش���أن تقديم كافة 
أن���واع الدعم والتس���هيالت إلنج���اح احتف���االت المملكة 

بالعيد الوطني المجيد وموسم البر.
وأكد س���مو المحافظ ضرورة التقيد باألنظمة والقوانين 
لضمان موس���م بر آمن خال من الحوادث، منوًها إلى أن 
ا مع إدارات وزارة الداخلية  هناك تعاوًنا وتنسيًقا مستمرًّ
والجهات المعني���ة للتواصل مع المخيمين ومرتادي البر 

لضمان س���المتهم، مشيًرا س���موه إلى اهتمام المحافظة 
الب���ر  مناط���ق  ف���ي جمي���ع  األمني���ة  الخدم���ات  بتوفي���ر 

خصوص���ا المنطق���ة التجاري���ة؛ لس���هولة الوص���ول إليه���ا 
وقربها للجمهور.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عدًدا من ضباط مديرية شرطة المحافظة

س��م��و م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي��ش��ي��د ب����دور ض��ب��اط م��دي��ري��ة ال��ش��رط��ة

توفيـــر الخدمـات األمنيــة بجميـــع مناطــق البــر

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبل وزير الداخلي���ة الفريق الركن 
الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليفة، 
صباح أمس، س���فيرة جمهورية فرنسا 
لدى مملكة البحرين سيس���يل لونجيه، 
الع���ام  وذل���ك بحض���ور رئي���س األم���ن 

اللواء طارق الحسن.
وتم خالل اللقاء، استعراض العالقات 
الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، 
وبح���ث ع���دد م���ن الموضوع���ات ذات 

االهتمام المشترك.

وزير الداخلية يستعرض 
العالقات مع فرنسا
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عق���د عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د بن 
عيس���ى آل خليف���ة جلس���ة مباحث���ات م���ع ول���ي العه���د 
نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء وزير الدفاع في المملكة 
العربي���ة الس���عودية الش���قيقة صاح���ب الس���مو الملكي 
األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود، 
بحضور رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، وولي العه���د نائب القائد 
األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، إذ تم 
استعراض المسار األخوي المتميز للعالقات التاريخية 
الراسخة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجاالت، 
إضاف���ة إلى التع���اون والتنس���يق الوثي���ق بينهما حيال 

كافة القضايا بما يعزز مصالحهما المشتركة.
وأك���د جاللة الملك أن العالقات الوطيدة والمتينة بين 
مملك���ة البحري���ن والمملك���ة العربية الس���عودية، والتي 
ت���زداد صالب���ة يوما بع���د يوم تس���تند إلى ركائ���ز ثابتة 
وقوي���ة م���ن التعاون المثمر ووش���ائج القرب���ى وروابط 
اإلخ���اء بين البلدين وش���عبيهما الش���قيقين وتمتد إلى 
جذور التاريخ ويدعمها التوافق بين البلدين وإرادتهما 
المش���تركة للمض���ي به���ذه العالقات آلف���اق أرحب على 

مختلف األصعدة.
وشدد جاللته على أن وقوف مملكة البحرين في صف 
واحد مع المملكة العربية الس���عودية هو خيار الماضي 
والحاضر وس���يظل هو خيار المستقبل، فهو نهج ثابت 
ناب���ع من اإليمان الت���ام بوحدة المصير المش���ترك وبأن 
ه���ذا التالح���م األخوي هو س���بيل أمن واس���تقرار دولنا 
ورخ���اء وازدهار ش���عوبنا وتعزيز مكتس���باتنا التنموية 

وزيادة قدرتنا على مواجهة مختلف التحديات.
وجدد جاللة الملك رفض مملكة البحرين التام لجميع 
الس���عودية،  العربي���ة  المملك���ة  اس���تهداف  مح���اوالت 
مؤكدا جاللته أن المملكة العربية الس���عودية هي دولة 
األم���ن واألمان والعدال���ة والحقوق المصانة وس���تبقى 
قوي���ة وق���ادرة على ص���د كل من يحاول الم���س بأمنها 
واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بحمالت 
ممنهجة وادعاءات مغرضة ومزاعم كاذبة، وستواصل 
دوره���ا العالمي بما حباها هللا من قيادة حكيمة ألخينا 
الحرمي���ن  خ���ادم  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  مل���ك 
الش���ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي 
عه���ده األمي���ن، وبما وهبها من إمكان���ات تجعلها ركيزة 

أساسية ألمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.
وعب���ر جالل���ة المل���ك ع���ن امتنان���ه للمواق���ف األخوي���ة 
للمملك���ة العربي���ة الس���عودية ودعمه���ا الكبي���ر والدائ���م 
لمملك���ة البحري���ن، والت���ي تع���د برهانا واضًح���ا للعالقة 
األخوي���ة التاريخي���ة الوثيق���ة بي���ن البلدي���ن، ولحرص 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية عل���ى كل م���ا في���ه األم���ن 

واالستقرار والتنمية واالزدهار في مملكة البحرين.
وأع���رب جاللت���ه ع���ن خال���ص تقدي���ر مملك���ة البحرين 
اللت���زام المملك���ة العربية الس���عودية باالط���الع بدورها 
االس���تراتيجي واإلنس���اني عل���ى الصعيدي���ن اإلقليمي 
والدول���ي، وحرصها المقدر على تعزيز العمل الخليجي 
والعربي واإلس���المي المشترك، والمساهمة في ازدهار 
البشرية جمعاء، مؤكدا جاللته أن التضامن مع المملكة 
العربية السعودية هو واجب على الجميع، فهو تضامن 
م���ع الح���ق وانحي���از للخي���ر ورغبة ف���ي الحف���اظ على 

وحدة صفنا وسالمة أوطاننا ومجتمعاتنا.
وأشاد عاهل البالد بالدور اإلنساني النبيل والمتواصل 
ف���ي  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  ب���ه  تق���وم  ال���ذي 
الجمهوري���ة اليمني���ة، منوًه���ا جاللت���ه بمب���ادرة “إمداد” 
الت���ي أعلنت عنه���ا المملك���ة العربية الس���عودية ودولة 
لس���د فج���وة االحتي���اج  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات 
اإلنس���اني وتقديم دع���م إضافي للتخفي���ف من معاناة 
الش���عب اليمني ومس���اعدته على تجاوز ما يمر به من 
ظروف معيش���ية صعبة، مؤكدا جاللت���ه أن هذا الدعم 

س���يعود بالنفع على جميع األشقاء في اليمن وسيسهم 
ف���ي زي���ادة البرام���ج اإلغاثي���ة واإلنس���انية وتحس���ين 

الوضع اإلنساني في اليمن.
وتقديرا من جاللة الملك لجهود صاحب السمو الملكي 
األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود 
المتمي���زة في دعم وتعزيز عالقات البلدين الش���قيقين 

وتطوير التعاون البحريني السعودي، فقد منح جاللته 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر محم���د بن س���لمان آل 
س���عود وسام الش���يخ عيسى بن س���لمان آل خليفة من 

الدرجة الممتازة. 
وأعرب سمو األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن 
شكره الجزيل وتقديره البالغ لجاللة الملك على منحه 

هذا الوس���ام، متمنًيا لمملكة البحرين وش���عبها الشقيق 
كل الخي���ر والتق���دم واالزده���ار تح���ت قي���ادة جاللت���ه 
الحكيم���ة، وللعالقات البحرينية الس���عودية المزيد من 

النمو والتطور.
بع���د ذل���ك ألق���ى الش���اعر س���الم ب���ن جخي���ر العرجان���ي 

قصيدة بعنوان “وريث العزوتين”:

تح���اكا الش���اعر الل���ي ينع���رف ف���ي زحم���ة األصوات
وال���ى من���ه وق���ف ش���فت الفخ���ر ف���ي نظ���رة عيونه

األبي���ات  ن���در  ب���ه  تنتخ���ي  البداب���ه  قصي���ده 
مغبون���ه كل  صام���ل  كل  ف���ي  تنتخ���ي  م���ا  مث���ل 

ومث���ل م���ا س���طر التاري���خ س���يرة اعظ���م الق���ادات
يقرون���ه ي���وم  المب���ادي  اه���ل  ص���دور  ف���ي  يس���طر 

والش���الت الش���عار  وكث���رة  س���هيل  طلع���ة  مع���ى 
لون���ه وم���ن  ش���كله  م���ن  تاتي���ك  قف���ر  مطاليع���ه 

علي���ه الب���دع وانت���وا مايب���ي منك���م س���وى االنصات 
مايقولون���ه بعضك���م  الل���ي  يق���ول  ويوعدك���م 

والق���وات الق���ادات  عل���ى  هللا  ياس���الم  بعده���ا 
مزون���ه هل���ت  يس���تحقه  الل���ي  النص���ى   ٍ س���الم 

راي���ات مافوقه���ا  رايت���ه  الل���ي  عل���ى  هللا  س���الم 
كون���ه ذا  الك���ون  ك���ن  ص���ار  تع���زوى  من���ه  وال���ى 

وري���ث الل���ي تس���موى بالح���زم والع���زم والظف���رات
ومضمون���ه بغايت���ه  يوخ���ذ  مث���ل  اصب���ح  الي���ن 

الهام���ات وتخض���ع  عبدالعزي���ز  اب���ن  س���لمان  ه���ذا 
وقانون���ه ودس���توره  ووقفات���ه  لتاريخ���ه 

وس���الم هللا عل���ى اللي فزعته تس���بق ه���ل الفزعات
مكنون���ه ماب���اح  الع���رب  مكن���ون  ب���اح  م���ن  وال���ى 

ه���ذا القاي���د حم���د راع الفع���ول ان كب���رت الق���االت
ركون���ه ويثب���ت  الصف���ى  ص���م  عل���ى  يبركه���ا 

يقول���ون المواق���ف دي���ن حس���ب الع���رف والع���ادات
ديون���ه س���دد  عيال���ه  باغ���ال  طنخت���ه  م���ن  وه���و 

وس���الم هللا عل���ى ذخ���ر الش���عوب محق���ق الغاي���ات
يخلون���ه م���ا  نخاه���م  م���ن  الل���ي  الع���زوه  س���ليل 

الش���ارات كام���ل  ه���ذا  س���لمان  اب���ن  محم���د  ه���ذا 
الع���دوان يفدون���ه المس���مى ياعس���ى  ه���ذا طوي���ق 

النظ���رات ثاق���ب  ه���ذا  س���لمان  اب���ن  محم���د  ه���ذا 
ه���ذا الل���ي س���طوته م���ن ق���و باس���ه تس���بق ظنون���ه

المي���الت ع���ادل  ه���ذا  س���لمان  اب���ن  محم���د  ه���ذا 
ياهون���ه ص���ار  عن���ده  الم���ر  تصع���ب  ال  الل���ي  ه���ذا 

اب���و وج���ٍه علي���ه إم���ن الرض���ا م���ا يقض���ي الحاجات
جنون���ه جن���ت  نخيت���ه  من���ك  لي���ا  راًس  واب���و 

بالم���دات الم���دات  يلح���ق  عطاه���ا  يمًن���ا  واب���و 
مس���نونه للع���دوان  الك���ون  نه���ار  ش���لفا  واب���و 

الش���مات تلج���م  علين���ا  بش���ايرها  روًي���ا  اب���و 
دون���ه النظ���ر  ح���د  ينقط���ع  طموح���ه  ع���زٍم  واب���و 

وري���ث العزوتي���ن الل���ي م���ا يبغ���ي ل���ه ش���هود ثب���ات
الخون���ه يع���رف  م���ا  يجذب���ه  ع���رق  كل  ش���هوده 

وس���الم هللا عل���ى جي���ش التحالف صام���ل الوقفات
مرهون���ه ال���دار  لح���د  روح���ه  ابل���ٍج  كل  عل���ى 

الهق���وات وكب���رت  الوطي���س  ماحم���ي  كل  رج���اٍل 
يبيعون���ه م���ا  وفاه���م  لك���ن  العم���ر  يبيع���ون 

الل���ذات ه���ادام  يهم���ه  م���ا  فالمالق���ى  حداه���م 
وال���ى م���ن م���ات يفخ���ر ب���ه هل���ه م���ن قب���ل يبكون���ه

االم���وات مث���ل  مانس���جلهم  ش���هدانا  كل  ت���رى 
مدفون���ه ف���االرض  اجس���ادهم  ل���و  ح���ي  نباه���م 

وت���رى حكامن���ا يبق���ى غاله���م ف���ي صمي���م ال���ذات
يس���تحقونه فالل���ي  قي���ل  الم���ن  الم���دح  لك���ن 

ق���ادات فاعيونن���ا  كله���م  قاي���د  ذالح���رب  ف���ي  م���ا 
تعرفون���ه منه���م  واح���د  مدحن���ا  من���ا  وال���ى 

ه���ذا ماج���اد ب���ه فك���ري وترجمت���ه عل���ى الصفحات
وروح���ي قب���ل ش���عري الحتم���ى المي���دان مرهون���ه

خطب���ت اجمل بنات الش���عر واللي كن���ت ابيها جات
وماذون���ه وبش���هوده  بف���كاره  الش���عر  وج���اك 

بعد ذلك صافح جاللة الملك وضيف البالد الكبير صاحب 
الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د المملك���ة العربية الس���عودية 
ال���وزراء وأعض���اء الس���لك الدبلوماس���ي المعتمدي���ن لدى 
مملكة البحرين.  هذا وأقام جاللته مأدبة عش���اء تكريًما 
لضي���ف الب���الد الكري���م ول���ي العه���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان ب���ن 

عبدالعزيز آل سعود والوفد المرافق.

جاللة الملك يعقد جلسة مباحثات، بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مع سمو األمير محمد بن سلمان

المنامة - بنا

العاهل: السعودية قادرة علـــــــــى صد الحمالت الممنهجة
ال������وزراء وس��م��و ول���ي العهد  البحري��ن ف��ي ص��ف واح��د م��ع الس��عودية... خي��ار الماض��ي والحاض��ر والمس��تقبلع��ق��د ج��ل��س��ة م��ب��اح��ث��ات ب��ح��ض��ور س��م��و رئ��ي��س 
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لندن - بنا

كش���ف س���فير خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين 
ل���دى مملك���ة البحري���ن عب���دهللا آل الش���يخ 
ع���ن أن الزي���ارة الكريم���ة لولي العه���د نائب 
الدف���اع  وزي���ر  ال���وزراء  مجل���س  رئي���س 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر محم���د بن 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود إلى مملكة 
البحرين الش���قيقة، تأتي ضمن جوله سموه 
الخارجية لعدد من الدول الشقيقة، وكذلك 
األرجنتي���ن. ف���ي  العش���رين  قم���ة  لحض���ور 

وقال الس���فير الس���عودي في تصريحات إن 
الزيارة الكريمة تأتي تأكيًدا لعمق العالقات 
األخوي���ة التاريخي���ة، والرواب���ط والص���الت 
الوثيقة ووحدة المصير والهدف المش���ترك 
ومتان���ة العالق���ات الثنائي���ة، وحرًص���ا م���ن 
القيادتي���ن على مزيد من العمل والتنس���يق 
والتش���اور والتع���اون ف���ي ش���تى المجاالت 
يخ���دم  وبم���ا  واالقتصادي���ة،  السياس���ية 

المصالح المش���تركة لهم���ا خصوًصا في ظل 
األح���داث التي تمر بها المنطقة والتطورات 
اإلقليمي���ة والدولي���ة.  وأوض���ح أن الزي���ارة 
الكريم���ة لصاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 
محمد بن سلمان، تؤكد وبعمق ما تحظى به 
العالقات األخوية التاريخية بين المملكتين 
واهتم���ام  كبي���رة  مكان���ة  م���ن  الش���قيقتين 
ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك 

س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود، وأخي���ه 
عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة وتطلعاتهما المستمرة 
نح���و كل م���ا يع���زز التع���اون والتكام���ل بين 
المج���االت،  كل  ف���ي  الش���قيقين  البلدي���ن 
وتعزيز التعاون والتنس���يق ف���ي العديد من 
الملفات السياسية واالقتصادية واألمنية. 

وبي���ن أن العالق���ات األخوي���ة بي���ن البلدين 
تتص���ف بالعدي���د م���ن الخصائ���ص والمزاي���ا 
الت���ي تجعل منها نموذًج���ا مميًزا يحتذى به 
ف���ي العالقات بي���ن الدول الت���ي تقوم على 
صياغ���ة رؤي���ة مش���تركة وواحدة لترس���يخ 
دعائم التع���اون القائم ف���ي المجاالت كافة، 
وتطاب���ق ال���رؤى والمواق���ف تج���اه القضايا 
العربي���ة واإلقليمي���ة وكيفي���ة التفاعل معها 
المش���ترك  العرب���ي  العم���ل  س���بل  وتعزي���ز 
والس���عي الج���اد إلح���الل الس���الم الش���امل 
والع���ادل ودعم الجهود التي تضمن تحقيق 

األمن واالستقرار في المنطقة.

أك���د وزي���ر ش���ؤون اإلعالم رئي���س مجلس 
أمن���اء معه���د البحري���ن للتنمية السياس���ية 
عل���ي الرميح���ي ترحيب مملك���ة البحرين، 
قائًدا وحكومة وشعًبا، وفخرها واعتزازها 
بالزي���ارة الرس���مية الكريم���ة لضيفها الكبير 
ول���ي العه���د نائب رئي���س مجل���س الوزراء 
وزي���ر الدف���اع بالمملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 
آل  عبدالعزي���ز  ب���ن  س���لمان  ب���ن  محم���د 
س���عود لبلده مملكة البحرين ووس���ط أهله 
ف���ي تصري���ح  الرميح���ي  وأشقائه.وأش���اد 
ل���� “الحي���اة” اللندني���ة بالزي���ارة؛ باعتباره���ا 
دفعة قوية إلى مس���يرة العالقات  األخوية 
التاريخية الوثيقة بين البلدين الش���قيقين، 
والقائم���ة على أس���س من ال���ود  واالحترام 
المتب���ادل، ووح���دة الدين وال���دم والتاريخ 
المش���ترك، والرواب���ط األخوي���ة  والمصي���ر 

القي���ادة  ظ���ل  والمتنامي���ة  ف���ي  المتين���ة 
الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود وأخي���ه 
عاه���ل  الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة. 
ترحي���ب  مح���ل  الزي���ارة  أن  إل���ى  وأش���ار 
وحف���اوة بالغ���ة رس���ميا وش���عبيا، تقدي���ًرا 
لقيمة س���موه وش���خصه الكري���م، ومكانته 

الغالي���ة ف���ي وج���دان الش���عب البحرين���ي 
التنموي���ة  ولرؤيت���ه  بأس���رها،  واألم���ة 
واإلصالحية الرائ���دة والطموحة، وامتناًنا 
لمواقف���ه األخوي���ة المش���هودة كخير عون 
وس���ند ألش���قائه، واعتزاًزا بال���دور الريادي 
وقيادته���ا  الس���عودية،  العربي���ة  للمملك���ة 
الحكيمة، وقيمها اإلنسانية النبيلة الداعية 

إلى العدل والوسطية والتسامح.
واألم���ة  البحري���ن  مملك���ة  وق���وف  وأك���د 
واح���د  ص���ف  ف���ي  واإلس���المية  العربي���ة 
المملك���ة  الكب���رى  الش���قيقة  جان���ب  إل���ى 
العربية الس���عودية بقي���ادة خادم الحرمين 
الش���ريفين ودعم ولي عه���ده في مواجهة 
وف���اًء  والحاق���دة،  المغرض���ة  الحم���الت 
لمواقفه���ا التاريخي���ة المش���رفة ف���ي الذود 
ع���ن أمته���ا، ومس���اندة حقوقه���ا وقضاياها 
الجليل���ة،  الديني���ة  وخدماته���ا  العادل���ة، 

وعطاءاتها اإلنسانية والخيرية.

آل الشيخ: الزيارة تؤكد متانة العالقات الرميحي: محمد بن سلمان في قلب كل بحريني
 بدور المالكي من المنامة

عبدالله آل الشيخعلي الرميحي

قصيدة بمناسبة زيارة 
صاحب السمو الملكي األمير

 محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

أبرقي لي يا سما البحرين من فوق الغمام
الوفير باخلير  األفكار  مزنة  يا  وارزم��ي 

واستعدي وارسلي جزل التحايا والسالم
واضوي الديرة ترى الديرة وهجها اليوم غير

املقام وافي  األبي  احلر  دارنا  عاهل  عند 
استثيري كل جندي واجمعي حثي املسير

القصيدة سيدي سيٍف إال اشتد الزحام
بّتار وشطير العدوان  كّنها األجرب على 

القطام ياحلر  اجملد  سليل  يا  عزك  دام 
املستجير غوث  امللهوف  ياذرى  ياحمدنا 

سيدي هاليوم غالي كن في صدري وسام
البشير بصوت  مرحبا  املنادي  نادانا  يوم 

مايرام بأحسن  وال��دار  تزدهي  احمل��رق   
 والرفاع بعّزها ترهي على قصر الصخير

اإلمام بن  املليك  بن  ياألمير  بك  مرحبا 
قلتها من قلب وشعور وأحاسيس وضمير

ياشبيه معّزي اللي الحتمى ماقفه شام
النذير صّياح  صاح  ال  بها  نفخر  عزوٍة 

خذت من جّدك طبايع  ماتهون وماتضام
وخذت من سلمان حزم وعزم تقرير املصير

احلرام البيت  خادم  اجلزيرة  حامي  بوفهد 
راعي العوجا ضحى االكوان واليوم الشهير

وانت يا محمد شربت العز من قبل الفطام
يا طويق اململكة يامجد منقطع النظير

واحترام وقدرٍ  بحريني  كل  محبة  لك 
أبوسلمان واملعنى كبير ولك معّزة عند 

دعيج بن خليفة بن سند البنعلي

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي محمد بن سلمان
كان ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة في مقدمة مس���تقبلي أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة صاحب الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود والوفد 

المرافق، لدى وصوله إلى البالد أمس في زيارة رسمية لمملكة البحرين.

كم���ا كان ف���ي االس���تقبال، رئي���س ال���وزراء 
خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، وولي العه���د نائب 
لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى  القائ���د 
مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة وكبار 

المستقبلين.

وبعد اس���تراحة قصيرة بقاعة التش���ريفات 
الكب���رى بقاع���دة الصخي���ر الجوي���ة، توجه 
موكب جاللة الملك وصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز إلى 
قصر الصخير، حيث جرت لس���موه مراسم 
اس���تقبال رسمية، وعزف السالمان الملكي 

السعودي والملكي البحريني.

بع���د ذل���ك تفق���د جالل���ة المل���ك وصاح���ب 
الس���مو الملكي ولي العهد السعودي حرس 

الشرف الذي اصطف لتحيتهما.
وزي���ر  برئاس���ة  الش���رف  بعث���ة  وتش���كلت 
الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خليفة.
ويض���م الوف���د المراف���ق لصاح���ب الس���مو 

العربي���ة  بالمملك���ة  العه���د  ول���ي  الملك���ي 
السعودية الشقيقة في زيارته للمملكة كالً 
م���ن: المستش���ار بالدي���وان الملكي صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر ترك���ي ب���ن محم���د 
ب���ن فه���د ب���ن عبدالعزي���ز ووزي���ر الداخلية 
صاحب الس���مو الملك���ي األمي���ر عبدالعزيز 
ب���ن س���عود بن نايف ب���ن عبدالعزي���ز ووزير 
التجارة واالس���تثمار ماجد القصبي ووزير 
الخارجي���ة ع���ادل الجبي���ر ووزي���ر اإلع���الم 
عواد العواد ورئيس االس���تخبارات العامة 

خالد الحميدان.

المنامة - بنا

العاهل يمنح محمد 
بن سلمان وسام 

عيسى بن سلمان 
من الدرجة الممتازة

السعودية تقوم بدور 
إنساني نبيل في 

اليمن ونقدر مبادرة 
“إمداد”

تجديد الرفض التام 
لجميع محاوالت 

استهداف 
السعودية

دام عزك



أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن 
كل مرحلة في مس���يرتنا الوطنية حافلة بالمنجزات والمكتس���بات، وأنه بعزمنا 
وإصرارن���ا قي���ادة وش���عبا، ف���إن القادم م���ن هذه المس���يرة يبعث عل���ى التفاؤل 
ويبش���ر بمس���تقبل مفعم باإلنجاز. ونوه سموه إلى أن التعاون هو عنوان عالقة 
الحكوم���ة مع الس���لطة التش���ريعية دائم���ا، وأن الش���راكة الحكومي���ة البرلمانية 
حتما س���تتعمق م���ع المجلس المقبل؛ ألن هذا ما دأبن���ا عليه وثقتنا في أعضائه 
م���ن ثق���ة المواطن ال���ذي أوصلهم إل���ى قبة البرلم���ان؛ ليمثلوه في بيت الش���عب 
وبنس���بة مش���اركة ش���عبية غير مس���بوقة. وحث س���موه على أن نكون دائما يدا 
واحدة وتجنب الفرقة والتفرقة ووصد أبوابها، ومنها س���وء اس���تغالل وسائل 

التواصل االجتماعي.

رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وكان 
أم���س بقص���ر  ال���وزراء اس���تقبل صب���اح 
القضيبي���ة ع���ددا م���ن كب���ار المس���ؤولين 
ورج���ال  والثقافي���ة  الفكري���ة  والنخ���ب 
م���ن  وجمع���ا  واإلع���ام  الصحاف���ة 
معه���م  س���موه  تب���ادل  إذ  المواطني���ن، 
الحدي���ث ع���ن عدد م���ن قضايا الش���أنين 

المحلي والدولي.
الس���مو  صاح���ب  أش���اد  اللق���اء  وخ���ال 
باألج���واء  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
الديمقراطي���ة الت���ي جرت فيه���ا المرحلة 
األولى من االنتخابات النيابية والبلدية، 
وم���ا أظه���ره ش���عب البحرين م���ن حرص 
كبي���ر عل���ى التصوي���ت، بم���ا يعكس مدى 

وعي أبناء البحرين ووالئهم لبلدهم.
أن  قلب���ي  كل  م���ن  “أود  س���موه:  وق���ال 
أش���كر ش���عب البحري���ن عل���ى مواقفه���م 
ومس���اندتهم لوطنه���م ف���ي كل الظروف، 
وه���ذا ما تعودنا عليه من أبناء البحرين، 
وكل مرحل���ة نتمناه���ا أفض���ل مما س���بق، 
ونتمن���ى أن تكون المرحل���ة المقبلة أكثر 

ثراًء وإشراقا وأمنا للبحرين وشعبها”.
وأعرب سموه عن تمنياته للنواب الجدد 
بالتوفي���ق والس���داد في خدم���ة وطنهم، 
وأن يكونوا عند حس���ن ظ���ن المواطنين 
الذي���ن انتخبوهم في تحقيق ما يأملونه 
عل���ى المس���تويات كاف���ة، مؤك���دا س���موه 
أن الحكوم���ة كان���ت ومازال���ت وس���تظل 
الس���لطة  م���ع  التع���اون  عل���ى  حريص���ة 

م���ا يخ���دم جه���ود  ف���ي كل  التش���ريعية 
التنمي���ة التي تع���ود بالنف���ع والخير على 

المواطنين.
الس���مو  اللق���اء، ش���دد صاح���ب  وخ���ال 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء عل���ى أهمية أن 
يس���تمر الجميع في العمل بكل اإلخاص 
وذات ال���روح اإليجابية لصالح البحرين، 
ف���ي  واح���دة  ي���دا  الجمي���ع  يك���ون  وأن 
مواجه���ة كل م���ا ُي���راد ب���ه تعكي���ر صف���و 

المجتمع.
وقال س���موه: “البحرين بلد خير ومحبة، 
أن  هللا  وأدع���و  واح���د،  ش���عب  ونح���ن 
يوفقن���ا جميعا في العم���ل من أجل تقدم 

الوطن ورفعته في مختلف المجاالت”.
ون���وه س���موه بالش���باب البحرين���ي وم���ا 
يبدي���ه دائم���ا م���ن ح���رص مخل���ص على 
الحف���اظ عل���ى أم���ن واس���تقرار الوط���ن، 
مؤكدا س���موه أن الحكومة حريصة على 
إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات البحرين 
حتى يسهموا بفاعلية في صناعة حاضر 

ومستقبل الوطن.
وش���دد سموه على ضرورة وحدة الكلمة 
وأن نعم���ل جميع���ا من أج���ل تنمية بلدنا، 
م���ن خط���ورة  التحذي���ر  مج���ددا س���موه 
التواص���ل  لوس���ائل  الس���يئ  االس���تغال 
االجتماع���ي في بث األخبار والمعلومات 
الخاطئة والمضللة. وقال س���موه “يجب 
أن نك���ون ي���دا واحدة ف���ي مواجهة ذلك 

وأن نعمل على صده”. 

وفي الشأن الخارجي، رحب سموه بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  «
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مملكة البحرين، وقال 
سموه: “يسرنا أن نرحب بسموه بين أهله وإخوانه، ونؤكد أهمية الزيارة في 

توطيد عالقات األخوة والمحبة التي تربط بين البلدين”. وأكد سموه أن المملكة 
العربية السعودية الشقيقة بمكانتها وتأثيرها في المحيطين االقليمي والدولي 

ستظل ركيزة أساسية في تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة، والسند القوي 
ألشقائها في مختلف الظروف.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من كبار المسؤولين وجمعا من المواطنين

المنامة - بنا

تطلـــــع لمرحلـــة أكثـــر ثــراًء وإشراقـــا وأمنــــا
س��مو رئي��س الوزراء: أش��كر م��ن كل قلبي الش��عب لمس��اندته وطن��ه ف��ي كل الظروف
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زيارة محمد بن سلمان تسهم في 
توطيد عالقات األخوة والمحبة 

التعاون عنوان عالقة الحكومة مع 
السلطة التشريعية دائما

تعميق الشراكة الحكومية البرلمانية 
مع المجلس المقبل 



أعرب رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
عن سعادته بنجاح االنتخابات النيابية والبلدية وما شهدته من مشاركة شعبية 
كبي���رة وحس���ن تنظيم، متمنيا س���موه لجمي���ع الفائزين في االنتخاب���ات التوفيق 
والس���داد، داعي���ا المول���ى ع���ز وج���ل أن يكونوا عند حس���ن ظ���ن المواطنين وأن 
يس���خروا كل م���ا لديهم من خب���رة ومعرفة في خدمة بلدهم، ومواصلة مس���يرة 

البناء والتنمية.

وأكد سمو رئيس الوزراء، لدى استقبال 
سموه عددا من كبار المسؤولين وجمعا 
م���ن المواطني���ن ف���ي قص���ر القضيبي���ة 
أمس، ح���رص الحكومة على اس���تمرار 
التع���اون م���ع األعضاء الج���دد بمجلس 
الن���واب والمجال���س البلدي���ة م���ن أج���ل 
تق���دم وازده���ار البل���د وتحقي���ق آم���ال 

وتطلعات أبنائه.
تمث���ل  االنتخاب���ات  “إن  س���موه  وق���ال 
للبحري���ن،  مهم���ة  جدي���دة  مرحل���ة 
وبمش���يئة هللا س���يكون الق���ادم أفضل، 
بلدن���ا بل���د خي���ر ومحب���ة يعي���ش في���ه 
الجمي���ع في ترابط ووئ���ام تحت قيادة 
جالل���ة المل���ك”، داعي���ا س���موه إل���ى أن 
أولوي���ات  رأس  عل���ى  التنمي���ة  تك���ون 
الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذية في 

المرحلة المقبلة.
وفي بداية اللقاء، رحب صاحب السمو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء بزي���ارة ول���ي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الس���عودية  العربي���ة  بالمملك���ة  الدف���اع 
الشقيقة صاحب الس���مو الملكي األمير 
محم���د ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل 
س���عود إل���ى مملك���ة البحري���ن، مؤك���دا 
س���موه عمق ومتان���ة العالقات األخوية 

التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال سموه “يس���رنا وجود سمو األمير 
محمد بن سلمان بين أهله وإخوانه في 
البحرين”، مؤكدا س���موه أن “للسعودية 
ومنوه���ا  قلوبن���ا”،  ف���ي  عزي���زة  مكان���ة 
س���موه بال���دور الفاعل ال���ذي تضطلع به 
المملك���ة ف���ي قي���ادة العالمي���ن العرب���ي 
واإلس���المي وحفظ األمن واالس���تقرار 

في المنطقة والعالم.
وش���دد س���موه على أهمية التعاون بين 
الس���لطتين التنفيذية والتش���ريعية من 
أج���ل خي���ر البحري���ن ورفاهية ش���عبها، 
معرب���ا س���موه ع���ن ثقت���ه ف���ي ق���درات 
وخبرات أعضاء مجلس النواب الجدد، 
مؤك���دا س���موه أن الش���باب البحرين���ي 
عندم���ا  واإلب���داع  العم���ل  عل���ى  ق���ادر 
تتواف���ر له الفرص، وقال س���موه: “نحن 
فخورون بأبنائنا وبناتنا الذين انتخبهم 
مجل���س  ف���ي  ليمثلوه���م  المواطن���ون 
الن���واب، ونتمن���ى لهم التوفي���ق ونؤكد 
مرة أخ���رى تعاونن���ا معه���م، فالمصلحة 
واح���دة واله���دف مش���ترك وه���و خدمة 

الوطن والمواطنين”.
وأض���اف س���موه “يج���ب أن نك���ون ي���دا 
م���ا  ص���د  عل���ى  نتع���اون  وأن  واح���دة، 
يق���ال ضدنا في وس���ائل االتصال، التي 
أصبح���ت الي���وم أدوات مؤثرة ومتاحة 

بسهولة، وإن ش���اء هللا نستغلها لصالح 
بلدن���ا، وأال نت���رك مجاال يمك���ن أن ينفد 
منه من يس���يء لن���ا”، معربا س���موه عن 
ثقت���ه في وع���ي الش���عب وحرصه على 

مصلحة بلده.
وفي ختام اللقاء، وجه صاحب الس���مو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء حديث���ه إل���ى 
مرتادي مجلس سموه قائال: “االجتماع 

معك���م ينط���وي عل���ى أهمي���ة بالغ���ة لما 
يط���رح فيه من قضايا ونقاش���ات تمس 
الوط���ن والمواطني���ن، فنح���ن نري���د أن 
نس���تمع إل���ى كل ما يطرح���ه أبناؤنا من 

أراء وأف���كار تص���ب في مصلح���ة البلد 
والتنمي���ة، الت���ي يج���ب أن تك���ون على 
رأس أولوي���ات الس���لطتين التش���ريعية 

والتنفيذية في المرحلة المقبلة”.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من كبار المسؤولين وجمعا من المواطنين

يجب أن تكون التنمية على رأس أولويات السلطتين
س��م��و رئ��ي��س ال�������وزراء: ن��ؤك��د ت��ع��اون��ن��ا م���ع ال���ن���واب ال���ج���دد ل��خ��دم��ة ال��وط��ن
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ق����ال رئي����س الجمعي����ة البحرينية 
زكري����ا  الس����كلر  مرض����ى  لرعاي����ة 
كاظم إن البحرين احتفلت أمس 
بمناسبتين غاليتين؛ ذكرى ميالد 
ونج����اح  ال����وزراء،  رئي����س  س����مو 
والبلدي����ة،  النيابي����ة  االنتخاب����ات 
مش����يرا إل����ى أن صاح����ب الس����مو 
الملك����ي األمير خليفة بن س����لمان 
وهب حياته وكرس وقته وجهده 
ف����ي خدم����ة بل����ده، وح����رص على 
االستثمار في العنصر البحريني.

