
شهدت عملية تقديم طلبات الترشح 
لالنتخاب���ات في يومه���ا الثاني تقدم 
81 مترش���حا نيابي���ا وبلدي���ا، أي م���ا 
يس���اوي ثل���ث الطلب���ات المقدمة في 

اليوم األول والبالغة 240 مترشحا.
وكان نصي���ب الجنوبي���ة م���ن طلبات 
 ،41 11، والش���مالية  الترش���ح أم���س 

والعاصمة 13 والمحرق 16.
وقال المنس���ق العام للبلديات عاصم 
واألنظم���ة  اللوائ���ح  إن  عبداللطي���ف 
للمجال���س  المرش���حين  تل���زم جمي���ع 
م���ن  حس���اباتهم  بتصفي���ر  البلدي���ة 
الرسوم البلدية المتراكمة عليهم قبل 

الترشح لالنتخابات المقبلة.
 15 م���ن  أكث���ر  أوض���اع  أن  وأض���اف 
يت في اليوم األول  مرشحا بلديا ُسوِّ

من فترة تسجيل المرشحين.

ق���ال الرئي���س الروس���ي فالديمي���ر بوتين 
أم���س إنه ال يمكن اإلض���رار بالعالقات مع 
الس���عودية من غير حقائ���ق قوية بقضية 
جم���ال  الس���عودي  الصحاف���ي  اختف���اء 

خاشقجي.
وكان الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترم���ب 
ق���د ذه���ب إل���ى نف���س الموق���ف، إذ انتقد 
االتهام���ات واالس���تنتاجات الت���ي تطل���ق 
م���ن  مح���ذرا  خاش���قجي،  قضي���ة  بش���أن 

التسرع في الحكم بشأن القضية.
ودع���ت وزارة الداخلي���ة التركي���ة، أمس، 
إل���ى تجاه���ل المعلومات غي���ر الصحيحة 
الت���ي تتداولها مواق���ع إخبارية ومنصات 

التواصل بشأن اختفاء خاشقجي.
وأك���د وزي���ر الخارجي���ة األميرك���ي مايك 
بومبيو أن “الس���عودية تحتضن الحرمين 
الشريفين وعالقتنا بها قوية وهي شريك 

أساسي في الحرب على اإلرهاب”.
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ل���م يتقدم أي مش���تر ف���ي المزاد 
عن���ه  أعلن���ت  ال���ذي  الجدي���د، 
ف���ي  للب���ت  القضائي���ة  اللجن���ة 
لبي���ع  المتعث���رة  المش���روعات 
مش���روع “بواب���ة أم���واج”، الذي 

أقيم أمس ب���وزارة العدل، ومن 
المتوقع أن يعاد المزاد في فترة 
الحق���ة، بع���د ع���ام كام���ل تقريًبا 
من تنظيم المزادات للمش���روع. 
وح���دد الس���عر االبتدائ���ي لمزاد 
ي���وم أم���س الخمي���س بمبلغ 20 

مليون دينار.

سادس مزاد لـ “بوابة أمواج” وال مشتٍر

المنامة - وزارة الداخلية

قض���ت المحكمة الكب���رى الجنائية 
تحري���ر  رئي���س  بمعاقب���ة  الثاني���ة 
“الوطن” يوسف البنخليل، بعقوبة 
س���البة للحرية بحبس���ه لمدة ش���هر 
واحد فقط، في الدعوى المرفوعة 
ض���ده م���ن النائ���ب أن���س بوهندي، 
والذي يتهمه فيها بالسب والقذف 
علن���ا. وارت���أت المحكم���ة القض���اء 
وق���ف تنفي���ذ الحكم س���الف البيان 
بضم���ان مال���ي مق���داره 100 دينار، 

لحين الفصل في االستئناف.
العقوب���ة  اس���تبدال  ق���ررت  كم���ا 
المحك���وم علي���ه بها وفق���ا للقانون 
بش���أن   2017 لس���نة   )18( رق���م 
العقوب���ات والتدابي���ر البديل���ة إلى 
عقوب���ة يدوي���ة عوض���ا عن س���لب 

حريته.

ق���ال محاف���ظ الجنوبية س���مو 
الش���يح خليف���ة ب���ن عل���ي ب���ن 
خليفة آل خليفة إن المحافظة 
مقبل���ة على مب���ادرات تاريخية 
عموم���ا  لمناطقه���ا  وثقافي���ة 
ولج���زر ح���وار خصوص���ا كونها 
ومقوًم���ا  أساس���ًيا  مح���رًكا 
المحافظ���ة  لجع���ل  ضرورًي���ا 
الجنوبي���ة وجهة حضارية بكل 

المقاييس.

حكم بحبس 
رئيس تحرير 
أوال“الوطن” شهًرا الحس��ابات  تصفي��ر  البلدي��ة:  االنتخاب��ات  منس��ق 

جزر بعد مد بثاني أيام المترشحين

فريق “البالد” لتغطية االنتخابات

سلفي للمترشحة معصومة حسن

المنامة - بنا

أك���د ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة تمّيز الطاقات البحرينية 

العاملة بالقطاع الحكومي.
وجهه���ا  رس���الة  ف���ي  س���موه  وأض���اف 

س���موه إلى موظف���ي القط���اع الحكومي 
اإلص���رار  أن  اإللكترون���ي،  البري���د  عب���ر 
على اإلنج���از وتج���اوز التحديات بروح 
الثواب���ت  م���ن  والمثاب���رة  المس���ؤولية 
والصف���ات البحريني���ة الت���ي نفتخ���ر بها 

جميعا.

سمو ولي العهد: نتجاوز التحديات بروح المسؤولية بوتين: لن نفسد عالقاتنا مع السعودية
تركي��ا تدع��و لتجاه��ل التس��ريبات بش��أن قضي��ة خاش��قجي

عواصم ـ وكاالت:

القنصلية السعودية في اسطنبول

عباس إبراهيم

علي الفردان

    

اليوم بطولة “3×3” السالوية للسيداتقراءة في كتاب الظهرانيالموت يغيب سوار الذهبأراٍض وعقارات البديع تشهد رواًجاالتقاعد االختياري إلكترونيا

استحدث ديوان الخدمة المدنية  «
خدمة “التحقق من طلب التقاعد 

االختياري”، إذ يمكن لمقدم الطلب 
التحقق من طلبه بعد يومي عمل 

من تاريخ تقديمه، كما يجيب 
الديوان على األسئلة المتكررة بشأن 

.)csb.gov.bh( البرنامج بموقعه

تشهد حركة التداول العقاري في  «
قرى شارع البديع حركة جيدة 

على مستوى بيع وشراء األراضي 
والبيوت. وتتصدر قرى سار 

والجنبية ومقابة والشاخورة حركة 
البيع، حيث استقرت أسعار بيع 

األراضي بين 26 إلى 28 دينارًا للقدم.

بعد مسيرة عسكرية وسياسية  «
حافلة، غيب الموت، أمس 

الخميس، الرئيس السوداني 
األسبق واألمين العام لمنظمة 

الدعوة اإلسالمية السابق، 
المشير عبدالرحمن سوار الذهب، 

عن عمر يناهز 83 عاما.

صدر حديثا للكاتب جمال جاسم  «
زويد كتاب يؤرخ فيه مسيرة 

شخصية وطنية بارزة، يشهد لها 
تاريخ البحرين بالبذل والعطاء، 

بعنوان “خليفة بن أحمد 
الظهراني... صفحات مضيئة في 

تاريخ الوطن”.

تحت رعاية رئيس االتحاد  «
البحريني لكرة السلة سمو 

الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة، تقام اليوم بطولة 
إنجل لكرة السلة الثالثية 

“3×3” للسيدات على صالة 
االتحاد بأم الحصم.
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سمو ولي العهد يوجه رسالة لجميع موظفي القطاع الحكومي عبر البريد اإللكتروني



تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيات تهنئة من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي؛ بمناسبة تحقيق مملكة البحرين نتائج متميزة في عدد من التقارير الدولية 

المرتبطة بمجال التعليم.

وق���ال وزير التربي���ة والتعليم في برقياته: 
يشرفني أن أرفع إلى جاللة الملك وصاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء وصاحب 
الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د، باألصال���ة عن 
منتس���بي  جمي���ع  ع���ن  وبالنياب���ة  نفس���ي، 
والتبري���كات  التهان���ي  أخل���ص  ال���وزارة، 
بمناس���بة م���ا حققت���ه مملك���ة البحرين ظل 
قيادتك���م الحكيم���ة من نتائ���ج متميزة في 
ع���دد من التقارير الدولية المرتبطة بمجال 
التعلي���م. فقد أظه���ر آخر تقري���ر صادر عن 
البن���ك الدول���ي )أكتوب���ر2018( أن مملك���ة 
البحرين تفوقت على جميع الدول العربية 
ف���ي مؤش���رات التعلي���م واحتل���ت المرك���ز 
األول عربي���ا، والمرك���ز 47 دولي���ا من أصل 
157 دولة، متفوقة بذلك على دول عديدة 
عب���ر العالم، مثل إي���ران وتركي���ا وأوكرانيا 

وماليزي���ا واألرجنتين والبرازي���ل، وغيرها 
م���ن ال���دول، حيث أوضحت تل���ك البيانات 
أّن ع���دد س���نوات التعلي���م المتوقع���ة ف���ي 
مملكة البحرين أمام الطلبة 13.3 س���نة من 
أصل 14 س���نة كحد أقصى لعدد الس���نوات 
التي يمكن أن يدرس���ها الطالب قبل بلوغه 

سّن الثامنة عشرة.
االختب���ارات  نتائ���ج  مع���ّدل  أن  وأض���اف 
الدولّي���ة الت���ي ش���ارك فيه���ا طلب���ة مملك���ة 
البحري���ن، بل���غ 452 نقط���ة، وه���و األعل���ى 
عربًي���ا، ف���ي حين بل���غ عدد س���نوات التعّلم 
األعل���ى  كذل���ك  وه���و  س���نة،   9.6 المعّدل���ة 
عربيا. وفيما يخص مؤشر سنوات التعليم 
المتوقع���ة، فإن مملكة البحري���ن بتحقيقها 
نس���بة 13.3 س���نة وتتف���وق على ع���دد من 
الدول األوروبّية، مثل إسبانيا ولكسمبورغ 

واليون���ان والمجر. كما كش���ف ذات التقرير 
ع���ن مدى التط���ور ف���ي المج���ال التعليمي، 
فمملكة البحرين هي الدولة العربية األكثر 
نجاًح���ا ف���ي االس���تثمارية ف���ي رأس مالها 
البش���ري وف���ي تنمي���ة موارده���ا البش���رية؛ 
بفضل ما تعتمده من سياس���ات وما تنفذه 
الرعاي���ة  توف���ر  ومب���ادرات  مش���اريع  م���ن 
الالزم���ة للطلبة واألطفال منذ س���ّن مبكرة 

لتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم.
وأضاف: لذلك فأطفال البحرين سيكونون، 
إن ش���اء هللا تعال���ى، األكث���ر إنتاجي���ة على 
مس���توى الدول العربية عند دخولهم سوق 
العم���ل ف���ي المس���تقبل، إذ إنه���م بحس���ب 
مؤشر البنك الدولي سيكونون األكثر قدرة 
عربيا على اس���تثمار قدراتهم ومدخراتهم 
المعرفية والجس���دية للمساهمة في تنمية 

اقتصاده���م الوطن���ي. كم���ا أن م���ا نش���رته 
مجموع���ة بوس���طن االستش���ارية منتصف 
ش���هر يوليو 2018 بشأن مس���تويات الرفاه 
احتل���ت  البحري���ن  أن  أك���د  العال���م،  ح���ول 
المركز 4 بين دول الش���رق األوسط وشمال 
الخ���اص  بالمؤش���ر  يتعل���ق  فيم���ا  إفريقي���ا 
بالتعلي���م، بعد أن كانت ف���ي المركز 12 في 

العام 2011.
وقال النعيمي: صّن���ف تقرير برنامج األمم 
المتح���دة اإلنمائي الصادرة منتصف ش���هر 
س���بتمبر الماض���ي 2018 مملك���ة البحري���ن 
ضم���ن فئ���ة ال���دول ذات التنمي���ة البش���رية 
المرتفعة جًدا، وذلك بحصولها على المركز 
43 م���ن أص���ل 189 بل���ًدا وإقليًم���ا، وُيع���د 
ترتي���ب المملكة إنج���ازا جديدا يضاف إلى 
الس���جل الطويل والمش���ّرف من النجاحات 
المتتالي���ة  الدولي���ة  واإلنج���ازات  الكثي���رة 
التي تحققت للمملك���ة على صعيد التنمية 

البشرية في عهد جاللة الملك الزاهر.
م���ن  المتواص���ل  للدع���م  أن  الوزي���ر  وأك���د 
التعليمي���ة  للمس���يرة  كان  المل���ك،  جالل���ة 

خ���الل مش���روع  م���ن  المبارك���ة خصوص���ا 
ومش���روع  المس���تقبل  لم���دارس  جاللت���ه 
التمكين الرقمي في التعليم، دور بارز وأثر 
إيجاب���ي ف���ي ترتي���ب المملكة الدول���ي، إذ 
حصلت على المركز األول دوليا في مجال 
اس���تخدام اإلنترن���ت والتعليم، وش���مولية 

هذه الخدمة لجميع المدارس الحكومية.
وقال النعيمي إننا جميًعا في وزارة التربية 
والتعليم نعاهد جاللة الملك على أن نسير 
عل���ى ه���دي م���ن توجيهات���ه الملكي���ة، التي 
تعتبر نبراًس���ا لنا لتقدي���م أفضل الخدمات 
التعليمي���ة، بم���ا س���يعود بالخي���ر بعون هللا 
تعال���ى، على المس���يرة التعليمي���ة المباركة، 
ف���ي عهد جاللته الزاهر بمزيد من التوفيق 

والتقدم.
الش���كر  والتعلي���م  التربي���ة  وزي���ر  وق���دم 
والتقدي���ر إل���ى دعم س���مو رئيس ال���وزراء 
ومؤازرة س���مو ولي العهد لمس���يرة التربية 
والتعلي���م األم���ر ال���ذي كان له أطي���ب األثر 

على اإلنجازات التي تم تحقيقها.
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ب��ع��ث ع��اه��ل ال��ب��الد ص��اح��ب ال��ج��الل��ة الملك 
ال��وزراء  ورئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��م��ل��ك��ي األم���ي���ر خ��ل��ي��ف��ة بن 
القائد  نائب  العهد  وول��ي  خليفة  آل  سلمان 
الوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��م��ل��ك��ي األم��ي��ر س��ل��م��ان بن 
إل���ى عاهل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ات  آل خليفة  ح��م��د 
الجاللة  صاحب  الشقيقة  المغربية  المملكة 
ال��م��ل��ك محمد ال��س��ادس ف��ي ض��ح��اي��ا ح��ادث 
خ���روج أح��د ال��ق��ط��ارات ع��ن م��س��اره بالقرب 
من العاصمة الرباط، أعربوا فيها عن خالص 
تعازيهم وصادق مواساتهم لملك المغرب في 
ضحايا الحادث األليم، سائلين هللا أن يرحم 
الضحايا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، 
بعث  كما  والسلوان.  الصبر  أهلهم  يلهم  وأن 
برقية  ال��وزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
تعزية ومواساة مماثلة إلى رئيس الحكومة 

بالمملكة المغربية سعد الدين العثماني.

المنامة -بنا

البحرين تعزي ملك المغرب
02

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

البحرين 

الدولة 

العربية 

األكثر 

نجاحا في 

االستثمار 

برأس المال 

البشري

البحرين تتفوق دوليا في مؤشرات التعليم

نتجاوز التحديات بروح المسؤولية
س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ي��وج��ه رس���ال���ة ل��م��وظ��ف��ي ال��ح��ك��وم��ي ع��ب��ر ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة النعيمي بتحقيق النتائج المتميزة

أك���د ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليف���ة تميز الطاق���ات البحريني���ة العامل���ة بالقطاع 
الحكومي ودورها في إدارة مختلف الخدمات التي تقدمها األجهزة الحكومية وتطلعها 
الدائ���م نح���و التطوي���ر واالبت���كار ال���ذي يت���م العم���ل عل���ى تعزيزه بي���ن موظف���ي القطاع 

الحكومي.

ج���اء ذل���ك ف���ي رس���الة وجهه���ا س���موه إل���ى 
البري���د  عب���ر  الحكوم���ي  القط���اع  موظف���ي 
اإللكترون���ي، ن���وه س���موه فيه���ا إل���ى أه���داف 
مس���ابقة االبت���كار الحكومي “فك���رة” الرامية 
واإلب���داع  االبت���كار  س���مات  تحفي���ز  إل���ى 
وتوظي���ف ه���ذه الجوان���ب إلط���الق الطاقات 
بأف���ق رحب وتبن���ي أفض���ل المقترحات التي 
تخ���دم التنفيذ المتق���ن للبرام���ج واألولويات 

والرؤى للقطاع الحكومي.
وفيما يلي نص الرسالة:

ِبْسِم اللَّ�ِه الرَّ ْحَمٰ�ِن الرَّ ِحيِم

اإلخوة واألخوات الكرام،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يس���عدني أن أش���كركم على كل م���ا تقدمونه 
م���ن عط���اء وس���عي متواص���ل، لتحقيق رؤى 
وتطلع���ات س���يدي صاح���ب الجالل���ة المل���ك 
الوال���د حفظ���ه هللا ورعاه، وأهداف مس���يرته 
التنموية الش���املة من خالل العمل الحكومي 
بقي���ادة الع���م العزي���ز الوال���د صاح���ب الس���مو 

الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
إن اإلص���رار على اإلنج���از وتجاوز التحديات 
ب���روح المس���ؤولية والمثاب���رة م���ن الثواب���ت 

والصفات البحرينية التي نفتخر بها جميعا.
إط���الق مس���ابقة االبت���كار الحكوم���ي “فكرة” 
ه���و تأكيد للدور المح���وري لالبتكار واإلبداع 
في تعزي���ز التنافس���ية وتحقيق االس���تدامة، 
وفرصة لالطالع بشكل مباشر على أفكاركم 
ومقترحاتك���م؛ من أجل تطوي���ر األداء بكافة 
للوط���ن  خدم���ة  الحكوم���ي  العم���ل  مواق���ع 

والمواطنين.
أتطل���ع إل���ى نتائج ومخرجات ه���ذه المبادرة، 
وأس���أل هللا العلي القدي���ر أن يوفقني وإياكم 

لكل ما فيه خير الجميع.
دمتم سالمين موفقين،،،

سلمان بن حمد آل خليفة
ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
يذكر أن مس���ابقة االبت���كار الحكومي “فكرة” 
ت���م إطالقها ف���ي 25 س���بتمبر الماض���ي، وتم 

اس���تقبال المقترح���ات للمش���اركة ف���ي ه���ذه 
المس���ابقة عب���ر الموق���ع اإللكترون���ي لمكت���ب 
http:// :النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

حت���ى  والمس���تمرة   ،www.fdpm.gov.bh
25 أكتوب���ر الج���اري، والمس���ابقة مخصص���ة 
لموظفي القطاع الحكومي وتسهم في تعزيز 

ثقاف���ة اإلب���داع واالبت���كار باعتباره���ا محركا 
رئيس���ا للتطوير وبلورة األفكار الخالقة التي 

ترتقي بمستوى العمل واإلنجاز.
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سمو ولي العهد: إطالق “فكرة” تأكيد للدور المحوري لالبتكار واإلبداع

الرفاع - قوة الدفاع

لق���وة  الع���ام  القائ���د  رعاي���ة  تح���ت 
الرك���ن  المش���ير  البحري���ن  دف���اع 
الش���يخ خليف���ة بن أحم���د آل خليفة 
التمري���ن  الق���ادم  األس���بوع  ينطل���ق 
الج���وي المش���ترك “الربط األساس���ي 
دف���اع  ق���وة  ال���ذي س���تنفذه   ”2018
البحرين ممثلة بس���الح الجو الملكي 
دول   9 وبمش���اركة  البحرين���ي، 
ش���قيقة وصديقة، الذي يعد من أهم 
التماري���ن الت���ي يطبقها س���الح الجو 
الملكي البحريني، في إطار التعاون 
الدفاع���ي والتنس���يق المش���ترك بين 
الش���قيقة  لل���دول  الجوي���ة  الق���وات 
والصديق���ة؛ لتعزي���ز أمن واس���تقرار 

المنطقة.

