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المنامة - بنا

تزامن���ا م���ع الذك���رى الس���نوية العاش���رة إلصدار 
عدده���ا األول، دش���نت “الب���اد”، أم���س اإلثنين، 
اإللكترون���ي لموقعه���ا  اإلنجليزي���ة   النس���خة 

أول  “الب���اد”  لتصب���ح  )En.albiladpress.com(؛   
صحيف���ة بحريني���ة تنش���ر أخباره���ا “األوناي���ن” 
باللغتي���ن العربي���ة واإلنجليزي���ة. وتأت���ي إضافة 
اإلنجليزية إلى منص���ات الصحيفة اإللكترونية 
في إطار خطة تطويرية ش���املة تسعى “الباد” 
م���ن خاله���ا للوص���ول إل���ى ش���ريحة أوس���ع من 

الجمهور داخل البحرين وخارجها.

أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد للحملة اإلعامية 
الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية الس���عودية من بعض 
وس���ائل اإلع���ام، مؤك���دا رفض مملك���ة البحرين ل���كل محاولة 

تستهدف المساس بمكانتها أو بسيادتها.

“^ أونالين” باإلنجليزية

س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي: المعرض داعم للسياحة

صفقات مربحة في “إكسبو”

المنامة - بنا

افتت���ح رئيس االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي بن خليف���ة آل خليفة معرض إكس���بو البحرين 
للضياف���ة والمطاع���م 2018، ال���ذي أقي���م صب���اح أمس بمرك���ز البحرين الدول���ي للمع���ارض والمؤتمرات بتنظيم من ش���ركة 

كوولينير آند بيوند.

وق���ام س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن عل���ي آل 
خليف���ة بجول���ة في أرجاء المع���رض واطلع 
خاله���ا عل���ى م���ا ضم���ه لمختل���ف الخبرات 
العالمي���ة والمحلي���ة ف���ي مج���ال الضياف���ة 
والمطاعم، حيث أعرب س���موه عن إعجابه 
الجه���ود  تدع���م  والت���ي  المع���رض،  بفك���رة 
المبذول���ة لارتق���اء بالقطاع الس���ياحي في 
المملكة لدوره البارز والمؤثر في المنظومة 
االقتصادي���ة، منوه���ا س���موه بأهمي���ة ه���ذه 
بقط���اع  التعري���ف  صعي���د  عل���ى  الفعالي���ة 
الضياف���ة وتب���ادل الخب���رات بي���ن القائمين 
عل���ى ه���ذا القطاع ف���ي المملك���ة ونظرائهم 
من الش���ركات العالمية والتع���رف أكثر على 
الفرص المتوافرة بالبحرين أمام الش���ركات 
العالمية الراغبة في االستفادة من االنفتاح 
االقتصادي والموقع اإلستراتيجي للمملكة.

وأع���رب القائم���ون عل���ى ش���ركة كوولينير 
آن���د بيون���د المنظمة للمعرض عن ش���كرهم 
وتقديرهم لس���مو الش���يخ عيس���ى بن علي 

ب���ن خليف���ة آل خليف���ة على تفضل س���موه 
برعاي���ة افتت���اح مع���رض إكس���بو البحرين 
أن  مؤكدي���ن   ،2018 والمطاع���م  للضياف���ة 

ه���ذه الرعاية دعم���ت المعرض وس���اهمت 
المحلي���ة  المش���اركات  اس���تقطاب  ف���ي 

والعالمية فيه.

سمو الشيخ عيسى بن علي يفتتح معرض إكسبو البحرين للضيافة والمطاعم
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أك���د ول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في 
اتص���ال هاتف���ي م���ع س���مو األمي���ر محمد بن 
سلمان أن ما يمس الشقيقة المملكة العربية 
فهم���ا  البحري���ن،  مملك���ة  يم���س  الس���عودية 
بل���د واحد وش���عب واحد يش���تركان بوحدة 

الهدف والمصير.

سمو ولي العهد: البحرين والسعودية بلد واحد

نموذج االعتدال والتعايش 150 دينارا رسوم السجالت

تجاوب ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس  «
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة عبر تغريدة في الحساب الرسمي ألخبار 

سموه على “تويتر” مع تغريدة لرئيس الوزراء بجمهورية 
الهند الصديقة ناريندرا مودي على حسابه بـ “تويتر”، أشاد 

فيها بما تشكله مملكة البحرين من نموذج لالعتدال الديني 
والتعايش السلمي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة  «
والسياحة وغرفة تجارة وصناعة 

البحرين، أمس، عن رسوم السجل 
التجاري الجديدة، التي جاءت مطابقة 

لما كشفت عنه “البالد” األسبوع 
الماضي، بواقع 50 دينارا لرسم القيد 
التجاري و100 ألول 3 أنشطة تجارية.
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ترأس سمو 
رئيس الوزراء 

الجلسة 
االعتيادية 
األسبوعية 
لمجلس 

الوزراء، بقصر 
القضيبية 

صباح أمس.

)02(

سمو ولي العهد السعوديسمو ولي العهد

سمو رئيس الوزراء يوجه 
بزيادة فرق التفتيش على 

بيوت العمالة األجنبية



المنامة - بنا:

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة 
االعتيادي���ة األس���بوعية لمجلس ال���وزراء، وذلك بقصر القضيبية صب���اح أمس. وعقب 

الجلسة أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
أخل���ص التهان���ي والتبري���كات إل���ى عاهل 
الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د بن 
عيس���ى آل خليف���ة؛ بمناس���بة ف���وز ممث���ل 
جالل���ة الملك لألعم���ال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئي���س المجلس األعلى للش���باب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية سمو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليف���ة ببطول���ة العال���م للرج���ل الحديدي 
التي أقيمت ف���ي كونا بالواليات المتحدة 
األميركية، وفيما هنأ س���موه س���مو الشيخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة به���ذا الف���وز 
الس���مو  صاح���ب  وص���ف  فق���د  العالم���ي، 
الملك���ي رئيس ال���وزراء هذا الح���دث بأنه 
مس���يرة  ف���ي  وتاريخ���ي  مش���رف  إنج���از 
الرياض���ة البحريني���ة، معرًب���ا س���موه ع���ن 
الش���باب  يحقق���ه  بم���ا  والفخ���ر  االعت���زاز 
البحرين���ي في المحافل الدولية المختلفة 

ومنها الرياضية.
بعده���ا، أعرب مجلس الوزراء عن تضامن 
مملك���ة البحري���ن وتأييدها بق���وة للموقف 
الس���عودي الح���ازم تج���اه كل م���ن يحاول 

منه���ا  للني���ل  يهدده���ا  أو  عليه���ا  التآم���ر 
بالتصري���ح أو التلويح، وأع���رب المجلس 
عن اس���تنكاره الش���ديد للحملة اإلعالمية 
الظالمة الت���ي تتعرض لها المملكة العربية 
اإلع���الم  وس���ائل  بع���ض  م���ن  الس���عودية 
ورف���ض مملك���ة البحري���ن ل���كل محاول���ة 
تستهدف المساس بمكانة المملكة العربية 
السعودية أو بس���يادتها، وشجبها لكل من 
يس���عى إلى اإلساءة إلى المملكة الشقيقة 
بالمزاع���م الباطل���ة أو االتهام���ات الزائف���ة، 
وأكد مجلس ال���وزراء أن حكومة المملكة 
العربية الس���عودية بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل 
س���عود عاه���ل المملكة العربية الس���عودية 
يش���هد لها القاص���ي قبل الداني بتمس���كها 
بثوابته���ا وتقاليده���ا فه���ي مهب���ط للوحي 
وقبل���ة للمس���لمين وركي���زة أس���اس ألم���ن 
واس���تقرار العالمي���ن العرب���ي واإلس���المي 
ومش���هود  ودول���ي،  إقليم���ي  ثق���ل  وذات 
لقيادة المملكة العربية السعودية حرصها 
عل���ى أمن وس���المة مواطنيه���ا أينما كانوا 
مثل حرصها على استقرار الدول وسالمة 

شعوبها.
صاح���ب  وج���ه  صل���ة،  ذي  س���ياق  وف���ي 
الس���مو الملكي رئيس الوزراء إلى تشكيل 
وف���د بحريني رفيع المس���توى يضم عدًدا 
من ال���وزراء والمس���ؤولين للمش���اركة في 
منت���دى مبادرة مس���تقبل االس���تثمار الذي 
يعق���د تح���ت رعاي���ة كريم���ة م���ن عاه���ل 
المملكة العربية السعودية خادم الحرمين 
الشريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل 
س���عود، وبرئاس���ة ولي العه���د نائب رئيس 
رئي���س  الدف���اع  وزي���ر  ال���وزراء  مجل���س 
مجل���س الش���ؤون االقتصادي���ة والتنمي���ة 
االس���تثمارات  صن���دوق  مجل���س  رئي���س 
العام���ة الس���عودي صاحب الس���مو الملكي 

األمير محمد بن سلمان آل سعود.
بعده���ا رحب مجلس الوزراء في جلس���ته 
بتصنيف مملكة البحرين في المركز األول 
على مس���توى الدول العربي���ة والمركز )47( 
م���ن 157 دولة على المس���توى العالمي في 
مؤش���ر رأس الم���ال البش���ري الص���ادر ع���ن 

البن���ك الدول���ي، والذي تم تدش���ينه خالل 
االجتماع���ات الس���نوية لمجلس محافظي 
البن���ك الدول���ي وصن���دوق النق���د الدول���ي 
مؤك���ًدا  أخي���را،  إندونيس���يا  بجمهوري����ة 
المجل���س أن هذا اإلنج���از يعكس موفقية 
منهج الحكومة ونجاح سياستها ويجيء 
ثم���رة الس���تثمارها الحكي���م ف���ي العنص���ر 
البش���ري كدعامة وركيزة أس���اس للتنمية 
المستدامة وحرصها على الدعم المستمر 
وكتأكي���د  ومهارات���ه،  ومعارف���ه  لقدرات���ه 
لنجاح اس���تراتيجيتها التعليمية وفاعلية 
توجهها في تعزيز جودة خدمات الرعاية 

الصحية المقدمة للمواطن.
واطل���ع المجل���س ضمن هذا الس���ياق على 
المالي���ة  وزي���َري  م���ن  المرف���وع  التقري���ر 
تضم���ن  وال���ذي  والتعلي���م،  والتربي���ة 
المعايي���ر والمؤش���رات الت���ي عل���ى إثره���ا 
ت���م تصني���ف مملك���ة البحري���ن ف���ي ه���ذا 
الترتيب المرموق، إذ أثنى صاحب السمو 
الجه���ود  عل���ى  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 

المبذولة للقائمين على المسيرة التعليمية 
والخدمات الصحية.

ث���م رح���ب مجل���س ال���وزراء بف���وز مملكة 
البحرين بعضوية مجلس حقوق اإلنسان 
التاب���ع لألمم المتح���دة، معرًبا عن اعتزازه 
بهذه الثقة الدولي���ة التي لم تكن لتتحقق 
لوال س���جلها المش���رف في حماي���ة حقوق 
وتمس���كها  الحض���اري  ونهجه���ا  اإلنس���ان 
كرامت���ه  لإلنس���ان  تحف���ظ  الت���ي  بالقي���م 
وتصون حقوقه واستيفائها للمعايير التي 

أهلتها لذلك.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء إل���ى تعزي���ز الرقابة وزي���ادة فرق 
التفتي���ش عل���ى البي���وت المؤج���رة بصفة 
مش���تركة للعمالة األجنبي���ة، والتحقق من 
تواف���ر ش���روط الصح���ة والس���المة فيه���ا 
والتقييم الشامل لها، كما وجه سموه أيًضا 
إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية 
الت���ي تكفل تنظي���م عملية تأجير الس���كن 
المش���ترك عل���ى العمال���ة الواف���دة، وكل���ف 

س���موه وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
ووزارة  الداخلي���ة  وزارة  م���ع  بالتع���اون 
األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمران���ي ووزارة الصحة بتنفيذ ما تقدم، 
وج���اء ذل���ك خ���الل اس���تعراض المجل���س 
للتقارير المرفوعة بشأن الحادث المؤسف 
النهي���ار مبن���ى بالمنامة مؤخ���ًرا من وزراء 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  الداخلي���ة، 
والتخطي���ط العمران���ي، العم���ل والتنمي���ة 

االجتماعية ووزيرة الصحة.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  وأثن���ى صاح���ب 
ال���وزراء عل���ى اإلج���راءات الت���ي اتخذتها 
الداخلي���ة  ب���وزارة  اإلدارات  مختل���ف 
خصوص���ا م���ا بذل���ه رج���ال اإلدارة العام���ة 
للدف���اع المدن���ي ووزارة الصح���ة ووزارة 
ووزارة  االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل 
األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمران���ي عل���ى اإلجراءات الت���ي اتخذت 

في التعامل مع هذا الحادث.
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العمال��ة األجنبي��ة بي��وت  التفتي��ش عل��ى  بزي��ادة ف��رق  ال��وزراء يوج��ه  رئي��س  س��مو 

استنكار شديد للحملة اإلعالمية الظالمة على السعودية

إجراءات لتنظيم 
السكن  عملية تأجير 

المشترك على 
العمالة الوافدة

مشهود لقيادة 
بالد الحرمين 

حرصها على  أمن 
وسالمة مواطنيها

وفد بحريني رفيع 
للمشاركة في 

منتدى مستقبل 
االستثمار السعودي

فوز ناصر بن حمد 
إنجاز مشرف 

وتاريخي في 
مسيرة الرياضة

الجاللة  البالد صاحب  عاهل  تلقى 
خليفة  آل  عيسى  ب��ن  حمد  الملك 
ب��رق��ي��ة ش��ك��ر ج��واب��ي��ة م���ن رئ��ي��س 
ج��م��ه��وري��ة ال���ب���رازي���ل االت��ح��ادي��ة 
ال��ص��دي��ق��ة م��ي��ش��ال ت���ام���ر، وذل���ك 
له  المهنئة  جاللته  برقية  على  ردا 

بمناسبة اليوم الوطني لبالده. 
خالص  ع��ن  فيها  ف��خ��ام��ت��ه  أع���رب 
ش���ك���ره وت���ق���دي���ره ل��ج��الل��ة ال��م��ل��ك 
متمنيا  ال��ط��ي��ب��ة،  م���ش���اع���ره  ع��ل��ى 
والسعادة  الصحة  موفور  لجاللته 
ولمملكة البحرين المزيد من التقدم 

والرخاء.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 

شكر الرئيس 

البرازيلي

نظ���ر المجل���س المذكرات المدرجة عل���ى جدول أعماله واتخذ بش���أنها من القرارات 
ما يلي:

 : أولاً

واف���ق مجلس الوزراء على ما تم االتفاق 
عليه بي���ن غرفة تجارة وصناعة البحرين 
والس���ياحة  والتج���ارة  الصناع���ة  ووزارة 
بش���أن رس���وم األنش���طة التجاري���ة، الت���ي 
س���بق أن وج���ه صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئيس الوزراء بتأجيل العمل بها لفترتين 
م���دة كل منها 6 أش���هر إلى حي���ن التوافق 
بخصوصه���ا بي���ن ال���وزارة وغرف���ة تجارة 
وصناع���ة البحرين، وبناًء على ذلك تكون 
ع���ن  عب���ارة  التجاري���ة  األنش���طة  رس���وم 
رس���م ثاب���ت ق���دره 100 دين���ار عل���ى أول 
نش���اط  كل  ع���ن  دين���ار  و100  أنش���طة،   3

إضافي بعد ذلك.

ا:  ثانياً

واف���ق مجلس الوزراء على مش���روع قرار 
ُيعّدل أحكام الالئحة التنفيذية للمرس���وم 

بقانون بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية 
 ،2000 لس���نة   )1( رق���م  بالق���رار  الص���ادرة 
ويتناول التعديل تنظيم آلية التصرف في 
المنش���آت القائمة على القسيمة الصناعية 
ف���ي حال انتهاء مدة العق���د دون تجديده 
بع���ض  المش���روع  يح���دد  كم���ا  إلغائ���ه،  أو 
التزام���ات مس���تأجري القس���ائم الصناعية، 
الوزاري���ة  اللجن���ة  بتوصي���ة  عم���اًل  وذل���ك 
الت���ي عرضه���ا نائ���ب  للش���ؤون القانوني���ة 
اللجن���ة  ال���وزراء رئي���س  رئي���س مجل���س 

ووزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ا: ثالثاً

إدارة  تك���ون  أن  ال���وزراء  مجل���س  ق���رر 
حماي���ة المس���تهلك ه���ي الجه���ة اإلداري���ة 
التي تقوم بالمهام المنوطة بهيئة تشجيع 
وحماية المنافس���ة التي نص عليها قانون 
تش���جيع وحماي���ة المنافس���ة، وذل���ك إلى 
حي���ن رص���د االعتم���ادات المالي���ة الالزمة 

للهيئة المذكورة وتشكيل مجلس إدارتها 
عل���ى أن تتول���ى إدارة حماية المس���تهلك 
الالزم���ة  والمهم���ات  الصالحي���ات  كاف���ة 
لتش���جيع وحماي���ة المنافس���ة إل���ى حي���ن 

تشكيل هيئة تشجيع وحماية المنافسة.

ا: رابعاً

 واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مش���روع 
ومراقب���ة  تنظي���م  بش���أن  جدي���د  قان���ون 
التج���ارة الدولي���ة ف���ي األن���واع المه���ددة 
الحي���وان  مجموع���ات  م���ن  باالنق���راض 
والنب���ات الفطرية؛ به���دف مراقبة االتجار 
به���ا وحمايته���ا م���ن االس���تغالل المف���رط 
واالنق���راض وبم���ا ينس���جم م���ع م���ا نصت 
علي���ه اتفاقية االتجار الدولي في األنواع 
مجموع���ات  م���ن  باالنق���راض  المه���ددة 
الحيوانات والنباتات الفطرية )السايتس( 
البحري���ن  الت���ي صادق���ت عليه���ا مملك���ة 
وق���رر   ،2012 لس���نة   )27( رق���م  بالقان���ون 
المجل���س إحالت���ه إل���ى مجل���س الن���واب، 
وذلك عل���ى النحو الذي أوصت به اللجنة 
وعرضه���ا  القانوني���ة  للش���ؤون  الوزاري���ة 

رئي���س  ال���وزراء  مجل���س  رئي���س  نائ���ب 
اللجنة المذكورة.

ا: خامساً

أخ���ذ المجل���س علًم���ا بالمناقص���ات الت���ي 
طرحت وأرس���يت خ���الل الفص���ل الثالث 
الط���رق  قطاع���ات  ف���ي   2018 الع���ام  م���ن 
ومش���اريع البن���اء والص���رف الصح���ي، إذ 
مش���اريعها  قيم���ة  مناقص���ة   23 طرح���ت 
 19 أرس���يت  بينم���ا  دين���ار  ملي���ون   17.7

 41.7 مش���اريعها  كلف���ة  بلغ���ت  مناقص���ة 
ملي���ون دينار، أما المش���اريع قي���د التنفيذ 
فق���د بل���غ عدده���ا 50 مش���روًعا بكلف���ة 126 
ملي���ون دين���ار، وذل���ك من خ���الل المذكرة 
الت���ي عرضه���ا وزي���ر األش���غال وش���ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي، وبن���اء 
علي���ه تبلغ ع���دد المناقصات التي طرحت 
للمش���اريع في قطاعات الطرق ومش���اريع 
البناء والصرف الصح���ي منذ بداية العام 
2018 حت���ى نهاي���ة الفص���ل الثال���ث من هذا 

الع���ام م���ا مجموع���ه 88 مناقص���ة بقيم���ة 
101 ملي���ون دين���ار وم���ا تمت ترس���يته من 

مناقص���ة   90 مجموعه���ا  بل���غ  مناقص���ات 
بقيمة 240 مليون دينار.

ا: سادساً

المؤش���رات  أه���م  المجل���س  اس���تعرض 
االقتصادي���ة الت���ي س���جلت خ���الل الرب���ع 
الثان���ي من الع���ام 2018 والتي قدمها وزير 
الصناعة والتجارة والس���ياحة والتي كان 
من أبرزها زيادة الناتج المحلي اإلجمالي 
في الرب���ع المذكور أعاله ع���ن الربع األول 
ملي���ار   3.22 إل���ى  ووص���ل   %  6.1 بنس���بة 
دين���ار، وزاد في���ه حجم التب���ادل التجاري 

ليص���ل  األول؛  الرب���ع  ع���ن   %  9.7 بنس���بة 
إل���ى 2.1 ملي���ار دين���ار تقريًبا، كما ش���هدت 
 %  9.8 بنس���بة  زي���ادة  ال���واردات  في���ه 
عل���ى صعي���د  مقاب���ل زي���ادة بنس���بة 4.3 % 

الصادرات.

ا:  سابعاً

وافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة 
البحرين في عضوية منظمة مهارات آسيا 
العالمي���ة الت���ي يق���ع مقره���ا ف���ي أبوظبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
والمش���اركة ف���ي مس���ابقاتها التي س���تقام 

خالل الفترة 25 - 27 نوفمبر 2018.

ثامناًا:

 واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مش���روع 
من المرس���وم  قان���ون بتعدي���ل الم���ادة )3( 
بش���أن   1994 لس���نة   )2( رق���م  بقان���ون 
التخطي���ط العمران���ي والمع���د ف���ي ضوء 
م���ن مجل���س  المق���دم  بقان���ون  االقت���راح 
إل���ى  إحالت���ه  المجل���س  وق���رر  الن���واب، 

مجلس النواب.

قرارات المجلس

ياسر الناصر
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دع���ا وكي���ل ش���ؤون البلدي���ات ف���ي وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراني نبيل أبو الفتح المترشحين إلى التعاون في اإلعالنات االنتخابية واإلطالع 
عل���ى األنظم���ة والقواني���ن المنظمة لعملية اإلعالن���ات االنتخابية تفادي���ا لحدوث أية 

تجاوزات، مبينا أن الوزارة ملزمة بتطبيق القوانين الصادرة بهذا الشأن.

وأش���ار أبوالفتح إلى أن الدعاي���ة لالنتخابات 
النيابية والبلدي���ة المقبلة محكومة بالقرارات 
الوزاري���ة المنظم���ة له���ذه الدعاي���ة، وبي���ن أن 
وزير ش���ؤون البلديات والزراع���ة أصدر قرارا 
بع���ض  بتعدي���ل   2010 لس���نة   42 رق���م  وزاري���ا 
 2006 77 لس���نة  ال���وزاري رق���م  الق���رار  أح���كام 
بش���أن تنظيم الدعاية االنتخابي���ة النتخابات 
أعض���اء مجل���س الن���واب والمجال���س البلدية 
داعيا المترش���حين الى اإلطالع على األنظمة 

والقوانين المنظمة لإلعالنات.
وأكد أن القرار الوزاري نظم الدعاية االنتخابية 
لالنتخاب���ات المقبل���ة في الفت���رة المحددة لها، 
مبين���ا أن التعديالت الت���ي أجريت جاءت بعد 
االستفادة من تجربة االنتخابات السابقة فيما 

يتعلق بالدعاي���ة االنتخابية وإلتاحة أكبر قدر 
من التنظيم للعملية الدعائية.

وأش���ار الوكيل إلى الش���وارع الت���ي يمنع فيها 
والتعدي���الت  االنتخابي���ة  اإلعالن���ات  وض���ع 
الت���ي أجري���ت عل���ى الق���رار ال���وزاري رق���م 77 
ف���ي   6 الم���ادة  ن���ص  أن  مبين���ا   ،2006 لس���نة 
الق���رار ال���وزاري رق���م 77 لس���نة 2010 اس���تبدل 
باآلت���ي “يحظ���ر وض���ع اإلعالن���ات االنتخابية 
بكل أنواعها في الش���وارع اآلتي بيانها: شارع 
الملك حمد، ش���ارع الش���يخ خليفة بن سلمان، 
ش���ارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع 
الفات���ح، ش���ارع الش���يخ عيس���ى ب���ن س���لمان، 
ش���ارع الش���يخ س���لمان )من تقاطعه مع شارع 
الش���يخ عيسى شرقا إلى ش���ارع الزالق غربا(، 

ش���ارع المل���ك فيصل، ش���ارع المل���ك عبدهللا، 
ش���ارع المط���ار )فيم���ا ع���دا الج���زء الواقع بين 
دوار المطار وش���ارع الش���يخ س���لمان(، ش���ارع 
االستقالل، ش���ارع الزالق، شارع الشيخ جابر 
الج���اف،  الح���وض  ش���ارع  الصب���اح،  األحم���د 
شارع جس���ر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع 

الغوص”.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقيات تهنئة من رئيس المحكمة الدس���تورية الش���يخ خليفة بن راش���د آل خليفة وس���مو الش���يخة ثاجبة بنت 
سلمان بن حمد آل خليفة ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ووزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة واألمين العام 
للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد؛ بمناسبة إحراز ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، المركز األول في بطولة العالم للرجل الحديدي، التي أقيمت في مدينة كونا بالواليات المتحدة األميركية، وسط مشاركة أكثر 

من 3 آالف متسابق ومتسابقة. 

كم���ا تلقى  رئي���س الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة م���ن وزي���ر ش���ؤون الش���باب 

والرياضة هشام الجودر، بهذه المناسبة.
وأك���د المهنئ���ون أن اإلنج���ازات الرياضية، 
وبهذا المستوى من المشاركة في المحافل 
العالمية تعك���س المكانة الدولي���ة للمملكة، 
وم���ا تش���هده من نهض���ة وتقدم ف���ي العهد 
الزاه���ر لجالل���ة المل���ك وإنجازات���ه الباهرة، 
وتؤكد م���ا يوليه جاللته م���ن دعم ورعاية 
مس���تمرة ل���كل األنش���طة الرياضي���ة األم���ر 
ال���ذي مكن مملكة البحري���ن الحصول على 
ه���ذه المراك���ز المتقدم���ة ف���ي المنافس���ات 

العالمية.
وأض���اف المهنئون أن اإلنجاز الثمين يؤكد 
ق���وة وعزيمة وإصرار س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليف���ة على رفع اس���م مملكة 
البحرين عالي���ا ووضعها في المقدمة دائما 

كم���ا يؤكد جدارة س���موه وكفاءت���ه العالية 
لني���ل الذهب والوقوف على منصة المراكز 
األول���ى دائما فهذه الجدارة، مؤكدين أنهذا 
الف���وز يمث���ل وس���ام ش���رف عل���ى صدورنا 

جميعا.
وأع���رب المهنئون لجاللة الملك عن خالص 
الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز الدولي لسمو 
الش���يخ ناص���ر بن حم���د وبما يتمت���ع به من 
مواه���ب وصف���ات قيادي���ة كبي���رة، داعين 
المول���ي ع���ز وج���ل أن يب���ارك ف���ي س���موه 
وأن يوفق���ه إلى تحقيق مزي���د من النجاح 
واإلنج���ازات لرف���ع راي���ة مملك���ة البحري���ن 
عالًيا في مختل���ف المحافل الدولية وعلى 
جمي���ع األصع���دة، س���ائاًل العل���ي القدي���ر أن 
يحفظ وطننا آمًنا مس���تقًرا لتحقيق المزيد 
م���ن التق���دم واالزده���ار، وأن يم���د قي���ادة 
المن���ة  أس���باب  ب���كل  الحكيم���ة  جاللتك���م 

والعزة ويؤيدها بالنصر والتمكين.
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هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة،  «
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، بمناسبة تحقيق سموه للمركز األول في بطولة العالم للرجل 

الحديدي.

وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قد أرسل برقية تهنئة إلى سمو  «
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جاء فيها “انه لمن دواعي سعادتي أن اعرب 
لسموكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم العالمي المشرف 

في بطولة العالم للرجل الحديدي في رياضة الترايثلون، إن ما احرزتموه من 
انجاز عالمي رياضي كبير من بين نخبة من ابطال العالم في هذه الرياضة 

يؤكد ما تتمتعون به من عزيمة وإرادة تمكنكم من إحراز المراكز المتقدمة في 
المسابقات العالمية وتحقيق التميز الذي تنشدونه دائما”.

“لقد جاء هذا الفوز الذي هو مبعث اعتزاز لنا جميعا مؤكدا لمكانة وطننا  «
العزيز إقليميا ودوليا في ظل قيادة وتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة كما ونتمنى لسموكم المزيد من اإلنجازات 

في البطوالت المقبلة”.

محمد بن مبارك يهنئ ناصر بن حمد

نبيل أبو الفتح

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات المنامة - بنا

تجاوب ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة عبر تغريدة 
ف���ي الحس���اب الرس���مي ألخبار س���موه على “تويتر” مع تغري���دة لرئيس الوزراء بجمهورية الهن���د الصديقة ناريندرا مودي على حس���ابه ب� “تويتر”، 
أش���اد فيه���ا بما تش���كله مملك���ة البحرين من نموذج لالعتدال الديني والتعايش الس���لمي وأرفق بها رابطا ألغنية من الت���راث الهندي أدتها الفنانة 

البحرينية نور.

باللغتي���ن  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ورد 
“نح���ن  قائ���الً:  واالنجليزي���ة،  العربي���ة 
فخ���ورون بتراثن���ا الممت���د عب���ر العص���ور 
الس���لمي.  والتعاي���ش  باالعت���دال  الزاخ���ر 
آم���ل أن تتمكنوا من الحضور قريبا لحفل 
فن���ي خ���اص للفنانة ن���ور يقام ف���ي مملكة 

البحرين بقلعة عراد”.
وفي نص تغريدت���ه التي أوردها باللغتين 
العربي���ة واالنجليزي���ة، قال رئي���س وزراء 
“البحري���ن  الصديق���ة:  الهن���د  جمهوري���ة 
ه���ي نم���وذج لالعتدال الدين���ي والتعايش 
مب���ادئ  فيه���ا  تتجّس���د  حي���ث  الس���لمي، 
المهاتما غاندي. صدحت أسوار قلعة عراد 

رئيس الوزراء الهندي يشيد في تغريدة له بالنموذج البحريني في االعتدال والتعايش   بغناء نور”.

رئي��س ال��وزراء الهن��دي يغ��رد ع��ن إعجاب��ه بالبحري��ن الوزاري��ة بالق��رارات  محكوم��ة  الدعاي��ة  الفت��ح:  أب��و 

نموذج االعتدال والتعايش تنظيم اإلعالنات االنتخابية

اإلنجاز الحقوقي رافد غني
التهاني م��ن  م��زي��دا  يتلقيان  ال����وزراء  رئ��ي��س  وس��م��و  الملك  ج��ال��ة 

تلق����ى عاه����ل البالد صاح����ب الجاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة، برقي����ة تهنئة من رئيس المحكمة الدس����تورية 
الش����يخ خليفة بن راش����د آل خليفة؛ بمناس����بة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق اإلنس����ان للفترة من 2019 

إلى 2021.

كم���ا تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن 
س���لمان آل خليفة برقيات تهنئة من 
نائب رئي���س مجلس ال���وزراء جواد 
العري���ض ووزي���ر األش���غال وش���ؤون 
العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات 
عصام خلف وس���فير مملكة البحرين 

ل���دى س���لطنة عم���ان جمع���ة الكعب���ي 
بهذه المناسبة.

ورف���ع المهنئون ف���ي برقياتهم مقام 
جاللة الملك وصاحب السمو الملكي 
رئي���س الوزراء أس���مى آيات التهاني 
والتبري���كات ف���وز مملك���ة البحري���ن 
بعضوي���ة مجل���س حق���وق اإلنس���ان 

التاب���ع لألم���م المتح���دة للفت���رة م���ن 
عل���ى  بحصوله���ا   ،2021 إل���ى   2019

م���ا  أي   192 أص���ل  م���ن  صوت���ا   165

م���ن أص���وات الجمعي���ة  نس���بته 86 % 
مؤكدي���ن  المتح���دة،  لألم���م  العام���ة 
أن اإلنج���از ال���ذي تحق���ق كان بفضل 
هللا ع���ز وجل، ومن ث���م رؤية جاللة 

المل���ك ف���ي تعزي���ز القي���م والمب���ادئ 
والحريات لسجل المملكة الحقوقي، 
الس���مو  صاح���ب  وم���ؤازرة  ودع���م 
لمس���يرة  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
وال���ذي   الغالي���ة،  لمملكتن���ا  التنمي���ة 
يعد م���ن اإلنج���ازات الحقوقية التي 
التنموي���ة  اإلنج���ازات  إل���ى  تض���اف 
واالقتصادية التي تش���هدها المملكة 
���ا لمملكتنا  حي���ث س���تكون رافًدا غنيًّ

الغالية وشعبها الوفي.

المنامة - بنا

وسام شرف على الصدور
حمد بن  ناصر  بفوز  التهاني  يتلقيان  ال��وزراء  رئيس  وسمو  الملك  جالة 

المنامة - بنا

قال���ت مدير إدارة األنش���طة الش���بابية الش���يخة منيرة بنت محم���د آل خليفة إن فعالية أكبر درس في العال���م الذي تعتزم مملكة البحرين عقده ضم���ن فعاليات المهرجان 
الش���بابي العالمي األول لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة تس���تهدف كس���ر الرقم القياسي في موس���وعة جينيس لألرقام القياسية تستوعب أكثر 12 ألف طالب من 45 
مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة بمملكة البحرين.جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة شؤون الشباب والرياضة أمس األول بمبنى المركز العلمي بمدينة 
عيسى، للكشف عن تفاصيل المهرجان العالمي الشبابي األول ألهداف التنمية المستدامة الذي سيقام تحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، في الفترة من 21 وحتى 25 من أكتوبر الجاري.

م����ن  ال����ذي  المهرج����ان  أن  إل����ى  وأش����ارت 
المق����رر أن يش����ارك في����ه أكث����ر م����ن 13 ألف 
ش����اب م����ن أكثر م����ن 90 دولة ح����ول العالم، 
س����يقدم برنامج����ا مكثف����ا يض����م 17 فعالية 
تحاكي على أرض الواق����ع أهداف التنمية 

المستدامة.
وبينت أن آلية اختيار المش����اركين جاءت 
بترشيحات من قبل دولهم ومن قبل عدد 

من المنظمات الدولية.
ولفتت إلى وجود تنس����يق فعال مع األمم 
المتحدة والقطاع الخاص لتنظيم وتمويل 

ه����ذ المهرج����ان، إل����ى جان����ب التنس����يق مع 
المكت����ب اإلنمائ����ي للمس����اعدة ف����ي تحديد 
أس����ماء المتحدثين، ودوره����م في تحديد 
المعايي����ر والجوائ����ز، وح����ث ال����دول عل����ى 
المشاركة من خالل منصاتهم اإللكترونية.