وأض����اف كاظ����م، موجه����ا حديثه 
إلى س����مو رئيس ال����وزراء: “أفخر 
س����موك  بطب����اع  تطبعن����ا  بأنن����ا 
الكريمة”، مؤك����دا أن الطفرة التي 
ف����ي  الي����وم  البحري����ن  تش����هدها 

قطاع����ي الصح����ة والتعلي����م ه����ي 
إح����دى ثم����ار جه����ود س����مو رئيس 

الوزراء.

الش���ورى  مجل���س  عض���و  ق���ال 
عبدالرحم���ن جمش���ير إن التركيز 
عل���ى تعزي���ز االس���تقرار وحف���ظ 
األم���ن يج���ب أن يك���ون عن���وان 
فب���دون  المقبل���ة،  المرحل���ة 
االس���تقرار واألمن تتوقف عجلة 
التنمي���ة، إذ أنهم���ا يمثالن الحافز 

المشجع على العمل واإلنتاج.
بنج���اح  جمش���ير  وأش���اد 
والبلدي���ة،  النيابي���ة  االنتخاب���ات 
معرب���ا ع���ن تفاؤل���ه بم���ا تحمل���ه 
األي���ام المقبلة م���ن خير للبحرين 
وش���عب البحرين، وقال: “نتطلع 
إل���ى العمل والس���ير بخطى ثابتة 

نحو تحقي���ق المزيد م���ن التقدم 

واالزدهار”.

دعا الكاتب أحم���د جمعة النواب 
الجدد إلى االستفادة من تجارب 
المش���اجرات  وتجن���ب  الماض���ي 
المجدي���ة،  غي���ر  والمش���احنات 
والتركيز عل���ى التنمية، واالبتعاد 
عن التش���هير واألم���ور التي تثير 

الفتن.
وق���ال جمع���ة “كلن���ا رأين���ا كي���ف 
بع���ض  تصريح���ات  اس���تغلت 
ف���ي وس���ائل  الس���ابقين  الن���واب 
إلث���ارة  االجتماع���ي  التواص���ل 
الفت���ن؛ لذل���ك يج���ب أن تضطل���ع 
الوطن���ي  بدوره���ا  الصحاف���ة 
للتحذير من ه���ذه األمور ودعوة 

الن���واب الجدد إل���ى التركيز على 

التنمية”.

كاظم: االستثمار في العنصر البحريني جمشير: االستقرار واألمن يحفزان اإلنتاج جمعة: دعوة النواب للتركيز على التنمية

عبدالرحمن جمشيرأحمد جمعة
زكريا كاظم

أيمن همام

وإخوان��ه أهل��ه  بي��ن  س��لمان  ب��ن  بمحم��د  ونرح��ب  قلوبن��ا...  عل��ى  عزي��زة  الس��عودية 

وعلق سمو رئيس الوزراء على مداخلة أحمد جمعة قائال:  «
“أشكرك على هذه الكلمة، وهذا توجهنا في الحكومة، ونحن 

أثبتنا إخالصنا لهذا البلد، وسنواصل العمل من أجل خدمته، 
وهذا ما نتمناه من أبنائنا النواب الجدد، وبمشيئة الله يكون 

التركيز على التنمية في المرحلة المقبلة”.

وأعرب سمو رئيس الوزراء عن ثقته في حرص أبناء البحرين  «
على خدمة بلدهم والحفاظ على أمنه واستقراره، وقال 

سموه: “أشكر شعب البحرين من كل قلبي على مواقفهم 
ومساندتهم في أحلك الظروف، وهذا ما عودنا عليه شعب 
البحرين، ونتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير”.

وعلق صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان على  «
كلمات كاظم قائال: “أشكرك على ما تقدمه من خدمة لهذا البلد، 

نحن فخورون بما تقدمه من أعمال، ونتمنى من شبابنا أن يحذو 
حذوك”.



المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

قال وزير اإلس���كان باس���م الحمر إن الوزارة ستش���رع في ترجمة األفكار التي تقدم بها منتس���بوها إلى مس���ابقة االبتكار الحكومي 
)فك���رة( الت���ي أطلقه���ا ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليف���ة، إل���ى برنامج عمل، لما تمثله تلك األفكار من قيمة إبداعية تس���هم في تطوير العمل س���واء على صعيد التخطيط 

للمشاريع، أو تطوير العمل الداخلي.

وذك���ر الحم���ر أن���ه م���ن المق���رر أن تعق���د 
ال���وزارة في األي���ام المقبلة ورش���ة عمل 
تض���م جمي���ع الموظفي���ن الذين ش���اركوا 
في “فك���رة” بحض���ور مس���ؤولي الوزارة 
وذوي االختصاص؛ لبحث آليات تحويل 
تل���ك األف���كار إل���ى آليات عم���ل واضحة، 
ووض���ع ج���دول زمني لتنفيذه���ا بصورة 

مرحلية.
ج���اء ذلك لدى اس���تقبال وزير اإلس���كان 
منتس���بي ال���وزارة الذين تقدم���وا بأفكار 
الوزي���ر  هن���أ  حي���ث  “فك���رة”،  لمس���ابقة 
المش���اركين على وصوله���م إلى المراحل 
عل���ى  وحرصه���م  للمس���ابقة،  النهائي���ة 
المش���اركة في المسابقة من خالل أفكار 

إبداعي���ة، تث���ري رؤى تطوي���ر الخدمات 
وه���و  اإلداري،  والعم���ل  والمش���اريع 
م���ا يتماش���ى م���ع توجيه���ات الحكوم���ة 

الموقرة برئاس���ة صاحب الس���مو الملكي 
آل خليف���ة  ب���ن س���لمان  األمي���ر خليف���ة 

رئيس الوزراء.

عق���دت الهيئ���ة الوطني���ة لعل���وم الفض���اء عددا 
من االجتماعات الرس���مية م���ع وكالة اإلمارات 
للفض���اء، وكال���ة الفضاء الروس���ية، ومؤسس���ة 
مع���رض  خ���الل  الهندي���ة  الفض���اء  أبح���اث 
بحض���ور   ،2018 للطي���ران  الدول���ي  البحري���ن 
وزي���ر المواصالت واالتص���االت، الوزير المعني 

بالرقابة واإلشراف على الهيئة كمال أحمد.

وتناول���ت االجتماع���ات بح���ث س���بل التع���اون 
الثنائ���ي وتعزيز تب���ادل الخبرات ف���ي مختلف 
الفض���اء  بعل���وم  العالق���ة  ذات  المج���االت 
وتطبيقاته���ا المتنوع���ة. كم���ا ت���م بح���ث فرص 
التدريب وتنفيذ المشاريع المشتركة بما يتفق 

وأهداف الهيئة.
وبي���ن وزي���ر المواص���الت واالتص���االت أهمية 
عق���د مث���ل هذه اللق���اءات م���ع وكاالت الفضاء 
الش���راكات  بن���اء  لغ���رض  عالمي���ا؛  المتمي���زة 

واالس���تفادة م���ن الخبرات العالمي���ة، مؤكدا أن 
الهيئ���ة تس���ير ف���ي الطري���ق الصحي���ح لتنفي���ذ 
خطتها اإلستراتيجية، وستحقق أهدافها التي 
س���تضع البحري���ن ف���ي قائمة ال���دول المتقدمة 

في مجال الفضاء.
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة محمد 
العس���يري أن األش���هر المقبل���ة ستش���هد توقيع 
ع���دد م���ن مذكرات التفاه���م بي���ن الهيئة وعدد 

من وكاالت الفضاء العالمية.

 وزير اإلسكان مستقبال موظفي الوزارة المشاركين في مسابقة “فكرة”

وزير اإلس��كان: ورش��ة عم��ل للمش��اركين في المس��ابقة

المش��تركة المش��اريع  التدري��ب وتنفي��ذ  بح��ث ف��رص 

برنامـج عمل لتنفيـذ مبـادرات “فكـرة”

“الفضاء” تبرم تفاهمات مع وكاالت عالمية
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تعقد سلسلة من االجتماعات مع وكاالت فضاء عالمية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال

تح���ت رعاي���ة مدي���ر المرك���ز المش���ترك لمكافح���ة اإلره���اب ب���وزارة الداخلي���ة، المنامة - وزارة الداخلية
وبحضور الملحق األمني بالس���فارة الفرنس���ية لدى مملك���ة البحرين، أقيم حفل 
تخريج المشاركين في دورة التخطيط وإدارة األحداث والكوارث التي نظمها 
المركز بالتعاون مع الس���فارة الفرنس���ية وش���ارك فيها عدد من منتسبي إدارات 

وزارة الداخلية.

واش���تملت ال���دورة عل���ى العدي���د م���ن 
إل���ى  الرامي���ة  العملي���ة  التدريب���ات 
تنمي���ة مهارات المش���اركين ف���ي إعداد 
الخطط الخاص���ة باألمن والحماية إلى 

جان���ب الق���درة على اس���تقراء البيانات 
أس���اليب  ع���ن  فض���ال  والمعلوم���ات 
اس���تخدام التقني���ة الحديث���ة للمراقبة 

والتفتيش.

وش���ؤون  األش���غال  وزارة  أعلن���ت 
أن  العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات 
س���يتواجد  األمط���ار  ط���وارئ  فري���ق 
عن���د الش���وارع الرئيس���ية والم���دارس 
الحيوي���ة  واألماك���ن  والمستش���فيات 
والمواق���ع األكث���ر تض���رًرا لش���فط مياه 
حماي���ة  لضم���ان  المتجمع���ة  األمط���ار 
ش���بكة الصرف الصحي وسالمة شبكة 
الط���رق وانس���يابية الحرك���ة المرورية 
والجس���ور  الرئيس���ية  الش���وارع  عل���ى 

واألنف���اق والتعام���ل م���ع تجم���ع مي���اه 
الداخلي���ة  المناط���ق  ف���ي  األمط���ار 
واألحياء السكنية للتقليل من األضرار 
الناجم���ة ق���در اإلم���كان وذلك بحس���ب 
بهط���ول  الجوي���ة  األرص���اد  توقع���ات 

األمطار خالل األيام القليلة القادمة.
ودعت ال���وزارة المواطنين والمقيمين 
لإلب���الغ ع���ن أي ط���ارئ بش���أن تجم���ع 
مي���اه األمط���ار عبر الخطوط الس���اخنة 

المعلنة.

اجتم���ع قائد خفر الس���واحل م���ع وكيل الزراعة والث���روة البحرية بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد 

آل خليفة.

وت���م خ���الل االجتم���اع بح���ث عدد 
االهتم���ام  ذات  الموضوع���ات  م���ن 
المش���ترك من بينها الرقابة البحرية 
وإس���ناد الجهات المعنية في تنفيذ 
المتعلق���ة  والق���رارات  القواني���ن 

بالعمل ف���ي المياه اإلقليمية، إذ أكد 
قائد خفر الس���واحل مواصلة العمل 
على دعم وإس���ناد مختلف الجهات 
المعني���ة؛ للمحافظ���ة عل���ى الث���روة 

البحرية.

تخريج دورة التخطيط وإدارة الكوارث

فرق طوارئ للتعامل مع األمطار

تعاون بين خفر السواحل و “الزراعة”

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

ش���ارك مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة 
الفس���اد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
عل���ى رأس وف���د أمن���ي، ف���ي اجتماعات 
ال���دورة ال���� 87 للجمعية العام���ة للمنظمة 
الدولي���ة للش���رطة الجنائي���ة )اإلنترب���ول( 
الت���ي عقدت ف���ي دبي خ���الل الفترة من 
18 حت���ى 21 نوفمب���ر الج���اري، بحض���ور 
ممثل���ي 173 دول���ة عض���و ف���ي المنظمة، 
والذي���ن يمثلون نخبة م���ن أهم القيادات 
الشرطية والخبراء األمنيين من مختلف 
أجهزة إنف���اذ القانون للوق���وف على أبرز 
العال���م ف���ي  الت���ي يواجهه���ا  التحدي���ات 

مجال مكافحة الجريمة.

م���ن  العدي���د  االجتم���اع  وناق���ش 
بينه���ا  وم���ن  الصل���ة  ذات  الموضوع���ات 
توظيف مج���االت التكنولوجي���ا والذكاء 
اإلره���اب  مكافح���ة  ف���ي  االصطناع���ي 
والجريم���ة المنظمة، باإلضافة إلى س���بل 
تعزي���ز التع���اون وتوحيد الجه���ود لجعل 

العالم أكثر أمنا.
والتقى وفد مملكة البحرين بمس���ؤولين 
م���ن منظم���ة االنتربول وت���م التطرق إلى 
المرك���زي  للمكت���ب  المتط���ور  المس���توى 
الوطن���ي )انترب���ول البحري���ن( في مجال 
مكافحة الجريمة بصورة عامة والجريمة 

العابرة للحدود بصورة خاصة.

توظيف التكنولوجيا في مكافحة اإلرهاب

صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة 
الجنوبية، أن ش���رطة المديرية تمكنت من 
القبض على ش���خص )32 عاًما( مشتبه في 
احتيال���ه عل���ى آخري���ن ممن يس���تخدمون 
مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي ف���ي عرض 
وبيع الس���لع والخدمات، إذ يقوم باالتصال 
به���م ويطل���ب معاين���ة الس���لعة المعروضة 
وم���ن ثم س���رقتها والفرار، مس���تخدما في 

تنفيذ جرائمه سيارة مسروقة.
والتح���ري  البح���ث  عملي���ات  أن  وأوض���ح 
أس���فرت ع���ن تحدي���د هوي���ة المش���تبه ب���ه 
والقب���ض علي���ه، منوها إل���ى أن التحريات 
ف���ي  مت���ورط  المذك���ور  أن  إل���ى  أش���ارت 
ارت���كاب عدد كبير من الس���رقات من بينها 
أجه���زة إلكترونية وس���يارات ومبالغ مالية 

ومطلوب بعدة قضايا.
ت���م اتخ���اذ اإلج���راءات  أن���ه  إل���ى  وأش���ار 
القانوني���ة الالزم���ة وإحال���ة القضي���ة إل���ى 

النيابة العامة.

القبض على لص 
ينصب على تجار 

مواقع التواصل

عق���دت “اللجن���ة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين لكل القرارات الصادرة ع���ن مجلس األمن الدولي”، اجتماعها األول، بديوان 
عام وزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وعضوية عدد من ممثلي 

الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وبي���ن الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحم���د أبرز 
الخطوات الواجب اتخاذها كي تضطلع 
اللجن���ة بأعمالها ومتطلباته���ا، وضرورة 
الجه���ود  وتوحي���د  التنس���يق  اس���تمرار 
م���ن أجل تحقي���ق أهدافها عل���ى الوجه 

األكمل.
واستعرض الوكيل، اختصاصات اللجنة 
الوطني���ة، وأهمها: تنس���يق السياس���ات 
والجه���ود الحكومي���ة في مج���ال تنفيذ 
ف���ي  الدول���ي  األم���ن  ق���رارات مجل���س 
البحري���ن، وإع���داد التقاري���ر المطلوب���ة 
عم���الً بق���رارات المجل���س، ورفعه���ا إلى 
الجه���ات المختص���ة لتقديمها إلى األمم 

المتحدة في مواعيدها المحددة.
وأشار إلى أن متابعة التزامات البحرين 

المكان���ة  ع���ن  تعبي���ًرا  يأت���ي  الدولي���ة، 
الدولي���ة المرموقة للمملك���ة، وما تتمتع 
به من س���معة عالمية طيبة، تجاه تنفيذ 
التزاماته���ا المق���ررة، واحت���رام ق���رارات 

الشرعية الدولية، كما تأتي المملكة في 
طليع���ة دول العال���م الت���ي تواجه بحزم 
وفاعلية مخاطر اإلرهاب، فكًرا وسلوًكا 

وتمويالً ومالًذا.

وكيل الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية

تنس��يق السياس��ات والجهود لتنفيذ قرارات مجلس األمن

البحرين تواجه اإلرهاب بحزم وفاعلية

سالح الجو الملكي رمز القوة والصمود
القائــد العــام يشــهد تخريـــــج الــدورات التحويليـــة للطياريــن الضبــاط

ُأقي���م تح���ت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، صباح أمس، حفل تخريج عدد من الدورات التحويلية للطيارين الضباط بسالح الجو 
الملك���ي البحريني.فل���دى وصول القائ���د العام لقوة الدفاع إلى موقع الحفل كان في اس���تقباله 
رئي���س هيئ���ة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، وقائد س���الح الجو الملكي البحريني اللواء 

الركن طيار الشيخ حمد بن عبد هللا آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

وأعرب القائد العام عن فخره واعتزازه على 
م���ا يق���وم به رجال س���الح الج���و الملكي من 
ا واحًدا مع األش���قاء بقوات  مش���اركتهم صفًّ
التحال���ف العربي بكل ق���وة وعزيمة وصمود 
وعل���ى  والبطول���ة،  الش���رف  ميادي���ن  ف���ي 
جهوده���م التي يبذلونها خ���الل مهمتهم في 
الدفاع عن الحق والواجب ونصرة إخوانهم 
في اليمن، مش���يًدا بظهورهم الدائم بالمظهر 
المشرف في جميع الواجبات الموكلة إليهم.

وق���ال قائ���د س���الح الج���و الملكي ف���ي كلمة 
ترحيبي���ة إن الدور األكب���ر في نجاح الخطة 
ه���و التوجيه المباش���ر والمتابعة المس���تمرة 

م���ن القائد الع���ام إلعداد الك���وادر البحرينية 
بمختلف الصن���وف للعمل عل���ى المنظومات 
الت���ي انضم���ت الت���ي س���تنضم إل���ى الخدمة 
بابتعاثه���م  خصوص���ا،  الطياري���ن  وإع���داد 
التخ���رج  بع���د  تؤهله���م  عس���كرية  لكلي���ات 
لاللتح���اق بال���دورات التحويلي���ة، إذ أنففت 

قوة الدفاع المال الكثير على البرنامج.
وق���ال قائد س���الح الجو الملكي ف���ي كلمته 
إنني ونيابًة عن جميع منتسبي سالح الجو 
الملكي البحرين���ي نعاهدكم بأن نكون رهن 
اإلش���ارة لتنفي���ذ أي واج���ب نؤم���ر بتنفيذِه 
وإن رج���ال س���الح الج���و الملك���ي فرح���ون 

بالتطوير المس���تمر لس���الح الج���و وتزويده 
بأح���دث وأكف���أ المنظوم���ات وتوقي���ع عق���د 
شراء الطائرات المقاتلة األحدث في العالم 
م���ن نوع ف16 بل���وك70 وكذلك توقيع عقد 
شراء الطائرات العامودية المقاتلة األحدث 
ف���ي العالم من ن���وع AH-1Z وكذلك دخول 
إل���ى   130 س���ي  العس���كري  النق���ل  طائ���رة 

الخدمة.

القائد العام يشهد حفل التخريج

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

اس���تقبل وزير الخارجية الش���يخ خالد 
بن أحمد ب���ن محمد آل خليفة، بمكتبه 
الكاتب ف���ي صحيفة “الحياة” اللندنية 
عبدالوه���اب ب���در خ���ان. وأش���اد وزي���ر 
الخارجية بالدور التثقيفي الذي يقوم 
به وحرصه على خدمة القضايا العربية 
والمتواصل���ة  الملموس���ة  وجه���وده 

ف���ي التوعي���ة بالقضاي���ا الراهن���ة على 
م���ن  والدولي���ة  اإلقليمي���ة  الس���احتين 
واألطروح���ات  التحلي���الت  خ���الل 
السياس���ية الج���ادة والهادف���ة، منوًه���ا 
بم���ا تحظ���ى ب���ه صحيفة “الحي���اة” من 
مكانة واحترام واسع لما تتمتع به من 

مصداقية كبيرة.

وزير الخارجية: “الحياة” تتمتع بالمصداقية
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قائد سالح الجو 
الملكي: نحن 
رهن اإلشارة 

لتنفيذ أي واجب
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67 %... أكبــر رد علــى المغرضيـــن
المــردي: المشاركـــة غيـــر المسبوقـــــة تدعـــــم المسيـــرة الديمقراطيـــة

أكد رئيس تحرير البالد ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي أن اإلقبال 
الكثيف على مراكز االقتراع والتصويت في االنتخابات النيابية والبلدية التي تش���هدها 
مملكة البحرين تعزز من النهج الدس���توري والمؤسس���ي في المملكة، وأن المش���اركة في 
هذا العرس البرلماني الذي عاشته البحرين بهذه النسبة غير المسبوقة في تاريخ المملكة 
تدعم المس���يرة الديمقراطية وتعكس الوعي الكبير للش���عب البحريني في مواصلة بناء 

الديمقراطية، حيث عبر جاللة الملك، عن سعادته بهذه المشاركة الواسعة.

وعب���ر المردي في مقابلة مع تلفزيون “دبي” عن 
فخ���ره واعتزازه به���ذا اإلنجاز في هذه المرحلة 

المهمة، ولكي تمضي المسيرة الوطنية.
وشدد المردي على أن نجاح العملية االنتخابية 
ونسبة المشاركة العالية تعكس الوعي الوطني 
بأهمي���ة االس���تقرار ورفض التدخ���ل الخارجي، 
حي���ث إن بع���ض األط���راف الخارجي���ة حاول���ت 
أن تفس���د على الش���عب البحريني ه���ذا العرس، 
وأعلن���ت وزارة الداخلي���ة أن هن���اك أكثر من 40 
ألف رس���الة نصية تريد إرباك ه���ذا اليوم، ولكن 

الش���عب البحريني أثبت وعيه الش���ديد ورفض 
بقوة أي تدخل ففشلت كل هذه المحاوالت.

وأشار إلى محاوالت دأب عليها اإلعالم المضاد 
لمملك���ة البحري���ن قب���ل االنتخابات عبر إرس���ال 
رس���ائل س���لبية للمواط���ن ونش���ر األكاذي���ب في 
خطاباتهم اإلعالمي���ة لكنها لم تؤثر مطلقا على 
هم���ة المواطن في الذه���اب لصناديق االقتراع، 
غي���ر  النس���بة  به���ذه  المش���اركة  تل���ك  فكان���ت 
المسبوقة )نحو 67 %(، أكبر رد على المغرضين 

وكل من يريد الشر لمملكة البحرين.

وع���ن أولوي���ات مجل���س الن���واب المقب���ل، لفت 
المردي إلى أن نسبة كبيرة من أعضاء المجلس 
المقبل س���تكون من الوجود الجديدة والش���ابة، 
الذين تقع على عاتقهم مهام رقابية وتشريعية، 
إضاف���ة إلى وجود تحديات إقليمية ومتغيرات 
كثي���رة وتطورات اقتصادي���ة عالمية تؤثر على 
البحري���ن وينبغ���ي التعام���ل معه���ا ومواجهته���ا، 
الحكوم���ي  اإلنف���اق  عل���ى  المحافظ���ة  به���دف 

والمس���توى المعيشي الالئق للمواطن ومستوى 
الخدم���ات االجتماعي���ة الت���ي تق���دم للمواط���ن 
والتعلي���م  اإلس���كان  مج���االت  ف���ي  وخاص���ة 
والصح���ة، فه���ي مهم���ات وطنية ثقيل���ة تفرض 
اس���تمرار هذا النهج من التعاون بين السلطتين 
التنفيذي���ة والتش���ريعية لمعالجة ه���ذه الملفات 
والتعامل معها بش���كل يحافظ على مكتس���بات 

الوطن في مختلف المجاالت.

أعلن وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، رئيس اللجنة العليا لإلشراف على سالمة االنتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
أنه بعد االطالع على محاضر اللجان اإلشرافية في المحافظات، وتنفيًذا للمادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 
2002 بش���أن مباش���رة الحقوق السياس���ية، فإن النتائج النهائية لالنتخابات النيابية في الدور األول التي جرت يوم 24 نوفمبر 2018 

أسفرت عما يلي:

أوال: محافظة العاصمة:

ع���ادل  فيه���ا  الفائ���ز  األول���ى:  الدائ���رة 
عبدالرحمن محمد أحمد العسومي.

الدائرة الثانية: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل م���ن سوس���ن محمد عب���د الرحيم كمال، 

وفيصل حسن عبدالرسول بن رجب.
الدائ���رة الثالثة: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
الصال���ح،  م���ن مم���دوح عب���اس أحم���د  كل 

ومهدي عبدالهادي عبد هللا محمد شرار.
اإلع���ادة  تج���رى  س���وف  الرابع���ة:  الدائ���رة 
البن���اي،  بي���ن كل م���ن عم���ار أحم���د غل���وم 
خل���ف  عبدالرحم���ن  راش���د  وعبدالرحم���ن 

بومجيد.
الدائرة الخامسة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل من أحمد صباح سلمان السلوم، وناصر 

عبدالرضا محمد علي القصير.
الدائرة السادسة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل من معصومة حس���ن عبدالحس���ين عبد 
الرحيم، وعلي حسن أحمد علي العطيش.

الدائرة الس���ابعة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن زين���ب عبداألمي���ر خلي���ل إبراهيم، 

وعفاف محمود عدنان الموسوي.
الدائرة الثامنة: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من فاضل عباس علي عيس���ى الس���واد، 
والسيد محمد عاشور محمد هاشم حسين.
الدائرة التاس���عة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل من عمار حسين إبراهيم عباس، وزهرة 

عيسى حسن علي حرم.
الدائ���رة العاش���رة: س���وف تج���رى اإلع���ادة 
بي���ن كل م���ن عل���ي محم���د عيس���ى عبدهللا 
اس���حاقي، وإيمان حس���ن إبراهيم عبد هللا 

شويطر.

ثانيا: محافظة المحرق:

الدائرة األولى: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من حمد أحمد محمد صالح الكوهجي، 

ومحمد رفيق قاري سعيد الحسيني.
الدائرة الثانية: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل م���ن إبراهي���م خال���د إبراهي���م النفيع���ي، 

وإبراهيم جمعة علي محمد الحمادي.
اإلع���ادة  تج���رى  س���وف  الثالث���ة:  الدائ���رة 
بي���ن كل من محمد عيس���ى أحم���د عبد هللا 

العباسي، ومحمد جاسم راشد العليوي.
الدائرة الرابعة: الفائز هو عيسى عبدالجبار 

محمود الكوهجي.
الدائرة الخامسة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن محم���ود يوس���ف محم���ود عبد هللا 

المحمود، وخالد صالح أحمد بوعنق.
الدائ���رة السادس���ة: الفائ���ز هو هش���ام أحمد 

يوسف أحمد العشيري.
الدائ���رة الس���ابعة: س���وف تج���رى اإلع���ادة 
بين كل من عمار س���امي علي حس���ن قمبر، 

ويوسف عبد الغفار عبدهللا محمد.
الدائرة الثامنة: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من يوسف أحمد حسن محمد الذوادي، 

وعبدالرحمن علي عبدالرحمن بوعلي.

ثالثا: المحافظة الشمالية:

الدائرة األولى: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من كلثم عبد الكريم جاسم محمد نايم 

الحايكي، وحبيب أحمد علي شبيب.
الدائ���رة الثانية: الفائز فيه���ا فاطمة عباس 

قاسم محمد.
الدائرة الثالثة: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل م���ن عب���د هللا إبراهي���م مب���ارك خلي���ل 
الدوس���ري، وحاف���ظ إبراهيم عب���د اللطيف 

الدوسري.
الدائ���رة الرابعة: س���وف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن غ���ازي فيص���ل حس���ن حس���ين آل 

رحمة، ونضال إبراهيم يوسف الشوملي.
الدائ���رة الخامس���ة: س���وف تج���رى اإلعادة 
بي���ن كل م���ن أحم���د يوس���ف غل���وم عباس 

علي، والسيد فالح هاشم فالح عبد هللا.
الدائ���رة السادس���ة: الفائ���ز ه���و عب���د النبي 

سلمان أحمد ناصر.
الدائرة الس���ابعة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن أحم���د يوس���ف أحمد الدمس���تاني، 

ومنير إبراهيم أحمد حسن سرور.
الدائرة الثامنة: س���وف تجرى اإلعادة بين 

كل م���ن عبد هللا خليفة جمع���ة عبدالكريم 
الذوادي، وعبدالرحم���ن عبدهللا الحميدان 

النجدي.
الدائ���رة التاس���عة: س���وف تج���رى اإلع���ادة 
بي���ن كل من يوس���ف زي���ن العابدين محمد 
زين���ل، وعباس جمعة عب���اس أحمد محمد 

العماني.
الدائ���رة العاش���رة: س���وف تج���رى اإلع���ادة 
بين كل من محمد إس���ماعيل عباس أحمد 
العم���ادي، وباس���م س���لمان محم���د س���لمان 

رحمة المالكي.
تج���رى  الحادي���ة عش���رة: س���وف  الدائ���رة 
اإلع���ادة بي���ن كل م���ن محم���د خليف���ة عبد 
هللا حس���ين بوحمود، وعلي س���الم عبدهللا 

الفضلي.
تج���رى  س���وف  عش���رة:  الثاني���ة  الدائ���رة 
اإلع���ادة بي���ن كل من محمود مكي س���لمان 
إبراهي���م البحران���ي، ومري���م جميل س���عيد 

علي مدن.

رابًعا: المحافظة الجنوبية:

الدائرة األولى: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل م���ن نس���رين مع���روف عم���رو معروف، 

وأحمد محمد أحمد سعد العامر.
اإلع���ادة  تج���رى  س���وف  الثاني���ة:  الدائ���رة 
بي���ن كل من عيس���ى علي جم���ال القاضي، 

ومحمد سلمان محمد صالح األحمد.
الدائ���رة الثالث���ة: الفائز فيها أحمد يوس���ف 

عبد القادر محمد األنصاري.
الدائ���رة الرابعة: س���وف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن عل���ي أحم���د عل���ي زاي���د، ومحم���د 

يوسف محمد المعرفي.
الدائ���رة الخامس���ة: الفائز فيه���ا فوزية عبد 

هللا يوسف زينل.
الدائرة السادسة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن عبد الرزاق عب���د هللا علي حطاب، 
ومحمد عبد الرحمن درويش علي التتان.

الدائ���رة الس���ابعة: س���وف تج���رى اإلع���ادة 
بين كل من علي ماجد علي حس���ن الماجد 
س���الم  محم���د  س���الم  وأحم���د  النعيم���ي، 

التميمي.
الدائ���رة الثامنة: الفائز ه���و محمد إبراهيم 

علي مهنا السيسي البوعينين.
الدائرة التاسعة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن نوار عب���د هللا يوس���ف محمد عبد 
هللا المط���وع، وب���در س���عود جب���ر عب���د هللا 

الدوسري.
الدائ���رة العاش���رة: الفائ���ز فيها هو عيس���ى 

يوسف عبدهللا أحمد الدوسري.
وأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير 
الع���دل والش���ؤون اإلس���المية واألوق���اف، 
رئيس اللجنة العليا لإلش���راف على سالمة 
االنتخاب���ات إلى أنه بناًء على ما تم إعالنه 
من جانب رؤس���اء اللجان اإلشرافية بشأن 
نتائ���ج االنتخاب���ات البلدية، وطبًق���ا للمادة 
الس���ابعة والعش���رين من المرس���وم بقانون 
رقم 35 لس���نة 2002 بش���أن نظ���ام انتخاب 
نتائ���ج  ف���إن  البلدي���ة،  المجال���س  أعض���اء 

االنتخابات البلدية تتضمن التالي:

أوال: محافظة المحرق:

الدائرة األولى: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من وحيد محمد أحمد البديد المناعي، 
وعب���د هللا يوس���ف عب���دهللا محم���د ه���الل 

السهلي.
الدائ���رة الثاني���ة: الفائ���ز هو حس���ن فاروق 

حسن أحمد الدوي.
الدائرة الثالثة: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من محمد جاسم صالح حمادة، وباسم 

عبدهللا علي مجدمي.
الدائ���رة الرابعة: س���وف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن غ���ازي عب���د العزي���ز يوس���ف جعفر 
المرباط���ي، وفيصل عبد الرزاق محمد عبد 

الرحمن العباسي.
الدائ���رة الخامس���ة: س���وف تج���رى اإلعادة 
بين كل من صالح جاس���م س���لطان جاس���م 
يحي���ى  غان���م  منص���ور  وأن���ور  بوه���زاع، 

الحريري.
الدائرة السادس���ة: الفائ���ز هو فاضل عباس 

حسن أحمد العود.
الدائرة الس���ابعة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن أحم���د محم���د عبد اللطي���ف أحمد 
يوس���ف  محم���د  حم���د  وع���ادل  المقه���وي، 

الجار.
الدائ���رة الثامنة: الفائز ه���و عبدالعزيز ثامر 

خليفة هزاع الكعبي.

ثانيا: المحافظة الشمالية:

الدائرة األولى: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من السيد شبر إبراهيم فاخر الوداعي، 

وياسر علي عبدالعزيز أحمد نصيف.
الدائ���رة الثانية: الفائ���ز بالتزكية هي بدرية 

إبراهيم عبد هللا محمد عبدالحسين.
الدائرة الثالثة: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل م���ن محم���د س���عد صال���ح س���عد ميب���ر 
الدوس���ري، وأحمد موسى عبد هللا عيسى 

الدوسري.
الدائ���رة الرابعة: س���وف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن الئق���ة إبراهي���م عبدعل���ي س���لمان، 

وفيصل محمد علي عباس شبيب.
الدائرة الخامسة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن أحم���د محمد عب���د هللا الكوهجي، 
وعيسى عبدعلي سلمان يوسف العصفور.
الدائرة السادسة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل من حسين محمد كاظم حسين العالي، 

وقاسم حسن علي إبراهيم السماهيجي.
الدائرة الس���ابعة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن زين���ة جاس���م عل���ي جاس���م، وعلي 

صالح حسين عبد هللا محمد.
الدائرة الثامنة: س���وف تجرى اإلعادة بين 
كل من ياس���ين زين العابدي���ن محمد زينل 
عب���د هللا، ورام���ي راش���د أحم���د عب���د هللا 

مبارك الكعبي.
الدائ���رة التاس���عة: س���وف تج���رى اإلع���ادة 
بي���ن كل من أحم���د محمود منص���ور أحمد 

شعبان، وعبد هللا مبارك بالل مبارك.
الدائرة العاشرة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل من محمد يوسف محمد راشد الظاعن، 

وناجح عبيد أجهم عنفوص.
تج���رى  س���وف  عش���ر:  الحادي���ة  الدائ���رة 
اإلع���ادة بي���ن كل م���ن أحم���د عل���ي راش���د 
المناع���ي، ومحم���د حبي���ب عب���د النبي عبد 

الحسين محمد.
الدائرة الثانية عش���ر: سوف تجرى اإلعادة 
بي���ن كل م���ن جم���ال يوس���ف محم���د علي، 
وزينب محمود علي عبدالحسين الدرازي.

ثالثًا: المحافظة الجنوبية:

الدائرة األولى: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل من إيمان حمد حسن عبد هللا، وجاسم 

خليفة جاسم حسين بوحمود.
الدائرة الثانية: س���وف تج���رى اإلعادة بين 

كل من مال هللا ش���اهين مال هللا ش���اهين 
عبد هللا، ومحمد عبد هللا محمد الخال.