تمرين جوي 
بمشاركة 9 دول 

األسبوع المقبل
المشير: رفع الجهوزية القتالية للقوات البحرينية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بمكتب���ه ف���ي القيادة العامة أمس قائ���د المدفعية الملكية اللواء الركن الش���يخ خليفة بن 
حس���ن آل خليفة، ورئيس ش���عبة العملي���ات بالمدفعية الملكية العقي���د الركن خليفة ثامر 
الكعب���ي، وقائ���د الكتيب���ة الطبية الميداني���ة العقيد الرك���ن خالد محم���د البوعينين، وقائد 
الكتيبة الخاصة/ 83 بالوكالة الرائد الركن الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والمالزم/1 
صق���ر خال���د آل خليف���ة، حيث اس���تمع منه���م إلى إيج���از عن مس���توى الجاهزي���ة القتالية 

للقوات البحرينية المتواجدة بالحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

الع���ام  القائ���د  أوض���ح  الص���دد  ه���ذا  وف���ي 
لق���وة دف���اع البحري���ن، عل���ى أن���ه انطالق���ًا 
م���ن التوجيهات الس���امية من عاه���ل البالد 
القائ���د األعل���ى صاحب الجالل���ة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة بمش���اركة ق���وة دفاع 
العرب���ي  التحال���ف  ق���وات  البحري���ن ضم���ن 
بقيادة القوات المس���لحة السعودية، للدفاع 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  ح���دود  ع���ن 
الش���قيقة دفاع���ا ع���ن الحرمين الش���ريفين، 

يأت���ي ذلك ضم���ن اتفاقية الدفاع المش���ترك 
التع���اون  مجل���س  دول  ف���ي  أش���قائنا  م���ع 
الرواب���ط  العربي���ة وضم���ن  الخلي���ج  ل���دول 
األخوي���ة التاريخية الثابتة فيما بيننا، وفي 
إط���ار اتفاقي���ة الدفاع العربي المش���ترك مع 

األشقاء.
كم���ا أك���د أن ق���وة دف���اع البحري���ن مس���تمرة 
لعاه���ل  الس���ديدة  التوجيه���ات  تنفي���ذ  ف���ي 
البالد جاللة الملك؛ لرفع مس���توى الجهوزية 

لكاف���ة  الالزم���ة  واالس���تعدادات  المطلوب���ة 
األس���لحة والوحدات وفق أعلى مس���تويات 
وبالتدري���ب  والمتط���ور  الحدي���ث  التس���ليح 
المتق���ن؛ لتتمك���ن تل���ك الوح���دات م���ن أداء 
كاف���ة الواجب���ات الموكل���ة إليه���ا عل���ى أكم���ل 

وج���ه. وفي ختام اللقاء، أع���رب القائد العام 
لقوة دفاع البحري���ن عن فخره واعتزازه بما 
يتحمل���ه رج���ال ق���وة دف���اع البحري���ن الذين 
يش���اركون صف���ا واح���دا مع األش���قاء بقوات 
التحال���ف العربي بكل ق���وة وعزيمة وصمود 

وعل���ى  والبطول���ة،  الش���رف  ميادي���ن  ف���ي 
جهودهم الت���ي يبذلونها خ���الل مهمتهم في 
الدفاع عن الحق والواجب ونصرة إخوانهم 
في اليمن، مش���يدا بظهورهم الدائم بالمظهر 
المشرف في جميع الواجبات الموكلة إليهم.
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القائد العام أثناء االستقبال
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الصخير - الحرس الوطني الرباط - بنا

رع���ى مدي���ر أركان الح���رس الوطن���ي اللواء الركن الش���يخ عبدالعزيز بن س���عود آل خليفة صب���اح أمس بمعس���كر الحرس الوطني 
بالصخي���ر حفل الختام لورش���ة عمل نظمتها مدرس���ة التدريب بعنوان )التخطيط وتنظيم التدريب ل���إدارات ومدارس التدريب( 

بمشاركة ضباط من وزارة الداخلية.

وف���ي الحف���ل، نق���ل مدي���ر أركان الحرس 
الوطن���ي تحيات رئيس الح���رس الوطني 
الفري���ق الرك���ن س���مو الش���يخ محم���د ب���ن 
عيس���ى آل خليف���ة للضب���اط المش���اركين، 
مقتضي���ات  تطبي���ق  عل���ى  إياه���م  حاث���ا 
واجباته���م  مس���توى  رف���ع  ف���ي  الورش���ة 

األمنية.
وأكد مدير األركان أن سمو رئيس الحرس 
الوطن���ي، يول���ي التدري���ب عناي���ة كبي���رة 
لم���ا يمثل���ه م���ن رافد أس���اس لرف���ع كفاءة 
وجاهزي���ة المؤسس���ات األمني���ة وتطوي���ر 

قدراتها البشرية والعلمية.
وته���دف ورش���ة العمل لتخطي���ط وتنظيم 
ل���إدارات وم���دارس التدري���ب  التدري���ب 
لرف���ع مس���تواها وتطوي���ر واق���ع عملها بما 

للعل���وم  يت���اءم م���ع التط���ور المتواص���ل 
العس���كرية، إذ اشتملت على تناول اإلطار 
الع���ام للتخطيط والمنهاج العام والمفصل 
وج���دول الوقت الع���ام وبرام���ج التدريب 

األسبوعية وأجندات التدريب وصعوبات 
خطط التدريب وخيارات المعالجة.

وف���ي ختام الورش���ة تم توزيع الش���هادات 
على الضباط المشاركين.

ضمن فعاليات الدورة السادسة لجائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي للعام 2018، وبمشاركة 
أكثر من 1000 مصور من مختلف الدول، فازت البحرين بجائزتين في المعرض.

فق���د فاز المصور محمد بو حس���ن بالمركز 
الثان���ي ع���ن ثيم���ة الفعالي���ات الفلكلوري���ة 
عل���ي  الصحاف���ي  والمص���ور  والتراثي���ة، 
القمي���ش بجائ���زة المرك���ز الراب���ع عن ثيمة 

جمال الجواد العربي األصيل وحركاته.
المغ���رب  ل���دى  اإلم���ارات  س���فير  ووزع 
الجوائز على الفائزين، كما أش���اد بمستوى 

األعمال المشاركة في المعرض.
من جانب���ه، أكد المصور بوحس���ن أن فوزه 
يع���زز مكان���ة التجرب���ة الفوتوغرافي���ة في 
البحري���ن، معربًا عن تقدي���ره للقيمة الفنية 
والجمالية التي تحملها جائزة سمو الشيخ 
منص���ور ب���ن زايد للج���واد العرب���ي، وأهدى 
ه���ذا اإلنج���از إلى رئي���س ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان 
آل خليف���ة، منوه���ا بالرعاي���ة الكريمة التي 

تحظى بها الفنون من لدن سموه.
كما أعرب الفائزان عن شكرهما وتقديرهما 
إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية 

والج���وازات واإلقام���ة الش���يخ راش���د ب���ن 
خليف���ة آل خليف���ة عل���ى دعم���ه المتواصل 

ومساندته للحركة الفنية والثقافية.

مدير أركان الحرس الوطني يرعى ختام ورشة لضباط الحرس والداخلية البحرين تفوز بجائزتين في مسابقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية في المغرب

مدير الحرس الوطني يرعى ختام ورشة ضباط الحرس والداخلية 1000 مصور في مسابقة منصور بن زايد الفوتوغرافية

رفع كفاءة وجاهزية المؤسسات األمنية البحرين تفوز بجائزتين في التصوير

مبادرات تاريخية وثقافية لجزر حوار
س����م����و م����ح����اف����ظ ال����ج����ن����وب����ي����ة: األم���������ن رك�����ي�����زة ل����دع����ائ����م ال��ت��ن��م��ي��ة

ق���ام محاف���ظ الجنوبي���ة س���مو الش���يح خليفة بن علي ب���ن خليفة آل خليفة أم���س بجولة تفقدية لج���زر حوار، رافقه فيه���ا قائد خفر 
السواحل اللواء الركن بحري عالء سيادي ومدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية العميد حمد بن حويل المري ورئيس مركز 
ش���رطة الرفاع الش���رقي المقدم الش���يخ عبدهللا بن خالد آل خليفة ضمن زيارات س���موه لمناطق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والسياسة الحكيمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الوالد األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة ورؤية ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة لتحقيق مزيد من التطلعات التي تشهدها المحافظة الجنوبية من مراحل جديدة في تطوير المشاريع التنموية.

التع����اون  ض����رورة  س����موه  وأك����د 
وإب����راز  المش����ترك  األمن����ي  والتنس����يق 
دعائم األمن مع مختلف إدارات وزارة 
الداخلي����ة بحس����ب توجيه����ات ودع����م 
وزي����ر الداخلي����ة الفريق الركن الش����يخ 
راش����د ب����ن عب����دهللا آل خليفة، مش����يدًا 
كذلك بالدور الذي تقوم به قيادة خفر 
الس����واحل ومديرية شرطة المحافظة 
الرف����اع  ش����رطة  ومرك����ز  الجنوبي����ة 
الش����رقي وف����ق إس����تراتيجية واضحة 
وتع����اون متكام����ل لضم����ان مخرج����ات 

أمنية مثمرة.
التفقدي����ة  جولت����ه  س����موه  واس����تكمل 
بزي����ارة المواق����ع الت����ي تزخ����ر به����ا جزر 
وثقاف����ي،  تاريخ����ي  إرث  م����ن  ح����وار 
مش����يرًا إلى أن المحافظ����ة مقبلة على 
مب����ادرات تاريخية وثقافي����ة لمناطقها 
عموم����ا ولجزر ح����وار خصوص����ا كونها 

محركًا أساسيًا ومقومًا ضروريًا لجعل 
المحافظ����ة الجنوبية وجه����ة حضارية 

بكافة المقاييس.
واختتم سموه الجولة التفقدية بزيارة 

النق����اط األمني����ة منوه����ا ال����ى ض����رورة 
التعزيز األمني كركيزة أساسية لدعائم 
التنمي����ة والتق����دم تماش����يًا م����ع التنمية 

الشاملة في المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية بجولة تفقدية لجزر حوار

التعاون 
والتنسيق وإبراز 
دعائم األمن مع 

مختلف إدارات 
“الداخلية”
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المدنية  الخدمة  استحدث ديوان 
التقاعد  “التحقق من طلب  خدمة 
االختياري” عبر الموقع اإللكتروني 
الطلب  لمقدم  يمكن  إذ  للديوان، 
التحقق من طلبه بعد يومي عمل 

من تاريخ تقديمه للطلب.

وإض��اف��ة إل��ى ذل��ك ق��ام ال��دي��وان 
المتكررة  األسئلة  على  باإلجابة 
االختياري  التقاعد  برنامج  حول 
ال���ت���ي ت����م اس���ت���ام���ه���ا، وك���ذل���ك 
رصدها من خال وسائل اإلعام 
والجهات  اإللكتروني  والتواصل 
ن��ش��ره��ا على  ت��م  ال��ح��ك��وم��ي��ة، إذ 
المدنية  ال��خ��دم��ة  دي����وان  م��وق��ع 
WWW.CSB.GOV.( اإللكتروني 

الراغبين  للموظفين  لتوفر   )BH
في التقدم للبرنامج اإلجابة على 

استفساراتهم كافة.
وت��أت��ي ه���ذه ال��خ��دم��ة ف��ي إط��ار 

االختياري  التقاعد  برنامج  تنفيذ 
لموظفي الجهات الحكومية الذي 
طرح ضمن برنامج التوازن المالي 
ال����ذي أع��ل��ن��ت��ه ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة 
اإلنفاق  وضبط  المالية  للشؤون 
االختياري  التقاعد  تضمن  والذي 
الحكومة  م��وظ��ف��ي  ي��م��ن��ح  ال����ذي 
في  خبراتهم  لتوظيف  ال��ف��رص��ة 
والقطاع  األع��م��ال  ري���ادة  م��ج��ال 

الخاص.

التحقق من طلب التقاعد إلكترونيا 530 ألف دينار وفورات فنادق الـ 5 نجوم
%  3 االس��تهالك  خف��ض  تس��تهدف  ترش��يد  حمل��ة  تطل��ق  “الكهرب��اء” 

أطلقت هيئة الكهرباء والماء صباح أمس المرحلة الثانية من حملة ترش���يد اس���تهالك 
الكهرب���اء والم���اء لفنادق مختارة من فئة 4 نجوم، البالغ عددهم 20 فندقا، وذلك تحت 
رعاي���ة الش���يخ خال���د بن حم���ود آل خليف���ة الرئيس التنفي���ذي لهيئة البحرين للس���ياحة 

والمعارض.

وتس���تهدف هذه المرحلة من الحملة خفض 
استهاك الكهرباء والماء للفنادق فئة األربع 
نج���وم بنس���بة 3 % لمدة عام واح���د، وذلك 
بع���د النج���اح الباه���ر ال���ذي حققت���ه الحمل���ة 
فئ���ة  الفن���ادق  اس���تهدفت  والت���ي  األول���ى، 
الخم���س نج���وم والبال���غ عدده���م 17 فندقا، 
واس���تطاعت الحمل���ة األول���ى توفي���ر نح���و 
529.767 ألف دينار خال عام واحد فقط.

وكان من نتائج الحملة األولى، تجاوز عدد 
م���ن الفن���ادق نس���بة 3 %، حي���ث ج���اء في 

المركز األول في ترشيد استهاك الكهرباء 
فن���دق الخليج، حيث بلغت نس���بة توفيره 
27 %، ثم فندق داون تاون روتانا بنس���بة 
19 %، وفن���دق كراون بازا بالمركز الثالث 
بنس���بة 14 % وبالنسبة لنتائج التوفير في 
المي���اه، فقد حقق فندق س���وفوتيل المركز 
األول بنس���بة توفي���ر وصلت إل���ى 22.5 % 
وفي المركز الثاني فندق فورسيزن بنسبة 
17.5 % وف���ي المرك���ز الثال���ث فندق قصر 

العرين بنسبة 12 %.

المنامة- هيئة الكهرباء والماء
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مبادرات فاعلة لسمو الشيخ عيسى بن علي

“إنجاز” تفوز بجائزة المسؤولية االجتماعية

رك���ن م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��اص��م��ة ف��ي “اك��س��ب��و” ي��ت��ش��ّرف ب���زي���ارة سموه

الش��باب التحدي��ات االقتصادي��ة أم��ام  المؤسس��ة تمي��زت ف��ي مواجه��ة 

أش���اد مدي���ر إدارة البرام���ج االجتماعية وش���ؤون 
المجتم���ع بمحافظ���ة العاصمة الش���يخ عيس���ى بن 
عل���ي ب���ن عبدهللا آل خليفة بجهود س���مو الش���يخ 
عيس���ى ب���ن علي ب���ن خليف���ة آل خليفة ف���ي دعم 
ورعاية األنش���طة والفعالي���ات الموجهة للمجتمع، 
وذلك تجس���يًدا لمفه���وم المس���ؤولية االجتماعية، 
منّوًه���ا إل���ى أن المب���ادرات والبرام���ج االجتماعية 
الت���ي يرعاه���ا س���موه رائ���دة وفاعل���ة ف���ي تحقق 

التنمية والوطنية المنشودة.

جاء ذلك، بمناسبة افتتاح سموه لمعرض  «
إكسبو البحرين للضيافة والمطاعم، حيث 

زار ركن محافظة العاصمة في المعرض 
وكان في استقباله الشيخ عيسى بن علي 

بن عبدالله آل خليفة الذي أثنى على مشاركة 
المحافظة الفّعالة في المعرض وما احتواه 

ركنها من مطبوعات ومنشورات ومعرض 
فني، كما تّسلم سموه نسخة من تقرير 

محافظة العاصمة السنوي.

تح���ت رعاية وزير النفط س���مو الش���يخ محمد ب���ن خليفة آل خليفة، ت���م افتتاح مؤتمر 
البحرين الدولي للمسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة 2018.

وتم تس���ليم جائزة المسؤولية االجتماعية 
البحري���ن؛ لتميزه���ا  إل���ى مؤسس���ة إنج���از 
االقتصادي���ة  التحدي���ات  مواجه���ة  ف���ي 
يواجهه���ا  الت���ي  الرئيس���ة  واالجتماعي���ة 
الش���باب من خالل تعليمه���م وتمكينهم من 

تخطي العوائق والصعوبات. 
واجت���ذب ه���ذا الح���دث الذي أقي���م يومي 
فن���دق  ف���ي  الج���اري  أكتوب���ر  و18   17
انتركونتيننتال ريجنس���ي جمعا غفيرا من 
الجمه���ور ومندوبي الصناع���ات المختلفة، 
إضاف���ة إل���ى العدي���د م���ن المهتمي���ن الذين 
المس���ؤولية  ف���ي  حيوي���ا  دوًرا  يلعب���ون 
االجتماعية للشركات واالستدامة البيئية.

المس���ؤولية  جمعي���ة  رئي���س  وس���لم 
االجتماعي���ة للش���ركات ف���ي البحرين خالد 

القع���ود، الجائ���زة إل���ى الرئي���س التنفي���ذي 
إلنج���از البحري���ن هن���اء س���رواني تقدي���را 
تعلي���م  ف���ي  الدؤوب���ة  المؤسس���ة  لجه���ود 
وتدريب وإعداد شباب المملكة وتحفيزهم 
لتحقيق النجاحات في االقتصاد العالمي.

وقالت س���رواني عقب استالم الجائزة “إن 
م���ا يجلبنا هنا ه���و إيمانن���ا الالمحدود في 
ق���درات وإمكانات الش���باب، ونش���عر اليوم 
بالفخ���ر واالعتزاز بع���د األش���واط الطويلة 
الت���ي عبرناه���ا للوص���ول إل���ى هن���ا، والتي 
تمث���ل معلًم���ا جدي���ًدا ف���ي مل���ف إنج���ازات 
مؤسسة إنجاز البحرين. وال يسعنا إذ نكرم 
عل���ى جهودنا ف���ي إنج���از إال أن نثني على 
الجهود المبذولة من قبل جميع من ش���ارك 
وساهم معنا. المس���ؤولية االجتماعية هي 

مس���ؤولية الجمي���ع، ونح���ن نعتق���د أن كل 
ش���خص يجب أن يكون مشاركا ومسؤوال 
ف���ي مجتمعن���ا لتحقيق غاياتن���ا. مًعا نبني، 

ومًعا ننجح”.
وأبرزت إنج���از البحرين على مر الس���نتين 
إنجازاته���ا من خالل اس���تالمها العديد من 

الجوائ���ز وتكريمه���ا ف���ي أكثر من مناس���بة، 
واعتراًف���ا بجهوده���ا الضخم���ة؛ فإن طالب 
إنج���از الي���وم معترف بهم محلًي���ا وإقليمًيا 
لنجاحه���م ال���ذي يعك���س تمي���ز إنج���از في 
وإعداده���م  البحرين���ي  الش���باب  تمكي���ن 

لمستقبل اقتصادي ناجح.

سمو الشيخ عيسى بن علي في جولة يزور ركن محافظة العاصمة

تكريم إنجاز البحرين بجائزة البحرين الدولية للمسؤولية االجتماعية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أش���ادت رئيس���ة جمعي���ة النور للبر الش���يخة لمياء بنت محمد بن خليف���ة آل خليفة، بالجهود الحكومية الت���ي تصب في مجال رعاية 
المس���نين، مؤكدة أن الحكومة متمثلة في رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، لم تدخر جهدا 
في تقديم الرعاية واالهتمام بكبار الس���ن من آبائنا وأمهاتنا، والذين كان لهم بصمة راس���خة في التطور والتنمية التي نعيش���ها في 
الوقت الحاضر، مبينة أن االهتمام بكبار الس���ن يأتي مترجما بالعديد من البرامج التي تؤكد هذه الرعاية واالهتمام، وإقامة الدور 

المناسبة الحتضانهم واحتضان فعالياتهم وإبداعهم.

وأوضح���ت الش���يخة لمياء ف���ي تصريحات 
ل���� “الب���الد” أن االهتمام بفئة المس���نين داللة 
على مدى وعي وتحضر المجتمعات، ولعل 
تقاعس البعض عن االهتمام بذويهم هو ما 
دف���ع المجتمع���ات الدولية لتكثي���ف الجهود 

لالهتمام بهذه الفئة وتسليط الضوء عليها.
ج���اء ذل���ك عل���ى هام���ش رعاي���ة وحض���ور 
رئيس���ة جمعي���ة الن���ور للب���ر االحتف���ال الذي 
تقيم���ه الجمعي���ة لمنتس���بي دار الب���ر لرعاية 
الوالدي���ن التابع���ة للجمعي���ة س���نويا؛ وذل���ك 

بمناسبة اليوم العالمي للمسن الذي يصادف 
األول م���ن أكتوب���ر م���ن كل ع���ام، بحض���ور 

منتسبات الدار وأسرهم.
وخصصت الجمعي���ة يوم االحتفال لتنظيم 
ماراث���ون صح���ي داع���م للحمل���ة الوطني���ة 
“السمنة ال تليق بي” بالتعاون مع استشاري 
الصح���ة العامة رئيس���ة الحمل���ة المجتمعية 
التطوعية كوثر العيد، وشارك فيه أكثر من 

200 من أعضاء الجمعية والمدعوين.
وأوضحت رئيسة العالقات العامة واإلعالم 
بجمعي���ة الن���ور للب���ر حن���ان ب���ن عرب���ي أن 
العديد من الجهات ومنها مستشفى الهالل، 
ومستشفى استر كلينك، ومستشفى الشرق 
البحريني���ة،  الس���كري  وجمعي���ة  األوس���ط، 
وجمعية هشاشة العظام، وصيدلية رويان، 
ريف���ال  ومرك���ز  دكت���ور،  نيوترش���ن  ومرك���ز 

للتجميل قد شاركت في الفعالية.
كرم���ت  لمي���اء  الش���يخة  أن  وأضاف���ت 
المس���ن  لي���وم  والمس���اهمين  الداعمي���ن 
العالمي، وافتتح���ت المعرض الصحي الذي 
قدم العديد من الفحوصات واالستش���ارات 
ال���دار  ومنتس���بات  للمش���اركين،  الصحي���ة 
إضافة إلى العديد من المس���ابقات والهدايا، 
الصح���ي  الماراث���ون  انط���الق  أعلن���ت  ث���م 

بمشاركة الجميع.