م����ن جهت����ه، رأى الممث����ل المقي����م لبرنام����ج 
األمم المتح����دة اإلنمائي أمين الش����رقاوي 
أن انعق����اد هذا المؤتمر يأتي تتويجا لعمل 
امتد ل� 9 س����نوات ماضية، ويكمل العشرية 

األولى للنشاط الشبابي المميز.
ولف����ت إل����ى أن ه����ذا المهرجان يمث����ل نقلة 

التس����عة  الش����بابية  للمؤتم����رات  نوعي����ة 
الس����ابقة؛ من حيث عدد الدول المش����اركة 
يش����ملها،  الت����ي  البرام����ج  وتن����وع  فيه����ا 
الش����بابية  األنش����طة  لرب����ط  واس����تمرارا 
بأهداف التنمية المس����تدامة للسنة الثانية 

على التوالي.
وبي����ن أن ذلك يع����د تأكي����دًا واضحًا لوضع 
شريحة الش����باب المهمة كمستفيد رئيسي 
من عملية التنمية المس����تدامة، وممارس����ة 
األنش����طة الت����ي يت����م م����ن خالله����ا التعرف 
عل����ى محتوي����ات ومقاصد أجن����دة التنمية 

المستدامة 2030 وأهدافها.
التنمي����ة  أه����داف  تحقي����ق  أن  وأك����د 
المس����تدامة عل����ى أرض الواقع ال يمكن أن 
تق����وم ب����ه الحكومات بمعزل عن الش����ركاء 
اآلخري����ن، وأن إش����راك الش����باب ه����و حجر 
زاوي����ة مه����م ال يمك����ن إغفال����ه إذا م����ا أردنا 

تحقيق هذه األهداف.
وأض����اف: ”تن����اول مؤتم����ر الش����باب الدولي 
ه����ي  أه����داف  س����تة  الماض����ي  الع����ام  ف����ي 
المهرج����ان  وس����يتناول   ،)1,6,7,9,11,13(

ه����ذا العام س����تة أهداف أخرى وه����ي )4،3، 

قض����ي  ق����د  بذل����ك  ويك����ون   ،)15  ،14  ،8  ،5
أكث����ر االهداف، وتبقى خمس����ة أهداف قد 
يقاربه����ا مهرج����ان العام المقب����ل، مما جعله 
م����ن أكبر التجمعات الش����بابية التي تقارب 

هذه األهداف في الدول العربية. 
المتح����دة  األم����م  منظم����ة  دور  أن  وذك����ر 

يتمث����ل في تقديم الدعم الفني لش����ركائهم 
التنمويين، ونش����ر الوع����ي بكيفية التعامل 
الت����ي  المس����تدامة  التنمي����ة  أه����داف  م����ع 
س����تعيش معن����ا حت����ى الع����ام 2030، وإحدى 
األدوات في ذلك هو نقل الخبرة من وإلى 

البحرين.  

الشباب حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جانب من المؤتمر الصحفي 

سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

ج���رى اتص���ال هاتفي بين ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي 
العه���د نائب رئي���س مجلس الوزراء وزي���ر الدفاع بالمملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير محم���د بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل 

سعود.

وج���دد صاحب الس���مو الملكي األمير 
ف���ي  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن  س���لمان 
البحري���ن  مملك���ة  موق���ف  االتص���ال 
الثابت في التضامن التام مع المملكة 
إزاء  الش���قيقة  الس���عودية  العربي���ة 
اس���تهداف،  أو  معادي���ة  حم���الت  أي 
مؤك���دًا س���موه أن م���ا يمس الش���قيقة 
يم���س  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
واح���د  بل���ٌد  فهم���ا  البحري���ن  مملك���ة 
بوح���دة  يش���تركان  واح���د  وش���عٌب 
اله���دف والمصي���ر، فالمملك���ة العربية 
الس���عودية له���ا مكانته���ا ف���ي النفوس 
بمواقفه���ا الحازم���ة والمش���رفة حيال 
كاف���ة القضايا اإلقليمية والدولية وما 
تش���كله جهوده���ا من ركيزة أساس���ية 

لألمن واالستقرار.
وأك���د س���مو ول���ي العهد ف���ي االتصال 
أيض���ًا مش���اركة س���موه، تلبي���ة لدعوة 
من صاحب الس���مو الملك���ي ولي عهد 

المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة، 
مملك���ة  م���ن  رفيع���ًا  وف���دًا  مترأس���ًا 
البحرين إلى منتدى مبادرة مس���تقبل 
االس���تثمار الذي يقام األسبوع القادم 
ف���ي الرياض تحت رعاي���ة كريمة من 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  عاه���ل 
المل���ك  الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم 
س���عود،  آل  عبدالعزي���ز  ب���ن  س���لمان 
وبرئاس���ة ول���ي العه���د نائ���ب رئي���س 
مجل���س  رئي���س  ال���وزراء،  مجل���س 
الشؤون االقتصادية والتنمية ورئيس 
مجل���س إدارة صندوق االس���تثمارات 
العام���ة صاحب الس���مو الملكي األمير 
محم���د ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل 
س���عود، منوها س���موه إلى ما يجسده 
ه���ذا الحدث من ح���رص المملكة على 
والنم���اء  التطوي���ر  جه���ود  مواصل���ة 
والريادة وروح التجدد بما يتس���ق مع 

مكانتها اإلقليمية والدولية.

أكد رئيس مجلس النواب أحمد المال تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في كل ما تتعرض له من حمالت إعالمية مغرضة وممنهجة 
ومنظم���ة، مش���يرًا إل���ى أن ه���ذا التضام���ن يأت���ي انطالق���ًا م���ن عم���ق العالق���ات 

التاريخية والعريقة الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الن���واب  مجل���س  رئي���س  وأش���اد   
بال���دور الرائ���د والمه���م ال���ذي تطل���ع 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  ب���ه 
الش���قيقة ف���ي الحف���اظ عل���ى األم���ن 
واالس���تقرار إقليمًي���ا ودولًي���ا، مثمن���ًا 
مس���اعيها الحثيث���ة لتعزي���ز التعاون 

الدول���ي عل���ى مختل���ف المس���تويات 
السياسية واالقتصادية واألمنية بما 
لديه���ا من إمكانات هائل���ة ومقومات 
كبي���رة تس���خرها ف���ي تعزيز الس���الم 
أنح���اء  مختل���ف  ف���ي  واالس���تقرار 

العالم.

تضامن تام مع السعودية

حمالت إعالمية مغرضة
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افتتح رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
مع���رض إكس���بو البحرين للضياف���ة والمطاعم 2018، الذي أقيم صباح أم���س بمركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من شركة كوولينير آند بيوند.

وقام س���مو الشيخ عيس���ى بن علي آل خليفة 
بجولة في أرجاء المعرض واطلع خاللها على 
ما ضمه لمختلف الخبرات العالمية والمحلية 
في مج���ال الضيافة والمطاع���م، حيث أعرب 
س���موه عن إعجاب���ه بفك���رة المع���رض، والتي 
تدع���م الجه���ود المبذول���ة لالرتق���اء بالقط���اع 
الس���ياحي ف���ي المملكة لدوره الب���ارز والمؤثر 
ف���ي المنظوم���ة االقتصادي���ة، منوه���ا س���موه 
بأهمي���ة ه���ذه الفعالي���ة على صعي���د التعريف 
بي���ن  الخب���رات  وتب���ادل  الضياف���ة  بقط���اع 
المملك���ة  ف���ي  القط���اع  ه���ذا  عل���ى  القائمي���ن 
ونظرائه���م م���ن الش���ركات العالمي���ة والتعرف 
أكث���ر على الف���رص المتواف���رة بالبحرين أمام 
الش���ركات العالمية الراغبة في االستفادة من 
االنفت���اح االقتصادي والموقع اإلس���تراتيجي 
للمملكة. وأعرب س���مو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليف���ة عن تهاني���ه للقائمين على المعرض 
عل���ى نجاحه، متمنيا له���م المزيد من التوفيق 

والنجاح.
كووليني���ر  ش���ركة  عل���ى  القائم���ون  وأع���رب 
آن���د بيون���د المنظم���ة للمع���رض ع���ن ش���كرهم 
وتقديرهم لس���مو الش���يخ عيس���ى بن علي بن 
خليف���ة آل خليف���ة على تفضل س���موه برعاية 
افتت���اح مع���رض إكس���بو البحري���ن للضياف���ة 
والمطاع���م 2018، مؤكدي���ن أن ه���ذه الرعاي���ة 
قد دعمت المعرض وس���اهمت في استقطاب 
المش���اركات المحلية والعالمية فيه، مؤكدين 
أن اله���دف من هذا المع���رض الدولي هو خلق 
منظوم���ة متكامل���ة بداخ���ل مملك���ة البحري���ن 
األعم���ال  وأصح���اب  والمس���تثمرين  لل���زوار 
لاللتق���اء مع���ا، وخلق روابط مربحة وش���راكة 

سمو الشيخ عيسي بن علي يفتتح معرض ومؤتمر إكسبو البحرين للضيافة والمطاعممفيدة مثمرة بين جميع األطراف المعنية.

المنامة - بنا

عقد صفقات مربحة في “إكسبو”
س��م��و ال��ش��ي��خ ع��ي��س��ى ب���ن ع���ل���ي: م���ع���رض “ال���ض���ي���اف���ة” داع�����م ل��ل��س��ي��اح��ة



المنامة - وزارة اإلسكان

الرفاع - بلدية الجنوبية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

قالت وزارة اإلسكان إن أقسام التفتيش والصيانة الدورية للوحدات السكنية 
رصدت ش���روع عدد من المواطنين المس���تفيدين حديثا من وحدات سكنية في 
مش���روع اللوزي اإلس���كاني ف���ي إجراء تعديالت عش���وائية وغي���ر مرخصة في 
وحداتهم السكنية؛ األمر الذي قد يعرض حياة قاطني المشروع للخطر، فضال 

عن اإلضرار بشبكة تصريف مياه األمطار بالمشروع.

وتابع���ت ال���وزارة أنه���ا رص���دت بع���ض 
األهال���ي بإلقاء مخلفات مواد البناء في 
الطرق���ات، األمر الذي ي���ؤدي إلى تجمع 
تل���ك المخلف���ات ف���ي ش���بكات تصريف 
مياه األمطار، مما يعرضها لالنسدادات، 

مش���يرة إلى أن���ه في حال هط���ول مياه 
األمطار أو تعرض تلك المواد المترسبة 
في مصارف األمط���ار يؤدي إلى تكوين 
تكتالت إس���منتية، مم���ا يعطل تصريف 

المياه.

أزالت بلدية الجنوبية في س���ياق حملتها لمحاربة ظاهرة اس���تغالل اإلش���ارات 
الضوئي���ة والالفت���ات المرورية اإلرش���ادية في الش���وارع العامة ألعم���ال البيع 
والتجارة، أكثر من 150 إعالنا مخالفا من على إشارات المرور وأعمدة اإلنارة 
ومحط���ات الكهرباء في األحياء الس���كنية وإعالنات كبي���رة بحجم 4x 6 أمتار 

في الشوارع العامة.

وق���ال رئي���س قس���م متابع���ة خدم���ات 
النظاف���ة محم���د المط���وع، إن البلدي���ة 
تلق���ت الكثي���ر م���ن ش���كاوى أصح���اب 
المحالت والمس���تأجرين في األس���واق 
م���ن  التجاري���ة،  والمجمع���ات  العام���ة 

مزاحم���ة فئة م���ن المخالفي���ن لألنظمة 
واالشتراطات البلدية، الذين يستغلون 
والالفت���ات  المروري���ة  العالم���ات 
الكهرب���اء  ومحط���ات  اإلرش���ادية 

للتسويق والترويج عن بضائعهم. نظم ديوان الخدمة المدنية ورش���ة تدريبية عن تنفيذ اإلس���تراتيجية للمديرين 
العاميي���ن ومدي���ري اإلدارات والموظفي���ن المعنيي���ن بالتخطيط اإلس���تراتيجي 

وتطبيق الخطط اإلستراتيجية بالتعاون مع “تمكين”.

وأوض���ح مدير إدارة األداء المؤسس���ي 
بالدي���وان محم���د العوضي أن الورش���ة 
تأتي ضمن الخطط التدريبية لمشروع 
لتمكي���ن  )تكام���ل(،  المؤسس���ي  األداء 
اإلدارة العليا من تشغيل اإلستراتيجية 
ومتابع���ة تقييم أدائه���ا وتحديثها وفق 
ف���ي  الحديث���ة  الممارس���ات  أفض���ل 

التخطيط االستراتيجي.
وأضاف أنه تم في الورشة التركيز على 
الخطط واآلليات التي تضمن التطبيق 
وتوحي���د  لالس���تراتيجيات،  الس���ليم 
ط���رق ولغ���ة تطبي���ق االس���تراتيجيات، 
المؤسس���ة  أه���داف  م���ع  وموائمته���ا 

واألهداف الفردية للموظفين.

إزالة تعديات “اللوزي”

150 إعالنا مخالفا

توحيد اإلستراتيجيات

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

وقع���ت مملك���ة البحرين وجمهوري���ة الصين 
م���ن  المتب���ادل  لإلعف���اء  اتفاًق���ا  الش���عبية 
الدبلوماس���ية  الج���وازات  لحمل���ة  التأش���يرة 
س���يدخل  حي���ث  والخاص���ة،  والخدم���ة 
االتف���اق حي���ز التنفيذ م���ن تاري���خ 25 أكتوبر 
2018 وعل���ى أال تزي���د م���دة اإلقام���ة ع���ن 90 

يوم���ا م���ن تاري���خ دخ���ول حمل���ة الج���وازات 

ويعكس  الدبلوماس���ية والخدم���ة والخاصة. 
االتف���اق رغب���ة البلدين في توطي���د عالقات 
بينهم���ا عل���ى مختل���ف  الوطي���دة  الصداق���ة 
لتطوي���ر  الدائم���ة  ومس���اعيهما  األصع���دة، 
مختل���ف أوج���ه التع���اون عل���ى المس���تويات 
السياسية واالقتصادية والتجارية، وغيرها 

من مجاالت التعاون.

إعفاء متبادل للتأشيرة مع الصين

دش���ن الباح���ث ف���ي الش���ؤون اإلقليمية 
الس���فير  الخليج���ي  التع���اون  ومجل���س 
“قط���ر  بعن���وان  كتابي���ن  العام���ر  حم���د 
العرب���ي  “الخلي���ج  و  المري���ر”،  الواق���ع 
ف���ي حفل  بي���ن المصال���ح والتحدي���ات” 
أقي���م مس���اء أم���س األول في مؤسس���ة 
األي���ام لإلع���الم والنش���ر، تح���ت رعاي���ة 
مستش���ار جاللة الملك لش���ؤون اإلعالم 
م���ن  ع���دد  وبحض���ور  الحم���ر،  نبي���ل 
السفراء والدبلوماس���يين واألكاديميين 

واإلعالميين.وق���ال العام���ر إن الكتابين 
يوثق���ان أبرز القضايا الت���ي تواجه دول 
القطري���ة،  واألزم���ة  العرب���ي  الخلي���ج 
ش���خصية  نظ���ر  وجه���ات  ويحم���الن 
لدبلوماس���ي تعايش وواكب العديد من 
فص���ول األحداث المرتبطة بموضوعات 
االجتماع���ات  الس���يما  الكتابي���ن 
واالتفاق���ات المتعلق���ة بموض���وع األزمة 
القطرية.م���ن جانبه، اعتب���ر الحمر أن ما 
يتضمنه الكتابان من معلومات مس���تمد 

م���ن تجرب���ة وانطباعات العام���ر كمثقف 
م���ارس العم���ل السياس���ي عل���ى م���دى 4 

عقود في وزارة الخارجية.
وأشار إلى ما كش���فه كتاب “قطر الواقع 
عن م���دى ما أحدثته السياس���ة  المري���ر” 
القطري���ة عل���ى مدار الس���نوات الماضية 
عم���دا من ش���رخ ف���ي الكي���ان الخليجي 
دول  مواطن���و  في���ه  يحل���م  كان  ال���ذي 
مجل���س التع���اون ألن ينتق���ل م���ن حالة 

التعاون إلى االتحاد”.

ل���م يتوق���ع ش���اب بحرين���ي في العش���رينيات من العمر أن عملية جراحية ستس���مر 3 س���اعات و”من دون تخدي���ر”  أجراها فريق طبي 
متخص���ص م���ن قس���م الجراحة في مستش���فى الملك حم���د الجامعي س���تنهي عذابه، وأنه سيش���فى من حاالت الصرع والتش���نجات 

واآلالم المستمرة التي يعانيها، وضعف الحركة الذي أصاب الشق األيسر من جسمه.

الش���اب الذي عانى األلم والم���رض، لتوجه 
إلى عدد المستش���فيات إال أنه حالته كانت 
ت���زداد س���وءا يوم���ا بعد يوم حت���ى نصحه 
أح���د األطب���اء بالتوجه الفوري لمستش���فى 
الملك حم���د، وبالفع���ل توجه للمستش���فى، 
حيث تق���رر بداية فحص المريض بأش���عة 
الرني���ن المغناطيس���ي، وبين���ت أن الش���اب 
مصابا بورم في منطقة الحركة الحساسة، 
وأن ال���ورم ق���د يؤثر على نطق���ه أيضا.وتم 
تحوي���ل المري���ض إل���ى الفري���ق الطبي في 
قس���م الجراحة بإش���راف ومش���اركة جَراح 
المخ واألعصاب طالل الميمان، الذي درب 
المري���ض أس���بوعا بش���كل مكث���ف لتهيئته 

عل���ى كيفي���ة التج���اوب م���ع الفري���ق أثناء 
عملي���ة االس���تئصال، إذ س���تكون م���ن دون 

تخدير عام. 

 بدوره، أشار الميمان أن العملية استغرقت 
3 س���اعات وتكلل���ت بالنجاح الت���ام، وتماثل 

المريض للشفاء في أسبوع من إجرائها.

مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم يرعى حفل تدشين الكتابين

المريض مع الفريق الطبي

كتابان يس��ردان قضايا المنطقة من وجهة نظر دبلوماسية

الجامع��ي” “حم��د  ب���  س��اعات   3 اس��تغرقت  العملي��ة 

توثيق الشرخ القطري في الجسم الخليجي

استئصال ورم من مخ بال تخدير
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Û  تل���ك غربة عظم���اء التاريخ من دموع الش���اعر رامبو، ول���وركا وجان جنيه
لع���دم معرف���ة العالم م���دى حبهم للتغيي���ر واإلصالح أو غرب���ة فولتبر الذي 
حارب���وه؛ ألن���ه مصل���ح للكنيس���ة، فف���ر إل���ى لن���دن، أو تش���اؤم الفيلس���وف 
شوبنهاور، مما رأى من قوم تنكروا لفلسفته، أو وجع الفنان فان جوخ وهو 

يرى لوحاته ال تشترى وال تقدر واآلن تباع بالماليين، أو غربة جاليليو.
Û  المصلح���ون محارب���ون عل���ى كل العص���ور لكنه���م المنتص���رون، فبين حزن

الفيلس���وف شيشرون أو جرح س���قراط أو غربة ابن رشد أو ابن حيان إلى 
م���ا جرى على للجاح���ظ والمعري أو الحالج. كان���وا غرباء ألنهم مصلحون! 
لكنه���م خلده���م التاريخ، وهؤالء كبار على زم���ن يحترف في صناعة األلم، 

وبوصلته ال تتوحم إال على لحم الحكماء المستنيرين.
Û  المصلحون وأصحاب المشاريع اإلصالحية هم أكثر الناس ظالمة من قبل

الجهالء، والجاهل هو من ال يعرف مصلحته ويعاني سوء تقدير الموقف، 
وإال كي���ف ُكفر غاليلي���و وجيوردا وديكارت ونيوت���ن وكيف تم حرق كتب 

الغزالي واألصفهاني؟
Û  أبا سلمان، يا أعز قائد، وأغلى إنسان، علمنا التاريخ أن المصلحين يشكون

م���ن تفه���م حكامه���ا إلصالحه���م، وأن���ت يا أب���ا س���لمان قلب���ت كل الموازين 
وقواعد التاريخ في س���ابقة تنويرية كبرى، فألول مرة نرى حاكما مصلحا 
يف���وق إصالح���ا ورؤي���ة لرعاي���اه، وأعطي���ت ص���ورة للتاريخ أنه ق���د يكون 

الحاكم إصالحًيا تنويريا يفوق جماهيره.
Û  أب���ا س���لمان، نفتخر ب���ك، بحكمت���ك، بكل ما خططت���ه على جبي���ن البحرين

من مش���اريع ديمقراطية وإنس���انية واقتصادية، وأنت اللوحة الفنية التي 
رس���متها أن���ت على س���ماء البحرين، لي���س الحد منة ال م���ن الداخل وال من 
الخ���ارج، جئ���ت بكل الجم���ال، العظماء يقول���ون قولهم، ينقش���ون أهدافهم 
ويترس���مون طري���ق نجاحاتهم، وليس بمقدوره���م أن يجبروا العقول على 
إضاءة مصباح إذا ركنوا للظالم والجهل أو على تفهم مسؤول مدى تطلع 

الرؤية، أنت رسمت مشروعك.

حَمدنا اهلل 
أنك “الحمُد” 

)4 - 2( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

شكرا لمساعدة متضرري مبنى المنامة
ال��س��ف��ي��ر ال���ه���ن���دي ي���ق���در م���س���ان���دة ال��ح��ك��وم��ة ل��ج��ال��ي��ة ب���اده

التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، رئي���س مجل���س إدارة هيئة تنظيم س���وق 
العم���ل جمي���ل حميدان، أمس اإلثنين في مكتبه، س���فير الجمهورية الهندية لدى مملكة 

البحرين، ألوك كومار سينها.

وخ���الل اللق���اء، أع���رب الس���فير الهن���دي عن 
أسمى آيات تقدير وعرفان سفارة جمهورية 
الهن���د ف���ي مملك���ة البحري���ن لعاه���ل الب���الد 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة، والحكومة الرش���يدة عل���ى ما أبدوه 
م���ن دع���م ومس���اندة وح���رص على س���المة 
وأمن جميع المتضررين من الجالية الهندية 
المنام���ة خ���الل  ف���ي ح���ادث انهي���ار مبن���ى 
األس���بوع الماض���ي، مبديا امتنانه لما لمس���ه 
م���ن االهتم���ام والدع���م العاج���ل والس���ريع، 
والتعامل اإلنس���اني الراقي والمميز، مشيدا 

بالوزارات واألجهزة المختصة التي ش���كلت 
ف���رق عم���ل ح���ال وق���وع الح���ادث للتحقيق 
وإي���واء  وع���الج  مالبس���اته،  ف���ي  العاج���ل 

للمتضررين منه. 
وف���ي ه���ذا الس���ياق، أك���د حمي���دان ح���رص 
جالل���ة الملك والحكومة الرش���يدة على أمن 
وس���المة جميع المواطني���ن والمقيمين على 
أرض مملك���ة البحري���ن العزي���زة، واالهتمام 
بتوفير بيئة العمل اآلمنة والس���ليمة للعمالة 
الوافدة، وذلك في ظل اإليمان البالغ بحقوق 
والمقيمي���ن  المواطني���ن  وحق���وق  اإلنس���ان 

على حد س���واء، مش���يدًا بال���دور الذي تقوم 
به العمالة الواف���دة عموما، والعمالة الهندية 

خصوص���ا، وإس���هاماتها الفاعل���ة ف���ي عجلة 
النمو االقتصادي في البالد.

وزير العمل ملتقيا السفير الهندي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الثقافة أداة فعالة في مواجهة التحديات
الحضاري لإلنتاج  مراكز  إلى  بلداننا  تحول  الجادة  المبادرات  محمد:  بنت  مي 

ش���اركت رئيس���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
واآلثار الش���يخة مي بنت محمد آل خليفة 
ف���ي الي���وم الثان���ي عل���ى التوال���ي لمؤتم���ر 
الوزراء المس���ؤولين عن الش���ؤون الثقافية 
ف���ي الوط���ن العرب���ي الح���ادي والعش���رين 
االفتت���اح  بع���د  القاه���رة  ف���ي  والمنعق���د 
الرس���مي ال���ذي أقي���م األح���د الماض���ي في 
دار األوب���را المصرية، والذي س���لط الضوء 
عل���ى 60 عاًما على تأس���يس وزارة الثقافة 
المصري���ة وأه���م المراح���ل الت���ي وضع���ت 

الثقافة المصرية على الخريطة العالمية.
العربي���ة  مص���ر  جمهوري���ة  واس���تضافت 
المؤتم���ر بن���اء عل���ى دع���وة م���ن المنظم���ة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكس���و(، 
والتي اختارت “المش���روع الثقافي العربي 
أم���ام التحدي���ات الراهنة” موضوًعا رئيس���ا 
محم���د  بن���ت  م���ي  الش���يخة  وقال���ت  ل���ه. 
الثقاف���ي  الح���راك  تعزي���ز  أهمي���ة  “نؤك���د 

وبنيتن���ا التحتي���ة الثقافية، فه���ي ما تروج 
للص���ورة الحقيق���ة ألوطاننا الغني���ة بتراثها 
ألالف  الممت���دة  اإلنس���انية  وحضارته���ا 
الس���نين”، وأضافت “إن المبادرات الثقافية 

الج���ادة تح���ول بلدانن���ا العربية إل���ى مراكز 
عالمية لإلنتاج الحضاري”. 

وأش���ارت إلى أن الثقافة هي اللغة العالمية 
م���ع  التواص���ل  خالله���ا  م���ن  يمك���ن  الت���ي 
العال���م واألداة األكث���ر فعالي���ة في مواجهة 
التحديات الراهنة في المنطقة، مؤكدة أن 
الوطن العربي يمتل���ك نماذج مميزة للعمل 
الثقاف���ي وش���خصيات ترغ���ب ف���ي إث���راء 

اإلنتاج اإلنساني للمجتمعات العربية. 

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار شاركت بالمؤتمر الثقافي في الوطن العربي في القاهرة

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

وبحث المجتمعون في المؤتمر اإلعداد للقمة الثقافية العربية وتطرقوا إلى  «
أوضاع التراث الثقافي العربي في ظل الظروف الحالية والمستجدات األخيرة 

في فلسطين ومدينة القدس الشريف وآليات تنفيذ العقد العربي للحق 
الثقافي للفترة 2018 - 2027. كما ناقشوا استراتيجية النهوض باللغة العربية 
وتمكينها وآفاق تطوير العمل الثقافي المشترك في ظل التحوالت العالمية 

والتحديات التي تشهدها الدول العربية. وإضافة إلى ذلك، تباحث الوزراء 
المسؤولون عن الشؤون الثقافية خالل اجتماعاتهم مجموعة من المحاور التي 
كانت قد أوصت بها اللجنة الدائمة للثقافة العربية خالل اجتماعاها في نوفمبر 

2017 بالدار البيضاء بالمغرب.

بدور المالكي من المحرق



16 أكتوبر 2018 الثالثاء
7 صفر 1438

local
@albiladpress.com 07

20
18

المجلس األعلى للمرأة يعقد محاضرات 
عامة لمترشحات محتمالت لالنتخابات 

النيابية والبلدية المقبلة.

“أستاذ عالي” سينقل دهاليز المنطقة للبرلمان
م��واط��ن��ي��ه��ا م���ع���ان���اة  والم������س  ع���ام���ا   34 ب��ال��م��ن��ط��ق��ة  س���ك���ن 

ا عن مقعد الدائرة السادس���ة بالمحافظة الش���مالية )عالي(. وقال علي، الذي يعمل معلًما  أعلن علي حس���ن أحمد علي ترش���حه نيابيًّ
بمدرسة عالي اإلعدادية للبنين منذ 11 عاًما، إنه عاش وسكن بالمنطقة منذ 34 عاًما.

وأش���ار إلى أنه ع���اش بالمنطق���ة ويعرف 
هموم مواطنيها كونه فرًدا منهم والمس 
ما عانوه من تحديات وس���يعمل على أن 
يك���ون صوتهم تحت قبة البرلمان، وذلك 
نابع م���ن مس���ؤوليته لالرتق���اء بالبحرين 

أوالً وبالمنطقة ثانًيا.
ولف���ت إل���ى أن برنامج���ه االنتخابي يركز 
عل���ى تطوير قط���اع التعليم ال���ذي يعرف 
دهالي���زه، وس���يدفع نحو توظي���ف الكثير 
م���ن المعلمين العاطلي���ن من خالل تأمين 
البدائل المناسبة لتوفير الوظيفة الالئقة 

بالمواطنين.
مح���ور  الصح���ي  الموض���وع  أن  وأك���د 
لض���رورة  وداعًي���ا  ببرنامج���ه،  أساس���ي 

الموازن���ة بين حق���وق وواجبات المريض 
والطبيب.

ولف���ت إل���ى أن المتقاعدي���ن وكبار الس���ن 
يش���كلون أولوي���ة بعمل���ه النياب���ي، وذلك 
الوط���ن  بخدم���ة  عمره���م  أفن���وا  ألنه���م 

ويجب أن ينالوا التقدير الالزم.
يج���ب أن ال تم���س الضرائ���ب أو  وق���ال: 
المواطني���ن  جي���وب  الجدي���دة  الرس���وم 

ذوي  أو  الس���ن  كب���ار  أو  المتقاعدي���ن 
األس���رة  أو  الخاص���ة  االحتياج���ات 

البحرينية من  ذوي الدخل المحدود.
ودعا لضرورة المشاركة الواسعة  «

بانتخابات 24 نوفمبر تلبية 
للدعوة الملكية السامية 

للمساهمة بالمشروع اإلصالحي 
الديمقراطي.

علي حسن

محرر الشؤون المحلية

اس���تنكر مترش���ح الدائ���رة األولى بمحافظ���ة العاصم���ة )الح���ورة والقضيبية( خالد 
يوس���ف صليبيخ ما نش���رته صحيفة محلية بأنه عضو مدعوم س���را بقائمة جمعية 

المنبر اإلسالمي.

وقال: أنا مس���تاء من الزج باسمي بالقائمة. 
وأض���اف بأن���ه مرش���ح مس���تقل تمام���ًا وال 
يمث���ل قوائ���م أي من الجمعيات السياس���ية 
ولي���س عض���و ب���أي جمعي���ة سياس���ية م���ن 
األس���اس. ودعا صليبي���خ الصحف ومواقع 
التواص���ل االجتماعي عدم نش���ر أية اخبار 
بش���أن المرش���حين او اإلس���اءة اليه���م ب���أي 
طريق���ه إال بع���د التأك���د م���ن صحته���ا علمًا 
ب���أن هذه األخبار م���ن الممكن أن تؤثر على 
المرش���ح س���لبًا وعل���ى مصداقيت���ه مع أهل 
وأض���اف ب���أن مملكتن���ا الحبيب���ة  منطقت���ه. 
تعيش الي���وم الع���رس الديمقراطي وعلينا 
كمواطني���ن أوفياء بأن نس���اهم في إنجاح 

ف���ي  الدق���ة  نتح���رى  وب���أن  الع���رس  ه���ذا 
مصداقية المعلومات قبل نشرها.

ا مترشح “الحورة” صليبيخ: لسُت منبريًّ

خالد صليبيخ

يمثل الدائرة األولى بمحافظة العاصمة النائب عادل العسومي. ويبلغ قوام  «
الكتلة الناخبة قرابة 6317 ناخبا وفق إحصاءات انتخابات برلمان 2014.

وتمثل الدائرة المناطق والمجمعات اآلتية: القضيبية )307، 308، 321(،  «
والسلمانية )309، 310(، والمنطقة الدبلوماسية )317(، والحورة )318، 319، 

320(، والكورنيش )322، 323(، والواجهة البحرية )344، 346(.

6317 ناخبا

قانون مهنة الطب قديم وعقوباته بسيطة
فرج ل�“^”: الس��تمرارية الدعم المالي للمواط��ن ومراقبة عوائد الضريبة 

ق���ال المترش���ح المحتم���ل للدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة )الس���نابس والديه( أحمد فرج إن المطالب���ة بتضمين برنامج تحقيق 
التوازن المالي الذي أقر مؤخًرا لبرنامج عمل الحكومة من أهم المرتكزات التي يعتمد عليها برنامجه االنتخابي.

كما أكد أنه س���يطالب باستمرارية الدعم 
المالي للمواطن فضالً عن مراقبة عوائد 
الضريبة االنتقائية مش���دًدا على ضرورة 
العام���ة  الميزاني���ة  إي���رادات  تضمينه���ا 
لتشمل المشاريع اإلس���كانية والتعليمية 

والصحية.
ولفت فرج إلى أنه س���يركز في برنامجه 
االقتص���ادي  المح���ور  عل���ى  االنتخاب���ي 
 2030 البحري���ن  رؤي���ة  م���ع  بالت���وازي 
الت���ي تنص عل���ى جعل القط���اع الخاص 
أكث���ر جاذبي���ة وته���دف لس���د اله���وة بين 

امتيازات القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه سيس���عى للمطالبة بتوس���يع 
دائ���رة برام���ج تمكي���ن الش���بابية لتش���مل 

نطاق أوسع من هذه الفئة وإضافة برامج 
جدي���دة تس���هم ف���ي مس���اعدة وتطوي���ر 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتاب���ع أنه س���يركز عل���ى تفعي���ل الخطة 
الوطني���ة لتوظي���ف العاملين ف���ي المهن 
ال���ذي  القان���ون  أن  مؤك���ًدا  الصحي���ة 
يس���مح لألجان���ب امتالك المستش���فيات 

والعي���ادات والتوظي���ف فيه���ا م���ن غي���ر 
فرض حد أدني نس���بة لبحرنة الوظائف 

فيها.
وتاب���ع، ف���ي حي���ن أن هن���اك كثي���ًرا م���ن 
والصيادل���ة  والممرضي���ن  األطب���اء 
واختصاصيي العالج الطبيعي عاطلون 

عن العمل.

وأكمل أن هناك العديد من  «
القوانين القديمة التي تحتاج إلى 

تعديل وال تتماشى مع الوقت 
الراهن كقانون رقم 7 لسنة 

1989بشأن مزاولة مهنة الطب 
البشري وطب األسنان خاصة في 
مجال العقوبات لألخطاء الطبية 
حيث ال يتوافق حجم األخطاء مع 
العقوبة التي تتمثل في اإلنذار أو 

شطب الترخيص.

رف���ع تح���ّول المرش���ح محم���د العصفور من الترش���ح نائبا ع���ن الدائرة 
األول���ى بالمحافظة الش���مالية حدة المنافس���ة على مقع���د الدائرة في 

المجلس البلدي.