الدائرة الثالثة: س���وف تج���رى اإلعادة بين 
كل م���ن عب���د هللا إبراهي���م عب���د اللطي���ف 
إبراهي���م، ومحم���د محمد عبد هللا حس���ين 

الرفاعي.
اإلع���ادة  تج���رى  الرابع���ة: س���وف  الدائ���رة 
بي���ن كل من عم���ر عبدالرحم���ن محمد عبد 
محم���د  خال���د  محم���د  وعيس���ى  الرحم���ن، 

الغرير.
الدائ���رة الخامس���ة: س���وف تج���رى اإلعادة 
بي���ن كل م���ن عب���د اللطي���ف محمد س���لمان 

محمد، وخالد صالح محمد قايد شاجره.
الدائرة السادسة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن خال���د عبدهللا راش���د عب���د الرحيم 

جناحي، وإبراهيم أبوبكر علي محمد.
الدائرة الس���ابعة: الفائز ه���و عبد هللا أحمد 

إبراهيم بوبشيت.
الدائ���رة الثامنة: الفائز هو ب���در صالح عبد 

العزيز الدريب التميمي.
الدائرة التاسعة: سوف تجرى اإلعادة بين 
كل م���ن ناص���ح عاي���ض عس���اف الدخي���ل، 

وطالل عتيق بشير إدهام.
الدائرة العاش���رة: الفائ���ز بالتزكية هو حزام 

إبراهيم مفرج الدوسري.
وأوض���ح الش���يخ خالد بن عل���ي آل خليفة 
أن���ه بن���اًء عل���ى م���ا تق���دم، فس���وف تجرى 
انتخاب���ات اإلع���ادة النيابي���ة والبلدي���ة في 
الدوائ���ر التي تمت اإلش���ارة إليه���ا في يوم 

السبت الموافق 1 ديسمبر 2018.
ورفع الوزير بهذه المناسبة خالص التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب 
الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
وإل���ى مقام رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وإل���ى مقام ولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليف���ة، وإل���ى ش���عب البحري���ن 
الوفي العزي���ز بنجاح االنتخاب���ات النيابية 
والبلدي���ة 2018 ف���ي دوره���ا األول، الت���ي 
بلغت نس���بة المش���اركة فيها م���ا يقارب 67 
% بالنسبة لالنتخابات النيابية وما يقارب 
70 % لالنتخابات البلدية، س���ائلين المولى 
التق���دم  دوام  للمملك���ة  وتعال���ى  س���بحانه 
والخير واالزده���ار، وأن يمد الجميع بعونه 

ألداء الرسالة وحفظ األمانة.

المنامة - بنا

نتائج االنتخابات: حسم 9 مقاعد نيابية و7 بلدية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

القاهرة - بنا

أع���رب األمين الع���ام لمجلس التعاون الخليج���ي عبداللطيف الزيان���ي عن اعتزازه 
بالمش���اركة الش���عبية العالية في االنتخابات النيابية والبلدية التي وصلت نسبتها 

إلى 67 %. 

وقال الزيان����ي لوكالة أنباء البحرين 
“بن����ا” إن ه����ذه النس����بة العالي����ة م����ن 
التصوي����ت ه����ي األكب����ر ف����ي تاري����خ 
البحري����ن، وتعبر عن الوعي والحس 
ب����ه  يتمّت����ع  ال����ذي  الرفي����ع  الوطن����ي 
الراس����خ  وإيمان����ه  المملك����ة،  ش����عب 
بواجب����ه الوطني وحقه الدس����توري، 
المس����يرة  دع����م  عل����ى  وتصميم����ه 

الديمقراطية.
 وأش����اد باألج����واء اإليجابي����ة الت����ي 
جرت فيها العملية االنتخابية بنجاح 
كبير، وبكل سالس����ة وسهولة ويسر 
وبش����فافة عالية، بفضل اإلجراءات 
والترتيبات المتكاملة التي اتخذتها 
وزارة  ف����ي  المختص����ة  األجه����زة 
ووزارة  الع����دل  ووزارة  الداخلي����ة 
اإلعالم واللجنة العلي����ا لالنتخابات، 
وم����ا يتمت����ع ب����ه ش����عب المملك����ة من 
انضب����اط والت����زام ت����ام بالتعليم����ات، 

وحس وطن����ي رفيع، ورغبة صادقة 
ف����ي تلبي����ة ن����داء الواج����ب، منّوه����ا 
ح����راك  م����ن  البحري����ن  ش����هدته  بم����ا 
ديمقراطي ب����دأت تباش����يره الخيرة 
م����ع انط����الق المش����روع اإلصالح����ي 

لجاللة الملك عام 2001م.

الزياني: نعتز بالمشاركة الشعبية العالية

أكد رئيس البرلمان العربي مش���عل 
االنتخاب���ات  نج���اح  أن  الس���لمي 
ف���ي  2018م  والبلدي���ة  النيابي���ة 
ثق���ة  عكس���ت  البحري���ن  مملك���ة 
المواط���ن ف���ي مؤسس���ات الدول���ة 

وحرية اختيار ممثليه.
وق���ال رئيس البرلم���ان العربي في 
بي���ان أم���س، إن هذا النج���اح يعّبر 
أيًض���ا ع���ن م���دى الدع���م الش���عبي 
الكبير للمشروع اإلصالحي لعاهل 
البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد 
ورف���ض  خليف���ة،  آل  عيس���ي  ب���ن 
ش���ؤون  ف���ي  الخارج���ي  التدخ���ل 

البحرين الداخلية.
العرب���ي  البرلم���ان  رئي���س  وب���ارك 
للبحري���ن نج���اح تل���ك االنتخابات 
ش���هدت  الت���ي  والبلدي���ة  النيابي���ة 
مس���بوقة  غي���ر  ش���عبية  مش���اركة 

وصلت نسبتها األولية 67 %.

رئيس البرلمان 
العربي يبارك 

نجاح االنتخابات

رف���ع األمي���ن العام للمجلس األعلى للش���باب والرياضة الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم آل 
خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان ال 
خليف���ة، وولي العه���د نائب القائد األعلى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة، بمناس���بة النجاح الكبي���ر لالنتخابات 
النيابي���ة لع���ام 2018، مؤك���ًدا أن ه���ذه المناس���بة الوطني���ة المتمي���زة أظه���رت بوضوح 
التفاع���ل اإليجابي من أفراد الش���عب البحريني الوفي وحرصهم على إنجاح المس���يرة 

الديمقراطية لمملكتنا الغالية.

وق���ال إن نج���اح الع���رس االنتخاب���ي يؤكد 
أن المش���روع اإلصالح���ي لصاحب الجاللة 
المل���ك يمضي ف���ي االتج���اه الصحيح نحو 
آفاق واس���عة من الخير واالزده���ار لمملكة 

البحرين على مختلف األصعدة.
عب���ر  وّجه���وا  البحرينيي���ن  أن  وأوض���ح 
مش���اركتهم الفعالة في االنتخابات النيابية 
المل���ك،  جالل���ة  إل���ى  ووالء  ح���ب  رس���الة 
ورس���الة عز وفخ���ر إلى العال���م أجمع تؤكد 
مس���يرة  لدع���م  الش���عبية  اإلرادة  صالب���ة 

اإلص���الح التي دّش���نها جالل���ة الملك بدعم 
ومساندة من صاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء الموق���ر وصاح���ب الس���مو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
وأوض���ح أن الع���رس الديمقراط���ي الكبي���ر 
يعط���ي دالل���ة واضح���ة على ارتف���اع وعي 
وإدراك���ه  السياس���ي  البحرين���ي  المواط���ن 
ألهمي���ة المرحل���ة الت���ي تس���تدعي تغلي���ب 
مصلح���ة الوطن عل���ى أي اعتبارات أخرى، 

فتح���ت  النيابي���ة  االنتخاب���ات  أن  مؤك���ًدا 
صفح���ة مجيدة في تاريخ مملكة البحرين 
تبش���ر بمس���تقبل أكث���ر إش���راًقا له���ذا البل���د 
المعط���اء في ظ���ل قيادة صاح���ب الجاللة 
الملك ال���ذي يحرص على إع���الء منجزات 
م���ن  تش���كله  بم���ا  الديمقراطي���ة  التجرب���ة 
مملك���ة  ونم���اء  لتق���دم  خصب���ة  أرضي���ة 

البحرين في شتى المجاالت.

س��لمان بن إبراهيم: زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين

االنتخابات فتحت صفحة مجيدة بتاريخ البحرين

القاهرة - بنا

الرس���مي  المتح���دث  أش���اد 
باس���م األمين العام للجامعة 
عفيف���ي،  محم���ود  العربي���ة 
بنج���اح االنتخاب���ات النيابية 

والبلدية.
 ون���وه إل���ى النس���بة العالي���ة 
لمش�����������ارك�������ة الم�����واطني�����ن 
البحرينيين ف���ي االنتخابات 

األم���ر ال���ذي يعك���س وج���ود 
وعي ملموس باألهمية التي 
تلعبها المش���اركة السياس���ية 
ف���ي الحياة العامة، خصوصا 
فيم���ا يتعل���ق باختيار ممثلي 
الش���عب البحرين���ي ف���ي كل 
والمجال���س  البرلم���ان  م���ن 

البلدية.

الجامعة العربية تشيد بنجاح االنتخابات

وحرص المتحدث الرسمي على تأكيد الموقف الثابت  «
للجامعة العربية في دعم أمن واستقرار مملكة 
البحرين ورفض أي تدخالت خارجية في شؤونها 

الداخلية.

الشيخ سلمان بن إبراهيم

عبداللطيف الزياني

محرر الشؤون المحلية

رئيس التحرير متحدثا إلى تلفزيون “دبي”
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نصب��ت 20 ألف كامي��را ذكية ف��ي مختلف الم��دن الصينية

“شينجن إنتلفيوجن” تنشىء مقرا بالبحرين

ذك���رت مس���ؤولة في ش���ركة ذكاء اصطناعي صينية أنها تدرس تأس���يس مقر إقليمي لها ف���ي البحرين، في الوقت الذي اختتم فيه مجل���س التنمية االقتصادية في 
البحرين جولة ترويجية في عدد من المدن الصينية بمعية مسؤولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل “تمكين” ومسؤولين في شركات بحرينية.

وأبلغ���ت مدي���رة الحل���ول التقني���ة ف���ي 
روب���ي  إنتلفيوج���ن،  ش���ينجن  ش���ركة 
بي���ان، “الب���اد” أن الش���ركة ركبت قرابة 
20 أل���ف كامي���را ذكي���ة م���زودة بأنظمة 
ال���ذكاء االصطناعي في مختلف المدن 
الصيني���ة، مؤك���دا ف���ي هذا الس���ياق أن 
ش���ينجن تع���د م���ن أكث���ر الم���دن تقدما 
على مس���توى الحلول األمني���ة المعززة 
بال���ذكاء االصطناع���ي من خ���ال قرابة 
مختل���ف  تراق���ب  كامي���را  أل���ف   600

مناحي الحياة واألعمال.
وتقدم الشركة تقنيات متطورة وذكية؛ 
والمركب���ات  الوج���وه  عل���ى  للتع���رف 
وتخلي���ص إجراءات المرور في المعابر 
الحدودي���ة دون الحاج���ة إل���ى الن���زول 
م���ن الس���يارة، وخدمات جم���ع وتحليل 

البيانات.
التنمي���ة  مجل���س  اس���تقطب  وق���د 
الش���ركة  البحري���ن،  ف���ي  االقتصادي���ة 
الصينية للعمل في المملكة، في الوقت 
الذي أبدى عدد من الش���ركات الصينية 
رغبته���ا ف���ي تأس���يس أعم���ال له���ا ف���ي 
البحري���ن خصوص���ا في مج���ال الذكاء 
االصطناعي والحلول األمنية والتجارة 

اإللكترونية.

وع���ن س���بب اختي���ار الش���ركة للبحرين 
لدراس���ة تأس���يس أعم���ال له���ا، أش���ارت 
المسؤولة إلى أن المملكة أوجدت بيئة 
منفتح���ة محف���زة للش���ركات إلى جانب 
عدم وجود ضرائب على الشركات إلى 
جان���ب حري���ة تمل���ك الش���ركات بنس���بة 

.% 100
وأضاف���ت أن البحرين يمك���ن أن تكون 

بوابة لدخول أس���واق الش���رق األوسط 
بحكم بيئتها المنفتحة وقربها من هذه 

األسواق.
والخدم���ات  القطاع���ات  وبخص���وص 
الت���ي تن���وي الش���ركة تقديمها، أش���ارت 
روب���ي إل���ى أن الش���ركة تق���دم الحل���ول 
الت���ي تتعلق بالم���دن الذكي���ة والتجارة 
اإللكتروني���ة الذكية، إل���ى جانب تقديم 

منتجات تس���اعد الش���رطة على مراقبة 
األم���ن وإجراء التحقيقات في الجرائم 

والمخالفات.
اتفاقي���ة  وقع���ت  الش���ركة  أن  وبين���ت 
التنمي���ة  مجل���س  م���ع  إس���تراتيجية 
به���دف  البحري���ن؛  ف���ي  االقتصادي���ة 
دع���م التعاون لدخول الش���ركة للمملكة 

وإقامة مشروع واالستثمار فيها.

منتجات وحلول الشركة في معرض متخصص في شينجن

6.6 %  النمو 
االقتصادي بالصين

توق���ع اقتصادي���ون في تقرير م���ن جامعة 
النم���و  يس���جل  أن  بكي���ن  ف���ي  رنمي���ن 
االقتصادي الصين���ي 6.6 % العام الجاري 
وأن يتباطأ إلى 6.3 % العام المقبل، بينما 
تكاف���ح الصي���ن تحديات تتعل���ق بالتجارة 
الت���ي  التوقع���ات  هيكلي���ة.  وإصاح���ات 
نشرتها خدمة إخبارية جديدة لألكاديمية 
الصينية للعلوم االجتماعية مس���اء السبت 
تتفق مع متوسط التوقعات في استطاع 
أجرت���ه رويترز آلراء 73 اقتصاديا الش���هر 
لضغ���وط  الصي���ن  تع���رض  م���ع  الماض���ي 
م���ع  التجاري���ة  الح���رب  بس���بب  متزاي���دة 
الوالي���ات المتحدة. لكن خبراء حذروا من 
أن الصين س���تظل تواج���ه صعوبات حتى 
إذا ج���رت تس���وية التوت���رات التجارية مع 

الواليات المتحدة.

شنغهاي - رويترز

المنامة - مستقبل الخليج لألعمال

أك���د رئيس مجلس إدارة مجموعة 
مس���تقبل الخلي���ج لألعم���ال أحم���د 
الدولي���ة  التقاري���ر  أن  الحجي���ري، 
المعلوم���ات  بقط���اع  المعني���ة 
تؤك���د  العال���م  واالتص���االت ح���ول 
ه���ذا  ف���ي  البحري���ن  ري���ادة  دائم���ا 
القط���اع، الفت���ا إلى أن ذل���ك يعتبر 
عام���ل ج���ذب مهم���ا لاس���تثمارات 
ف���ي مجال التقني���ة، ودافعا لتعزيز 
تنافسية شركات تقنية المعلومات 

واالتصاالت البحرينية.
وخ���ص الحجي���ري بالذك���ر أح���دث 
تقري���ر لمؤسس���ة “كي ب���ي إم جي” 
البحري���ن  الدولي���ة بش���أن امت���اك 
التكنولوجي���ا  قطاع���ات  أكث���ر 
تنافس���ية وانفتاح���ا على مس���توى 
المنطقة، وأن كلفة مزاولة األعمال 
ف���ي المش���اريع القائم���ة على قطاع 
تكنولوجيا المعلومات هي أقل في 
البحرين بنس���بة 16 % عن المعدل 
الع���ام في منطقة مجل���س التعاون 

الخليجي.
اس���تثمرت  البحري���ن  أن  وأوض���ح 
عل���ى الم���دى الطوي���ل ف���ي قط���اع 

االتص���االت والمعلومات، ووضعت 
خطة اتصاالت حديثة ضمن رؤية 
البحري���ن االقتصادية 2030، وقال 
“عندم���ا تق���وم المملك���ة باس���تثمار 
عل���ى م���دى طويل س���تكون الكلفة 
تنافس���ية وأق���ل م���ن دول تفكر أو 

تبدأ في االستثمار حديثا”.

وأشار إلى أهمية قطاع  «
المعلومات واالتصاالت في 

الناتج المحلي اإلجمالي، وفي 
تنويع مصادر الدخل بعيدا عن 

النفط.

تأكيد جاذبية البحرين لالستثمارات

26 نوفمبر 2018 االثنين
18 ربيع األول 1440

“الوطنــي” يـدرس زيــادة حصصـــه في “اإلسالمــي”
مســتجــــــــدات أي  يتلــــــــَق  لــم   ”BISB“ و   ...%  43.5 ملكيتــــــــه  ســتـرتفــــــــع   ”NBB“

أفصح بنك البحرين الوطني عن أنه ال يزال يدرس إمكان زيادة حصصه في بنك البحرين اإلسالمي، إال أن “اإلسالمي” أعلن عدم 
وجود أي مس���تجدات بخصوص العرض.  وأوضح المستش���ار القانوني العام وس���كرتير بنك البحرين الوطني كابي س���مير الحكيم، 
أم���س، أن االجتم���اع المق���رر لمجلس إدارة “البحرين الوطني” انعقد ف���ي تاريخ 21 نوفمبر )األربعاء الماض���ي( إذ تم أخذ التطورات 

المنجزة حتى اآلن بعين االعتبار وتمت المصادقة عليها.

وبي���ن الحكي���م أن مجل���س اإلدارة ق���رر إجراء 
يخ���ص  فيم���ا  إضافي���ة  وتحلي���ات  مش���ورات 
إمكان تقديم عرض اس���تحواذ طوعي رس���مي 
لألس���هم الص���ادرة لبن���ك البحري���ن اإلس���امي، 
والذي يتوقف على استكمال التحليات المالية 
والمراجعات القانونية الجارية وتس���وية السعر 
وش���روط الع���رض إضاف���ة إل���ى الحص���ول على 
جمي���ع الموافقات القانوني���ة والرقابية الازمة، 

وموافقة مجلس إدارة البنك والمساهمين.
بتقدي���م  س���يقوم  البن���ك  أن  الحكي���م  وأك���د 
إفصاح���ات إضافي���ة في م���ا يخص ه���ذا األمر، 

بالقواني���ن  االلت���زام  لضم���ان  مس���تمر؛  بش���كل 
بن���ك  أعل���ن  ب���دوره،  المطابق���ة.  واإلج���راءات 
البحري���ن اإلس���امي ف���ي بيان نش���ر على موقع 
البورص���ة ع���ن عدم وجود أي مس���تجدات فيما 
يتعل���ق باإلش���عار غي���ر الملزم من بن���ك البحرين 
الوطن���ي المتعل���ق بالنظ���ر ف���ي تقدي���م ع���رض 
طوعي محتمل لألسهم الصادرة لبنك البحرين 
اإلس���امي، حتى ي���وم أمس. وأك���د البنك عدم 
تلقيه أي عرض طوعي رسمي لاستحواذ على 

األسهم الصادرة لبنك البحرين اإلسامي.
وكان بن���ك البحرين اإلس���امي قد أعلن في 22 

أكتوبر الماضي تلقيه إشعاًرا غير ملزم من بنك 
البحرين الوطني بشأن النظر في تقديم عرض 
طوع���ي محتمل فيم���ا يخص األس���هم الصادرة 

من بنك البحرين اإلسامي.
ووفًق���ا لإلعان في ذات اليوم، فإن العرض من 
“الوطن���ي” يخض���ع لعدد من البنود التي تش���مل 
الخاضع���ة  الازم���ة  التحقيق���ات  م���ن  االنته���اء 
بالعناي���ة الواجب���ة وتقيي���م التس���عير الداخل���ي، 
فض���ا عن اس���تام جمي���ع الموافق���ات الرقابية 

وموافقات مجلس اإلدارة والمساهمين. 
وأك���د البنك أنه لم يتم التوقي���ع على أي وثائق 

أي ش���روط  عل���ى  االتف���اق  يت���م  ول���م  رس���مية 
أساسية متعلقة بالعرض المحتمل.

يذك���ر أن بن���ك البحري���ن اإلس���امي أعل���ن ف���ي 
بن���ك  أن  ع���ن  الماض���ي  أغس���طس   16 تاري���خ 
البحري���ن الوطني دخل ف���ي مفاوضات مبدئية 
مع البنك اإلس���امي للتنمي���ة )IDB( فيما يتعلق 
بإمكان ش���راء “الوطن���ي” لملكيت���ه بالكامل في 
 %  14.4 والبالغ���ة  اإلس���امي  البحري���ن  بن���ك 
م���ن رأس الم���ال. وأض���اف ف���ي إع���ان رس���مي 
أن���ه تم توقيع خط���اب نوايا بين بن���ك البحرين 
الوطن���ي والبن���ك اإلس���امي للتنمي���ة لدراس���ة 

األم���ور التنظيمية واإلدارية وتبادل المعلومات 
والتقييم العادل للملكية.  وفي حال تم االتفاق 
بع���د  الش���راء،  الطرفي���ن وتنفي���ذ عملي���ة  بي���ن 
الحص���ول عل���ى الموافقات التنظيمي���ة الازمة، 
س���تزداد ملكية بنك البحرين الوطني من 29.1 
% إل���ى 43.5 % م���ن رأس م���ال بن���ك البحرين 
اإلس���امي.  وبمقتضى ذلك، عّين بنك البحرين 

الوطني مستش���ارين للمساعدة في دراسة هذه 
الصفقة من جمي���ع جوانبها. وأوضح البنك في 
إعانه أن توقيع خطاب النوايا س���ابق الذكر قد 
ال ي���ؤدي بالض���رورة إل���ى اتفاق مل���زم بين بنك 
البحري���ن الوطن���ي والبن���ك اإلس���امي للتنمي���ة 

لاستحواذ على الملكية.

ومن المعلوم أن كبار المالكين )المساهمين( في بنك البحرين اإلسالمي هم  «
صندوق التقاعد العسكري )البحرين( بنسبة 14.53 %، وهيئة التأمينات االجتماعية 

)البحرين( بنسبة 14.53 % ومجلس الوقف )الكويت( 7.18 %، إضافة إلى بنك 
البحرين الوطني والبنك اإلسالمي للتنمية )مقره السعودية(.

أحمد الحجيري

المحرر االقتصادي

علي الفردان من شينجن )الصين(

م��ق��ارن��ة م���ع ال��ش��ه��ر ن��ف��س��ه م���ن ال���ع���ام ال��م��اض��ي

ارتفـــاع التضخـــم 0.5 % في أكتوبـــــر

ارتفع الرقم القياس���ي ألس���عار المس���تهلك 
“التضخ���م” خ���ال ش���هر أكتوبر م���ن العام 
2018 مقارن���ة بالش���هر نفس���ه م���ن الع���ام 
2017 بنس���بة 0.5 %، حي���ث بل���غ الرق���م 
القياسي ألسعار المس���تهلك 131.4 نقطة 

خال شهر أكتوبر من العام 2018 مقارنة 
ب���� 130.8 نقط���ة خ���ال الش���هر نفس���ه من 
الع���ام الس���ابق.    فيم���ا انخف���ض الرق���م 
القياسي ألسعار المستهلك بشكل طفيف 
ف���ي ش���هر أكتوبر من الع���ام 2018 مقارنة 

بش���هر س���بتمبر من العام نفسه بنسبة 0.1 
%، حي���ث بل���غ الرق���م القياس���ي ألس���عار 
ش���هر  خ���ال  نقط���ة   131.4 المس���تهلك 
أكتوب���ر م���ن العام 2018 مقارن���ة ب� 131.5 
نقطة خال ش���هر سبتمبر من العام نفسه. 

وبلغ متوسط االرتفاع في الرقم القياسي 
ألس���عار المس���تهلك ف���ي الفترة م���ن يناير 
ولغاي���ة أكتوبر من العام 2018 ما نس���بته 
2.2 % مقارن���ة بالفت���رة نفس���ها م���ن العام 

.2017

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

استعراض أهمية “الفينتك” في النمو
“جمعيــة المصــارف” و“تمكيــن” ينظمــان نــدوة “التكنولوجيــا المالية”

نظم���ت جمعي���ة مص���ارف البحرين ممثلة بلجن���ة الصيرفة اإلس���المية ندوة حول 
“التكنولوجي���ا المالي���ة )الفينت���ك( ف���ي المصارف اإلس���المية”، وذل���ك بالتعاون مع 
صندوق العمل “تمكين” ضمن إطار فعاليات “أسبوع ريادة األعمال العالمي” الذي 

تنظمه “تمكين”.

التكنولوجي���ا  أهمي���ة  الن���دوة  واس���تعرضت 
المالي���ة “الفينتك” في تحفيز النمو من خال 
تس���ريع المعام���ات واإلج���راءات وتحس���ين 
تجرب���ة العميل وزي���ادة الربحي���ة عن طريق 
خف���ض النفق���ات وزي���ادة اإلنتاجي���ة، إضافة 
إل���ى أث���ر نم���و التح���والت التكنولوجية على 
المعامات المالي���ة من حيث الوقت وجودة 
األداء، األمر الذي قد يخلق نوعا من التحدي 
إل���ى جانب الفرص فيم���ا يتعلق بنمو صناعة 

الخدمات المالية وخاصة اإلسامية.

و قال الرئيس التنفيذي لجمعية  «
المصارف وحيد القاسم إن هذه 

الفعالية حول التكنولوجيا المالية 
في الصيرفة اإلسالمية إنما تأتي 

في إطار فعاليات مشابهة أقامتها 
الجمعية حول هذا الموضوع 

الحيوي والمهم ليس للقطاع 
المصرفي فحسب، بل لقطاعات 

أخرى أيضا مثل قطاع تقنية 
جانب من الندوةالمعلومات واالتصاالت وغيرها.

المنامة - جمعية المصارف

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤش���ر البحرين العام يوم أمس األحد عند مس���توى 1,320.62 بانخفاض 
وقدره 2.59 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل مؤشر 
البحرين اإلس���المي عند مس���توى 896.22 بانخفاض وقدره 7.72 نقطة مقارنة 

بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون في بورصة البحرين 
978.30 ألف س���هم، بقيم���ة إجمالية قدرها 
208.63 أل���ف دينار، ت���م تنفيذها من خال 
24 صفقة، إذ ركز المس���تثمرون تعاماتهم 
على أس���هم قط���اع البن���وك التجاري���ة التي 
بلغت قيمة أس���همه المتداولة 175.77 ألف 
دين���ار أي ما نس���بته 84.25 % م���ن القيمة 
اإلجمالي���ة للتداول وبكمية قدرها 828.79 
ألف سهم، تم تنفيذها من خال 14 صفقة.

وج���اء البن���ك األهل���ي المتح���د ف���ي المركز 
األول، إذ بلغ���ت قيم���ة أس���همه المتداول���ة 
155.34 أل���ف دين���ار أي م���ا نس���بته 74.46 
% م���ن إجمال���ي قيم���ة األس���هم المتداول���ة 
وبكمية قدرها 615 ألف س���هم، تم تنفيذها 
م���ن خ���ال 8 صفق���ات. أم���ا المرك���ز الثاني 

فكان لش���ركة البحرين لاتص���االت )بتلكو( 
أل���ف دين���ار أي م���ا   18.94 بقيم���ة قدره���ا 
نس���بته 9.08 % من إجمالي قيمة األس���هم 
المتداولة وبكمية قدرها 73.40 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خال صفقة واحدة.
ثم جاء بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 
9 أالف دين���ار أي م���ا نس���بته 4.31 % م���ن 
إجمال���ي قيمة األس���هم المتداول���ة وبكمية 
قدرها 15 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 

صفقتين.
وت���م ي���وم أمس تداول أس���هم 8 ش���ركات، 
ارتفعت أس���عار أس���هم ش���ركة واحدة، في 
حي���ن انخفض���ت أس���عار أس���هم ش���ركتين، 
أس���عار  عل���ى  الش���ركات  بقي���ة  وحافظ���ت 

إقفاالتها السابقة.

تداول 978.3 ألف سهم بـ 208.63 ألف دينار
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وجه مصرف البحرين المركزي المزيد من التعليمات لبنك البحرين والشرق واألوسط تتعلق بأعماله وبوضع إدارته والعاملين 
لدي���ه. وأل���زم المركزي البنك بضرورة اس���تقالة أعض���اء مجلس اإلدارة، وتنح���ي المدير التنفيذي والمدي���ر المالي عن مناصبهم 

فورا؛ كونه اعتبرهم غير مؤهلين.

وطالب����ه أيضا بزي����ادة حقوق الملكية 
قب����ل نهاي����ة 2018، م����ع أهمي����ة إنهاء 
التعامل مع أطراف معينة عاملة في 

مجال التمويل التجاري.
له����ذه  نتيج����ة  أن����ه  المرك����زي  وأك����د 
يمك����ن  ال  والمخالف����ات،  التج����اوزات 
ل����ه في الوق����ت الحال����ي التعليق على 
البيانات المالية الفصلية للبنك للفترة 

المنتهية في 30 سبتمبر 2018.
وكان “البحري����ن والش����رق األوس����ط” 
أعلن في 15 الجاري أنه سيتأخر في 
نش����ر البيان����ات المالي����ة الربع س����نوية 
المراجع����ة والمتعلق����ة بالرب����ع الثال����ث 

للعام 2018.
وعقد مجل����س إدارة البن����ك اجتماعا 

لمناقش����ة  2018؛  نوفمب����ر   7 ف����ي 
واعتم����اد البيانات المالي����ة، إال أنه لم 
تتم الموافقة عليها في ذلك التاريخ 
البحري����ن  مص����رف  قي����ام  بس����بب 
المرك����زي بتقديم بع����ض المالحظات 

التي تستوجب تعديالت.
ووج����ه المركزي للبنك في الثامن من 
نوفمبر الجاري بضرورة تقييد بعض 
األنشطة التجارية، والتي حددها في 
التعامل م����ع كيانات تموي����ل تجارية 
محددة ذات عالقة بالبنك، والتعامل 
م����ع البنوك غي����ر المرخصة من جانب 
مصرف البحرين المركزي، والخوض 

بأي استثمار أو تمويل جديد.
وم����ن المعلوم أن مجل����س إدارة بنك 

البحرين والش����رق األوسط قبل يوم 
األربع����اء، 7 نوفمبر 2018، اس����تقالة 
رئي����س  وه����و  بنجامي����ن،  ويلس����ون 
مجل����س اإلدارة وكاروناك����ر نامبالي، 

وهو عضو مجلس اإلدارة.
ويمثل الش����خصين ش����ركة الفوارس 
القابض����ة )كويتية(، والتي تملك نحو 
14.48 % من األسهم الصادرة للبنك، 
االس����تثمارات  ش����ركة  تمتل����ك  فيم����ا 

البحرينية 80.77 %.
ورب����ح البنك خالل الس����تة األش����هور 
األولى من الع����ام الجاري 4.7 مليون 
دوالر، مقارنة ب����� 3.13 مليون للفترة 
المقابل����ة م����ن 2017، فيما بل����غ العائد 
عل����ى الس����هم 1.18 دوالر، متراجع����ا 

من 1.29 دوالر.
وكان البن����ك رف����ع رأس مال����ه الصادر 
والمدف����وع إل����ى 100 ملي����ون دوالر 
حق����وق  أس����هم  إص����دار  خ����الل  م����ن 

األفضلية.
وحق����ق البن����ك العام الماض����ي أرباحا 
صافي����ة بلغ����ت 5.23 ملي����ون دوالر، 
والتي اعتبرت مرتفعة بنس����بة 3.09 
البالغ����ة   ،2016 بالع����ام  قياس����ا   %

أرباحه فيها 5.073 مليون دوالر.

وبنك البحرين والشرق األوسط الذي  «
تأسس في العام 1982، مرخص 

من جانب مصرف البحرين المركزي 
بصفته بنك جملة تقليدي، وهو 
مدرج في بورصة البحرين، تحت 

قطاع االستثمار، إال أنه موقوف عن 
التداول حاليا.

“المركزي” يقيل إدارة “البحرين والشرق األوسط”
ط�����ال�����ب�����ه ب������إي������ق������اف ال�����ت�����ع�����ام�����ل م�������ع ب�����ع�����ض األط�����������راف

 

تناغم باإلصالحات التجارية بين المملكتين
األخ��وة معاني  وتحمل  تاريخية  السعودي  العهد  ول��ي  زي��ارة  الشيخ: 

أك���د رج���ل األعمال، ومالك ش���ركة “مونتري���ال للس���يارات”، إبراهيم الش���يخ، أن زيارة 
ول���ي العه���د الس���عودي، نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء، وزير الدف���اع، صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود إلى البحري���ن، تدعم التكامل 

االقتصادي والشراكة االستراتيجية بين المملكتين”.

واعتب���ر الش���يخ أن “زي���ارة األمي���ر محم���د ب���ن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى بلده الثاني 
البحرين، تؤك���د مدى قوة العالقات التاريخية 
بين البلدين الشقيقين والتي تضرب بجذورها 
في شتى المجاالت”، مشددا على أن العالقات 
بي���ن البحري���ن والس���عودية قوي���ة وتاريخية، 
فض���الاً عن وش���ائج األخ���وة والصداق���ة وصلة 
القربى التي تربط بين شعبي المملكتين. وذكر 
أن “الزي���ارة تعكس تكامل العالقات البحرينية 
الس���عودية، خاص���ة في ض���وء التطلعات التي 
يحمله���ا س���مو ول���ي العه���د الس���عودي للمملكة 

وللمنطقة ولألمتين العربية واإلسالمية.
وأش���اد ومال���ك ش���ركة “مونتريال للس���يارات” 

“بتناغ���م حرك���ة اإلصالح���ات االقتصادية بين 
الس���عودية والبحرين بش���كل غير مسبوق في 
اآلونة األخيرة مع الكش���ف عن تفاصيل إنشاء 
جس���ر الملك حمد إضافة إلى الجس���ر الموازي 
وهو جس���ر الملك فهد، األمر الذي يؤدي بشكل 
مباش���ر الى تضاعف التبادل التج���اري وتعزيز 

حجم االستثمارات المشتركة”.
التاريخي���ة  األخوي���ة  العالق���ات  إن  وق���ال 
الوطي���دة الممي���زة الت���ي تجم���ع بي���ن البحرين 
أنم���وذج  كاف���ة،  المج���االت  ف���ي  والس���عودية 

يقتدى به في التعاون بين األشقاء.
ولفت الش���يخ إل���ى أن “تعزيز العمل المش���ترك 
بي���ن قطاع���ي األعم���ال الس���عودي والبحريني 

يش���جع المس���تثمر إلقام���ة ش���راكات تجاري���ة 
خ���الل  م���ن  الجانبي���ن  بي���ن  واس���تثمارية 
االس���تفادة من الف���رص االس���تثمارية المتاحة 
في المملكتين”، مش���يدااً “بتذليل العقبات أمام 
رج���ال األعم���ال البحرينيين والس���عوديين بما 

يعكس شكل العالقات وعمقها التاريخي.

وقال الشيخ إن “أبرز ما يدل على قوة العالقات 
بين البلدين أن المملكة العربية السعودية تأتي 
ف���ي مقدمة الش���ركاء التجاريي���ن للبحرين من 
بين الدول العربية والخليجية، واألولى عربيااً 
من حيث التدفقات واالس���تثمارات المباش���رة 
ف���ي البحرين، إضافة إلى نمو التبادل التجاري 
بين المملكتين %51 خالل 8 س���نوات، وزيادة 
نس���بة التب���ادل التجاري بي���ن المملكتين بين 3 

.” و10 مليارات دوالر سنويااً

وأثنى الشيخ على “جهود ومبادرات  «
القطاع الخاص في المملكتين حيث 
تعد حلقة وصل هامة نحو التكامل 

االقتصادي والتجاري باعتبار القطاع 
الخاص محركًا هامًا نحو تطوير 

االقتصاد والتجارة بين المملكتين، 
االمر الذي يسهم في انتعاش اقتصاد 

المملكتين ما يعود بالنفع على 
الشعبين الشقيقين”.