“النور للبر” تحتفل بيوم المسن

صورة جماعية

جانب من التكريم 

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
برقيت���ي تهنئ���ة من رئيس���ة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الش���يخة 
خليف���ة  آل  محم���د  بن���ت  م���ي 
لمؤسس���ة  التنفي���ذي  والرئي���س 
التنظي���م العق���اري الش���يخ محمد 
ب���ن خليفة بن عب���دهللا آل خليفة؛ 
بمناس���بة فوز ممث���ل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئي���س المجل���س األعلى للش���باب 

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليف���ة ببطول���ة الرج���ل 
ف���ي  أقيم���ت  والت���ي  الحدي���دي، 
كونا، مؤكدين أن ما يمثله س���موه 
من نموذج حي للش���اب البحريني 
الطم���وح والق���ادر على المش���اركة 
ف���ي المحاف���ل الرياضي���ة الدولية 
مدع���اة  ه���و  البط���والت،  وكس���ب 

فخر لنا جميعًا.

تلق���ى عاه���ل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة برقية 
تهنئة من رئيس البعثة الدبلوماس���ية البحرينية لدى المملكة المتحدة الشيخ 
ف���واز ب���ن محمد بن خليفة آل خليفة؛ بمناس���بة فوز مملك���ة البحرين بعضوية 
مجل���س حقوق اإلنس���ان التاب���ع لألمم المتح���دة للفترة م���ن 2019 إلى 2021، 

هذا نصها:

س���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة حفظه هللا 

ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يش���رفني أن أرفع إل���ى مقام جاللتكم 
والتبري���كات  التهان���ي  آي���ات  أس���مى 
بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية 
مجلس حق���وق اإلنس���ان التابع لألمم 
إل���ى   2019 م���ن  للفت���رة  المتح���دة 
2021 وذلك بع���د الحصول على 165 
صوت���ا، وأن انتخاب مملك���ة البحرين 
اإلنس���ان  حق���وق  بمجل���س  عض���وا 
للمب���ادرات  العال���م  احت���رام  يجس���د 
ف���ي  لجاللتك���م  الرائ���دة  اإلنس���انية 
بي���ن  والتعاي���ش  التس���امح  ترس���يخ 
األدي���ان ومس���اندة الجه���ود الدولي���ة 
وأن  والس���الم،  األم���ن  تكري���س  ف���ي 
ف���وز مملك���ة البحري���ن إنج���از دول���ي 
جديد يضاف إلى مس���يرة اإلنجازات 

التنموي���ة والحضاري���ة الرائ���دة الت���ي 
تشهدها مملكتنا الغالية خالل عهدكم 

الزاهر، حفظكم هللا ورعاكم.
كم���ا نعاهدكم يا صاحب الجاللة على 
أنن���ا لن ن���أل جهدا في خدم���ة الوطن 
الغال���ي والحف���اظ عل���ى المكتس���بات 
الوطني���ة وإبراز إنجازات مش���روعكم 
ف���ي  والرائ���د  الش���امل  اإلصالح���ي 
مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.

حفظكم هللا تعالى عزا وذخرا وفخرا 
للوط���ن، ودمت���م ي���ا صاح���ب الجاللة 
سالمين موفقين لما فيه خير وصالح 
مملكتن���ا الغالي���ة وازدهاره���ا في ظل 

قيادتكم الحكيمة.
فائ���ق  بقب���ول  جاللتك���م  وتفضل���وا 

التحية وموفور االحترام،،
فواز ب���ن محمد بن خليف���ة آل خليفة 
رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية 

لدى المملكة المتحدة.

ناصر بن حمد نموذج حي للشاب

احترام دولي للمبادرات الملكية اإلنسانية

وأمهاتن��ا آبائن��ا  رعاي��ة  ف��ي  ال��وزراء  رئي��س  س��مو  جه��ود  نق��در   :”^“ ل���  لمي��اء  الش��يخة 
بدور المالكي من الرفاع  )تصوير: رسول الحجيري(
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فتح مدارك الناخبين للمشاركة بـ “قناعة”

منسق االنتخابات البلدية: تصفير الحسابات أوال

ت���وع���ي���ة “ال���ش���م���ال���ي���ي���ن” ب���ح���ق���وق���ه���م االن���ت���خ���اب���ي���ة

م���ت���رش���ح���ا  15 م�������ن  أك������ث������ر  أوض�������������اع  ت�����س�����وي�����ة 

ضم���ن “البرنام���ج الوطن���ي لالنتخاب���ات 2018”، أطلق معهد البحرين للتنمية السياس���ية المرحل���ة الثانية من برنامج���ه “درب” والموجه للناخبين، والذي يه���دف من خالله إلى 
توعيتهم بحقوقهم االنتخابية وتشجيعهم على المشاركة في االنتخابات القادمة، وذلك بمحاضرة بالتعاون مع المحافظة الشمالية بعنوان “المشاركة االنتخابية بين الحق 

والواجب”، شارك فيها أهالي وزوار المحافظة الشمالية وبحضور المحافظ علي العصفور.

م���ن  الن���وع  ه���ذا  مث���ل  إن  العصف���ور  وق���ال 
ثقاف���ة  نش���ر  ف���ي  يس���اعد  المحاض���رات 
يحق���ق  بم���ا  المجتم���ع،  ف���ي  الديمقراطي���ة 
ونزاه���ة  حري���ة  ب���كل  االنتخابي���ة  الممارس���ة 
عل���ى  ع���اوة  الجمي���ع،  بمش���اركة  وطمأنين���ة 
المترش���حين،  ف���ي صق���ل مه���ارات  فاعليته���ا 
ف���ي برام���ج الحم���ات االنتخابي���ة الدعائي���ة، 
وفت���ح مدارك الناخبين للمش���اركة في العملية 
االنتخابي���ة بقناعة تام���ة، انطاًقا من أن مبدأ 
دس���توري،  ح���ق  ه���ي  االنتخابي���ة  المش���اركة 

وواجب وطني.
التنفي���ذي  المدي���ر  بأعم���ال  القائ���م  وأوض���ح 
أن���ور  السياس���ية  للتنمي���ة  البحري���ن  لمعه���د 
للناخبي���ن”،  التوعوي���ة  “المرحل���ة  أن  أحم���د 

إل���ى  وتتط���رق  عموم���ا  الناخبي���ن  تس���تهدف 
محوري���ن أساس���يين هم���ا المح���ور القانون���ي 
والمحور السياس���ي، ويتم تقديمها في صورة 
محاض���رات ون���دوات جماهيرية تعقد بش���كل 

دوري أس���بوعيا قبي���ل إج���راء االنتخابات في 
أماكن متفرقة بمختلف المحافظات.

وتناولت محاور المحاضرة التي قدمها أستاذ 
القان���ون بالجامع���ة الملكي���ة للبن���ات م���ال هللا 

الحمادي قضية المشاركة االنتخابية وعاقتها 
بالمش���اركة السياس���ية، وأهمية المشاركة في 
االنتخابات والمزايا التي س���تعود على الوطن 

والمواطنين من ذلك.

قال المنس���ق العام للبلديات عاصم عبداللطيف إن اللوائح واألنظمة تلزم جميع المرش���حين للمجالس البلدية بتصفير 
حساباتهم من الرسوم البلدية المتراكمة عليهم قبل الترشح لالنتخابات المقبلة.

وأض���اف أن أوضاع أكثر من 15 مرش���حا 
يت خال اليوم األول من فترة  بلديا ُس���وِّ

تسجيل المرشحين.
إل���ى تجن���ب تركي���ب  المرش���حين  ودع���ا 

اإلعانات قبل انتهاء فترة التسجيل.
ولفت إلى أنه تم رصد عدد من المرشحين 

الذين ش���رعوا في وضع قوالب اس���منتية 
لتثبي���ت االعان���ات حيث ت���م العمل على 
إزالته���ا. وأردف أنه ت���م تحديد مبلغ 100 
دينار مبلغا للتأمين المخصص لإلعانات 

والمقار االنتخابية.

نظ���م مجلس المرش���ح البلدي للدائ���رة الثالثة الجنوبية محم���د الرفاعي ندوة 
بعنوان “ناخب واعي = برلمان قوي” قدمها الناشط الشبابي يعقوب السليس.

واس���تهل الس���ليس ندوت���ه بالقول إن 
الناخب ه���و الاعب رق���م واحد وهو 
الرق���م الصعب، وال يمكن إغفال دوره 

في العمل الوطني والبرلماني. 
وقال الس���ليس ب���أن 37 % من الكتلة 
الناخب���ة قام���ت بتأكي���د بياناته���ا عبر 
وم���ن  الرس���مي  االنتخاب���ات  موق���ع 
خ���ال زي���ارة المراكز اإلش���رافية في 

المحافظات األربع.
ح���ذر الس���ليس م���ن المس���اهمة ف���ي 
نش���ر الش���ائعات من مص���ادر مجهولة 
عب���ر ش���بكات التواص���ل االجتماع���ي 

بقص���د أو بغي���ر قص���د، والت���ي هدفها 
ف���ي  المترش���حين  س���معة  تش���ويه 
المق���ام األول، فيج���ب التحق���ق م���ن 
صحة تلك الرس���ائل قبل إرسالها إلى 
اآلخري���ن. وحول الرش���وة االنتخابية 
ق���ال الس���ليس إن “الناخ���ب علي���ه أال 
يض���ع قيم���ة مادي���ة أو مقاب���ل تج���اه 
صوت���ه، وبالتالي يصب���ح رخيصا في 
عين المترش���ح ويس���هل “بيعه” مقابل 
مصالح���ه الش���خصية ويتخذ قرارات 

تلحق بالضرر على المواطنين”.

قال���ت رئيس���ة لجن���ة العاصم���ة القاضية فاطم���ة حبي���ل إن الهدف من 
اش���تراط تقديم الس���يرة الذاتية مع طلب الترش���ح هو تعريف بمقدم 

الطلب للجنة لإلحاطة بالمعلومات المترشح.

اش���تراط  هن���اك  لي���س  وتابع���ت: 
الس���يرة  ف���ي  مح���ددة  لمعلوم���ات 
الذاتي���ة، ب���ل يج���ب أن تك���ون مبين���ة 
كلم���ة،   300 ح���دود  وف���ي  للش���خص 
مؤكدة أن التزوير في السيرة الذاتية 
يمك���ن الطع���ن فيه ف���ي فت���رة تقديم 

الطعون.

العناوي���ن  تغيي���ر  أن  وأك���دت 
للمترش���حين ف���ي ه���ذه المرحل���ة غير 
جائز ومن يرشح نفسه البد أن يكون 

اسمه مدرجا على قوائم الناخبين.
 وبين���ت أن قوائ���م الناخبي���ن نهائي���ة 
بالكتل���ة  التصري���ح  وت���م  ومكتمل���ة 

االنتخابية لكل المحافظات.

ال تسترخص نفسك بعين المترشح وتبيع صوتك

يمكن الطعن في “CV” المترشح من منافسيه

السليس والرفاعي

قال المترش���ح البلدي عن عاشرة المحافظة الشمالية طه الجنيد 
إنه سيترشح مستقاً، وسيواصل البناء على ما تم إنجازه خال 

التجربة البلدية الحالية.
وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي سيعمل على تنفيذها تتمثل 

في تأهيل ماعب الدائرة ومماشيها التي تم تخصيها سلًفا.
ولف���ت إل���ى أن���ه على الرغم من تذم���ر الكثير من الن���اس من أداء 
المجال���س البلدي���ة، إال أن الواق���ع يثب���ت نجاح التجرب���ة البلدية، 
حيث شهد مس���توى النظافة والرقابة والتفتيش وغيرها تحسًنا 
ملحوًظ���ا. وذك���ر أن���ه عل���ى الرغ���م من س���حب بع���ض صاحيات 
المجل���س إال أن���ه م���ا زال هن���اك مس���احة للتح���رك واإلنج���از لدى 
الممثل البلدي، ومبيًنا أن دور العضو البلدي في األساس رقابي.

ق���ال المترش���ح ع���ن ثامن���ة المحافظ���ة الش���مالية عب���دهللا 
ال���ذوادي إن التنوع ف���ي المجلس النياب���ي حالة ضرورية، 
خصوص���ا أن الجمعيات السياس���ية ال تعمل بش���كل منفرد، 

وإنما تعمل تحت دراسة من جانب لجانها.
وأش���ار إلى أن نواب تجمع الوحدة الوطنية سيعملون في 
المجل���س ضمن عدة مح���اور، أبرزها المح���ور االقتصادي؛ 
تماش���يا م���ع الظ���روف االقتصادي���ة الصعب���ة الت���ي تمر بها 

المملكة.
ولف���ت إل���ى أن التجم���ع كذل���ك س���يعمل عل���ى تعدي���ل آلية 
االس���تجواب، كم���ا أنه���م سيس���عن لخل���ق ج���و تعاوني بين 

النواب داخل المجلس لتفادي أية قرارات متصادمة.

الش���مالية  المحافظ���ة  ع���ن سادس���ة  المترش���ح  رأى 
ميث���م الدغ���اس أن وج���ود رج���ل الدي���ن تح���ت قبة 
البرلم���ان له أهميته البالغة؛ عل���ى اعتبار أن أحد أبرز 
االختصاص���ات الت���ي يمارس���ها المجل���س تتمثل في 
دوره التش���ريعي، وه���و ال���دور الذي يع���د من صميم 

وظيفة رجل الدين.
وأشار إلى أن وجود بعض من يعارض ممارسة رجل 
الدين العمل السياس���ي أم���ر طبيعي، وال يدعوه ذلك 
إلى االمتعاض منها واالس���تجابة إل���ى تلك الرغبات، 
وإنم���ا ينبغ���ي أن يك���ون تعامل رجل الدي���ن مع هذه 

االعتراضات بشكل سلس.
وعبر عن طموحه العمل ضمن اللجنة التشريعية.

عش���ر  الثاني���ة  الدائ���رة  ع���ن  البل���دي  المترش���ح  ق���ال 
بالمحافظ���ة الش���مالية عب���اس البحران���ي إن المجتم���ع 
بحاجة ماسة إلى حلقة وصل بينه والجهات الرسمية.

ولف���ت إل���ى أن تحم���ل مس���ؤولية العمل البل���دي حمل 
ثقيل، على اعتبار أن احتياجات الدائرة من الخدمات 

والمشاريع كبير جدا.
وأشار إلى أنه سيعمل من وجوده في المجلس البلدي 
على تأهيل س���واحل الدائ���رة الثاثة إلى جانب العمل 
عل���ى إقامة مركز اجتماعي يخ���دم أبناءها، فضا عن 

العمل على تطوير البنية التحتية لها.
وذكر أنه س���يعمل على الدفع بمشروع توفير األشجار 
للمواطني���ن، م���ع تأكي���د العم���ل عل���ى تأهي���ل األراضي 

الزراعية.

الجنيد: مالعب ومماش ألهالي الدائرة

الذوادي: تعديل آلية استجواب الوزراء

البحراني: العمل البلدي حمل ثقيلالدغاس: نعم لرجل الدين في البرلمان

ق���ال المترش���ح عن سادس���ة الش���مالية عبدهللا عاش���ور إن 
نقط���ة تحول���ه إل���ى الترش���ح كنائ���ب ج���اءت بع���د أن “فكر 
واستش���ار وع���زم”؛ انطاق���ا م���ن حاج���ة المجل���س لدم���اء 

جديدة تتفهم قضايا المجتمع وهمومه.
ولف���ت إل���ى أن الفت���رة القادم���ة به���ا المزيد م���ن التحديات 
خصوصا على الصعيد االقتصادي، وأن الشعب اليوم واع 

وسيختار األمثل لتحقيق تطلعاته.
وأش���ار إل���ى أن المنافس���ة قوي���ة وبع���ض المرش���حين ف���ي 
الدائ���رة يتمتع���ون بكف���اءات عالي���ة وأن الكلم���ة األخي���رة 
للناخ���ب. ولف���ت إلى أنه س���يركز في برنامج���ه على الملف 

االقتصادي وطرح قضايا التعليم واإلسكان.

أكد المترش���ح عن ثانية الش���مالية النائب ج���ال كاظم أن 
الرقابة غابت عن الفصل التشريعي الرابع.

بع���ض  لمواجهت���ه  أدى  مس���تقا  عمل���ه  أن  إل���ى  وأش���ار 
الصعوب���ات في تكوي���ن التكتات وتمرير بع���ض القوانين، 
إال أنه من ناحية رقابية استطاع معالجة عدد من القضايا 

دون اللجوء إلى عمل التكتات.
ولف���ت إل���ى أن م���ا تقدم ب���ه من تش���ريعات تتعل���ق بفرض 
ضرائ���ب عل���ى الش���ركات الكبي���رة، وف���رض الرس���وم على 
الطاب األجانب مطبق في دول المنطقة، في الوقت الذي 

ال نرى فيه إال تطبيق مزيد من الضرائب على المواطن.

المحفوظ: الضرائب تنهش المواطنعاشور: المنافسة قوية

المحافظة الشمالية

جانب من الحضور بمجلس الشمالية

مترشح نيابي

مترشح بلدي

رئي�س الفريق: را�شد الغائب. 

ال�سحافيون: �سعيد حممد، ليلى 

مال اهلل، �سيد علي املحافظة، 

مروة خمي�س، ح�سن عدوان، 

وحممد املطوع.

امل�سورون: ر�سول احلجريي، خليل 

اإبراهيم، اإ�سماعيل ال�سقاي، اأمين 

يعقوب.

نجم مجلس 
بلدي المحرق 

غازي 
المرباطي
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محافظة المحرق

مترشح نيابي

أك���د المترش���ح ع���ن الدائ���رة الثالث���ة بمحافظ���ة العاصم���ة 
عص���ام توفي���ق أن برنامج���ه االنتخابي س���يتركز على حل 
مشكلة التوظيف خصوصا العاطلين من الشباب وحديثي 
التخرج.  وأضاف أنه يمتلك رؤية وحلول لمشكلة البطالة 
وإيج���اد ف���رص عم���ل مالئم���ة للمواطني���ن م���ن أصح���اب 
الش���هادات الجامعي���ة وغيرهم من العاطلي���ن من أصحاب 

الشهادات الثانوية.
واس���تكمل “دراسة سوق العمل لزيادة فرص الوظائف من 

اهم المرتكزات التي اعتمدها في برنامجي االنتخابي”.
وتاب���ع “برنامجي االنتخابي اعتمده من خالل تواصلي مع 

أهالي الدائرة والتركيز على أهم همومهم”.

ق���ال القانون���ي حم���د س���لمان تق���ي إنه يترش���ح عن “عاش���رة 
العاصمة” وبرنامجه االنتخابي ش���امل، ويرتكز على 4 محاور 
أساس���ية وه���ي تعزي���ز الرقاب���ة وتحفي���ز االقتص���اد وكذل���ك 
تحس���ين مس���توى المعيش���ة واالرتق���اء بمس���توى الخدم���ات 
العام���ة من خ���الل الرقابة ومراجعة النص���وص القانونية ذات 
الصل���ة، إذ إن ه���ذا هو م���ا يحتاجه المواط���ن للمحافظة على 

مكتسباته.
الواقعي���ة  ه���و  االنتخاب���ي  برنامج���ه  أس���اس  أن  وأض���اف 
والتواصل، والواقية ترمز إل���ى البرنامج االنتخابي المطروح 
ومالمس���ته لجوان���ب عديدة في حي���اة المواط���ن والتواصل 

همزة وصل مع أهالي الدائرة والمواطنين كافة.

قال���ت دينا اللظى المترش���حة عن الدائ���رة الثانية إنها 
تراهن في س���باق االنتخاب���ات لدورة 2018 على وعي 
الناخ���ب في هذه التجربة النيابي���ة األكثر نضوجا من 

سابقاتها.
وأضاف���ت اللظ���ى “نتمن���ى م���ن الناخبي���ن إيص���ال من 
يس���تحق لمجل���س النواب للمس���اهمة لع���ودة البحرين 

للصدارة التنافسية”.
وواصل���ت “أتمن���ى أن يكون عدد المترش���حات مقارب 
لع���دد المترش���حين لتك���ون النس���بة متقارب���ة إل���ى حد 
م���ا”، مؤكدة ان برنامجها االنتخابي يس���تند إلى رؤية 
التنافس���ية والص���دارة وتنش���يط االقتص���اد الوطن���ي 

وتطوير المستوى المعيشي للمواطن.

أش���ارت المترش���حة ع���ن س���ابعة المح���رق صباح 
الدوس���ري إل���ى أن برنامجه���ا س���يقوم بالتركي���ز 
األساس���ي عل���ى إيص���ال ص���وت المواط���ن داخل 

المجلس.
وأوضحت أن البعض ال يفرقون بين مهام البلدي 
ومه���ام النيابي والبعض يق���وم بطلب مني بعض 

الخدمات التي ال تكون في تخصصي أساسا.
ودعت إلى أن يجب أن يكون هناك مكتب نيابي 

بلدي ثنائي؛ ألنه سيشكل فريق قويا.

ق���ال نائ���ب الدائ���رة الثالث���ة ع���ادل حمي���د إن إلح���اح 
وجه���اء المنطقة واألهالي هو ما دفعه لخوض تجربة 

االنتخابات مرة ثانية. 
المقب���ل  للمجل���س  االنتخاب���ي  برنامج���ه  أن  وتاب���ع 
سيس���تكمل جهوده السابقة في الدورة السابقة وعلى 
رأسها خدمة أهالي الدائرة وتوفير الخدمات للمنطقة 
فضال عن األمور التشريعية التي ستسهم في تخفيف 

األعباء على المواطنين.
وتابع: هن���اك الكثير من الحلول والمقترحات لتقليص 
النفقات التشريعات، مؤكدا أن الدعم للمواطن يحتاج 
اس���تقرار األوض���اع المالي���ة لميزاني���ة الدولة خصوصا 
أن المجل���س الحال���ي حرص على أال تمس مكتس���بات 

المواطن.