وأعلن عدد من أبناء الدائرة حتى 
اللحظة الترش���ح لمقع���د المجلس 
البلدي وهم الممثل البلدي السابق 
عل���ي الش���ويخ، والباح���ث البيئي 
ش���بر الوداعي، ومحمد العصفور، 
إل���ى جان���ب كل من زه���رة عباس 
ومحمد سيف وياسر علي نصيف. 
وبع���ث المرش���ح العصفور رس���الة 
عبر وس���ائل التواصل االجتماعي 
أعلن فيها عن تحويل ترشحه من 
النيابي إلى البلدي، معلالً خطوته 
هذه قائالً ”لم���ا تقتضيه المصلحة 
العام���ة للدائرة خاص���ة ولمملكتنا 

الغالية عامة”.
وأش���ار ف���ي حديثه ل� ”الب���الد” إلى 

أن ظروًف���ا حال���ت دون ترش���حه 
النياب���ي، إال أن ش���غفه  للمجل���س 
وميله لخدمة الناس دفعه التخاذ 

قرار الترشح للمجلس البلدي.

العصفور يرجع “ريوس” 

محمد محسن العصفور

عق���د المجلس األعلى للمرأة في مقره 
بالرف���اع محاض���رات عام���ة لع���دد من 
المترش���حات المحتم���الت لالنتخابات 

النيابية والبلدية القادمة. 
���ا  عامًّ نقاًش���ا  المحاض���رات  تضمن���ت 
تناول ظروف الدوائر االنتخابية وفًقا 
لمعطي���ات كل دائ���رة من ح���ث طبيعة 
تركيبتها ونتائج االنتخابات الس���ابقة، 
وكيفية بن���اء التحالف���ات لضمان أكبر 
عدد من أصوات الناخبين والناخبات، 
ا  وأسس إدارة العملية االنتخابية ماليًّ
���ا، بم���ا يمّك���ن المترش���حة م���ن  وإداريًّ

الوصول للكتلة الناخبة في الدائرة.

محاضرات لتدريب 

المرشحات

ا النائب عادل  « ويمثل الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة حاليًّ
حميد. ويبلغ قوام الدائرة قرابة 10225 ناخًبا وفق إحصاءات 

انتخابات برلمان 2014. 
وتمثل الدائرة المناطق والمجمعات اآلتية: السنابس )402،  «

404، 406، 408، 410(، والديه )412، 414(، وجدحفص )422، 

424، 426(، وضاحية السيف )428، 436(، وكرباباد )430، 
432، 434(، والقلعة )438(، ونورانا )592(. 

وكان ترقيم الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة قبل  «
انتخابات 2014، وأضيفت للدائرة الجديدة 7 مجمعات من 

الدائرة األولى بالمحافظة الشمالية.

10225 ناخًبا

المجلس األعلى للمرأة

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

قال المرش���ح البلدي المحتمل عن الدائرة األولى للمحافظة الشمالية شبر الوداعي 
إنه سيضع على رأس أولوياته االنتخابية دعم الفئات محدودة الدخل، عبر السعي 
لتوفي���ر متطلبات األمن اإلس���كاني والمعيش���ي لها، وعلى األخ���ص فئات المزارعين 

والبحارة والباعة الجائلين.

المعت���رك  خ���وض  إعالن���ه  أن  إل���ى  وأش���ار 
االنتخاب���ي القادم جاء بعد مش���ورة العائلة 
واألصدقاء، واإلص���رار الذي أبداه عدد من 
الش���خصيات الوطني���ة واالجتماعي���ة م���ن 

داخل وخارج الدائرة.
ولف���ت إلى أنه يض���ع ضمن أولوي���ات عمله 
االهتم���ام بملف���ات البيوت اآليلة للس���قوط، 
وتوفير نظام قانوني لعمل الباعة الجائلين، 
إلى جانب تأهيل وتنمية الشريط الساحلي 

وشارع النخيل، إضافة إلى تمكين البحارة 
���ا، من خالل  ���ا واقتصاديًّ والمزارعي���ن مهنيًّ
توفي���ر األط���ر القانونية الت���ي تحميهم من 
مزاحمة الدخالء على المهنة بالتنس���يق مع 

الجهات المختصة.
وتعّهد الوداعي بالعمل على إحداث تحول 
نوعي في سياسات وعمل المجلس البلدي، 
بم���ا يفضي إلى إح���داث تنمية ش���املة في 

المحافظة الشمالية.

وذكر أن عمله يرتكز على اس���تثمار برنامج 
عمل الحكومة وبناء ش���راكة مع مؤسسات 
المش���اريع  إنج���از  ف���ي  الخ���اص  القط���اع 
التنموي���ة والتطوير الحضري لقرى الدائرة، 

وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبّين أنه باالرتكاز على مبادئ المس���ؤولية 
االجتماعي���ة والوطني���ة وضع ف���ي االعتبار 
خبرات���ه  تس���خير  عل���ى  للعم���ل  التوج���ه 
التخصصي���ة والمهني���ة ف���ي الش���أن البيئي 
ف���ي البح���ث ع���ن المخ���ارج العملي���ة ف���ي 
تطوي���ع االختصاص���ات التي يح���دد قانون 
البلديات والقواني���ن المعززة الختصاصاته 
في بن���اء الخطط والبرام���ج التنموية التي 

تخدم المصالح االجتماعية، وبناء ش���راكة 
مجتمعي���ة يمك���ن أن تع���ّزز تكوي���ن رؤي���ة 
ش���املة لالحتياجات والمتطلبات التنموية 

والخدمية للدائرة.
وتاب���ع أنه وفي س���ياق ذل���ك التوّجه يجب 
أن يوضع في االعتبار التركيز على إصالح 

السياس���ات والخط���ط والبرام���ج وتس���ديد 
عم���ل المجل���س البلدي الش���مالي بم���ا يفيد 

خدمة مصالح المجتمع.

شبر الوداعي

تمكين وحماية الزّراع والبحارة من الدخالء على المهنة
الوداعي يخ��وض المعترك بلديًّ��ا في “باربار وجنوس��ان”

االهتمام بملفات 
البيوت اآليلة 

للسقوط

توفير نظام 
قانوني لعمل 
الباعة الجائلين

تمكين البحارة 
والمزارعين 

ا  مهنيًّ
ا واقتصاديًّ

أولويات 

الوداعي

تأهيل وتنمية 
الشريط 

الساحلي وشارع 
النخيل

        إنفوجرافيك

سيدعلي المحافظة

ا بمجلس النواب رؤى الحايكي. وتبلغ الكتلة الناخبة قرابة 10704  « ويمثل الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية حاليًّ
ناخبين وفق إحصاءات انتخابات برلمان 2014. وتمثل الدائرة المناطق والمجمعات اآلتية: هورة عالي )730( عالي )732، 734، 

736، 738، 740، و742(. وكانت الدائرة تعتبر الثانية بالمحافظة الوسطى قبل إلغاء المحافظة باالنتخابات األخيرة.

10704 ناخبين



تقدمت النيابة العامة أمس بمرافعة شفهية في طعنها لحكم براءة علي سلمان وحسن 
س���لطان وعل���ي األس���ود م���ن الته���م الموجهة إليه���م بالتخابر م���ع دولة قطر وتس���ليمها 
أسرارا دفاعية واستالمهم مقابل ذلك مبالغ مالية، والتي بينت فيها أوجه الطعن على 
هذا الحكم، وانتهت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى إلى قفل باب المرافعة 
وحجز القضية إلصدار حكمها بتاريخ 4 نوفمبر المقبل مع مذكرات في أسبوع واحد.

وذكر المحامي العام المستش���ار أسامة العوفي 
أن محكمة االستئناف العليا استكملت جلسات 
نظ���ر الطع���ن المق���ام م���ن النياب���ة العام���ة ف���ي 
الحك���م الصادر ع���ن المحكمة الكب���رى الجنائية 
ببراءة المتهمين علي س���لمان، وحس���ن سلطان، 
وعلي األس���ود ف���ي القضية المس���ند إليهم فيها 
تهم التخابر مع قطر، وإفش���اء وتس���ليم أس���رار 
دفاعي���ة وقب���ول مبال���غ مالية من دول���ة أجنبية 
مقاب���ل إمداده���ا بأس���رار عس���كرية ومعلوم���ات 
تتعل���ق باألوضاع الداخلية للبالد، وإذاعة أخبار 
وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها 

النيل من هيبة المملكة واعتبارها. 
وانعق���دت المحاكم���ة ف���ي جلس���ة علني���ة وفق���ا 
لم���ا يقض���ي ب���ه القانون، وحض���ر المته���م األول 
ومعه محام���وه، وأدلت النياب���ة العامة بمرافعة 

ش���فهية اس���تعرضت فيه���ا أوج���ه طع���ن النيابة 
في الحك���م الصادر بب���راءة المتهمين من حيث 
الواق���ع والقانون، مبينة ماهي���ة جريمة التخابر 
وأركانه���ا، وتوافره���ا ف���ي ح���ق المتهمي���ن م���ن 
خالل اتصالهم بمس���ؤولي دولة قطر والتنسيق 
معهم؛ من أجل اس���تمرار أعم���ال الفوضى التي 
والت���ي   ،2011 أح���داث  إب���ان  المملك���ة  ش���هدتها 
واالعت���داء  القت���ل  ف���ي ظله���ا جرائ���م  وقع���ت 
الجس���يم والخطف والح���رق والتخريب؛ بهدف 
الحيلولة دون تدخ���ل المملكة بالقوة المتكافئة 
للسيطرة على تلك األحداث، مستدلة على ذلك 
بفح���وى االتصال الهاتفي ال���ذي دار بين المتهم 
األول والمس���ؤول القط���ري حم���د ب���ن جاس���م، 
والذي كش���ف ع���ن تفاهمهم���ا والتنس���يق لوقف 
دخ���ول ق���وات درع الجزي���رة أو اس���تخدام أي 

قدر من القوة لغرض اس���تمرار أحداث الفوضى 
واالضطراب���ات وما يتخللها م���ن جرائم؛ بغرض 
إفق���اد الس���لطة زم���ام األم���ور، ومن ثم إس���قاط 
النظ���ام الدس���توري القائ���م، وكذل���ك م���ا تضمنه 
االتصال الهاتف���ي الذي جرى بين المتهم الثاني 
حسن س���لطان والمستش���ار الخاص بأمير دولة 
قطر من تنس���يق لتصعيد األحداث واس���تخدام 
قن���اة الجزي���رة لس���ان حال دول���ة قط���ر وأداتها 

ف���ي إث���ارة الفت���ن وإس���قاط األنظم���ة ف���ي نقل 
ص���ور ودعاي���ات مكذوب���ة م���ن ش���أنها تأجي���ج 
الوض���ع الس���ائد في تل���ك األثناء، وه���و ما ثبت 
م���ن مش���اركات المتهمي���ن عل���ي س���لمان وعلي 
األس���ود اإلعالمية في تلك القناة وغيرهم ممن 
ينتسبون لجمعية الوفاق المنحلة، والتي طالبا 
خاللها بإس���قاط النظام الدس���توري، مشيرا إلى 
أن ذل���ك جميعه قد تأيد بش���هادة الش���هود التي 
كش���فت عن مس���يرة المتهمين المناوئة للمملكة 
وعالقته���م بدول���ة قطر وتفصي���الت االتصاالت 
المتنوعة التي جرت بينهم ومس���ؤوليها بش���أن 

اإلضرار بمملكة البحرين.
واس���تفاضت النياب���ة ف���ي ش���رح بقي���ة األدل���ة، 
وأك���دت في ختام مرافعتها على أن هذه األدلة 
تقطع بال أدنى ش���ك بارتكاب المتهمين الجرائم 
المس���ندة إليه���م، وطلب���ت الحك���م بإلغ���اء حكم 
محكم���ة أول درج���ة والقضاء بإدان���ة المتهمين 

وإنزال أقصى العقوبة بهم.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلس���ة 
4 نوفمب���ر 2018 وصرح���ت بتقدي���م مذك���رات في 

أسبوع.

أسامة العوفي

08local@albiladpress.com
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أعلن رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراس���ات االس���تراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
أن المركز ش���رع في دعوة مس���ؤولي مراكز الدراسات والبحوث الش���قيقة، إلى عقد اجتماع عاجل في مملكة البحرين، إلقرار خطة 
عم���ل مش���تركة، لمواجهة حملة االبتزاز واإلس���اءات الممنهجة ضد دول االعتدال العربي في الوق���ت الراهن، وفي مقدمتها المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

أن  أحم���د،  ب���ن  عب���دهللا  الش���يخ  وأك���د 
أخالقي���ة  ال  ممارس���ات  م���ن  يح���دث  م���ا 
وافتراءات زائفة، وإصدار أحكام مس���بقة، 
م���ن جه���ات وأط���راف مغرض���ة معروف���ة، 
الدول���ي،  القان���ون  قواع���د  م���ع  يتع���ارض 

واألعراف، والمنطق السليم.
الس���عودية،  م���ع  التضام���ن  أن  وأعل���ن 
والوق���وف ف���ي ص���ف واح���د ض���د كل من 
يح���اول النيل من س���يادتها أو يس���عى إلى 

اإلس���اءة إليه���ا، يعد أم���رًا واجب���ًا وحتميًا، 
وانحي���ازًا لتاريخ طويل وممتد من الدفاع 
عن الس���الم، وحماية االستقرار، ومكافحة 
اإلره���اب. كم���ا أن المملك���ة بم���ا تمثل���ه م���ن 
مكان���ة رفيع���ة وثق���ل ووزن كبيري���ن ه���ي 
ركي���زة وعم���اد الس���لم اإلقليم���ي والعالمي. 
مش���ددًا عل���ى أن الس���عودية ق���ادرة بحزم 
وع���زم قيادته���ا الحكيم���ة عل���ى التص���دى، 
بق���وة وردع، ل���كل م���ن تس���ول ل���ه نفس���ه 

محاولة لعب ورقة االبتزاز واإلساءة.
لعق���د  “دراس���ات”  مب���ادرة  أن  وأوض���ح 
إق���رار  إل���ى  ته���دف  العاج���ل،  االجتم���اع 
الفاعل���ة  الخط���وات  م���ن  مجموع���ة 
واإلج���راءات العملية المش���تركة، لمواجهة 
م���ن  الدولي���ة  الس���احة  عل���ى  يح���دث  م���ا 
اس���تهداف وإس���اءات ض���د دول االعتدال 
العربي، والت���ي تواجه مخططات لمحاولة 
تشويه الس���معة واالبتزاز، بهدف النيل من 

سيادتها، والتأثير على أمنها الوطني. لذلك 
ينبغي تضافر جميع الجهود وعلى مختلف 

المستويات لمجابهة هذه التحديات.

عبدالله بن أحمد

ال لمحاوالت النيل من سيادة الدول
عبداهلل بن أحمد: مواجهة حملة االبتزاز الممنهجة ضد دول االعتدال العربي

المنامة - بنا

Û  ف���ي بيئ���ات العم���ل المختلف���ة م���ن ممارس���ات جحاف���ل تئ���ن “الكف���اءات” 
“الالكف���اءات” ضده���م، أم���ال باقتناص ترقي���ة أو رتبة، أو وظيف���ة، هي حق 

لشخص آخر.
Û  وفي الوقت الذي ينش���غل به “الكفاءات” ف���ي اإلبداع، واإلخالص، وإتقان

العمل، تنش���غل “الالكفاءات” بالتملق للمسؤولين، والنفاق، وبناء العالقات 
المصلحية، لسد فراغ نقصهم، وجهلهم، وغبائهم الوظيفي.

Û  وتضف���ي ه���ذه الممارس���ات، مس���ؤولية جمة عل���ى اإلدارات العلي���ا؛ لوضع
المزي���د م���ن الضوابط الضامنة لحق���وق الموظفين “األكف���اء” من التالعب، 
أوله���ا االنتباه للس���لوكيات الفردية، والتي أوصلت بس���يناريوهات عديدة، 

من هم بأسفل القائمة؛ ليكونوا في أعالها.
Û  وأس���تذكر هن���ا، قص���ة أحده���م، حي���ن س���أل عال���م الرياضي���ات الش���هير

الخوارزم���ي عن قيمة اإلنس���ان، فق���ال: إذا كان اإلنس���ان ذا أخالق، فهو 1، 
وإذا كان ذا جم���ال، أض���ف صف���را للواح���د، فيصب���ح 10، وإذا كان ذا م���ال، 
أض���ف صفرا أيض���ا فيصير 100، وإذا كان ذا حس���ب ونس���ب، أضف صفرا، 

فيكون 1000.
Û  وأضاف الخوارزمي: أما إذا فقد اإلنسان الرقم 1، وهو األخالق، فما عليك

إال أن تضيف له صفرا رابعا، لتكون قيمته حينها 0000 ال غير.

“0000” ال غير

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محاكم

المؤبد لـ 5 متهمين بتفجير بوري

4 نوفمبر الحكم بطعن براءة تخابر سلمان

القضية ف��ي  المتهمين  م��ن   6 ع��ن  الجنسية  أس��ق��ط��ت  المحكمة 

بالمتهمين العقوبة  أقصى  وإن���زال  ال��ب��راءة  بإلغاء  طالبت  “النيابة” 

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة خمس���ة متهمين بقضية التفجير الذي تعرض 
له أنبوب النفط بالقرب من منطقة بوري، وتس���بب في زعزعة أمن واس���تقرار المملكة 
وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين واإلضرار بممتلكاتهم الش���خصية؛ وذلك 
بالس���جن المؤبد عما نس���ب إليهم من اتهامات مع تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف دينار.
كما سجنت المتهم السادس لمدة 10 سنوات، وسجنت السابع لمدة 5 سنوات مع األمر 

بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار.

وألزمت المحكمة ستة من المدانين قضت 
بإس���قاط الجنس���ية البحريني���ة عنه���م، بأن 
يدفعوا تعويضا عن األضرار التي تس���ببوا 
به���ا بقيم���ة 64 ألف���ا و577 دين���ارا و41 فلس���ا، 

فضال عن األمر بمصادرة المضبوطات.
وح���ول تفاصي���ل القضي���ة ص���رح رئي���س 
النياب���ة حم���د ش���اهين أن المتهمي���ن األول 
والثاني والهاربين خارج البالد أنشآ جماعة 
إرهابية وتمكنا من تجنيد باقي المتهمين، 
والراب���ع  الثال���ث  المتهمي���ن  تلق���ي  وثب���ت 
اس���تخدام  عل���ى  العس���كرية  التدريب���ات 
ف���ي  المتفج���رات  وصناع���ة  األس���لحة 
معس���كرات تابعة للحرس الثوري اإليراني 

في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم 
اإلرهابية بمملكة البحرين.

باق���ي  كل���ف  األول  المته���م  ب���أن  وثب���ت 
المتهمي���ن بتفجي���ر أنب���وب النف���ط الواق���ع 
بمنطق���ة ب���وري، وكلفه���م باس���تالم أج���زاء 
المخصص���ة واألم���وال  المتفج���رة  العب���وة 
المخصص���ة لتنفي���ذ الواقع���ة ع���ن طري���ق 
البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم 
ف���ي مملك���ة البحري���ن، وأن المته���م الثالث 
قاد المجموع���ة اإلرهابية في تنفيذ عملية 

التفجير.
وف���ي ي���وم الواقعة 10 نوفمب���ر 2017 اجتمع 
مع المتهمين وقاموا بتوزيع األدوار بينهم، 

ث���م قام���وا بزارعة العب���وة المتفج���رة على 
إل���ى  النف���ط وتفجيره���ا مم���ا أدى  أنب���وب 
انفجار أنب���وب النفط واندالع حريق ألحق 
أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات 

لموق���ع  المج���اورة  التجاري���ة  والمح���الت 
التفجي���ر، فت���م القبض عل���ى المتهمين من 
الثالث حتى الس���ابع وعرضهم على النيابة 

العامة.

حريق أنبوب نفط بوري )أرشيفية(

“الشورى”: السعودية قطب االستقرار بالمنطقة
وال��ن��ي��ل منها ال��ك��ب��رى  ل��ل��ش��ق��ي��ق��ة  اإلس������اءة  م���ح���اوالت  ن��رف��ض 

أك���د مجل���س الش���ورى ف���ي بي���ان أم���س أن المملكة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة، ُتع���د الركيزة 
األساس���ية، وقط���ب االس���تقرار واألمن ف���ي العالمين العربي واإلس���المي، فهي تق���وم بدور كبير 
وري���ادي ف���ي عملية البناء والتقدم في مختلف الدول، وتحرص على نش���ر قيم ومبادئ الس���الم 

والمحبة في كل العالم.

وف���ي الوقت ال���ذي يعرب مجلس الش���ورى عن 
اعت���زازه وفخ���ره بإس���هامات الش���قيقة الكب���رى 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية، ودعمها المس���تمر 
ل���كل خط���ط الس���الم واالس���تقرار ف���ي العال���م، 
ف���إنَّ المجلس يرفض كل مح���اوالت النيل منها 

واإلساءة إليها بأي شكل من األشكال.
 وأك���د مجل���س الش���ورى وقوفه الت���ام والثابت 
مع المملكة العربية الس���عودية، ودعم خطواتها 
العن���ف  أش���كال  كاف���ة  لمكافح���ة  المس���تمرة 

والتطرف واإلرهاب، وسعيها المتواصل لتعزيز 
مبادئ وأس���س التعاون والتنسيق بين مختلف 
الدول؛ بهدف وحدة الصف، واس���تثمار الجهود 
في النه���وض بالتنمية المس���تدامة في مختلف 
المج���االت، بم���ا يضمن لش���عوب العال���م الرخاء 
واالستقرار. وش���دد على أنَّ المحاوالت البائسة 
الت���ي ُي���راد منه���ا الني���ل م���ن المملك���ة العربي���ة 
الس���عودية، ل���ن تقف أم���ام مضّيه���ا وعزمها في 
وخططه���ا  التنموي���ة،  إس���تراتيجياتها  تنفي���ذ 

الطموحة لمواصلة مس���يرة البن���اء والتقدم في 
جمي���ع المج���االت، ف���ي ظ���ل قيادته���ا الحكيمة 
أع���رب  بيان���ه،  خت���ام  وف���ي  الكري���م.  وش���عبها 
مجلس الشورى عن تقديره واعتزازه الكبيرين 

ترب���ط  الت���ي  التاريخي���ة  األخوي���ة  بالعالق���ات 
مملك���ة البحري���ن بالمملك���ة العربية الس���عودية، 
والت���ي تؤكد وحدة الهدف، والمصير المش���ترك 

بين المملكتين الشقيقتين.

القضيبية – مجلس الشورى

مجلس الشورى يؤكد وقوفه التام والثابت مع السعودية

 

إعداد: عباس إبراهيم

طالب���ت النياب���ة العامة م���ن المحكم���ة الجنائية بإع���دام البنغالي قاتل 
إمام مس���جد بن ش���دة الش���يخ عبدالجليل حمود، المته���م مع صديقه 
بدف���ن الجثة بعد تقطيعها إلى أجزاء، وقررت المحكمة حجز القضية 
للنطق بالحكم عليهما في جلس���ة 31 أكتوبر الجاري؛ وذلك بعد تأكيد 
تقري���ر اللجنة الطبية النفس���ية بأن القاتل مس���ؤول ع���ن تصرفاته وال 

يعاني من أية أمراض ومدرك ألفعاله.

الق����رار  ص����دور  بع����د  وص����رح 
رئيس نيابة محافظة المحرق 
حس����ين خميس ب����أن المحكمة 
األول����ى  الجنائي����ة  الكب����رى 
ف����ي  النظ����ر   )...( اس����تكملت 
قضي����ة قتل إم����ام مس����جد بن 
ش����دة والت����ي أحالته����ا النياب����ة 
العام����ة إل����ى المحاكم����ة بتهمة 
القتل العمد مع س����بق اإلصرار 
وإخفاء أدلة متعقلة بالجريمة 
وانته����اك  الجث����ة  وإخف����اء 

حرمتها.
وقدمت النيابة للمحكمة تقرير 
اللجنة الثالثية من استش����اري 

الط����ب النفس����ي وال����ذي انتهى 
إلى أن المته����م األول ال يعاني 
م����ن أي����ة أم����راض أو أع����راض 
نفس����ية أو عضوية قبل وأثناء 
قيام����ه بارتكاب واقع����ة القتل 
وأن����ه م����درك ويعي ما ق����ام به 
مس����ؤولية  مس����ؤول  ويعتب����ر 

كاملة تجاه الجريمة.
طالب����ت  ذل����ك،  عل����ى  وبن����اء 
النياب����ة بإن����زال أقصى العقوبة 
بإع����دام  بالمتهمي����ن والقض����اء 
المتهم األول، فقررت المحكمة 
 31 لجلس����ة  الدع����وى  تأجي����ل 

أكتوبر 2018؛ إلصدار الحكم.

أدان���ت المحكم���ة الصغ���رى الجنائي���ة الثالث���ة متهما باالس���تيالء على 
سيارة سيدة ادعى لها قدرته على إصالحها ومن ثم بيعها، لكنه باعها 
واختلس قيمتها البالغة 950 دينارا لنفس���ه وأوقع الس���يدة والمشتري 
-المبّل���غ- ف���ي م���أزق عندما حاول األخير مبادلة الس���يارة مع ش���خص 
ثال���ث، وقض���ت المحكم���ة بمعاقبت���ه بالحب���س لم���دة 6 أش���هر، وأمرت 
بتغريم���ه 1000 دين���ار، وق���درت مبل���غ 500 دينار لوق���ف التنفيذ لحين 

االستئناف.

وتتمثل تفاصيل القضية حس���بما 
ج���اءت بحك���م المحكم���ة ف���ي أن 
عليه���ا  المجن���ي  التق���ى  المته���م 
وأوهمها أنه يمتلك سيارة موديل 
2005 واتف���ق م���ع المجن���ي عليه���ا 

لبيعه���ا مقاب���ل 950 دين���ارا، ودع���م 
ذل���ك بمظاه���ر خارجية ب���أن عمل 
ورقة حكومي���ة )ورقة مبايعة( مع 
المجن���ي علي���ه واالتف���اق على أن 
يت���م اس���تبدال الملكي���ة والتأمين 
باس���م المجني عليه، ولكن عندما 
تواص���ل المبّل���غ مع المته���م إلتمام 
عملي���ة تغيير ملكية الس���يارة ظل 

يماطله.
أن���ه  علي���ه  المجن���ي  وأوض���ح 
بعدما اس���تلم الس���يارة حضر إليه 
ش���خص، وعرض عليه اس���تبدال 
س���يارته بتل���ك الس���يارة، فواف���ق 
عل���ى المبادلة وأبلغ���ه أنها مازالت 
باس���م المتهم، وأن عليه التواصل 
إج���راءات  إلتم���ام  األخي���رة  م���ع 

تحويل الملكية.
وأش���ار إلى أنه بعد تل���ك الحادثة 

أن  الش���خص  ولذل���ك  ل���ه  تبي���ن 
السيارة التي اشتراها ليست ملكا 
للمته���م، وأنه قد تع���رض للنصب، 
إذ إن السيارة ملك لسيدة، والتي 
تقدمت ببالغ جنائي ضده بش���أن 
الس���يارة، وقال���ت في���ه إن المتهم 
أخذ س���يارتها لتصليحها ولم يقم 
بإرجاعه���ا، وتبي���ن له���ا أن���ه باعه���ا 

دون علمها.
ولفتت الس���يدة صاحبة الس���يارة 
نظ���ر  ف���ي بالغه���ا ض���د المته���م - 
أن المذكور  في قضي���ة منفصل���ة- 
زعم لها أنه يعمل في بيع وش���راء 
السيارات، فأبلغته عن رغبتها في 
تصليح س���يارتها وبيعها، وبالفعل 
أخذ المتهم تلك السيارة ليعرضها 
للبي���ع لصالحها، إال أنه ماطلها في 
تس���ليمها قيمتها أو إعادة السيارة 
إليه���ا، وعندم���ا تلقت اتص���اال من 
به���م  تفاج���أت  الش���رطة  مرك���ز 
يس���ألونها ع���ن س���يارتها في حال 
م���ا إذا كانت قد باعتها من عدمه، 

فشرحت لهم الواقعة كاملة.

الحكم على قاتل اإلمام 31 أكتوبر

يبيع سيارة ويختلس نقودها

المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية آمر األكاديمية الملكية للشرطة، نظمت الكلية الملكية للشرطة محاضرة تثقيفية 
توعوية بعنوان “كيفية مواجهة ضغوط العمل” بمشاركة 20 ضابطا من منسوبي األكاديمية.

وته���دف المحاض���رة إل���ى التع���رف على 
مفهوم ضغوط العمل، واألسباب المؤدية 
له���ا، واآلث���ار المترتب���ة عليه���ا، والحلول 
المناس���بة لمواجهة ضغوط العمل، حيث 
تأت���ي هذه المحاضرة م���ن ضمن الخطة 

الس���نوية التدريبية الت���ي تعقدها الكلية 
الملكية للش���رطة؛ به���دف تنمية مهارات 
ضباط األكاديمية وإكس���ابهم المزيد من 
العل���م والمعرفة؛ بهدف زي���ادة كفاءتهم 

في العمل األمني.

20 ضابطا في “ضغوط العمل”



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

الطريقة والتفاصيل التي أديرت بها مس���ألة اختفاء الصحافي الس���عودي 
جمال خاش���قجي تبين بوضوح وجود خطة غدر واضحة ومؤامرة قذرة 
جرى إعدادها وإخراجها البتزاز المملكة العربية الس���عودية من قبل عدة 

أطراف وليس طرفا واحدا.
التهم���ة ب���دت جاهزة ومعدة س���لفا م���ن قبل الس���اعين لإلض���رار بالمملكة 
العربي���ة الس���عودية، وحت���ى األخب���ار التي نش���رت م���ن البداي���ة وقبل أي 
تحقي���ق فاحت م���ن خاللها روائ���ح الغ���در والخيانة منذ اللحظ���ة األولى، 
حي���ث ت���م توجي���ه التهمة مباش���رة وكأن ه���ذه األخبار كتب���ت قبل وقوع 

االختفاء، وهذا يكشف سوء النية ويبين إعداد السيناريو الكامل.
رئي���س دول���ة ينف���خ أوداجه مهددا من أج���ل رد الجميل للدول���ة الصغيرة 
الت���ي قدم���ت له العطاي���ا، وآخر يصنع فخ���ا خبيثا للوص���ول ألهدافه غير 

النبيلة.
وليست المبادئ واألخالق وحقوق اإلنسان التي تحرك هذا أو ذاك، لكنها 
المكيافيلية في أحقر صورها وممارس���اتها، فأحدهما قام بفرم معارضيه 
والتنكي���ل بمئ���ات األل���وف من أبن���اء ش���عبه، واآلخر يق���وم بالقصاص من 

الضحايا والمظاليم الفلسطينيين!
لكن هل س���تقبلها الش���عوب اإلس���المية والعربي���ة هذه الم���رة؟ ألم تنضج 
هذه الشعوب وتعرف الفخ الذي نصب لدولها منذ سنوات والذي يصطاد 

دولها واحدة تلو األخرى؟
ال أعتق���د أننا س���نخدع مرة أخ���رى، فهذه المرة الحكاي���ة واضحة وضوح 
الش���مس في وضح النهار، فالش���خص البسيط من خالل قراءته المواقف 
والتصريحات خالل شهر قبل عملية اختفاء خاشقجي يستطيع أن يشم 

رائحة المؤامرة.
“الهاشتاغ’’ الذي تبادله الماليين على تويتر في وقت قياسي دعما  «

للشقيقة المملكة العربية السعودية ورفضا للمؤامرة، يدل على أن 
شعوبنا استوعبت الدرس وأن حكاية خاشقجي لن يمكن استخدامها 
كرأس ذئب طائر يعاقبون بها من يشاءون ويبتزون بها من يشاءون، 

فهذه المرة كلنا سعوديون.

اإلش���ادة التي حظي بها فريق صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد 
آل خليف���ة ول���ي العه���د األمي���ن حفظ���ه هللا وس���دد خط���اه، م���ن ل���دن صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزيز ول���ي عه���د المملكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة في أحد اللقاءات الصحافية مؤخرًا، كانت محل 
متابع���ة واهتمام كبيرين من قب���ل وكاالت األنباء والصحف ومواقع التواصل 
االجتماع���ي، وكان���ت حدي���ث الن���اس ف���ي المجال���س بمش���اعر مليئ���ة بالفخ���ر 
واالعت���زاز، ونال���ت ذل���ك ألنه���ا صدرت م���ن قائد سياس���ي واقتص���ادي محنك 

بالطبع.
الفريق الذي يعمل مع صاحب الس���مو الملكي ولي العهد فريق ش���بابي متمكن 
ف���ي مختل���ف التخصصات، منهم م���ن أكمل دراس���ته الجامعية ضم���ن برنامج 
سموه للبعثات الدراسية وعاد إلى الوطن فتم اختياره ضمن الفريق لما يتمتع 
به من طاقة وقدرة وعزيمة، ومن الحقائق البارزة للعيان أن س���مو ولي العهد 
األمين آمن بالطاقات الشبابية الوطنية المخلصة، فوضع الرؤية االستراتيجية 
للعم���ل ووجه س���موه المس���ؤولين بوض���ع برام���ج التدريب والتمكي���ن للعناصر 
الشابة ومن ثم إعطائها المسؤوليات والمهام والثقة فجاءت النتيجة إشادات 
واس���عة محلي���ة ودولي���ة بتمك���ن رأس الم���ال البش���ري البحرين���ي ال���ذي أثب���ت 
جدارته واس���تحقاقه في العديد من المهام والمس���ؤوليات، وكم نتمنى من كل 
المس���ؤولين في المملكة أن يحذوا هذا الحذو في اإليمان بالطاقات الش���بابية 
الوطنية وأن يبدأوا إعداد القيادات الش���ابة في كل المؤسس���ات والهيئات بدالً 

من التقليل من شأنهم أو وصفهم بأنهم قليلو الخبرة والدافعية واإلبداع.
يمتلك س���مو ولي العهد رؤية خاصة للعمل المتميز، وس���تمكننا هذه الرؤية إن 
شاء هللا تعالى من مواكبة متطلبات التطور التي تحدث في العالم والمنطقة 

بشكٍل خاص.
ٌأقول للشباب البحريني باستطاعتكم أن تكونوا ضمن فريق العمل وأن  «

تنالوا قدرا كبيرا من االهتمام والتدريب متى ما وضعتم ألنفسكم هدفًا 
لذلك، وأن تكونوا قادرين على خلق الفرص الواعدة من عمق التحديات، 

فالبرامج المتعددة التي يطرحها مكتب سمو ولي العهد متاحة للجميع 
وينبغي االستفادة منها أقصى استفادة.

كلنا سعوديون

فريق سمو ولي العهد األمين

البحرين عضوا بمجلس 
 حقوق اإلنسان... 

“كبير يا وطني”

انهيار القوانين والقيم!