إبراهيم الشيخ

المنامة - مونتريال للسيارات

المنامة - زين البحرين

اس���تضافت زين البحرين ورش���ة عمل رئيس���ة في مكاتبها حول موضوع “التحول 
الرقمي” في البحرين والمنطقة. وس���ّلطت ورش���ة العمل التدريبية التي اس���تمرت 
لم���دة س���اعتين عل���ى كيفية تش���جيع وتبني ش���ركة زي���ن البحرين لثقاف���ة االبتكار 
الرقم���ي، وأس���باب توجب الش���ركات الكب���رى على إح���داث ثورة رقمي���ة وتعزيزها 
نجاحه���م  اس���تمرار  لضم���ان  والعم���اء؛  النهائيي���ن  المس���تخدمين  م���ع  للتفاع���ل 

والمحافظة على ريادتهم.

وق���اد ورش���ة العمل ريكاردو دي بالس���يو الذي يتمت���ع بما يزيد عن 25 عام���ا من الخبرة في 
قط���اع التكنولوجي���ا، والذي ش���غل مناص���ب قيادية لكبرى ش���ركات التكنولوجي���ا في جميع 
أنحاء الش���رق األوس���ط وأميركا الالتينية وأوروبا وأميركا الش���مالية، وهو مستثمر مختص 
في العديد من الش���ركات الناش���ئة. كما يش���ارك ريكاردو في العديد من المبادرات بالتعاون 

مع وكالة ناسا من خالل دعم الشركات التكنولوجية الناشئة للدخول في برامج الفضاء.
وق���ال مدي���ر عام ش���ركة زين البحري���ن محمد زي���ن العابدين “يس���اهم التح���ول الرقمي في 
تس���هيل العملي���ات، ويوفر فرصا غير محدودة لنمو األعم���ال التجارية وزيادة رضا العمالء. 
تحرص زين البحرين من خالل تبني هذا التوّجه المتنامي على مواصلة االعتماد على هذه 
التكنولوجيا الحيوية كجزء من اس���تراتيجيتها؛ لضمان تلبية احتياجات عمالئنا والمجتمع 

بأكمله”.
وتدرك زين أهمية احتضان التحول الرقمي لتقديم تجربة استثنائية للعمالء، حيث أطلقت 
الش���ركة خالل الش���هر الماضي قناة “zBot” التفاعلية الجديدة كليا، والتي تس���تخدم أحدث 
حلول الذكاء االصطناعي للتفاعل مع العمالء، لتصبح من خاللها أول شركة اتصاالت تطلق 

هذه القناة المبتكرة في المملكة.
وأضاف زين العابدين: “يدل إطالق قناة “zBot” الرقمية على التزام زين البحرين المس���تمر 
بتقدي���م تج���ارب اس���تثنائية للعمالء، وس���تواصل الش���ركة االس���تثمار في التح���ول الرقمي 

لتزويد العمالء استجابة فورية وخاصة، وتجربة أكثر بساطة وسهولة”.

زين تستضيف “ورشة للتحول الرقمي”

أعلن���ت وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة لجمي���ع أصح���اب 
ب���وزارة  المس���جلة  الفردي���ة  والمؤسس���ات  التجاري���ة  الش���ركات 
الصناع���ة والتجارة والس���ياحة، أنه س���يتم تطبيق رس���وم مزاولة 
األنشطة التجارية بدءا من األول من ديسمبر 2018، حيث سيتم 
تحصيل رسم موحد قدره 100 دينار عن كل طلب قيد أو تجديد 
قيد في الس���جل التجاري لمدة س���نة لكل منش���أة تجارية أيااً كان 
النش���اط أو األنش���طة الواردة في الس���جل التابع لها وذلك لعدد 3 
أنش���طة، فإذا زاد عدد األنش���طة في المنش���أة الواح���دة عن ثالثة، 
فيس���تحصل رس���م ثابت قدره 100 دينار عن كل نش���اط إضافي، 
علم���ااً ب���أن ال���وزارة لن تحتس���ب أي رس���وم أنش���طة تف���رض عليها 

الجهات الحكومية األخرى رسومااً لمزاولتها أو الترخيص بها.

ق���ال الرئي���س التنفيذي لش���ركة البت���رول الوطنية الكويتية ي���وم أمس األحد 
ا بحلول  إن الش���ركة تعت���زم زيادة طاقتها التكريرية إل���ى مليوني برميل يوميًّ
2035، وذل���ك في إطار اس���تراتيجية س���تتكلف 25 ملي���ار دوالر. جاء ذلك في 

كلمة للرئيس التنفيذي محمد غازي المطيري خال مؤتمر صحافي.

ومن المتوقع أن تصل الشركة إلى 
طاقة تكريري���ة قدرها 1.4 مليون 
 ،2020 بحل���ول  ���ا  يوميًّ برمي���ل 
وذلك بعد تشغيل مشروع الوقود 
النظي���ف ومصف���اة ال���ُزور الج���اري 
���ا. وأض���اف المطيري  بناؤه���ا حاليًّ

أن خيارات التمويل الستراتيجية 
الشركة تش���مل التمويل الذاتي أو 
من مؤسس���ة البترول الكويتية أو 
االقت���راض من البن���وك المحلية أو 
األجنبي���ة. لكنه لم يح���ّدد أي خيار 

سيؤخذ به.

اتطبيق رسوم األنشطة 1 ديسمبر الكويت سترفع “التكرير” لمليوني برميل يوميًّ

وقع���ت مجموع���ة اللولو هايب���ر ماركت، 
اتفاقي���ة مع الحرس الوطني الس���عودي، 
متاج���ر  و7  للتس���وق  مركزي���ن  لفت���ح 
س���وبر مارك���ت ف���ي الدم���ام واإلحس���اء 
في المملكة العربية الس���عودية. وسيتم 
افتت���اح ه���ذه المراك���ز والمح���ال داخ���ل 
ح���رم ُمجمعات قوات الح���رس الوطني 
الس���عودي، لتوفير الخدمات لمس���ؤولي 
الح���رس الوطني الس���عودي وعائالتهم. 
وق���ع االتفاقي���ة كٌل م���ن وكي���ل الحرس 
الوطن���ي صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
ب���ن عب���د  ب���ن س���عود  ب���در  ب���ن  مش���عل 
العزيز، ورئي���س مجلس اإلدارة والعضو 
الدولي���ة،  اللول���و  لمجموع���ة  الُمنت���دب 
يوسف موسليم، وذلك في مكتب الملك 
فه���د للح���رس الوطن���ي في الدم���ام يوم 

األربعاء 21 نوفمبر 2018. 

موس���يليم  ق���ال  التوقي���ع،  حف���ل  بع���د 
“نتشرف بأن يتم اختيارنا لهذه المبادرة 
المرموق���ة، ونود هنا أن نتوجه بالش���كر 
والتقدير إلى الحرس الوطني السعودي 
عل���ى ه���ذا الخي���ار، وس���نحرص على أن 
تك���ون مراكز ومتاج���ر مجموع���ة اللولو 
هايب���ر مارك���ت عل���ى أرقى مس���توى بما 
ومنتج���ات  س���لع  م���ن  وتوف���ره  تضم���ه 
الوطن���ي  الح���رس  مس���ؤولي  لخدم���ة 
وعائالته���م “. وأض���اف “س���يتم افتت���اح 
هذه المراكز والمتاجر في األشهر الستة 
المقبل���ة، وم���ن المتوق���ع أن تول���د فرص 
عمل كبيرة للش���باب السعودي، وتوظف 
مجموع���ة اللول���و حالي���ااً أكثر م���ن 2700 
مواط���ن س���عودي بم���ا ف���ي ذل���ك اإلناث 
ف���ي مراكز ومتاجر اللولو الُمنتش���رة في 
جميع أنحاء المملكة، ونهدف الى توفير 

ف���رص العم���ل ألكث���ر م���ن 5000 مواطن 
سعودي بحلول نهاية عام 2020.

وتابع موس���ليم “كما ننته���ز هذه الفرصة 
خ���ادم  إل���ى  وتقديرن���ا  ش���كرنا  لنق���دم 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان بن 
عب���د العزي���ز آل س���عود، وإل���ى صاح���ب 

الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان 
ب���ن عب���د العزي���ز آل س���عود، ول���ي العهد 
وزي���ر  ال���وزراء  مجل���س  رئي���س  نائ���ب 
الدف���اع، وإل���ى قي���ادة المملك���ة العربي���ة 
الس���عودي التي طالما قدمت دعمااً كبيرااً 

لالستثمارات والتنمية االقتصادية ”.

الدمام - اللولو هايبر ماركت

“اللولو” و”الحرس السعودي” يوقعان شراكة

أثناء توقيع االتفاقية

الكويت - رويترزالمنامة - الصناعة والتجارة

محمد المطيري

المحرر االقتصادي

مب���ادرة  الس���عودية  أرامك���و  أطلق���ت 
“اكتف���اء”؛ لتعزيز المحتوى المحلي في 
عملياته���ا، وذلك من خ���الل فتح فرص 
أمام الموردي���ن والمصنعين المحليين، 
 3.5  ( 13 ملي���ار ري���ال  تق���ارب  بقيم���ة 
ملي���ار دوالر(، وذل���ك تطبيق���ا أله���داف 
رؤي���ة 2030 المتعلقة بتعزيز المحتوى 

المحلي.
أب���رز  أح���د  اكتف���اء”  ويعتب���ر 
لتنفي���ذ  الس���عودية  أرامك���و  مب���ادرات 
إس���تراتيجياتها في دف���ع عجلة تطوير 
بالمملك���ة،  الطاق���ة  خدم���ات  قط���اع 
واإلس���هام ف���ي وض���ع أس���ِس منظومة 
اس���تقطاب  عل���ى  تس���اعد  اقتصادي���ة 
وتش���جيع صناع���ات محلي���ة مرتبط���ة 
بقط���اع الطاقة، وقادرة على المنافس���ة 

في الساحة العالمية.
اكتف���اء،  برنام���ج  تصمي���م  ت���م  وق���د 
وإطالقه في األول من ديسمبر 2015؛ 
بي���ن  العالق���ة  م���ن  االس���تفادة  به���دف 
أرامك���و الس���عودية ومقدمي الخدمات 

والمصنعي���ن؛ م���ن أج���ل تعزي���ز أهداف 
المحت���وى  مس���توى  لرف���ع  الش���ركة 
المحلي، مع نهاية العام 2021 إلى نحو 
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كما يعمل “اكتفاء” على تطوير منظومة 
اقتصادي���ة متنّوع���ة ومس���تدامة لديها 
القدرة على المنافسة في قطاع الطاقة 
بالمملكة، والدفع بنحو 360 ألف خريج 
من 30 مركزا ومعهد تدريب إلى سوق 

العمل بحلول العام 2030.
ويواك���ب برنامج اكتفاء إس���تراتيجية 
أرامك���و الس���عودية ف���ي دع���م وتعزي���ز 
برام���ج المحت���وى المحل���ي، إذ إن���ه من 
البرامج األساس���ية في أعمال الش���راء 
الت���ي تنفذه���ا الش���ركة م���ا ُيس���هم ف���ي 
والتوّس���ع  التوطي���ن،  وتي���رة  تس���ريع 
للش���ركات  االس���تثمارية  الف���رص  ف���ي 
الصغيرة والمتوس���طة، بما يجعلها أكثر 
ق���درة عل���ى النم���و ومواجه���ة تحديات 
المس���تقبل، واإلس���هام الفاعل في النمو 

االقتصادي.

أرامكو: فرص بقيمة 3.5 مليار دوالر
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -164300( اعالن رقم

معاملة مشتركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -161847( اعالن رقم

معاملة مشتركة
تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ساجدة مكي يوسف مكي البوسطة

االسم التجاري الحالي: بيت الفرح للمقاوالت

االسم التجاري: بيت الفرح ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ساجدة مكي يوسف مكي البوسطة

االسم التجاري الحالي: بيت الفرح للمقاوالت

االسم التجاري: بيت الفرح لخدمات اللوجستية

قيد رقم: 98290-2قيد رقم: 3-98290

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

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

العملیات البسیطة : الثآلیل ،األکیاس الدهنیة ..الخ

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةعبر الشرق للنقليات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )158218( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركةإدارتي ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد / السيد مرتضى شبر جعفر القصاب باعتباره المصفي القانوني لشركةعبر 
الش���رق للنقلي���ات ذ.م.م، والمس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب 
القيد رقم 109180، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد / هاني عبدالحسين ناصر محمد باعتباره المصفي القانوني لشركة إدارتي 
ذ.م.م، والمسجلة كشركة ذات مسئوولية محدودة بموجب القيد رقم 122630، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.
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مقتل قياديين من قاعدة 
اليمن بغارة أميركية

قتل 6 عناصر من تنظيم القاعدة بينهم 
قياديان في مديرية القريشية بمحافظة 

البيضاء باليمن، أمس األحد، بعد أن شنت 
طائرة أميركية بدون طيار “درون” غارة 

جوية على مواقع التنظيم المتطرف.
وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة 

األميركية استهدفت موقعا للقاعدة بمنطقة 
ذي كالب في القريشية، مما أدى إلى مقتل 
القياديين أبو محمد الذهب وأبو القعقاع 4 

من مرافقيهم. وتستهدف الواليات المتحدة 
بين الحين واآلخر، مسلحي القاعدة في 

محافظات اليمن الجنوبية.
وتصنف واشنطن فرع القاعدة في اليمن، 

المعروف باسم “القاعدة في جزيرة العرب”، 
كأخطر فروع التنظيم اإلرهابي.

تب��ادل االتهام��ات بالمس��ؤولية بي��ن الحكوم��ة والمعارضة

هجوم بـ “غازات سامة” على حلب

أصيب أكثر من مئة ش���خص في هجوم يش���تبه أنه بغاز س���ام في حلب الس���ورية في وقت متأخر من مساء السبت وصفه مسؤول من قطاع الصحة بأنه األول من 
نوعه في المدينة. واتهمت الحكومة السورية وحليفتها روسيا المعارضة بشن الهجوم لكن مسؤولين بالمعارضة نفوا ذلك.

وبع���د هجوم “الغازات الس���امة”، ش���نت 
طائ���رات حربية روس���ية، غ���ارات على 
مناطق تحت س���يطرة فصائل معارضة 
غرب���ي مدين���ة حل���ب ش���مالي س���وريا، 
م���ن  أكث���ر  من���ذ  األول���ى  للم���رة  وذل���ك 

شهرين.
وذك���رت وزارة الدفاع الروس���ية أنه تم 
القض���اء على المس���لحين الذي���ن نفذوا 
هج���وم حل���ب وأبلغنا تركي���ا بالضربات 

مسبقا.
والغارات هي األولى منذ إعالن االتفاق 
الروس���ي التركي في 17 سبتمبر بشأن 
إنش���اء منطقة منزوعة الس���الح تشمل 
جزءا من محافظة إدلب مع ريف حلب 
الغرب���ي، وريف حم���اة الش���مالي وريف 

الالذقية الشمالي الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
ال���ذي يراق���ب الح���رب ف���ي س���وريا إن 
القصف نش���ر رائحة نفاذة وتسبب في 
إصابة العشرات بمشكالت في التنفس 

في حلب التي تخضع لحكم الدولة.
وقال المرصد كذلك إن طائرات قصفت 
مناط���ق تس���يطر عليه���ا المعارض���ة في 
ش���مال غرب س���وريا أم���س األحد ألول 
مرة منذ أن اتفقت روس���يا وتركيا على 
المنطقة منزوعة الس���الح في س���بتمبر 

الماضي.
الس���ورية  العربي���ة  الوكال���ة  وذك���رت 
 107 أن  األح���د  أم���س  )س���انا(  لألنب���اء 
أش���خاص أصيب���وا ف���ي حل���ب بع���د أن 
مناط���ق  ث���الث  المعارض���ون  أص���اب 

”بقذائف تحتوي غازات سامة“.

وه���ذا هو أكبر ع���دد للضحايا في حلب 
من���ذ أن اس���تعادت الق���وات الحكومية 
وحلفاؤه���ا الس���يطرة عل���ى المدينة من 

المعارضة قبل قرابة عامين.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي 
المعارضة السورية بإطالق قذائف بغاز 
الكل���ور عل���ى المدين���ة م���ن إدل���ب التي 
تسيطر عليها المعارضة. وحثت وزارة 
الخارجية السورية مجلس األمن التابع 
لألم���م المتح���دة عل���ى إدان���ة الهج���وم 
وقالت ”إن حكومة الجمهورية العربية 
الس���ورية تطالب مجلس األمن باإلدانة 
الجرائ���م  له���ذه  والش���ديدة  الفوري���ة 

اإلرهابية“.
المعارض���ة  م���ن  مس���ؤولون  ونف���ى 
اس���تخدام أس���لحة كيماوي���ة واتهم���وا 

حكومة بدمشق بمحاولة توريطهم.
وقال عبد السالم عبد الرزاق المتحدث 
الزنك���ي  الدي���ن  ن���ور  حرك���ة  باس���م 
المعارض���ة إن المعارضي���ن ال يملك���ون 
أس���لحة كيماوية وليس لديه���م القدرة 

على إنتاجها.

وأضاف عبد الرزاق على تويتر يقول  «
”النظام المجرم وبتعليمات من روسيا 

يحاول اتهام الثوار باستخدام مواد 
سامة ضد مواقع في مدينة حلب وهذا 

محض كذب فالثوار ال يملكون سالًحا 
ا وال مختبرات لتجهيزه وال  كيميائيًّ

يمتلكون أغلب وسائط االستخدام“. 
واتهم أبو عمر المتحدث باسم فيلق 

الشام دمشق بمحاولة تلفيق هذه 
”التمثيلية الخبيثة“ كذريعة لمهاجمة 

بلدات تسيطر عليها المعارضة.

بيروت - رويترز

عدن - أ ف ب

بعد الهجوم السام.. غارات روسية تستهدف قوات المعارضة

غزة - د ب أدبي - العربية نتالكويت - رويترز

نقل رئيس مجلس األمة الكويتي )البرلمان( مرزوق الغانم أمس األحد اس���تياء 
أمي���ر البالد الش���يخ صباح األحم���د الجابر الصب���اح مما وصفه ”بتعس���ف“ بعض 

النواب في استخدام أدواتهم الدستورية.

وق���ال الغان���م ف���ي تصريح���ات للصحفيين 
إن أمي���ر الكوي���ت ال���ذي التقاه أم���س كلفه 
بنق���ل رس���الة للن���واب ”مفاده���ا ب���أن هن���اك 
تعس���فا وس���وء اس���تخدام لبع���ض األدوات 
الدستورية، وأن مسؤولية أعضاء المجلس 
التصدي لهذا التعس���ف وإس���اءة استخدام 

بعض األدوات الدستورية“.
وأض���اف الغانم أن أمي���ر الكويت ”يثق في 
عقالنية وحكمة أعض���اء مجلس األمة في 

التصدي لهذه الممارسات“.
ويعد اس���تجواب رئي���س الوزراء في 
الكوي���ت قضي���ة حساس���ة تتحس���ب 

نائ���ب  له���ا الحكوم���ة. ويح���ق ألي 
استجواب رئيس الوزراء أو 

أي من أعضاء الحكومة.
الكوي���ت  أمي���ر  وح���ذر 

الش���يخ صب���اح األحم���د الصباح ف���ي كلمته 
أم���ام البرلمان في 30 أكتوب���ر من ”التمادي 
بمخالفة الدستور والقانون“ وعبر عن عدم 
رضاه عن كثرة االس���تجوابات واستجواب 
ف���ي  تدخ���ل  أم���ور  ف���ي  ال���وزراء  رئي���س 

اختصاص الوزراء.

وقال ”لماذا كل هذا السباق المحموم  «
على تقدیم االستجوابات ؟!! ولماذا 

اإلصرار على تقدیم االستجوابات 
لرئیس مجلس الوزراء في أمور 
تدخل في اختصاص وزراء 

آخرين ؟! بالمخالفة للدستور 
والالئحة الداخلية لمجلس 

األمة ولقرارات المحكمة 
الدستوریة التفسیریة 

الواضحة“.

انتش���رت تقاري���ر صحافي���ة خ���الل اليومي���ن األخيري���ن تفي���د بمطالبة نظ���ام إيران 
لبريطاني���ا بتس���ديد دي���ون على لن���دن لنظام الش���اه اإليران���ي، في س���بعينات القرن 
الماض���ي. وج���اءت هذه التقاري���ر على خلفية مطالب���ات بريطانية لطه���ران بإطالق 
سراح الناشطة الحقوقية نازنين زاغري المعتقلة في السجون اإليرانية منذ فترة.

باس���م  الرس���مي  المتح���دث  وكان 
الخارجي���ة اإليراني���ة بهرام قاس���مي قد 
نفى أمس األح���د 25 نوفمبر، وجود أي 
عالق���ة بي���ن الدي���ون اإليراني���ة القديمة 
بريطاني���ا  عل���ى  إلي���ران  المس���تحقة 
ومل���ف نازني���ن زاغ���ري، قائ���ال إن مث���ل 
ه���ذه المزاعم تطرحه���ا “مراكز إعالمية 
عل���ى  للضغ���ط  مح���ددة”  وسياس���ية 

طهران.
وتع���ود قضية “مس���تحقات” إيران لدى 
بريطانيا إلى سبعينيات القرن العشرين، 
إبان حكم الش���اه، أي قبل الثورة، حيث 
كان هن���اك اتف���اق على بع���ض الواردات 
أح���داث  لك���ن  إلي���ران،  بريطاني���ا  م���ن 
الثورة منعت تس���ليم هذه المواد كما لم 

ترد لندن ما تس���لمته من أم���وال، تقول 
طه���ران إنه���ا 500 ملي���ون دوالر. وف���ي 
المقابل، نش���رت تقارير صحافية أخرى 
ع���زم بريطاني���ا دفع الديون المس���تحقة 
عليها منذ عهد الشاه، مقابل اإلفراج عن 
نازنين زاغري. أم���ا نازنين زاغري، فهي 
ناشطة بريطانية من أصول إيرانية، أي 
أنها مزدوجة الجنس���ية، وهي متزوجة 
م���ن بريطان���ي، وتعمل لصالح مؤسس���ة 

إعالمية.

وقد تم اعتقالها في مطار طهران  «
الدولي، قبل عامين، أثناء عودتها 

إلى لندن، في أعقاب زيارة إلى 
إيران، واتهمتها طهران بمحاولة 

إسقاط النظام.

ف���ي الوق���ت الذي ي���زور فيه وف���دان من حركة فت���ح القاهرة؛ للبح���ث في ملفي 
المصالحة والتهدئة في غزة، رفضت حماس، أمس األحد، شرطين إسرائيليين 
لتثبي���ت التهدئة، وهما إقامة منطقة عازلة قرب الس���ياج الحدودي يمنع دخول 

الفلسطينيين إليها، ووقف حفر األنفاق الهجومية.

ويتوجه األحد وفد من حركة فتح إلى 
القاه���رة للتش���اور مع الجان���ب المصري 
حرك���ة  م���ع  المصالح���ة،  مل���ف  بش���أن 

حماس، والذي ترعاه مصر.
ويضم الوفد عضو اللجنتين التنفيذية 
والمركزي���ة لحركة فت���ح، عزام األحمد، 
ووزير الش���ؤون المدني���ة، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، حس���ين الشيخ، 

الل���واء  العام���ة،  المخاب���رات  ومدي���ر 
ماجد فرج.

وف���ي ه���ذا الش���أن، ق���ال صائب 
اللجن���ة  س���ر  أمي���ن  عريق���ات، 

التحري���ر  لمنظم���ة  التنفيذي���ة 
مص���ر  إن  الفلس���طينية، 
مكثف���ة  جه���ودا  تب���ذل 

لتحقيق المصالح���ة الوطنية من خالل 
وتدريج���ي  وتدقي���ق  ش���امل  تطبي���ق 
التف���اق 2017 القاضي بعودة الحكومة 
إل���ى غ���زة وممارس���ة مهامه���ا. وأضاف 
أن ال مب���رر لحركة حم���اس لعدم تنفيذ 

االتفاق بشكل شامل.

وكانت الفصائل الفلسطينية في  «
قطاع غزة أعلنت منتصف نوفمبر 

وقفا إلطالق النار مع إسرائيل 
بجهود مصرية، بعد تصعيد 

خطير للمواجهات في األيام 
الماضية هدد باندالع 
حرب بين القطاع 

المحاصر والدولة 
العبرية.

حماس ترفض شرطين للتهدئةطهران تحاول االلتفاف على العقوباتأمير الكويت مستاء من “تعسف” النواب
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بروكسل - أ ف ب

اخلرطوم - وكاالت

أكد رئيس المجلس األوروبي دونالد 
توس���ك أن زعماء االتحاد األوروبي 
المك���ون م���ن 27 دولة، أق���روا أمس 

األحد اتفاق خروج بريطانيا.
وأوضح بعد أقل من س���اعة من بدء 
قم���ة زعم���اء التكت���ل “أق���ر االتح���اد 
االنس���حاب  اتفاقي���ة  األوروب���ي 
واإلعالن السياس���ي بشأن العالقات 
االتح���اد األوروب���ي والمملك���ة  بي���ن 

المتحدة في المستقبل”.
دالي���ا  ليتواني���ا  رئيس���ة  وصرح���ت 
جريباوس���كايتي بع���د الجلس���ة “ت���م 
بريطاني���ا،  خ���روج  اتف���اق  إق���رار 
لك���ن طريق عملي���ة الخ���روج مازال 

طويال”.
وتغ���ادر بريطانيا االتح���اد األوروبي 
رسميا، وهي أول دولة تترك التكتل، 

منتصف ليل 29 مارس المقبل.

أعلن���ت مص���ر والس���ودان أم���س األح���د 
االتف���اق على تس���يير دوريات عس���كرية 
مش���تركة على الحدود بينهما “لمكافحة 
المش���روعة،  غي���ر  والهج���رة  اإلره���اب” 
حزم���ة  توقي���ع  م���ن  ش���هر  بع���د  وذل���ك 

اتفاقات اقتصادية في الخرطوم.
خت���ام  ف���ي  المش���ترك  اإلع���الن  وج���اء 
زي���ارة وزي���ر الدف���اع واإلنت���اج الحرب���ي 
التق���ى  حي���ث  للخرط���وم،  المص���ري 
نظي���ره الس���وداني. وقال رئي���س أركان 

الجي���ش الس���وداني، الفري���ق أول كمال 
عبدالمع���روف، ف���ي خت���ام الزي���ارة التي 
اس���تمرت يومين: “في جانب العمليات، 
دوري���ات  )تس���يير(  عل���ى  االتف���اق  ت���م 
مش���تركة، وقريب���ا ق���وات مش���تركة، كل 
ذلك لمكافحة اإلره���اب وضبط الحدود 

والجرائم العابرة لها”.
 وتمت���د ح���دود البلدين بط���ول أكثر من 
ألف���ي كيلومت���ر ف���ي منطق���ة صحراوية 

شاسعة.

االتحاد األوروبي يقر اتفاق “بريكست”

اتفاق مصري سوداني على نشر قوات مشتركة

باريس - وكاالت القاهرة - أ ف ب

اس���تحوذت تظاهرة “الس���ترات الصفراء” التي تخللتها أعمال قمع وش���غب في جادة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، 
على اهتمامات الناشطين العرب على مواقع التواصل االجتماعي.

واتس���مت بع���ض التعليق���ات على االش���تباكات 
األم���ن  وق���وات  المحتجي���ن  بي���ن  العنيف���ة 
بالسخرية، ووصف أصحابها ما يحدث ببداية 
“الخري���ف األوروب���ي”، وطالب���وا ق���وات األم���ن 
بضب���ط النف���س، بينما كرر البعض اآلخر أش���هر 
الجم���ل التي كانت تقال في أوج االش���تباكات 
التي شهدتها بلدان ما يعرف ب� “الربيع العربي”.

الحتجاج���ات  الثان���ي  الكبي���ر  الي���وم  وش���هد 
“الس���ترات الصف���راء” ف���ي جادة الش���انزيليزيه 
الت���ي كانت الس���لطات أعلنت من���ع التجمع في 
قس���م منه���ا، صدام���ات حت���ى وق���ت مبكر من 
المس���اء، اس���تخدمت فيها ق���وات األمن قنابل 
المي���اه  وخراطي���م  للدم���وع،  المس���يل  الغ���از 
لتفري���ق المتظاهرين. واعتقلت الش���رطة 103 
عل���ى  معه���م  التحقيق���ات  وب���دأت  أش���خاص، 
ارتف���اع  عل���ى  اعتراض���ا  تظاهراته���م  خلفي���ة 

إصاب���ة  الص���ور  وأظه���رت  الوق���ود.  أس���عار 
عش���رات المحتجين من جراء تعامل الش���رطة 
العني���ف. وش���جب مغ���ردون تعام���ل الش���رطة 
ض���د المتظاهري���ن، وتس���اءل أحده���م “ما هذا 

التعام���ل الهمج���ي م���ن قب���ل س���لطات ماكرون 
م���ع المتظاهري���ن الش���رفاء. وحش���ية العس���كر 
الفرنس���ي ال مثي���ل لها. عليك���م أن تكونوا أكثر 

تحضرا بدال من إرهاق األرواح البريئة”.

أيدت محكمة النقض المصرية أمس األحد حكما بإعدام 9 متهمين، وخففت أحكام أخرى إلى الس���جن المؤبد بحق 6 آخرين في 
قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

 15 القاه���رة  وعاقب���ت محكم���ة جناي���ات 
متهمي���ن  و8  المؤب���د،  بالس���جن  متهم���ا 
بالس���جن المش���دد 15 عام���ا، و15 متهم���ا 
وانقض���اء  أع���وام،   10 المش���دد  بالس���جن 
الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي 

توفي قبل الفصل في الدعوى.
ورفض���ت محكم���ة النق���ض ف���ي 19 أبريل 
الماضي طعن 46 متهما في قضية اغتيال 
النائ���ب الع���ام، على ق���رار إدراجهم بقوائم 
اإلرهابيي���ن، وأي���دت ق���رار اإلدراج لم���دة 
3 س���نوات، كم���ا قض���ت محكم���ة جنايات 
القاه���رة يوليو العام الماض���ي، بإعدام 28 

متهما؛ إلدانتهم باغتيال النائب العام.
واغتيل بركات في انفجار سيارة مفخخة 
استهدف موكبه قرب منزله بمنطقة مصر 
الجديدة ش���مال ش���رقي العاصمة القاهرة 

في يونيو 2015.
ووج���ه للمتهمي���ن آن���ذاك ارت���كاب جرائ���م 
القت���ل العمد مع س���بق اإلص���رار والترصد 
وحيازة أس���لحة نارية م���ن دون ترخيص 
ش���ديدة  “قناب���ل  مفرقع���ات  وحي���ازة 

االنفجار” وتصنيعها.

يذكر أن وزير الداخلية السابق مجدي  «
عبدالغفار اتهم في وقت سابق جماعة 

اإلخوان “اإلرهابية” بالتخطيط 
والتنفيذ لحادثة اغتيال بركات.

أصيب متظاهرون من جراء تعامل الشرطة الذي اتسم بالعنف النائب العام السابق هشام بركات

دع������������وات “ع�����رب�����ي�����ة” ل����ض����ب����ط ال���ن���ف���س م��ت��ورط��ون ف��ي ق��ض��ي��ة “اغ��ت��ي��ال ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام”

“جبهة باريس” تنذر بـ “خريف أوروبي” مصر.. حكم نهائي بإعدام 9
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العرس البحريني نجح... 
موتوا بغيظكم

بطن الهوى

“67 %” ه����ي نس����بة المش����اركة ف����ي االنتخاب����ات 
النيابي����ة البحريني����ة، فليخس����أ أع����داء البحري����ن، 
وليخس����أ كل المرجفي����ن الذين أرادوا أن يش����متوا 
ف����ي بلدنا ويش����ككوا ف����ي تجربتن����ا الديمقراطية. 
إنني أفتخر بالش����عب البحريني ومس����توى الوعي 
ال����ذي وص����ل إلي����ه، وال����ذي يجعلن����ا نطمئ����ن إل����ى 

مستقبل بلدنا وتماسكه.
لقد قمتم بعمل رائع أيها الش����عب النبيل، وقطعتم 
الطري����ق عل����ى الش����رذمة القليل����ة الت����ي أرادت أن 
تجعل من انتخاباتكم ش����يئا يس����يء إلى البحرين 
واستقرارها وتقدمها الواثق إلى مستقبل أفضل.
لق����د انتصرتم يا أبناء البحرين على كل محاوالت 
االخت����راق الدنيئ����ة الت����ي أرادت إفس����اد الع����رس 
وتصوي����ر البحري����ن بص����ورة ال تلي����ق أم����ام العالم، 
فحضوركم المقدس صنع صورة مضيئة للبحرين 
وأص����اب المغرضي����ن بالي����أس ودفع الذي����ن أرادوا 

اإلس����اءة إل����ى التجرب����ة البحرينية إل����ى مزيد من 
العزلة التي وضعوا أنفسهم فيها.

لق����د واجه����ت البحري����ن حربا حقيقي����ة خالل هذه 
االنتخاب����ات، هذه الحرب خطط لها ونفذها الذين 
أن  وأرادوا  البحرين����ي  اإلجم����اع  عل����ى  خرج����وا 
يهدم����وا التجربة ه����م ومن يدعمونه����م من خارج 

الحدود.
ه����ذه الرس����ائل اإللكتروني����ة الت����ي أرادت إحب����اط 
المواطني����ن ودعوته����م إل����ى مقاطع����ة االنتخابات 
بش����كل غي����ر مباش����ر، ه����ي ح����رب ب����ال ش����ك، لك����ن 
الش����عب البحريني كان على مستوى اللحظة ولم 
يتأثر بهذه المحاوالت البائسة التي لم تنطل على 
أح����د ولم ينفذ ما ورد فيها س����وى أعضاء الطابور 

الخامس وأعوان إيران.
فش����كرا ألهلنا، أهل البحرين، رجاال ونس����اء، على 
صن����ع هذا العرس المش����رف الذي أص����اب األعداء 

باإلحباط، ش����كرا لرجال األم����ن اإللكتروني الذين 
قاموا بكش����ف أصح����اب المؤام����رة، والذين أرادوا 
ض����رب معنويات أبناء البحرين من خالل رس����ائل 
الغ����در والخيانة التي أرس����لوها هم ومن وراءهم، 
ش����كرا للقضاء البحريني الش����امخ الذي حمى هذا 
الع����رس وجعل����ه موض����ع احترام م����ن قب����ل العالم 
كله، ش����كرا للم����رأة البحرينية الت����ي أدت ما عليها 
وصنع����ت ص����ورة رائع����ة لبالده����ا وكان حضوره����ا 

فوق العادة.
ش����كرا لإلع����الم البحرين����ي ال����ذي كان مهنيا وكان 
نموذجا محترما في تناوله هذا االستحقاق المهم 

من استحقاقات الديمقراطية البحرينية.