وزير العمل... النيابي

تقي: لتحسين المعيشة والخدمات

االنتخابات األكثر نضوجا

مكتب “دويتو” للنائب مع البلدي

حميد: الوجهاء يدعمونني

قال حمد القاس���مي المترشح عن الدائرة الثالثة بالعاصمة 
إن مح���اور برنامج���ه االنتخاب���ي تالم���س هم���وم المواطن 
والش���باب خصوص���ا. وتابع “نحتاج مجلس���ا قوي���ا متكاتفا 
لس���ن التش���ريعات الت���ي تخ���دم المواطني���ن، وال يقف في 
ص���ف الحكوم���ة على حس���اب المواط���ن. وتاب���ع أن حداثة 
س���نه ل���ن يقف حجر عثرة في طريق���ه، فهو يمتلك خبرات 
علمي���ة وعملية تؤهله لتمثيل الش���عب، مؤكدا أن الش���باب 
أولى وأوعى بمقاعد البرلمان ليحمي مصالحه ومستقبله.
وواص���ل: “إن المجال���س الس���ابقة س���عت لوض���ع القواني���ن 
ض���د مصلحة المواطن، والتي خلفت عج���زا ماليا وأزمات 

يتحمل عواقبها الشعب”.

أشار المنسق العام للبلديات في االنتخابات البلدية عاصم 
عبداللطي���ف إل���ى أن تس���ويات الفواتي���ر البلدي���ة مقبول���ة 
ويمك���ن للمواط���ن أن يتق���دم ب���أوراق الترش���ح لعضوي���ة 

المجالس البلدية مهما بلغت سقف المتأخرات.
وح���ول تنظي���م إعالن���ات المترش���حين، لف���ت بأن���ه يح���ق 
للمترش���ح أن يحج���ز مواقع اإلعالن���ات أو الخيام بدءا من 

22 أكتوبر من هذا الشهر.
وبي���ن عبداللطي���ف خ���الل جولت���ه ب���� “إش���رافية المح���رق” 
أنه س���يكون هن���اك ارتفاع ف���ي العدد خالل األي���ام المقبلة 
خصوص���ا في ظل حضور العديد لالستفس���ار واس���تكمال 

المستندات الالزمة للترشح.

أكد المترشح عن الدائرة الثالثة ممدوح عباس أن خوضه 
االنتخاب���ات النيابي���ة ج���اء بناء عل���ى قناعته ب���ان العملية 
االنتخابي���ة يجب أال تتوقف في يوم من األيام وعليها أن 

تستمر.
وتاب���ع أنه س���يطالب بمزيد من المكتس���بات للمواطن بدءا 
م���ن العمل على تجاوز س���لبيات المرحلة الس���ابقة، متطلعا 
إل���ى أن يك���ون للمجل���س المقب���ل دور أكبر، مش���يرا إلى أن 

“جيب المواطن خط أحمر”.
وأكمل أن المجلس الس���ابق بأدائه الضعيف أقر تش���ريعات 
وقواني���ن ل���م تكن في مصلح���ة المواطن الس���يما أصحاب 

المؤسسات الصغيرة.

أش���ار المترش���ح البل���دي عن س���ابعة المح���رق نجيب الضو 
إلى أنه قد قام بالصالة ركعتي اس���تخارة وتوكل على هللا 

ليترشح عضوا بلديا.
وأضاف: أنا مواطن أريد أن أخدم بلدي وش���عبي ووجدت 
القبول بي���ن الطائفتين في منطقتي، وأطمح إلى أن أقوم 

بتأدية ما يصب في مصلحة أبناء دائرتي.
وقال: س���أتبنى قضية معالجة س���كن العم���ال والعزاب في 

دائرتي والتي تعتبر قضية أساسية في دائرتي.
وبي���ن أنه سيس���عى إل���ى معالج���ة االزدحام���ات عبر وضع 

طرق بديلة.

الشباب أولى بمقاعد البرلمان

ط متأخرات مترشحين “البلديات” تقسِّ

عباس: جيب المواطن خط أحمر

الضو: صليت استخارة ألترشح

أش���ارت مترش���حة أول���ى المح���رق ش���موخ الصليبي���خ إلى 
أنه���ا لم تنضم تح���ت أي مظلة تابعة للجمعيات سياس���ية، 
موضحة أنها لم تجد جمعية تضمها إلى قائمتها لحد اآلن. 
وبين���ت أن حظوظه���ا االنتخابي���ة مرتفع���ة؛ كونها ناش���طة 
اجتماعية وتقوم بدعم مش���اريع األس���ر المنتجة منذ أكثر 

من 25 عاما.
وأوضح���ت أنها تهدف إلى مس���اعدة الن���اس والمحتاجين 

بحيث تقوم بدعم المطلقات واأليتام ومساعدتهم.
وذك���رت أن برنامجها االنتخابي س���يركز على جوانب عدة 
تش���مل اهتمامه���ا بقضاي���ا مملك���ة البحري���ن وعلى رأس���ها 

القضايا االقتصادية والمعيشية.

ع���ادت لجن���ة  المح���رق إلى ركوده���ا في الي���وم الثاني من 
فتح باب الترش���ح لالنتخاب���ات البلدية والنيابي���ة المقبلة، 
إذ س���جلت اللجن���ة 18 مترش���حا قدموا أوراقه���م، 9 منهم 

للمجالس البلدية، و9 للنيابية.
وأش���ار رئي���س لجن���ة اإلش���راف بالمح���رق أحم���د الحمادي 
إل���ى أن اللجنة أج���رت اختبار الق���راءة والكتابة إلى 4 من 

المترشحين.
وبين���ت اللجن���ة أن بالدائ���رة الثالث���ة )وس���ط المح���رق( ل���م 
يق���م أحد بالتقدم بالترش���ح فيها بلديا، فيم���ا بقية الدوائر 

سجلت مترشحين للنيابية والبلدية.

تدعم مشروعات منذ ربع قرن

امتحان 4... و ”الثالثة” بال بلدي

ق���ال مرش���ح ثاني���ة المح���رق ابراهي���م النفيع���ي إن 
برنامج���ه االنتخابي س���يركز على حفظ مكتس���بات 

المواطنين وزيادة مدخول الفرد. 
وبين أن الش���عار س���يكون “رؤية ش���بابية لمس���تقبل 

زاهر”.
وع���ن التقاع���د االختي���اري قال إنه “هدي���ة من هللا” 
نازل���ة على ش���عب البحري���ن وفرصة لمن س���يدخل 
لس���وق العم���ل، وأن الكثي���ر م���ن الناس على وش���ك 

التقاعد. 
وتوقع أنه س���تكون فرص عمل بسبب تقاعد بعض 
الموظفي���ن كب���ار الس���ن وس���يتم اس���تبدالهم ببعض 

الموظفين الشباب، وبذلك سيكون هناك توازن.

النفيعي: “التقاعد” هدية ربانية

محافظة العاصمة

موظف بلجنة 
العاصمة يقتل 
الوقت باللعب 

بموبايله

مترشح يراجع 
مسودة تصريح 
سيلقيه أمام 

الكاميرات

مترشح بلدي



19 أكتوبر 2018 الجمعة
10 صفر 1440

local
@albiladpress.com 07

20
مترشح نيابي18

مترشح بلدي

ع���اد الناش���ط محمد الزياني، مترش���ح الدائ���رة الثانية 
نيابًي���ا أدراج���ه مرتي���ن )مكوكيتين( الس���تكمال أوراق 
مطلوب���ة، غير أنه في المرة الثانية، كان عليه أن يقف 
أم���ام الصحافيين وه���و يخرج لطباعة ش���هاداته. لكن 
ف���ي األخير ت���م قبول طل���ب ترش���حه.وقال الزياني: 
“س���أحضر ش���هادة الثانوي���ة البحريني���ة والدبلوم���ا 
الكويتية والبكالوريوس الباكس���تاني والماجستير 
البريطان���ي؛ ألن القاض���ي طلب مني ش���هادة تثبت 
القاض���ي  من���ي  للكتاب���ة، وحي���ن يطل���ب  إجادت���ي 
إج���راء فح���ص إج���ادة الكتابة، س���أجري االمتحان 
قطًع���ا... عموًما، وعدت أه���ل دائرتي أن أكون آخر 
المترش���حين لكي أنس���حب حين أجد م���ن هو أكفأ 

مني”. 

امتحان المشاكس الزياني

ق���ّرر مجموع���ة من المصوري���ن “بث ش���كواهم” إلى قاضي 
واالنتخ���اب  االس���تفتاء  س���امة  عل���ى  اإلش���راف  لجن���ة 
بالجنوبي���ة إبراهيم الزايد بغية منحهم حرية أكثر للتحرك 
داخ���ل ح���دود المرك���ز، غي���ر أن الزاي���د طي���ب خاطره���م 
بالق���ول ”بالعك���س.. عندك���م مج���ال مفت���وح داخ���ل القاعة 
ف���ي المناط���ق المخصصة لكم.. أنا مس���تانس بش���وفتكم”، 
ا على أعضاء المركز في  وربما كان وضع اليوم األول ش���اقًّ
التنظي���م، غير أنهم جميًع���ا يبدون كل تعاون، واللطيف أن 
الزايد قال للمصورين معّبًرا عن إعجابه بصور اليوم األول 
ف���ي الصحاف���ة الي���وم :”صورك���م احترافية للي���وم األول.. 

عجبتني وايد”.

يب����دو أن خبرة المترش����ح بدر س����عود الدوس����ري عن 
الدائ����رة التاس����عة في العم����ل البلدي يل����م بالكثير من 
األدوات الت����ي تمكنه من دخ����ول المعترك االنتخابي 
النيابي هذه المرة وبقوة مهما كانت قوة المنافس����ين 
ف����ي  األس����اس  العنص����ر  أن  ي����رى  فه����و  عدمه����ا،  أو 
الوص����ول إلى قب����ة البرلمان هو الس����مات التي يتمتع 
به����ا المترش����ح على أن تك����ون تلك الس����مات حقيقية 
ل����دى الناخ����ب ويعرفه����ا من س����يرة وأداء المترش����ح، 
والناخب����ون لديهم قرارهم ف����ي تلبية الواجب، معبًرا 
عن الش����كر والتقدي����ر لجهود الجميع م����ن أجل رفعة 

الوطن والعمل لتقدمه.

على الرغم من أن المترش���حة البلدية الناشطة مريم عرب 
للدائرة الخامس���ة، لم تستكمل أوراقها وستعود من جديد 
الليل���ة أو غ���ًدا حس���ب ما تيس���ر، إال أنها تحدث���ت باللغتين 
العربي���ة واإلنجليزي���ة ذاك���رة الفضل للخب���رة التي تكونت 
لديه���ا في العم���ل اإلذاعي والتواصل م���ع المواطنين ونقل 
قضاياهم عبر أثير اإلذاعة منذ سنين طويلة، وقالت “هذه 
الخبرة جعلتني أكون ش���بكة عاقات مع كبار المس���ؤولين 
ف���ي الدول���ة وه���ذا الجان���ب يمث���ل قوة ل���ي لتس���ريع تلبية 
احتياج���ات المواطني���ن في الدائرة.. وس���واء ف���زت أم لم 

أفز، فإنني أعمل للبحرين”.

“أه���م ما نس���تخلصه من التجرب���ة البرلمانية ه���و أن يكون 
البرلم���ان قوًيا وفاعًا حتى ينجح”. ولعل المترش���ح نيابًيا 
عن خامس���ة الجنوبية عصام الخياط يش���ير باختصار إلى 
أن لدين���ا تجرب���ة 16 عاًما، لكن البد أن نكون كمترش���حين 
عن���د حس���ن ظن الناخ���ب الواع���ي، وأنا على يقي���ن من أن 
ناخبينا يتمتعون بقدر عال من الوعي، لذلك، فإن المجلس 
النيابي يجب أن يكون قوًيا وفاعًا والبد من التركيز على 
قضاي���ا ته���م المواطن، ومنه���ا القضاي���ا االقتصادية ووضع 
الحلول ألزمات نش���أت بس���بب سوء سياس���ات في الفترة 

الماضية.

الزايد للزمالء: عجبني تصويركم

بدر “الزالق” ينافس بقوة

مريم عرب.. عربي إنجليزي

الخياط: سوء سياسات

أكد المترش���ح النيابي المحامي والناشط إبراهيم المناعي 
أن لدي���ه رؤية إصاحية وتطويرية للمنظومة التش���ريعية 
بحكم اختصاصه القانوني، ولهذا فإنه يس���عى الس���تهداف 
الرقابة والتش���ريع على المال العام والرقابة على الميزانية 
ومتابعة برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى تفعيل األدوات 

الدستورية تجاه تقارير الرقابة المالية ولجان التحقيق.
إل���ى أن���ه يس���تهدف كل  وف���ي التش���ريع، أش���ار المناع���ي 
القواني���ن الت���ي تم���س حي���اة المواطنين ويح���اول إدخال 
التعدي���ات عليها بما يخدم المصلحة العامة، وقال “العمل 
ف���ي الواقع لن يكون هيًنا إال أن اإلرادة موجودة والعزيمة 

مكللة باإليمان لإلسهام في تقدم الوطن”.

عل���ى الرغ���م من أن���ه في العقد الس���ادس من العم���ر، إال أن 
مترشح بلدي الدائرة األولى محمد سيف محمد لم يكترث 
لمش���وار آخ���ر يخ���رج فيه م���ن اللجن���ة ليذهب ويس���تكمل 

أوراقه ويعود أدراجه.
يقول إن اس���تكمال وثائق واس���تمارة تزكي���ة أو غيرها من 
األمور القانونية أمر البد أن نستجيب له ونقبل باستكمال 
أوراقنا؛ ألننا أساًسا كمترشحين يجب أن نكون قانونيين، 
ول���دي ف���ي الحقيقة مش���اريع كثي���رة مهمة لدائرت���ي، وأنا 
م���ن جهة أخ���رى لدي العديد م���ن األفكار لتطوي���ر المرافق 
الخدمية سنحققها بعون هللا وبالتعاون مع أبناء دائرتي.

المناعي: استهداف الرقابة

 سيف.. ستيني.. قانوني.. 

بي���ن يدي���ه الكثي���ر م���ن الخباي���ا والقضاي���ا والرس���ائل 
والمع���ارف والطلب���ات واالحتياج���ات والقائم���ة تطول 
ع���ن أوض���اع الدائ���رة الس���ابعة بالمحافظ���ة الجنوبية، 
يع���رف كوالي���س  البل���دي جم���ال جاس���م  فالمترش���ح 
الدائ���رة؛ ألن���ه ظ���ل يعم���ل منتدب���ا م���ع نائ���ب برلماني، 
ويتابع الكثير من األمور في الدائرة إدارًيا وخدماتًيا، 
ومنه���ا توس���عت عاقات���ه ف���ي عمله م���ع أبن���اء دائرته 

ولديه الكثير من الملفات.
ويق���ول جاس���م ع���ن نفس���ه “إنن���ي ب���دأت ترتيبات���ي 
واس���تعداداتي م���ع األه���ل واألصدق���اء وفري���ق العمل 
م���ن  ونتمن���ى  االنتخابي���ة،  لحملت���ي  دقي���ق  بتنظي���م 
الصحافة الوطنية أن تدعمنا وتقدم لكل المترشحين 

الفرصة للتواصل مع ناخبيهم، وهذا )العشم فيكم(”.

كواليس دائرة جمال

يتمن���ى المترش���ح علي زاي���د في الدائ���رة الرابعة 
ممثًا عن جمعية األصالة أن يساهم المترشحون 
والناخبون في إنجاح االنتخابات، ويوجز شعوره 
بع���د تقدي���م أوراق���ه :”جئن���ا لنلبي ن���داء الواجب 
البحرين���ي  الديمقراط���ي  الع���رس  ف���ي  ونش���ارك 
وف���ي ذل���ك تعبي���ر ع���ن تأيي���د ودع���م المش���روع 
اإلصاح���ي لجالة المل���ك، وهذا المش���روع الذي 
يمث���ل نقلة نوعية للتقدم أولى اهتماًما بالمواطن 
العم���ل  ومنه���ا  المج���االت،  كل  ف���ي  البحرين���ي 
البرلماني، فللمواطن صوت يوصله ممثلوه تحت 
قب���ة البرلم���ان إلى الحكوم���ة، وأتمنى ب���ل وأدعو 
المترش���حين والناخبي���ن للمش���اركة الفعلي���ة وأال 

يتخلف أحد.

علي زايد: ال يتخلف أحد

المحافظة الجنوبية

على قول المثل الشعبي :”أول ما شطحت.. نطحت”، 
تحم���س أح���د المترش���حين كثي���ًرا وهو يتج���ول في 
الرك���ن المخص���ص لإلع���ام، ويبدو أن���ه يتمتع بحس 
دعاب���ة ق���د تعين���ه كثي���ًرا في كس���ب أص���وات ناخبي 
دائرت���ه إن أحس���ن توظيفها! فقد أثار ذلك المترش���ح 
حال���ة م���ن البهجة والس���رور والتف���اؤل وه���و يتبادل 
األحادي���ث م���ع الصحافيين إلى الدرج���ة التي دفعته 
ألن يق���ول :”م���ا تبون تصريحات.. مف���روض نصرح.. 
ت���رى عن���دي كام وايد.. م���ا تبون قناب���ل؟”، وبالطبع، 
يدرك المترش���ح أن الناس ال تريد )قنابل صوتية(، بل 

برنامج انتخابي قابا للتطبيق.

كان���ت المترش���حة ع���ن الدائرة األول���ى اإلعامية نس���رين 
مع���روف تس���تعد لمقابل���ة تلفزيونية في زاوية م���ن المقر، 
وبع���د أن التقطن���ا لها مجموع���ة من الص���ور المباغتة )على 
حي���ن غرة(، ابتس���مت حي���ن رأتها، لكن فضل���ت أن تتناول 
باختص���ار نقاًطا جوهرية أولها أنه���ا توجه الدعوة إلى كل 
من يحب البحرين، ويعشق هذا الوطن، ألن يبادر ويشارك 
ويتف���اءل ويؤم���ن بأهمية أن نتش���ارك في صنع مس���تقبلنا 
الق���ادم، فالبرلم���ان ج���زء ال يتج���زأ م���ن الكي���ان السياس���ي 
لمملك���ة البحري���ن، ودورن���ا أن نك���ون الص���وت المؤثر الذي 
يبني مستقبل الوطن، ويؤكد المضي في مسيرة اإلصاح.

“أول ما شطحت”: تبون قنابل!

صوت نسرين باإلذاعة والبرلمان

تجربت���ه ف���ي رئاس���ة المجل���س البل���دي الجنوبي 
قد أكس���بته ق���درة على قراءة دقيق���ة للواقع كما 
يب���دو، فالمترش���ح أحم���د األنص���اري ممث���ًا ع���ن 
ا  جمعي���ة األصال���ة ف���ي الدائ���رة الثالثة يق���ول ردًّ
على س���ؤال حول الصورة الذهنية التي تش���كلت 
في عقل الناخب بس���بب سوء أداء النواب :”هذا 
ا.. م���ا الجدوى من  الس���ؤال ال���ذي نجابه ب���ه يوميًّ
المش���اركة؟”، وبالطب���ع ل���كل ناخب موق���ف ورأي 
تجاه أداء البرلمان وكذلك القوانين التي صدرت 
مؤخ���ًرا أّث���رت كثي���ًرا والخ���وف ه���و أال يش���ارك 
كثي���رون، إال أنن���ي متأكد م���ن أن مصلحة الوطن 

ستدفع للمشاركة.