انتخ���اب مملك���ة البحرين عضوا بمجلس حقوق اإلنس���ان بحصوله���ا على 165 صوتا 
وبنس���بة 86 % م���ن أص���وات الجمعية العامة لألم���م المتحدة، ضرب���ة قاضية للعمالء 
والخون���ة واألبق���ار التي تط���وف العواص���م األوروبي���ة، والذين يثرث���رون ويكذبون 
ويختلقون القصص الوهمية كالتضييق على الحريات وعدم المس���اواة وغيرها من 
النظريات التي تدخل ضمن المخططات التآمرية ضد المشروع اإلصالحي لسيدي 

جاللة الملك وتطور هذا البلد.
ه���ذا االعت���راف الدول���ي بالنه���ج الديمقراط���ي وحماية حقوق اإلنس���ان ف���ي مملكة 
البحري���ن رد ق���وي وصاع���ق على خفافي���ش تلك المنظم���ات المش���بوهة والمعروفة 
بتقديم االمتيازات للمجرمين واإلرهابيين والعمالء والدفاع عن أنشطتهم الهدامة، 
ومازال���ت الذك���رى حاضرة عن ذلك المس���رح ال���ذي يتواجد فيه الك���ذب والفبركات 
والمش���اهد الدرامية وتقارير المنظمات الملوث���ة، ونعني الجريدة الصفراء المقبورة 
الت���ي فتح���ت خطوطا مباش���رة مع “الح���وش وخب���راء التلوص والكذب”، ونش���رت 
األخبار والتقارير المس���يئة للبحرين، بل “فرغت” صحافية تلبس خوذة الحقد على 
البحرين للتواصل يوميا مع المنظمات وحناجر الكذب في كل مكان، لكن يا سبحان 
هللا، دارت طواحين الرياح وجياد الحقيقة مزقت قشرتهم الهشة وانكسرت بيارق 

الكذب والزفرات النتنة.
من���ذ2011 واإلع���الم ال���كاذب س���واء في الداخ���ل أو الخ���ارج  والجماع���ات اإلرهابية 
يس���تخدمون مصطل���ح حق���وق اإلنس���ان أداة لتنفيذ مآربه���م ومخططاته���م، فعلوا 
كل ش���يء، حاك���وا المؤام���رات والمكائد واجتمع���وا مع أصحاب جدول النش���اطات 
المش���بوهة وخص���ص له���م النظ���ام اإليران���ي مبال���غ ضخمة وكبي���رة للتنقل والس���فر 
وأوكلت إليهم مهمة اإلس���اءة إلى سجل البحرين في حقوق اإلنسان، لكن البحرين 
كانت واثقة من النصر ولم تهزها الحماقات واألكاذيب والبيانات الغبية المضحكة، 

ألن اتجاه التاريخ هو بقاء الحقيقة وزوال الكذب.
ف���ي عام 2015 أصدر مركز الخليج للدراس���ات االس���تراتيجية مجلدا بعنوان “حقوق 
اإلنسان في عهد حمد... إنجازات يشهد لها التاريخ”، غطى بصورة شاملة الخطوات 
واإلج���راءات العظيم���ة التي قام به���ا جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه منذ توليه سدة الحكم في البالد والتي هدفت إلى 

تدعيم النهج الديمقراطي وحماية حقوق اإلنسان في مشروعه اإلصالحي الرائد.
االعت���راف الدولي بالنهج الديمقراطي وحماية حقوق اإلنس���ان في مملكة البحرين 

رد قوي وصاعق لخفافيش المنظمات المشبوهة.

توف���ي قبل أيام 4 أش���خاص جراء انهي���ار مبنى في منطقة الس���لمانية يقطنه 
حوالي 70 إلى 80 ش���خصًا من الجنس���ية اآلس���يوية، فيما أعلنت وزيرة الصحة 
وج���ود 7 ح���االت حرجة من بين 32 حالة وصلت، وتمت إحالة  آخرين أصيبوا 

بحروق شديدة إلى المستشفى العسكري.
كثيرة هي البيوت والش���قق التي تتكدس فيها العمالة الوافدة حتى أصبحت 
م���أوى للفئ���ران والق���اذورات، ومنه���ا المبان���ي غي���ر الصالح���ة للس���كن واآليل���ة 

للسقوط.
تكلمنا في مقاالت س���ابقة عن فوضى “الفري فيزا” والسياس���ات التي تنتهجها 
“س���وق العم���ل”، م���ا حصل قبل أيام م���ن نتائج تلك السياس���ات غير المدروس���ة 

لألس���ف. هن���اك متنف���ذون وأصحاب نف���وس مريضة يس���تغلون الثغ���رات في 
القوانين من أجل األموال، حتى لو كان ذلك األمر على حساب األرواح.

وال تغيب عنا السجالت الوهمية التي من خاللها يستطيع أصحابها استخراج 
تصاريح عمل وتأش���يرات، ثم يقومون ببيعها مقابل مبلغ من المال، ال ينبغي 
أن يكون تنويع مصادر الدخل بالنسبة لسوق العمل من خالل التصريح المرن 
والقواني���ن األخرى الش���بيهة على حس���اب أضرار أخرى للوط���ن، وإال أصبحنا 

كالذي يحرق دينارا ليبحث عن درهم سقط منه في الظالم.

كي���ف يس���دد العامل م���ا عليه من التزامات تجاه من جلب���ه من الخارج وهو ال 
يكاد يجد قوت يومه، لذا ال نستغرب تكّدس العشرات منهم في غرفة واحدة 

لتأمين سكنهم مقابل مبلغ زهيد.
ال ينبغ���ي االقتص���ار في الحادثة على أنه مجرد مبنى قد انهار، بل إلى قوانين 

ومبادئ وقيم انهارت.
انهي���ار المبن���ى صورة م���ن صور التج���اوزات، وبجانبه خدمات أخرى س���تنهار 
إن ل���م تك���ن قد انه���ارت بالفع���ل، كالخدمات الصحي���ة ومعها انتش���ار العادات 
والتقاليد المس���توردة، والجرائم والقتل والسرقات، وزحمة الطرقات وغيرها 
بسبب الزيادة المضطرة في عدد السكان من خالل جلب هؤالء دون الحاجة 

إليهم من جانب، وشح موارد الدولة وإمكانياتها من جانب آخر.

نشكر والدنا صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس  «
الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على موقفه الحازم بإعطائه األوامر المباشرة 

لفتح التحقيق في أسباب كارثة انهيار المبنى، ونأمل أن تتم محاسبة 
المتسبب ليكون األمر درسا يتعظ منه غيره ممن يمتلكون المباني والبيوت 

القديمة ويؤجرونها دون ترميمها، مستغلين حاجة العمالة وتقبلهم لها 
بسبب ظروفهم المادية السيئة.
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تقييم المدارس الحكومية

ارتفعت نس���بة المدارس الحكومية ذات األداء غير المالئم بنس���بة 30 % بحسب تقرير 
“هيئة جودة التعليم”، مؤش���ر س���لبي وخطير يكش���ف حجم اإلهمال والتقصير من قبل 

وزارة التربي���ة والتعلي���م و”إدارة المدارس”، بينما ارتفع ع���دد المدارس الحاصلة على 
تقدير “ممتاز وجيد”.

بش���كل عام، التعليم األساس���ي الحكومي والخاص بحاجة إلى إعادة تقييم ودراس���ة 
ش���املة للمناهج والساعات الدراس���ية والكادر التعليمي وأس���اليب التعليم، وهذا رأي 
أغلبي���ة أولي���اء األم���ور والمعلمي���ن والطلب���ة، ل���ذا نقترح تش���كيل لجن���ة وطنية تضم 
نخبة من األكاديميين وأولياء األمور وقادة الرأي إلعداد دراس���ة علمية مس���تفيضة، 
ترف���ع أه���م نتائجها وتوصياتها لمجلس الوزراء للبت فيه���ا، وإصدار القرارات الالزمة 
لتحس���ين منظوم���ة التعلي���م األساس���ي، ونعتق���د ض���رورة تولي لجن���ة وزاري���ة تنفيذ 
الق���رارات والتوصي���ات المعتمدة من مجل���س ال���وزراء.. آن األوان لتصحيح األوضاع 

المتردية في التعليم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. 

برنامج وطني لتعليم الطالب السباحة

مب���ادرة المؤسس���ة الخيرية الملكي���ة بتبني برنام���ج وطني لتعليم الطالب الس���باحة، 
تأتي تفاعالً مع الزيادة الملحوظة في حوادث الغرق التي راح ضحيتها ما يقارب 12 

فردًا في 2017، و13 في العام الحالي. 
المؤسس���ة وحدها لن تقدر على تنفيذ البرنامج وتحتاج إلى جانب المنهج الدراس���ي 
تعاونا وثيقا ومس���تمرا من وزارة التربية والدفاع المدني ومدربين معتمدين، نقترح 
تحويل الطلبة المتعثرين لوزارة “الش���باب” إلدخالهم ضمن برامج تعليم الس���باحة في 
األندية الش���بابية فترة العطلة الصيفية، وباإلمكان تحفيز الطلبة بإعفائهم من المقرر 
ف���ي ح���ال إحضار ش���هادة اجتياز مه���ارة الس���باحة، يجب وضع خط���ة لتدريب جميع 
الطلبة في المرحلة االبتدائية خالل الخمس س���نوات القادمة منعًا للحوادث المؤلمة، 
ول���و تأملن���ا قلي���الً لوجدن���ا الكثير من المه���ارات الحياتي���ة التي يعتب���ر وجودها ضمن 
المناهج الدراس���ية أم���رًا ضروريًا، وأهم بكثي���ر من بعض المقررات كاللغة الفرنس���ية، 
وعل���ى س���بيل المث���ال ال الحص���ر “ف���ن اإلتكي���ت، ف���ن التعامل م���ع اآلباء وكبار الس���ن، 

القيادة، فن الخطابة، اإلسعافات األولية” وغيرها.

وسم فريق البحرين

مب���ادرة س���مو ول���ي العه���د لتوحيد جه���ود مؤسس���ات القط���اع العام والخاص، ونش���ر 
ثقاف���ة العم���ل ضمن فريق واحد، لتجاوز التحديات وإنجاز المس���تحيل، خطوة رائعة 

لمستقبل البحرين.

hudahazeem@yahoo.com

هدى هزيم
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للقي��د و50  لإلضاف��ة  ومثله��ا  أنش��طة   3 ألول  دين��ار   100

رسوم السجالت من ديسمبر

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة والس���ياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس، عن رس���وم الس���جل التجاري الجديدة والتي جاءت مطابقة لما كش���فت 
عنه “البالد” األس���بوع الماضي، بواقع 50 دينارا لرس���م القيد التجاري و100 ألول 3 أنش���طة تجارية، على أن يتم تس���ديد 100 دينار لكل نش���اط إضافي. و83 % من 
الس���جالت في البحرين لديها 3 أنش���طة وأقل، وبذلك س���تدفع غالبية المؤسس���ات رسوم سنوية تبلغ 150 دينارا )مقارنة ب� 50 دينارا حاليا(، في حين ستسدد رسوم 

على السجالت التي لديها أكثر من ثالثة أنشطة، 100 دينار لكل سجل إضافي.

ولن تطبق رس���وم األنش���طة التجارية 
على ف���روع المؤسس���ات، التي س���يتم 
التعام���ل معه���ا كما هو الوض���ع الحالي 
وذل���ك بدف���ع 50 دين���ارا للف���رع الواحد 

للتسجيل والتجديد السنوي.
وذك���ر وزير التج���ارة والصناع���ة، زايد 
الزياني، أن الرس���وم الجديدة ستطبق 
عل���ى الس���جالت التي س���تجدد أو يتم 
تقييدها اعتبارا من ديسمبر المقبل، إذ 
س���تعمل الوزارة على تعدي���ل األنظمة 

للتعامل مع الرسوم الجديدة.
ولف���ت إل���ى أن���ه بموجب االتف���اق بين 
هن���اك  س���يكون  والغرف���ة،  ال���وزارة 
عوائ���د  م���ن   %  80 بنس���بة  انخف���اض 
الرس���وم الت���ي كان���ت مقترح���ة أي م���ا 
33 ملي���ون دين���ار وف���ق  قيمت���ه نح���و 
وستس���ري التغييرات  تقديرات أولية. 

الجديدة على 44.8 ألف س���جل تجاري، 
ف���ي حي���ن س���يبقى التعامل م���ع أفرع 
المؤسسات والش���ركات والبالغ عددها 
33.7 أل���ف فرع كم���ا ه���و دون تغيير عن 

الوضع السابق.

ويعتبر إعالن الرسوم الجديدة إنجازا كبيرا للغرفة بعد عدة أشهر فقط من  «
تسلم مجلس إدارة الغرفة الجديدة بقيادة سمير ناس. عبر ناس في المؤتمر 

الصحافي أمس عن شكره لسمو رئيس الوزراء على اهتمامه بالشارع التجاري، 
وثمن تعاون وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفريق الوزارة للتوصل إلى حلول 
توافقية، وأن التجربة يمكن البناء عليها مستقباًل. وقالت الغرفة إنها عقدت 30 

اجتماعا وجلسات نقاشية للوصول إلى التفاهمات األخيرة.

المؤتمر الصحافي أمس

43 مليون دينار 
لصكوك السلم

أعل���ن مصرف البحرين المركزي بأنه 
 ISIN( 210 تم���ت تغطية اإلصدار رق���م
صك���وك  م���ن   )BH000354E1R5

السلم اإلسالمية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها المصرف نيابة 

عن حكومة البحرين. 
تبل���غ قيمة اإلص���دار 43 مليون دينار 
لفت���رة اس���تحقاق 91 يوًم���ا تبدأ في 
يناي���ر   16 إل���ى   2018 أكتوب���ر   17

له���ذه  المتوق���ع  العائ���د  ويبل���غ   .2019

بس���عر  مقارن���ة   %  4.20 الصك���وك 
بتاري���خ  الس���ابق  لإلص���دار   %  4.13

19 س���بتمبر 2018، علًم���ا بأن���ه قد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 100 %.

 المنامة - المصرف المركزي: 

 المنامة – آركابيتا:

 المنامة - الصغيرة والمتوسطة: 

أفصحت آركابيتا، ش���ركة االس���تثمارات البديلة العالمية المتوافقة مع أحكام الش���ريعة اإلس���المية ومبادئها، عن اس���تثمارها في 
نيويو NuYu، أبرز سلسلة مراكز اللياقة المخصصة للنساء في السعودية.

تمكي����ن  ف����ي  الخط����وة  ه����ذه  وستس����هم 
نيوي����و من توظي����ف أكثر م����ن 250 مليون 
ف����ي  دوالر(  ملي����ون   67( س����عودي  لاير 
توس����يع ش����بكة مراكزها من س����بعة مراكز 
إل����ى أكثر م����ن 30 مركًزا ف����ي جميع أنحاء 
المملكة، تش����مل الكثير م����ن المواقع التي 
ال تتوف����ر فيه����ا حالًي����ا مراكز لياق����ة بدنية 
مخصصة للنس����اء. وم����ن المتوقع أن تنمو 
س����وق مراكز اللياقة الخاصة بالنساء في 
المملكة التي تقتص����ر حالًيا على أكثر من 
50 مرك����ًزا، بمع����دل نم����و س����نوي بنس����بة 30 

% في المدى المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي آلركابيتا، عاطف 
عبدالملك “إننا نتطلع إلى العمل بالشراكة 
مع نيويو لمساعدتها على تحقيق أقصى 
إمكانياته����ا خالل هذه الفترة التي تش����هد 
تغي����رات اجتماعي����ة غي����ر مس����بوقة ف����ي 

ف����ي  تق����وم ج����دوى االس����تثمار  المملك����ة. 
نيويو على أسس اقتصادية قوية، وُتبرز 
م����دى ثقتن����ا بف����رص النم����و عل����ى الم����دى 

الطوي����ل ف����ي قط����اع الرياض����ة والترفي����ه 
تماش����ًيا م����ع رؤي����ة المملك����ة 2030 الهادفة 

إلى تمكين المرأة”.

نّظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة ورشة عمل بعنوان 
“أساس���يات حق���وق االمتي���از” اس���تهدفت أصح���اب المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة 
كأعضاء الجمعية ومنتس���بي الحاضنات التابعة لها ومسرعات العمل، لتنمية قدراتهم 
على المنافس���ة في س���وق العمل وتطوير مش���اريعهم. وتناولت الورش���ة أهم النصائح 

حول عملية التسويق وبناء العالمة التجارية بشكل صحيح. 

م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س الجمعي���ة أحم���د 
تقدي���م  عل���ى  الجمعي���ة  ح���رص  الس���لوم 
كافة أش���كال الدعم والرعاية للمؤسس���ات 

لتطوي���ر  والمتوس���طة،  الصغي���رة 
“آلي���ات  مضيًف���ا  عمله���ا،  اس���تراتيجية 
التدريب المستمرة لرواد األعمال ستهيئهم 

الدولي���ة  المع���ارض  أب���رز  ف���ي  للمش���اركة 
والمحلي���ة، الت���ي ستس���اعدهم على تنمية 
قدراتهم على التواصل وعرض منتجاتهم 
وخدماته���م”. وأوض���ح أن ه���ذه المع���ارض 
تعتب���ر بمثاب���ة فرص���ة س���انحة ألصح���اب 
المش���اريع الصغيرة والمتوسطة الكتشاف 
مختلف آفاق األعمال، واكتس���اب المعرفة 
وال���رؤى حول أحدث التط���ورات والفرص 

ا. ا وعالميًّ في صناعة االمتياز إقليميًّ

“نيويو” أبرز مراكز اللياقة المخصصة للنساء 

تأسيس أكثر من 20 مركًزا جديًدا للياقة البدنية النسائية

الس��لوم: تدريب مستمر لرواد األعمال لتهيئتهم بفاعلية
“تنمية الصغيرة” تنظم “حقوق االمتياز”

“آركابيتا” تستثمر في “نيويو” بالسعودية

جانب من الورشة

16 أكتوبر 2018 الثالثاء
7 صفر 1440

علي الفردان من السنابس

150
دي�������ن�������ارا

طرح���ت هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واآلثار 
أمس في جلسة المناقصات والمزايدات 
مناقص���ة لبن���اء مصن���ع النس���يج في بني 
جم���رة تقدم إليها 4 عطاءات، أقلها بنحو 
132.1 أل���ف دين���ار، في حي���ن أكبرها بقرابة 

250.7 ألف دينار.

وته���دف الهيئ���ة م���ن إنش���اء المصنع إلى 
إحي���اء مصان���ع النس���يج التقليدي���ة التي 
تع���ود إل���ى قري���ة بن���ي جم���رة، والتي تم 
تناقله���ا م���ن جي���ل إل���ى جي���ل ألكث���ر من 
3000 س���نة، خصوًص���ا أن الي���وم ال ي���زال 

هناك ع���دد قليل جًدا من النس���اجين في 
ه���ذه الحرفة، كما تس���عى الهيئة للحفاظ 
عليه���ا م���ن خ���الل توفي���ر مراف���ق عم���ل 
أفضل للنس���اجين، ووجود واجهة أفضل 

لهم لبيعها وترويج بضائعهم.

وأظه���رت أح���دث بيان���ات نش���رت عل���ى 
موق���ع المجلس أمس، فت���ح 4 مناقصات 
حكومي���ة،  جه���ات   3 ل  تابع���ة  أم���س، 
مجم���وع  وبل���غ  عط���اء،   17 بإجمال���ي 
أل���ف   693.8 نح���و  المتقدم���ة  العط���اءات 

دينار، في حين تم تعليق عطاء وحيد.

لش���ركة  مناقصتي���ن  المجل���س  وفت���ح 
مط���ار البحري���ن، أولهم���ا لتعيي���ن مقاول 
لتصمي���م وبن���اء أب���راج إن���ارة عالي���ة في 
موقف الطائرات الغرب���ي بالمطار؛ بهدف 
الحالي���ة  اإلض���اءة  مس���توى  تحس���ين 
وااللت���زام باش���تراطات منظم���ة الطيران 

المدني الدول���ي المتعلقة بإضاءة موقف 
الطائ���رات، تق���دم إليه���ا 11 عط���اء، أقله���ا 
بنح���و 240.1 أل���ف دينار، في حي���ن أكبرها 

بقرابة 927.6 ألف دينار.
أم���ا المناقص���ة الثاني���ة، فلتصمي���م وبناء 
خيمة لمنطقة فرز مناولة أمتعة التحويل 

بالمطار، حيث س���يقوم المق���اول بأعمال 
تصميم وبناء هي���كل الخيمة، تقدم إليها 

عطاء وحيد، بنحو 321.6 ألف دينار.
كما فتح المجلس مناقصة لهيئة البحرين 
للسياحة والمعارض للتعاقد مع المكاتب 
التمثيلي���ة في دولة الكويت الس���تقطاب 

أفواج س���ياحية ولتطوير واقتراح خطة 
تس���ويقية إستراتيجية؛ للتنفيذ من أجل 
تعزي���ز البحري���ن كوجه���ة لل���زوار وزيادة 
الخليجيي���ن والدوليي���ن،  ال���زوار  حرك���ة 
تقدم إليها عطاء وحيد، لم يتم اإلفصاح 

عن قيمته، وتم تعليقه.

جمرة ببني  نسيج  مصنع  لبناء 

نس���مع كثي���را عن التحكي���م التجاري، ولك���ن كثيرين ال يعرفونه. ولم���اذا التحكيم 
التج���اري؟ وم���ا الغرض منه؟ نقول إن توفير وتحقي���ق العدالة من أهم متطلبات 
الحي���اة عل���ى مر العص���ور، وتتضمن الدس���اتير اآلن نصوصا معينة تش���ير إلى أن 
توفير العدالة من الحقوق الدستورية، ودستور مملكة البحرين يشير لهذا المبدأ 

المهم.
عليه يحق لكل ش���خص اللجوء للقضاء عبر المحاكم المختلفة للمطالبة بحقوقه 
وال تمل���ك جه���ة منع���ه م���ن ذلك، وعلى م���ن يدعي حق���ا إثبات ما يطلب���ه من حق 
و”البين���ة عل���ى م���ن ادع���ى”. وأب���واب المحاك���م مفتوح���ة للجمي���ع للنظ���ر ف���ي كل 

المنازعات، والفصل فيها وفق القانون.
هناك بدائل أخرى للفصل في تس���وية العديد من المنازعات وحس���مها، من أهمها 
“التحكي���م” كبدي���ل لتس���وية المنازع���ات. وف���ي البحري���ن، التحكيم متوف���ر كبديل 
لتس���وية المنازعات والقانون ينظمه ويضع األحكام لمس���اره لتحقيق العدالة لمن 

يطلبها عبر هذا المنفذ القانوني.
والتحكي���م بصف���ة عام���ة، كم���ا يقول���ون “إرادة األط���راف”، وهو يعبر ع���ن رغبتهم 
الكامل���ة والطوعي���ة ف���ي تس���وية الن���زاع عب���ر اللج���وء للتحكي���م. يق���ول العالمة 
السنهوري إن التحكيم “قضاء خاص”، يلجأ له من يرغب في السير عبره لتسوية 
الن���زاع وتحقي���ق العدال���ة الناج���زة. ول���ذا الس���ؤال يط���رح نفس���ه، لم���اذا التحكيم 

التجاري؟
يلج���أ األطراف، بطوعهم واختيارهم، لتس���وية النزاع بينه���م عبر التحكيم وذلك 
لعدة أسباب من ضمنها أن التحكيم وبموجب القانون يجب أن يفصل في النزاع 
خالل مدة قصيرة ال تتجاوز، في أغلب القوانين واألنظمة، الستة أشهر من بداية 
نظ���ر الن���زاع. وهذه الس���رعة في الفصل في الن���زاع من األم���ور الحيوية والمهمة 
والمؤث���رة عل���ى كل األعمال التجاري���ة، وغيرها بما فيها العوامل النفس���ية، وعبر 

التحكيم تكون العدالة ناجزة وسريعة ونافذة في رد الحقوق وحمايتها.  )يتبع(

لماذا التحكيم 

عبدالقادر ورسمهالتجاري؟

أمل الحامد

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

132,111.63 AHMED ESSA CONSTRUCTION 4 بناء مصنع النسيج في بني جمرة هيئة الثقافة واآلثار

240,098.00 ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 11 تصميم وبناء أبراج إنارة عالية في موقف الطائرات الغربي بمطار البحرين الدولي
شركة المطار

321,626.06 Sprung Instant Structures EC 1 تصميم وبناء خيمة لمنطقة فرز مناولة أمتعة التحويل في مطار البحرين الدولي

0.00 El Zayat Tourism & Hospitality Consultancy 1 المكاتب التمثيلية في دولة الكويت هيئة السياحة والمعارض

العطاءات المطروحة

 132.1
أل��������ف دي����ن����ار  



اس���تقبل الرواق الوطني البحريني في معرض جايتكس نحو 5 آالف زائر خالل أول يومين من 
افتتاح���ه. ويض���م الرواق ال���ذي يقام بدعم من صن���دوق العمل “تمكين” للعام الحادي عش���ر على 
التوال���ي 60 ش���ركة تقني���ة معلومات بحرينية من ضمنها 20 مؤسس���ة ناش���ئة، إضافة إلى وزارة 

المواصالت واالتصاالت وهيئة الحكومة اإللكترونية و”تمكين”.

وأب���دى الرئي���س التنفي���ذي ل���� “تمكي���ن” إبراهيم 
جناح���ي ارتياح���ه لمث���ل ه���ذه النجاح���ات التي 
تحققه���ا صناعة االتصاالت وتقني���ة المعلومات 
البحريني���ة من خالل مش���اركتها في جايتكس، 
وذل���ك ك���ون “تمكي���ن” الحلي���ف اإلس���تراتيجي، 
والراعي الرس���مي لهذه المشاركة للمرة الحادية 

عشرة على التوالي.
وخالل جولة تفقد فيها جناحي منصات عرض 
أربعي���ن ش���ركة بحريني���ة مش���اركة ف���ي الرواق 
البحريني في جايتكس، توقف عند العديد من 
تل���ك التي أبرزت أه���م الخدمات الت���ي تقدمها، 
وأتبع ذل���ك بزيارة  والمنتج���ات الت���ي بحوزتها. 

لمنصات عرض الش���ركات الناشئة، التي حققت 
رقما قياسيا هذا العام، حيث بلغ عدده عشرين 
ش���ركة ناش���ئة، في صالة خاصة ش���ارك فيها ما 
يزي���د عل���ى 700 ش���ركة ناش���ئة عالمي���ة، جاءت 
للتواصل مع المستثمرين الباحثين عن خدمات 

مميزة، أو منتجات قابلة للمنافسة.
وأض���اف د. جناح���ي مؤك���دًا أن رعاي���ة تمكي���ن 
لجايتك���س تأت���ي ف���ي نط���اق س���عيها المس���تمر 
المعلوم���ات  تقني���ة  صناع���ة  مكان���ة  لتعزي���ز 
البحريني���ة م���ن جه���ة، واس���تقطاب رأس المال 
األجنبي المباش���ر من جهة ثانية. وهذه جميعها 

تصب في رؤية البحرين االقتصادية 2030. 

للجن���اح  الثان���ي  الي���وم  فعالي���ات  وش���هدت   
البحرين���ي الذي يقام بدعم م���ن صندوق العمل 
للع���ام الح���ادي عش���ر عل���ى التوال���ي،  “تمكي���ن” 

فعالي���ات مكثف���ة م���ن زي���ارات ع���دد م���ن وفود 

وتوقي���ع  جايتك���س،  ف���ي  المش���اركة  ال���دول 
اتفاقيات التعاون والش���راكة، وإطالق منتجات 
المحاض���رات  وتقدي���م  جدي���دة،  وخدم���ات 

والعروض.

فقد اس���تقبل الجناح الوطني البحريني زيارات 
عم���ل من قبل كل من الجناح الوطني الماليزي، 
والجن���اح الوطن���ي اليابان���ي، والجن���اح الوطني 
الهن���دي، جرى خالله���ا بحث التعاون المش���ترك 

في مجال قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت، 
واالس���تفادة من التق���دم التقني في هذه الدول 
الثالث���ة والدخ���ول ف���ي ش���راكات مثم���رة م���ع 

الشركات البحرينية.

الثالثاء 16 أكتوبر 2018 
7 صفر 1440 11

س���يارة  أل���ف   26 البحري���ن  اس���توردت 
250.9 ملي���ون دين���ار من���ذ مطل���ع  بقيم���ة 
العام الجاري وحتى أغس���طس الماضي؛ 
وذلك وفًقا لألرق���ام التي جمعتها “البالد” 
حت���ى آخر إحص���اءات هيئ���ة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.
أوضحت بيانات إدارة الجمارك، أن  «

اليابان جاءت في المركز األول من 
حيث قيمة استيراد السيارات بنسبة 

43.14 % من القيمة اإلجمالية 
المستوردة من 35 دولة، تليها 

الواليات المتحدة األميركية بنسبة 
14.44 % من اإلجمالي، وألمانيا ثالثا 
بنسبة 8.29 %، والمملكة المتحدة 

رابعا بنسبة 7.5 %، وجمهورية 
كوريا الجنوبية بالمركز الخامس، 

إذ شكلت نسبة قيمة السيارات 
المستوردة منها 6.32 % من 

اإلجمالي.

تدخـل البحـريـن حتـى أغسطـس
ال��م��رك��ب��ات اس���ت���ي���راد  ق��ي��م��ة  ح��ي��ث  م���ن  األول  ب��ال��م��رك��ز  ج�����اءت  ال���ي���اب���ان 
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قيمة 
االستيراد 

خالل األشهر:

        إنفوجرافيك: 
إسماعيل السقاي

وض���ع تقري���ر حديث لبنك “إتش إس بي س���ي” البحرين في المرتبة الخامس���ة 
عالميا كأفضل بلد للمغتربين، فيما جاءت بالمرتبة األولى خليجيا. 

ورب���ط التقري���ر تفضي���ل المملك���ة لهؤالء 
بإم���كان تحس���ين مس���تواهم االقتصادي 
كلف���ة  انخف���اض  م���ع  تماش���يا  والمال���ي؛ 

المعيشة قياسا بدول أخرى.
وق���ال البن���ك إن ه���ذه النتيج���ة ج���اءت 
بن���اء عل���ى اس���تطالع آراء أكث���ر م���ن 22 
ألف ش���خص أجابوا عن مجموعة أسئلة 
تضمنت الدخل، وثقتهم باقتصاد البلدان 

التي يعملون فيها، والتمويل الش���خصي، 
الوظيف���ي،  والت���درج  األعم���ال،  وري���ادة 
والت���وازن بين العم���ل وحياتهم الخاصة، 

وسهولة االندماج بالمجتمع المحلي.
األول  بالترتي���ب  س���نغافورة  وج���اءت 
عالميا، تلتها نيوزيلندا، ثم ألمانيا وكندا، 

لتأتي البحرين بالترتيب الخامس.
اس���تطلعت  مم���ن   %  45 نح���و  أن  وأك���د 

آرائه���م ج���اؤوا إل���ى البحري���ن لتحس���ين 
حي���اة  ع���ن  والبح���ث  الم���ادي  وضعه���م 
أفض���ل، مؤكدين أنهم اس���تطاعوا تأمين 
دخ���ل يف���وق 50 % ع���ن ذل���ك ال���ذي كانوا 

يحصلون عليه بلدانهم.
تواصل البحرين تحقيق مراتب  «

متقدمة في هذه المؤشرات، 
باالعتماد على السوق المنفتحة 

واالقتصاد الحر، وحرية التنقل، 
فضال عن إمكان تأسيس الشركات 

وغيرها.

ت���م إدراج الش���ركة العربي���ة لبن���اء وإص���الح الس���فن “أس���ري” ضم���ن القائم���ة 
المختص���رة المرش���حة لنيل جائزة الس���المة والجودة في حف���ل توزيع جوائز 
“س���يتريد” البحري���ة المرتقبة المقرر عقدها في دب���ي بتاريخ 28 أكتوبر 2018. 
وق���د س���لط الترش���يح الض���وء عل���ى التط���ور الملح���وظ ال���ذي ش���هده األداء 
الوظيف���ي في مجال الس���المة، مع انخفاض معدل الوق���ت الضائع الناتج عن 

إصابات العمل بنسبة 73 % عن السنوات السابقة.

وذك���ر بيان ص���ادر عن الش���ركة أن 
الهدف من جوائز سيتريد البحرية 
بالتمي���ز  واالحتف���ال  مكاف���أة  ه���و 
واالبت���كار في القط���اع البحري في 

جمي���ع أنح���اء المنطقة عل���ى مدى 
اإلثني عشر ش���هًرا الماضية، حيث 
تعتب���ر واحدة من جوائ���ز الصناعة 
المرموقة في المنطقة. يحضر هذه 

750 ش���خصية  الفعالي���ة أكث���ر م���ن 
البح���ري  القط���اع  ف���ي  معروف���ة 
وقط���اع الش���حن عل���ى اعتب���ار أنها 
واحدة م���ن المناس���بات الرئيس���ية 
الفعالي���ات  تقوي���م  ف���ي  للتواص���ل 

السنوية.
تقوم لجنة تحكيم مستقلة  «

تتكون من خبراء في الصناعة 
البحرية اإلقليمية والدولية 

باختيار الفائزين بالجائزة في 
كل حدث.

أسري تترشح لجائزة السالمة اإلقليميةالبحرين خامس أفضل وجهة للمغتربين
المحرر االقتصادي

فاز  سيتي بنك البحرين بجائزة أفضل مصرف للمعامالت الرقمية الخاصة باألفراد 
وجائ���زة أفض���ل مصرف للمعامالت الرقمية الخاصة بالش���ركات والمؤسس���ات من 

مجلة غلوبال فاينانس للعام 2018.

وهذه هي الس����نة السادسة على التوالي 
الت����ي يفوز بها س����يتي البحري����ن بجائزة 
الرقمي����ة  للمعام����الت  مص����رف  أفض����ل 
الخاصة بالش����ركات والمؤسس����ات. ونال 
البن����ك جائزة أفضل مص����رف للتعامالت 
البنكية من خالل الهاتف النقال، وأفضل 
تطبيق للتعام����الت المصرفية من خالل 
الهات����ف النق����ال، وأفض����ل مص����رف ف����ي 

االبتكار الرقمي.
كم����ا حصل س����يتي بن����ك البحري����ن، وهو 
قط����اع الخدمات المصرفي����ة لألفراد في 
س����يتي،  عل����ى جائ����زة أفض����ل مص����رف 
للمعام����الت الرقمي����ة الخاص����ة باألف����راد 

للم����رة الخامس����ة وذل����ك بعد أن ف����از بها 
و2011،  و2013  و2014   2015 ع����ام  ف����ي 
جائ����زة  عل����ى  حصول����ه  إل����ى  باإلضاف����ة 
أفضل مصرف لاليداعات والس����حوبات 
النقدي����ة والمنتج����ات االس����تثمارية على 
االنترن����ت، وأفض����ل مص����رف للتعامالت 
البنكية عل����ى االنترنت، وأفضل مصرف 
للمعلوم����ات وإدارة  للمب����ادرات األمني����ة 
الفس����اد وأفض����ل مص����رف ف����ي االبت����كار 

الرقمي.
 ون����ال س����يتي جائ����زة أفض����ل مص����رف 
للمعام����الت الرقمية الخاصة بالش����ركات 
والمؤسسات في كل من البحرين، قطر، 

األردن، لبنان، مص����ر، واالمارات العربية 
منطق����ة  مس����توى  عل����ى  أم����ا  المتح����دة. 