شكرا لكل المخلصين من أبناء هذا البلد الطيب  «
الذين يسعون إلى حفظ استقراره ودفعه إلى 
األمام تحت راية صاحب المشروع اإلصالحي 

جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة.

ال تذه���ب عزي���زي القارئ بعي���دا، فالعن���وان ال تقصد به 
دعاي���ة ألحد المطاع���م هنا أو هناك، أو إح���دى القصائد 
أو األغاني لهذا المطرب أو ذاك، بل هو تعريف بمأس���اة 
وأوجاع جديدة ألبناء حي بطن الهوى في بلدة سلوان 
بالقدس المحتلة، الذين يتعرضون لحملة تطهير عرقي 

بالتهجير وتغيير التركيبة السكانية.
المح���زن ف���ي األم���ر أن م���ن ي���دق ناق���وس الخط���ر أو 
يتبن���ى ه���ذه القضية ليس قناة فضائي���ة أو صحيفة أو 
مؤسس���ة إس���المية عل���ى اعتبار أنه حي إس���المي، إنما 
جه���ة إس���رائيلية هي مرك���ز المعلوم���ات “اإلس���رائيلي” 
لحقوق اإلنس���ان “بتسيلم”، الذي نش���ر تقريرا حذر فيه 
من سياس���ة االس���تيطان داخل حي بط���ن الهوى ضمن 
مخط���ط لتهوي���د ح���وض البل���دة القديم���ة وكج���زء من 
سياس���ة إسرائيلية اس���تيطانية عامة ومنتشرة، مشيرا 
إل���ى أن هناك عش���رات الدعاوى القضائي���ة التي قدمت 
وتهجي���ر  إلخ���الء  المختص���ة،  اإلس���رائيلية  للمحاك���م 
أس���ر فلس���طينية بأكملها )700 فلس���طيني(، مقيمة منذ 

عشرات السنين في حي بطن الهوى.
المحكم���ة اإلس���رائيلية بطبيع���ة الح���ال انح���ازت ألحد 
كوهني���م”  “عطي���رت  جمعي���ة  أي  الص���راع  طرف���ي 
االس���تيطانية، أداة إس���رائيل ف���ي تنفيذ ه���ذا المخطط 
التهوي���دي، ض���د أهالي ح���ي بطن اله���وى، حيث زعمت 
المحكم���ة في قرارها الص���ادر أن منازل الفلس���طينيين 
بني���ت عل���ى أرض امتلكها يه���ود قبل ع���ام 1948، رغم 

إق���رار هيئة القض���اة بعي���وب اإلجراءات التي س���لكتها 
جمعي���ة عطيرت كوهنيم وتش���كيكهم في قانونية نقل 

األرض إليها.
التقري���ر اإلس���رائيلي أوض���ح التكات���ف الرس���مي خل���ف 
ه���ذه الجمعية التي تنفذ سياس���ة إس���رائيلية جوهرية 
وحيوي���ة لبقاء إس���رائيل وتحقي���ق أهدافها في ضمان 
التف���وق البش���ري والغلب���ة الس���كانية وتق���وم بمص���ادرة 
أحي���اء  وإقام���ة  الفلس���طينيين،  م���ن  الدونم���ات  آالف 
للمس���توطنين اليهود من أجلها، حيث أشارت بيتسليم 
بدع���م  كوَهني���م” تحظ���ى  “عطي���رت  أن جمعّي���ة  إل���ى 
ومس���اندة الوزارات اإلس���رائيلية وبلدي���ة االحتالل في 
جهودها إلخالء األسر الفلسطينية من حّي بطن الهوى 
وإحالل المس���توطنين، مش���يرة إلى وج���ود نحو 2800 
مس���توطن يس���كنون ف���ي قراب���ة 140 بناي���ة ف���ي قلب 
األحي���اء الفلس���طينّية ف���ي البل���دة القديمة وس���ط نحو 

300 ألف فلسطينّي.

“أبناء حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس  «
المحتلة، يعيشون مأساة كبيرة ويتعرضون ألوجاع 

جديدة وحملة تطهير عرقي لتهجيرهم، وتغيير 
التركيبة السكانية لصالح اإلسرائيليين، حيث 

تنشط جمعّية “عطيرت كوَهنيم” التي تحظى 
بدعم ومساندة إسرائيلية رسمية في إخالء األسر 

الفلسطينية وإحالل المستوطنين”.
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B7747@hotmail.com

Ata2928@gmail.com

بثينة خليفة قاسم

عطا الشعراوي

عشرات الدعاوى القضائية التي  «
قدمت للمحاكم اإلسرائيلية 

المختصة، إلخالء وتهجير أسر 
فلسطينية بأكملها )700 

فلسطيني(، مقيمة منذ 
عشرات السنين في حي بطن 

الهوى
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سائرون على درب النجاح 
بفضل سموكم

لقد أكد ش���عب البحرين بصورة س���اطعة عبر الحقب 
الزمني���ة المختلف���ة تمس���كه بالمس���ؤولية والحف���اظ 
عل���ى جبهته الداخلية واس���تخدام كل طاقاته للبناء 
والتنمي���ة والتطوي���ر، وكذل���ك ض���رب التآم���ر أيا كان 
نوع���ه، وي���وم أم���س أش���اد س���يدي صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه في مجلس س���موه 
األس���بوعي العام���ر ال���ذي تش���رفنا بحضوره بش���عب 
البحري���ن قائال أيده هللا )أود من كل قلبي أن أش���كر 
ش���عب البحرين على مواقفهم ومس���اندتهم لوطنهم 
ف���ي كل الظ���روف، وه���ذا ما تعودن���ا عليه م���ن أبناء 
البحري���ن، وكل مرحل���ة نتمناه���ا أفض���ل مم���ا س���بق، 
ونتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أكثر ثراًء وإشراقا 

وأمنا للبحرين وشعبها(.
إن ه���ذا البلد م���ا كان لينمو ويزده���ر ويقوى ويحلق 

بفض���ل  إال  النج���اح  س���ماء  ف���ي  بأجنح���ة مختلف���ة 
قيادتكم وتوجيهاتكم، وقد اكتس���ب شعب البحرين 
قوته وتميزه من مدرس���ة سموكم الفريدة من نوعها 
ف���ي بن���اء الوط���ن وعل���و مكانت���ه وش���أنه اقتصادي���ا 

واجتماعيا وفكريا وسياسيا.
كم���ا تح���دث س���مو أي���ده هللا ع���ن مخاط���ر وس���ائل 
التواصل االجتماعي والعبث والتشويه واالستغالل 
الخاط���ئ له���ا، فه���ذا العال���م االفتراض���ي خط���ر جدا 
ويحتاج إلى وعي وانتباه دقيق، حيث جدد س���موه 
)التحذي���ر م���ن خطورة االس���تغالل الس���يئ لوس���ائل 
التواص���ل االجتماعي ف���ي بث األخب���ار والمعلومات 
الخاطئة والمضللة. وقال س���موه يجب أن نكون يدا 

واحدة في مواجهة ذلك وأن نعمل على صده(.
القضي���ة األساس���ية التي تحت���ل أهمية م���ن الدرجة 
األول���ى هي وعي المواطن وتصديه لكل اإلس���اءات 

الت���ي تخ���رج م���ن خل���ف أس���وار وس���ائل التواص���ل 
االجتماع���ي والتي يراد منها ض���رب الوطن والتأثير 
عل���ى الناس عب���ر الش���ائعات والمعلوم���ات الخاطئة، 
فهن���اك وكما نع���رف جميعا جبه���ات معادية للبحرين 
وش���عبها اتخ���ذت من وس���ائل التواص���ل االجتماعي 
والفب���ركات  األكاذي���ب  لنش���ر  لالنط���الق  قاع���دة 
والش���ائعات، واله���دف بين وواضح وهو اس���تهداف 
البحري���ن، لكنه���م ل���ن يس���تطيعوا المتابع���ة بس���بب 
تماس���ك وح���دة أه���ل البحري���ن وقوته���م وتمييزهم 

الصالح من الطالح.

إن التصميم الذي يمثله والعزم الذي يعبر  «
عنه شعب البحرين في كل مكان يؤكد ويبين 

أننا على الدرب سائرون، درب النجاح والنصر 
األكيد بفضل سموكم أيدكم الله.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

من���ُذ الثامن���ة من صباح يوم 24 نوفمب���ر 2018م حتى الثامنة مس���اء توافد الناخبون 
إلى مقرات االقتراع العامة الختيار ممثليهم البلديين والتشريعيين في أجواء مليئة 
بالديمقراطي���ة والحري���ة والنزاه���ة والش���فافية واألم���ل والعطاء والب���ذل والتضحية، 

خرجوا جميًعا من أجل تلبية الواجب الوطني وممارسة حقهم الديمقراطي.
ل���م تس���تطع الرس���ائل اإللكترونية الكاذب���ة والُمزيف���ة وال ش���عارات الممانع���ة المنادية 
بُمقاطعة االنتخابات وال كل ما ُنش���ر وقيل من ش���ائعات إيقاف هذه الجموع المؤمنة 
ببالده���ا وحقه���ا االنتخاب���ي، بل إن هذه الممارس���ات الس���لبية وغيرها عب���دت الطريق 
أكثر وأكثر للتوافد على مقرات االنتخاب الفرعية والعامة، توافد أكد س���المة المنهج 
الديمقراط���ي لمملك���ة البحري���ن. إن الش���عب البحرين���ي في ه���ذا اليوم يؤك���د أصالته 
وحقيق���ة انتمائ���ه وروح والئ���ه ف���ي تعزيز المكتس���بات السياس���ية وحماي���ة منجزات 
البحري���ن الت���ي تحقق���ت، وه���ي وقفة تعك���س الوج���دان الوطن���ي للش���عب البحريني 
وضميره العربي، وترس���يًخا لممارس���ة حقه الديمقراطي وتأدية رس���الته الوطنية في 

تلبية الواجب أواًل واختيار األكفأ ثانًيا.
إن ه���ذا التواف���د الش���عبي الكبير إلى صنادي���ق االقتراع يؤكد حرص جمي���ع الناخبين 
وعائالتهم على االلتزام بالمشروع اإلصالحي الوطني، ويؤكد أنهم على قدر كبير من 
المس���ؤولية الوطنية. إنه يوم تاريخي وطني ُمتميز، لم تش���ب مقراته االنتخابية أية 
تجاوزات أو مخالفات، بل س���ار كل ش���يء بهدوء ولبى الجميع واجبه في انس���يابية 
مرن���ة، والجمي���ع أدلى بصوته م���ن أجل البحرين وس���المتها وأمنها ونمائه���ا، من أجل 
أن يع���م األم���ن والرخ���اء على ش���عبها، ومن أجل اس���تمرار العملي���ة الديمقراطية التي 
هي أمانة ومس���ؤولية، والحمد لله أثبتت األيام من أفراحها وأتراحها ومناس���باتها أن 

الشعب البحريني قادر على تحمل هذه المسؤولية بكل ثقة وشرف واقتدار.

فشكًرا لكل َمن ترشح وشارك في يوم 24 نوفمبر وَمن سُيشارك في  «
يوم 1 ديسمبر، فجمعينا لبينا واجب المشاركة ترشيًحا وانتخاًبا، وهذه 

هي الديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب البحريني لسنوات، 
وهي اليوم ثمرة من ثمرات المشروع اإلصالحي، ديمقراطية قائمة على 

الدستور وسيادة القانون تحت ظل قيادة رشيدة، ديمقراطية قائمة 
على أرضية صلبة من المعرفة والثقة، ديمقراطية ترسي دعائم النهضة 

للبحرين وتكون سياًجا للوحدة الوطنية وسًدا آمًنا وتقدًما ألهلها 
ومستقباًل زاهًرا ألجيالها.

لبينا الواجب

عبدعلي الغسرة

حينم���ا تغمر مملكة البحرين الفرحة والبش���ائر في أجواء من الس���رور والتفاؤل، 
فهذا يجس���د ما يجمع قيادة البالد الرش���يدة وش���عبها الكريم في رحاب األس���رة 
الواح���دة، وي���ا لروعة المش���اعر الصادقة الت���ي جمعتنا بالتهاني ف���ي ذكرى مولد 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
حفظ���ه هللا ورع���اه، والترحاب بالزي���ارة الميمونة لصاحب الس���مو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
بالمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة لبلده وأهله، وأج���واء العرس الديمقراطي 

البحريني الواعد بنجاح انتخابات 2018.
الح���ب الصادق ال���ذي يمأل قلوب أهل البحرين هو حب للخير والس���الم والعطاء 
لبلدهم وخليجهم وأمتهم، بل لكل الشعوب وكل اإلنسانية، وهذه الشمائل حين 
نتحدث عنها في ذكرى ميالد األمير خليفة بن سلمان فهذا ألننا تعلمنا من سموه 
كل هذه القيم رفيعة الشأن، فها هي مسيرة النهضة تمضي ثابتة األركان والسند 
والعضد القوي هو )خليفة بن س���لمان( وكل مالمح النهضة تش���هد لس���موه دوره 
الكبي���ر المس���اند للمغفور له بإذن هللا تعالى س���مو األمير الراحل الش���يخ عيس���ى 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة طي���ب هللا ثراه، وتمض���ي البحرين تش���ق طريقه���ا برؤية 
وثبات، وفي كل المراحل التاريخية من البناء والتقدم، نجد بصمات سمو األمير 
خليفة بن سلمان، فحين نفرح بذكرى ميالده والدعوات القلبية لسموه وقيادتنا 
الرش���يدة بط���ول العمر والتوفيق والس���داد، هو ف���رح بانتمائنا ووالئن���ا وارتباطنا 

بهذه األرض الطيبة.
وهكذا توالت المش���اعر الصادقة كما رأينا في وس���ائل التواصل االجتماعي وفي 
التهان���ي، وكلها تعبر بص���دق وامتنان وعرفان بجهود خليفة بن س���لمان وعطائه 
وبذل���ه لهذا الوطن الكريم وش���عبه من أجل تقدم���ه ورفعته ووصوله إلى مصاف 

التقدم على خارطة العالم.

نسأل الله أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد  «
لتنعم البحرين وشعبها بفيض وكرم ونبل وأبوية قائد عظيم هو 

)خليفة بن سلمان(... كل عام وأنت يا سيدي تاج على رؤوسنا جميًعا، 
كل عام والبحرين الغالية ترفل بأبهى حلة في ذكرى ميالدك بالدعوات 

المباركة واألمنيات الزاهية.

ذكرى ميالد سمو األمير... ذكرى بناء نهضة وطن

عادل عيسى المرزوق
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فريق األهلي لكرة 
السلة يسير في الطريق 

من ناحية المستويات الجيدة 
والنتائج المأمولة رغم رحيل 

عناصر مميزة من صفوفه مطلع 
الموسم. هذا األمر ُيحسب 

للجهازين الفني واإلداري وأيضا 
لسواعد الالعبين.

فريق الرفاع لكرة السلة 
ظهر بصورة مهزوزة في مباراته 

األخيرة أمام النويدرات رغم 
وجود الكم الهائل من الالعبين 

المحليين الجيدين في صفوفه. 
افتقاده لالعب األجنبي ليس عذًرا 

والفريق يحتاج إلعادة الضبط 
الفني.

يس���ير الش���يخ س���لمان بن إبراهيم آل خليفة بخطى ثابتة للمحافظة على رئاس���ة االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم لوالية جديدة مدتها 4 س���نوات، بعد التأييد الواس���ع 
والدعم الذي حظي به من قبل 40 اتحادا وطنيَا، باإلضافة إلى حالة اإلجماع وااللتفاف التي تعكس ثقة تلك االتحادات بقدرة الش���يخ س���لمان بن إبراهيم للمضي 
قدم���ا نح���و قي���ادة أكبر االتحادات القارية نحو المزيد من التألق والنجاح، وهو ما أعلنه رئيس االتحاد الفلس���طيني اللواء جبريل الرجوب خالل مؤتمره الصحافي 

في المنامة حين قال بأن استمرار سلمان بن إبراهيم لمصلحة القارة اآلسيوية..

وتش����ير جمي����ع المعطيات الحالي����ة على قوة 
حظوظ س����لمان ب����ن إبراهيم ف����ي المحافظة 
ب  الف����وز  وربم����ا  الرئاس����ة  كرس����ي  عل����ى 
“التزكي����ة”، أو االنتصار بف����ارق كبير في حال 
دخ����ول اي مرش����ح آخر، مع فت����ح الباب على 
مصراعيه أمام أي مفاجآت جديدة قد تقلب 
األوراق ف����ي االس����تحقاق االنتخاب����ي الق����ادم 
رأس����ا عل����ى عق����ب، إال أنه����ا مس����تبعدة لغاي����ة 
ه����ذه اللحظ����ة، في ظ����ل الهدوء ال����ذي يخيم 
على المش����هد االنتخابي، باس����تثناء الجوالت 
المكوكي����ة التي يقوم بها س����لمان بن إبراهيم 
لالتحادات القاري����ة ومواقف الدعم والتأييد 

التي يتلقاها.
وم����ع تبق����ي حوالي أربعة أش����هر ونصف على 
االنتخابات التي ستجرى 6 إبريل 2019 في 
العاصم����ة الماليزي����ة كوااللمبور يتصدر اس����م 
الشيخ سلمان بن إبراهيم المشهد االنتخابي 
لقيادة االتح����اد في المرحلة القادمة في ظل 
ع����دم وج����ود تح����ركات ج����ادة م����ن قب����ل ابرز 
المرش����حين لمنافس����ته وهما السعودي عادل 
ع����زت والك����وري )تش����ونغ مونغ-غي����و( والتي 
تش����ير إلى تضاءل حظوظهما في منافس����ته 

بحال أقدما على الترشح رسميا.
جبري����ل  وبحس����ب  ع����زت  ع����ادل  الس����عودي 
الرج����وب ل����م يج����ري أي اتص����ال م����ع االتحاد 
الفت����رة  الفلس����طيني بش����أن ترش����حه خ����الل 
40 اتح����ادا للش����يخ  القادم����ة، كم����ا أن دع����م 
س����لمان لي����س م����ن بينه����ا االتح����اد الس����عودي 
واإلمارات����ي واألوزبكس����تاني والك����وري تبين 
ع����دم وجود تواصل فعال حتى هذه اللحظة 
قب����ل  م����ن  الوطني����ة  االتح����ادات  باق����ي  م����ع 
المرش����ح الس����عودي لكس����ب دعمه����م وثقتهم 
وهو م����ا يبين احتمالية عزوفه عن الترش����ح 
وربم����ا الت����ردد إلدراك����ه الت����ام عل����ى األرضية 
الصلبة التي يتكيء عليها سلمان بن إبراهيم 
في االستمرار والتي تتجسد في تعزيز روح 
الوح����دة والتضام����ن بين االتح����ادات القارية 
باإلضافة إلى سلسلة النجاحات والمكتسبات 

الت����ي حققه����ا عل����ى الصعي����د المال����ي والفن����ي 
واإلداري والت����ي تجب����ر االتح����ادات الوطنية 

على التمسك به.
وم����ن بي����ن المؤش����رات الت����ي ال تع����زز موقف 
ع����ادل عزت هي تف����كك اتحاد جن����وب غرب 
آس����يا ال����ذي يترأس����ه وال����ذي كان يض����م 13 
اتح����ادا قب����ل أن تنس����حب من����ه 7 دول م����ن 
الهن����د،  بنج����الدش،  وه����ي(  الق����ارة  جن����وب 
نيبال، بوتان، المالديف، س����ريالنكا، باكستان 
)خصوص����ا وأن����ه غير معترف ب����ه كاتحاد من 
قبل االتحاد اآلس����يوي على غرار اتحاد غرب 
آس����يا، واتح����اد ش����رق آس����يا، واتح����اد وس����ط 
آس����يا، واتح����اد اآلس����يان، وإنما ككي����ان يمثل 

منطقة فقط )جغرافيا(.
وأما بالنسبة لرئيس االتحاد الكوري “تشونغ 
مونغ-غي����و” فإن حظوظه تب����دو ضعيفة في 
منافسة الشيخ سلمان بن إبراهيم، خصوصا 
ومس����ؤولي  رؤس����اء  األخي����ر  التق����ى  بعدم����ا 

اتح����ادات دول منطق����ة ش����رق آس����يا مؤخرًا، 
والذين أكدوا دعمهم له في اجتماع الجمعية 
العمومي����ة باس����تثناء كوري����ا الجنوبي����ة التي 
اتخ����ذت موقفا معارضا، يب����دو أنه ناتجا عن 
توج����ه الرئي����س الطام����ح في منصب رئاس����ة 
االتحاد اآلسيوي ليغرد خارج السرب وحيدا 
ف����ي ظل التفاف اتحادات ش����رق آس����يا البالغ 

عددها 9 اتحادات.

كل تلك الشواهد ال تكشف عن وجود منافس  «
قوي بإمكانه مجابهة سلمان بن إبراهيم، واأليام 
القادمة ربما تكون حبلى بالمفاجآت وال يستبعد 

أن تشهد االنتخابات دخول مرشح رابع في 
السباق االنتخابي، أو عدم ترشح عزت والكوري 

النعدام حظوظهما، خصوصا وأنه في حال 
أجريت االنتخابات بدخول الثالثة فإن سلمان بن 

إبراهيم هو األوفر حظا واألكثر كفاءة بشهادة 
40 اتحادا قاريا لقيادة الكرة اآلسيوية إلى المزيد 

من النجاحات واإلنجازات، فهل يحسم مرشح 
الوطن منصب الرئاسة بالتزكية؟

سلمان بن إبراهيم كاريزما رائعة في قيادة الكرة اآلسيوية

س��ل��م��ان ب���ن إب���راه���ي���م ي��ت��ص��در ال��م��ش��ه��د االن��ت��خ��اب��ي

هل تحسم رئاسة اآلسيوي بالتزكية؟

26 نوفمبر 2018 االثنين
18 ربيع األول 1440
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تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الس���يارات في الش���رق األوسط” استعدادها الستضافة مهرجان بابكو البحرين 
للجي تي GT الذي ينطلق من خالله عدد من السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية والذي سينطلق يومي الجمعة والسبت 

الموافق 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

وم���ن المق���رر أن ينتهي موس���م الس���باقات 
2018 بنم���ط مذه���ل بإقام���ة بطول���ة كأس 
GT4 الدولية ألول مرة كجزء من مهرجان 
بابك���و GT البحري���ن، البطول���ة الت���ي يت���م 
تنظيمه���ا والتروي���ج لها م���ن قبل مجموعة 
SRO موتور سبورت، وهي بطولة حديثة 
المنش���أ يتناف���س فيها مجموع���ة رائعة من 
الفرق والس���ائقين الذين حالًيا في سلس���لة 
مم���ا  العال���م،  أنح���اء  مختل���ف  ف���ي   GT4
يجعلها خالصة لعاًما مميًزا في هذه الفئة.

ُأطلق���ت مجموع���ة GT4 في الع���ام 2006، 
وتتمتع بمفهوم النمو الس���ريع في المواسم 
األخي���رة، مع البطوالت المحلي���ة والدولية 
نح���و  عل���ى  تنافس���ية  انط���الق  وش���بكات 

متزايد.
ويتناف���س ف���ي ه���ذا المج���ال 21 س���يارة 
مكون���ة م���ن طواق���م م���ن س���ائقين اثني���ن، 
يش���اركون في الس���باق االفتتاح���ي، ضمن 
ب���رو أي أم “الفضي���ة والبرونزي���ة”،  فئ���ات 
وس���يلفر كاب “س���يلفر - س���يلفر” وفئ���ة أي 
أم “برونز - برونز”. ويش���هد تنظيم الحدث 
الذي سيس���تمر لمدة يومين إقامة حصص 
تدريبي���ة مفتوحة ي���وم الجمعة، مما يتيح 
ونص���ف  س���اعتين  م���ن  أكث���ر  للمنافس���ين 
للتعرف على مضمار حلبة البحرين الدولية 
وتحسين عمليات اإلعداد لحصص التأهل 

المسائية.
وم���ن خ���الل س���باقين مؤهلي���ن لم���دة 60 

دقيق���ة تتح���دد ش���بكة االنطالق للس���باق، 
إذ س���يقام الحص���ة األول���ى صباح الس���بت 
والثانية في فترة ما بعد الظهر. نتائج هذه 
الحص���ص تحدد ترتي���ب البداي���ة للمعركة 
النهائي���ة: س���باق رئي���س لم���دة 60 دقيق���ة 

تحت األضواء مساء السبت.
وجذبت األهمية الدولية لهذا الحدث قدرا 
كبي���را من المش���اركين من جمي���ع بطوالت 
ال���� GT، بم���ا ف���ي ذل���ك ع���دد م���ن الفائزي���ن 

باأللقاب.  
ويش���ارك م���ا مجموع���ه 10 مصنعي���ن ف���ي 
هذا الح���دث، وموجود على الش���بكة أيًضا 
مواطنوهم م���ن الم���اركات األلمانية بي ام 
دبلي���و ومرس���يدس - اي ام ج���ي. وس���يتم 

تمثي���ل مجموعة من الم���اركات البريطانية 
تقودها أستون مارتن ومكالرين وجينيتا، 
في حين س���تضمن إضافة ألباين وكي تي 

ام ومزراتي منافسة دولية حقيقية.
وبصفته���ا صاحب���ة الب���راءة ف���ي االبت���كار 
وصاحبة الحقوق العالمية، تفخر مجموعة 
SRO موت���ور س���بورت بالنج���اح المتزاي���د 
لس���باق GT4 وإقام���ة النس���خة األولى من 
الت���ي تعتب���ر  الدولي���ة   GT4 بطول���ة كأس 

أحدث فصول التوسع العالمي للفئة.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

ختام كأس 4GT في مهرجان بابكو

GT4 من منافاسات

اللجنة اإلعالمية

وصف نجم الكرة البحرينية الدولي 
فري���ق  م���درب  ومس���اعد  الس���ابق 
الش���باب الحالي حسين علي “بيليه” 
مش���روع تنظي���م ال���دوري الوطن���ي 
للرياض���ة الجامعية بالفكرة الممتازة 
التي تض���اف إلى األفكار التطويرية 
المتميزة التي يقودها س���مو الش���يخ 
ف���ي  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن  ناص���ر 
س���بيل االرتق���اء بمس���توى الرياضة 

البحرينية من جميع النواحي.
 وقال “بيليه”: “فكرة دوري الرياضة 
الجامعي���ة تس���تحق اإلش���ادة؛ كونها 
تحم���ل ف���ي طياتها معان���ي وأهدافا 
كثي���رة، حي���ث تق���وم بعملي���ة رب���ط 
وممارس���ة  الدراس���ية  الحي���اة  بي���ن 
الرياضة، مما يجعلهما يس���يران في 
خط متواٍز نح���و خلق جيل رياضي 
متعلم ومثقف، ويش���جع الرياضيين 
والمواه���ب على مواصلة دراس���تهم 
بطموحاته���م  تصط���دم  أن  دون 
كان  مثلم���ا  الرياضي���ة  ومواهبه���م 
يحص���ل للكثير م���ن المواه���ب التي 
أو  البحريني���ة  الرياض���ة  خس���رتها 
الرياضيي���ن  بع���ض  إن  إذ  العك���س، 

تأث���رت دراس���تهم بس���بب الرياضة، 
ونتطلع إلى أن يكون هذا المش���روع 
نواة أساس���ية في رب���ط هذ العالقة؛ 
ف���ي  البحري���ن تحت���اج ش���بابها  ألن 

المجالين التعليمي والرياضي”.
وأك���د بيليه ض���رورة تضاف���ر جهود 
ه���ذا  دع���م  أج���ل  م���ن  الجمي���ع؛ 
المش���روع الرائ���د وتذلي���ل العقب���ات 
الت���ي تعترض���ه ألنه يجس���د أس���اس 
بناء الرياضة وف���ق القاعدة العلمية 
الس���ليمة من الم���دارس والجامعات 
وعدم االقتص���ار عل���ى دور األندية، 
وأن يتفاع���ل الجمي���ع مع المش���روع 
ودع���م خطوات���ه األول���ى، وس���تظهر 
مردودات���ه المثم���رة ف���ي المس���تقبل 

على واقعنا الرياضي.

بيليه: دوري الجامعات فكرة رائدة

تفتت���ح مس���اء اليوم منافس���ات الجولة السادس���ة لدوري زين الدرج���ة األولى لكرة الس���لة، بإقامة لقاءين، إذ يلتق���ي في المباراة 
األولى األهلي مع منتخب الشباب في الساعة 5:45 مساًء، وتليها مباشرة مباراة الرفاع ومدينة عيسى في الساعة 7:45، وتقام 

المباراتان كما جرت العادة على صالة اتحاد اللعبة بأن الحصم.

وتس���تكمل لق���اءات الجول���ة ي���وم غ���ٍد األربع���اء بلقائ���ي المحرق 
ي���وم  االس���بوع  يختت���م  فيم���ا  النوي���درات،  وس���ترة  وس���ماهيج 

الخميس بلقائي الحالة والبحرين والنجمة واالتحاد.
ويش���ير الترتي���ب قب���ل انطالق الجول���ة اليوم إلى تص���در المنامة 
الذي يغيب عن منافس���ات اإلس���بوع للراحة اإلجبارية، بالش���راكة 
مع المحرق برصيد 10 نقاط لكل منهما، يليهما األهلي في المركز 
الثال���ث ب9 نقاط، ورابعا الرف���اع 8 نقاط، الحالة 7 نقاط، االتحاد 
والنجمة 5 نقاط، النويدرات ومدينة عيس���ى وس���ماهيج 5 نقاط، 

سترة 4 نقاط والبحرين 3 نقاط.
وف���ي المب���اراة األول���ى الي���وم، يس���عى األهل���ي لتحقي���ق أقص���ى 
اس���تفادة فنية من اللقاء، تحضي���را لمواجهة الجولة المقبلة التي 

ستجمعه أمام النويدرات.
وف���ي اللقاء الثاني، س���يكون الرفاع في مهمة س���هلة أمام مدينة 
عيس���ى للظف���ر بالف���وز الخام���س ل���ه عل���ى التوالي وني���ل صدارة 

الترتيب مؤقتا، عطفا على الفوارق الفنية بين الالعبين.

رحل��ة س��هلة للرف��اع.. واألهل��ي يواج��ه أحم��ر الش��باب

اليوم افتتاح الجولة 6 لدوري زين

اللجنة اإلعالمية

حقق���ت أكاديمي���ة المح���ارب للتايكوان���دو ع���دة 
ميدالي���ات ملون���ة ف���ي بطول���ة الس���فير الك���وري 
االول���ى للتايكوان���دو عل���ى صال���ة ذوي اإلعاق���ة 
الخاص���ة باس���تاذ البحرين الوطن���ي، وهم: تحت 
وزن 58 كيلوجراما حقق الالعب حس���ن جاس���م 
الميدالي���ة الذهبي���ة في فئة الرج���ال. تحت وزن 
57 كيلوجرام���ا حق���ق الالع���ب ناص���ر عبداألمير 

الميدالية الذهبية في فئة الناشئين. 
تح���ت وزن 53 كيلوجراما حقق الالعب إبراهيم 
ايه���اب الميدالي���ة الفضي���ة ف���ي فئ���ة الناش���ئين. 
تح���ت وزن 55 كيلوجرام���ا حق���ق الالع���ب س���يد 
علي س���يد طال���ب الميدالي���ة البرونزي���ة في فئة 
الشباب - تحت وزن 61 كيلوجراما حقق الالعب 
محم���د ناجي عادل الميدالي���ة البرونزية في فئة 
الناشئين. فوق وزن 73 كيلو جراما حقق الالعب 
حس���ين علي س���لمان الميدالية الفضي���ة في فئة 
الش���باب، وحق���ق أيض���ا الميدالي���ة البرونزية في 
فئ���ة الرج���ال ف���وق وزن 80 كيلوجرام���ا. تح���ت 
وزن 33 كيلوجرام���ا حقق الالعب هاش���م س���مير 

الميدالية الفضية في فئة الناشئين. 
الالعب���ة  حقق���ت  جرام���ا  كيل���و   49 وزن  تح���ت 
مري���م محم���د جاس���م الميدالية الفضي���ة في فئة 

حق���ق  كيلوجرام���ا   63 وزن  تح���ت  الس���يدات. 
الالعب س���يد حس���ن عبدهللا الميدالية البرونزية 

في فئة الرجال.

جانب من التتويج

9 ميداليات في بطولة الس��فير الكوري األولى للتايكواندو

مشاركة مميزة ألكاديمية المحارب

محمد الدرازي

حسن علي

حسين علي

بطولة حديثة 
تتنافس فيها 

فرق وسائقون 
من مختلف العالم



أنهى فريق dojomoto racingالبحريني مش���اركته في الجولة الثالثة لسباق 
UAE X30 Challange لس���يارات الكارتنج، وال���ذي أقيمت في اإلمارات يوم 

الجمعة الماضي.

وش���ارك الفريق في فئتين من الس���باق، 
إذ شارك المتسابق “لوكا كين” في فئتي 
cadet وrookie، وأح���رز المرك���ز الثاني 

في الفئتين.
ويبلغ عدد الفرق المشاركة في البطولة 
12 فريقا من مختلف دول العالم. وقال 
مشرف الفريق المتسابق راشد المعمري 
أداء  يظه���ر  كي���ن  ل���وكا  المتس���ابق  إن 
متط���ورا وتصاعدي���ا م���ن خ���ال الفترة 

التي بدأ فيها اإلشراف على تدريبه منذ 
نحو سنة.

وأوض���ح راش���د المعم���ري أن المتس���ابق 
“ل���وكا كي���ن” يع���د األب���رز على مس���توى 
ف���ي  مس���تواه  م���ع  خصوص���ا  فئت���ه، 

المنافسات المحلية والخارجية.
اإليجابي���ة  النتائ���ج  أن  إل���ى  وأش���ار 
والمميزة التي يحققها “كين” تدلل على 
أن مشواره يسير في الطريق الصحيح.

UAE X30 Challenge كين” ثانًيا في“

افتتاح الجولة 5 لدوري “الثانية”
األه����ل����ي وال��ب��س��ي��ت��ي��ن ي���اق���ي���ان ق���ال���ي وم���دي���ن���ة ع��ي��س��ى

تفتتح اليوم )اإلثنين( منافس���ات الجولة 
الخامس���ة ل���دوري الدرج���ة الثاني���ة لكرة 
وذل���ك   ،2018-2019 للموس���م  الق���دم 

بإقامة لقاءين عند 6 مساء.

يلعب األهلي م���ع قالي على ملعب 
مدين���ة حمد، والبس���يتين مع مدينة 

عيسى على استاد النادي األهلي.
وتستكمل مباريات الجولة الخامسة 
غدا )الثاثاء(، حيث يلعب البحرين 
م���ع س���ترة، واالتف���اق م���ع االتح���اد، 
فيما يغيب التضامن، لخضوعه إلى 

الراحة اإلجبارية.
ويش���ير ترتي���ب منافس���ات ال���دوري 
حتى اآلن إل���ى صدارة فريق مدينة 
 4 م���ن  نق���اط   10 برصي���د  عيس���ى 
وصيف���ا  البس���يتين  ث���م  مباري���ات، 

مباري���ات،   4 م���ن  نق���اط   8 برصي���د 
مباري���ات،   3 م���ن  نق���اط   7 األهل���ي 
4 مباري���ات،  7 نق���اط م���ن  االتح���اد 

البحرين 4 نقاط من 3 مباريات، 
مباري���ات،   3 م���ن  نق���اط   4 س���ترة 
التضام���ن 3 نق���اط م���ن 4 مباري���ات، 
قال���ي ب���ا نق���اط م���ن 3 مباري���ات، 
وأخيرا االتف���اق با نقاط أيضا لكنه 

لعب 4 مباريات.