األنصاري: ما الجدوى؟

أثقل شنطة.. حيث 
ترقد الدنانير بسالم

محسن البكري لم 
يترشح ولكنه رافق 

مرشحا



ن إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية قضت برفض تظلم شركة على حكم مستعجل بوقف عملية صرف خطابي ضمان لمشروع قيمته  قال المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسيِّ
بماليين الدنانير، وألزمت المتظلمة المصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وأش���ار إل���ى أن الواقع���ة تتحص���ل ف���ي أن 
المتظل���م ض���ده -المس���تأنف للحك���م الصادر 
بالتظل���م- كان ق���د طلب بالئح���ة دعوى في 
طلب مستعجل الحجز على خطابي الضمان 
اللذين بحوزة الش���ركة المدعى عليها األولى 
المس���حوبين على أح���د البن���وك، بقيمة 132 
أل���ف دينار و265 ألف دينار، ووقف صرفهما 
لحي���ن الفص���ل ف���ي الدع���وى الماثل���ة وإلزام 
المدع���ى عليه���ا األول���ى بمصاري���ف الدعوى 
وأتع���اب المحام���اة. وذل���ك عل���ى س���ند م���ن 
الق���ول إن موكله مقاول من الباطن للمدعى 
عليه���ا األولى بمبل���غ 397 ألف���ا و137 دينارا، 
وقدم للمدعى عليها األولى خطابي الضمان 
س���الفي البيان كضمان لتنفيذ األعمال وكان 

المفت���رض اس���تردادهما بع���د إنه���اء المدعى 
عليه���ا األول���ى العق���د م���ن جانبه���ا، وانته���اء 
فت���رة الضمان ف���ي 30 يوني���و 2018، إال أنه 
فوج���ئ بطلب المدعى عليه���ا األولى صرف 
قيم���ة خطابي الضمان من البنك قبل انتهاء 
الم���دة ب�5 أي���ام، رغم إنهاء المدع���ي ألعماله 
وع���دم س���داد المدع���ى عليهما لمس���تحقاته 
وحصول���ه على ش���هادات إنجاز ص���ادرة من 
مهن���دس المش���روع. فل���م ترت���ض المدع���ى 
القض���اء  -المتظلم���ة- حك���م  األول���ى  عليه���ا 
المس���تعجل بوق���ف صرف خطاب���ي الضمان 
وتظلم���ت منه أمام المحكمة بعد أس���بوعين 
وطلب���ت قبول التظلم ش���كال والحكم بإلغاء 
وإص���دار  الضم���ان  خطاب���ي  ص���رف  وق���ف 

األم���ر للبن���ك الضام���ن من الصرف وتس���ييل 
الخطابي���ن وإل���زام المتظل���م ضده���ا األول���ى 
المصاري���ف والرس���وم واألتع���اب. وجاء في 
ن عل���ى حك���م المحكمة في  دف���وع بوحس���يِّ
التظل���م أن الثابت للمحكمة، والذي لم تنكره 
المتظلم���ة ه���و قيام المتظلم ض���ده -موكله- 
تق���در  المتظلم���ة  لصال���ح  أعم���ال  بتنفي���ذ 
بماليي���ن الدناني���ر، وأن المتظلم���ة ه���ي م���ن 
قامت بش���كل منفرد ومتعس���ف بإنهاء العقد 
دون أن تق���وم بس���داد مس���تحقات المتظل���م 
ضده ودون مبرر ش���رعي إلنه���اء العقد، وما 
يؤك���د ذل���ك، خلو الدع���وى وعج���ز المتظلمة 
من تقدي���م الدليل على ادعاءات أو ما يفيد 
وج���ود عيوب ف���ي تنفيذ األعم���ال التي قام 

المتظل���م ضده بتنفيذه���ا.  وذكرت المحكمة 
أن المحكمة مصدرة القرار المس���تعجل ولما 
لها من س���لطة، فقد رأت وجود منازعة فيما 
بي���ن الطرفي���ن؛ ل���ذا فقد ارتأت ن���دب خبراء 
لبحث تلك المنازعة، وإعماال لمبدأ المواءمة 
خطاب���ي  ص���رف  بوق���ف  أم���رت  والمالئم���ة 
الضمان، وجاء القرار المتظلم منه في حدود 
الس���لطة المخولة لها، مم���ا يتعين على البنك 
تنفي���ذ أم���ر وق���ف ص���رف خطاب���ي الضمان، 
ولذلك فإنها ترفض التظلم. وأكد أن “التزام 
الش���ركة الضامن���ة بالوف���اء لقيم���ة خط���اب 
الضمان إلى المستفيد خالل مدة سريانه، ال 
يمنع العميل من مقاضاة المستفيد قبل دفع 
مبل���غ الضم���ان إلي���ه للحيلول���ة دون حصوله 

علي���ه؛ إذا ثب���ت أن له حقا، مؤك���دا قبله يبرر 
ذل���ك، وم���ؤدى ذل���ك أن يك���ون للعميل طلب 
توقي���ع الحجز التحفظ���ي على قيمة خطاب 

الضمان تحت يد الشركة الضامنة”.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بمعاقبة رئيس تحرير “الوطن” يوسف البنخليل، بعقوبة سالبة للحريــــة بحبسه لمدة شهر واحد فقط؛ وذلك في الدعوى المرفوعة ضده من النائب أنس بوهندي، والذي 
يتهمه فيها بالسب والقذف علنا، بعدما نشر في الصحيفة المذكورة خبرا مفاده شكر أهالي سادسة الجنوبية وزير العدل بعد عزل النائب بوهندي عن إمامة أحد المساجد.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة أهمية التحصيل العلمي المتميز ودوره في اإلعالء 
من شأن الوطن وتحقيق تنميته وازدهاره.

وتطوره���ا  األم���م  نهض���ة  “إن  وق���ال: 
بم���دى  الي���وم  يق���اس  ب���ات  وتقدمه���ا 
رعايته���ا العل���م وتش���جيع أهل���ه عل���ى 
اإلقبال عليه، وتهيئة كل السبل لجعله 
متاح���ا للجميع ب���كل حري���ة ودون أية 
معوق���ات، ومن ث���م توظيف مخرجاته 
لخدم���ة الوط���ن واإلنس���انية جمع���اء”. 
ج���اء ذل���ك ل���دى اس���تقباله ع���ددا م���ن 
الباحثي���ن في مكتبه بقص���ر القضيبية 
صباح أمس الذين قدموا له نسخا من 
أباحثهم العلمية، وهم راشد الجالهمة 
ل���ه نس���خة م���ن إص���داره  ال���ذي ق���دم 
بعن���وان “على ضف���اف الجودة”، وخالد 
المدن���ي ال���ذي قدم نس���خة من رس���الة 
الدكتوراة الت���ي نالها من جامعة دندي 

األس���كتلندية بعن���وان “ضم���ان ج���ودة 
التعلي���م الثانوي ف���ي مملكة البحرين”، 
ومحمد الكواري الذي قدم نس���خة من 
رسالة الدكتوراة التي نالها من جامعة 
اإلداري���ة  “الرقاب���ة  بعن���وان  البحري���ن 
لديوان الخدم���ة المدنية على األجهزة 
البحري���ن”،  مملك���ة  ف���ي  الحكومي���ة 
وعبدالجب���ار الطيب الذي قدم نس���خة 

م���ن رس���الة الدكت���وراة الت���ي نالها من 
جامعة طنطا في مصر بعنوان “حدود 
الموازن���ة  ف���ي  المالي���ة  وزارة  تدخ���ل 
نائ���ب رئي���س  العام���ة”. كم���ا اس���تقبل 
مجلس الوزراء كال من الباحث محمد 
الخال���دي ال���ذي ق���دم للش���يخ خالد بن 
عبدهللا نس���خة من رس���الة الماجستير 
التي ناله���ا من جامعة البحرين بعنوان 

“الرضا الوظيفي لدى محرري الصحف 
البحريني���ة”، والباحث���ة روى  اليومي���ة 
العلوي التي قدمتv نسخة من رسالة 

الماجس���تير الت���ي نالته���ا م���ن جامع���ة 
البحرين بعن���وان “العالقات العامة في 

شركة بابكو: دراسة حالة”.

المنامة - وزارة الداخلية

قام وفد أمني من وزارة الداخلية برئاســـة مدير المركز المشـــترك لمكافحة اإلرهاب العقيد محمد الحرم بزيارة عدد من 
المؤسسات األمنية بالواليات المتحدة األميريكية، التقى في ختامها سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة الشيخ 

عبدهللا بن راشد آل خليفة.

وق���د اطلع الوف���د خالل زيارت���ه قيادة 
شرطة والية نيويورك، على سير العمل 
في مركز تحليل المعلومات الذي يعتبر 
أحد أهم مراكز التحليل على مس���توى 
اس���تعرض  فيم���ا  المتح���دة،  الوالي���ات 
ف���ي  الداخلي���ة  وزارة  جه���ود  الوف���د، 
مكافحة اإلرهاب والتصدي للتدخالت 
الداخلي���ة  الش���ؤون  ف���ي  اإليراني���ة 

للمملكة.
كما قام الوفد بزيارة وكالة التحقيقات 
العاصم���ة  ف���ي  األميركي���ة  الفيدرالي���ة 
واشنطن، واألكاديمية الوطنية التابعة 
للوكالة، حيث تم بحث التعاون األمني 
ف���ي مج���ال مكافحة اإلره���اب، وتبادل 

الخبرات في المجال التدريبي.

أشـــاد رجل األعمال شـــارخ بن ســـيف الدوســـري باإلقبال الكبير الذي شـــهدته المراكز االنتخابية في اليوم األول والثاني من جانب 
المرشحين، واصفا ديمومة التجربة البرلمانية بالناضجة والمتطورة.

وأوض���ح ف���ي بيان له أمس أن المش���روع جالل���ة اإلصالحي 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
نج���ح بأن يدف���ع بمملك���ة البحرين لتك���ون بص���دارة الممالك 
الدس���تورية العريقة في العالم، وبنجاح رس���م مالمحه أبناء 

البلد.
وأك���د أن تلبي���ة الواج���ب الوطن���ي ف���ي المش���اركة الفاعل���ة 
والمؤث���رة والكثيف���ة ف���ي االنتخاب���ات، بمس���تويي الترش���ح 
واالنتخاب، تجسد خارطة طريق البحرينيين خالل المرحلة 
المقبل���ة، والتي تتطلب المزيد م���ن التكاتف وااللتفاف حول 

راية الوطن. 
قال الدوسري إن نضج الشارع البحريني يمثل السد  «

المنيع قبالة موجات التغلغل والتحدي، داعيا في 
السياق ذاته جميع المرشحين بعدم تقديم البرامج 

االنتخابية الخيالية، وأن يتقوا الله في أبناء البلد، 
والذين يتطلعون لبرلمان قوي، واعد، يلبي تطلعاتهم 

وفد أمني بوزارة الداخلية يقوم بزيارة مؤسسات أمنية عدة في الواليات المتحدةوأمانيهم.

أميركا في  األمنية  المؤسسات  يزور  الداخلية  من  وفد  المقبلة ل��ل��م��رح��ل��ة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  االس��ت��ح��ق��اق 
التصدي للتدخالت اإليرانية الدوسري: كثافة الترشح تعكس نضج التجربة

محرر الشؤون المحلية

قالت جمعية الصحفيين البحرينية إن الوسط الصحافي صدم  «
بالحكم القضائي الصادر أمس بحق رئيس تحرير “الوطن” الزميل 

يوسف البنخليل القاضي بحبسه شهًرا وكفالة مالية لوقف التنفيذ 
واستبدال العقوبة بعمل يدوي، وهو حكم يعد سابقة، فللمرة األولى 

يصدر حكم بحبس صحافي. وتابعت الجمعية الدعوى المقدمة 
ضد رئيس تحرير “الوطن”، من أحد النواب يتهمه بالسب والقذف. 
وصعقت الجمعية أمس بصدور الحكم بحبس الزميل البنخليل، 

وللمرة األولى منذ والدة الصحافة في المملكة يصدر حكًما بالحبس 
في قضايا النشر، فجميع األحكام ال تتجاوز الغرامات المالية. وجاء 
قانون الصحافة والنشر بتوفير كل الضمانات والحقوق للصحافي 

واإلعالمي البحريني، إذ يحظر حبسه على خلفية قضايا النشر في 

شتى وسائل اإلعالم. وفي المقابل أكدت الجمعية احترامها للقوانين 
الوطنية، والنظام القضائي في مملكة البحرين، إال أنها تبدي في 
الوقت نفسه استنكارها للمساس بالحريات الصحافية، واإلضرار 

بحرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة. وأعربت الجمعية 
عن استيائها من تقييد حرية الصحافيين، مؤكدة أن الحريات 

الصحافية يجب أن ُتحترم، وليس مقبواًل استغاللها أو اإلساءة 
إليها تحت أي ظرف. ودعت الجمعية الجهات المعنية إلعادة النظر 
في حكم االستئناف مع األخذ في االعتبار وضع البحرين الدولي في 

مؤشر حرية الصحافة، كما أبدت الجمعية تضامنها الكبير مع رئيس 
تحرير “الوطن”، وحق الصحيفة في التعبير عن رأيها، وممارسة 

دورها اإلعالمي الوطني مع زميالتها من الصحف الوطنية.

“الصحفيين” صدمنا بالحكم القضائي

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية أمس سفير روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين  «
فاغيف غاراييف؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي سفيرا لبالده لدى المملكة. وخالل االستقبال، أشاد الشيخ خالد بن عبدالله بمتانة 

العالقات التي تجمع بين مملكة البحرين في ظل حرص عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس روسيا االتحادية 
وفخامة الرئيس فالديمير بوتين، على تطويرها وتعزيزها في مختلف مجاالت التعاون لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.

خالد بن عبداهلل يودع السفير الروسي

شارخ الدوسري

محمد رضا بوحسّين

العقد أن��ه��ى  م���ن  وال��م��ت��ظ��ل��م��ة  ال�������دوالرات  ب��م��اي��ي��ن  ال��م��ش��روع 

توقيف صرف خطابي ضمان لشركة مقاوالت كبرى

المنامة - االدارة العامة للمباحث واالدلة الجنائية:

العام���ة  اإلدارة  ع���ام  مدي���ر  ص���رح 
ب���أن  الجنائي���ة  واألدل���ة  للمباح���ث 
ش���رطة المباح���ث الجنائي���ة، تمكنت 
م���ن القب���ض على آس���يويين مش���تبه 
ف���ي قيامه���م بتصني���ع وبي���ع الخمور 

واإلتجار بالبشر.
وأوضح أن المعلوم���ات األولية دّلت 
عل���ى ت���ورط المذكورين ف���ي تصنيع 
الخمور واالتجار بالبشر، وبعد تأكيد 
ه���ذه المعلوم���ات تم مباش���رة أعمال 
أس���فرت  الت���ي  والتح���ري  البح���ث 
المذكوري���ن  هوي���ة  تحدي���د  ع���ن 
والقب���ض عليه���م، حي���ث ت���م تحريز 

المضبوطات.
وأشار إلى أنه جار اتخاذ اإلجراءات 
القانونية وإحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

عاقب���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة 
آس���يويين،  متهمي���ن  أربع���ة  األول���ى 
وغيابي���ا  منه���م  الثني���ن  حضوري���ا 
لآلخري���ن، بس���جن كل منه���م لمدة 5 
سنوات، مع األمر بإبعادهم نهائيا عن 
الب���الد بع���د تنفي���ذ العقوب���ة المقضي 
باختط���اف  إلدانته���م  وذل���ك  به���ا؛ 
وحج���ز حرية وش���تم آخ���ر وتهديده 
بالتعذيب؛ كونه مدينا ألحدهم بمبلغ 

مالي ال يتجاوز 480 دينارا.

اإلطاحة بعصابة 
تصنع الخمـــر 
وتتاجر بالبشر

السجن 5 سنوات 
آلسيـــويــــين 

خطفـــوا آخـــر

ال���م���ح���ك���م���ة اس���ت���ب���دل���ت ع���ق���وب���ت���ه إل������ى ع���م���ل ي����دوي

حكم بحبس رئيس تحرير “الوطن” شهًرا
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نهضة األمم وتقدمها تقاس بمدى رعايتها العلم

خالد بن عبداهلل: دور كبير للتحصيل العلمي في إعاء شأن الوطن وازدهاره

الشيخ خالد بن عبد الله لدى استقباله الباحثين

المنامة - بنا

المنامة- بنا

قـــال وكيل الوزارة للشـــؤون اإلســـالمية بوزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف فريد المفتاح إن المملكة العربية السعودية هي العمق اإلستراتيجي 
لدول الخليج العربي، وهي البعد التاريخي لحضارة اإلسالم، وهي المرجعية 
الدينيـــة األولـــى للمســـلمين فـــي مشـــارق األرض ومغاربهـــا. وقـــال المفتاح إن 
موقع الشـــقيقة الكبرى في قلوب المســـلمين قاطبة ال يعادله شـــيء، ويشـــهد 
القاصـــي والدانـــي بما للمملكة العربية الســـعودية من أيـــاٍد بيضاء على معظم 
أقطـــار عالمنـــا اإلســـالمي. وأضـــاف أن “الدور المحـــوري للشـــقيقة الكبرى في 
خليجنا العربي وعالمنا العربي واإلسالمي يثير حقد وضغائن المتربصين بها، 
وســـيحفظها هللا تعالى وأهلها من كيد الكائديـــن ومكر الماكرين”. وأكد وكيل 
الشـــؤون اإلســـالمية أن الحاســـدين والحاقدين على المملكة وشعبها يدركون 
بأنهـــا ســـتبقى عصية عليهم تأبـــى إال أن تكون قائدة رائدة للعالم اإلســـالمي، 

وأن كل مؤامراتهم ضد أمنها واستقرارها مصيرها إلى الفشل واالنهزام.

بالد الحرمين شامخة رغم أنف الحاقدين

محاكم
إعداد: عباس إبراهيم

وارت���أت المحكم���ة القض���اء بوق���ف تنفيذ الحكم س���الف 
البيان بضمان مالي مقداره 100 دينار، لحين الفصل في 
االس���تئناف، كما قررت اس���تبدال العقوبة المحكوم عليه 
به���ا وفقا للقانون رقم )18( لس���نة 2017 بش���أن العقوبات 
والتدابي���ر البديل���ة إل���ى عقوب���ة يدوية عوضا عن س���لب 
حريت���ه. وكان البنخليل أنكر التهم���ة الموجهة إليه أثناء 
التحقي���ق معه بمعرف���ة النيابة العامة بش���أن البالغ الذي 
تق���دم به النائ���ب أنس بوهندي ضده، متهًما إياه بالس���ب 
والقذف علًنا عبر الصحافة، وعقب التحقيق مع البنخليل 

قررت النيابة إخالء سبيله بضمان محل إقامته.
وق���ال رئي���س تحري���ر “الوط���ن”: إن بوهن���دي ل���م يطالب 
بحقه في الرد عبر طلب نشر تعقيب على الخبر المنشور 
في الصحيفة، وإنما قدم ش���كواه مباشرًة للنيابة العامة، 

ما يؤكد كيدية بالغه ضدي.



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

للتواصل: 17111483
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ال يمك���ن الزع���م ب���أّن األزم���ة الراهن���ة الت���ي انفجرت عل���ى خلفّية اختف���اء جمال 
خاشقجي، سهلة أو عابرة، لكن ال يمكن الزعم في المقابل، أن االستثمار المنفلت 
سياس���يًا وإعالميًا في تلك القضية يمكن أن يعني أو ينتج كس���رًا لسياس���ة دولة 
محوري���ة كبرى مث���ل المملكة العربية الس���عودية، أو ثوابتها الراس���خة، أو دورها 

القطبي في المنطقة والعالم.
االنفعاالت هي صنو القفز إلى اس���تنتاجات س���ريعة وغير دقيقة وحاس���مة، لكن 
ه���ذه وتل���ك ال تغّي���ران االس���تراتيجيات، وال تتحّكم���ان بالعالق���ات الموصوفة ب� 
“التاريخي���ة”، وال تب���ّدالن حقائق األوزان واألدوار الكب���رى من أجل قضية فردية 
مهم���ا كان���ت وطأة هذه القضية، وهذه بديهة س���يكون مفاجئًا وأمرًا غير طبيعي 

أبدًا، تجاهلها أو القفز فوقها أو االستطراد في بناء خالصات مضادة لها.
الس���عودية ليس���ت ليبيا – القذافي، وال العراق – صّدام حس���ين، وال س���وريا – آل 
األس���د! وال إيران – الولّي الفقيه! وكثرة اللغو في هذه األيام بآليات تهويلية في 
وجهها لن تجعلها ش���بيهة بتلك النماذج التي خّربت بالدها وديارها وبالد غيرها 
ودياره���م، واعتم���دت اإلرهاب س���الحًا أكيدًا في معاركها باعتب���اره أحد إفرازات 
العنف المسّلح الذي مّكنها من التحّكم والسيطرة طوال تلك العقود، وجعل منها 

في الخالصة، وصّية على دول كسيحة وخربانة ومنبوذة ومحاصرة وفاشلة.
الس���عودية ليس���ت ُمّتهمة بقضية إرهابية واحدة في أية دولة على وس���ع العالم، 
وملّفه���ا أبي���ض وناص���ع في هذا المج���ال، وصورتها ل���م تتأّثر بكل الط���ّخ والضّخ 
الممنه���ج ال���ذي ت���ال واقع���ة هجم���ات 11 أيل���ول األميركي���ة! وال الش���غل الكثي���ف 
وال���دؤوب م���ن قبل إيران وغي���ر إيران على إرج���اع المعطى اإلرهاب���ي إلى جذر 
دين���ي محّدد ومدرس���ي، ب���ل ان الوقائ���ع الثابتة تفي���د أن المملك���ة كانت ضحية 
دائمة لإلرهاب وأنها كانت سّباقة في مواجهته ميدانيًا و”فكريًا” ومدرسيًا، وأنها 
نجح���ت إل���ى حّد بعيد في حربها تلك ألنها اعتم���دت الواقعية وليس المكابرة أو 
النك���ران، ثم األهم ألن قيادتها كانت تعرف وال تزال، أن تصّديها للغلّو والتطرف 
يتآلف مع “الرأي العام” السعودي والعربي واإلسالمي الشامل، ومع النّص الديني 
البعي���د ع���ن التأوي���ل، ثّم ألنه���ا ال تملك مش���اريع وأوهام ذات طاب���ع فتوحاتي أو 
تنوي���ري تس���تدعي منها مثلم���ا فَعَل غيرها، تج���اوز القيم واألع���راف المّتبعة في 

العالقات الدولية، واالستثمار في الغريزة )الدينية وغيرها(. “المستقبل”.