الش����رق األوس����ط فقد فاز البن����ك بجائزة 
أفض����ل مصرف للتعام����الت البنكية على 

للعملي����ات  تطبي����ق  وأفض����ل  االنترن����ت، 
المصرفي����ة على الهاتف النق����ال وأفضل 

مص����رف ف����ي االبت����كار الرقم����ي وأفضل 
مص����رف للمعام����الت الرقمي����ة الخاص����ة 

بالشركات والمؤسسات.

قال الرئيس التنفيذي لسيتي  «
البحرين وقطر والكويت، عثمان 

أحمد “لقد ركزنا استثماراتنا 
وكثفنا جهودنا في سبيل تقديم 

منتجات وحلول تهدف إلى جعل 
تجربة عمالئنا المصرفية الرقمية 
فريدة من نوعها. إن فوزنا بجائزة 

أفضل مصرف للمعامالت الرقمية 
الخاصة باألفراد لدليل واضح على 

تقدمنا واحتاللنا مركزا متقدما 
كمصرف رقمي رائد خصوصًا بعد 

تطويرنا خدماتنا البنكية على 
االنترنت واطالقنا الخدمة البنكية 

من خالل الهاتف النقال في عام 
.”2016

المنامة – سيتي البحرين: 

“سيتي البحرين” يفوز بجائزة “غلوبال فاينانس”

الحد - أسري:

26
ألف سيارة

زينب العكري

“تمكين” تضع البحرين بسوق المعلومات العالمية
“ج���اي���ت���ك���س” ب������  زائ���������ر  آالف   5 ي���س���ت���ق���ب���ل  ال����وط����ن����ي  “ال���������������رواق” 

 المنامة - تمكين:

جناحي متفقدا الجناحالجناح البحريني في جايتكس



تاريخ: 10/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

القيد: 84587-1  -  تاريخ: 15/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )145366( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

القيد: 01-75610  -  تاريخ: 14/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )144591( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

التاريخ: 14/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-134836 لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ميدي باك ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية
شركة تضامن بحرينية لصاحبتها ليلى عبداالمير علي وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
فرع شركة أجنبية

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة آرت ستوري لبيع نظير رسم أو على أساس عقد الصحابها 

رحاب مهدي وشريكتها
سجل تجاري رقم 102527

التاريخ: 03/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-50139(اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

التاريخ: 14/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-137167(اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )133001( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

جراند مديل لألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو 
المؤجرة تضامن لصاحبتها نعيمه فؤاد وشريكتها

تق���دم إل���ى إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة 
مؤسس���ة مطعم المناسبات لمالكها ناهد س���عيد عبدالرحمن بوبشيت 
والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 38348 بطلب تحوي���ل الفرع رقم 5 
المس���مى فري���ش كي���ر فال���ي للخض���روات والفواك���ه إلى ش���ركة ذات 
دين���ار  آالف  5000 خمس���ة  وق���دره  برأس���مال  مح���دودة  مس���ؤولية 
بحرين���ي وذلك بإدخال RASHEED MANOLI MEETHAL كش���ريك 

معها في السجل.
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى االدارة المذكورة 

خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن.

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه تقدم إليها  الس���ادة 
الش���ركاء في ش���ركة كويك تريد للقومس���يون ذ.م.م، والمس���جلة بموجب القيد رقم 
84587-1، طالبي���ن تحوي���ل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة تضامن 
برأسمال وقدره 5000 دينار، بين كل من: 1- سعود بن يوسف بن عبدالعزيز العيسي

2- يوسف عبدالعزيز احمد العيسى
وتغيير االسم التجاري من: شركة كويك تريد للقومسيون ذ.م.م

إل���ى: ش���ركة كوي���ك تري���د للقومس���يون ش���ركة تضام���ن بحريني���ة ألحابه���ا يوس���ف 
عبدالعزيز احمد العيسى وشريكه

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه تقدم إليه  الس���ادة 
الش���ركاء في ش���ركة كرم فيديكس للخدمات ذ.م.م، والمس���جلة بموجب القيد رقم 
75610-1، طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة الش���خص 
الواح���د برأس���مال وق���دره 20000 دين���ار بحرين���ي، لتصبح مملوكة من ش���ركة الكرم 

العربي للتجهيزات الغذائية ذ.م.م
وتغيير االسم التجاري من: كرم فيديكس للخدمات ذ.م.م

إل���ى: ش���ركة الك���رم العرب���ي للخدم���ات ش.ش.و لمالكتها الك���رم العرب���ي للتجهيزات 
الغذائية ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تقدم���ت 
إليه���ا الس���يدة / ليل���ى عبداالمي���ر عل���ي محم���د حس���ن جمع���ه باعتباره���ا  المصفية 
القانوني���ة لش���ركة مي���دي باك ألنش���طة التنس���يق والتنظي���م للحفالت الش���خصية - 
ش���ركة تضام���ن بحريني���ة لصاحبته���ا ليل���ى عبداالمي���ر علي وش���ريكتها، المس���جلة 
كش���ركة تضام���ن بحرينية بموجب القي���د رقم 121184، طالبا إش���هار انتهاء أعمال 
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا 
ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها ش���ركة اوائل محاس���بون قانونيون ومستشارون اداريون 
نيابة عن ش���ركة آرغا غروب البحرين - فرع ش���ركة أجنبية، المسجلة 
بموجب القيد رقم 58688، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 
تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 

.2001

بناء على قرار الشركاء في شركة آرت ستوري لبيع نظير رسم أو على أساس عقب 
ألصحابه���ا رح���اب مهدي وش���ريكتها بموجب القيد رقم 102527، بتصفية الش���ركة 

اختياريا وتعيين السيدة/  رحاب مهدي احمد جاسم الخيال مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيدة/ رحاب مهدي احمد جاسم الخيال

رقم الموبايل: 39206418 )973+(
FIRSTCLASS75015@HOTMAIL.COM :البريد االلكتروني

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدناه بطلب اس���م تج���اري، فعلى كل من لدي���ه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى االدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ االع���الن مرفقًا به 

مايعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد مبارك خليفة الجالهمة

االسم التجاري الحالي: مصنع الجالهمة للمنظفات الكيماوية
االسم التجاري المطلوب: الجالهمة للمنظفات ومنتجات العناية

االنش���طة التجارية المطلوبة: صن���ع الصابون والمنظفات ومس���تحضرات التنظيف 
والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل - مصنع

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدناه بطلب اس���م تج���اري، فعلى كل من لدي���ه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى االدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ االع���الن مرفقًا به 

مايعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبدالرحمن محمد علي العوضي
االسم التجاري الحالي: النجم الساطع لاللمنيوم

االسم التجاري المطلوب: مركز النجم الساطع فبركيشن

قيد رقم: 834-9

قيد رقم: 50827-6

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يدة / نعيمه جراند مديل لألنش���طة العقارية في فؤاد 
محس���ن عبدالغن���ي باعتباره���ا المصف���ي القانوني لش���ركة الممتلكات 
المملوك���ة أو المؤج���رة تضام���ن لصاحبته���ا نعيم���ه ف���ؤاد وش���ريكتها، 
والمس���جلة كش���ركة تضام���ن بحريني���ة بموجب القيد رق���م 108460، 
طالبي���ن إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة 
وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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الجيش اليمني يقترب 
من رأس الحوثيين

كّبد الجيش اليمني، بإسناد من 
التحالف العربي، المتمردين في 

محافظة صعدة خسائر فادحة، محققا 
تقدما جديدا في المنطقة التي تعد 

مسقط رأس زعيم ميليشيات الحوثي 
الموالية إليران. واقترب الجيش 

من منزل زعيم الميليشيات حسين 
الحوثي مسافة 6 كم.

ويأتي هذا التقدم الجديد والسريع  «
في الوقت الذي تمكنت فيه قوات 

الجيش اليمني من استعادة عدد 
من المواقع االستراتيجية، إثر 

هجوم مباغت شنته على تجمعات 
للميليشيات، في مديرية كتاف 

بمحافظة صعدة.

تضام��ن مس��تمر م��ع الس��عودية... ورف��ض اإلس��اءة إليه��ا

خادم الحرمين: التحقيق في قضية خاشقجي

أمر خادم الحرمين الش���ريفين العاهل الس���عودي الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس االثنين، النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي 
جمال خاشقجي، بحسب “رويترز”، في حين باشر فريق سعودي تركي مشترك تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتلقى العاهل السعودي، مساء االثنين، 
اتص���اال هاتفيا م���ن الرئي���س األميركي 
دونال���د ترام���ب، وف���ق ما ذك���رت وكالة 

األنباء السعودية “واس”.
وحس���ب الوكالة، جرى خ���ال االتصال 
ف���ي  األح���داث  مس���تجدات  بح���ث 
المنطقة واستعراض العاقات الثنائية 

بين البلدين.
وقد أثنى الرئيس األميركي على س���ير 
التعاون السعودي التركي المشترك في 
التحقي���ق في قضية اختف���اء المواطن 
جم���ال ب���ن أحم���د خاش���قجي وح���رص 
قي���ادة المملك���ة عل���ى اس���تجاء كاف���ة 

الحقائق المتعلقة بذلك.
وكان المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل 
س���عود أجرى اتص���اال هاتفي���ا بالرئيس 
الترك���ي رجب طي���ب أردوغ���ان، أعرب 
فيه عن ش���كره ألردوغان على ترحيبه 
بمقت���رح المملك���ة بتش���كيل فريق عمل 
مشترك، لبحث موضوع اختفاء جمال 

خاشقجي. 
العربي���ة  ال���دول  م���ن  ع���دد  وأع���رب 
تضامنه���ا  ع���ن  الدولي���ة،  والمنظم���ات 
م���ع المملك���ة العربي���ة الس���عودية، التي 
أك���دت رفضه���ا ألي محاول���ة للنيل منها 
وتهديدها، س���واء عب���ر التلويح بفرض 
اس���تخدام  أو  اقتصادي���ة،  عقوب���ات 
الضغوط السياسية أو ترديد االتهامات 
الزائف���ة ف���ي قضي���ة اختف���اء المواطن 

جمال خاشقجي.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي، أمس 
االثنين، عن أسفه للحملة الظالمة التي 
تتعرض لها المملكة العربية الس���عودية 
والمتمثلة باالتهامات واالدعاءات التي 

توجه لها.
وأك���د المجل���س عل���ى ض���رورة انتظ���ار 
تجريه���ا  الت���ي  التحقيق���ات،  نتائ���ج 

قضي���ة  بش���أن  المختص���ة  الس���لطات 
المواطن السعودي جمال خاشقجي.

دول���ة  رف���ض  ع���ن  المجل���س  وأع���رب 
الكويت التام للحمل���ة، التي تهدف إلى 
اإلس���اءة للمملك���ة والني���ل م���ن المكانة 
الرفيعة التي تتمتع بها على المس���توى 

العربي واإلسامي والدولي.
وأكد المجلس “تضامن���ه ووقوفه معها 
في مواجهة كل ما من ش���أنه المس���اس 
بسيادة المملكة الشقيقة واإلساءة إلى 

مكانتها المعهودة”.
لل���دور  العمي���ق  تقدي���ره  ع���ن  وعب���ر 
االيجابي الرائد ال���ذي تقوم به المملكة 
العربي���ة الس���عودية ف���ي دع���م الس���ام 
واالستقرار على كافة االصعدة العربية 

واإلسامية والدولية.
من جانبها، أعلن الس���ودان تضامنه مع 
المملك���ة العربية الس���عودية، بس���بب ما 
تتع���رض له من مح���اوالت بعض القوى 
اختف���اء  حادث���ة  الس���تغال  الدولي���ة، 
الصحف���ي الس���عودي جمال خاش���قجي 

لفرض أجندتها الخاصة.
وقالت الخارجية الس���ودانية، في بيان 
ص���ادر ع���ن نائ���ب المتح���دث الرس���مي 
إن  الس���ودانية،  الخارجي���ة  باس���م 
الخرطوم ظلت تتابع  بقلق بالغ حادثة 

اختفاء خاشقجي في إسطنبول.
وأض���اف البي���ان “انطاق���ا مم���ا يجم���ع 
العربي���ة  المملك���ة  ب���كل م���ن  الس���ودان 
الس���عودية وتركيا من عاقات وطيدة، 

فإن السودان يهيب بالبلدين الشقيقين 
بعديه���ا  ف���ي  القضي���ة  ه���ذه  معالج���ة 
القانون���ي والدبلوماس���ي، بم���ا عرف���ا به 
من ات���زان وحكم���ة، مراعاة لم���ا بينهما 
من وش���ائج وص���ات وتقدي���را لوزنهما 
ودورهما الكبير في العالم اإلسامي”. 

عبر السودان عن تضامن السودان  «
مع المملكة العربية السعودية إزاء 

ما تتعرض له من محاوالت من 
بعض القوى الدولية الستغال هذه 

الحادثة لفرض أجندتها الخاصة، 
“داعين الجميع للسعي لتفويت هذه 

الفرصة على المتربصين بوحدة 
صفنا وتضامن أمتنا”.

عواصم ـ وكاالت:

دبي ـ وكاالت

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

من���ع الجي���ش اإلس���رائيلي أمس االثنين، مئات الطلبة من االلتحاق بمدرس���تهم الثانوي���ة في الضفة الغربية، بعد أن أعلن عن إغالقها إلش���عار آخر 
بدعوى إلقاء الحجارة منها على السيارات المارة، في شارع رئيسي يربط نابلس مع رام هللا.

ودخ���ل عدد من الطلبة وذويه���م ووزير التربية 
والتعليم ومحافظ نابلس، إلى مدرسة الساوية 
جن���وب مدينة نابلس في الصب���اح الباكر، إال أن 
الجيش أخرجهم بعد مواجهات شهدها محيط 
المدرس���ة م���ع الطلب���ة الذي���ن ل���م يتمكن���وا م���ن 

الدخول، بعد محاصرة الجيش للمدرسة.
وأصي���ب ع���دد م���ن األهال���ي والطلب���ة بح���االت 
اختن���اق، كم���ا أصي���ب الصحف���ي جعفر إش���تية 
مص���ور وكالة األنب���اء الفرنس���ية بقنبلة غاز في 
رأسه، ُنقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت 

مصادر طبية حالته بالمستقرة.
وقال سامر عويس، رئيس مجلس محلي قرية 
اللبن الش���رقية الذي أصيب بس���اعده، “الطاب 
هنا للدراسة واالحتال يدعي أن حجارة تلقى 

م���ن داخ���ل المدرس���ة على الش���ارع.. ه���ذا غير 
صحيح”. بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

الجي���ش  اقتحام���ات  م���ن  الط���اب  ويش���كو 
المتكررة لمدرس���تهم المحاذية لش���ارع رئيسي، 
يم���ر من���ه المس���توطنون والجيش اإلس���رائيلي 
عل���ى  المقام���ة  المس���توطنات  إل���ى  للوص���ول 
أراض بالضف���ة الغربي���ة، حي���ث توجد عش���رات 
المستوطنات في المنطقة الواقعة بين مدينتي 
رام هللا ونابل���س. م���ن جانب آخ���ر، أعلن جيش 
االحت���ال اإلس���رائيلي، أم���س االثني���ن، مقت���ل 
فلس���طيني بزع���م محاول���ة طع���ن جن���دي ف���ي 
الضف���ة الغربي���ة المحتل���ة. وأض���اف الجيش أن 
المهاج���م المزعوم لم يصب أي جندي بأذى في 
الحادث ال���ذي وقع على “مفترق غيتاي أفش���ار 

بالق���رب م���ن مس���توطنة آرئي���ل جنوب���ي مدينة 
نابلس بالضفة الغربية”.

اإلس���رائيلية  الق���وات  أن  ناش���طون  ويؤك���د 
عش���رات  الماضيتي���ن  الس���نتين  ف���ي  قتل���ت 
الفلس���طينيين بزع���م محاوالت تنفي���ذ عمليات 
طع���ن، واس���تخدمت أيضا الق���وة المفرطة ضد 

مهاجمين مفترضين. 

اقتحم عضو الكنيست اإلسرائيلي عن  «
حزب “الليكود” الحاخام يهودا غليك، 

صباح اإلثنين، المسجد األقصى في 
القدس المحتلة. ونشر الحاخام غليك 
صورة له أثناء اقتحامه للمسجد على 

حسابه الرسمي في “تويتر”.

القدس المحتلة ـ وكاالت:

ش���ه���ي���د ب�����رص�����اص االح������ت������ال وع����ض����و ك���ن���ي���س���ت ي����دن����س األق���ص���ى

الجيش اإلسرائيلي يمنع مئات الطلبة الفلسطينيين من الدراسة

جندي إسرائيلي يقف عند مدخل مدرسة بجنوب نابلس أمرت إسرائيل بإغالقها

أربيل ـ آر تي:دبي ـ العربية نت:انقرة ـ أ ف ب:

تم إخالء س���فارة إيران في أنقرة وأغلق الش���ارع الذي تتواجد فيه أمام حركة 
الس���ير صب���اح أمس االثنين بعد تحذير بوجود قنبلة، حس���ب ما ذكرت وس���ائل 

إعالم محلية.

طه���ران  ف���ي  الخارجي���ة  وزارة  لك���ن 
وصف���ت المعلوم���ات الت���ي أف���ادت بأن 
السفارة “قد تكون استهدفت باعتداء” 
بأنه���ا “اكذوب���ة واضح���ة” ونفت إخاء 

المبنى.
وكتب���ت ال���وزارة ف���ي بي���ان نش���ر على 
“موظف���ي  ان  االنترن���ت  ف���ي  موقعه���ا 
س���فارتنا موجودون في م���كان عملهم، 
أم���ان،  وف���ي  جي���دة  بصح���ة  وه���م 

ومنهمكون بأعمالهم اليومية”.
ب���رس  إال ان مص���ورا لوكال���ة فران���س 
ذك���ر أن ج���زءا م���ن الش���ارع ال���ذي تقع 
فيه الس���فارة أغلق أمام حركة الس���ير، 
م���ن  ع���دد  الس���احة  ف���ي  انتش���ر  كم���ا 
عناصر الش���رطة الذين قاموا بتفتيش 
السيارات. وذكرت وكالة “دمير أوران” 

التركي���ة اإلخباري���ة الخاص���ة أن���ه ت���م 
إج���اء الس���فير وأعض���اء الس���فارة إثر 
تلق���ي الس���فارة تحذي���را ح���ول خط���ر 
تعرضه���ا العت���داء انتحاري. وش���هدت 
و2016   2015 عام���ي  ف���ي  تركي���ا 
تبناه���ا  او  نس���بت  دامي���ة  اعت���داءات 

متمردون أكراد أو تنظيم داعش .

يعود أكبر اعتداء دام في تركيا الى  «
ليل االحتفال بعيد رأس السنة 

في يناير 2017 عندما قتل مسلح 
39 شخصا في ملهى “رينا” الليلي 

في اسطنبول. ومّذاك، تقوم 
الشرطة بعمليات دهم متكررة 

تستهدف تنظيم 
داعش وحزب العمال 

الكردستاني.

أقي���ل غالم رض���ا أحمدي، قائد الحرس الثوري اإليراني في مدينة قم الدينية، 
بعد ش���هرين من تجم���ع احتجاجي مثي���ر للجدل لرجال دين متش���ددين هددوا 

الرئيس حسن روحاني بالموت، من خالل رفع الفتات.

وقب���ل ذل���ك، ت���م ع���زل حس���ین طیبي 
فر، قائد ل���واء اإلمام الصادق، الخاص 
برج���ال الدين والتاب���ع للحرس الثوري 

في المدينة.
وكان حس���ين طيب���ي ف���ر م���ن أولئ���ك 
التجم���ع  ف���ي  كلم���ات  ألق���وا  الذي���ن 
أغس���طس   16 ي���وم  االحتجاج���ي 
الماضي، في مدينة قم، ضد االنضمام 
إلى )FATF( ومكافحة تمويل اإلرهاب 
الت���ي يرفضه���ا المتش���ددون المقربون 
من المرش���د. وذك���رت وكالة “تس���نيم” 
المقرب���ة من الحرس الث���وري اإليراني، 
أن إج���راءات عزل غ���ام رضا أحمدي 
وتنصيب محمد شاه جراغي بدال منه، 

تمت أمس األحد 14 أكتوبر الجاري.
ف���ي  الدي���ن  رج���ال  بع���ض  أن  يذك���ر 

الح���وزة الفيضي���ة ف���ي ق���م، كان���وا قد 
رفعوا ش���عار “ي���ا من أصب���ح التفاوض 
ش���عارك. مس���بح فرح ف���ي انتظ���ارك”، 
وفس���ره بعض المقربين م���ن الحكومة 
بأنه تهديد بالقتل ضد الرئيس حس���ن 

روحاني.

أثار الشعار تكهنات حول  «
األسباب الحقيقية لموت هاشمي 

رفسنجاني، الذي توفي إثر جلطة 
قلبية في مسبح بطهران، حسب 
ما أشار الطب الشرعي.وكشفت 
صحيفة “إيران” بعد التجمع، أن 

“لواء اإلمام الصادق” هو من ضمن 
الجهات المسؤولة عن 

هذا التجمع المثير 
للجدل.

أكد وزير الموارد المائية العراقية، حسن الجنابي، أن السدود اإليرانية تتسبب 
ف���ي أزم���ة المي���اه الخانق���ة التي تعان���ي منه���ا البالد، والت���ي فجرت في األش���هر 

الماضية مظاهرات شعبية حاشدة.

وق���ال الجنابي، خ���ال محاضرة حول 
الوض���ع المائ���ي ف���ي الب���اد، إن إي���ران 
بدأت بإنش���اء س���دود في أعالي األنهار 
الت���ي تأتي إلى الع���راق، وخاصة الزاب 

األسفل ونهر ديالى.
وعرض الوزير، خ���ال المحاضرة التي 
أقيمت في أربيل، صورا تظهر الس���دود 
اإليرانية، مشيرا إلى أن طهران أنجزت 
بالفع���ل “ج���زءا كبي���را منه���ا واألخ���رى 
تح���ت اإلنج���از”. وأوض���ح أن “الع���راق 
أنج���ز آخ���ر س���د ل���ه ف���ي تل���ك المنطقة 
ف���ي خمس���ينيات القرن الماض���ي، وهو 
س���د دربندخان الذي بناه الملك فيصل 
الثان���ي وافتتح���ه الرئيس عب���د الكريم 
الجناب���ي  وأش���ار   .”1956 ع���ام  قاس���م 
إل���ى أن الس���دود اإليراني���ة “ستس���يطر 

عل���ى جمي���ع إيراداتن���ا ف���ي دربندخان 
كما قللت إيراداتنا بنس���بة كبيرة جدا”، 
موضحا أن “الس���دود اإليرانية صغيرة 
لكن عدده���ا كثير ويجعلها وكأنها س���د 
كبي���ر”. وأعلن المدير التنفيذي لش���ركة 
إدارة الم���وارد المائي���ة اإليرانية، محمد 
رضا حاج رس���ولي، إنش���اء 109 سدود 
مائي���ة ضم���ن خطته���ا الخمس���ية بكلفة 

150 ترليون ريال.

يبلغ عدد روافد نهر دجلة التي  «
تنبع من إيران سواء الموسمية 

منها أو الدائمة 30 رافدا، وتغذي 
النهر بـ 12 % من وارداته المائية. 

وقامت إيران بتحويل 
مسارات معظمها إلى 

داخل أراضيها.

العراق يتعرض لحصار مائي إيرانيإقالة قائد كبير في الحرس الثوريإخالء سفارة إيران في أنقرة

16 أكتوبر 2018 الثالثاء
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موسكو ـ وكاالت:

القاهرة ـ رويترز:

أوعز الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين أمس اإلثنين بتوقيع اتفاق حول الش���راكة 
الشاملة والتعاون اإلستراتيجي على أعلى المستويات مع مصر، حسبما جاء على 

الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

اقت���راح  “قب���ول  الموق���ع:  عل���ى  وج���اء 
المتف���ق  الروس���ية،  الخارجي���ة  وزارة 
عليها مع الس���لطات التنفيذي���ة المعنية، 
ح���ول التوقي���ع عل���ى اتفاق بين روس���يا 
وجمهورية مصر حول الشراكة الشاملة 

والتعاون اإلستراتيجي. 

ومن المستحس���ن التوقيع على االتفاق، 
المنصوص عليها في هذا المرسوم، على 
أعلى المس���تويات”. وذكر الكرملين، في 
وقت س���ابق، أن بوتين سيلتقي الرئيس 
ف���ي  السيس���ي  عبدالفت���اح  المص���ري 

سوتشي، يوم األربعاء المقبل. 

تمكنت قوات األمن المصري أمس اإلثنين من تصفية 9 عناصر إرهابية في تبادل 
إلطالق النار في كهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة على طريق الصعيد.

الوطن���ي  األم���ن  معلوم���ات  وكش���فت 
م���ن  مجموع���ة  تمرك���ز  ع���ن  المص���ري 
جبل���ي  كه���ف  ف���ي  اإلرهابي���ة  العناص���ر 
بإح���دى المناطق الوع���رة الكائنة بطريق 
أس���يوط س���وهاج الصح���راوي الغرب���ي، 
متنوع���ة،  ناري���ة  أس���لحة  وحيازته���م 
متفج���رة،  عب���وات  بإع���داد  وقيامه���م 

واعتزامه���م التحرك في الفت���رة المقبلة؛ 
لتنفيذ سلس���لة من العملي���ات التخريبية 
تس���تهدف المنش���آت المهم���ة والحيوي���ة 
تمش���يط  عملي���ات  وأس���فرت  بالب���اد. 
المنطق���ة ع���ن العث���ور عل���ى 9 قتلى من 
العناص���ر اإلرهابية، و6 بن���ادق آلية عيار 

7.62×39 مم، وعبوتين متفجرتين.

قمة مصرية روسية في موسكو

األمن المصري يصّفي 9 إرهابيين



عواصم ـ وكاالت:

توف���ي عماني جرفا في واد بس���لطنة عمان جراء العاصف���ة المدارية “لبان” التي 
ضربت مناطق من الس���لطنة واليمن، بحس���ب م���ا أعلن الدف���اع المدني العماني، 
بينم���ا أعلن���ت الس���لطات اليمني���ة أم���س االثني���ن محافظ���ة المهرة جن���وب البالد 

منطقة منكوبة.

أن  العمان���ي،  المدن���ي  الدف���اع  وأعل���ن 
المواط���ن فقد األحد ف���ي واد في ظفار 
)نح���و 950 كل���م جن���وب مس���قط(، وت���م 

العثور عليه ميتا.
إل���ى ذل���ك، أعلن���ت الس���لطات اليمني���ة 
أم���س، محافظ���ة المه���رة جن���وب البالد 
منطقة منكوبة، بعدم���ا ضربها اإلعصار 

“لبان” وتسبب بخسائر كبيرة فيها.
ونقلت وكالة “س���بأ” لألنباء عن محافظ 
المهرة راجح باكريت، إعالنه المحافظة 
“منكوب���ة ج���راء الس���يول المتدفق���ة إثر 

العاصف���ة المداري���ة )لب���ان( التي ضربت 

المحافظة، وتسببت بخسائر كبيرة في 
الممتلكات العامة والخاصة”.

وأك���د باكري���ت أن “الوض���ع كارث���ي في 
المحافظ���ة ويف���وق إمكانيات الس���لطة 
المحلي���ة المتواضعة”، داعيا إلى تقديم 

الدعم والمساعدة.
الحكوم���ة  رئي���س  دع���ا  جهت���ه،  وم���ن 
اليمني���ة المعت���رف به���ا أحم���د عبيد بن 
دغر المنظمات اإلغاثية إلى المس���اعدة 
ف���ي المه���رة، الواقعة في جنوب ش���رق 
أفق���ر دول ش���به الجزي���رة العربي���ة عند 

الحدود مع سلطنة عمان.

كابول ـ أ ف ب:

ح���ذرت األم���م المتحدة أمس اإلثنين م���ن أن ثالثة ماليي���ن أفغاني على األقل 
بحاج���ة “عاجل���ة” لم���واد غذائي���ة، ويمكن أن يواجه���وا المجاعة ف���ي حال عدم 
حصولهم على مس���اعدة، فيما تبذل الس���لطات جهودا مضنية للتصدي ألس���وأ 

جفاف في تاريخها الحديث.

يجت���اح  ال���ذي  الجف���اف  وقض���ى 
ف���ي ش���مال  بش���كل خ���اص مناط���ق 
وغرب أفغانس���تان، عل���ى المحاصيل 
والماش���ية وموارد الماء وأجبر مئات 
آالف الناس على النزوح من ديارهم.

م���ع  متزامن���ا  ف���ي  الجف���اف  ويأت���ي 
إلج���راء  أفغانس���تان  اس���تعداد 
ث���الث  تأخ���رت  نيابي���ة  انتخاب���ات 

سنوات.
وتق���ود األمم المتح���دة جهودا دولية 
ش���خص  ملي���ون   2,5 إل���ى  للوص���ول 
م���ن بين الثالث���ة ماليين، ه���م بأمس 

الحاجة للمواد الغذائية قبل منتصف 
ديس���مبر، بحس���ب م���ا أعلن���ه منس���ق 
األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية 

في أفغانستان، توبي النزر.
وقال النزر أن ثالثة ماليين ش���خص 
يعتب���رون أكثر المتضررين، مصنفون 
عل���ى مؤش���ر انع���دام األم���ن الغذائي 
المس���تخدم عل���ى نط���اق واس���ع، في 
مس���توى  وه���و  الرابع���ة  المرحل���ة 
مس���توى  يس���بق  ال���ذي  “الط���وارئ” 
المجاعة. وهذا الرقم هو “بين األعلى 

في العالم” ويتطلب “ردودا عاجلة”.

بغداد ـ وكاالت:

أعلن المكتب اإلعالمي لرئيس هيئة الحشد الشعبي الُمقال فالح الفياض، أمس 
االثني���ن، عن صدور قرار من المحكم���ة االتحادية في العراق، بإلغاء قرار رئيس 

الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي، القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه.

وأشار المكتب، إلى أن المحكمة قررت 
إع���ادة الفي���اض إل���ى جمي���ع مناصب���ه 
الحش���د  رئاس���ة  ومنه���ا  الحكومي���ة، 

الشعبي، وفقا لمصادر عراقية عدة.
وقال المكت���ب في بيان، إن “المحكمة 
االتحادي���ة ألغ���ت، اليوم، ق���رار رئيس 
حي���در  واليت���ه  المنتهي���ة  ال���وزراء 
مستش���ار  بإقال���ة  القاض���ي  العب���ادي، 
األم���ن الوطن���ي، ورئيس جه���از األمن 
الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي 
فال���ح الفي���اض”، مبين���ة أنه���ا “ق���ررت 
إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية”.
ف���ي  “مص���در  أن  المكت���ب،  وأض���اف 

المحكم���ة أبلغن���ا أن اإللغ���اء جاء على 
وضع���ه  ال���ذي  المس���وغ  أن  اعتب���ار 
العب���ادي إلقال���ة الفي���اض غي���ر مقن���ع 
وال قانون���ي وال يس���تند إل���ى فق���رات 

الدستور”.
 وأك���دت محكمة القض���اء اإلداري في 
بيانها بشأن القضية، أنها قررت إعادة 
الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، 
“لوجود أس���باب جدية تستدعي النظر 

بطلب المدعي العام”.
وأضاف���ت المحكمة، أن إعف���اء الفالح  
قد ي���ؤدي إلى عدم اس���تقرار األجهزة 

األمنية.

اإلعصار “لبان” يقتل عمانيا 
وينكب “المهرة اليمنية”

3 ماليين أفغاني بحاجة 
“عاجلة” للغذاء

القضاء العراقي يعيد 
الفياض لرئاسة الحشد

“عملية المغول” الغتيال ترامب

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أحب���ط جه���از المخاب���رات األميرك���ي الرئاس���ي محاول���ة اغتي���ال كاد أن يتع���رض لها 
الرئي���س دونال���د ترامب خالل زيارته إلى الفلبين الع���ام الماضي، لحضور قمة رابطة 

دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.

وجاء الكش���ف عن هذه المحاولة في فيلم وثائقي بثته قناة “ناش���يونال جيوغرافيك”، 
عن جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية ترامب وأسرته.

وفي إطار الوثائقي، فإن العاصمة الفلبينية مانيال رفعت مس���توى الخطر بس���بب تهديد 
عناص���ر تنتم���ي إلى تنظيم داعش بالتزامن مع قمة رابطة دول جنوب ش���رق آس���يا، في 
نوفمبر الماضي. وكشف الفيلم عن مقاطع مصورة نشرها تنظيم داعش، ودعا فيها من 

يوصفون ب�”الذئاب المنفردة” إلى “انتظار” الرئيس األميركي أثناء زيارته إلى الفلبين.
واخت���ار الدواع���ش اس���م “المغ���ول” كرمز “تمويه���ي” للرئي���س األميركي. واكتش���ف جهاز 
الخدمة السرية المسؤول عن حماية ترامب وأسرته هذا التهديد عبر المراقبة المعتادة 
لمواقع التواصل االجتماعي الكتشاف مؤشرات على هجوم محتمل، وبالفعل عثر أفراد 
الجهاز على تغريدة ومنشور على إنستغرام يدالن على تهديد من هذا النوع. وبالتعاون 
مع الش���رطة الفلبينية، اعتقل  عمالء جهاز حماية الرئيس األميركي الس���ري المشتبه به 

في حديقة عامة بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه ترامب.

العراقأفغانيسلطنة عمان

أّكد وزير الخارجية الس���وري وليد المعلم، أن بالده متمس���كة باس���تعادة السيطرة على ش���رقي الفرات بعد االنتهاء من تسوية 
قضية إدلب، مذّكرا األكراد برفض بالده للفدرلة.