وبالع���ودة إل���ى مباريات الي���وم، فإن 
تجم���ع  قال���ي  م���ع  األهل���ي  مب���اراة 
فريقين بقيادة فنية وطنية: عيسى 
السعدون مع األهلي وصاح حبيب 

مع قالي.
ف���وزه  لتحقي���ق  األهل���ي  ويه���دف 
الثالث بع���د تعثره الجول���ة الماضية 
بالتعادل، في حين يبحث قالي عن 
تحقيق أولى نقاطه بعد خس���ارته 3 

مرات.
وف���ي المباراة الثانية، يلتقي صاحبا 
المركزي���ن األول والثاني في مباراة 
ه���ي األبرز خال ه���ذه الجولة بحثا 
عن كس���ب المزي���د من النق���اط نحو 

تعزيز الموقف في سلم الترتيب.
ي���درب البس���يتين الم���درب الوطني 
أحمد سوار، ومدينة عيسى المدرب 

الوطني جاسم محمد.

االثنين 26 نوفمبر 2018 
18 ربيع األول 1440 17

شهادة من خارج الحدود بحق الكرة الطائرة البحرينية، تقدم بها أحمد الشريف من دولة اإلمارات العربية المتحدة أمين عام 
مجل���س دبي الرياضي س���ابقا، رئيس جمعية الثقاف���ة الرياضية، ونائب مركز المديرين في إم���ارة دبي، والعب الكرة الطائرة 
س���ابقا، أش���اد من خاللها باللعبة وما حققته من نجاحات ومكتس���بات بقيادة االتحاد برئاس���ة الشيخ علي بن محمد آل خليفة 

استعرضها في سلسلة ثقافة رياضية والتي يقدمها اسبوعيًا في حسابه الخاص في “اإلنستغرام”. 

وخ���ال الحلق���ة الت���ي اس���تعرض 
فيها أهمية “ التخصص الرياضي” 
الرياض���ي  التف���وق  تحقي���ق  ف���ي 
استش���هد بتجربة مملكة البحرين 
ف���ي الك���رة الطائ���رة تحدي���دًا وما 
حققت���ه من نجاح���ات على صعيد 
الملون���ة  الميدالي���ات  تحقي���ق 
وتأصي���ل ثقافة التمي���ز واالنتصار 

والنجومية.
وأع���د الش���ريف مقارن���ة بي���ن لعبة 
الك���رة الطائرة في مملكة البحرين 
وجمهوري���ة الجزائ���ر ق���ال فيه���ا “ 

البحرين تبلغ مس���احتها السكانية 
حوال���ي 934.57 كيل���و مت���ر مربع، 
والجزائر 2.381.741 مليون كيلو 
مت���ر مرب���ع وه���ي أكبر ب���اد القارة 
األفريقي���ة م���ن حي���ث المس���احة، 
وبالنسبة لتعداد السكان فإن عدد 
س���كان البحرين يبل���غ 1.355.000 
 42.01 والجزائ���ر  نس���مة،  ملي���ون 
ملي���ون نس���مة، ورغ���م ذل���ك ف���إن 
حي���ث  م���ن  تتف���وق  البحري���ن 
اإلنج���ازات بتحقيقه���ا 47 ميدالية 
ملونة من بينها 20 ميدالية ذهبية 

و18 فضي���ة و9 برونزي���ات خ���ال 
الفترة من 2007 ولغاية 2017، أما 
الجزائ���ر فإنها ل���م تحقق إال المركز 
الرابع ف���ي كأس أمم أفريقيا التي 

اقيمت في القاهرة فقط..”.
وأش���ار الش���ريف أن ثقاف���ة الك���رة 
مملك���ة  ف���ي  المنتش���رة  الطائ���رة 
البحري���ن والتخص���ص ف���ي بعض 
األندي���ة وم���ن بينه���ا ن���ادي النص���ر 
على سبيل المثال ساهم في بروز 
اللعب���ة لتخ���رج العبي���ن محترفين 
ومجموعة م���ن الح���كام الدوليين 

بمختل���ف  يش���اركون  الذي���ن 
التجمعات الدولية والقارية لتكون 
الك���رة الطائ���رة البحرينية من أبرز 
التجارب العربية التي يش���ار إليها 

بالبنان.
وأكد الش���ريف على أهمية تأصيل 
وترس���يخ ثقافة األلعاب الرياضية 
م���ن خ���ال التخص���ص الرياض���ي 
ليس���اهم بش���كل كبي���ر ف���ي تعزيز 

التنافس���ية واالس���تدامة وتج���اوز 
جميع التحدي���ات لما لذلك من أثر 
كبير في تحقيق التفوق الرياضي، 
وهو بالطبع ما حققته البحرين في 

ظل الرعاية التي تحظى به اللعبة 
من قب���ل االتح���اد البحريني للكرة 
الطائ���رة ودع���م اللجن���ة األولمبية 

البحرينية.

شهــــــادة مــــن خـــــــارج الحـــــــدود

أحمد الشريف

لوكا كين

تستضيف حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات 
في الش���رق األوسط” حدثا اس���تثنائيا على مضمارها اليوم 
االثنين 26 نوفمبر يضم اثنين من أس���اطير وأبطال رياضة 
الس���يارات، وجمي���ع الجماهي���ر مدع���وة مجان���ا لمتابعة هذا 

الحدث التاريخي.
وس���ينطلق الح���دث التاريخ���ي الي���وم م���ن الس���اعة 10:30 
صباحا وحتى 3:30 مس���اء، إذ س���يقوم كل من بطل العالم 
1 لمرتي���ن فرنان���دو ألونس���و وبط���ل  لس���باقات الفورم���وال 
الناس���كار ل���� 7 م���رات جيم���ي جونس���ون بتبادل س���ياراتهم 
عل���ى مضم���ار حلبة البحرين العالم���ي، إذ يعتبر هذا الحدث 

تاريخيا.
يذك���ر أن ه���ذا الحدث مماثل لتبادل الس���يارات بين كل من 

لوي���س هاملت���ون وبط���ل العال���م للناس���كار ل� 3 م���رات توني 
ستيوارت، وذلك في نيويورك أميركا بالعام 2011.

ألونسو جونسون في حلبة البحرين

ألونسو جونسون 

وصل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية 
يشهد خاللها حفل توزيع الجوائز السنوية لالتحاد اآلسيوي للعام 2018، والذي سيعقد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض 

يوم األربعاء المقبل. 

كما يترأس الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم 
آل خليف���ة اجتم���اع المكت���ب التنفي���ذي 
لاتحاد القاري الذي س���يعقد في مسقط 
ي���وم الثاث���اء المقبل؛ لبح���ث العديد من 
المح���اور المتعلق���ة بمس���يرة ك���رة الق���دم 

اآلسيوية. 
االتح���اد  رئي���س  اس���تقبال  ف���ي  وكان 
اآلسيوي لكرة القدم لدى وصوله مسقط 
الق���دم  لك���رة  العمان���ي  االتح���اد  رئي���س 
الشيخ س���الم الوهيبي وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة اإلتحاد العماني. 
وأع���رب الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم آل 
خليف���ة ف���ي تصري���ح ل���دى وصول���ه ع���ن 
س���عادته بزي���ارة مس���قط الت���ي س���تكون 
مح���ط اهتم���ام عش���اق الكرة اآلس���يوية 

الحتضانها حفل توزيع الجوائز السنوية 
بالتس���هيات  مش���يدا  الق���اري،  لاتح���اد 
الكبي���رة الت���ي قدمتها س���لطنة عمان في 
له���ذا  النج���اح  عوام���ل  مختل���ف  توفي���ر 

الحدث اآلسيوي المهم. 
وأوض���ح رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم أن إقام���ة حفل الجوائز الس���نوية 
لاتح���اد اآلس���يوي ف���ي مس���قط تترجم 
المكانة المتميزة التي تتمتع بها س���لطنة 
عمان على س���احة كرة القدم اآلس���يوية، 
مؤكدا أن الكرة العمانية قطعت أشواطا 
كبي���رة عل���ى طري���ق التق���دم والنماء في 
السنوات األخيرة على مختلف األصعدة. 
وأش���ار الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل 
خليف���ة أن حفل توزيع الجوائز الس���نوية 

لاتح���اد اآلس���يوي يعتبر مناس���بة مهمة 
لاحتف���اء بالمتميزي���ن م���ن أس���رة ك���رة 
الق���دم اآلس���يوية ف���ي ختام ع���ام حافل 
بالب���ذل والعط���اء م���ن جان���ب منتس���بي 

اللعبة في مختلف المجاالت. 
وأش���ار الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل 
خليف���ة أن االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم 
إنجز كافة التحضي���رات المتعلقة بإقامة 
حفل الجوائز السنوية لاتحاد اآلسيوي، 
قدم���ه  ال���ذي  الكبي���ر  بالتع���اون  مش���يدًا 
االتح���اد العمان���ي لك���رة الق���دم ومختلف 
الجهات الرس���مية في سلطنة عمان على 
صعي���د االنتهاء م���ن مختل���ف الترتيبات 
التنظيمية؛ إلخراج الحفل بصورة زاهية 

تليق بكرة القدم اآلسيوية.

عمان تستضيف حفل الجوائز اآلسيوية
س��لمان ب��ن إبراهي��م: مناس��بة مهم��ة لالحتف��اء بالمتميزي��ن م��ن أس��رة ك��رة الق��دم

مسقط - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الشيخ سلمان بن إبراهيم لدى وصوله إلى مسقط

الشباب والرياضة

قام الوكيل المس���اعد لش���ؤون الرياضة والمنش���آت خالد سليم الحاج 
بزيارة إلى نادي س���ماهيج؛ للتعرف عن قرب على البرامج واألنش���طة 
التي يقدمها النادي للحركة الش���بابية والرياضية، إضافة إلى التعرف 

على احتياجاته المستقبلية. 

وخ���ال زي���ارة الحاج، والت���ي رافقه 
فيها مدير إدارة المنشآت والمشاريع 
التق���ى  العثم���ان  صال���ح  المهن���دس 
رئي���س مجلس إدارة نادي س���ماهيج 
مجل���س  وأعض���اء  إبراهي���م  محم���د 

اإلدارة. 
واس���تمع الح���اج خ���ال اللق���اء إل���ى 
الخطط والبرامج التي يقيمها النادي 
واألنش���طة الشبابية والرياضية التي 
تس���تقطب ش���باب المنطق���ة، وتقوي 
الم���كان  وتجعل���ه  بالن���ادي  صاته���م 
المفض���ل له���م لتنمية مهاراته���م، كما 
اس���تمع الحاج إلى احتياجات النادي 

المستقبلية. 
وتفق���د الح���اج األعم���ال التطويري���ة 

وزارة  به���ا  تق���وم  الت���ي  والتجدي���د 
شؤون الش���باب والرياضة في مبنى 
صالة نادي س���ماهيج، والتي شارفت 
على االنتهاء، حيث أش���ار الحاج إلى 
أن نسبة اإلنجاز في أعمال التجديد 
بلغ���ت 90 % عل���ى أن يت���م تس���ليم 
المبنى للن���ادي بعد االنتهاء من كافة 

األعمال التطويرية. 
وبين الحاج أن زيارة نادي سماهيج 
حج���م  زي���ادة  نط���اق  ف���ي  تأت���ي 
التواصل مع األندية البحرينية؛ بغية 
التع���رف ع���ن قرب عل���ى احتياجاتها 
المس���تقبلية ودعم مجالس اإلدارات 
ف���ي خطته���ا نح���و االرتق���اء بالعم���ل 

اإلداري والفني في األندية.

الحاج يتفقد نادي سماهيح

أحمد مهدي

حسن علي

الشريف: الطائرة 
البحرينية نموذج 

يحتذى به في 
التفوق الرياضي
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عقدت اللجنة المنظمة لمس���ابقة فارس الموروث التابعة للجنة رياضات الموروث الش���عبي اجتماًعا 
مع المش���اركين في المس���ابقة وذلك لش���رح ضواب���ط وآليات هذه المس���ابقة التي دش���نت بتوجيهات 
س���ديدة م���ن جان���ب ممثل جالل���ة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجل���س األعلى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

يبل���غ  الذي���ن  المش���اركين  م���ع  االجتم���اع  وأقي���م 
عددهم 40 فارًس���ا في مقر ن���ادي الرفاع الرياضي 
بالحنينية بحضور فهد المري رئيس لجنة مسابقة 
ف���ارس الم���وروث وأعض���اء اللجنة، وه���م: رئيس 
لجن���ة الصق���ور محمد المري، رئي���س لجنة الرماية 
عل���ي صليبيخ، رئيس لجنة الهج���ن عادل الكعبي، 
رئيس لجن���ة الخيل خالد الحس���ن ورئيس اللجنة 

التنظيمية حمد النعيمي.
وخصصت لجنة رياضات الموروث الشعبي جوائز 
قيم���ة للفائزي���ن الثالثة هي س���يارة لك���زس جيب 
للش���خص الفائ���ز بالمس���ابقة، بينم���ا يحص���ل الفائز 
بالمرك���ز الثاني عل���ى مبلغ 8000 دين���ار، فيما تبلغ 
جائ���زة صاحب المرك���ز الثال���ث 5000 دينار، وتعد 

كب���رى مسابقة فارس الموروث  م���ن 

الفعالي���ات الت���ي تنظمها لجنة رياض���ات الموروث 
الش���عبي، والتي تحظى برعاي���ة كريمة من جانب 
س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، إذ يش���ارك 
في هذه المس���ابقة 40 ش���خًصا مقس���مين إلى أربع 
مجموع���ات بحي���ث تض���م كل مجموع���ة عش���رة 
فرس���ان يخوض���ون ع���ددا م���ن المراحل ف���ي هذه 
المس���ابقة بنظ���ام تجمي���ع النق���اط بحس���ب األداء 
ف���ي كل مرحل���ة، على أن يتأهل م���ن كل مجموعة 
متس���ابًقا واحًدا للمرحل���ة النهائ���ي، وكانت اللجنة 
المنظم���ة لمس���ابقة ف���ارس الم���وروث قد س���حبت 
قرع���ة المش���اركين األربعي���ن ليت���م توزيعه���م على 

أربعة أسابيع.
وتقام مسابقة فارس الموروث في قرية البحرين 
الدولية للقدرة، حيث تبدأ المسابقة فجًرا بحضور 
المتس���ابقين للقري���ة حاملي���ن معه���م كل المعدات 
والتجهيزات الالزمة لخوض المس���ابقة على مدى 
يومي���ن يمنع فيها المتس���ابقون من اس���تخدام أي 
وس���يلة تكنولوجية خالل المراحل المختلفة التي 
تبدأ باجتماع عام وتوزيع الخيام على المشاركين، 
ثم الصالة فجًرا في جماعة، فتناول وجبة اإلفطار 
وبدأ المسابقة بسباق الهجن لمسافة 40 كيلومترا 
تنته���ي بالفح���ص البيطري من جان���ب المحكمين 
الذين يتأكدون من تطبيق الفارس االش���تراطات 
والضواب���ط الالزم���ة كاف���ة بع���د ذل���ك أداء صالة 
الجمع���ة ف���ي جماعة، ث���م وجب���ة الغ���ذاء وبعدها 
االتج���اه لمي���دان الصق���ور لهدد الطي���ور من جانب 
المش���اركين، قب���ل أن يع���ود المتس���ابق لخيمته 
لص���الة العص���ر ث���م الذب���ح واالس���تعداد لوجبة 
العش���اء، وفي هذه األثن���اء تقوم اللجنة بزيارة 
المتس���ابقين كل عل���ى ح���دة إلج���راء اختب���ارات 
ش���فهية لهم ع���ن تاري���خ مملكة البحري���ن وتاريخ 

العائل���ة المالك���ة الكريمة، وعن رياض���ات الموروث 
الش���عبي المختلف���ة، وعندها ينته���ي برنامج اليوم 

األول.
وف���ي اليوم الثاني من مس���ابقة ف���ارس الموروث، 
يب���دأ البرنامج باالس���تيقاظ لصالة الفج���ر وأدائها 
في جماعة، ثم االس���تعداد لس���باق الخيل لمسافة 
60 كيلومت���را مقس���مة عل���ى مرحلتي���ن كل مرحلة 
تمت���د ل� 30 كيلومترا بينهما راح���ة إجبارية لنصف 
ساعة وتستمر المسابقة بصالة الظهر في جماعة، 
ث���م وجبة الغذاء ف���ي مخيم اللجن���ة والمحكمين، 
بعدها التوجه لميدان الرماية للرمي على الشوزن 
المتح���رك )صح���ون( والرماي���ة الثانية بالس���كتون 
قب���ل أداء ص���الة العص���ر وبعدها تنتهي المس���ابقة 
بالمغ���ادرة ويتأه���ل للمرحل���ة النهائي���ة، المتس���ابق 
ال���ذي يجم���ع أكب���ر عدد م���ن النقاط ف���ي المجموع 

العام للمراحل المختلفة للمس���ابقة تبدأ المس���ابقة 
نوفمب���ر  م���ن  الثالثي���ن  ي���وم  األول���ى  للمجموع���ة 
الجاري، وتس���تمر لألول من ديس���مبر المقبل، بينما 
تق���ام منافس���ات المجموع���ة الثاني���ة ف���ي الس���ابع 
والثام���ن من ديس���مبر المقب���ل، والمجموعة الثالثة 
تقام في الرابعة عشرة والخامس عشرة من الشهر 
ذات���ه، على أن تختتم المرحلة الرابعة في الحادية 
والعش���رين والثاني والعش���رين من ديسمبر أيًضا، 
فيم���ا تقام المرحلة النهائية في الثامن والعش���رين 

والتاسع والعشرين من الشهر ذاته.
رياض���ات  لجن���ة  رئي���س  ثم���ن  المناس���بة،  وبه���ذه 
الموروث الش���عبي خليفة القعود الدعم المس���اندة 
الت���ي تلقاها اللجنة من جان���ب ممثل جاللة الملك 
للشؤون الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مؤك���ًدا أن هذا الدعم الكبي���ر يعطي اللجنة وكافة 
منتس���بيها الداف���ع المعن���وي الكبي���ر للعم���ل عل���ى 
الحفاظ على هذه الرياضات الشعبي، وقال القعود 
إن مس���ابقة فارس الم���وروث تأتي بهدف الحفاظ 
عل���ى مختلف رياضات الموروث الش���عبي، إضافة 
إل���ى الع���ادات والتقالي���د الحس���نة الت���ي ورثناه���ا 
م���ن اآلباء واألج���داد من خالل عدد م���ن المراحل 
التي يواجهها المش���اركون على م���دى يومين لكل 
مجموع���ة، بحي���ث تس���تمر ه���ذه المس���ابقة لش���هر 

كامل.

وأكد القعود أن لجنة رياضات الموروث  «
الشعبي حريصة على إظهار هذه المسابقة 

بالشكل الالئق تنظيميا وفنيا لتحقيق أقصى 
استفادة ممكنة للمشاركين.

ضوابط المشاركة في مسابقة “فارس الموروث”

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ت��ق��ام ب��رع��اي��ة ن��اص��ر ب���ن ح��م��د وم��ج��م��وع ال��ج��وائ��ز ي��ف��وق 50 أل���ف دي��ن��ار
تغطية - اللجنة اإلعالمية

عدن���ان  البحرين���ي  الف���ارس  تمك���ن 
العلوي من تحقي���ق المركز الثالث في 
بطول���ة Oelde الوطنية األلمانية لقفز 
الحواجز، والتي ش���ارك فيها نخبة من 
فرس���ان المانيا وأوروب���ا وبلغ عددهم 

49 فارسا.
وتمك���ن الف���ارس العل���وي م���ن تحقيق 
المركز الثالث على الفرس كارولي في 
مس���ابقة الس���رعة وبارتفاع 130 س���م 
ودون أخطاء وبزمن مثالي بلغ 51.72 
ثاني���ة، كم���ا تمكن الف���ارس العلوي من 
تحقي���ق المرك���ز الس���ابع عل���ى الجواد 
كليك في مس���ابقة الخي���ول الصغيرة 
والمخصص���ة لفئ���ة األعمار 6 س���نوات 
فما ف���وق بارتفاع 125 س���م بمجموع 

7.7 نقطة من أصل 10 نقاط.
وقال العلوي “أنا مسرور جدا  «

لتحقيق هذا اإلنجاز الرائع وسط 
المشاركة الكبيرة من قبل 

مختلف فرسان دول العالم”.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

العلوي ثالثا 
”Oelde“ في

هنأ النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، رئيس وأعضاء اتحاد البحرين للدفاع عن النفس؛ بمناسبة 
تحقيق العب المنتخب الوطني للجوجيتسو علي منفردي الميدالية البرونزية بوزن 
77 كيلوغرام���ا بفئة الش���باب ف���ي بطولة العالم للجوجيس���تو، الت���ي ينظمها االتحاد 

الدولي للجوجيتسو في الفترة 23 - 25 نوفمبر الجاري بمدينة مالمو السويدية. 
 وأك���د س���موه أن ما تحقق من نتيجة مش���رفة ف���ي هذه البطول���ة يعكس ما يحظى 
ب���ه قطاع الش���باب والرياضة من رعاية ودعم كبيرين من ل���دن عاهل البالد صاحب 
الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، مضيفا س���موه أن الجه���ود المتميزة التي 
يبذلها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة رئيس اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة ف���ي هذا القطاع، س���اهمت في تنفي���ذ رؤى وتوجيهات جالل���ة الملك في 
مواصلة الديمومة التنموية في الحركتين الشبابية والرياضية بالمملكة، والذي كان 
ل���ه انعكاس���اته اإليجابية في تطوي���ر قدرات الش���باب البحريني ودفع���ه نحو إحراز 

اإلنجازات في مختلف المشاركات والمحافل الرياضية. 
وأش���اد س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستوى المميز الذي ظهر به الالعب 
في منافسات هذا الحدث العالمي، والذي عكس بشكل كبير ما تحلى به من عزيمة 
وإص���رار عل���ى تحقيق هذا اإلنجاز الجدي���د لرياضة الجوجيتس���و البحرينية، والذي 
يؤك���د الجه���ود الكبي���رة التي بذلها رئي���س االتحاد أحم���د الخي���اط وأعضاء مجلس 

اإلدارة والجهازان الفني واإلداري، متمنيا س���موه لالتحاد مزيدا من التقدم والرفعة 
سمو الشيخ خالد بن حمدولالعب مزيدا من التوفيق والنجاح في إحراز نتائج مميزة في المشاركات المقبلة.

جانب من تتويج الالعب منفردي 

الجوجيستو ع��ال��م��ي��ة  ب��إن��ج��از  ال��ن��ف��س  ع��ن  ال���دف���اع  ات��ح��اد  ي��ه��ن��ئ  ح��م��د  ب��ن  خ��ال��د 

منفــــــردي يحقـــق الميداليـــة البرونزيــــة

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس اللجنة اإلعالمية

دخلت بطولة البحرين المفتوحة السابعة للتنس للسيدات والتي 
ينظمه���ا االتحاد البحريني للتنس على مالعبه بجامعة بوليتكنك 

البحرين بمدينة عيسى أدوارها النهائية.
وأقيمت المباراة النهائية لفردي المس���توى المتوسط بين الالعبة 
آن ووترهوس، وخس���رت آن المجموعة األولى 4/6 لكنها حسنت 
م���ن أدائها وف���ازت بالمجموع���ة الثانية بنتيج���ة 6/1 كما واصلت 
التق���دم لتف���وز بالس���وبر ت���اي بري���ك بنتيج���ة 10/8 وتتص���در فئة 
المس���توى المتوس���ط. وتصدر الثنائي آلن أليك���س، والنا ميناكت 
بطول���ة الزوج���ي بفوزهم���ا بس���هولة عل���ى منى الس���عد، اس���تانزي 
س���توجت بنتيجة 6/0، 6/3 حيث كانت الس���يطرة مطلقة للثنائي 
آلن، آلنا. وفي دور الترضية لالعبات فئة المستوى المتوسط كان 
أداء الالعبتي���ن متقاربا لكن تميزت الالعبة لي دوراتيو بضرباتها 
القوي���ة وإرس���الها الجي���د وف���ازت عل���ى منافس���اتها إيي���را كورال 
بنتيج���ة 6/2، 6/2. أم���ا في دور الترضية لفئة المس���توى المتقدم 
تمكنت الالعبة الفلبينية آبي بالجيو من الفوز على ثيس 6/3 في 

المجموعة الثانية وفي السوبر تاي بريك 12-10.

وتقام المباراة النهائية لفردي المستوى المتقدم  «
الالعبة هانا إسبينوزا وآلينا أليكس، وستقام مباراة 

الختام لهذه البطولة تحت رعاية نائب رئيس االتحاد 
البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل 

خليفة.

تمك���ن العب فريق البحرين للترايثلون محمد الغيص من 
تحقي���ق المركز الثاني في بطولة األقص���ر الدولية للرجل 
الحدي���دي، وش���ارك فيها ما يقرب م���ن 400 العب والعبة 
ف���ي مختلف الفئ���ات العمرية، يمثل���ون 44 دولة من مصر 

ودول عربية وإفريقية.
وق���دم الغيص س���باقا قويا م���ن خالل بدايت���ه القوية في 
السباحة، والتي كان فيها قريبا من المنافسين على مراكز 
المقدمة، وواصل الغيص تقدمه في منافسات الدراجات، 
وتمك���ن من التق���دم في المراك���ز والتنافس عل���ى تحقيق 
رقم قياس���ي في الس���باق، كم���ا أن الغيص واص���ل تقدمه 
وإصراره عل���ى تحقيق الفوز والمراك���ز المتقدمة، وتمكن 
من إنهاء س���باق الجري بصورة متميزة؛ ليحقق رقما أهله 

إلى تحقيق المراكز الثاني في السباق. 
وع���ن مجريات الس���باق، ق���ال الغيص “الس���باق كان صعبا 
ف���ي ظ���ل المنافس���ة الكبيرة ومش���اركة العبين س���بق لهم 
الحصول على مراكز متقدمة في بطوالت عالمية، ولكني 

س���عيت جاه���دا ألن أق���دم أفضل مس���توى، وأن أكون من 
بين المنافس���ين على إح���دى الميدالي���ات الملونة، والفعل 
تمكن���ت من توزيع الجهد البدني على المس���ابقات الثالثة 
وقراءة الس���باق بصورة مثالية وصوال إلى إنهاء الس���باق 

وتحقيق المركز الثاني.

المب����اراة الختامي����ة برعاي����ة عبدالعزي��ز ب���ن مب�ارك مش��اركة 400 يمثلون 44 دولي��ة عربية وإفريقية

اليوم نهائي بطولة سيدات التنس الغيص ثانًيا في “األقصر للترايثلون”
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وس����ط األمطار الغزيرة التي هطلت أمس على المملكة، ش����هدت منافس����ات الجولة الس����ابعة لدوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم، إثارة كبيرة، بعد أن اهتزت الشباك في 19 مناسبة في ال� 5 مباريات.

على االس����تاد الوطني، فاز المنامة على البديع بنتيجة )1-4(، والرفاع على الحالة )1-2(، وعلى اس����تاد األهلي فاز 
الرفاع الش����رقي على الش����باب )1-2(، وعلى استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي المحرق، فاز النجمة على 

الحد )1-4( والمحرق على المالكية )2-1(.

النجمة والحد

س����جل النجم����ة ه����دف الس����بق مبكرا 
عب����ر المحت����رف مم����ادو ال����ذي وض����ع 
فريق����ه ف����ي المقدم����ة عن����د الدقيق����ة 

.)11(
وفيم����ا ع����دا ذل����ك، ف����إن اللع����ب ف����ي 
الش����وط األول ل����م يش����هد أي ف����رص 
حقيقية على مرمى الحارس����ين سيد 
شبر علوي في النجمة وعباس أحمد 

في الحد.
وش����هدت الدقيق����ة )5+45( تس����جيل 
الح����د ه����دف التع����ادل، بعدم����ا لع����ب 
عيس����ى غال����ب ك����رة عرضي����ة يس����ارا 
ومتقنة عل����ى رأس س����ليم المزليني، 
ال����ذي تاب����ع الك����رة بنجاح على يس����ار 

الحارس النجماوي.
وف����ي الش����وط الثاني، بلغ����ت اإلثارة 
ذروته����ا، إذ أض����اع الح����د العدي����د من 
الفرص الكفيلة بتقدمه في النتيجة، 
في حي����ن اس����تثمر النجم����ة وبنجاح 

الفرص التي سنحت له.
أول����ى الف����رص كانت عبر ك����رة مررها 
الحداوي أحمد ميرزا داخل المنطقة 
على طبق من ذهب للمزليني، إال أنه 
ورغم قربه م����ن المرمى أضاع الكرة 

بغرابة )51(.
احتس����اب   )52( الدقيق����ة  وش����هدت 
عرقل����ة  بع����د  للنجم����ة  ج����زاء  ركل����ة 
المنطق����ة،  داخ����ل  حبي����ب  إبراهي����م 
إذ ت����م احتس����اب الركل����ة بإش����ارة من 

المساعد األول نواف شاهين للحكم 
عبدالعزي����ز ش����ريدة، وتق����دم حبي����ب 
للكرة وس����جل الهدف الثاني للنجمة 

.)54(
التع����ادل  ي����درك  أن  المزلين����ي  وكاد 
للح����د، بع����د أن س����دد كرة م����ن خارج 
األيم����ن  القائ����م  ج����اورت  المنطق����ة 

لمرمى النجمة )61(.
اس����تبعاد   )71( الدقيق����ة  وش����هدت 
فتح����ي  التونس����ي  النجم����ة،  م����درب 

العبيدي.
وبعد هجم����ة مرتدة منظمة لعب من 
خالله����ا البديل النجم����اوي علي منير 
ك����رة بيني����ة للبدي����ل اآلخ����ر إيمانويل 
ال����ذي مرر ك����رة على طب����ق من ذهب 
لممادو الذي أودع الكرة بسهولة في 

الشباك الخالية )86(.
وس����جل  تفوق����ه،  النجم����ة  وواص����ل 
مم����ادو اله����دف الش����خصي الثالث له 
والرابع لفريق����ه في الدقيقة )6+90(؛ 
مس����تحقا  ف����وزا  النجم����ة  ليكس����ب 

وكبيرا.
عبدالعزي����ز  الحك����م  المب����اراة  أدار 
ش����اهين  ن����واف  وعاون����ه  ش����ريدة، 
وعب����دهللا يعق����وب، والحك����م الراب����ع 

محمد بونفور.

المحرق والمالكية

هاش����م  س����يد  المالكي����ة  الع����ب  كاد 
عيس����ى أن يفتت����ح مجال التس����جيل 

مبكرا لفريقه، بعد أن سدد كرة ثابتة 
أبعدها ببراعة حارس المحرق س����يد 

محمد جعفر )12(.
وسجل المالكية الهداف األول بعدما 
لعب س����يد هاش����م كرة بيني����ة لزميله 
أحم����د يوس����ف ال����ذي تق����دم وتوغ����ل 
داخ����ل المنطقة مس����ددا ك����رة عانقت 
شباك المحرق وصوال للدقيقة )18(.

وح����اول المح����رق الع����ودة للنتيج����ة، 
وس����دد عبدالوه����اب عل����ي ك����رة م����ن 
الح����ارس  أمس����كها  المنطق����ة  خ����ارج 
عل����ى  حبي����ب  يوس����ف  المل����كاوي 

دفعتين )33(.
وأضاع المحرقاوي عيس����ى موس����ى 
ك����رة بغراب����ة داخ����ل المنطق����ة ق����رب 
المرمى بيس����اره، إذ جاءت في الشبا  

ك الجانبية من الخارج )39(.
س����جل المحرق هدف التعادل بعدما 
لعب وليد الحيام كرة عرضية متقنة 
على رأس عيس����ى موسى الذي تابع 

الكرة بنجاح في الشباك )43(.

الشوط الثاني

وف����ي الحص����ة الثاني����ة م����ن اللق����اء، 
ألغى الحك����م عبدالش����هيد عبداألمير 
إس����ماعيل  س����جله  للمح����رق  هدف����ا 
التس����لل  بداع����ي  عبداللطي����ف؛ 
الثان����ي  المس����اعد  م����ن  إش����ارة  بع����د 

عبدالرحمن الدوسري )58(.
ولم يشهد الشوط أي فرص حقيقية 
للتهدي����ف، ف����ي حي����ن أج����رى مدرب����ا 

الفريقي����ن أحم����د صال����ح الدخيل في 
ف����ي  البي����اوي  وناصي����ف  المالكي����ة 
المح����رق تبديالت؛ بهدف التنش����يط 

في الجانب األمامي.
يوس����ف  المالكي����ة  ح����ارس  وأخط����أ 
ك����رة هوائي����ة؛  إمس����اك  ف����ي  حبي����ب 
لتس����قط عل����ى األرض وتج����د مدافع 
المح����رق المحت����رف التونس����ي زي����اد 
أس����كن  وال����ذي  المتق����دم،  الدربال����ي 
الك����رة بس����هولة ف����ي الش����باك الخالية 
فرح����ة  وس����ط   )86( الدقيق����ة  عن����د 

محرقاوية كبيرة.  
ولم تش����هد الدقائق التالية أي جديد 
المالكي����ة  مح����اوالت  رغ����م  يذك����ر 
للتعادل، وسنحت له فرصة عبر كرة 
رأس����ية ألحم����د مس����لم، إال أنه����ا مرت 
خارج الملعب مجاورة للقائم األيمن 
لمرم����ى الحارس س����يد محمد جعفر؛ 

لتنتهي المباراة بفوز محرقاوي.
عبدالش����هيد  الحك����م  المب����اراة  أدار 
تلف����ت  ياس����ر  وعاون����ه  عبداألمي����ر، 
والحك����م  الدوس����ري،  وعبدالرحم����ن 

الرابع سيد عدنان محمد. 

الرفاع الشرقي والشباب

كس����ب الرف����اع الش����رقي ف����وزا ثمينا 
على حساب الش����باب بهدفين مقابل 
واح����د، ف����ي المب����اراة الت����ي أقيم����ت 

بينهما على استاد النادي األهلي.
فيص����ل  الش����رقي  للرف����اع  وس����جل 
اإلس����باني  والمحت����رف  بوده����وم 
للش����باب  س����جل  فيم����ا  إيمان����ول، 

المحترف الغيني بابا سيال.
وكان الش����رقي قد تقدم بهدف مبكر 
ف����ي الدقيق����ة األول����ى عب����ر بودهوم، 
إال أن الش����باب ع����ادل عبر بابا س����يال 

أن  قب����ل   ،)45+1( الدقيق����ة  ف����ي 
يحس����م اإلس����باني إيمان����ول النتيجة 
للشرقاوية بتسجيله هدف الفوز في 

الدقيقة )89(.
والف����وز ه����و الثالث للرفاع الش����رقي، 

فيما تلقى الشباب خسارته الثالثة.
أدار المب����اراة الحك����م أحم����د خلي����ل، 
وعاونه س����يد جالل محفوظ وس����يد 
فيصل علوي، والحكم الرابع عبدهللا 

قاسم.