نظم���ت المحافظ���ة الش���مالية بحض���ور محاف���ظ المحافظة علي بن الش���يخ عبدالحس���ين 
العصف���ور وبالتع���اون م���ع معه���د التنمي���ة السياس���ية محاض���رة بعن���وان )المش���اركة ف���ي 
االنتخاب���ات بي���ن الحق والواجب(، تحدث فيها المستش���ار المحام���ي د. مال هللا الحمادي 
بمبنى المحافظة، وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج المعهد الوطني النتخابات 2018م 
)درب( المتواف���ق م���ع الح���راك االنتخاب���ي الحالي، وذلك في مس���اء يوم األح���د 14 أكتوبر 

2018م.
إن المش���اركة ف���ي االنتخابات نش���اط وطني يقوم ب���ه المواطن وفًقا للقانون والدس���تور، 
والمش���اركة س���واء ترش���يًحا أو انتخاًبا عمل تطوع���ي مجتمعي ومن الحقوق السياس���ية 
للمواطن، ونال أهل البحرين هذا الحق وأكد مش���روعيته مشروع اإلصالح الوطني، وهو 
يتواف���ق م���ع البند )ه�( من المادة الثالثة من الدس���تور وغيرها من المواد األخرى، وبجانب 
الحق الدس���توري والسياس���ي للمش���اركة، االنتخابات حق من حقوق اإلنس���ان وفًقا للمادة 
)21( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان والمادة )25( من العهد الدولي، وتتوافق كذلك 
م���ع اتفاقي���ة القضاء عل���ى التمييز ضد المرأة. إن الت���زام المواطنين من الرجال والنس���اء 

بمبدأ حق المشاركة يجعله واجًبا عليهم وتجسيده بدون أي تأثير. 
وتعتمد المشاركة في االنتخابات على الوعي السياسي واالنتخابي للمواطن، فالمشاركة 
ف���ي االنتخاب���ات ال تعن���ي فق���ط أن نذهب إلى صنادي���ق االقتراع بل المش���اركة الحقيقية 
تتجس���د ف���ي اختي���ار األكفأ من الُمرش���حين أو الُمرش���حات للمجلس���ين البل���دي والنيابي، 
فاختي���ار األكف���اء يعني توصيل الش���خص المناس���ب للمقعد المناس���ب ليكون ق���ادًرا على 
تمثي���ل الش���عب وتحوي���ل تطلعات���ه وآمال���ه إل���ى تش���ريعات وقواني���ن ُتحس���ن م���ن حياة 

المواطنين، واستبعاد من ال يستحقون ذلك.
وتعتبر المش���اركة في االنتخابات ذات أهمية كبي���رة، وال يمكن تجاهلها أو االمتناع عنها، 
فالمش���اركة تؤك���د مب���دأ المس���اواة بي���ن المواطنين ومب���دأ المواطن���ة وُتعمق مب���دأ الوالء 
وتعزيز االنتماء للبحرين، وتؤدي إلى مشاركة الناس في إدارة الُحكم من خالل ُممثليهم 

في المجلسين.
كلما زاد عدد المشاركين في االنتخابات، وصل أكبر عدد من النواب  «

الُمتميزين والفاعلين، لذا، فإن زيادة النسبة المشاركة مقياس أساسي لزيادة 
الوعي الديمقراطي للناخبين، وعالمة ُمضيئة لما يتمتع به الشعب البحريني 

من وعٍي سياسي.

في التهويل والترّوي

المشاركة في االنتخابات بين الحق والواجب

المدير األستاذ... أم المدير المخبر؟

مافيات التسول

من مآس���ي العال���م العربي كله وليس البحرين وحدها، أنه ال يوجد ما يس���مى 
بقي���ادات الص���ف الثان���ي والثال���ث، عكس م���ا يحدث ف���ي العال���م المتقدم، وال 
نبال���غ إذا قلنا إن من أس���باب تخلف العالم العرب���ي أن القيادات الموجودة في 
مجاالت العمل المختلفة ال تقوم بتدريب وإعداد قيادات تخلفها في مجالها، 
وه���ذا قد يرجع ألس���باب نفه���م بعضه���ا، فأغلب المديري���ن في عالمن���ا العربي 
عندم���ا يحصل���ون على هذه الدرج���ة ينحصر اهتمامهم ف���ي كيفية المحافظة 
على بقائهم في كراس���يهم مدى الحياة أكثر من حرصهم على مصلحة العمل 
وتطويره والعمل باألساليب الحديثة، وخالل رحلة كل مدير في الحفاظ على 
كرسيه قد يقوم بتحطيم أقدار أجيال متعاقبة من القادرين على حمل اللواء 
بشكل أفضل منه، فالبد له من وأد كل من لديه أسباب النبوغ والتفوق حتى 
ال يظه���ر عليه ويس���حب الس���جادة من تح���ت قدميه، وقد يس���اعده على ذلك 
غياب األساليب العلمية في تقييم األداء الوظيفي، سواء تقييم المرؤوسين 

أو تقييم المدير نفسه.
البحري���ن تنف���ق الكثي���ر عل���ى البعث���ات التعليمية ليحص���ل أبناؤه���ا على أعلى 
الدرجات العلمية، وبالتالي البد أن ينعكس ذلك على األداء الوظيفي للرئيس 
والم���رؤوس مع���ا، والبد من اتباع أس���اليب علمية في تقيي���م األداء الوظيفي 

م���ن ش���أنها خلق القيادات الش���ابة، ولي���س خنق القي���ادات الش���ابة على أيدي 
رؤس���ائهم بعد قتل االبتكار في رؤوسهم وملء نفوسهم باإلحباط وتحويلهم 
إل���ى كائنات فاقدة للحم���اس والرغبة في التفوق، خصوصا أن إصرارهم على 
التعبير عن أنفس���هم قد يذهب بهم إلى المهالك، وكم من طامح مبدع تحول 
إلى مشاغب ومعطل للعمل وحوصر في ركن ضيق أو تم نقله إلى موقع آخر.
أع���رف م���ن المديري���ن م���ن تك���ون مهمت���ه اليومية نق���ل معلوم���ات ظالمة عن 
مرؤوسيه للقيادات العليا، لكي يقيم حاجزا فوالذيا بينهم وبين هذه القيادات 

ليضمن عدم تعاطفها معهم تحت أي ظرف ويكون البقاء له وحده.
طالما أن القيادة توجه دوما لضرورة إعداد الكوادر وتوفر الدعم  «

الالزم للتدريب واألخذ بأساليب العمل الحديثة؛ فالبد من متابعة 
أداء المديرين وتقييمهم وتقديرهم وظيفيا بناء على قدرتهم على 

صنع صف ثان وثالث من القيادات، ألنه من المفترض أن المدير أستاذ 
ومدرب لمرؤوسيه وليس مجرد مخبر عليهم، و ”اللي على راسه بطحه 

يتحسسها”!

تتصاع���د ح���دة األزمة التي تضي���ق الخناق بص���ورة ملفتة 
للنظ���ر على النظام الديني المتط���رف في إيران، ومع مرور 
الزم���ن تطفو إلى الس���طح تأثيراتها وتداعياته���ا المختلفة، 
والذي يلفت النظر كثيرا أنه ومع كل تبجحات وتخرصات 
نظام الماللي والس���يما كبير الدجالين المال خامنئي بش���أن 
كون األوضاع متماسكة، لكن المعلومات الواردة من داخل 
إي���ران تؤك���د العك���س تماما وتعك���س صورة س���لبية قاتمة 

لألوضاع هناك.
المزاع���م الواهي���ة والكاذب���ة لق���ادة النظام وف���ي مقدمتهم 
خامنئي خالل األيام األخيرة والتي أكدوا فيها أن األوضاع 
عل���ى ما يرام وأن���ه بمقدورهم مواجهة الوالي���ات المتحدة 
ورف���ض التفاوض معها مج���ددا، لكن وم���ع انبطاح الماللي 
المهزومي���ن م���رة أخ���رى أم���ام أمي���ركا وإعالنه���م المخ���زي 
الموافق���ة عل���ى مفاوضات جديدة بش���أن االتف���اق النووي، 
وهو ما أثبت وأكد عجز وانهزامية الماللي وفشلهم الكامل 
ف���ي إدارة األم���ور واألوض���اع، إذ إن ه���ذا النظ���ام القمع���ي 

الفاشل أثر سلبا وإلى أبعد حد على إيران وشعبها.
ش���عب يجل���س عل���ى بح���ار م���ن النف���ط والغ���از والث���روات 
المعدنية والطبيعية الهائلة، من العار على النظام المتحكم 
به أن ينتشر التسول بين صفوفه إلى الحد الذي تكون فيه 
هناك مافيات للتس���ول، فقد انعكس���ت األزم���ة االقتصادية 
التي تجتاح إيران تحت ظل حكم الماللي بسبب العقوبات 
األميركي���ة وتذبذب أس���عار العملة على المجتم���ع اإليراني 
الذي بات يعاني من آثارها ومن األمراض االجتماعية التي 

خلفتها مثل ظاهرة التسول التي تطورت لتصبح “مافيات 
منظمة” تس���تأجر األطفال وتعمل بنظام الشركات بمجلس 

إدارة يتكون من 7 أعضاء.
هذه الحالة الس���لبية تنتش���ر في إيران في وقت تذكر فيه 
أح���دث التقاري���ر أن نظام الماللي قام بص���رف أكثر من 18 
مليار دوالر لدعم اإلرهاب في العراق وسوريا واليمن، جاء 
ذل���ك في تقرير ل���وزارة الخارجية األميركي���ة والذي أعدته 
مجموع���ة العمل الخاصة بإيران ف���ي الخارجية األميركية، 
وأك���د أيضا أن نظام طهران، ومن خالل فيلق القدس، نقل 
ه���ذه األموال بط���رق ملتوية إلى الميليش���يات والجماعات 
الت���ي تقات���ل نيابة عنه في دول المنطق���ة، في الوقت الذي 
كان فيه الش���عب اإليراني بأمس الحاجة إلى هذه األموال 
التي تم إهدارها وتبديدها في أغراض ونش���اطات معادية 

للشعب اإليراني قبل غيره.
األوض���اع الوخيم���ة في إي���ران والتي هي نتيج���ة منطقية 
لحكم نظام معاد لشعبه يتداعى عنها يوما بعد يوم المزيد 
من الظواهر السلبية التي لم تكن موجودة قبل هذا النظام، 
لذلك يتمس���ك الش���عب اإليراني ويصر على قضية إسقاط 
نظام الماللي التي تعد الش���عار المركزي للمقاومة اإليرانية 
ومنظمة مجاهدي خلق، والس���يما بع���د أن صار واضحا أن 
حكم هذا النظام يعني اس���تمرار الظالمية والموت والقمع. 

“الحوار”.

opinions
@albiladpress.com

علي نون

عبدعلي الغسرة

B7747
@hotmail.com

 

بثينة خليفة قاسم

فالح هادي الجنابي

انعكست األزمة االقتصادية التي تجتاح  «
إيران بسبب حكم الماللي على المجتمع 

اإليراني الذي بات يعاني من آثارها 
واألمراض االجتماعية التي خلفتها مثل 

ظاهرة التسول التي تطورت لتصبح 
“مافيات منظمة”

09

“السعودية محفوظة 
من اهلل”

يوم السبت الموافق 8 مايو من العام 2004، قال لنا سيدي صاحب السمو 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس ال���وزراء الموقر حفظه 
هللا ورع���اه في مجلس���ه العامر وكما دونت ف���ي مفكرتي )هناك محاوالت 
دائمة لإلس���اءة إلى السعودية، ولكن الس���عودية محفوظة من هللا ونظام 

يحميها ونحن سند لهذا النظام(.
هن���اك اس���تراتيجية واضحة تهدف إلى إصابة الش���قيقة الكب���رى المملكة 
العربي���ة الس���عودية بالوه���ن م���ن قب���ل أط���راف دولي���ة ومنظم���ات، وهذه 
المؤامرة ليس���ت جديدة، فالس���عودية دائما مستهدفة ألنها باختصار تسد 
الطري���ق عل���ى أع���داء األمتين اإلس���المية والعربي���ة ولدوره���ا الكبير في 
مسيرة التاريخ، وفي كل مرحلة زمنية يتشكل نوع جديد من المؤامرات 
والخط���ط واألهداف، ويعم���ل األعداء على خلق قص���ص كاذبة وفبركات 
تس���تخدم كنقاط ارتكاز وانطالق لإلس���اءة للسعودية والنيل من مكانتها، 
لك���ن “كلما أوق���دوا نارا أطفأها هللا”، فالس���عودية القبس الذي يومض نور 
اإلسالم والسالم في قلب العالم، ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة الكريمة، 
لهذا قال عنها سيدي سمو رئيس الوزراء أيده هللا إنها محفوظة من هللا.

قضية خاشقجي واحدة من المحاوالت الفاشلة التي تستهدف السعودية 
وستفش���ل مثلما فشلت المحاوالت الس���ابقة، فقد كتب ألعداء السعودية 
النوم على الجوع وبلع الجمر وعالم أس���ود حالك وقش���عريرة من الرعب، 
وإذا كان���ت قن���اة الغرب���ان “الجزي���رة” تتص���ور أنه���ا ق���ادرة عل���ى مضايقة 
السعودية باستضافة “الحوش وأشباه الرجال” في برنامج القشرة العفنة 
الذي يقدمه البوق الصهيوني فيصل القاسم، فهي واهية وكمن تقف أمام 

األعمى ليروي لها معالم الطريق. 
من يتطاول على السعودية ويتآمر عليها سيكون مصيره هذا السيناريو...  «

سيدعوه الموت وسيشعر بقدومه السريع وحينها سيتلقى الضربات التي 
ستغير طبقة صوته من األلم. ال أحد يعبث مع السعودية وكل من حاول 

فشل واختفى، فلهذا البلد العظيم مقومات ودعائم ونياشين قوتها معلقة 
على مد النظر على صدر التاريخ، السعودية موطن الديار المقدسة وال يمكن 

أن تمس أبدا.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ع��رض ب��� 20 ملي��ون دين��ار وتوقع��ات بخفض��ه 10 - 15 %

سادس مزاد لبيع “بوابة أمواج” وال مشتٍر

لم يتقدم أي مشتر في المزاد الجديد، الذي أعلنت عنه اللجنة القضائية للبت في المشروعات المتعثرة لبيع مشروع “بوابة أمواج”، الذي أقيم في الساعة الحادية عشرة من 
صباح أمس بوزارة العدل، ومن المتوقع أن يعاد المزاد في فترة الحقة، وذلك بعد عام كامل تقريًبا من تنظيم المزادات للمشروع.

وح���دد الس���عر االبتدائي لم���زاد يوم أمس 
الخمي���س بمبل���غ 20 مليون دين���ار، إال أنه 
ل���م يتق���دم أي ش���خص للش���راء. وع���رض 
المش���روع في المزاد األول بسعر ابتدائي 
ق���دره 36 مليون دين���ار في أكتوبر 2017، 
ت���م ع���رض  وبع���د ع���دم تلقي���ه اهتماًم���ا 
م���زادات الحق���ة؛ ليصل س���عره إل���ى 22.5 
مليون دينار في المرة الرابعة، إذ تقدمت 
ش���ركة “إم تك” للخدمات التي مثلها أحد 
المس���تثمرين األجان���ب لش���راء المش���روع 
ف���ي ذل���ك الم���زاد، لكن الش���ركة ل���م تلتزم 
بش���روط المزاي���دة والت���ي من بينه���ا دفع 
مبل���غ مقدًم���ا وقدره 10 % ث���م دفع قيمة 
المش���روع كام���ًا خ���ال ش���هر، مم���ا دف���ع 
لجن���ة تس���وية المش���اريع المتعث���رة، إل���ى 
إلعادة طرح المزاد بنفس المبلغ مزاد في 
م���ارس الماض���ي م���ن دون ج���دوى.  وقد 
أحي���ل مل���ف المش���روع إلى لجنة تس���وية 
 - المتعث���رة  العقاري���ة  التطوي���ر  مش���اريع 
اللجن���ة ذات الصف���ة القضائي���ة - من قبل 
اللجنة الوزارية لألعم���ار والبنية التحتية 
بع���د دراس���ة اس���توفت جمي���ع النواح���ي 

وحصر الديون وااللتزامات والحقوق من 
خال االطاع على البيانات والمعلومات 

والمستندات والوثائق الخاصة به. 
ويعتبر مشروع بوابة أمواج من المشاريع 

ويق���ع  االس���تخدام،  المتع���ددة  العقاري���ة 
بالق���رب من مدخل جزر أمواج، بمحافظة 
المح���رق ويتك���ون من برجي���ن متطابقين 
مؤلفي���ن م���ن 20 طابًق���ا ويتس���عان ل� 384 

ش���قة، باإلضاف���ة إل���ى مبن���ى مك���ون م���ن 
طابقين يضم 93 منزالً، ويشمل المشروع 
أيًض���ا برًج���ا مخصًص���ا لفن���دق مؤل���ف من 

143 غرفة.

البالد – علي الفردان

النفط ينزل عن 80 
دوالًرا

80 دوالًرا  لم���ا دون  أم���س  النف���ط  ن���زل 
للبرميل في الوقت الذي تشير فيه زيادة 
مخزون���ات الخ���ام األميركي���ة لألس���بوع 
الراب���ع إلى وفرة في اإلم���دادات. وكانت 
إدارة معلوم���ات الطاق���ة األميركية قالت 
األربع���اء إن مخزونات الخ���ام زادت 6.5 
ملي���ون برمي���ل األس���بوع الماض���ي ف���ي 
زيادة أسبوعية هي الرابعة على التوالي.
بتوقي���ت   1010 الس���اعة  وبحل���ول 
جرينتش انخفض خ���ام القياس العالمي 
برنت 70 سنًتا إلى 79.35 دوالر للبرميل. 
والخام متراجع بما يزيد على 7 دوالرات 
البال���غ   2014 من���ذ  مس���توى  أعل���ى  م���ن 
86.74 دوالر الذي س���جله في الثالث من 

أكتوبر.

لندن - رويترز

المنامة - ومضة كابيتال

رّحب���ت “ومضة كابيت���ال”، الصندوق االس���تثماري الرائد لرأس المال 
المخاط���ر في منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقي���ا، بالقوانين 

األربعة الجديدة المقرر تنفيذها في البحرين خالل األشهر المقبلة.

وته���دف حزم���ة اإلصالح���ات الت���ي تش���مل قان���ون حماي���ة البيان���ات 
الش���خصية، وقان���ون إع���ادة التنظي���م واإلف���الس، وقانون تش���جيع 
وحماي���ة المنافس���ة، وقان���ون التأمي���ن الصح���ي، إلى تحس���ين البيئة 

الداعمة والمحفزة لالستثمار في المملكة. 

“ومض���ة  ف���ي  الش���ريك  وأك���د 
كابيت���ال”، وليد فزع، أن القوانين 
دفع���ة  أيًض���ا  س���تمنح  الجدي���دة 
ف���ي  األعم���ال  ل���رواد  تحفيزي���ة 
الب���اد، قائ���اً “دائًم���ا م���ا نعّبر عن 
م���دى إعجابن���ا بتن���وع الش���ركات 
الناش���ئة ف���ي مختل���ف قطاع���ات 

األعمال في البحرين.
 حي���ث تمتل���ك البحري���ن الق���درة 
الناش���ئة  الش���ركات  ج���ذب  عل���ى 
العال���م،  أنح���اء  جمي���ع  م���ن 
بفض���ل الفعالي���ات الرائ���دة الت���ي 
الريادية،  تحتضنه���ا، ومبادراته���ا 
وكذل���ك البيئة الداعمة للش���ركات 
الريادي���ة وأيًضا لقربها الجغرافي 

المملك���ة  م���ن  واالس���تراتيجي 
العربية السعودية”. 

اإلصاح���ات  “تمث���ل  وأض���اف 
مرحل���ة  الجدي���دة  التش���ريعية 
رئيس���ة تعكس ح���رص الحكومة 
المزي���د  ج���ذب  عل���ى  البحريني���ة 
خ���ال  م���ن  االس���تثمارات،  م���ن 
خل���ق بيئة عم���ل مس���تدامة تلبي 

متطلبات الشركات.

قال وليد “بالنسبة إلى رواد  «
األعمال، فإن القدرة على الحد 

من مخاطر اللجوء إلى اإلفالس 
تتيح لهم مجااًل لالبتكار دون 

الخوف من الفشل”.

إصالحات البحرين تحفز رواد األعمال

المنامة - بورصة البحرين

الكويت - كونا

أقفل مؤش���ر البحرين العام أمس عند مس���توى 1,323.46 بارتفاع وقدره 10.24نقطة م�قارن�ة بإقفال�ه األربعاء، في حين أقفل مؤش���ر البحري�ن 
اإلسالم�ي عند مستوى 924.16 بارتفاع وق�دره 2.70 نقطة م�قارن�ة بإقفال�ه السابق.

ملي���ون س���هم،  ال�مس���تث�مرون 1.58  وت���داول 
بقي�م���ة إج�م�الية قدره���ا 437.46 أل���ف دي�ن�ار، 
ت����م تنفيذه���ا من خال 75 صفق���ة، حيث ركز 
ال�مس���تث�مرون تعامات�ه���م عل���ى أس���هم قطاع 
البن���وك التجاري���ة الت���ي بلغ���ت قي�م���ة أس���همه 
ال�متداول����ة 255.35 أل���ف د�ن���ار أي م���ا نس���بته 
للت���داول  اإلج�م�الي���ة  القي�م���ة  م���ن   % 58.37
وبك�مية قدرها 936.75 ألف سهم، ت�م تنفيذها 

من خال 30 صفقة.
 وجاء بنك البحرين الوطني في ال�مرك�ز األول 
إذ ب�لغت قي�مة أسهمه ال�متداول�ة 123.82 ألف 
دي�ن����ار أي م���ا نس���بته 28.30 % م���ن إج�م�ال�ي 
قدره���ا  وبك�مي���ة  ال�متداول����ة  األس���هم  قي�م���ة 
202.15 أل���ف س���هم، ت����م تنفيذه���ا م���ن خ�ال 
7 صفق���ات. أم����ا ال�مرك����ز ال�ث�اني فك����ان للبنك 
األهل���ي المتح���د بقي�م���ة قدره���ا 100.15 أل���ف 

دي�ن����ار أي م���ا نس���بته 22.89 % م���ن إج�م�ال�ي 

قدره���ا  وبك�مي���ة  ال�متداول����ة  األس���هم  قي�م���ة 

402.29 ألف س���هم، ت�م تنفيذها م�ن خ�ال 16 

صفقة.