وأض���اف المعّل���م ف���ي مؤتم���ر صحافي 
مش���ترك م���ع نظي���ره العراق���ي إبراهيم 
الجعف���ري ام���س االثني���ن ف���ي دمش���ق: 
“أق���ول ب���كل ص���دق بع���د إدل���ب هدفن���ا 
هن���اك  اإلخ���وة  وعل���ى  الف���رات  ش���رق 
سواء عشائر أو األكراد أن يقرروا ماذا 

يريدون بالمستقبل”.
الح���وار فهن���اك  الك���رد  أراد  إذا  وتاب���ع: 
دس���تور وقان���ون ينظ���م العالق���ة وإذا 
ال يرغب���ون فه���ذا ش���يء آخ���ر. ال نقب���ل 
فيدرالية وال هذه المخالفات للدس���تور 
ثم���ن  يدفع���وا  أن  عليه���م  الس���وري.. 
التمس���ك بالوهم األميرك���ي إذا ما قررا 

ذلك.
وأشار المعلم إلى أن الواليات المتحدة 

دمرت الرقة بذريع���ة محاربة إرهابيي 
وتواصل دعم التنظيم  تنظيم “داعش” 
اإلرهاب���ي ونق���ل عناص���ره إل���ى ش���رق 
الف���رات لتنفي���ذ مخططاته���ا العدوانية 

في سوريا وإطالة أمد األزمة.
س���وريا  ق���وات  قال���ت  جانبه���ا،  م���ن 
بالح���ل  تؤم���ن  ال  إنه���ا  الديمقراطي���ة، 

العسكري.
وتعليق���ا على تصريحات ولي���د المعلم، 
ق���ال المتحدث الرس���مي باس���م مجلس 
س���وريا الديمقراطي���ة، أمج���د عثم���ان، 
إن مث���ل هذه التصريح���ات “تؤكد عجز 

الدستور عن استيعاب التغيرات”.
وأض���اف “نعتقد أن الدس���تور الس���وري 
الحال���ي بحاج���ة لمراجع���ة ونق���اش )..( 

الدس���تور يتجاه���ل المس���تجدات بعد 7 
سنوات من األزمة والتضحيات الكبيرة 

للشعب السوري من أجل التغيير”.
وأكد عثمان، أن سوريا الديمقراطية ال 
تؤمن “بالحل العسكري، ولم نكن طرفا 
ف���ي أي ص���راع مس���لح م���ع الحكوم���ة 

السورية”.
الس���وري  المرص���د  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
لحقوق اإلنس���ان إن عددا من الفصائل 
ب���دأت  إدل���ب وريفه���ا،  ف���ي  المس���لحة 
س���حب أس���لحتها الثقيل���ة م���ن مناطق 
س���يطرتها، ف���ي المنطقة العازل���ة، التي 
ال���روس  بي���ن  عليه���ا  االتف���اق  ج���رى 

واألتراك.
أعق���اب  ف���ي  التح���ركات،  ه���ذه  تأت���ي 

اجتماع أبلغت فيه المخابرات التركية 
الفصائ���ل المس���لحة، بوج���وب س���حب 
أس���لحتها الثقيل���ة، مس���افة 15 إل���ى 20 

كيلومت���را، إذ س���يتم تس���يير دوري���ات 
مشتركة تركية روسية، ضمن المنطقة 
كم���ا س���ُيفتح  العازل���ة، المتف���ق عليه���ا. 

طري���ق حل���ب حم���اة، وطري���ق حل���ب 
الالذقي���ة، بينما س���تبقى ق���وات النظام 

في نقاطها.

عواصم ـ وكاالت:

دمشق: هدفنا شرق الفرات بعد “تحرير إدلب”
ف���ص���ائ���ل س����وري����ة ت��ن��س��ح��ب م����ن ال��م��ح��اف��ظ��ة ب���ع���د “أوام���������ر” ت��رك��ي��ة

بيروت - أ ف ب:

أعي���د أمس االثنين فت���ح المعبر الوحيد 
م���ن  المحت���ل  والقس���م  س���وريا  بي���ن 
هضب���ة الجوالن الواقع تحت الس���يطرة 
اإلس���رائيلية، والمغلق منذ أربع س���نوات 
بس���بب الحرب في س���وريا، بحس���ب ما 

أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
ويأت���ي ذلك نتيج���ة اتفاق ت���م التوصل 
المتح���دة  األم���م  بي���ن  الجمع���ة،  إلي���ه، 

وإسرائيل وسوريا.
وقد اجت���ازت س���يارتان تابعت���ان لألمم 
المتحدة الس���ياج الذي فتح أمامهما من 

الجانب اإلسرائيلي من معبر القنيطرة.
مؤش���را  المعب���ر  فت���ح  إع���ادة  وتش���كل 
جدي���دا على اس���تعادة النظام الس���وري 
إل���ى حد كبير زم���ام األمور في س���وريا، 

بعد سبع سنوات من الحرب.
الق���وات  اس���تعادة  بع���د  ذل���ك  وج���اء 
الحكومية الس���ورية، بدعم من روس���يا، 

كل محافظة القنيطرة السورية تقريبا.

فتح المعبر الحدودي 
بين سوريا 

والجوالن المحتل

المعلم خالل المؤتمر الصحافي مع الجعفري في دمشق
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واشنطن: “حزب اهلل” جماعة إجرامية عابرة للحدود
المنطقة ف���ي  وأذرع���ه���ا  إي�����ران  الس��ت��ه��داف  أم��ي��رك��ي��ة  ح��م��ل��ة  ض��م��ن  ال��ت��ص��ن��ي��ف 

صّنف����ت وزارة الع����دل األميركي����ة، أم����س االثنين، 5 كيانات منها ميليش����يا ح����زب هللا على أنها 
جماعاٌت إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وأكد وزيُر العدل األميركي جيف سيش����نز، أنه 
سيتم فرُض عقوباٍت أشد على تلك الجماعات 
الت����ي س����تواجه أيض����ا تحقيق����ات وإج����راءات 

قضائية أكثر صرامة.
م����رر  ق����د  األميرك����ي  الش����يوخ  مجل����س  وكان 
يس����تهدفان  لقانوني����ن  مش����روعين  باإلجم����اع 
ومس����لحي  وممول����ي  هللا  ح����زب  ميليش����يا 
وداعمي التنظيم، باإلضافة إلى من يساهمون 
في حزب هللا وحماس في اس����تخدام الدروع 

البشرية.
ويمنع القانون تمويل ميليشيا حزب هللا خارج 
وداخ����ل لبن����ان ويس����مح للحكوم����ة األميركي����ة 
مالحق����ة ح����زب هللا كمنظمة إجرامي����ه دولية، 
وليس فقط إرهابية األمر الذي يسمح للواليات 
المتحدة باس����تهداف حزب هللا ومموليه حتى 

في الدول التي ال تصنفه كمنظمة إرهابية.
وكان مجلس النواب قد صوت لصالح القانون 
س����ابقًا، ويتوق����ع أن يدخ����ل حي����ز التنفي����ذ بعد 
توقيع الرئيس خالل أيام. أما مشروع القانون 
الخاص باستخدام حزب هللا وحماس للدروع 
البشرية ففريد من نوعه حيث إنه يتطلب من 
الرئيس فرض عقوبات على األش����خاص الذين 
يس����اعدون التنظيمات اإلرهابية في استخدام 

الدروع البشرية. 
وستنتقل مس����ودة القانون إلى مجلس النواب 

ليصوت عليها.
حمل����ة  م����ن  كج����زء  القواني����ن  ه����ذه  تأت����ي 
أميركية أوس����ع - بمش����اركة الفرعي����ن التنفيذي 
والتش����ريعي - الس����تهداف إي����ران وأذرعها في 

الشرق األوسط.

واشنطن ـ رويترز:

عنصر من ميليشيا حزب الله
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يستهل ممثلنا في 
بطولة كأس العالم 

لألندية لكرة اليد فريق النجمة 
مشواره في المنافسات بمواجهة 
برشلونة اإلسباني “حامل اللقب”. 

كل األمنيات والتوفيق له بالظهور 
الفني المشرف الذي يليق بسمعته 

ومكانته محليا وخارجيا.

الصمت حيال التشكيلة التي 
يلعب بها مدرب منتخبنا لكرة 

القدم سكوب، والتي تجعل األحمر 
“حمًل وديًعا” أمام مرمى الخصوم، 

أمر غير مقبول به أبًدا. البد من 
تدخل المعنيين باألمر قبل فوات 

األوان.

يخوض فريق النجمة اليوم الثالثاء مباراة العمر حينما يالقي نظيره برش����لونة اإلس����باني في افتتاح بطولة العالم لألندية أبطال القارات “س����وبر 
غلوب 2018” بنس����ختها العاش����رة، وذلك على صالة الدحيل في تمام الس����اعة 1 ظهًرا بتوقيت مملكة البحرين والمباراة منقولة على قنوات الدوري 

والكاس.

القط���ري  الس���د  فري���ق  ويس���تضيف 
منافس���ات البطول���ة الت���ي تق���ام ف���ي 
الفت���رة من 16 إل���ى 19 أكتوبر الجاري 
النجم���ة  وه���ي:  أندي���ة   8 بمش���اركة 
البحريني “بطل آسيا”، “السد القطري 
اإلس���باني  برش���لونة  “المس���تضيف”، 
“حام���ل اللق���ب”، مونبيلييه الفرنس���ي 

“بطل أوروب���ا”، توبات البرازيلي “بطل 

أمريكا”، جامعة س���يدني األس���ترالي 
الحمام���ات  أوقيانوس���يا”،  “بط���ل 

التونس���ي “ممثل إفريقي���ا”، باإلضافة 
إل���ى فوك���س برلي���ن األلمان���ي ال���ذي 
وجه له االتحاد الدولي دعوة خاصة 
باعتب���اره  البطول���ة  ف���ي  للمش���اركة 

وصيف النسخة الماضية.

الظهور المشرف 

دون أدن���ى ش���ك، أن النجم���ة لي���س 
يص���ل  أن  ش���خص  أي  م���ن  مطالًب���ا 
للمب���اراة النهائي���ة وإح���راز اللقب، إذا 
ما ذكرن���ا أن الفرق الموجودة لها باع 
كبي���ر في لعبة ك���رة الي���د التي تفوق 
خب���رات وإنجازات القارة اآلس���يوية 
واإلفريقي���ة بأكمله���ا، وه���ذا ما يعني 
أنه سيكون أقل ضغًطا في مواجهته 
اللق���ب”،  “حام���ل  أم���ام  االفتتاحي���ة 
الذي يتيح له أن يقدم نفس���ه ويظهر 
إمكان���ات الفنية الجماعي���ة والفردية 
بق���در اإلم���كان، كونها فرص���ة مثالية 

لذلك.
وف���ي الوق���ت نفس���ه، س���يكون العبو 
النجم���ة أم���ام مهم���ة وطني���ة ولي���س 
مطلب، عب���ر الظهور الفني المش���رف 
دولي���ة  كعناص���ر  به���م  يلي���ق  ال���ذي 
مميزة ويليق بس���معة ومكانة مملكة 
البحري���ن ف���ي خارط���ة اللعب���ة، وهذا 
ما يأمله الش���ارع الرياضي البحريني 
م���ن س���واعد كتيب���ة حس���ين الصياد 
ورفاق���ه وه���م: األخوين أبن���اء ميرزا 

علي ومحمد، كميل محفوظ، حسين 
بابور، حس���ن ش���هاب، حس���ن النجار، 
علي عيد، محم���ود الونة، علي فريد، 
بالل بش���ام، حس���ين محمد، حس���ين 
“جنك���ي”، واألش���ول س���لطان، إضافة 

للحراس الثالثة محمد عبدالحسين، 
هش���ام عبداألمير، والشاب علي أنور 
والناش���ئ عادل محمد، كما س���يكون 
م���ن ضم���ن القائم���ة المص���اب مه���دي 
س���عد، وم���ن خلفهم الجهازي���ن الفني 

الزواب���ي  حاف���ظ  التونس���ي  بقي���ادة 
ومساعد عبدالرحمن محمد.

نظام البطولة

بنظ���ام  البطول���ة  تلع���ب  أن  تق���ّرر 
ال���دوري م���ن دور واح���د حيث تلعب 
ف���ي ضياف���ة  أرب���ع مباري���ات  الي���وم 
صال���ة الدحي���ل )النجمة وبرش���لونة(، 
ومونبوليي���ه  التونس���ي  )الحمام���ات 
الفرنس���ي(، )فوكس���ي برلي���ن األلماني 

وتوباتي البرازيلي(، )جامعة س���يدني 
االس���ترالي والس���د القط���ري(، الف���رق 
الفائ���زة تتأه���ل إل���ى نص���ف النهائ���ي 
 17 األربع���اء  غ���ًدا  إقامت���ه  المق���رر 
أغس���طس، والفريق���ان الفائ���زان ف���ي 
نص���ف النهائ���ي يلتقيان ف���ي النهائي 
تحص���ل  فيم���ا  أغس���طس   19 ي���وم 
الف���رق عل���ى راحة من اللع���ب يوم 18 

أغسطس.

400 ألف دوالر للبطل

رص���دت اللجن���ة جوائز مالي���ة كبيرة 
للف���رق الثماني���ة الت���ي ستش���ارك في 
البطولة بالتنسيق مع االتحاد الدولي 
للي���د، حي���ث يحصل البط���ل على 400 
أل���ف دوالر، فيم���ا ين���ال الوصيف 200 
أل���ف دوالر والثال���ث 150 أل���ف دوالر 
والراب���ع 40 أل���ف دوالر والخام���س 25 
أل���ف دوالر والس���ادس 15 أل���ف دوالر 
والس���ابع 12 أل���ف دوالر والثامن ينال 

7 آالف و500 دوالر.

فريق النجمة بطل آسيا لكرة اليد

علي مجيد

بهدف الظهور المش��رف ف��ي كأس العالم لألندي��ة لكرة اليد

النجمة يقارع برشلونة اليوم
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اعتم���د االتح���اد البحريني للكرة الطائرة مش���اركة منتخب الش���باب في منافس���ات 
دوري الدرج���ة األول���ى، وال���ذي من المقرر ل���ه أن ينطلق 13 نوفمب���ر المقبل ليصبح 
الفريق التاس���ع بالمس���ابقة؛ وذلك بهدف االرتقاء بمستوى “منتخب المستقبل” في 

إطار إستراتيجية االتحاد الرامية إلى تحقيق التميز للكرة الطائرة البحرينية.

وأص���در االتح���اد ي���وم أم���س اإلثنين 
الدرج���ة  دوري  مس���ابقة  ج���دول 
األول���ى الذي س���ينطلق قس���مه األول 
 18 ينته���ي  أن  عل���ى  نوفمب���ر   13

 9 بمش���اركة   2019 المقب���ل  يناي���ر 
أندي���ة، وه���ي األهل���ي حام���ل اللقب، 
والمح���رق الوصي���ف والنجمة الثالث 
وداركليب والنصر والبس���يتين وبني 
جم���رة وعالي الواف���د الجديد لدوري 
األضواء إضافة إلى منتخب الشباب 
وال���ذي يق���وده المدير الفني يوس���ف 

خليفة.

الشباب  منتخب  م��ش��ارك��ة  وج���اءت 
المنتخبات  لجنة  توصية  على  بناء 
التي تشرف على تنفيذ اإلستراتيجية 
التي اعتمدها مجلس إدارة االتحاد؛ 

وذل���ك ب��ه��دف ت��وف��ي��ر أك��ب��ر ع���دد من 
الالعبين  ق��درات  لتطوير  المباريات 
قبل المشاركة في بطولة العالم تحت 
المقبل  الصيف  ستقام  التي  عاما   21

2019 بضيافة المملكة.

كل  ف���إن  الجدي���د،  للج���دول  ووفق���ا 
جولة ستش���هد إقام���ة أرب���ع مباريات 
م���ع توق���ف فري���ق واحد ف���ي الجولة 

لتلعب ثمانية أندية فقط، وس���يلتقي 
منتخ���ب الش���باب ف���ي أول مواجه���ة 
بالجولة األولى مع فريق المحرق يوم 

الثالثاء 13 نوفمبر.

مشاركة منتخب الشباب بدوري أولى الطائرة

منتخب الشباب سيشارك بدوري الطائرة

تح���ت رعاي���ة نائب رئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ محم���د بن مبارك 
آل خليف���ة ينظ���م نادي البحرين للتن���س بطولة البحرين الدولية العاش���رة 

لناشئي التنس في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر 2018.

وقد أشاد رئيس نادي البحرين 
برعاية  المقلة  خميس  للتنس 
مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو 
آل خليفة للبطولة منذ بدايتها 
يحتفل  ح��ي��ث   ،2009 ع���ام  ف��ي 
بالذكرى  العام  هذا  في  النادي 
العاشرة النطالقها كأول بطولة 
ي��ت��م   ITF ل��ل��ن��اش��ئ��ي��ن  دول����ي����ة 
البحرين،  مملكة  في  تنظيمها 
وت����ح����ظ����ى ب�����ه�����ذه ال����رع����اي����ة 
ال���م���ت���م���ي���زة، وب����دع����م س��م��وه 
التنس  بها وبرياضة  واهتمامه 

ونادي البحرين للتنس.
وأك������د ال��م��ق��ل��ة اع����ت����زاز ن����ادي 
ال���ب���ح���ري���ن ل��ل��ت��ن��س وري���اض���ة 
ال��ت��ن��س ف���ي م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
بالدعم  منوًها  ال��رع��اي��ة،  ب��ه��ذه 
ال��ك��ب��ي��ر وال��م��س��ان��دة م��ن وزي��ر 
شؤون الشباب والرياضة هشام 
توفير  على  وح��رص��ه  ال��ج��ودر 

كل عوامل نجاح البطولة.
وقد أعد نادي البحرين للتنس 
أس���ب���وًع���ا ح����اف����الً ب��األن��ش��ط��ة 
لضيوف المملكة الذين يمثلون 
م��خ��ت��ل��ف دول  م����ن  48 دول������ة 

العالم.

المقلة يشيد برعاية محمد بن مبارك

سيدون في سجالت بطولة العالم لألندية أبطال القارات مشاركة  «
فريق النجمة باعتباره “بطل آسيا” في العام 2018، وسيتذكرها التاريخ 
واألجيال الحالية والقادمة بأنه أول فريق بحريني يضع قدمه في هذه 
البطولة بجانب أبطال القارات التي تحظى بجبابرة وعمالقة لعبة كرة 

اليد في العالم. دون شك تواجد النجمة في هذا المحفل سيساهم في 
ا تعزم  إيصال رسالة تعريفية لكافة المشاركين بأن هناك فريًقا بحرينيًّ
القارة اآلسيوية بجدارة ووصل لهذه المكانة العالمية، كما وصل إليها 

منتخبنا الوطني لمرات عدة.

مشاركة تاريخية

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعلمي:

ش���ارك عض���و مجل���س إدارة االتح���اد البحريني لفنون القت���ال المختلطة رئيس اللجن���ة الفنية باالتحاد عبادة عدن���ان المال، بدورة 
التحكي���م اإللكترون���ي لرياض���ة المواي تاي، الذي نظمها االتحاد اإلماراتي للمواي تاي والكيك بوكس���ينغ بإش���راف االتحاد الدولي 

“IFMA”، في فندق باب القصر بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.

 والت���ي تعتب���ر األول���ى م���ن نوعه���ا عل���ى 
مس���توى منطق���ة الش���رق األوس���ط، حيث 
ش���ارك فيها “س���بعون دارس���ا ودارسة” من 
اإلمارات وعدد من الدول العربية الشقيقة 
في مقدمتها السعودية، البحرين، المغرب 
األردن، فلس���طين، الع���راق واليمن، والتي 
حاض���ر فيها نخبة من الح���كام المعتمدين 
من االتحاد الدولي للعبة من بينهم الخبير 
العرب���ي العراق���ي حس���ن الس���وداني عضو 
اللجنة األولمبي���ة العراقية رئيس االتحاد 
العراق���ي للم���واي ت���اي واألس���ترالية آب���ي 
نيلسون رئيسة حكام أستراليا والنمساوي 

بالنك رئيس حكام أوروبا.
وق���د ش���هد برنام���ج ال���دورة محاض���رات 
مكثف���ة عملي���ة ونظري���ة حول أساس���يات 

اللعبة، وش���رح تقنيات اللعبة وفقًا لقانون 
اللعبة، مع ش���رح ط���رق التحكيم الحديث 
المحكمي���ن،  ق���درات  لرف���ع  ته���دف  الت���ي 
وتحقي���ق أكب���ر قدر من العدال���ة في إدارة 

المباريات، من خالل اس���تخدام الوس���ائل 
عل���ى  تس���اعد  الت���ي  الحديث���ة  التقني���ة 
بأرف���ع  للح���اق  المباري���ات  مس���توى  رف���ع 

المستويات المتقدمة في هذه الرياضة.

المال خالل مشاركته في الدورة

سمو الشيخ محمد بن مبارك  

محاض��رات مكثفة عملية ونظرية حول أساس��يات اللعبة

المل يشارك بدورة التحكيم لـ “المواي تاي”

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

اختتم���ت دورة المس���توى الثان���ي للمدربين )leve2( التي نظمها مرك���ز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائ���رة التابع لالتحاد التي 
أقيمت على مدار األس���بوع الماضي بمش���اركة 23 دارًس���ا من داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك برعاية وحضور رئيس االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة. 

 وبع���د الخت���ام ت���م اإلع���الن ع���ن النتائ���ج 
النهائي���ة حي���ث ج���اء ال���دارس البحريني 
ف���ي  األول  المرك���ز  ف���ي  عيس���ى  أحم���د 
الجانبي���ن النظ���ري والعمل���ي، فيم���ا حصل 
الكويتي عبدهللا طالب على المركز األول 
ف���ي الجان���ب النظ���ري، وج���اء البرازيل���ي 
بالجان���ب  األول  المرك���ز  ف���ي  لوس���يانو”   “

العملي. 
 وخالل حفل الختام ألقى الشيخ علي بن 
محم���د كلمة عبر فيها ع���ن اعتزازه الكبير 
بالمشاركين من البحرين ومختلف الدول 
األول  بالمرك���ز  الفائزي���ن  وهن���أ  األخ���رى 
وش���كر محاض���ر ال���دورة وكاف���ة القائمين 
على هذه الدورة، مؤك���ًدا أهمية أن يطور 
الخريج���ون قدراتهم الفنية وأن ال يكتفوا 

بالحص���ول على ش���هادات التدري���ب وإنما 
المه���ارات  م���ن  بالعدي���د  أنفس���هم  صق���ل 
والعلوم والمعارف األخرى المرتبطة بعالم 
التدري���ب.  وحّث الش���يخ عل���ي بن محمد 

الخريجين على االهتمام بالجانب البدني 
والنفس���ي لم���ا يش���كله م���ن دور كبي���ر في 
إعداد الالعبين بدالً من التركيز فقط على 

الجانب الخططي والمهاري.

 أحمد عيسى يتسلم شهادة المركز األول والكأس من رئيس االتحاد 

علي بن محمد يحث المدربين لالهتمام بالجوانب البدنية والنفس��ية

عيسى األول بدورة مدربي الطائرة 2

قال أمين سر االتحاد البحريني  «
للكرة الطائرة فراس الحلواجي 

في تصريح مقتضب لـ 
“البالد سبورت” أن كل فريق 

سيفوز على منتخب الشباب 
سيحصل على 200 دينار دون 
أن تحتسب للفريق الفائز أي 

نقاط كما لن تحتسب نتائج 
منتخب الشباب، مؤكدا بأن 

الغاية من مشاركته هي فنية 
بحتة إلكساب الالعبين المزيد 

من الخبرة عبر االحتكاك، وذكر 
بأن لجنة المسابقات باالتحاد 

ستعقد اجتماعا مع ممثلي 
األندية المحلية لتقديم العديد 

من التفاصيل واإليضاحات 
بخصوص مشاركة منتخب 

الشباب.

غاية المشاركة فنية

 200 دينار
  لمن يفوز 

على المنتخب

ITF
 للتنس

حسن علي



تع���رض الع���ب منتخبن���ا الوطني الس���ابق ون���ادي بارب���ار الحال���ي جعفر عباس 
إلصابة في منطقة األنف؛ ليغيب على إثرها عن مشاركة فريقه في الجوالت 

المقبلة لمنافسات دوري الدرجة األولى لتمهيدي اليد.

خ���ال تأدي���ة عمله  وأصي���ب “العم���اق” 
التدخ���ل  إل���ى  ليخض���ع  الوظيف���ي؛ 
الجراح���ي، وال���ذي أج���راه أم���س األول 
األح���د، وبذل���ك س���يحتاج الراح���ة لمدة 
التقاري���ر  بحس���ب  تقريب���ا  أس���بوعين 
الطبي���ة. وبذل���ك س���يغيب جعف���ر عباس 

عن مبارات���ي فريقه أمام أم الحصم غدا 
األربع���اء وكذل���ك مب���اراة البحري���ن يوم 
اإلثني���ن المقبل، على أن يع���ود للماعب 
مج���ددا في مب���اراة الدير يوم الس���بت 3 
نوفمبر المقبل وذلك إن وصل للجهوزية 
وال تعتب���ر ه���ذه اإلصاب���ة ه���ي  المثل���ى. 

األول���ى لكتيب���ة بارب���ار، ب���ل ه���ي امتداد 
إلصاب���ات أخرى تعرض لها العبوه خال 

الفترة الماضية.

البطول���ة  منافس���ات  تتواص���ل 
التنش���يطية الثاني���ة لك���رة الصاالت، 
والتي تقام تحت رعاية النائب غازي 
آل رحم���ة عل���ى صالة نادي الش���باب.
وق���دم رئي���س ن���ادي الش���باب مي���رزا 
تقدي���م  عل���ى  للنائ���ب  ش���كره  أحم���د 
ذل���ك  أن  للبطول���ة، مؤك���دا  الرعاي���ة 
امتداد لسلس���لة الدعم ال���ذي يقدمه 

للفعاليات الشبابية والرياضية.

وأش���اد رئيس نادي الش���باب بتع���اون االتح���اد البحريني لكرة الق���دم مع النادي 
إلقام���ة البطول���ة التنش���يطية لك���رة الص���االت. إل���ى ذل���ك، أقيمت أم���س األول 4 
مباري���ات، ف���ي المب���اراة األول���ى فاز نادي الش���باب على س���ترة ب���� 6 أهداف دون 
مقابل. وفي األخرى انتهت مواجهة مفروش���ات أحمد ش���ريف ومدينة عيس���ى 
بالتع���ادل بس���تة أه���داف لكل فري���ق. وفي ثال���ث المواجهات ف���از المالكية على 

منتخب تحت 20 سنة ب� 5 أهداف مقابل هدف.
آخر اللقاءات اكتسح فيه الحد نظيره مركز  «

شباب سند بـ 16 هدفا مقابل هدفين. وتقام 
اليوم 4 مباريات في الجولة الثالثة، إذ يلتقي 
نادي التضامن بفريق مدينة عيسى، ويلعب 

مفروشات أحمد شريف مع فريق سترة، بينما 
يواجه نادي الحد منتخب تحت 20 سنة، 

ونادي المالكية مع مركز شباب سند.

ميرزا يشيد بدعم آل رحمة“العمالق” يغيب عن باربار لإلصابة

حص���د ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب، رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة، رئي���س اللجنة األولمبية 
البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليف���ة الميدالية الذهبية رقم “162” لمملكة البحرين بعدما ف���از بالمركز األول في بطولة 

العالم للرجل الحديدي التي أقيمت مؤخرا في مدينة كونا بهاواي.

ووفق���ا لإلحصائي���ة الت���ي أعدته���ا اللجن���ة 
أم���س  ي���وم  حت���ى  البحريني���ة  األولمبي���ة 
اإلثني���ن والخاص���ة بعدد الميدالي���ات التي 
حققته���ا المنتخبات الوطني���ة في مختلف 
المش���اركات الخارجية، والتي نشرت على 
الحس���ابات الرس���مية للجن���ة، ف���إن جمي���ع 
المنتخب���ات أحرزت لغاي���ة اآلن 162 ذهبية 
ميدالي���ة  و101  فضي���ة  ميدالي���ة  و128 
برونزي���ة والعدد مرش���ح للزي���ادة مع تبقي 

نح���و ش���هرين ونصف الش���هر عل���ى انتهاء 
الع���ام الج���اري 2018 وال���ذي تق���وم خال���ه 
اللجن���ة األولمبية بإص���دار تقرير نهائي عن 

حصاد الرياضة البحرينية السنوي.
آل  حم���د  ب���ن  ناص���ر  الش���يخ  س���مو  وكان 
خليفة قد أطلق ش���عار “ع���ام الذهب فقط” 
في ش���هر يناي���ر الماضي من الع���ام الجاري 
لتبدأ رحلة اإلنجازات للمنتخبات الوطنية، 
والت���ي حققت عددا كبيرا م���ن الميداليات 

الملون���ة، بيد أن الحدث األبرز هو تجس���يد 
عل���ى أرض  أطلق���ه  ال���ذي  للش���عار  س���موه 
الواقع بتحقيقه للميدالية الذهبية دون أن 
يرضى بالمركز الثاني، وهو ما يعكس روح 
اإلص���رار والتح���دي لس���موه رغ���م صعوب���ة 
رياض���ة الرج���ل الحدي���دي، والت���ي تتطلب 
ق���وة تحم���ل وإرادة صلب���ة ف���ي مختل���ف 
رياض���ة  يتضم���ن  ال���ذي  الس���باق  مراح���ل 

السباحة والدراجات الهوائية والجري.

الماض��ي بالع��ام   139 مقاب��ل   162 إل��ى  الذه��ب  حصيل��ة  رف��ع  فق��ط”  “الذه��ب  ش��عار 

ناصر بن حمد يحصد الذهبية الـ 162 للبحرين

سمو الشيخ ناصر بن حمد متوجا بالميدالية الذهبية

البالد سبورتعلي مجيد

التضامن يحرج األهلي... والشباب يعبر توبلي
للثاني وال���دي���ر  األول  ال���ف���وز  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ان  وال��ب��ح��ري��ن  االت���ف���اق 

حقق فريقا األهلي والش���باب انتصارين في افتتاح الجولة الثانية من منافسات الدور 
التمهي���دي ل���دوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد في المباراتين التي أقيمتا يوم أمس 

اإلثنين.

فف���ي المب���اراة األولى تلق���ى األهلي 
حرج���ًا كبيرًا أم���ام التضام���ن بعدما 
تغل���ب علي���ه ف���ي الثوان���ي األخيرة 
انته���ى  بعدم���ا   )27/28( بنتيج���ة 
لصالح���ه  أيض���ًا  األول  الش���وط 
األصف���ر  ارتق���ى  وبذل���ك   .)13/14(

برصيده إلى 6 نق���اط من انتصارين 
فيما التضامن، فقد تجرع الخسارة 

األولى ليصبح رصيده 4 نقاط.
وفي المباراة الثانية، اس���تعاد فريق 
الش���باب عافيته وحقق فوزه األول 
في المنافس���ات بعد عب���وره محطة 
 )24/25( وبنتيج���ة  بصعوب���ة  توبل���ي 

بعدم���ا انته���ى الش���وط األول أيض���ًا 
أصب���ح  وبذل���ك   .)11/13( لصالح���ه 
رصي���د الماروني 4 نقاط فيما توبلي 
الذي تجرع الخس���ارة األولى أصبح 

رصيده 4 نقاط أيضا.
ولحساب الجولة نفسها، تقام اليوم 
الثاث���اء مبارات���ان، األول���ى يلتق���ي 
فيه���ا البحري���ن )نقط���ة( م���ع االتفاق 
 5.30 الس���اعة  تم���ام  ف���ي  )نقط���ة( 

مس���اًء وتليه���ا مباش���رة لق���اء يجمع 
س���ماهيج )نقطة( مع الدي���ر )3 نقاط( 
عند الس���اعة 7 وذلك عل���ى صالة أم 

الحصم.

من لقاء الشباب وتوبلي
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علي مجيد

حسن علي

شكل شعار “عام الذهب فقط” حافزا كبيرا لجميع الرياضيين لتحقيق الميداليات الملونة كان  «
أولهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو ما تكشف عنه اإلحصائية الحالية، والتي فاقت 

ما تحقق من ميداليات ذهبية في العام الماضي 2017، والذي اختتم بتحقيق 429 ميدالية 
من بينها 139 ذهبية بينما وصل العدد الحالي في العام الجاري لغاية اآلن 162 ذهبية والعدد 
مرشحا للزيادة مع تبقي المزيد من االستحقاقات للمنتخبات الوطنية خالل الشهور المقبلة.

عام الذهب فقط

اللجنة اإلعالمية:

أعلن���ت اللجن���ة المنظمة ل���دوري البنوك والمؤسس���ات المصرفية لعام 
2018 ع���ن فتح باب االش���تراك في البطولة التي تق���ّرر أن تقام خالل 
الفترة من 11 حتى 28 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك على صالة نادي 
النجمة بالجفير، علًما بأن آخر موعد لالش���تراك بالبطولة سيكون يوم 

24 من شهر أكتوبر الجاري. 

وتق���ام البطول���ة بتنظي���م م���ن نادي 
النجم���ة ال���ذي يحرص عل���ى إقامة 
هذه البطولة في السنوات األخيرة، 
م���ن  واهتم���ام  بمتابع���ة  وتحظ���ى 
المصرفي���ة  والمؤسس���ات  البن���وك 
دوره���ا  لتؤك���د  البحري���ن  بمملك���ة 
الرياض���ي  الش���أن  ف���ي  الفع���ال 
أوض���ح  جانب���ه،  م���ن  والش���بابي.   
البن���وك  بطول���ة  مدي���ر  باب���ا،  رائ���د 
والمؤسس���ات المصرفية، أن اللجنة 
المنظم���ة قد فتحت باب االش���تراك 
ا لجميع البنوك والمؤسس���ات  رس���ميًّ
البحري���ن  بمملك���ة  المصرفي���ة 
لاش���تراك والتس���جيل لبطول���ة هذا 

الع���ام، منوًها ب���أن اللجن���ة المنظمة 
ق���د ق���ّررت تخفيض قيمة اش���تراك 

كل فريق.

فتح باب االشتراك لدوري البنوك

رائد بابا

* سيكون شعار مواجهة البحرين واالتفاق “الفوز” بعدما خرج الفريقان من الجولة  «
األولى بطعم الخسارة، وكفة الفوز تبقى غامضة رغم أفضلية وانسجام العبي 

االتفاق، إال أن البحرين قد يستعيد عافيته اليوم بعودة أحمد يوسف إلى صفوف 
التشكيلة بعد غيابه بالجولة األولى. وكذلك سماهيج الذي سيكون أمام محطة 

صعبة اليوم بمواجهته الدير الذي يريد تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

جعفر عباس

حقق فريق المحرق فوزا مستحقا على حساب االتحاد بنتيجة )89/ 8(، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس )اإلثنين(، على صالة اتحاد السلة بأم 
الحصم، في افتتاح منافس���ات الجولة 3 من الدور التمهيدي لدوري زين. وفك المحرق بهذا الفوز الش���راكة مع منافس���ه على صعيد النقطة الرابعة، 

إذ رفع المحرق رصيده إلى 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية، فيما تلقى االتحاد الخسارة األولى مقابل انتصارين وبات رصيده إلى 5 نقاط. 

وجاءت نتائج أش���واط المب���اراة كاآلتي: 33/ 20 
االتح���اد،   18 /21 االتح���اد،   16 /20 المح���رق، 

22/ 21 المحرق.