المنامة والبديع

حق����ق المنامة فوزا كبيرا ومس����تحقا 
عل����ى حس����اب البديع بأربع����ة أهداف 
الت����ي  المب����اراة  ف����ي  واح����د،  مقاب����ل 

احتضنها استاد البحرين الوطني.
كل  المنام����ة  أه����داف  وس����جل 
إيري����ك  البرازيل����ي  من:المحت����رف 
لوي����س )هدفان( في الدقيقتين )5( و 

)59(، محمد الرميحي )88( وعيس����ى 
جهاد )1+90(، فيما سجل هزاع علي 
ه����دف البدي����ع الوحي����د ف����ي الدقيقة 

.)72(
  وحاف����ظ المنامة بف����وزه أمس على 
الرف����اع  خل����ف  الترتي����ب  وصاف����ة 
الف����وز  المنام����ة  إذ حق����ق  المتص����در، 
الرابع له بعد أن كان الطرف األفضل، 
ف����ي حي����ن أن البديع تكبد الخس����ارة 

الرابعة له في منافسات الدوري.
أدار المباراة الحكم إسماعيل حبيب، 
وعاونه صالح جناحي وياسر تلفت، 

والحكم الرابع فهد السعدون.

الحالة والرفاع

ف����وزه  تحقي����ق  ف����ي  الرف����اع  نج����ح 
الس����ادس في الدوري مؤكدا جدارته 
بالص����دارة، حينم����ا ف����از عل����ى الحالة 
بهدفي����ن مقاب����ل واحد، ف����ي المباراة 
الت����ي أقيم����ت بينهم����ا عل����ى االس����تاد 

الوطني.
وجاءت أه����داف المباراة على النحو 
اآلتي:للرف����اع س����جل كميل األس����ود 
ف����ي الدقيقة )46( وعدن����ان فواز في 
الدقيق����ة )56(، فيم����ا للحال����ة س����جل 
ف����ي  ج����واو  البرازيل����ي  المحت����رف 

الدقيقة )80(.
وبه����ذا االنتصار، أكد س����ماوي الرفاع 
صدارت����ه، إذ يتص����در الترتي����ب عب����ر 
وحي����دة،  وخس����ارة  ف����وز  ح����االت   6
ف����ي حي����ن أن الحال����ة بقي ف����ي ذيل 
الترتيب بتلقيه الخس����ارة الخامس����ة 

له في الدوري.
أدار المب����اراة الحك����م محم����د خال����د، 
وعاون����ه محم����د جعف����ر وعلي س����عد، 

والحكم الرابع عيسى عبدهللا.

غزارة تهديفية وسط األمطار
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كروس يعجز
انتق���د األلمان���ي توني كروس، الع���ب ريال مدريد، خط دف���اع فريقه، عقب 
الهزيمة بثالثية نظيفة أمام إيبار، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال�13 

من الليجا.

 20 عن����د  الملك����ي  وتجم����د رصي����د 
نقطة في المركز السادس، بفارق 5 

نقاط عن الُمتصدر برشلونة.
وق����ال ك����روس، خ����ال تصريحات 
نقلتها صحيفة “سبورت” اإلسبانية: 
“ل����م نظهر بش����كل جيد أم����ام إيبار، 

ونستحق هذه النتيجة”.
تفس����ير  الصع����ب  “م����ن  وأض����اف: 
م����ا ح����دث، ألنن����ا قمن����ا بالتحضي����ر 
للمب����اراة، ولكن لم تس����ر األمور كما 

خططنا”.
باإلحب����اط  أصبن����ا  “لق����د  وتاب����ع: 
والنتيج����ة  المب����اراة،  ه����ذه  بس����بب 
خيبت آمالنا تمام����ا، ونحن بحاجة 

لتحسين الدفاع”.

واختتم: “الخسارة ضد إيبار ليست  «
أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، ورغم 

ذلك نشعر بخيبة أمل، ولكن خالل 3 
أيام لدينا مباراة مهمة أخرى في روما 

)بدوري األبطال(”.

ديمبلي الحاسم

وكاالت

االثنين 26 نوفمبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 13

نيوكاسلبيرنلي 23.00

الدوري االسباني
الجولة 13

سلتاسوسيداد 23.00

الدوري االيطالي
الجولة 13

22.30كالياري تورينو

أش���اد إرنس���تو فالفيردي مدرب برشلونة بالجناح عثمان ديمبلي بعدما سجل هدفا في 
الدقيقة 90 خالل التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد في عقر داره ليحافظ حامل اللقب 

على صدارة دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم يوم السبت.

يواج���ه  ال���ذي  ديمبل���ي،  وش���ارك 
انتق���ادات بس���بب تصرف���ات غي���ر 
احترافي���ة ف���ي األس���ابيع األخيرة، 
بديا وس���دد كرة منخفضة غيرت 
اتجاهه���ا لتس���كن ش���باك الح���ارس 

يان أوباك قبل النهاية.
وأبل���غ فالفي���ردي مؤتم���را صحافيا 
”إن���ه الع���ب رائ���ع ويمل���ك موهب���ة 
كبيرة من بينها احراز األهداف كما 

تشاهدون“.
وتاب���ع ”كام وس���ائل االع���ام عنه 
زاد ع���ن الحد. لم نضمه للتش���كيلة 
ف���ي المب���اراة الس���ابقة )أم���ام ريال 
بيتي���س( لكن���ه الع���ب يحت���اج إلى 
أن نس���اعده ليرد الجمي���ل للفريق. 
نتوقع منه الكثير النه يملك موهبة 

كبيرة“.

ورغ���م معان���اة ديمبلي وم���ن بينها 
االصابات التي طاردته في موسمه 
األول م���ع العم���اق الكاتالوني بعد 
االنضم���ام ف���ي 2017 مقاب���ل 147 
مليون يورو )166.7 مليون دوالر( 
بديا لنيمار فإن الدولي الفرنس���ي 
الفائ���ز مع ب���اده ب���كأس العالم في 

روسيا أثبت قدراته هذا الموسم.
وق���ال فالفيردي”اس���تحوذنا كثيرا 
عل���ى الك���رة. س���جلوا هدفه���م من 
أول ركل���ة ركني���ة له���م ف���ي اللقاء. 

لكل فريق أسلوبه“.
وتاب���ع ”هدفن���ا كان الس���يطرة على 
منطقته���م  ف���ي  واللع���ب  المب���اراة 
األم���ر  ه���ذا  ف���ي  خب���راء  لكنه���م 
عل���ى  ولعب���وا  الفرص���ة  وتحين���وا 

الهجمة المرتدة“.

ونفى س���يميوني م���درب أتليتيكو 
الذي يحتل المرك���ز الثاني متأخرا 
أن  البط���ل  برش���لونة  ع���ن  بنقط���ة 
أج���ل  م���ن  لع���ب  فريق���ه  يك���ون 
”م���ن  س���يميوني  وق���ال  التع���ادل. 

ال���ذي لعب على التع���ادل؟ من قال 
ذلك. ربما يكون هذا رأيك.

”أشعر بالرضا عن فريقي. بذلوا جهدا  «
كبيرا. وجهت الشكر لالعبين عقب 

المباراة“.

عثمان ديمبلي

وكاالت

وكاالت

حمل أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، حكومة الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري، مسؤولية أحداث العنف التي أدت إلى تأجيل مباراة ريفر بليت 
وبوكا جونيورز، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وق���ال مارادونا في مؤتم���ر صحفي عقب 
س���ينالوا  دي  دورادوس  فري���ق  تأه���ل 
المكس���يكي الذي يدربه إلى نهائي مرحلة 
ذه���اب دوري الدرج���ة الثانية المكس���يكي 
)أبرت���ورا 2018( “م���ن المؤس���ف ما يحدث 
ف���ي ب���ادي. الرئي���س خ���دع الكثي���ر م���ن 
الن���اس حينم���ا ق���ال إن���ه كان س���يغير هذا 

ولكننا أصبحنا أسوأ من ذي قبل”.
وأض���اف “ما يفعله ماكري هو األس���وأ في 
األرجنتي���ن عل���ى م���ر العص���ور. ب���ات م���ن 
المرعب الن���زول للملعب، وهن���اك حوادث 
سرقة في كل مكان، ولكن هذا هو التغيير 

الذي صوت المواطنون من أجله”.
بعدم���ا  مارادون���ا  تصريح���ات  وج���اءت 
تعرض���ت حافل���ة ب���وكا جونيورز الس���بت 
للرش���ق بالحج���ارة أثن���اء توجهه���ا لملعب 
“المونيمونت���ال” ال���ذي يحتض���ن مواجه���ة 
إي���اب نهائي كوب���ا ليبرتادوري���س، ما أدى 

لتأجيل المباراة.

وق���ال مارادونا إنه يش���عر بالقل���ق إزاء ما 
حدث في محيط ملعب “المونيمونتال”.

وم���ن ناحية أخ���رى، تح���دث مارادونا عن 
فريقه دورادوس الذي رغم هزيمته الليلة 
الماضي���ة أمام خواريز به���دف نظيف في 
إياب نص���ف نهائ���ي دوري الدرجة الثانية 
المكسيكي، تأهل إلى النهائي بفضل فوزه 
ف���ي الذه���اب األربع���اء الماض���ي، بهدفين 

نظيفين.
وأثن���ى مارادون���ا عل���ى فريق���ه، معتبرا أن 
حك���م اللق���اء أخط���أ ف���ي احتس���اب ركل���ة 

الجزاء التي جاء منها هدف خواريز.
ويواج���ه دورادوس ف���ي النهائ���ي الفائ���ز 
بمواجه���ة نص���ف النهائ���ي األخ���رى الت���ي 
تجمع بين أتانتي وأتلتيكو س���ان لويس، 
ب���أن األخي���ر كان ق���د حس���م لق���اء  علم���ا 

الذهاب بثاثية نظيفة.
ويخوض الفائ���ز ب”أبرتورا 2018” مباراة 
م���ع الفائز ب”كاوس���ورا 2019” للحصول 

الدرج���ة  ل���دوري  الصع���ود  بطاق���ة  عل���ى 
األولى.

يذك���ر أن مارادون���ا حق���ق حت���ى اآلن م���ع 

ف���ي  تدريب���ه  تول���ى  ال���ذي  دورادوس، 
س���بتمبر الماضي، 8 انتص���ارات وتعادلين 

وهزيمتين.

دييجو أرماندو مارادونا

مارادونا يستنكر “الرعب”

sports@albiladpress.com

االثنين
26 نوفمبر 2018 
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وكاالت

ح���ث لوث���ار ماتي���وس، نجم باي���رن ميونخ األس���بق، الن���ادي البافاري، 
بطريق���ة غير مباش���رة، على إقالة الم���درب الكرواتي نيك���و كوفاتش، 
بع���د التع���ادل مع فورتونا دوس���لدورف )3-3(، الس���بت، بالجولة ال12 

من الدوري األلماني.

وقال ماتيوس، في تصريحات 
أبرزتها صحيفة “سبورت بيلد” 
األل��م��ان��ي��ة أم���س األح����د: “ف��ي 
الوقت الراهن، كوفاتش ليس 
مناسًبا لبايرن، وحتى اآلن، لم 
يلعب الفريق كما كان متوقًعا 

منه هذا الموسم”.
اتفاقه  على  م��ات��ي��وس،  وأك���د 
أولي هونيس،  مع تصريحات 
التي  ال��ب��اف��اري،  ال��ن��ادي  رئيس 
ان��ت��ق��د خ��ال��ه��ا أخ��ط��اء العبي 

فريقه في المباراة.
وع�����ن ذل�����ك ق�����ال م���ات���ي���وس: 
كلمات  هونيس  يجد  “عندما 
فيمكنني  وص��ادق��ة،  واض��ح��ة 

أن أؤكد اتفاقي مع ما قاله”.
أشار  تصريحاته،  ختام  وف��ي 
إل���ى  ع����اًم����ا،  ال57  ص���اح���ب 
األخطاء العديدة التي يرتكبها 
الع��ب��و ال��ب��اي��رن، كما أك��د عدم 
وال��رغ��ب��ة  للحماس  إظ��ه��اره��م 
المباريات  االنتصار خال  في 

الماضية.

واتسع فارق النقاط بين  «
البايرن وبوروسيا دورتموند، 

المتصدر، إلى 9 نقاط، بعدما 
واصل الفريق البافاري احتالل 

المركز الخامس برصيد 21 
نقطة.

انهيار بايرن

وكاالت

س���جل النجم كيف���ن دورانت 44 نقطة ه���ي األعلى له هذا الموس���م، ليقود فريقه 
حامل اللقب غولدن س���تايت ووريرز الى فوز صعب على ساكرامنتو كينغز -117
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وه���و الفوز الثاني تواليا لغولدن س���تايت، 
بطل الموس���مين الماضيين وحامل اللقب 
ثاث مرات في المواسم األربعة األخيرة، 
بعد سلس���لة من أربع هزائم متتالية كانت 

األسوأ له منذ العام 2013.
واعتمد غولدن س���تايت الذي افتقد نجمه 
س���تيفن ك���وري للمب���اراة التاس���عة توالي���ا 
بس���بب اإلصاب���ة، عل���ى دوران���ت )أفض���ل 
العب ف���ي الدور النهائ���ي مرتين( صاحب 
44 نقط���ة و13 متابع���ة وس���بع تمري���رات 
حاس���مة، وزميل���ه كاي طومس���ون ال���ذي 
س���جل 31 نقط���ة، منه���ا المحاول���ة الت���ي 

حسمت النتيجة لصالح فريقه.
وسجل طومس���ون النقطتين الحاسمتين 
قب���ل خم���س ث���وان م���ن نهاي���ة المب���اراة، 
عندم���ا تابع بنفس���ه بنج���اح محاول���ة غير 

موقف���ة ق���ام بها م���ن داخل الق���وس. وهو 
الف���وز الرابع عش���ر من 21 مب���اراة لغولدن 
س���تايت، ثان���ي ترتي���ب المنطق���ة الغربية، 
وال���ذي تف���ادى الخس���ارة بفض���ل دورانت 
وطومسون الى حد كبير؛ نظرا ألن أفضل 
مس���جل بعدهما ف���ي الفري���ق كان داميان 

جونز مع 13 نقطة.
وحق���ق ثاني المنطقة الش���رقية ميلووكي 
باك���س ف���وزا عل���ى س���ان انتونيو س���بيرز 
129-135، هو الثاني تواليا له بعد سلسلة 
م���ن ث���اث هزائ���م. وكان أفض���ل مس���جل 
للفائ���ز اليوناني ياني���س أنتيتوكونمبو مع 
34 نقط���ة أض���اف اليه���ا 18 متابع���ة، بينما 
س���اهم ديمار دي���روزن ب34 نقطة وس���بع 

تمريرات حاسمة لصالح سبيرز.
الرب���ع  ف���ي  المب���اراة  ميلووك���ي  وحس���م 

األخير، بعدما كان ضيفه سان انتونيو قد 
حقق أفضلية نس���بية في األرب���اع الثاثة 
األول���ى وأنهاه���ا متقدم���ا 95-102، اال أن 

باكس تفوق في الرابع بنتيجة 40-27.
وحق���ق كليفان���د كافاليي���رز بط���ل 2016 
ووصيف غولدن ستايت في ألقابه الثاثة 

األخيرة، فوزه الثاني تواليا والرابع إجماال 
ه���ذا الموس���م، وذل���ك بنتيج���ة 117-108 
على ضيفه هيوس���تن روكتس. وأتى فوز 
كليفاند بعد يومين من تحقيقه فوزا غير 
متوق���ع عل���ى مضيف���ه فيادلفيا س���فنتي 

سيكسرز 121-112.
وه���ي الم���رة األولى ه���ذا الموس���م يحقق 

فيها كافالييرز فوزين متتاليين.
ف���ي المقاب���ل، تلقى هيوس���تن الذي يعاني 
ب���دوره بعد بلوغه الموس���م الماضي الدور 
النهائي للمنطقة الغربية، خسارته التاسعة 
ف���ي 18 مب���اراة. وه���ي الثاني���ة تواليا بعد 
سقوطه الجمعة 116-111 أمام ديترويت 
بيس���تونز بع���د التمدي���د. وف���ي مباري���ات 
أخ���رى، ف���از واش���نطن وي���زاردز عل���ى نيو 
وداالس   ،124-114 بيليكان���ز  أورليان���ز 
مافريكس على بوس���طن س���لتيكس -113
104، ومينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو 
عل���ى  ناغت���س  ودنف���ر   ،111-96 بول���ز 

أوكاهوما سيتي ثاندر 105-98.

تألق دورانت
وكاالت

انتقد مدرب مانشس���تر يونايتد، جوزيه مورينيو، العبيه عقب التعادل السلبي مع 
كريستال باالس، لحساب الجولة ال13 للبريميرليج، في معقل الشياطين الحمر.

خ����ال  موريني����و،  وق����ال 
صحيف����ة  نقلته����ا  تصريح����ات 
“كان����ت هذه  “ميرور”البريطاني����ة: 
المباراة األول����ى للفريق، من أصل 
8 مباريات حتى نهاية ديس����مبر.. 
كنا نحتاج للفوز بها، أشعر بأننا ال 

نلعب بقلوبنا”.
نلع����ب  أن  “يج����ب  واس����تطرد: 
بعقولن����ا، لك����ن م����ع قلوبن����ا أيض����ا، 
ل����م يكن القل����ب موج����ودا بما فيه 
الكفاي����ة.. ل����م تكن هن����اك حدة أو 

شهية كافية”.
وتاب����ع: “هن����اك مباري����ات ممي����زة، 
وليس����ت مجرد مواجهات عادية، 
وهذه كانت منها، إنهم )الاعبون( 
سيقضون وقتا سيئا على العشاء 
أن����اس  سيس����تمتع  بينم����ا  الليل����ة، 

آخرون بعشائهم، وربما يحتفلون 
أيًضا”.

وتنتظر مانشستر يونايتد المزيد 
الش����هر  الصعب����ة،  المباري����ات  م����ن 
آرس����نال  أم����ام  خاص����ة  المقب����ل، 

وليفربول.
الحل����ول  ع����ن  س����ئل  وعندم����ا 
المطروحة لتخطي هذه المرحلة، 
تس����تطيع  “ال  موريني����و:  أج����اب 
تغيي����ر الاعبين، ربما يكون الحل 
ف����ي اختي����ار العناص����ر بن����اًء على 
ق����وة القل����ب.. وربم����ا بعده����ا ألوم 
نفس����ي، بدع����وى أن القل����ب لي����س 

كافيا، وأننا نفتقد الجودة”.

وختم بقوله: “يستحق كريستال  «
باالس اإلشادة، لكن أعتقد أنه يجب 

أن نلوم أنفسنا”.

يونايتد بال قلب

كيفن دورانت



multaqa
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إعداد: هبة محسن

أهدى بنك البحرين الوطني س���يارة نيس���ان باترول فاخرة للرابح في السحب األخير من حملة ماستركارد 
الترويجي���ة الخاص���ة ببطاق���ات االئتم���ان والص���راف اآللي من البنك ف���ي عيد ميالده حي���ث جعلت الفرحة 
فرحتين. حيث فاز السيد محمد راشد وذلك عن المشتريات والمعامالت التي قام بها في األشهر الماضية 

خالل فترة العرض. 

وقد تم اإلع���داد خصيصا ليتمتع 
الفائ���ز بتجربة فري���دة من نوعها، 
حي���ث ت���م القي���ام بمفاجأته وهو 
وس���ط  مي���اده  بعي���د  يحتف���ل 
عائلت���ه ف���ي فن���دق الفورس���يزنز 
وتقدي���م س���يارة نيس���ان بات���رول 
م���ن البن���ك كجائ���زة ف���از به���ا في 
الس���حب األخي���ر لحمل���ة بطاقات 
وس���لم  ماس���تركارد.  الوطن���ي 
للخدم���ات  التنفي���ذي  الرئي���س 
والش���ركات  لألف���راد  المصرفي���ة 
التجارية والمؤسس���ات الصغيرة 

والمتوس���طة بالبن���ك عب���د العزيز 
األحم���د  مفاتي���ح الس���يارة للفائز 
وال���ذي عب���ر ب���دوره ع���ن ش���كره 
إلدارة بنك البحرين الوطني على 
ه���ذه الجائ���زة القيم���ة وذل���ك في 
حض���ور مس���ئولي بن���ك البحرين 

الوطني. 
م���ن جانب���ه، ص���رح عب���د العزي���ز 
األحمد بالقول: “يس���عدنا اإلعان 
عن الفائز بس���يارة نيسان باترول 
في الحمل���ة الترويجية لبطاقات 
للص���راف  ماس���تركارد  الوطن���ي 

اآللي واالئتمان.
إن هذه الجائزة القّيمة  «

تعكس التزامنا المستمر 
في التعاون مع مختلف 

الشركات لتوفير قيمة 
إضافية للعمالء بما يضمن 

استفادتهم وحصولهم 
على أفضل العروض. كما 
ونتطلع إلى تقديم المزيد 

من الحمالت التي تلبي 
تطلعات عمالئنا الكرام في 

المستقبل”.

م��ح��م��د راش������د ي���ف���وز ب���س���ي���ارة ن���ي���س���ان ب���ات���رول

“البحرين الوطني” يمنح أغلى هدية عيد ميالد
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بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل تدش���ين أبراج غولدن غيت في فندق الفورس���يزنز في خليج البحرين، عّبر مطور أبراج غولدن غيت عن س���عادتهم 
لمش���اركتهم ف���ي مع���رض عق���ارات الخليج المقام في مجم���ع األفنيوز في الفترة م���ا بين 21 ولغاية 24 م���ن نوفمبر من العام الج���اري.  ويهدف المعرض 
إلى اس���تعراض مش���اريع مجموعة من الش���ركات العقارية المرموقة ومن ضمنها ش���ركة غولدن غيت التي س���تقدم للمشترين والمس���تثمرين المحتملين 
مش���اريعها الحالي���ة والمس���تقبلية. وحققت غولدن غي���ت ارتفاًعا ملحوًظا في مبيعاتها من خالل المعرض، حيث اس���تعرضت ش���ققها المصممة بفخامة 

إضافًة إلى أحدث مرافقها التي تنافس منشآت أخرى في المملكة.

ا ويهت���م  مع���رض عق���ارات الخلي���ج ُيق���ام س���نويًّ
ويس���عى  العق���ارات،  مج���ال  ف���ي  بالتط���ورات 
لتس���ليط الض���وء على المنش���آت المس���تقبلية في 
مملك���ة البحري���ن والمنطق���ة. ويتي���ح للمطوري���ن 
والش���ركات العقارية فرصة استعراض مشاريعهم 
للمس���تثمرين المحتملي���ن باإلضاف���ة إلى اإلطاع 
عل���ى الفرص االس���تثمارية ف���ي المج���ال العقاري 
ويبرز أهمية األعمال التي تقوم بها هذه الشركات 
والمنش���آت مم���ا س���يكون ل���ه تأثير إيجاب���ي على 

االقتصاد ويضمن اس���تمرار نمو المج���ال العقاري 
في البحرين.

واحتفاالاً بنجاح التدشين، صرحت شركة غولدن 
غي���ت أن البرج ق���د حظي بتجاوب غير مس���بوق 
من المستثمرين والمشترين المحتملين فضااً عن 
بيع عدد كبير من الش���قق الس���كنية. ويقدم البرج 
مجموعة من الش���قق التي تتراوح مس���احتها من 
شقة اس���توديو إلى شقة من ثاثة غرف، وأسعار 

تبدأ من 45,000 دينار.

 وصرح مدير التسويق واالتصال شهاب  «
ا بالنجاح  سعيد قائال “نحن فخورون جدًّ

الذي حققناه منذ تدشين برج غولدن غيت 
ا من األشخاص بشراء  فلقد قام عدد كبير جدًّ

شقق في البرج وأبدى آخرون اهتمامهم 
الشديد، ونتطلع دوًما بأن نكون جزًءا 

من معرض عقارات الخليج الستعراض 
مشاريعنا وجذب المزيد من المستثمرين 

والمشترين”.

األبـراج حظيـت بتجـاوب غيـر مسبـوق

باريس هيلتون في ضيافة الحواج
ت��دش��ي��ن ال��ع��ط��ر ال��ج��دي��د وس����ط ح��ض��ور ج��م��اه��ي��ري

عبد العزيز األحمد

21

“غ������ول������دن غ����ي����ت” ت�����ش�����ارك ف�����ي م����ع����رض ع������ق������ارات ال��خ��ل��ي��ج

ت���م االتف���اق بين ش���ركة لي���درز بلس 
المطاع���م  وتطوي���ر  لاستش���ارات 
ماي���ا  اإلداري  بالش���ريك  متمثل���ة 
ناصي���ف وتطبيق كاري���دج المختص 
االس���تهاكية  الطلب���ات  بتوصي���ل 
م���ن المطاع���م أو الب���رادات الكبي���رة 
والصيدليات والورود وكذلك أدوات 
التجمي���ل متمثل���ة رئي���س التس���ويق 
مجل���ة  إلص���دار  الوطي���ان  عب���دهللا 
كاري���دج اإلعانية التي س���تصدر كل 

3 أش���هر لم���دة س���نة يت���م تجديده���ا 
برضا الطرفين.

الجدي���ر بالذكر أن “لي���درز بلس” هي 
وابت���كار  باإلب���داع  مختص���ة  ش���ركة 
أف���كار المطاعم والمقاه���ي والفنادق 
المملك���ة  مس���توى  عل���ى  الجدي���دة 
وكذلك تقديم بع���ض الخدمات مثل 
إنش���اء التصمي���م الداخل���ي وتنفيذه 
وإنشاء الخطط التسويقية باإلضافة 

إلى تدريب الموظفين والتوظيف.

شراكة بين “كاريدج” و”ليدرز بلس”
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يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية.

 إعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل.

تمضية ساعات وساعات وراء المكتب غير جيد.

تشعر باالرتياح وتتحّمس لجديد تستقبله في 
حياتك.

 عملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم.

تشنج أعصابك بين حين وآخر يصيبك بالكآبة.

تستقطب االهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة 
بالنفس.

 تشرق بشخصية ممّيزة ويهتم بك المحيط.

سوء التفاهم مع اآلخرين يولد مضاعفات 
خطيرة.

مارس النشاطات الترفيهية لتتخلص من توّترك.

يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في 
العمل.

تجاوز األمور العالقة مع اآلخرين بهدوء وروية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1988
الواليات المتحدة 

ترفض منح ياسر 
عرفات تأشيرة 

دخول إللقاء 
خطاب في 

مقر هيئة األمم 
المتحدة وقد تناول 
االعالم العالمي الحدث.

يستعد الفنان 
عبدالرحمن العقل 
لعروض مسرحية 

جديدة، وقال بهذا 
الخصوص: هناك حالة 

مسرحية اصبحت 
موجودة في السنوات 

االخيرة، ينشط من 
خاللها المسرح خالل 
شهري يناير وفبراير.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ف����ي ن������دوة ب���م���ه���رج���ان ال���ق���اه���رة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي

حسني.. ال يبحث عن األدوار الكبيرة

اق����ي����م م����ؤخ����را م����ه����رج����ان ال���ق���اه���رة 
الحالية  دورت��ه  في  الدولي  السينمائي 
ال�40، بالمسرح المكشوف بدار األوبرا، 
بمناسبة  حسني  ح��س��ن  للفنان  ن���دوة 
ت��ك��ري��م��ه ب��ال��م��ه��رج��ان ب������ادارة ال��ن��اق��د 
فيها  وتم  الشناوي،  ط��ارق  السينمائي 
ال��ش��ن��اوي  ال���ذي كتبه  ال��ك��ت��اب  ت��وق��ي��ع 

وأصدره المهرجان.
من  كبير  جمهور  حضرها  التي  الندوة 
ج��اءت  الكبير  المصري  النجم  عشاق 
في  ال��م��ه��رج��ان  إدارة  ك��رم��ت  ان  ب��ع��د 
االف���ت���ت���اح وح��ض��ره��ا اي��ض��ا ع����دد من 
محمد  المنتج  ومنهم  السينما  صناع 
العدل والمخرج أشرف فايق وغيرهم 
والفنان  برفقته  المنصة  على  وحضر 
رئيس  حفظي  محمد  المنتج  حسني 
القاهرة،  مهرجان  من  الحالية  ال��دورة 
والناقد  علي،  محمد  سلوى  والفنانة 
باسلوبه  حسني  وحكى  شوقي  أحمد 
الخاصة  ذكرياته  من  العديد  الخفيف 

بتصوير بعض األفالم ومع صناعها.
بدأ الفنان حسن حسني الندوة، بالتعبير 
وال��ذي  بالتكريم  الكبيرة  سعادته  عن 
يعتبره شرًفا كبيرا من مهرجان عريق 
العربية، وأكد  المنطقة  األق��دم في  هو 
أنه طوال مشواره الفني ال يبحث عن 
تفاصيل  أي  أو  حجًما  الكبيرة  األدوار 
أخرى سوى كيف يقدم األدوار بشكل 
مميز، مشدًدا على أنه لم يبحث إطالًقا 
عن وضع اسمه على التتر أو دور فالن 
كثيًرا  رفض  أنه  إلى  مشيًرا  منه،  أكبر 
أدوار من الجلدة للجلدة لشعوره بأنها 

ال تعلق مع الجمهور.
السابق  الجيل  ك��ل  “ان  حسني  وق���ال 
من الكوميديانات تأثر به، وأنا أستاذه 
كله،  الفائت  الجيل  منه هو  تعلم  التي 
اإلف��ي��ه��ات  ت��ك��رار  أو  تقليد  ف��ي  ل��ي��س 
ي��ق��دم��ون��ه��ا، ول��ك��ن ف���ي طريقة  ال��ت��ي 
األداء والتعبير، مضيًفا “عندما تأتيني 
جانًبا،  حسني  حسن  أت��رك  الشخصية 
هي  وأتركها  الشخصية  داخل  وأضعه 
التي تقودني وليس العكس، ألني في 
المخرج  م��ع  ق��دم��ت دور ش��ر  ال��ب��داي��ة 

كانت  وبعدها  الطيب،  عاطف  الكبير 
ك���ل ال��ش��خ��ص��ي��ات ال���ت���ي أق��دم��ه��ا في 
ال��ش��ر، حتى اتبعت  ذل��ك اإلط���ار وه��و 
داخ���ل  تجعلني  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ت��ل��ك 
الشخصية، وأعيش كل تفاصيلها كأنها 

حقيقية”.
وعن عالقته بالصحافة واإلعالم، قال 
معنى  وليس  ج��دًا،  جيدة  إنها  حسني 
أنه ال يجري حوارات صحفية أنه يكره 
يتوقف  دوره  أن  يرى  لكنه  الصحافة، 
ع��ن��د ت��ق��دي��م��ه أع��م��ال��ه ال��ف��ن��ي��ة، ودور 
يجري  ال  لهذا  ذل��ك،  تقييم  الصحافة 
حوارات كثيرة، مؤكدًا حبه واحترامه 
الكوميديا  “اكتسبت  وقال:  للصحافة. 
م��ن ال��ش��ع��ب ال��م��ص��ري، وح��ي��ن��م��ا كنت 
ال��ش��ارع ويلقي  أق��اب��ل أي شخص ف��ي 
التي  بالطريقة  احتفظ  كنت  “إيفيه”، 
لذلك  ذلك،  بعد  بها، الستخدمه  يلقيها 
الشعب المصري من الصعب إضحاكه، 
أثرا  ترك داخلي  أيضا  السابق  والجيل 

كبيرا.
وت��ط��رق ال��ن��اق��د ط����ارق ال��ش��ن��اوي في 
ح��دي��ث��ه ع��ن ال��ك��ت��اب ال����ذي ك��ت��ب��ه عن 
الكتاب مني  “أخذ  قائاًل  القدير،  الفنان 
أخ��رى  بكتب  بالمقارنة  ك��ب��ي��را،  ج��ه��دا 
فقط  ي��رج��ع  ال  وه���ذا  بتقديمها،  قمت 
بقيمة  ف��ن��ان  ك��ون  ول��ك��ن  الكبير،  للكم 
ل��ه ك��ل ه��ذا ال��ح��ب ف��ي قلوب  حسني 
ال��ج��م��ي��ع، ك����ان ال���ج���زء األص���ع���ب في 
ن��ادًرا ما نجد  أنه  إلى  الكتاب”، وأش��ار 
فنانا تظهر إنسانيته من خالل أعماله، 
وه����ذا م��ا وج���دن���اه ف��ي ج��م��ي��ع أع��م��ال 
حسن حسني، وأضاف أنه من الممكن 
فنان  أي  م��رب��ع”،  “فنان  عليه  نطلق  أن 
يجيد العمل في األربعة مجاالت، وهي 
المسرح والسينما واإلذاعة والتلفزيون، 

بل وحقق نجاًحا بهم جميًعا. 
تأثير حسن  على  ال��ح��اض��رون  وأج��م��ع 
ح��س��ن��ي ع��ل��ى ج��ي��ل ب��أك��م��ل��ه، وم��ن��ه��م 
ال��م��ه��رج��ان محمد  ال��م��ن��ت��ج ورئ���ي���س 

ب��دأ العمل في  إن��ه  ال��ذي ق��ال  حفظي، 
مجال السينما عام 2001 ووجد أمامه 
أبناء  وك��ل  أن��ه  م��ؤك��دًا  حسن حسني، 
ألنه صاحب  له،  بالشكر  مدانون  جيله 
هذا  “أن  وقال حفظي:  عليهم،  الفضل 
حسن  للفنان  ت��ك��ري��ًم��ا  ل��ي��س  ال��ت��ك��ري��م 
حسن  للمهرجان،  تكريًما  ب��ل  حسني، 
حسني له فضل كبير على أبناء جيلي 
كثيًرا،  س��اع��دن��ا  حيث   ،2000 بعد  م��ا 
سواء فنانين أو مخرجين أو منتجين، 
في  كان  كمنتج  أنا  المثال  على سبيل 
مجاملة،  أع��م��ااًل  يقدم  األح��ي��ان  بعض 
وغ��ي��ر ذل���ك م��ن ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي ال 
ينكرها أحد، لذلك أرى أننا يجب علينا 

إعادة اكتشاف أعماله وأدواره”.

ووجه المنتج محمد العدل  الذي  «
جلس وسط الحضور كالمه لحسن 

حسني، قائاًل: “أنت صاحب فضل على 
هذا الجيل بأكمله خالل الـ20 عامًا 

الماضية، سواء فنانين أو مخرجين”.

ال��ع��راق��ي��ة”  األغ��ن��ي��ة  “ع��ن��دل��ي��ب  يستعد 
في  للمشاركة  ال��ع��راق��ي  ح��ات��م  ال��ف��ن��ان 
احتفاالت إمارة الفجيرة باليوم الوطني 
ال�47،  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  لدولة 
وذلك من خالل إحياء حفل غنائي يوم 
فرقته  بها  ويرافقه   ،2018 ديسمبر   1
ع��ازف��ي  أه���م  م��ن  ال��م��ك��ون��ة  الموسيقية 

العراق والوطن العربي.
وك�����ان ح���ات���م ال���ع���راق���ي ق���د ع����اد إل��ى 
السويدية  العاصمة  اإلم��ارات قادًما من 
الغنائي  حفله  أنهى  أن  بعد  ستوكهولم 
ي���وم 10 ن��وف��م��ب��ر ض��م��ن ه���ذه ال��ج��ول��ة 
األورب�����ي�����ة، وال���ت���ي اح��ت��ش��د ل��ه��ا ع��دد 
والعربية  العراقية  الجاليات  من  كبير 
تفاعل  وس���ط  ال��س��وي��د،  ف��ي  المقيمين 
القديمة  واألغنيات  المواويل  مع  كبير 
وال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا م���ن أرش��ي��ف��ه 
حفالت  بنجاح  سعادته  مؤكًدا  الكبير، 
بإحياء  سيقوم  كما  األوروب��ي��ة،  الجولة 
الحفالت في عدد  أخ��رى من  مجموعة 
م��ن ال���دول األوروب���ي���ة األخ����رى، والتي 
سيتم الكشف عنها في وقتها وستشمل 

عددا كبيرا من المدن

العراقي يحتفل باليوم 
الوطني لإلمارات الـ47
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 1830
القوات الفرنسية تفشل في اقتحام مدينة البليدة الجزائرية بسبب المقاومة.