 جاءت شركة “بتلكو” بقيـمة قدرهـا  «
89.71 ألف ديـنـار أي ما نسبته 20.51 % 

من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
وبكـمية قدرها 360.83 ألف سهم، تـم 

تنفيذها من خالل 10 صفقات.

أوص���ى االجتم���اع ال���� 20 لهيئة االتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس باالتفاق على اس���تكمال متطلبات االتحاد 
الجمركي وتسهيل حركة التجارة بين الدول األعضاء. 

وقال���ت اإلدارة العام���ة للجم���ارك الكويتية في 
بي���ان إن االجتم���اع ال���ذي اختت���م أعماله أمس 
الت���ي  الصعوب���ات  معالج���ة  بض���رورة  أوص���ى 
تعترض انتقال الشاحنات وحركة التجارة بين 
الدول األعضاء والمتابعة الميدانية لمتطلبات 
القطاع���ات  م���ع  والعم���ل  الدخ���ول  مناف���ذ 

والمنظمات الدولية كافة.
وأضاف���ت أن���ه تم االتف���اق عل���ى كل المواضيع 
خاص���ة  االجتم���اع  ج���دول  عل���ى  المطروح���ة 
المتعلقة بتكليف فرق العمل المش���كلة بمتابعة 
تنفيذ الق���رارات التي تصدر من قادة المجلس 
األعلى لدول التعاون بشأن استكمال متطلبات 

االتحاد الجمركي.

وأكدت أهمية استمرار اللقاءات الدورية  «
بين األشقاء والتواصل المستمر؛ لتقريب 

وجهات النظر وحل جميع الصعوبات 
التي تواجه مسيرة التطوير االقتصادي 

وتنفيذ االتفاقية االقتصادية الموحدة.
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دين��ار أل��ف  ب���437.5  س��هم  ملي��ون   1.58 ت��داول 

ضرورة معالجة الصعوبات المعترضة النتقال الش��احنات
“الجمركي الخليجي” يوصي بتسهيل حركة التجارة

بورصة البحرين تكسب 10.2 نقطة

مسؤولو هيئة االتحاد الجمركي الخليجي

19 أكتوبر 2018 الجمعة
10 صفر 1440

استكملت شركة الخليج للحاسبات اآللية، بنجاح مشروع البنية األساسية للشبكات في شركة ِسناد، المزود الرائد في مجال خدمات الدفع والبطاقات في المنطقة. 
ويعتبر مش���روع البنية األساس���ية للش���بكة أول عملية نشر لحلول الش���بكات المعرفة بالبرمجيات “ACI” من سيسكو يتم تنفيذه لشركة خاصة تعمل في المجال المالي 

بالبحرين. 

وس���توفر إع���دادات الش���بكة الجدي���دة لش���ركة ِس���ناد 
الجيل المقبل من الحلول وستسمح لها بإدارة منصات 
ش���بكاتها بش���كل أكث���ر كف���اءة. كم���ا سيس���اعد تركيب 
البنية األساس���ية في تسريع تطبيق وتقديم الخدمات 
للعمالء بش���كل كبير، مع توفير أس���اس للشركة لتنفيذ 

حلول الدفع وغيرها من حلول التكنولوجيا المالية.
وقال���ت المدير العام لش���ركة ِس���ناد رن���ا المعيلي “نحن 
س���عداء بالتعاون مع ش���ركة الخليج للحاس���بات اآللية 
في مش���روع كلنا يقين بأنه سيوفر قيمة أكبر لعمالئنا 

وعملّياتن���ا. تحالفن���ا مع الخليج للحاس���بات اآللية كان 
أحد أهم إنجازاتنا لعام 2018. نجاح هذا المشروع هو 
بمثابة انتصار هام لشركة ِسناد وانعكاس واضح لبيئة 
األعمال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التقدمية 
والحيوية في المملكة. لقد اخترنا أحدث التكنولوجيا 
الت���ي تعّزز س���هولة الحركة في األعم���ال وتحّول مهام 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات إل���ى التش���غيل اآللي وتس���ّرع 

عمليات استخدام تطبيقات مركز البيانات”.

قال المدير العام لشركة الخليج للحاسبات  «
اآللية بالبحرين عبدالله إسحاق “نحن سعداء 

بفرصة العمل مع شركة ِسناد إلحياء هذا 
المشروع غير المسبوق للشركة ولقطاع 

الخدمات المالية في البحرين عموًما. تتحّول 
البحرين سريًعا إلى سوق نمو لخدمات وحلول 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة 

مجلس التعاون الخليجي – السيما في مجاالت 
الخدمات المالية”.

المنامة - الخليج للحاسبات اآللية

“الخليج للحاسبات” تستكمل البنية األساسية لـ “ِسناد”

الشبكة الجديدة لـ”ِسناد” توفر الجيل المقبل من الحلول

اس��تقرار األس��عار بق��رى س��ار والجنبي��ة ومقابة والش��اخورة
 أراضي وعقارات شارع البديع تشهد رواًجا

تش���هد حرك���ة الت���داول العقاري 
ف���ي ق���رى ش���ارع البدي���ع حركة 
جيدة على مس���توى بيع وشراء 
وتتص���در  والبي���وت.  األراض���ي 
ومقاب���ة  والجنبي���ة  س���ار  ق���رى 
والش���اخورة حركة البيع، حيث 
اس���تقرت أس���عار بي���ع األراضي 
بي���ن 26 و28 ديناًرا للقدم، فيما 
ش���هدت الحرك���ة ف���ي المنطق���ة 
الغربية انخفاًضا طفيًفا يتراوح 

بي���ن 10 و15 %. ووفًق���ا لمدير 
ناص���ر  العقاري���ة،  ناص���ر  وكال���ة 
الس���وق  وض���ع  ف���إن  األهل���ي، 
ف���ي  ع���ام  بش���كل  العق���اري 
البحري���ن، لي���س جي���ًدا ولي���س 
س���يًئا خال النص���ف الثاني من 
الع���ام الج���اري ب���ل ومن���ذ بداية 
العام، لم تش���هد حرك���ة التداول 
ارتفاًع���ا ف���ي األس���عار كم���ا كان 
و2017،   2016 العامي���ن  ف���ي 

ومنها على س���بيل المثال، س���ار 
وسرايا 1، الفًتا إلى أن المناطق 
السكنية ذات التنوع المجتمعي 
والمناط���ق المتاصقة حافظت 
عل���ى أس���عارها ف���ي ح���دود 28 
دين���اًرا للق���دم؛ ألن الكثي���ر م���ن 
فئات المجتمع ترغب في شراء 
المناط���ق  تل���ك  ف���ي  العق���ارات 
وه���ي ف���ي عمومها ضم���ن قرى 

شارع البديع.

البالد – المحرر االقتصادي

مخطط لألراضي على شارع البديع

ب��ال��ب��ح��ري��ن ال���م���ال���ي  ال���ق���ط���اع  ف���ي  ن���وع���ه  م���ن  األول  “س��ي��س��ك��و”  ن���ظ���ام 
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طرح���ت وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
جلس���ة  ف���ي  أم���س  العمران���ي،  والتخطي���ط 
لتوري���د  مناقص���ة  والمزاي���دات،  المناقص���ات 
وتركيب وصيانة عدادات مواقف الس���ياراتن 
تق���دم إليه���ا 3 عط���اءات، أقله���ا ب���� 388 أل���ف 
دين���ار، ف���ي حي���ن أكبره���ا بقراب���ة 433.1 ألف 
دينار.وتش���مل ه���ذه المناقصة أعم���ال توريد 
وتركي���ب ع���دادات جدي���دة م���ن ن���وع )دف���ع 
وعرض( لمواقف السيارات وصيانة العدادات  
الموج���ودة حالي���ة عل���ى ش���بكة الط���رق ف���ي 
مواقع مختلفة بالبحرين، على أن تكون فترة 
التعاقد لألعوام )2018 - 2020(. كما طرحت 
ال���وزارة 4 مناقص���ات أخ���رى، أوله���ا مناقصة 
لتوريد آلة لصباغ���ة الخطوط األرضية، تقدم 
إليه���ا 8 عطاءات علق أحده���ا، وأقل عطاء ب� 
24.9 أل���ف دينار، والثانية الس���تبدال معدات 
المعالج���ة  لمحط���ة  الكل���ور  معالج���ة  وح���دة 
الثالثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف 

الصح���ي، تقدم إليها 3 عط���اءات، فيما تتعلق 
الثالث���ة بالتكييف لمبنى بلدية المحرق، تقدم 
إليه���ا 5 عط���اءات ُعل���ق أحدها، وأق���ل عطاء 
بنح���و 131.5 أل���ف دين���ار، واألخي���رة إلم���داد 
الكل���ور الس���ائل إل���ى محط���ة توبل���ي للصرف 
الصح���ي تق���دم إليه���ا 4 عط���اءات أقلها بنحو 
120.2 أل���ف دين���ار. وأظه���رت أح���دث بيانات 
 13 فت���ح  المجل���س،  موق���ع  عل���ى  نش���رت 
مناقص���ة أم���س، تابعة ل���� 9 جه���ات حكومية، 
بإجمال���ي 79 عطاء، إذ بلغ مجموع العطاءات 

المتقدمة نحو 1.5 مليون دينار، في حين تم 
تعلي���ق 6 عط���اءات تابع���ة ل� 5 جه���ات. وفتح 
المجل���س مناقصتي���ن لهيئة الكهرب���اء والماء، 
أولهما إلنش���اء س���ور خارجي وس���فلتة أراٍض 
م���ع القي���ام بأعم���ال مدني���ة مختلف���ة بمرك���ز 
خدمات المش���تركين بالمنام���ة، تقدم إليها 12 
عط���اء، أقلها بنح���و 104 آالف دينار، والثانية 
 11 جه���د  الكهربائي���ة  المفاتي���ح  الس���تبدال 
كيلوفول���ت بالمحط���ة الفرعية ش���مال س���ترة 
تقدم إليها 8 عطاءات أقلها بنحو 249.1 ألف 

دينار.
إضاف���ة إل���ى ذل���ك، فت���ح المجل���س مناقص���ة 
لجامع���ة البحري���ن لتأجي���ر 4 س���واق للجامعة 
يحمل���ون رخص���ة س���ياقة أكثر م���ن 16 راكًبا، 
تق���دم إليها 5 عط���اءات، ُعل���ق أحدهان وأقل 
ومناقص���ة  دين���ار،  أل���ف   43.8 بنح���و  عط���اء 
لمجل���س النواب الس���تبدال 80 جهاز حاس���ب 
آلي���ا لموظفي األمان���ة العامة، تق���دم إليها 12 
عط���اء، ُعل���ق أحده���ا وأق���ل عطاء ب���� 22 ألف 

دينار.

388 ألف دينار لتوريد وتركيب عدادات “المواقف”
دي���ن���ار أل�����ف   121.3 ب�����  ال���ت���س���وق  م���ه���رج���ان  ت���ن���ظ���م  “ال����س����ي����اح����ة” 

مرحلة ثانية لتوسعة خط إنتاج المصوغات
ب��ال��ل��ي��زر ال���م���دم���وغ���ة  ال��ث��م��ي��ن��ة  ال���م���ش���غ���والت  ن��س��ب��ة   %  45

دّش���نت إدارة فح���ص المع���ادن واألحج���ار 
والتج���ارة  الصناع���ة  ب���وزارة  الكريم���ة 
والس���ياحة المرحل���ة الثاني���ة من مش���روع 
التوس���عة ف���ي خ���ط إنتاج دم���غ مصوغات 
ال���ذي  اللي���زر  بتقني���ة  الثمين���ة  المع���ادن 
يعتب���ر أيًضا حلقة مكملة لمش���روع اإلدارة 
الفح���ص  وح���دة  لتدش���ين  المس���تقبلي 
لتقدي���م  ته���دف  الت���ي  المتنقل���ة  والوس���م 
الخدمة للعمالء ف���ي مواقع عملهم إضافة 
إل���ى الرقاب���ة عل���ى مع���ارض المجوه���رات 
الجمركي���ة  والمناف���ذ  التصني���ع  وورش 
وخالف���ه، وذل���ك في إط���ار توجه ال���وزارة 
للرقي بمس���توى خدماته���ا وإدخال أحدث 
التقني���ات ف���ي مج���ال الرقابة عل���ى تجارة 
وصناع���ة المجوه���رات والمع���ادن الثمين���ة 
واستكماالً لمش���روع إدارة فحص المعادن 
واألحج���ار الكريم���ة ف���ي التح���ول إلحالل 
تقني���ات الدم���غ النظي���ف ب���دالً ع���ن أنظمة 

الدمغ التقليدية.
 وذك���ر بيان عن ال���وزارة أن ه���ذه األجهزة 
هي نتاج التعاون بين إدارة فحص المعادن 
األلماني���ة  الش���ركة  و  الكريم���ة  واألحج���ار 
أجه���زة  تصني���ع  ف���ي  الرائ���دة   BN Laser
النح���ت والدم���غ بتقني���ة اللي���زر، حي���ث تم 
تطويره���ا خصيًصا وبناء عل���ى مواصفات 
واحتياجات فنية مح���ددة للجهاز الرقابي 
الش���ركة،  مختب���رات  ف���ي  البحري���ن  ف���ي 
اختصاص���ي  مجموع���ة  تدري���ب  ت���م  كم���ا 
عل���ى  الثمين���ة  المع���ادن  مصوغ���ات  دم���غ 
اس���تخدام هذه األجهزة واالس���تفادة منها 
في زيادة اإلنتاجي���ة أعلى معايير الجودة 
المش���غوالت  وس���م  مج���ال  ف���ي  العالمي���ة 
المعدنية الثمينة. وقال مدير إدارة فحص 
المعادن واألحجار الكريمة، علي ش���بر، إنه 
وبالرجوع لمؤش���رات وبيانات اإلنتاج فإنه 
وبفض���ل تطبي���ق المرحلة األول���ى من هذا 

المش���روع فقد وصلت نس���بة ما يتم دمغه 
من مش���غوالت معادن ثمين���ة بتقنية الليزر 
حوالي 45 %، بمتوس���ط 4 طن تقريًبا من 
المجم���وع الكلي لإلنتاج ابت���داًء من مطلع 
2018 بع���د أن كانت النس���بة ال تتجاوز 25 

%، أي حوالي 2.5 طن خالل العام السابق، 
وم���ن المؤمل أن ترتفع هذه النس���بة لتصل 
لمع���دالت أكب���ر وتنعك���س بش���كل إيجاب���ي 
المقدم���ة  الخدم���ة  عل���ى مس���توى ج���ودة 

لقطاع المجوهرات المحلي.

أحدث التقنيات في الرقابة على المعادن الثمينة

 المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة - ريادة األعمال

س���تطلق “مبادرة تنمية الريادة للش���باب” 
الش���باب  م���ن  عش���رة  تس���تقطب  الت���ي 
الطموحين و الراغبين في ريادة  األعمال 
من خالل برنامج تدريب وإرش���اد نوعي 
مكثف لمساعدتهم على تحويل أفكارهم 
وأهدافهم إلى مش���اريع قائمة، وذلك  في 
إطار فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع 
المنام���ة لري���ادة األعمال، المق���رر إقامتها 
تح���ت رعاية محاف���ظ محافظة العاصمة 
الش���يخ هش���ام بن عبد الرحمن آل خليفة 
خ���الل الفت���رة م���ن 21 حت���ى 25 أكتوب���ر 

الجاري. 
ويتضم���ن البرنام���ج التدريب���ي مش���اركة 
أس���بوع  عم���ل  ف���ي  ورش  منتس���بيه 
زي���ارات  إل���ى  إضاف���ة  للري���ادة،  المنام���ة 
ميداني���ة لع���دد م���ن الجه���ات ذات الصلة 
باألعم���ال والري���ادة في البحري���ن، ويوفر 
البرنامج ش���بكة عالقات واس���عة للشباب 
المش���اركين فيه داخل وخ���ارج البحرين. 
وبعد االنتهاء من التدريب س���يتم تعيين 
مرش���د مرافق لكل من ش���اب مشارك في 
البرنام���ج، ولمدة س���نة، وذل���ك كي يأخذ 
بي���ده خطوة بخطوة لضمان س���يره على 

الطري���ق الصحيح وتحقي���ق النجاح. فيا 
يقوم فريق العمل بتقييم تطور الش���باب 

كل  ثالثة أشهر حرًصا على تطورهم.

وقال الشريك المؤسس في  «
مبادرة تنمية الريادة للشباب، 

محمد الحداد، إن هذه المبادرة 
تهدف إلى بشكل عام إلى دعم 

الجهود الوطنية الرامية   لتشجيع 
الشباب ولتنويع مصادر االقتصاد 

وزيادة مساهمة المشاريع الناشئة 
والصغيرة والمتوسطة في النتاج 

المحلي اإلجمالي، وفي إطار تحقيق 
رؤية البحرين 2030.

“تنمية الريادة للشباب” بالبحرين

ش���ركة  ف���ي  الرئي���س  المس���اهم  اس���تمر 
“المطاح���ن”،  الدقي���ق  لمطاح���ن  البحري���ن 
عبدالحميد زينل، أمس في تنفيذ صفقات 
لرفع حصته بالش���ركة، لتص���ل إلى 5.997 

%، ما يمثل 1.489 مليون سهم.
وقب���ل تنفي���ذ الصفقة أم���س، كانت حصة 
المس���اهم بالش���ركة، المدرجة أس���همها في 
بورص���ة البحري���ن، 5.992 %، الت���ي تمثل 

1.488 مليون سهم.
وتعود تفاصيل صفقة يوم أمس إلى شراء 
المس���اهم الرئيس 1.2 ألف سهم من أسهم 

الش���ركة بس���عر 316 فلًسا للس���هم الواحد. 
وكان المس���تثمرون قد تداول���وا الخميس 
ف���ي بورص���ة البحرين 1.58 مليون س���هم، 
بقيم���ة إجمالية قدرها 437.46 ألف دينار، 
ت���م تنفيذه���ا من خ���الل 75 صفق���ة، حيث 
رك���ز المس���تثمرون تعامالتهم على أس���هم 
قط���اع البن���وك التجارية الت���ي بلغت قيمة 
أس���همه المتداولة 255.35 أل���ف دينار، أي 
ما نس���بته 58.37 % من القيمة اإلجمالية 
أل���ف   936.75 للت���داول، وبكمي���ة قدره���ا 

سهم، تم تنفيذها من خالل 30 صفقة.

أغلق���ت ش���ركة كري���م جول���ة اس���تثمارية 
بقيم���ة  تموي���ل  عل���ى  للحص���ول  جدي���دة 
200 ملي���ون دوالر بما يع���ادل 750 مليون 
ريال س���عودي بقي���ادة التقنية الس���عودية 
Saudi Technology Ven- “الالستثمارات 

tures” وبالش���راكة م���ع مجموع���ة الطيار، 
المملكة القابضة، وشركة راكوتن اليابانية. 
وقال���ت “#كري���م” ف���ي بي���ان نش���ره  موقع 
“العربي���ة ن���ت” إن ه���ذا يعتب���ر أول إغالق 
ضمن الجولة االس���تثمارية التي تستهدف 
ه���ذه  أن  وأضاف���ت  دوالر.  ملي���ون   500

األموال ستس���تخدم في تمويل توسعاتها 
التكنولوجي���ا  مج���ال  ف���ي  واالس���تثمار 

الحديثة بجميع أنحاء المنطقة.
 وكانت كري���م قد انطلقت من مدينة دبي 

اإلماراتي���ة ف���ي 2012، ث���م وصل���ت إل���ى 
أكث���ر من 120 مدينة ف���ي المنطقة، وتمتد 
عملياتها من باكس���تان في الش���رق وحتى 

المغرب في الغرب.