الشوط األول

وض���رب المح���رق بقوة من���ذ الرب���ع األول الذي 
 ،20 /33 وبنتيج���ة  نقط���ة   13 بف���ارق  في���ه  ف���از 
بفض���ل التركي���ز الذهني العال���ي والتوفيق في 
التصويبات، السيما الثاثية التي رجحت كفة 
الفريق، إذ س���جل المح���رق 4 تصويبات ثاثية 

بواسطة أحمد حسن وعلي عباس.
وحافظ المحرق على الفارق نفسه بداية الربع 
الثاني الذي واصل فيه فرض األفضلية بفضل 

التنوي���ع الهجوم���ي والتس���جيل م���ن مختل���ف 
المواضع، قبل أن يقلص االتحاد النتيجة نهاية 

الشوط األول إلى 9 نقاط بواقع 49/ 40.

الشوط الثاني

وتحس���ن أداء االتح���اد ف���ي الش���وط الثان���ي، إذ 
نجح البنفس���ج ف���ي تقليص الف���ارق وصوال إلى 
5 نق���اط 56/ 51 منتص���ف الرب���ع الثال���ث، غي���ر أن 
المح���رق بأدائ���ه الجماع���ي حاف���ظ عل���ى تقدمه 
حت���ى نهاية الفت���رة التي حس���مها بنتيجة 67/ 61. 
واس���تمر المحرق ف���ي الحفاظ عل���ى تقدمه في 
الرب���ع األخير، رغ���م محاوالت االتح���اد بتقليص 

النتيجة، ليحسم الذيب فوزا مستحقا.

محمد الدرازي - )تصوير: رسول الحجيري(

في المباراة األولى أمس، حقق حامل اللقب فريق المنامة  «
فوزا في المتناول على حساب سماهيج بنتيجة 105/ 47.

لم يجد الفائز صعوبة في فرض أفضليته على اللقاء بفضل  «
تفوقه الفني، ليخرج فائزا في األشواط األربعة بالنتائج اآلتية: 

22/ 4، 23/ 15، 27/ 19 و33/ 9.

حرص مدرب المنامة على إشراك جميع الالعبين ومنح فرصة  «
أكبر لالعبي الفريق الشباب، وتناوب معظم الالعبين على 

تسجيل نقاط الفريق.

انتصار سهل للمنامة

من لقاء المحرق واالتحاد

المنامة 
سماهيج

المحرق 
االتحاد

105 
47
89 
82

افتتاح الجولة 
3 لدوري زين

فوز مستحق للمحرق على االتحاد
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تم تكريم ممثل جاللة الملك لإلعمال الخيرية وشئون 
الش���باب رئي���س المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليفة بطل العالم ف���ي الرجل الحديدي 
م���ن قب���ل اللجن���ة المنظم���ة للبطول���ة، في حف���ل أقيم 

بحض���ور العديد من المس���ؤولين والمش���اركين الذين 
عبرو عن تهانيهم لسموه على اإلنجاز التاريخي الذي 
حققه في الظهور األول لسموه في بطولة العالم التي 
أقيم���ت في كون���ا بالواليات المتح���دة األميركية وقد 
قدم���ت اللجنة المنظم���ة للبطولة هدي���ة تذكارية إلى 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيق 
اإلنج���از الفري���د م���ن نوعه كبط���ل لبطول���ة العالم في 
نس���ختها 40 الت���ي حظيت بمش���اركة كبيرة وواس���عة 
بل���غ ع���دد المش���اركين ثالث���ة آالف متس���ابق  حي���ث 

ومتسابقة من مختلف دول العالم.

وقد أعرب س���موه عن س���عادته واعتزازه بهذا التكريم الذي حظي به من جانب اللجنة المنظمة، مش���يرا إلى 
أن هذا اإلنجاز تحقق بعد الجهد الكبير والمشاركة الناجحة في هذه البطولة.

وقد أش���ار س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة إل���ى أن���ه تمك���ن م���ن تحقيق 
المرك���ز األول ف���ي بطولة العال���م للرجل 
الحدي���دي في كون���ا بفضل العم���ل المتقن 
بين جمي���ع أعضاء الفري���ق البحريني، وقال 
“حرصن���ا على العم���ل جميعا في فري���ق البحرين 

للترايثل���ون؛ م���ن أج���ل الوص���ول إل���ى تحقي���ق 
األه���داف التي ش���اركنا م���ن أجله���ا، فتمكنت 
من تحقيق المرك���ز األول في البطولة، فيما 
حق���ق أبط���ال الفري���ق نتائج متباين���ة كانت 
ف���ي مجمله���ا متمي���زة؛ نظ���را لالرق���ام القياس���ية 

والمتميزة التي حققها األبطال”.
وأضاف س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد آل خليف���ة “أن الفريق 
البحرين���ي اس���تطاع أن يحق���ق اله���دف المه���م الذي رس���مه 
للمش���اركة ف���ي بطول���ة العال���م للرج���ل الحديدي بكون���ا، بعد 
أن ت���رك انطباعا ممي���زا لدى الجميع بم���دى التطور الحاصل 
ف���ي هذه الرياضة خصوصا، والرياض���ات البحرينية عموما، 
وليؤك���د مكانة الرياضي البحريني المنافس في أهم وأقوى 

المحافل الدولية.
وأش���ار س���مو الش���يح ناصر بن حمد آل خليفة الى أن مملكة 
البحري���ن باتت موطنا لرياضة الرجل الحديدي في الش���رق 

األوس���ط، وأضح���ى فريقه���ا يش���ارك في مختل���ف البطوالت 
العالمي���ة؛ بوصفه رقما صعبا في مثل هذه البطوالت، مؤكدا 
أن الفري���ق س���يواصل مش���اركاته الدولي���ة الخارجية، والتي 
يأم���ل م���ن خاللها تحقي���ق نتائ���ج إيجابية لرفع اس���م وعلم 

البحرين عاليا.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن مشاركات 
الفريق البحريني للترايثلون تأتي في إطار الترويج للمملكة 
من خالل المشاركة في أبرز المحافل والتجمعات الرياضية 
التي تحظى بانتشار واسع في مختلف بلدان العالم، ليكون 
اس���م البحرين حاضرا بقوة ف���ي البطوالت العالمية، ولتتجه 
أعي���ن الجماهير ووس���ائل اإلعالم نحو اإلنج���ازات التنموية 
الكبي���رة الت���ي حققتها المملك���ة في ظل العه���د الزاهر لعاهل 
البالد جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، بما يسهم في 

إبراز الصورة الحضارية المشرقة عنها.
وأشاد سموه بالمشاركة اإليجابية ألعضاء الوفد  «

البحريني في بطولة العالم للرجل الحديدي والنتائج 
التي حققوها خالل السباق، معربًاعن تقديره 

لجهودهم المبذولة في اإلعداد والتحضير للبطولة 
لرفع راية البحرين وتعزيز موقعها في هذه الرياضية، 

ومؤكدا سموه مواصلة تقديم الدعم والرعاية لكافة 
الرياضيين البحرينيين بما يمكنهم من إبراز قدراتهم 

وإمكاناتهم.

تكريم البطل الذهبي وسط حضور غفير

اإلنجاز األهم في مسيرتي

ناصر بن حمد: حققت اإلنجاز األهم في مسيرتي.. وطموحاتي ليس لها حدود
كونا – المكتب اإلعالمي
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كما شهد حفل التكريم تتويج بطلة السيدات دانييال ريف من فريق  «
البحرين للتحمل 13بطلة بفئة السيدات، وألقت كلمة أعربت فيها عن 

سعادتها وتقديرها للفوز وكانت ريف قد شاركت باسم مملكة البحرين في 
فئة المحترفات.

هنأ محمد الغيص، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيقه  «
للمركز األول في بطولة العالم، مؤكًدا أن سموه تمكن من توظيف خبرته 

العالمية لتحقيق هذا اإلنجاز الفريد من نوعه، مشيًرا إلى أهمية التواجد 
البحريني في السباق، مؤكًدا صعوبة السباق نظًرا للمشاركة الكبيرة من 

مختلف دول العالم والجميع تدرب بصورة مغايرة للمشاركة في السباق 
خاصة في ظل األجواء المثالية التي أقيم فيها هذا التجمع، مؤكًدا أن 

الفريق البحريني كان حاضًرا بقوة وتمكن من تجاوز جميع المراحل بصورة 
متميزة، مؤكًدا أن حقق رقًما كبيًرا في بزمن وقدره 09.43 ساعة، األمر الذي 
أكد االستعداد الجيد للبطولة ويذكر أن الغيص قد حقق المركز الرابع على 

فئة العسكريين في هذه البطولة ويعمل الغيص في الحرس الملكي برتبة 
رقيب.

بين مايكل كاالهورا أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كان حاضًرا في  «
السباق العالمي بقوة وتمّكن من الوصول إلى الهدف المرسوم له وهو تحقيق 

بطولة العالم، معرًبا عن فخره واعتزازه بالمشاركة في بطولة الرجل الحديدي 
التي كانت قوية وتحمل طابع التحدي الذي يعشقه الجميع، مشيًرا إلى أن 

النتائج التي تحققت تعتبر متميزة للفريق وأن المكتسبات التي خرج بها كبيرة 
خاصة في اكتساب الخبرة والتعامل مع مثل هذه السباقات وإنهاء كافة مراحل 

السباق، معرًبا عن سعادته بتحقيق زمن مثالي وهو 10.36.55 ساعة.

واش���ار خال���د بوعالي إلى أن اإلنجاز الذي حققه س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة يعتبر من اإلنجازات 
الكبي���رة وتأكي���د لمكان���ه س���موه العالمية، مش���يرا إلى 
أن المش���اركة البحريني���ة حققت نتيج���ة إيجابية في 
الس���باق، وكان���ت ه���ذه النتيج���ة متمي���زة تناس���بت مع 

المش���اركة الكبي���رة والخارجي���ة للفري���ق، حي���ث أنه���ى 
بوعالي الس���باق بتوقي���ت 10:58، وكان���ت مكانا جيدا 

الكتس���اب خبرات جديدة ف���ي البطولة فخوض 
السباق مع رياضيين محترفين تعد 

فرصة للتعرف على المس���توى 
الع���ام، كم���ا يعمل المتس���ابق 

خالد بوع���الي برتبة رقيب 
أول ف���ي البحرية الملكية 

ويتأه���ل ألول م���رة إلى 
بطولة العالم.

كالهورا: من أصعب السباقاتالغيص: بطولة رائعةتكريم دانييال ريف

اإلنجاز مهم

احتف���ى الفن���دق الذي أقام فيه الوفد البحريني بس���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة بعد تحقيقه 
للمرك���ز األول ف���ي بطولة العال���م للرجل الحديدي، حيث قدمت إدارة الفندق التهاني إلى س���موه بهذا 
اإلنج���از المتمي���ز والتاريخ���ي على المس���توى العالمي، كما أكد عل���ى اإلمكانيات الكبي���رة التي يمتلكها 

سموه وحرصه الموصول على تحقيق اإلنجاز ورفع اسم البحرين عالًيا.

فندق اإلقامة يحتفي بسموه

جانب من االحتفاء بإنجاز سموه

كعكة االحتفال بإنجاز سموه

خالل تكريم سمو الشيخ 
ناصر بن حمد



رفع���ت عض���و مجل���س إدارة اللجنة األولمبي���ة البحرينية، رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة، الش���يخة حي���اة بنت عبدالعزيز آل 
خليف���ة، أس���مى آي���ات التهان���ي والتبريكات إلى عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ببطولة العالم للرجل الحديدي في كونا بهاواي.

واعتب����رت اإلنج����از بأن����ه ثم����رة لدعم 
القيادة الرش����يدة للحرك����ة الرياضية 
ف����ي  س����موه  لجه����ود  تتوي����ج  وأن����ه 

بالعزيم����ة  س����موه  وتحل����ي  المثاب����رة 
واإلصرار ليحقق هذا اإلنجاز العالمي 
التاريخ����ي غي����ر المس����بوق ويش����كل 

الرياضيي����ن  لجمي����ع  إله����ام  مص����در 
وقدوة لكل ش����باب الوطن واألجيال 

القادمة من أبناء البحرين.
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

حياة بنت عبدالعزيز: ناصر بن حمد قدوة للرياضيين
واإلص��رار بالعزيم��ة  وتحلي��ه  المثاب��رة  ف��ي  س��موه  لجه��ود  تتويًج��ا 

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

للق���درة  هن���أ مدي���ر الفري���ق الملك���ي 
الدكت���ور خال���د أحم���د حس���ن، س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة، 
وذل���ك بمناس���بة فوز س���موه ببطولة 

العالم للرجل الحديدي. 

وأك���د أن اإلنج���از ال���ذي حققه س���موه 
يعد من أبرز اإلنجازات المتميزة التي 
تجس���د م���ا يتمتع به س���موه م���ن روح 
العزيمة واإلصرار والتفاني في تمثيل 
الوط���ن خي���ر تمثي���ل ليش���كل نموذًجا 

يحتذى به بالنسبة للشباب الرياضي.
وأضاف أن س���موه س���جل اسمه بقوة 
ضمن نخب���ة من أبط���ال العالم وبرهن 
ع���ن م���ا يتمت���ع ب���ه س���موه م���ن إرادة 
صلب���ة وعزيم���ة وإصرار عل���ى تجاوز 
مختل���ف التحديات في س���بيل الظفر 

باإلنجازات.

رف���ع مال���ك فري���ق األصايل خال���د الخاطري، باس���مه وباس���م كافة منتس���بي فريق 
األصاي���ل خال���ص التهان���ي والتبري���كات لمقام جاللة الملك وس���مو رئي���س الوزراء 
وس���مو ولي العهد، وذلك بمناس���بة تحقيق س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
المرك���ز األول ببطول���ة العال���م للرج���ل الحدي���دي التي أقيم���ت في كون���ا بالواليات 
المتحدة األميركية بمشاركة 3000 متسابق من 82 دولة من مختلف أنحاء العالم.

فخره���م  ع���ن  الخاط���ري  وأع���رب 
ال���ذي  التاريخ���ي  باإلنج���از  واعتزازه���م 
حققه س���موه في البطول���ة العالمية التي 
تؤك���د عل���ى الدع���م الكبي���ر الت���ي تتلقاه 
الرياضة البحرينية من لدن عاهل البالد 

وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد.
وأض���اف أن اإلنج���از التاريخ���ي الجديد 
ال���ذي حققه س���موه إنما يترج���م الرعاية 
الحرك���ة  به���ا  تحظ���ى  الت���ي  الكريم���ة 
الش���بابية والرياضي���ة م���ن ل���دن القيادة 
الحكيمة وتشجيعها الدائم ألبناء الوطن 
م���ن أجل رفع علم مملكتنا الحبيبة عالًيا 
خفاًق���ا في مختلف المحاف���ل الرياضية، 
بطول���ي  أداء  م���ن  س���موه  قدم���ه  وم���ا 
مش���رف إنم���ا يحف���ز جمي���ع الرياضيي���ن 
لتحقيق المزيد والس���ير علة نهج س���موه 
الذي بات مصدر إلهام لجميع الرياضيين 

والشباب.

اختتم الخاطري حديثه مؤكًدا أن  «
ما حققه سموه من إنجاز غير 

مسبوق في أقوى بطوالت العالم 
في الرجل الحديدي إنما يدفع 

جميع الفرسان عامة وفرسان 
اسطبل األصايل خاصة لتحقيق 

المزيد في الموسم القادم 
لمسابقات القدرة والوصول 

ألفضل المستويات.

“األصايل” يهنئ بإنجاز كونا سموه رمز اإلصرار

ق���ال رئي���س مجل���س إدارة النادي 
األهلي خالد كانو إن س���مو الشيخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ب���ات 
يحتل مكانة مرموق���ة في رياضة 
الرج���ل الحدي���دي عل���ى مس���توى 
العال���م الت���ي جعلت���ه يترب���ع عل���ى 
العالمي���ة  الرياض���ة  ه���ذه  ع���رش 
كبطل للعالم وس���ط مشاركة نخبة 
واس���تطاع  الترايلث���ون  رياضي���ي 
أن يوف���ي بوع���ده وأن يرف���ع عل���م 
البحري���ن عالًيا خفاًق���ا وتّوج بطالً 
للعال���م ب���كل ج���دارة واس���تحقاق، 
الرائ���ع  اإلنج���از  ه���ذا  أن  مؤك���ًدا 
يزيدن���ا فخ���ًرا واعت���زاًزا لرياضتنا 
البحرينية ويمد جميع الرياضيين 
الق���وة  م���ن  بالمزي���د  البحرانيي���ن 
نح���و  خطواتن���ا  ف���ي  والحم���اس 
تحقيق األهداف واإلنجازات لرفع 
عل���م مملكتن���ا الغالية عالًي���ا خفاًقا 

في كافة المحافل الرياضية.

تقوي: إنجاز مشرفكانو: فخر واعتزاز

رفع نائب رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة عبدالرحمن 
العلي أحّر التهاني والتبريكات لمقام القيادة الحكيمة وس���مو الش���يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بمناس���بة تحقيق سموه المركز األول ببطولة 
العال���م للرج���ل الحدي���دي التي أقيم���ت في كون���ا بالوالي���ات المتحدة 

األميركية.

اإلنج���از  ه���ذا  أن  العل���ي  ون���ّوه 
الرياض���ي غي���ر المس���بوق يعتب���ر 
تش���ريًفا لجميع الرياضيين الذين 
يعتبرون س���موه نموذًج���ا وقدوة 
اإلنج���ازات  لبل���وغ  اإلص���رار  ف���ي 
وتحقي���ق  بالذه���ب  والف���وز 
لمملكتن���ا  المش���رفة  االنتص���ارات 
اإلنج���از  ه���ذا  ويأت���ي  الحبيب���ة، 
الكبي���رة  لإلنج���ازات  تتويًج���ا 

والمتواصل���ة التي يحققها س���موه 
ورفع���ة عل���م البحري���ن خفاًقا في 
العدي���د م���ن البط���والت ومختلف 

المحافل الرياضية.
وأك���د العلي أن ه���ذا اإلنجاز الذي 
يعتبر مفخرة للشباب العربي إنما 
يعك���س الرؤي���ة الحكيم���ة لجاللة 
ال���وزراء  رئي���س  وس���مو  المل���ك 

وسمو ولي العهد.
أشار العلي أن سموه وعد بتحقيق لقب بطولة العالم للرجل  «

الحديدي فأوفى بوعده، بعدما تمكن من اعتالء منصة التتويج 
ليعكس بذلك ما يتمتع به سموه من روح تنافسية عالية 

والعزيمة واإلصرار والتفاني والرياضي الفذ القادر على التغلب 
على جميع الصعاب والتحديات وتحقيق االنتصارات ليشكل 

نموذًجا لكافة الشباب والرياضيين.

تهنئة محمد بن جاللالعلي: سموه وعد فأوفى
اإلن���ج���از ش��ك��ل أن��م��وذج��ا ف��ري��دا م��ن ن��وع��ه ل��ق��ائ��د وب��ط��ل ري��اض��ي

رفع نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد بن جالل خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة 
العالم للرجل الحديدي، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة كونا بهاواي في إنجاز تاريخي جديد للرياضة البحرينية.

وأك���د ب���ن ج���الل أن اإلنج���از الجدي���د 
لس���مو الش���يخ ناصر بن حم���د يعبر عن 
به���ا  تحظ���ى  الت���ي  الكريم���ة  الرعاي���ة 
الحركة الش���بابية والرياضي���ة من لدن 
القي���ادة الرش���يدة وتش���جيعها الدائ���م 
عل���م  رف���ع  أج���ل  م���ن  الوط���ن  ألبن���اء 
البحري���ن عالي���ا خفاق���ا ف���ي مختل���ف 
المحاف���ل الرياضي���ة، إضاف���ة إل���ى م���ا 
يتمتع به س���موه م���ن مكانة كبيرة على 
مستوى رياضة الرجل الحديدي حتى 
ب���ات س���موه م���ن أه���م ابطاله���ا الذي���ن 

حققوا إنجازات كبيرة ورائعة.
ورف���ع ب���ن ج���الل التهنئ���ة إل���ى س���مو 
ه���ذا  عل���ى  حم���د  ب���ن  ناص���ر  الش���يخ 
اإلنجاز المش���رف ال���ذي اعتبره امتدادا 

للنجاح���ات الت���ي حققه���ا س���موه ف���ي 
العالمي���ة  الحدي���دي  الرج���ل  بط���والت 
تأكي���دا لما يتمتع به س���موه من قدرات 
رياضي���ة متميزة وما يمثله من نموذج 
المفع���م  البحرين���ي  للش���باب  مش���رق 
بالتح���دي والحريص على تمثيل بالده 
بأحس���ن صورة ممكنة، ليش���كل سموه 
أنموذجا فريدا م���ن نوعه كقائد وبطل 

رياضي في آن واحد.

أضاف بن جالل “إننا في االتحاد  «
البحريني أللعاب القوى نفتخر بما 

حققه سموه من إنجاز عالمي متميز 
وضع مملكة البحرين على خارطة 

الرياضة العالمية، وعكس ما تزخر به 
محمد عبداللطيف بن جاللمن شباب يمتلك العزيمة واإلصرار”.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى
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أكدت الشيخة حياة أن تحقيق سموه لهذا اإلنجاز يشكل مصدر  «
فخر واعتزاز لألسرة الرياضية في المملكة ولكافة شعب 

البحرين، مشيرة إلى أن سموه ضرب أروع األمثلة في اإلخالص 
والتسلح بقوة اإلرادة من أجل رفع راية الوطن في المحافل 

الدولية، واستطاع أن يجسد شعار “عام الذهب فقط” على أرض 
الواقع وهو الشعار الذي حفز وألهم جميع الرياضيين، وفي 

مقدمتهم سموه لتحقيق اإلنجازات، والذي نفتخر به جميعا 
كقائد وبطل رياضي من الطراز الرفيع قاد ومازال يقود الرياضة 

البحرينية إلى المزيد من التألق.

خالد حسن

الطائ���رة  للريش���ة  البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س  رفع���ت 
واإلسكواش، رئيس االتحاد العربي للريشة الطائرة سوسن 
تقوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
حض���رة صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
ورئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
س���لمان آل خليف���ة  ، وولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
س���لمان بن حمد آل خليفة، بمناس���بة فوز سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ببطولة العالم للرجل الحديدي في كونا. 

وأك���دت تق���وي أن اإلنجاز التاريخي الكبير الذي حققه س���موه 
يضاف إلى الرصيد المش���رف لإلنجازات الرياضية والش���بابية 
التي حققها سموه في رياضة الترايثلون، وأنه جاء بعد جهود 
كبيرة ومتميزة متواصلة بذلها سموه في التحضير والتدريب 
لهذا الس���باق ال���ذي يحظى بمش���اركة األبط���ال الرياضيين من 

مختلف دول العالم.
وأوضح���ت أن اإلنج���از المتمي���ز الذي حققه س���موه يبرهن من 
ا  جدي���د على المكان���ة المتقدمة التي بات يحتلها س���موه محليًّ
ا بدعم وتوجيه مباشر من الداعم األول لكافة  ا ودوليًّ وإقليميًّ

الرياضيين في المملكة عاهل البالد المفدى.

الداخلي���ة  ب���وزارة  المجتم���ع  ش���ؤون  مستش���ار  عب���ر 
عبداللطيف الس���كران عن تهانيه إلى ممثل جاللة الملك 
لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب، رئي���س المجل���س 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة، رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 

تحقيقه لقب بطولة العالم للرجل الحديدي. 

وأكد السكران أن النتيجة 
حققه���ا  الت���ي  المتمي���زة 
المكان���ة  تؤك���د  س���موه 
الرائدة التي يحتلها سموه 
منافس���ات  س���احة  عل���ى 
بط���والت الرجل الحديدي 
م���دى  وتؤك���د  الدولي���ة 
إصرار سموه على تحقيق 
النتائ���ج المتميزة من أجل 
م���ن  نخب���ة  م���ع  التواج���د 

أبطال هذه الرياضة. 
وأشار السكران إلى أن اإلنجاز الجديد لسمو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليفة يعد مح���ل فخر واعت���زاز البحرينيين 
جميعا، ويضاف إلى سلسلة اإلنجازات الرياضية المتميزة.

السكران: نتيجة متميزة
رف���ع رئي���س اتح���اد غرب آس���يا لبن���اء األجس���ام واللياق���ة البدنية النائ���ب األول 
لرئيس اتحاد دول غرب آسيا لرفع األثقال مساعد رئيس االتحاد العربي رئيس 
االتح���اد البحرين���ي لرف���ع األثقال س���لطان الغانم باس���مه وباس���م مجل���س إدارة 
االتحاد أحّر التهاني والتبريكات لمقام جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو 
ولي العهد وذلك بمناس���بة تحقيق س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة المركز 
األول ببطول���ة العالم للرجل الحدي���دي التي أقيمت في كونا بالواليات المتحدة 

األميركية بمشاركة 3000 متسابق من 82 دولة من مختلف أنحاء العالم.

الرفي���ع  الغان���م أن ه���ذا اإلنج���از  وأك���د 
لجه���ود  إنم���ا يأت���ي تواص���الً  والمتمي���ز 
س���موه الطيب���ة والمخلص���ة لرف���ع اس���م 
المملك���ة الحبيبة في مختل���ف المحافل 
الرياضي���ة الدولي���ة والقاري���ة والعالمية، 
مش���يًرا إل���ى أن جميع منتس���بي االتحاد 
والالعبي���ن  األثق���ال  لرف���ع  البحرين���ي 
والالعب���ات يعت���زون ويفتخ���رون به���ذا 
اإلنجاز وبالنتائج المشرفة التي يحققها 
سموه التي وضعت البحرين في مصاف 
ال���دول المتقدمة في هذه البطولة وفي 
جمي���ع الرياض���ات األخرى، ومؤك���ًدا أن 
س���موه يواصل عط���اءه وإنجازاته بكل 

كف���اءة واقت���دار في ظل دع���م واهتمام 
سيدي عاهل البالد المفدى.

الغانم: تواصال لجهود سموه

 سلطان الغانم

عبداللطيف السكران

رف���ع الدكت���ور خال���د ب���ن عبدالرحم���ن الحيدان النائ���ب األول لرئي���س االتح���اد البحريني لكرة اليد أس���مى آي���ات التهاني 
والتبري���كات ال���ى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حمد بن عيس���ى آل خليفة عاه���ل البالد حفظه هللا ورعاه، 
والى مقام صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والى مقام صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حمد آل خليفة ولي العه���د نائب القائد العام النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء حفظه هللا 
ورعاه بمناسبة احراز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مالمركز االول ببطوله العالم للرجل الحديدي والتي اقيمت 

بكونا بالواليات المتحدة المريكية.

الحي���دان أن س���موه اطل���ق عل���ي  وق���ال د. 
م���ن  اول  وكان  الذه���ب  ع���ام   2018 ع���ام 
ولك���ن  الذه���ب  واح���رز  المس���ؤلية  تحم���ل 
الق���اري  ولي���س  العالم���ي  المس���توى  عل���ي 
واالقليم���ي مضيفا بان ه���ذا االنجاز نتيجة 
عم���ل متواص���ل لعدة س���نوات ولي���س وليد 
اليوم وهو نتيج���ة طبيعية للرعاية الكبيرة 
القط���اع  ينال���ه  ال���ذي  الواض���ح  واإلهتم���ام 
الرياض���ي من لدن حض���رة صاحب الجاللة 

المل���ك المف���دى وف���ق إس���تراتيجية ورؤى 
سديدة كان لها األثر البالغ فيما وصلت إليه 
الرياض���ة البحرينية من مكانة متميزة على 
الصعيدين القاري والدولي، وأصبح للشباب 
الش���باب  رأس���هم ش���يخ  البحرين���ي وعل���ي 
س���مو الش���يخ ناصر الفخر ف���ي ترجمة هذا 
الدع���م ال���ى واقع ملموس من خ���الل التألق 

الخارجي في المجال الرياضي.
أكد د. الحيدان بان سمو الشيخ ناصر بهذه اإلنجازات المشرفة اعطى الدافع  «

للجميع لتحقيق االنجازات وانه ال مستحيل في الرياضة متي ما توفرت العزيمة 
وقال أن قيادة سموه للجنة األولمبية البحرينية والخطط التي يقدمها سوف تصل 

خالد الحيدانبالرياضة البحرينية العلي المستويات وتصل للعالمية بااللعاب االخرى.

أطلق “عام الذهب” وكان أول من تحمل المسؤولية وأحرز الذهب

تهنئة خالد الحيدان



قمة مفصلية
بع���د الخس���ارة المذلة أمام هولندا بثالثي���ة نظيفة في المجموع���ة األولى لدوري األمم 
األوروبي���ة، بلغ م���درب ألمانيا يواكيم ل���وف والجيل القديم المتوج بط���ال للعالم 2014 
الحضيض وبات مطالًبا برد فعل وإنجاز في مواجهة فرنسا بطلة العالم اليوم لتفادي 

الهبوط من المستوى األول.

المنتخ���ب  ينتف���ض  أن  يتوق���ع  الجمي���ع  وكان 
األلمان���ي بع���د الخ���روج بخفي حنين م���ن الدور 
لك���ن األم���ور ازدادت  األول لموندي���ال روس���يا 
ألحق���ت  الت���ي  هولن���دا  أم���ام  وتجل���ت  س���وًءا 
أقس���ى هزيمة بجارتها في تاريخ اللقاءات بين 

المنتخبين.
واعت���رف ل���وف ال���ذي ب���دا محبًطا بع���د المباراة 
في تصريحات للتلفزي���ون األلماني بأن النقاش 

حول مستقبله “أمر طبيعي”

 ويرتبط لوف بعقد مع منتخب ألمانيا حتى عام 
2022. لك���ن بع���د الهزيم���ة المؤلم���ة أم���ام هولن���دا، 

أصبحت الش���كوك تحوم حول مس���تقبله وربما 
تكون مباراة فرنسا اليوم مفصلية بالنسبة له.

أوليفر كان: “يتعين على الالعبين  «
البارزين قيادة المجموعة وتحمل 

مسؤولياتهم، وعندما ال يقومون بذلك 
يختل توازن الفريق”.

)وكاالت(

منتخب المانيا تحت الضغط

sports@albiladpress.com
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يب���دو غول���دن س���تايت ووريزر مرش���ًحا للفوز بلق���ب دوري كرة الس���لة األميرك���ي للمحترفين للم���رة الثالثة توالًي���ا، وذلك رغم 
طموحات فرق مثل بوس���طن س���لتيكس وهيوس���تن روكتس وجاره لوس أنجليس ليكرز الذي يس���عى الس���تعادة مكانته من 

خالل التعاقد مع “الملك” ليبرون جيمس.

ويه���دف فريق الم���درب س���تيف كير إلى 
أن يصب���ح أول من يتوج باللقب لموس���م 
ثال���ث عل���ى التوال���ي منذ ل���وس أنجليس 
ليك���رز ال���ذي حقق ذل���ك بي���ن 2000 و2002، 
وال يب���دو أنه يعتمد مب���دأ التعامل مع كل 
مباراة على ح���دة بل أعلن عن طموحاته 
حتى قبل انطالق الموس���م الذي يفتتحه 
الي���وم الثالثاء على أرض���ه بمباراة صعبة 
ج���ورج  وب���ول  وس���تبروك  راس���ل  ض���د 

ورفاقهما في أوكالهوما سيتي ثاندر.
ووحدهم���ا ل���وس أنجليس ليك���رز )مرتان 
احداهم���ا كمينيابولي���س ليك���رز بين 1952 
و1954( وش���يكاغو بولز بقيادة األس���طورة 
ماي���كل ج���وردن )مرت���ان بي���ن 1991-1993 

و1998-1996(، أح���رزا اللق���ب ث���الث م���رات 
متتالية، فيما يحمل بوس���طن س���لتيكس 
الرق���م القياس���ي المطل���ق بثماني���ة ألقاب 

متتالية بين 1959 و1966.
وكانت هناك إمكاني���ة أن يحتفل ووريزر 
ف���ي نهاي���ة الموس���م الق���ادم بلقب���ه الرابع 
تواليا عوضا عن البحث عن لقب رابع في 
5 مواس���م، لو لم يخس���ر المباراة الس���ابعة 
الحاس���مة في نهائ���ي 2016 ض���د كليفالند 
كافالييرز ونجم���ه ليبرون جيمس اللذين 
خس���را أم���ام فري���ق كير ف���ي نهائ���ي 2015 

و2017 و2018.
ويدرك ووريرز أن الفرصة المتاحة أمامه 
هذا الموسم قد ال تكون موجودة الموسم 

المقب���ل في حال خس���ر إثني���ن من ركائزه 
األساس���ية وهم���ا كيف���ن دوران���ت، أفضل 
الع���ب في نهائي 2018، وكالي طومس���ون 
ألنهم���ا س���يصبحان العبي���ن حري���ن ف���ي 
تموز/يولي���و المقب���ل، الس���يما أن الفري���ق 
يسعى إلى تحجيم نفاقاته والبقاء ضمن 
س���قف الرواتب المفروض من قبل رابطة 
الدوري، بعدما أنفق أمواال طائلة لتشكيل 

الفريق الحالي.
ويتوق���ع أن يح���اول الج���ار الل���دود لوس 
أنجلي���س ليك���رز الحصول عل���ى خدمات 
دورانت الصيف المقبل من أجل استعادة 
مكانته بعد أن غاب عن األدوار اإلقصائية 

“بالي اوف” لخمسة مواسم متتالية.

وبدأت عملية البناء في ليكرز اعتباًرا من 
ه���ذا الموس���م بضم جيم���س )33 عاًما( من 

كافالييرز مقابل 154 مليون دوالر.
ويتخ���وف جمه���ور ووريرز م���ن تكرار ما 
حص���ل م���ع جيمس ال���ذي ت���رك كافالييرز 
بحث���ا عن األلقاب مع ميامي هيت وحين 
حق���ق مبتغاه )فاز بلقبين( ع���اد إلى فريق 
بداياته، مع دورانت الذي ترك أوكالهوما 
س���يتي بع���د أن عجز ع���ن إح���راز األلقاب 
معه م���ن أجل االلتحاق بفري���ق كير الذي 
الموس���مين  ف���ي  ال���دوري  خات���م  منح���ه 

الماضيين.

  ستيفن كيري “نحن نتحدث عن  «
الثالثية ألنها على مرأى منا وحسب. 

ال أعتقد إنه أمر يتحقق كل يوم. 
لكن عندما يبدأ الموسم سيطرح 

كل شيء على الطاولة، ما هو على 
المحك في ما يتعلق بتوقعاتنا”.