 1943

مؤتمر قمة في طهران شمل روزفلت، تشرشل، وستالين في الحرب العالمية 2.

1960
الجمعية العامة لألمم المتحدة تمنح موريتانيا االستقالل بالرغم من مطالبات المغرب بضمها.

 1962
أحمد بن بيال يشكل أول حكومة جزائرية بعد االستقالل.

 1973
موريتانيا تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية كاملة العضوية.
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طارق البحار من مصر

ضمــن برنامج هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار لالحتفــاء بالمحرق 
عاصمة للثقافة اإلســالمية لعام 2018م، استقبلت دار المحرق 
أمسية موسيقية لفرقة دار إســماعيل دواس. يذكر أن برنامج 
هيئة الثقافة لتقديم أمسيات موسيقية في دار المحرق، يعزز 
جهود الــدار في إثراء التــراث غير المادي للمدينــة. فباإلضافة 

إلى اســتضافتها لفعاليات فنون الموسيقى الشعبية البحرينية، 
توفــر دار المحرق )مبنــى 1068 – طريق 1617 – مجمع 216( مســاحة 

خاصة الحتواء برامج التدريب وورش العمل ذات العالقة.

طرحت الفنانة ســميرة ســعيد كليب أغنية »ازاي أحب« التي 
قدمتهــا قبــل 16 عاما ضمــن ألبوم »يوم ورا يــوم«، حيث 
أعادت تقديم األغنية بالتوزيع الموسيقي نفسه على فيديو 
بطريقــة حديثــة. األغنية من كلمــات بهاء الديــن محمد، 
وألحان وتوزيع محمد مصطفى. وكانت ســميرة سعيد قد 

أحيــت يوم الجمعة الماضي حفال غنائيا في القرية العالمية 
بدبــي. آخر أعمال ســميرة ســعيد كانت أغنية »ســوبرمان« من 

كلمات شادي نور وألحان بالل سرور.

طرحــت المغنية المصرية زيــزي عادل مؤخراً أحــدث أغانيها 
باسم “ضحكة مصطنعة” على “يوتيوب”، إذ ال تكتفي زيزي 
بغنائهــا إنما ألفت أيضــًا كلماتها بجانــب تلحينها، بينما 

تولى التوزيع إيهاب سمير.
وتأتــي هــذه األغنية بعدما طرحت زيزي “ابســط نفســك” 

في وقت ســابق من كلماتها وألحانهــا أيضًا عبر قناتها على 
“يوتيوب”، وتوزيع أسامة عبدالهادي ومحمد عاطف.

يشار إلى أن زيزي تعيش نشاطًا فنيًا كبيراً خالل 2018،

ضحكة مصطنعةيوم ورا يومحفل دار إسماعيل دّواس



عادل األسدي يتأهل لنصف نهائيات “منشد الشارقة”

انضمت الفنانة ميرنا نورالدين إلى أسرة مسلسل »بحر« الذي يلعب  «
بطولته الفنان ماجد المصري في أولى بطوالته المطلقة في عالم 
الدراما التلفزيونية، المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج 

أحمد صالح، ومن المقرر أن تبدأ ميرنا تصوير دورها خالل الفترة 
المقبلة. ويشارك في بطولة مسلسل »بحر« الذي ينتمي لنوعية 

مسلسالت ال60 حلقة، محمد دياب وثراء جبيل وكوكي وفوزية 
محمد، ومحمد علي رزق، وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة 

وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان 
ومنة عرفة.

أس���فرت تصفيات المجموعة األولى من “منش���د الش���ارقة” في دورته ال11، التي بثتها 
قن���اة الش���ارقة عن تأه���ل ثالثة منش���دين إلى نصف النهائي���ات، وه���م: الجزائري لقمان 
إس���كندر، والمص���ري محمد ش���عير، والس���عودي عادل األس���دي، فيما ل���م يحالف الحّظ 

المشترك اللبناني فادي الشوم الذي غادر مبكرًا.

وشهدت التصفيات للمرة األولى في تاريخ 
البرنامج الذي تنظمه وتشرف عليه مؤسسة 
الشارقة لإلعالم، تعادالً في درجات التقييم 
إل���ى جان���ب  مع���ًا  تأه���ال  اثني���ن  لمنش���دين 
زميلهم���ا، حيث تنص قوانين البرنامج على 
أن يتأه���ل اثنان من المش���تركين فقط، لكن 
لعبة األرقام والنتيجة المتس���اوية أدت إلى 
تأهل ثالثة من المشتركين للمرحلة المقبلة 

من البرنامج.
وتعليقًا على هذه النتائج االس���تثنائية، قال 
نجم الدين هاش���م، المنتج المنفذ للبرنامج: 
“ارت���أت لجن���ة تحكي���م منش���د الش���ارقة أن 
ُتؤهل ثالثة منش���دين ب���دالً عن اثنين فقط، 
نظ���رًا لتس���اوي الدرجات الت���ي حصل عليها 
اثن���ان منه���م، إضاف���ة إل���ى التق���ارب الكبير 
ال���ذي لمس���ته لجن���ة التحكي���م عل���ى صعيد 
المستويات الفنية اإلنشادية التي قدموها، 
الس���عودي  المش���تركين  م���ن   ً كالاّ أه���لاّ  م���ا 

والمص���ري عل���ى ح���د س���واء إل���ى المرحل���ة 
المقبلة من البرنامج، وهذا حدث لم يس���بق 

له مثيل في تاريخ البرنامج”.
وتاب���ع هاش���م: “ما ح���دث يدل عل���ى الثراء 
س���واء  المش���تركين  مواه���ب  ف���ي  الكبي���ر 
عل���ى صعيد الخام���ات الصوتي���ة، أو األداء، 
والمس���تويات الفنية، باإلضافة إلى الثقافة 
والخب���رة اللتي���ن يمتلكونها، م���ا يضعنا أمام 
مش���هد متكامل من اإلبداع الفني، ويجعلنا 
نترقباّ دورة حافلة بالتنافس���ية واألصوات 

العذبة”.
أع���ذب  الحلق���ة  خ���الل  المنش���دون  م  وق���داّ
الوص���الت اإلنش���ادية وأجمله���ا، حي���ث أدى 
المنش���د الس���عودي عادل األس���دي أنش���ودة 
“ي���ا بختك���م يا أه���ل مكة” الت���ي قدمها على 
مقام الحجاز، وأنش���ودة “خلاّ يدي” ترجمها 
بصوته بجمال وفق مقام راس���ت، فيما قدم 
المشترك الجزائري أنشودة على مقام بيات 

“صل���ى هللا على صاحب الب���راق” و”يا مطلع 
علين���ا” على مق���ام الحج���از، اللواتي قدمهن 

د ومتقن. بأسلوب متفراّ
م  أم���ا المنش���د المص���ري محم���د ش���عير فقداّ
أنش���ودة “رباّ البري���ة” عل���ى مق���ام راس���ت، 
و”ق���رآن رباّ���ي” على مق���ام البي���ات بجمالية 
م المش���ترك اللبناني فادي  متناهية، فيما قداّ
الش���وم أنش���ودتي “يا أمي أنت س���قيتيني” 
عل���ى مق���ام النهاون���د، و”رباّ���ي رب العالمين” 

على مقام الالمي.
وكان���ت اللجن���ة الفنية للبرنام���ج قد حددت 
إل���ى  المتأهلي���ن  ال12  المنش���دين  تقس���يم 
ال���دورة ال11 إل���ى ثالث���ة مجموعات، تضم 
كل واح���دة أربع���ة منش���دين، حي���ث ينتظر 
المجموع���ة  تصفي���ات  المش���تركين  بقي���ة 
 30 الجمع���ة  الت���ي س���تقام مس���اء  الثاني���ة 
نوفمبر الجاري، على شاش���ة قناة الش���ارقة، 

عند الساعة 10 مساء بتوقيت اإلمارات.

االثنين
26 نوفمبر 2018 
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تب���دأ رس���ميا الي���وم االثني���ن 26 نوفمبر 
عروض مس���ابقة نادي البحرين للس���ينما 
بمق���ر الن���ادي بالجفي���ر وس���وف تس���تمر 
المقب���ل وس���تتبع  االربع���اء  ي���وم  لغاي���ة 
الع���روض حلق���ة نقاش���ية مفتوح���ة م���ع 
وس���تعرض  المش���اركين،  المخرجي���ن 
األفالم في تمام الس���اعة العاشرة مساء 

ولغاية العاشرة. وأفالم اليوم هي:
احم���د  احم���د  للمخ���رج  “رزنام���ة”  فيل���م 
 ”353 فيل���م”  دقائ���ق.  ث���الث  ومدت���ه 
 13 ومدت���ه  محس���ن  عب���دهللا  للمخ���رج 
دقيق���ة. فيل���م “ ثالث���ة ش���هور” للمخ���رج 
مك���ي احم���د ومدت���ه 3 دقائ���ق. فيل���م “ 

العربة” للمخرج حسن العويناتي ومدته 
10 دقائ���ق. فيلم “ التنمر نقص” للمخرج 
حسن عبدالغفار ومدته دقيقتين. فيلم “ 
صورة وبرواز “ للمخرج محمد السعدون 
ومدت���ه 7 دقائق عرض خاص من مصر. 
فيلم فتاة داعش للمخرج عبدالمحس���ن 
المطيري...عرض خاص من الس���عودية. 
فيل���م “ وزر” للمخرج ل���ؤي التتان ومدته 
3 دقائ���ق. فيلم “ ام���وال اليتيم” للمخرج 
عل���ى مع���راج ومدت���ه 8 دقائ���ق. فيل���م “ 
خطب���ة العمر” للمخرج محمد الدوس���ري 
ومدت���ه 6 دقائق. فيلم “ حلم “ للمخرجه 

غدير محمد ومدته 8 دقائق.

مسابقة نادي البحرين للسينما

نشرت بطمة عبر حسابها ب� “انستغرام” 
المناس���بة  م���ن  وص���ورا  فيديوه���ات 
المقام���ة ف���ي بيفرل���ي هيل���ز بأمي���ركا، 
رت من خاللها عن سعادتها بفوزها  عباّ
في جائ���زة “BAMA” ع���ن فئة “أفضل 
فنان���ة في الش���رق األوس���ط”، وعلاّقت 
“الي���وم يعج���ز لس���اني ع���ن وص���ف ما 
بداخل���ي م���ن فرح���ة، الي���وم توج���ت 
بجائ���زة عالمي���ة ف���ي ل���وس أنجلي���س 
ش���كرا ألروع فرقة موس���يقية، وأحب 
أن أش���كر كل من سهر على التصويت 
حبايب���ي  ل���كل  ش���كرا  أجل���ي،  م���ن 
الباطماويين، ش���كرا للش���عب المغربي 

بنات وأوالد بالدي”.

دنيا بطمة “أفضل فنانة 
في الشرق األوسط”

يح���ل المفك���ر المغرب���ي الطاه���ر ب���ن جلون، 
ضيف���ًا عل���ى مركز الش���يخ إبراهي���م للثقافة 
والبح���وث، ف���ي أمس���ية موس���ومة ب “ إلى 
أي���ن يتجه العالم العربي”، إذ س���يتطرق إلى 
التحدي���ات  العرب���ي،  الوط���ن  اس���تراتيجية 
هوي���ات  وتب���ادل  المجتمعي���ة،  واألدوار 
المجتمع���ات، يك���ون ذل���ك، ضم���ن فعالي���ات 
الموسم الثقافي الموسوم ب�”كل نور ال يزيل 
الظلم���ة ال يع���ول علي���ه”، الي���وم االثنين 26 
نوفمبر 2018، عند الس���اعة الثامنة مس���اء، 

في المركز.
يع���د الطاهر بن جلون أكثر الكتاب المغاربة 
اإلنس���انية  اآلداب  تاري���خ  ف���ي  حض���ورا 
المعاص���رة. وقد توج األديب المغربي س���نة 
الت���ي  الش���هيرة  الغونك���ور  بجائ���زة   1987
وبجائ���زة  الفرنس���ية،  األكاديمي���ة  تمنحه���ا 
األركان���ة العالمي���ة الش���عر س���نة 2010 التي 
يمنحه���ا بيت الش���عر ف���ي المغ���رب، وجائزة 
إيريك ماريا ريمارك للسالم سنة 2011، كما 
حص���ل صاحب رواي���ة “ليلة الق���در” وروائع 

أدبي���ة أخ���رى عل���ى مجموع���ة م���ن الجوائز 
المرموق���ة، مثلم���ا تقل���د عددا من األوس���مة 
الشرفية، قدم معرضه الفردي األول مؤخرًا 
بعنوان “تقاطعات ثقافية” من بوابة أسبوع 
الفن بدبي بالتعاون مع معهد العالم العربي.

 ب���دأ الكتاب���ة ش���عًرا م���ع مجموع���ة أنف���اس 
بالمغ���رب ث���م انتقل إل���ى الرواي���ة والقصة، 
فص���درت له العديد من األعمال األدبية منذ 
سبعينيات القرن الماضي. ويحاضر الطاهر 

بن جلون في أكبر معاهد العالم.

ف��������ي إط�������������ار ال������م������وس������م ال����ث����ق����اف����ي
الطاهر بن جلون في مركز الشيخ إبراهيم

م���ع اقت���راب ش���هر نوفمب���ر الجاري من نهايت���ه، تقترب مملكة البحرين من معايش���ة حدث ثقافي اس���تثنائي س���يكون بمثابة الخت���ام المثالي 
لبرنامج حافل بالفعاليات واألنش���طة. فبرعاية كريمة وس���امية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، تشهد 
مدينة المحرق عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2018م، يوم 28 نوفمبر الجاري احتفالية سيتم خاللها افتتاح مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ 
المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، فيما تستضيف مدينة المنامة يوم 29 نوفمبر المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء 

الثقافة، والذي تنظمه المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

احتفالي���ة ي���وم 28 نوفمب���ر 2018م، تخت���م 
عبره���ا هيئ���ة الثقاف���ة فعالي���ات ع���ام كام���ل 
احتف���ت خالل���ه بالمح���رق عاصم���ة للثقاف���ة 
اإلس���المية. وتش���هد الفعالي���ة حض���ور ع���دد 
وزراء ثقافة من الدول العربية واإلس���المية. 
وس���يكون افتت���اح مرك���ز زوار موق���ع طريق 
اللؤل���ؤ، المس���جل على قائمة الت���راث العالمي 
لمنظم���ة اليونيس���كو من���ذ ع���ام 2012م، أبرز 

محطات االحتفالية.

ويقع مركز الزوار الرئيسي التابع لمسار اللؤلؤ 
في قلب مدين���ة المحرق القديمة، وذلك بين 
العمارات التجارية التاريخية بسوق المحرق 
القدي���م. يحتضن المركز ف���ي تصميمه المبهر 
األج���زاء التاريخية والبقاي���ا األثرية الثنتين 
من العمارات التاريخية )عمارات علي راش���د 
فخ���رو(، باإلضافة إلى عدد م���ن الموجودات 

األثرية التي ُعثر عليها في الموقع.
الحتض���ان  تصميم���ه  عب���ر  المرك���ز  يس���عى 

له���م  مقدم���ًا  ال���زوار،  م���ن  واس���عة  ش���ريحة 
معرضًا حول المش���روع والعديد من المرافق 
التفاعلي���ة المزودة بوس���ائط متع���ددة إلثراء 

تجربة المركز كملتقى مجتمعي.

وم���ن المحرق تنتق���ل االحتفالي���ة إلى مدينة 
المنامة حيث يشهد مسرح البحرين الوطني 
ق���رع ج���رس الس���الم م���ع االتح���اد العالم���ي 
للس���الم والحب. فهذا الجرس س���ُيقرع ألول 

م���رة خ���ارج الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة، 
ليعك���س بذلك س���معة مملك���ة البحري���ن، منذ 
تحقي���ق  ف���ي  اإلنس���انية،  الحض���ارات  مه���د 

أجواء السالم ما بين الشعوب.
ف���ي  الوطن���ي  البحري���ن  مس���رح  ويس���تمر 
اس���تضافة حفل اختتام عام المحرق عاصمة 
إلق���اء  الثقاف���ة اإلس���المية، حي���ث سيش���هد 
كلمات رسمية وتكريم عدد من الشخصيات. 
ويتب���ع ذلك حف���ل مخص���ص لهذه المناس���بة 
بعن���وان “قص���ة م���ن المح���رق”، وه���و ع���رض 

موس���يقي فني يق���دم الت���راث والثقافة التي 
تتمي���ز بهم���ا البحري���ن م���ن منظ���ور مبدعي���ن 

عالميين حائزين على عدة جوائز مرموقة.
2018م  ع���ام  خت���ام  احتف���االت  وتس���تمر 
ف���ي مدين���ة المنام���ة، حي���ث ينطل���ق المؤتمر 
الثقاف���ة  ل���وزراء  االس���تثنائي  اإلس���المي 

صب���اح ي���وم 29 نوفمب���ر 2018م م���ن فن���دق 
الريتز كارلتون. ويش���ارك ف���ي المؤتمر وزراء 
الثقاف���ة ف���ي ال���دول األعض���اء ف���ي منظم���ة 
التعاون اإلس���المي وه���ي 57 دولة، باإلضافة 
إل���ى رؤس���اء ع���دد م���ن المنظم���ات الدولي���ة 

واإلقليمية.

افتتاح مركز زوار طريق اللؤلؤ والمؤتمر اإلسالمي

جرس السالم

ال�������ج�������اري ال�����ش�����ه�����ر  م��������ن  و29   28 ي�������وم�������ا 

محرر مسافات
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مقتنيات جلدية ثمينة تخضع إلبرة اإلسكافي

تلع���ب إب���رة خي���اط الجلدي���ات نور جم���ال بمهارة وهو يعكف عل���ى خياطة تمزق في حقيبة نس���وية ثمينة على ما يبدو من ماركة “غوتش���ي”، فخياط���و الجلديات ال 
يخيطون تمزق األحذية – وفق المعتاد فحس���ب – بل تخضع العديد من المقتنيات الجلدية الثمينة إلبرهم وخيوطهم ومش���ارطهم؛ حتى تس���تعيد س���يرتها األولى 

خصوًصا إذا ما كانت “خاصة ومميزة” لدى أصحابها.

ال���ذي  الخي���اط  وح���ده  جم���ال  ولي���س 
مقتنياته���م  لخياط���ة  الن���اس  يقص���ده 
الثمين���ة، فالخياط إحس���ان هللا تمكن - 
وه���و يتحدث بزهو - من إعادة خياطة 
غالف ثمين لمصح���ف نادر ألحد زبائنه 
ال���ذي  صاحب���ه  فأعج���ب  الخليجيي���ن، 
أكرم���ه بمبلغ “واجد زين” من المال؛ ألن 
الغ���الف ن���ادر وإعادت���ه “س���ليًما معافى 
من التمزق” أش���اعت الس���رور في نفس 
صاحب���ه. لكن���ه عل���ى أي���ة ح���ال، يق���ول 
إن عمل���ه بالدرج���ة األول���ى ه���و خياطة 
األحذية الرجالية والنس���ائية والصنادل 
الحقائ���ب  وكذل���ك  والصغ���ار،  للكب���ار 
فل���س   500 تكل���ف  والت���ي  المدرس���ية، 
فقط، فيما يبقى هو المبلغ ذاته أو يزيد 
ليص���ل إل���ى ديناري���ن أو 3 ف���ي خياطة 

حقيب���ة ثمين���ة أو “جاكيت” م���ن الجلد، 
إال أن أصحاب تلك المقتنيات يكرمونه 

بمبلغ إضافي؛ نظير سعادتهم بالعمل.
في كثير من األحيان، ال يعرف الخياط 
م���دى أهمي���ة المقتنيات الجلدي���ة التي 
يحضره���ا أصحابه���ا، ولك���ن م���ن خالل 
عل���ى  وتأكي���ده  الزب���ون  س���ؤال  تك���رار 
ق���درة الخياط ف���ي القي���ام بالعمل، فإن 
ذل���ك يعن���ي تلقائًي���ا أن المقتن���ى ثمين، 
كأن يك���ون تاريخًي���ا ن���ادًرا أو هدية لها 
مكانته���ا ل���دى الزبائ���ن، والح���ال كذلك، 
ف���إن اإلس���كافي )وه���ي الكلم���ة العربية 
القديم���ة لصانع أو خي���اط األحذية(، أو 
“الجزمجي” كما تعرف في بعض الدول 
العربي���ة، يمتل���ك م���ن الفن والمه���ارة ما 

يجعل يداه “تلفان بالحرير”.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لم تتوقع الس���لطات ف���ي مطار هيثرو 
ال���ذي  الق���ادم  المه���رب  أن  بلن���دن 
���ف طيران،  س���تقبض عليه، ه���و مضيِّ
ح���اول تهري���ب مبلغ كبير ف���ي الرحلة 

من لندن إلى كواالالمبور.
وألق���ت الس���لطات البريطاني���ة القبض 
عل���ى مضي���ف طي���ران تاب���ع للخطوط 
الماليزي���ة، بع���د أن عث���روا مع���ه عل���ى 
مبلغ 190 ألف دوالر، حاول العبور بها 

عبر البوابات األمنية.
م���ع  يعم���ل  ال���ذي  الرج���ل  وح���اول 
الكمي���ة  تبري���ر  الماليزي���ة  الخط���وط 
الكبي���رة م���ن النق���ود، زاعًم���ا أن���ه أراد 
التس���وق بهذه األموال ولكن لم يتسنَّ 

له الوقت لذلك.

وثبتت السلطات تهمة “غسيل  «
األموال” بمضيف الطيران، وتقّرر 

حبسه 12 شهًرا بعد التحقيق معه.

خل���ق  عل���ى  ع���ادة  الموظف���ون  يح���رص 
انطب���اع إيجاب���ي ل���دى زمالئه���م، الس���يما 
حي���ن ينضمون إلى ش���ركة جدي���دة، لكن 
هذه المس���اعي قد تفش���ل؛ بسبب أخطاء 
بس���يطة يمك���ن تفاديه���ا. وت���رى الخبيرة 
ف���ي ش���ؤون التواص���ل ستايس���ي هانكي 
أن التص���رف عل���ى نح���و غي���ر الئق خالل 
االجتماعات من األمور التي تدمر س���معة 
الموظ���ف وتجعل اآلخري���ن ينظرون إليه 
بقلي���ل م���ن االحت���رام. وتنص���ح هانك���ي 
بالحض���ور إل���ى االجتماع���ات ف���ي الوقت 
المح���دد؛ تفادًيا إلح���داث اإلرباك، وفضالً 
ع���ن ذل���ك، يج���در بالموظ���ف أن يع���رف 
الوقت األنس���ب للتدخل وع���رض أفكاره 

دون مقاطعة اآلخرين.

وإذا كنت تبعث برسائل إلى زمالئك  «
في إطار العمل، فيجدر بك أن تدقق 

ما تكتبه قبل أن ترسله بصورة 
نهائية؛ ألن األخطاء اإلمالئية قد 

تجعلك تبدو غير متمكن من اللغة 
في نظرهم.

اعتقال مضّيف 
طيران بتهمة 
“غسيل أموال”

أخطاء بريئة 
تجعلك “مكروًها” 

من زمالئك
أطلق���ت 300 ع���روس تايلندي���ة نفس���ها لعن���ان الري���ح ف���ي مدين���ة بانكوك الس���بت 

للمشاركة في “سباق العرائس” السنوي الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات.

عل���ى  للحص���ول  العروس���ان  ويتناف���س 
جائ���زة كب���رى إلقام���ة حفل زف���اف فخم 
برعاية كاملة ورحالت ش���هر العسل إلى 
ج���زر المالدي���ف وس���ابورو ف���ي الياب���ان 
دوالر   60،400( باه���ت  مليوَن���ي  بقيم���ة 

تقريًبا(.

وبالنس���بة للعرائس، وهن يتزين بأثواب 
الزف���اف، فما عليهن س���وى تغطية ثلثي 
كيلومتري���ن  مس���افة  بالرك���ض  الس���باق 
صع���ودا ون���زوال عل���ى الطري���ق الس���ريع، 
قبل االلتق���اء بنصفها اآلخر لحملهن إلى 

خط النهاية.

300 عروس في سباق من أجل الحياة

بعد مرور 21 عاًما على مقتل األميرة البريطانية ديانا، خرج دارين ليونز، الذي 
يعرف ب� ”ملك الباباراتزي” عن صمته وشكك بالرواية الرسمية لمقتل األميرة بالعام 
1997. وقال ليونز في مقابلة مع صحيفة “تلغراف” البريطانية، إن الرواية الرسمية 
بشأن الحدث “ليست الحقيقة بالضرورة”. وأضاف ليونز أن لديه كثيًرا من األسئلة، 
مضيًفا “لقد حدثت أشياء غريبة”. وتابع “ال أعتقد أننا سنصل إلى حقيقية القصة”.

وصل الزوجان سيسوري سونغبراسيرت وعروسه وسن ثاتنامول إلى خط النهاية بزمن قدره 
في 27.43 دقيقة، قائلين إنهم “يهرولون من أجل تحقيق حلم حياتهم”.
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أحمد البحر

كنت قد تحدثت في المقالة الس���ابقة عن بعض المالمح الرئيس���ة لإلدارة العامة الرشيقة 
الت���ي م���ن أه���م عناصره���ا الالمركزية واختزال ف���ي المس���تويات التنظيمي���ة، إضافة إلى 
التوس���ع ف���ي منح الصالحي���ات والتفوي���ض اإلداري يرافقه ه���ذا وضع اآلليات المناس���بة 

للرقابة والمساءلة وجعل مراكز اتخاذ القرار قريبة من العمالء.
في هذه المقالة أضع أمامك، س���يدي القارئ، تجربة إحدى الدول الرائدة، وهي سويس���را 
ف���ي اإلصالح���ات اإلدارية، كما نش���رت في المجل���ة الدولية للعلوم اإلداري���ة، والتي نوجز 

أهدافها في النقاط التالية:
Û  تحس���ين الكف���اءة، وذلك عن طري���ق إلغاء مه���ام معينة أصبحت غي���ر ضرورية وغير

مبررة.
Û  التخل���ص م���ن األنش���طة الزائدة عن الحاج���ة، وتعزيز أوج���ه التعامل داخ���ل الوزارات

والوحدات اإلدارية.
Û .تحقيق الوفورات عن طريق إلغاء وظائف واإلدارة األفضل للموارد
Û  تفعي���ل اإلدارة والهياكل التنظيمية، وهذا يش���مل فحص وتحس���ين الهياكل للوزارات

والوحدات التنظيمية.
بع���د تحلي���ل لتلك األهداف ربما نس���تطيع أن نصل إلى نتيجة ب���أن التركيز جاء وبصورة 
عام���ة عل���ى التخلص من التره���ل في الهي���اكل التنظيمية، والتي تعتبر المس���بب الرئيس 

للبطالة المقنعة، والتي يقول عنها الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر:
Û  يظن الناس بأنه يوجد الكثير من الموظفين الحكوميين إلى حد له ال يوجد لهم عمل“

كاف يقومون به، إنهم يحصلون على مرتبات ال تتناسب مع العمل الذي يقومون به‘‘.
هن���اك عنص���ر ورد ضم���ن أه���داف اإلصالح���ات اإلدارية التي أش���رنا إليها آنف���ا، وفي غاية 
األهمي���ة، وه���و “اإلدارة األفض���ل للموارد”، هذا العنصر ال يتحق���ق “وأكاد أجزم على ذلك”، 
إال إذا حرص���ت المؤسس���ات على وضع الش���خص المناس���ب ف���ي المكان المناس���ب. فقط 

الشخص الكفء من يستطيع إدارة الموارد بمهنية ويحقق األهداف الموضوعة. 
أس���تميحك ع���ذرا، س���يدي الق���ارئ، إن أنا ك���ررت مقولة ج���اك ويل���ش المعروفة 
ف���ي ه���ذا المق���ام، وه���ي أن التوظي���ف الس���ليم يأت���ي أوال وقبل وض���ع األهداف 

واإلستراتيجيات. ما رأيك سيدي القارئ؟

اإلدارة العامة 
الرشيقة )2(

سعيد محمد سعيد

نبـــع الغديــر
اس��ت��خ��ي��ر وف���ي���ه  ال�����واح�����د  اهلل  ب���ذك���ر  أب������دا 

ال���خ���ال���ق ال���ظ���اه���ر ال���ح���ي ال���ع���زي���ز ال��غ��ف��ور

ف����ي ل��ي��ل��ة وض���ع���ه���ا ع���ن���د ال���ن���ش���ام���ا خ��ط��ي��ر

وم��������دام ف���ي���ه���ا ث�����الث اخ����ت����ار خ���ي���ر األم�����ور

ال��ض��م��ي�����ر أم������ن  ن����زع����ه  وال  ح�����ب  ه�����و  أم������ا 

ي���ف���ور! غ���الت���ك  م����ن  دم�����ه  ش���ع���ب  وف�����ى  وال 

ت���ح���ي�������ٍة ط���ي���ب���ة ل�����ك ي�����ا س����م����و األم����ي����ر

م���ن ق��ل��ب ال م���ن ط��ف��ح ف��ي��ض ال��م��ش��اع��ر ي��ث��ور

وس�������الٍم أح���ل���ى م����ن أف����ن����ان ال���ب���ن���ان ال��وف��ي��ر

ع���ذوب���ه ص���دور م�����ن  ت��ش��ف��ى  ع����ذب  م��ن��ه��ٍل  أو 

صغي�ر ح��ج��م��ه  ال���ك���ون  ك���ن  أش����وف  وص��ف��ك  ف���ي 

وال���ش���ه���ور ب��ع��ض��ه��ا  ت��س��ب��ق  األي�������ام  ك����ن  أو 

ل���ك ص���وت ن��ب��ع ال��م��ش��اع��ر م��ث��ل ص���وت ال��غ��دي��ر

ل���و ك����ان ص��وت��ي ب��وس��ط ال���ن���اس م���ا ه���و ج��ه��ور

ي����ا ب���وع���ل���ي ق����د ب��ن��ي��ت ال���م���ج���د ص������رٍح ك��ب��ي��ر

وت���رب���ع���ت ف�����وق ه����ام����ات ال���ص���ع���اي���ب ق��ص��ور

اش���غ���ل���ت ن��ف��س��ك ت��ظ��ل��ل ب���ال���ن���ه���ار ال��ه��ج��ي��ر

ووّق����ف����ت خ��ي�����ر ألرام�������ل م����ا وراه���������ا ظ��ه��ور

وخ��ل��ي��ت م��م��ش��اك ِع���ب���رة ف���ي ن���ف���وس ال��ك��ث��ي��ر

ووّث����ق����ت ف���ي دف���ت���ر ال���ت���اري���خ ص��ف��ح��ات ن��ور

المصير وي���خ���اف  ي��ش��ك��ي��ك  ج���اك  ح���رم  م���ن  ك���م 

ل���ي ش����اف م���ن ح���ول���ه أورق�����ت األم�����ل وال��زه�����ور

ف���ي ض��ح��ك��ت��ك ت��ل��ب��س ال��ب��ح��ري��ن ث�����وٍب ح��ري��ر

واس��ت��ن��ش��ق��ت م���ن ه����واك ال���ع���ذب ن��ف��ح ال��ع��ط��ور

م��س��ي��ر ش��������ّدت  ل�����إص�����الح  األب  م����س����ي����رة 

ال��ن��ش��ور ال��ُخ��ل��د ي���وم  .. ع��س��اه ب���� ج��ن��ان  ع��ي��س��ى 

 ف����ي ع���ي���د م����ي����الدك ي���غ���ّن���ي ص��غ��ي��ر وك��ب��ي��ر

ج���ع���ل س��ن��ي��ن��ك ت���ط���ول وع���م���ر ض������ّدك ي��ب��ور

ع��ل��م��ت��ن��ا ال��ت��ض��ح��ي��ه م��ه��م��ا ال���ن���ت���اي���ج ت��ص��ي��ر

وع��ل��م��ت��ن��ا ك���ي���ف ن��ق��ت��ل ب���ال���ت���واض���ع غ�������رور

ل�����و ه���ي تغير ع����ذر  اس��ت��م��اح��ت  ال��ج��ب��ال  ُش����م 

م���ن���ك ول����ك����ْن ل���ه���ا ب���ع���د ح����ض����ورك ح���ض���ور!

م����ا ه����ي غ���ري���ب���ه ُت���ع���ي���ن ل��ل��ج��م��اي��ل س��ف��ي��ر

زور ي���ش���ه���ْدك  ق����وم  ال���خ���الي���ق  ب��ي��ن  ف��ي��ه  وال 

م���ك���ارم���ك م����ا ع���ص���ت م�����دة ي���دي���ن ال��ف��ق��ي��ر

ت�����دور ال���ح���ن���اي���ا  دار  م�����ا  دار  وم���ح���ب���ت���ك 

س���اس���ك م���ن ال��م��ج��د س�����اٍس ب���ال���ع���روب���ة غ��زي��ر

ال���ج���ذور ت��س��ت��م��د  ال���م�������ودة  أم�����ن  زال������ت  وال 

ص������داك م����ا ي��ن��ت��ق�����ل ل���ل���ن���اس ع���ب���ر األث���ي���ر

ص������داك ق�����در وم����ق����ام وح�����س ن���ب���ض وش���ع���ور

َم��س��ي��ر ن��ه��ج��ك  اف���خ���ر وك���ل���ي ف���خ���ر ال خ�����ذت 

ال��ع��ب�����ور ك�����رت  وال���م���ج���د  ل��ل��ع��ال  ان���ت���ظ���ر  وال 

ال��س��ح��اي��ب حصير ال��ش��م��س م��ن ف���وق  ت��ف��رش ل��ك 

س��ف��ور درب�����ك  ص����ار  ال��م��ح��رق  ص����وب  ج��ي��ت  وإن 

ال��ع��ص�����ر م����ا ي���وف���ي ب���ح���ّق���ك م������داه ال��ص��غ��ي��ر

م��س��ي��رت��ك ي��ن��ح��ك��ى ف��ي��ه��ا ب���ك���ل ال���ع���ص���ور!

غ����رد ل���ك ال��ش��ع��ر م���ن ف����وق ال���ب���س���اط ال��م��ث��ي��ر

أب���ي���ات م���ن ص���ف���وة إع���ي���ال ال��ق��ص��ي��د ال��ب��ك��ور

ي����ا ب���وع���ل���ي وال���ش���ع���ر ح��س��ب��ة أخ������وي ال��ك��ب��ي��ر

ظ��ه��ور أول  م���ن  ط��ي��ب��ك  ك��س��ب  ال  ف��خ��ر  وأك���ب���ر 

األم����ي����ر س����م����و  ي�����ا  ب���ع���ي���ون���ي  غ�������الك  وال 

خ��ل��ي��ف��ة أك���ب���ر م���ن ال���ل���ي ي��ن��ك��ت��ب ب��ال��س��ط��ور

سالم بن أحمد البديد المناعي

قصيدة مهداة إلى رئيس الوزراء

 صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
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