)وكاالت(

مرشح فوق العادة

ستيفن كيري

الثالثاء 16 أكتوبر

دوري األمم األوروبية 
ألمانيافرنسا 21.45

مباريات ودية 
البرازيل
بلجيكا

األرجنتين
هولندا

20.45
21.45

مواجهة مختلفة
أكد نيكوالس أوتاميندي، مدافع المنتخب األرجنتيني، أن فريقه سيسعى للفوز على البرازيل، اليوم الثالثاء، رغم أن المباراة التي ستجمع بينهما تحمل الصفة الودية.وقال 
أوتامين���دي، ف���ي تصريح���ات لش���بكة إي إس بي إن “جميعنا يرى قميص البرازيل األصف���ر، ولدينا رغبة في الفوز، المباراة أمام البرازيل تختل���ف عن بقية المباريات األخرى، 

أتمنى أن تسير األمور على أفضل نحو”.

وع���اد مداف���ع مانشس���تر س���يتي اإلنجلي���زي 
لصف���وف المنتخب األرجنتين���ي، بعد الخروج 
المبك���ر للفري���ق من بطول���ة كأس العال���م 2018 

بروسيا.
وأض���اف أوتامين���دي “أتمنى أن نق���دم مباراة 
جي���دة أم���ام البرازي���ل، م���ن أجل أن يكتس���ب 

الالعبون الجدد خبرة دولية”.
عل���ى جان���ب آخر، لن يش���ارك نج���م المنتخب 
مب���اراة  ف���ي  ميس���ي،  ليوني���ل  األرجنتين���ي، 
البرازي���ل، حي���ث إن���ه انقط���ع ع���ن االنضم���ام 
لمنتخ���ب بالده، منذ س���قوطه ف���ي المونديال 

الماضي.
المنتخ���ب  نج���م  تح���دث  األم���ر،  ه���ذا  وع���ن 
األرجنتين���ي باولو ديب���اال، قائاًل “كلن���ا نعلم ما 
الذي يعنيه تواجد ميسي داخل الملعب وقدر 
المس���اعدة الت���ي يمكن���ه أن يقدمها لن���ا، ولكن 

هذا قرار يخصه وحده، نحن ننتظره”.
باولو ديباال: “كلنا نعلم ما الذي يعنيه تواجد ميسي داخل الملعب وقدر المساعدة التي يمكنه أن يقدمها لنا، ولكن هذا قرار يخصه 

وحده، نحن ننتظره”.

)وكاالت(

انطوائي وشرس
ش���دد بيب جوارديوال، المدير الفني لمانشس���تر س���يتي اإلنجليزي، على الدور الكبير الذي يلعبه ليونيل ميس���ي، نجم برش���لونة اإلس���باني. وقال جوارديوال، في 

تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو “ميسي شخص انطوائي وشرس، كما أنه يساعد زمالءه على أن يكونوا أفضل”.

وأض���اف “ميس���ي يك���ره الهزيم���ة، إن���ه يلع���ب مثلم���ا كان 
صغي���ًرا، كم���ا أن���ه يصن���ع الف���ارق لفريق���ه ف���ي المباريات 

القوية”.
وتاب���ع جوارديوال “لقد س���اعدنا يوهان كرويف، على فهم 
ك���رة القدم بش���كل مختلف، نحن نفوز وهو يقوم بش���رح 
أس���باب االنتص���ار لنا، وعندما نخس���ر، يح���دث ذلك األمر 

أيًضا، لقد جعلنا نحب هذه اللعبة”.
وأردف “الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي؟ 
ال أع���رف م���ا إذا كنا مس���تعدين للف���وز بذلك، لي���س لدينا 

تاريخ األندية األخرى”.
وأت���م “لاير مدري���د وبرش���لونة ويوفنتوس، أظه���روا أنهم 
يري���دون الف���وز بدوري األبط���ال، ونفس الح���ال ألتلتيكو 
مدري���د، ال���ذي قام بعمل جي���د خالل الس���نوات الماضية، 

سنحاول أن نكون هناك معهم”. 
بيب جوارديوال: “لقد ساعدنا يوهان كرويف، على  «

فهم كرة القدم بشكل مختلف، نحن نفوز وهو يقوم 
بشرح أسباب االنتصار لنا، وعندما نخسر، يحدث 

ذلك األمر أيًضا، لقد جعلنا نحب هذه اللعبة”.

)وكاالت(

ليونيل ميسي

)وكاالت(

ش���ّدد الصرب���ي نوف���اك ديوكوفيتش الخناق عل���ى اإلس���باني رافايل نادال 
متص���در التصني���ف العالم���ي لالعبي ك���رة المض���رب المحترفي���ن، بتقليصه 
الفارق عنه إلى 215 نقطة إثر تتويجه بطالً لدورة شنغهاي الصينية، ثامنة 

دورات الماسترز لأللف نقطة.

وبفضل هذا التتويج الذي جاء على 
حس���اب الكرواتي بورنا تشوريتش 
ديوكوفيت���ش  صع���د  و6-4،   6-3

م���ن المركز الثالث إل���ى الثاني على 
حس���اب السويس���ري روجيه فيدرر 
الذي فقد نقاًطا كثيًرا في ش���نغهاي 
كون���ه حامل اللق���ب الع���ام الماضي 
إال أن���ه خ���رج ف���ي نص���ف النهائ���ي 

بخسارته أمام تشوريتش بالذات.

ول���م يط���رأ أي تعديل عل���ى المراكز 
من 4 إلى 10 في فئة الرجال.

وف���ي فئ���ة الس���يدات، كان التغيي���ر 
العش���ر  المصنف���ات  بي���ن  الوحي���د 
األوليات صعود التشيكية كارولينا 
بليس���كوفا وصيف���ة دورة تيانجين 
الخام���س  المرك���ز  إل���ى  الصيني���ة، 
ايلين���ا  األوكراني���ة  حس���اب  عل���ى 

سفيتولينا.

ديوكوفيتش يقترب

7660 نقطة اإلسباني رافايل نادال1

7445 الصربي نوفاك ديوكوفيتش2

6260 السويسري روجيه فيدرر3

5860األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو4

5025 األلماني ألكسندر زفيريف5

 7421 نقطةالرومانية سيمونا هاليب1
 6461الدنماركية كاروالين فوزنياكي2
 5400األلمانية أنجيليك كيربر3
 4740اليابانية ناومي أوساكا4
 4465التشيكية كارولينا بليسكوفا5

تصنيف الرجال

تصنيف السيدات
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أشاد رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي 
تلق���اه  ال���ذي  الالمح���دود  بالدع���م  الش���علة 
الصحاف���ة البحرينية من ل���دن عاهل البالد 
صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة، ورئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
مؤك���دا أن���ه عامل مه���م الرتق���اء الصحافة 
ووص���ول الكلمة الح���رة النزيه���ة إلى أعلى 
حف���ل  هام���ش  عل���ى  ذل���ك  مس���توى.جاء 
 ”yoyas“ الغ���داء ال���ذي أقيم برعاي���ة مطع���م
بمناس���بة م���رور 10 أع���وام عل���ى تأس���يس 
“الب���الد”، وذلك في مق���ر الصحيفة، بحضور 
رئي���س التحرير رئي���س جمعية الصحفيين 
البحريني���ة مؤنس الم���ردي، وعضو مجلس 
اإلدارة جواد الحواج، ومدير التحرير أيمن 
همام، ورؤساء األقسام، وموظفي “البالد”. 
وأش���اد الش���علة بم���ا يبدي���ه فري���ق العم���ل 
م���ن تع���اون وتف���ان وإخ���الص للصحيف���ة، 
عل���ى الرغ���م م���ن التحدي���ات الت���ي تواجه 
عملي���ة اإلعالم عموم���ا، والنش���ر خصوصا، 
وبروح  ولكن تمكنا في “الب���الد”  مس���تدركا: 

عم���ل الفري���ق الواح���د م���ن التغل���ب عليها، 
وشكلت قصة نجاح بحرينية.

بدوره، أع���رب الحواج عن فخره بالعاملين 
المعلوم���ة  نش���ر  وبتط���ور  بالصحيف���ة 
وبمصداقي���ة الكلمة وش���فافيتها، مما يؤكد 

ريادتها على الساحة اإلعالمية بالبحرين. 
وعبر الرئيس التنفيذي لـ “البالد”  «

أحمد البحر عن سعادته باالحتفال، 
معلنا أنه يوم سعيد للجميع في 
اإلدارة ولجميع فريق العمل في 

الصحيفة، خصوصا أنه يشهد صدور 
العدد األول من الصحيفة باللغة 

اإلنجليزية على الموقع. وبارك رئيس 
التحرير مؤنس المردي لرئيس 
مجلس اإلدارة وأعضائها، ولكل 

المسؤولين والعاملين بالصحيفة، 
قائال إنها وصلت حاليا إلى مستوى 

ورقم صعب في الصحافة البحرينية، 
مؤكدا أنه ورغم التحديات نحن اليوم 
وبفضل من الله ودعم من مجلس 

اإلدارة والعاملين بالصحيفة، في 
مكان مميز ومرموق.

الشعلة: “^” قصة نجاح بحرينية
الصحيفة م���ن  األول  ال���ع���دد  إص�����دار  ع��ل��ى  س���ن���وات   10 ب���م���رور  االح��ت��ف��ال 
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بدور المالكي



تحصل على فرصة ثمينة لتحسين موقعك.

أبِرز مواهبك وقدراتك المهنية التي تتمتع بها.

يمكن أن تمر بيوم من اإلرهاق غير العادي.

تشعر بضغوط، لكنك ال تنجح في تحديد سببها.

حافظ على مشاعرك، وال تعّرض نفسك للتعب.

عليك القيام أيضا ببعض التمارين الرياضية.

تسير األمور بشكل جيد ومستقيم، فال تخف.
 

ال تتأخر؛ ألن حظوظ النجاح أقوى اليوم.

تتميز هذا اليوم بحيوية ال تعرفها منذ مدة 
طويلة.

يتحدث هذا اليوم عن نقاشات حامية 
وصراعات.

انتبه لصحتك وال تهمل أّي عارض تشعر به. 

تحصل على معلومات مفيدة وتدقق في 
التفاصيل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

16 اكتوبر

1066
وليام الفاتح دوق 
نورمندي يهزم 

هارولد 
جودوينسون 
ملك إنجلترا 

في موقعة 
هاستنجز، ويعلن نفسه 

ملًكا على إنجلترا.

تستعد النجمة المغربية 
منى أسعد التي تعيش 
في البحرين منذ اكثر 

من 15 سنة لطرح 
فيديو كليب أغنيتها 

الجديدة، وهي من 
كلمات يونس آدم، لحن 

نبيل الحوري.

يك��رم مهرجان الخرطوم للفيلم العربي في دورت��ه الرابعة المقامة في الفترة 
من 20 إلى 25 الجاري بالسودان، الفنان فاروق الفيشاوي ويمنحه درع اإلنجاز 

الفني، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة.
ويش��ارك في المهرج��ان 3 أفالم مصرية، ه��ي “األصليين”، و 

“تراب الماس”، و “فوتوكوب��ي”، كما يكرم المهرجان النجمة 
إلهام ش��اهين، ويمنحها درع اإلنجاز الفني تقديًرا لمسيرتها 

الفنية الممتدة.
وكان مهرج��ان اإلس��كندرية الس��ينمائي الدولي ل��دول البحر 

المتوس��ط في دورته ال�34، قد كرم الفيشاوي، الذي أعلن إصابته 
بمرض السرطان، األمر الذي أصاب الحضور بصدمة.

كشف الفنان إبراهيم الحربي النقاب عن مسلسله االجتماعي الجديد “حضن 
الش��وك”، من تأليف عبدالله السعد، وإخراج حمد البدري، والمقرر عرضه في 

دورة شهر رمضان 2019.
ويجدد الحربي تعاونه مع ش��ركة كنوز الخليج لإلنتاج الفني، 

الت��ي أنتجت مسلس��ل “الخاف��ي أعظم”، تألي��ف عبدالله 
الس��عد، وإخراج أحمد المقلة، والذي حقق نجاًحا كبيًرا في 
رمض��ان الماضي، وينضم إلى الحربي في عمله الجديد كل 

من النجوم: إلهام الفضال��ة وخالد البريكي ومحمد العلوي 
وليلى عبدالله ونور الغندور وس��عود بوشهري. ومن المنتظر 

أن تعلن كاميرا المخرج بدء التصوير في شهر نوفمبر.

يعرض نادي البحرين للسينما األربعاء المقبل الفيلم األلماني الشيكي 
“جاك��وب الكذاب”. وتدور قصه الفيلم في غت��و بولندي في األربعينات 

م��ن الق��رن الماضي، إذ يعتق��ل جاكوب مؤقت��ا من قبل 
ضباط ألمان وبينما كان في المخفر يس��مع بالصدفة 
على الرادي��و الخاص بهم بأن ال��روس يتقدمون على 
القوات النازية فيشعر بس��عادة غامرة إزاء احتماالت 
الحري��ة. ومن أجل إقن��اع اآلخرين باألخب��ار يدعي بأن 

لدي��ه جهاز راديو خاصا به وهي جريمة خطرة في الحي 
اليه��ودي، فب��دأ في اخت��الق أخبار وهمي��ة للحفاظ على 

خداعه. 

tariq.albahar
@albiladpress.com

أك���������ات ب���ح���ري���ن���ي���ة ب����أس����اط����ي����ر ع���ال���م���ي���ة

ما أصل قصة “الدارمندر”؟

التي  اللذيذة،  الشعبية  األكللالت  بأشهر  القدم  منذ  البحرينية  المائدة  تزخر 
تللأثلليللره من  اللللذي جللاء  )الللعلليللش(  األرز  الللمللقللام األول على  فللي  بالطبع  تللركللز 
كشبه  الخليجية  إلى  البحرينية  األكللالت  وتتشابه  والهند.  المجاورة  الللدول 
اللمسات  البحرينيين أبدعو بوضع  بالكبسة السعودية مثال، لكن  “المجبوس” 
البحرينية وطريقة تقديمها، فالموقع الجغرافي للبحرين جعلها محطة اللتقاء 
بين  التجارية  العالقة  أن  كما  والمادية،  الفكرية  مستوياتها  في  الحضارات 
خلقت  والشام،  والعراق ومصر  الهند  من  األخللرى  والشعوب  البحرين  شعب 
نوعا من التالقح والتأثيرات المتبادلة التي أثرت المطبخ البحريني من خالل 

أنواع األكالت الشعبية وأساليب الطهي وأدوات الطبخ.

وب���ال���رغ���م م����ن ت���ط���ور ال���ح���ي���اة ف��ي 
ال��ب��ح��ري��ن، ل���م ت��ن��دث��ر ه���ذه األك���ات 
ال���ش���ع���ب���ي���ة، أب��������دا ف���ي���ق���ب���ل ع��ل��ي��ه��ا 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ون ال���ي���وم ع��ب��ر ال��م��ط��اع��م 
في  تنتشر  التي  المتنوعة  الشعبية 

العديد من محافظات المملكة.
وت��خ��ت��ل��ف أص������ول ه�����ذه األط��ع��م��ة 
ج��اءت  ال��ت��ي  المتنوعة  وم��ص��ادره��ا 
وإفريقيا  ال��ف��رس  وب���اد  الهند  م��ن 
إن  األساطير  تقول  فمثا  وغيرها، 
فتاة  إل���ى  ت��ع��ود  أص��ل��ه��ا  “الدارمندر” 
تدعى بيبي دارمنده كانت تعيش في 
بينما كانت  ي��وم  ف��ارس، وذات  ب��اد 
من  برجال  وإذا  قريتها،  في  تتجول 
جيش الملك الظالم يطاردونها؛ بغية 
ال��ض��رر بها واالع��ت��داء عليها،  إل��ح��اق 

ينقذها  أن  هللا  إلى  الفتاة  فتضرعت 
من براثن الشر حتى لو استدعى األمر 
أن تشق األرض وتبتلعها، فاستجاب 
لدعائها وانشقت األرض وبلعتها  هللا 
ول���م ي��ب��ق م��ن��ه��ا ف���وق س��ط��ح األرض 

سوى غطاء رأسها.
وجرت العادة في ما بعد على إقامة 
الفتاة، وذلك  تلك  النذور على شرف 
ال���ذي يطبخ  ال��دارم��ن��ده  ب��إع��داد خبز 
وي��وزع  وال��ده��ان  والسكر  الهيل  م��ع 
ع���ن ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ذر، ف��ت��دع��ى ام���رأة 
مختصة في تاوة الدعاء أو تعويذة 
رأس  غطاء  معها  وتجلب  الدارمنده 
الخبز  على  ال��دع��اء  تتلو  ث��م  خ���اص، 

ويقدم للسيدات فقط. 
السائدة  الشعبية  المعتقدات  وم��ن 

أال  يجب  ال��دارم��ن��ده  خبز  أن  قديما 
ي��ت��ع��رض ألش���ع���ة ال��ش��م��س وي��ج��ب 
أن  أو  أك��ل��ه،  ع��ن  ال��رج��ال  يمتنع  أن 
ي��ش��اه��دوا ال��ن��س��اء ع��ن��د أك��ل��ه؛ فيعد 
ي��ق��رأ عليه  ق����در خ����اص ال  ل��ل��رج��ال 

الدعاء الخاص بالسيدات.
وم����ع ال��ت��ق��دم وال��ت��خ��ل��ي ع���ن بعض 
ال���خ���راف���ات ت����رك ال���ن���اس االع��ت��ق��اد 
الخبز  إعداد  إلى  بالدارمنده وعمدوا 
ال��ع��ادة  ب��ح��ك��م  ال���ن���ذور  ع��ن��د تحقيق 
الحي  ن��س��اء  تجتمع  إذ  وال��ت��س��ل��ي��ة، 
األمنية  تحقيق  عند  الخبز  ل��ت��ن��اول 
ال���ت���ي ن�����ذر ص���اح���ب ال����ن����ذر إع�����داد 

عادة  وينذر  تحققها،  عند  الدارمنده 
إل���ى ش��ف��اء م��ري��ض أو ح��م��ل ام���رأة 
يصعب حملها أو سامة شخص من 

مكروه أو عودة مسافر.

ومن جهة أخرى اشتهرت  «
البحرين بصناعة الحلوى 

البحرينية التي توارثتها 
األجيال أبا عن جد، فارتبطت 

هذه الصناعة الشعبية باسم 
البحرين، ولعب أهل المهنة 

دورا بارزا في الحفاظ عليها 
وتطويرها وتعليمها للمهنيين 

الشباب.

اللقيمات من األطباق البحرينية المحبوبة 

ك���ش���ف ال���م���م���ث���ل ال���ك���وم���ي���دي 
أت��ك��ي��ن��س��ون  روان  ال��ب��ري��ط��ان��ي 

ال��ش��ه��ي��ر ب��ش��خ��ص��ي��ة م��س��ت��ر ب��ي��ن، 
أو تجسيد  ال��ظ��ه��ور  ي��ع��اود  ل��ن  أن���ه 
سينمائي  فيلم  ف��ي  الشخصية  تلك 

بالمستقبل، الفتا إلى أنه لم يعد لديه 
ه��ذا  ف��ي  تقديمه  يمكن  ج��دي��د  ش���يء 

الشأن.
وجاء تصريح أتكينسون أثناء ظهوره  «

ببرنامج “جراهام نورتون شو”، مع 
عدد من نجوم السينما، إذ عبر عن 

اكتفائه من هذه الشخصية إلى األبد، 
وأمنيته في التقاعد وتعليم فنون 
المسرح للممثلين الجدد بمعهد 

لندن للفنون المسرحية.

اختفاء 
مستر بين

طارق البحار
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 1933
الملك فؤاد يوقع مرسوًما بتأسيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

 1946
إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية بعد إدانتهم.

 1948
دول أوروبية توقع على مشروع مارشال بتقديم مساعدة اقتصادية أميركية.

  1965
الرئيس التونسي بورقيبة يقترح فتح حوار مباشر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

 2017
سقوط طائرة ركاب في الوس مما أدى إلى مقتل كل من فيها وهم 49 شخصا.
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وتعتبر اللقيمات من األطباق البحرينية والخليجية المحبوبة  «
وتسمى “العوامات” أو “لقمة القاضي” في بعض األقطار العربية 
األخرى. أما الساكو فهي من الحلويات اللذيذة التي تقدم عادة في 

شهر رمضان وفي المناسبات وفصل الشتاء، وهي تشبه في طعمها 
ومظهرها إلى حد كبير الحلوى وتتكون من حبيبات الساكو والسكر 

والزعفران والماء والهيل المطحون والزيت والجوز أو الكازو.

وتنتشر في البحرين العديد من الطبخات الرئيسة الشعبية التي  «
يمتزج فيها األرز مع السمك والدجاج واللحوم بمختلف أنواعها 

كالمجبوس والمصلي والمحمر واللموش وجريش الروبيان 
والهريس والمضروبة واليبولة والثريد والدقوقة، واألخيرة هي طبخة 

مكونة من سمك العوم مع التمر الهندي والماء إلى جانب طبق 
القشيد )ناشف سمك القرش الصغير( إضافة إلى طبخة المرقوقة 

وهي مكونة من عجين الخبز والدجاج. وسميت المضروبة بهذا 
االسم ألنه بعد إعداد األرز مع الدجاج الخالي من العظام يتم ضربه 

حتى يصبح كالعجين.

اللقيمات



خريطة برامج “كانو الثقافي”

تشارك باميال أندرسن حاليا في برنامج “رقص النجوم” بالنسخة  «
الفرنسية، إذ تبذل ما بوسعها لتنال عالمات جّيدة وليتحّسن أداؤها. 

فهي تتدرّب جيدا مع شريكها الراقص الفرنسي ماكسيم ديريمز ليكّونا 
ثنائيا ناجحا.

يدش���ن مركز عبدالرحمن كانو الثقافي برنامجه الثقافي الجديد لش���هر أكتوبر، نوفمبر وديس���مبر 2018 بباقة مميزة بالعديد من الفعاليات واألنش���طة المتنوعة. فقد نظم المركز 
بتاري���خ 2 أكتوب���ر محاض���رة بعنوان “اإلعالم وتأثيره في ثقافة الش���عوب” لإلعالمي فرات البس���ام وأدار الحوار المستش���ار عبدالمنعم العيد. وتبعته���ا محاضرة بعنوان “تخطيط 

التعليم الذاتي” بتاريخ 9 أكتوبر لراشد الفضلي وأدار الحوار عيسى المال. وينظم المركز أمسية ثقافية فنية لعيسى هجرس في يوم الثالثاء الموافق 23 أكتوبر. 

ويختت���م المرك���ز فعاليات أكتوبر بتدش���ين 
للش���اعرة ري���م الحمادي  ديوان “قال الريم” 
ف���ي  هج���رس،  عيس���ى  الح���وار  ويدي���ر 
ي���وم األح���د المواف���ق 28 أكتوب���ر، ويتبع���ه 
محاضرة بعنوان “القيمة الفنية التش���كيلية 
للفنانة التش���كيلية  في األخت���ام الدلمونية“ 
زينب س���وار، وذل���ك يوم الثالث���اء الموافق 
30 أكتوب���ر، ويدير الحوار الفنان التش���كيلي 

أيمن جعفر. 
أم���ا باك���ورة فعاليات ش���هر نوفمب���ر فتقدم 
الفنان���ة صديقة األنصاري محاضرة بعنوان 
“األثر الحس���ي للمكياج في فن���ون التمثيل”، 
ي���وم الثالث���اء المواف���ق 6 نوفمب���ر، وتدي���ر 
الحوار اإلعالمية سكينة الطواش، ويتبعها 
في يوم الثالثاء الموافق 13 نوفمبر أمسية 
ش���عرية خليجية للشاعرات الهنوف محمد، 
ش���ريفة الحسيني )واليف( وماجدة الدهام، 

وتدير األمسية الشاعرة نوف نبيل.
 وتتوالى فعاليات المركز بتنظيم محاضرة 
األس���باب  الظه���ر..  أس���فل  “األم  بعن���وان 
جراح���ات  الستش���اري  والع���الج”  الوقاي���ة 

الم���خ واألعص���اب والعمود الفقري أش���رف 
الفه���دوي  الح���وار ضي���اء  الج���الد، ويدي���ر 
ي���وم الثالث���اء الموافق 27 نوفمب���ر؛ ليختتم 
 4 ب����  الجدي���د  البرنام���ج  فعالي���ات  المرك���ز 

أنش���طة ينظمه���ا ف���ي ش���هر ديس���مبر، تب���دأ 
بتنظي���م محاض���رة “اإلعج���از القانوني في 
الق���ران الكري���م )س���ورة يوس���ف( أنموذج���ا” 
لمحمد س���عيد الرحو، ويدي���ر الحوار صباح 
الجب���وري يوم الثالثاء الموافق 4 ديس���مبر. 
ويتبعه���ا األمس���ية الفني���ة الوطني���ة “فرحة 
وط���ن.. مي���الد وأعي���اد 3” ويدي���ر األمس���ية 
الثالث���اء  ي���وم  هج���رس  عيس���ى  الفن���ان 

الموافق 11 ديسمبر. 
 كم���ا ينظ���م المرك���ز ي���وم الثالث���اء الموافق 
“الح���روب  بعن���وان  محاض���رة  ديس���مبر   18

العربي���ة”  واآلث���ار  المتاح���ف  ومس���تقبل 
لرضي الس���ماك ويدير الح���وار زكريا رضي، 
وتتبعه���ا محاضرة بعنوان “رحلة الروح من 
األس���طورة إلى الفلسفة” لعبدالستار الراوي 
ويدير الحوار عبدالقادر عقيل يوم الثالثاء 

الموافق 25 ديسمبر.

الثالثاء
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تعرفت على الفنان علي بحر منذ الطفولة، وحينها كان متعلقا  «
بالفنانة فيروز، وطرحت عليه تكوين فرقة، وبالفعل باشرنا شراء اآلالت 
من محل في المنامة، وبدأنا العزف أوال في البيت، وكان علي بحر يومها 

يعزف “الكورد” بإصبع واحدة، ومن ثم قام بشراء كتيب لتعليم العزف 
على الجيتار والكوردات ومع الوقت أحيينا حفالت صغيرة في “الفريج“. 

في الثمانينات التقينا بالفنان خالد الذوادي في مدينة عيسى  «
وكان معه شقيقه محمد يعزف “درامز”، وشخص يدعى جاسم يعزف 

“البيز”، واتفقنا على تكوين فرقة. وأذكر أن أول أغنية كانت لنا هي 
“خسارة وراحت األيام”، وبعدها جاء الفنان إبراهيم الذوادي؛ لتكتمل 

الحلقة، وأصدرنا أول ألبوم للفرقة وهو “مريت على بابكم“ في العام 
1987. ومن هنا كانت االنطالقة. 

كان علي بحر حازما في وقت التدريبات وال يقبل بأي شخص يتخلف. «
وصيته كانت ”لو يبقى شخص واحد في الفرقة يجب أن تستمر وتبقى“.  «
جاءت عروض لخالد الذوادي وعلي بحر للتدريب في دول خليجية ولكن بسبب ارتباطهم بالفرقة لم  «

يذهبا. 
من الصعوبات التي عانينا منها كان المقر.. كنا نسمع مجرد وعود.  «
من الطرائف.. عندما نقوم بإجراء التدريبات يتسلل بعض الشباب ويضعون مسجالت خلف الباب  «

لتسجيل األغاني؛ لنتفاجأ بعدها أن األغاني تسربت وهي كانت لمشروع ألبوم.

كان على بحر إنسانا ودودا  «
وطيبا، وأكثر ما كان يزعجه 
وجود خالف بين هذا أو ذاك 
وأعني من فرقة األخوة. كان 

بمثابة والد للفرقة ويحل 
مشاكل الجميع بقلبه الكبير. 

أهم ما كان يحرص عليه علي  «
بحر هو استمرار الفرقة وعدم 

توقفها مهما كانت الظروف.

لقد استغلت شركات اإلنتاج اسم علي بحر لصالحها، وهذا ما  «
اكتشفناه الحقا.

لم يكن مستواي في العزف يقنع علي بحر، كنت أتلقى التشجيع  «
من الجميع باستثنائه، كان ينتقد ولكن بحب وبتوجيه لألفضل. 

ويحسب لعلي بحر أنه جعل من اإلخوة الخليجيين يغنون 
باللهجة البحرينية؛ بسبب حبهم لألخوة وعلي بحر خصوصا. 

كانت أحالم علي بحر بسيطة جدا كبساطته وطيبته، ومن تلك  «
األحالم شاركت الفرقة في مختلف الدول العربية كمصر وغيرها 

لتمثيل البحرين.

ثم فتح باب النقاش والمداخالت، وكان من  «
المتكلمين الفنان خليل الرميثي، الذي أوضح 
أن فرقة األخوة انظلمت ولم تقدر كما يجب. 

وبدورها طالبت بسمة البناء بضرورة عمل 
فيلم وثائقي عن مسيرة فرقة األخوة وعلي 

بحر، أما سامر الخان فقد أسرد قصته مع 
أغنية األخوة الشهيرة “على غفلة وبال ميعاد”. 

وتداخل أيضا عازف الجيتار لفرقة األخوة 
الحالي محمد راشد وتحدث عن تأثره منذ 

الصغر بالفنان الراحل.

مداخالتالفنان وجيه حسنالفنان سلطان الماص

أسامة الماجد

في ليلة كان عنوانها الوفاء ألسطورة الغناء الفنان علي بحر، أقيمت يوم أمس األول بمدرسة الموجة السابعة لتعليم الفنون 
ن���دوة بعن���وان “علي بحر ومش���وار فرقة األخ���وة البحرينية”، وحضرها عدد كبي���ر من محبي الفنان الراح���ل وفرقة األخوة من 
فناني���ن ومتابعي���ن. وتحدث في الندوة كل من الفنان وجيه حس���ن والفنان س���لطان الماص وأدارها الكاتب الصحافي أس���امة 

الماجد، إذ استعرض المتحدثان عالقتهما بالفنان الراحل وأهم المحطات في مشواره الطويل مع فرقة األخوة.
في مستهل الندوة إلقى عريف األمسية كلمة جاء فيها: 

أهال وسهال بكم في الموجة السابعة لتعليم 
الفنون، هذا الصرح الفني واألكاديمي الذي 
في  وال��ف��ن  الثقافة  رص��ي��د  م��ن  ليزيد  وج��د 
والطاقات  المواهب  وينمي  العزيز  وطننا 

ويدفعها إلى الطريق الصحيح.
ال��ي��وم تتحدث ع��ن علم م��ن أع��الم  ن��دوت��ن��ا 
بحسب  فنية  أس��ط��ورة  البحرين،  ف��ي  الفن 
وسمات  م��الم��ح  ل��ه  ف��ن��ان  والمكان.  ال��زم��ان 
كان أشبه  تختلف كليا عن سمات اآلخرين. 
بالنور الذي يتسرب من منفذ إلى منفذ ومن 
إنه الفنان الذي زرع مشاتل  قلب إلى قلب. 
بأغانيه جروح  العيون، وداوى  األف��راح في 
من  ظ��ال  برحيله  وت���رك  ال��ط��ري��ة،  المحبين 
أعمدة  أحد  بحر..  خميس  علي  إنه  الشوق.. 
مدرسة  الشهيرة،  البحرينية  األخ��وة  فرقة 

الموسيقى الواسعة. 
بكل  اإلح��اط��ة  نستطيع  لن  المؤكد  من  إننا 
لفرقة  بحر  ال��راح��ل علي  ال��ف��ن��ان  ق��دم��ه  م��ا 

إلى  وت��ح��ت��اج  طويلة  قصة  فتلك  األخ����وة، 
سنحاول  ولكننا  متعاقبة،  وندوات  جلسات 
لمشاهدة  االقتراب من سواحله  األقل  على 

اثنين من  شمسه وهي تمتد، وذلك بوجود 
أش��ق��ائ��ه، وال��ذي��ن رس��م��وا م��ع��ا ص���ورة وج��ه 
معنا ع���ازف درام���ز ف��رق��ة األخ��وة  اإلب����داع.. 

وجيه حسن، وعازف التانقو القدير سلطان 
فرقة  ذكريات  ويسترجعا  ليتحدثا  الماص؛ 
ف��االث��ن��ان  ب��ح��ر،  وع��ل��ي  البحرينية  األخ����وة 

واحد.. شوق ونار.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الندوة ونسجلها 

كنقاط؛ نظرا لتشعب الموضوع..

وصيته: لو يبقى واحد تستمر الفرقة
علي بح��ر ومش��وار “األخ��وة”... نار وش��وق

الزميل الماجد يحاور أعضاء فرقة األخوة
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نيكول كيدمان لدى وصولها العرض األول لفيلم 
“  المدمر” )ديستروير( في مهرجان لندن السينمائي. 

)رويترز(

تماش���يا مع إس���تراتيجيتها الهادفة إل���ى الترويج للمملكة وجه���ة لألفراح، أعلنت 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إقامة 4 حفالت زفاف كبرى خالل الفترة 
المقبل���ة وحتى ش���هر فبراي���ر 2019.  ومن المتوقع أن تس���تقطب ه���ذه االحتفاالت 
أكث���ر م���ن 2000 مدع���و سُيس���افرون عل���ى مت���ن ناقلتن���ا الوطنية طي���ران الخليج. 
وتفتخ���ر المملك���ة باحتضانه���ا العدي���د م���ن فن���ادق 5 و4 نج���وم، م���ع توف���ر قطاع 
مخص���ص بالكام���ل لتقديم مختلف الخدم���ات المتنوعة كاألطعمة والمش���روبات 
والترفي���ه ع���الوة عل���ى التروي���ج لمفاهي���م الزف���اف الفري���دة. وتأت���ي إقامة هذه 
الحف���الت تحت مظلة مش���روع الهيئة الس���ياحي “فرحتكم ف���ي البحرين”؛ بفضل 

عروضها المتنوعة التي تجذب العائالت والسياح من مختلف أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة، قال المستشار بهيئة البحرين للسياحة والمعارض علي  «

حسن فوالذ “يسرنا أن نعلن عن استضافة 4 حفالت زفاف كبرى هندية 
خالل األشهر القليلة المقبلة، والتي ستساهم بتوليد نحو 5 ماليين دوالر 

أميركي للناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين مما سُيعزز من مكانتها 
وجهة الستضافة األفراح وحفالت الزفاف”.

البحريـن واجهـة لحفـالت 
الزفـاف الكبـرى

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الوقوف الخاطئ

تج���اوب متابع���و إنس���تغرام “البالد” 
بش���أن  للصحيف���ة  اس���تطالع  م���ع 
مواق���ف  ف���ي  الخاط���ئ  الوق���وف 
السيارات بمجمع السلمانية الطبي، 
وما إذا كان سبب هذا السلوك يعود 
إل���ى ضعف ف���ي الرقاب���ة الذاتية أم 
المختص���ة.  الجه���ات  م���ن  تقصي���را 
 :)jassm1907@( المس���تخدم  وق���ال 
وتتف���رع  أوال،  الذاتي���ة  “الرقاب���ة 
واحت���رام  وال���ذوق  األخ���الق  منه���ا 

اآلخرين”.
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