“كريم” تحصل على تمويل بـ 200 مليون دوالرزينل يرفع حصته لـ 6 % في “المطاحن”

أمل الحامد

أظه���ر اس���تطالع فصل���ي أجرت���ه رويت���رز 
آلراء االقتصاديي���ن أن���ه م���ن المرج���ح أن 
العربي���ة  الخلي���ج  دول  اقتص���ادات  تنم���و 
عل���ى م���دى العامي���ن القادمي���ن م���ع تعزيز 
الحكوم���ات لإلنف���اق، لك���ن النمو ل���ن يعود 
إل���ى مس���تويات الطف���رة الت���ي حققها قبل 
انخف���اض أس���عار النفط ف���ي 2014. ومنذ 
منتص���ف 2018، تزيد ال���دول إنتاج النفط 
م���ع تخفي���ف قي���ود فرضه���ا اتف���اق عالمي 
لكب���ح اإلنتاج. ومن المتوق���ع أن يرفع هذا 
النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي ف���ي القطاعات 

النفطية لتلك الدول.
ف���ي غض���ون ذل���ك، يتي���ح ارتف���اع أس���عار 
النفط للحكوم���ات مزيًدا من األموال التي 
ف���ي  الطل���ب  لتحفي���ز  إنفاقه���ا  بمقدوره���ا 
القطاع���ات غير النفطية م���ن االقتصادات. 
وخام برنت يناهز 80 دوالًرا للبرميل، قرب 

أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاًعا من 
نحو 75 دوالًرا قبل ثالثة أش���هر. وبالتالي، 
العربي���ة  الخلي���ج  دول  اقتص���ادات  ف���إن 
س���تحظى على األرج���ح بأفض���ل بيئة نمو 

منذ انهيار أسعار النفط.
وق���ال جيس���ون توف���ي كبي���ر اقتصادي���ي 
كابيت���ال  ل���دى  الناش���ئة  األس���واق 
إيكونوميك���س ف���ي لن���دن “ارتفاع أس���عار 
النفط على مدى األش���هر القليلة األخيرة... 
من المرج���ح أن يغري صانعي السياس���ات 

أكث���ر. معظ���م  المالي���ة  السياس���ة  بتيس���ير 
اإلع���داد  ط���ور  ف���ي  ���ا  حاليًّ الحكوم���ات 
لميزانياته���ا للع���ام 2019 وخلفي���ة ارتف���اع 
أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم 
الس���لطات خطط���ا لزي���ادة اإلنف���اق بش���كل 
كبي���ر العام القادم. س���يدعم ذلك النمو في 

القطاعات غير النفطية”.
إنه���ا تخط���ط  بالفع���ل  الس���عودية  وقال���ت 
لزي���ادة اإلنف���اق الحكومي أكثر من س���بعة 
بالمئ���ة الع���ام المقب���ل، وي���وم الثالث���اء بدا 

أنه���ا تقوم بتيس���ير السياس���ة المالية قليالً 
بإعالنها إعادة العالوات السنوية لموظفي 
الحكومة. ويتوقع االس���تطالع الذي شمل 
���ا نمو الناتج المحلي اإلجمالي  17 اقتصاديًّ
الس���عودي 2 % ه���ذا الع���ام و2.5 % ف���ي 
2019 و3 % ف���ي 2020، بع���د أن انكم���ش 
0.9 % الع���ام الماض���ي، ف���ي أول تراجع له 

منذ األزمة المالية العالمية في 2009.
وم���ن المتوقع تس���ارع النمو ف���ي اإلمارات 
2019 ومواصلت���ه  والكوي���ت وقط���ر ف���ي 
االرتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 
2020. وم���ن المتوق���ع نمو النات���ج المحلي 

اإلجمال���ي لإلم���ارات 3.1 % الع���ام الق���ادم 
و3.5 % ف���ي 2020 بع���د ارتفاع���ه 2.5 % 

هذا العام.
عل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك، م���ن المس���تبعد أن 
يقت���رب النم���و ف���ي المنطقة م���ن المعدالت 
المس���جلة ف���ي س���نوات الطف���رة. وبلغ نمو 
السعودية ما يزيد على 5 % في المتوسط 
ف���ي الس���نوات الخمس حت���ى 2014، وبلغ 

متوسط النمو في اإلمارات 4.5 %.
الخ���اص  القط���اع  أن  ذل���ك  أس���باب  أح���د 
تض���رر جراء التباطؤ في الس���نوات القليلة 
الماضي���ة، وتكتن���ف الش���ركات ف���ي أنحاء 

المنطق���ة حالة م���ن الح���ذر إزاء التوظيف 
ع���ن  فض���ال  العق���ارات  أس���عار  وتنخف���ض 
أن تش���ديد السياس���ة النقدي���ة األميركي���ة 
يتسبب في رفع أسعار الفائدة في الخليج.

و ال يتوق���ع كثي���ر من الخب���راء أن تواصل 
األج���ل  ف���ي  االرتف���اع  النف���ط  أس���عار 
س���تدخر  الحكوم���ات  ف���إن  ل���ذا  الطوي���ل، 
ب���دال م���ن أن تنف���ق المزي���د م���ن إيراداته���ا 
كابيت���ال  تتوق���ع  االس���تثنائية،فمثال، 
إيكونوميك���س تراج���ع أس���عار النف���ط إلى 
60 دوالًرا بنهاي���ة العام المقبل و55 دوالًرا 

بنهاية 2020.
وم���ن غي���ر المتوق���ع أن تس���جل البحري���ن 
وُعمان، وهما أصغ���ر وأضعف عضوين من 
الناحية المالية بين دول مجلس التعاون ، 
ارتفاًع���ا في النمو العام القادم ألن إنفاقهما 
الكبي���ر  العج���ز  ج���راء  مقي���د  الحكوم���ي 

للميزانية.

 دبي  - رويترز

اقتصادات “الخليج” ستنمو بوتيرة متوسطة حتى 2020

 دبي - العربية. نتالمحرر االقتصادي

حصلت البحرين هذا الشهر على تعهدات من حلفائها األثرياء في الخليج  «
بمساعدات قيمتها عشرة مليارات دوالر على صورة حزمة دعم لعدة 
سنوات لكن ذلك يرتبط بإصالحات لخفض العجز تشمل تخفيضات 

في اإلنفاق ببعض المجاالت. ومن المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي للبحرين إلى 2.8 % العام القادم و2.6 % في 2020 من 2.9 % هذا 

العام وأن يتراجع نمو سلطنة عمان إلى 3 % و2.7 % من 3.1 %.

 انخفاض الناتج المحلي للبحرين

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

388,000.00 AWAL PLASTICS WLL 3 )التعاقد لتوريد وتركيب وصيانة عدادات مواقف السيارات لألعوام )2018 – 2020
األشغال والبلديات

24,900 Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est. W.L.L. 8 توريد آلة لصباغة الخطوط األرضية

121,292.95 Gulf Marcom Marketing Co. W.L.L. 11 مهرجان البحرين للتسوق - النسخة الخامسة هيئة السياحة والمعارض

أبرز المناقصات المطروحة

 تم فتح مناقصة إلدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء لشراء  «
لوائح مفاتيح كهربائية لالستخدام في شبكة توزيع الكهرباء بالهيئة، 

تقدم إليها عطاءان، أقلهما بنحو 109 آالف دينار. عالوة على ذلك، نظر 
المجلس في مناقصة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض لتنظيم 

النسخة الخامسة من مهرجان البحرين للتسوق تقدم إليها 11 عطاء، 
ُعلق اثنان منها، وأقل عطاء بنحو 121.3 ألف دينار، ومناقصة لوزارة 

الصحة لترقية مختبر الجينات الوراثية بمبنى الفاتح في مجمع 
السمانية الطبي، تقدم إليها 5 عطاءات أقلها بنحو 174.2 ألف دينار، 

ومناقصة لوزارة الخارجية لطباعة وتوريد ملصقات أمنية خاصة 
بالتصديقات، تقدم إليها عطاء وحيد بـ 51 ألف دينار.

محمد الحداد 
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )136092( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة جرين الجون ألنشطة المكاتب 
الرئيسة أو اإلدارية - تضامن ألصحابها مريم عيسى عبدهللا علي وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )138525( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة اويسس سنو ألنشطة المكاتب 
الرئيسة أو اإلدارية تضامن ألصحابها نرجس السيد وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة آي جرانيت - تضامن ألصحابها خليل إبراهيم فخر وشركاه
سجل تجاري رقم 1-88334

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة بنك كنارا - فرع مصرف قطاع بالجملة
سجل تجاري رقم 78879

1/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -137894( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
إليهاالس���يدة/ مريم عيسى عبدهللا علي باعتباره المصفي القانوني لشركة جرين 
الجون ألنش���طة المكاتب الرئيس���ة أو اإلدارية - تضامن ألصحابها مريم عيس���ى 
عبدهللا علي وشريكتها ، والمسجلة بموجب القيد رقم 116792-1، طالبان إشهار 
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

المدعي: اقبال محمد ابراهيم جاسم شهاب وغيرها
قد اقام هذه الدعوى ضد

المدعي عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طال���ب فيه���ا فقدان ملكيته بالعق���ار الكائن في منطقة الدراز والمس���جل بموجب 

الوثيقة العقارية )72176( مقدمة رقم )1991/6361(
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض على طلب المدع���ي ان يتقدم لهذه المحكمة بطلب 

مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة 22/10/2018 لنظر الدعوى.

المدعي: شركة رعاية الجمال
وكيلها المحامي: فاضل عبدهللا المديفع

Rajiv Ahuja :قد اقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه
العنوان: مجهول

صف���ة الدعوى: تعوي���ض ضرر مادي )خط���أ او اهمال(، 
منع سفر، حجز تحفظي.

ل���ذل تعل���ن المحكمة الكب���رى المدني���ة الغرف���ة الثانية 
المدع���ى علي���ه المذك���ور اع���اه بالحض���ور بنفس���ه او 

بوكيل عنه لجلسة 22/10/2018 لنظر الدعوى

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ نرجس الس���يد محمد رضي ابراهيم باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 
اويس���س س���نو ألنش���طة المكاتب الرئيس���ة أو اإلدارية تضامن ألصحابها نرجس 
الس���يد وش���ريكتها المس���جلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رق���م107161-1، طالبا 
إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة آي جرانيت - تضامن ألصحابها خليل إبراهيم فخر وش���ركاه 
المس���جلة بموجب القيد رقم 88334-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السادة/ شركة سيدني 

لاستشارات والتطوير ذ.م.م مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من قانون الش���ركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما بنص المادة 335 من قانون 
الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إلىه، مدعومة بالمس���تندات 

الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

شركة سيدني لاستشارات والتطوير ذ.م.م
)+973(36655223

isa@sydenyme.com

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة بن���ك كنارا - فرع مص���رف قطاع بالجملة المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 78879، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ جاس���م حس���ن يوس���ف عبدالعال 

مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من قانون الش���ركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما بنص المادة 335 من قانون 
الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات 

الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

جاسم حسن يوسف عبدالعال
)+973(39605262

jassim.abdulaal@bh.gt.com

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خال خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نجاة صالح الما احمد محمد النعيمي

االسم التجاري الحالي: نجاة صالح الما احمد محمد النعيمي
االسم التجاري المطلوب: فن لخدمات الدعم االخرى لاعمال

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال
قيد رقم: 88192-2

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001440814 :رقم الدعوى: 02/2018/09157/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 14-10-2018
المحكمة الكبرى المدنية السادسة

الموضوع: فقدان ملكية عقار

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
رقم الدعوى: 02/2018/14752/1  

CS3001446227 :رقم الكتاب  
التاريخ: 16-10-2018

المحكمة الكبرى المدنية الثانية
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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
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+973 38344464 

13 الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10 صفر 1440 - العدد 3657



international
@albiladpress.com

إسقاط طائرة 
حوثية مسيرة

أسقط الجيش الوطني اليمني، 
أمس الخميس، طائرة مسيرة تابعة 
لمليشيات الحوثي الموالية إليران، 

في ريف محافظة تعز، جنوبي البالد.  
وقالت مصادر عسكرية، إن طائرة 
التجسس، كانت تحلق في سماء 
مديرية الُحَجرية، وترصد مواقع 

اللواء 35 مدرع ومعسكراته.
في غضون ذلك، ُقِتل اثنان من 

عناصر المليشيات بنيران الجيش 
الوطني في المحيط الشرقي للقصر 

الجمهوري شرقي مدينة تعز.
وكانت قوات الجيش الوطني اليمني 

قد استعادت السيطرة على مناطق 
غربي تعز.

تركي��ا تدع��و لتجاهل التس��ريبات بش��أن قضية خاش��قجي

بوتين: لن نفسد عالقاتنا مع السعودية

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس الخميس، إنه ال يمكن اإلضرار بالعالقات مع السعودية من غير حقائق قوية بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي. وتساءل بوتين لماذا ينبغي أن نقطع العالقات مع السعودية، مشدًدا على أنه ال يمكن لروسيا إفساد العالقة مع السعودية ما لم تتوافر حقائق ملموسة. 

وأردف أن اختفاء جمال خاشقجي أمر مؤسف “لكننا بحاجة لفهم ما حدث”.

وكان الرئي���س األميركي دونالد ترمب 
ق���د ذهب إل���ى نف���س الموق���ف، حيث 
واالس���تنتاجات  االتهام���ات  انتق���د 
الت���ي تطل���ق بش���أن قضي���ة الصحافي 
الس���عودي المفق���ود جمال خاش���قجي، 
مح���ذًرا من التس���رع ف���ي الحكم حول 

هذه القضية.
الداخلي���ة  وزارة  دع���ت  جانبه���ا،  م���ن 
التركي���ة، أمس الخمي���س، إلى تجاهل 
الت���ي  الصحيح���ة  غي���ر  المعلوم���ات 
تتداوله���ا مواق���ع إخباري���ة ومنص���ات 
جم���ال  اختف���اء  بش���أن  التواص���ل 
خاش���قجي، وذل���ك على وقع اس���تمرار 
وس���ائل إعالم قطرية بضخ معلومات 

كاذبة عن هذه القضية.
أنب���اء  وكال���ة  نقلت���ه  تصري���ح  وف���ي 
األناضول الحكومية، قال وزير العدل 
التركي عبدالحميد غل إن “التحقيقات 
الت���ي تجريه���ا النياب���ة العام���ة، تس���ير 
صح���ة  ع���دم  يؤك���د  مم���ا  بس���رية”، 
التس���ريبات الت���ي تتعمد نقلها وس���ائل 

إعالم الدوحة لتشويه الحقائق.
إل���ى  غ���ل  دع���ا  الس���ياق،  ه���ذا  وف���ي 
“تجاهل ما يدور في أوس���اط وس���ائل 
التوص���ل االجتماعي والمواقع األخرى 
حيال قضية خاشقجي، واالستناد في 
المعلوم���ات عل���ى بيان���ات ص���ادرة عن 

النيابة العامة”.
ومنذ اختفاء الصحافي السعودي في 
مدينة إسطنبول مطلع الشهر الجاري، 
نش���رت وس���ائل إعالم قطري���ة وأخرى 
ممول���ة م���ن نظ���ام الدوح���ة، عش���رات 
معلوم���ات  تتضم���ن  الت���ي  التقاري���ر 

مغلوطة ومتناقضة عن القضية.

واستغالل قطر وإعالمها لهذه القضية 
ومحاوالتها تش���ويه الحقائق، اصطدم 
بموقف الس���عودية، التي س���ارعت إلى 
التع���اون مع الجه���ات التركية لكش���ف 
عب���ر  خاش���قجي  اختف���اء  مالبس���ات 
“لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من 

القنوات الرسمية”.

وكان وزير الداخلية السعودي أكد،  «
في تصريحات سابقة، أن ما يتم 

تداوله بشأن القضية “أكاذيب ومزاعم 
ال أساس لها من الصحة”، مؤكدا 

“أهمية دور وسائل اإلعالم في نقل 
الحقائق وعدم التأثير على مسارات 

التحقيق واإلجراءات العدلية”.

عواصم ـ وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

القنصلية السعودية في اسطنبول

أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، امس الخميس، أن موسكو تدخلت عسكريا في سوريا؛ بسبب وجود خطر اإلرهاب، بما فيه 
خطره على روسيا بالذات، مشيرا إلى أن بالده حققت أهدافها في سوريا.

وفي كلمة ألقاها أثناء جلسة منتدى “فالداي” 
الدول���ي للح���وار ف���ي منتج���ع سوتش���ي، قال 
بوتي���ن “باعتقادي أنن���ا حققنا جميع األهداف 
التي طرحت صوب أعيننا أثناء بدئنا العملية 
ف���ي الجمهوري���ة العربية الس���ورية”، موضحا 
أن روس���يا ف���ي تلك الفترة كان���ت تهدف إلى 
من���ع “التفت���ت النهائي ألراضي س���وريا، على 
غ���رار الصوم���ال، وتدهور مؤسس���ات الدولة 
ف���ي الب���الد، وكذل���ك تس���لل ج���زء كبي���ر م���ن 
المس���لحين إل���ى أراض���ي روس���يا االتحادي���ة 
وال���دول المج���اورة لن���ا الت���ي ال توج���د بينن���ا 
حواج���ز جمركية ب���ل هناك ف���ي الواقع نظام 

الدخول والخروج بال تأشيرات”.
الروس���ية  الجه���ود  أن  إل���ى  الرئي���س  وأش���ار 

حافظ���ت عل���ى مؤسس���ات الدولة الس���ورية، 
مم���ا أثم���ر ف���ي إع���ادة الوض���ع إلى اس���تقراره 
ف���ي المنطق���ة ، مضيف���ا “لق���د حررن���ا خ���الل 
ه���ذه الحقب���ة، حوال���ي 95 % م���ن األراض���ي 
الس���ورية”. أم���ا المرحل���ة التالية فق���ال بوتين 
إنها يجب تكريسها لتسوية األزمة في سوريا 

بطرق سياسية على ساحة األمم المتحدة.
وق���ال بوتي���ن أم���س الخمي���س، إن إرهابي���ي 
تنظيم “داعش”، أس���روا مواطنين أميركيين 
وأوروبيي���ن ف���ي مناط���ق واقع���ة جنوبي نهر 
الف���رات بس���وريا. وأوضح، أن “داعش” أس���ر 

نحو 700 شخص وأعدم 10 منهم.
وأض���اف بوتي���ن أن “داع���ش” ع���زز وج���وده 
ف���ي المناطق الواقعة على ط���ول نهر الفرات 

بس���وريا، والت���ي تخض���ع لس���يطرة الوالي���ات 
المتح���دة األميركي���ة. وتاب���ع قائ���ال “ال أح���د 
يعلم ماذا يحدث في ش���رق الفرات، فتنظيم 
وه���ذا  هن���اك،  موج���ودا  زال  م���ا  )داع���ش( 
التنظي���م عزز وج���وده في المنطق���ة الواقعة 
تحت س���يطرة الوالي���ات المتحدة على طول 
نه���ر الف���رات، و )داع���ش( بدأ بإعدام األس���رى 

والجميع صامتون وكأن شيئا ال يحدث”.

أكد بوتين أن الواليات المتحدة  «
األميركية فشلت في تحقيق أهدافها 

بالمنطقة، مشيرا إلى وجود مشاكل 
كبيرة في المناطق الخاضة لسيطرة 

تنظيم “ب ي د/   بي كا كا” اإلرهابي 
المدعوم أميركيا.

سوتشي ـ وكاالت

“داع��������ش” أس�����ر م���واط���ن���ي���ن أم��ي��رك��ي��ي��ن وأوروب����ي����ي����ن ج���ن���وب���ي ال���ف���رات

روسيا: حققنا جميع أهدافنا في سوريا

بوتين خالل جلسة منتدى “فالداي” 

دبي ـ العربية نتالرياض ـ وكاالتواشنطن ـ أ ب

أعلن���ت وزارة الخارجية األميركية رفع قيمة المكافأة التي س���تقدمها الواليات 
المتح���دة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتق���ال زعيم تنظيم “القاعدة في جزيرة 

العرب”، قاسم الريمي، إلى 10 ماليين دوالر.

وج���اء ف���ي بي���ان ص���در ع���ن ال���وزارة، 
أم���س الخمي���س، أن برنامج���ه المعنون 
“المكاف���آت م���ن أج���ل العدالة” ق���رر رفع 
قيمة المكافأة مقابل “معلومات ستؤدي 
إل���ى التع���رف عل���ى زعي���م القاع���دة في 
جزي���رة العرب، قاس���م الريمي، وتحديد 
مكان���ه، واعتقال���ه أو إص���دار حك���م في 
حق���ه، م���ن 5 ماليي���ن إل���ى 10 ماليي���ن 

دوالر”.
وتم إدراج الريم���ي على قائمة اإلرهاب 
األميركي���ة في ماي���و 2010، مع تجميد 
الوالي���ات  داخ���ل  المصرفي���ة  أرصدت���ه 
المتحدة وفرض حظر على أي تعامالت 
مالي���ة معه على ش���خصيات وش���ركات 

أميركية.
وكان���ت قن���اة “ان ب���ي س���ي” األميركي���ة 

قد أفادت س���ابقا ب���أن الريمي كان هدفا 
لهجوم ش���نه فريق من القوات الخاصة 
األميركية على مقر تنظيم “القاعدة في 
جزيرة العرب” باليمن، في يناير 2017.

وت���م إطالق برنامج “المكافآت من أجل 
العدالة” في العام 1984. 

بعد مس���يرة عسكرية وسياس���ية حافلة، غيب الموت، أمس الخميس، الرئيس 
الس���وداني األس���بق واألمين العام لمنظمة الدعوة اإلس���المية السابق، المشير 
عبدالرحم���ن س���وار الذه���ب، ع���ن عمر يناه���ز 83 عاما، بالمستش���فى العس���كري 

بالعاصمة السعودية الرياض.

ول���د س���وار الذه���ب ف���ي أم درم���ان، ثم 
انتقل بعد س���نتين إل���ى مدينة األبيض 
حاض���رة إقلي���م ش���مال كردف���ان رفق���ة 
والده، الذي ذهب إليها ليواصل نشاطه 

في نشر العلم وتحفيظ القرآن.
تخرج من الكلية الحربية في العاصمة 
الخرطوم ضابطا قبل عام من استقالل 

السودان العام 1956.
وت���درج ف���ي الس���لك العس���كري حت���ى 
الق���وات  أركان  لهيئ���ة  رئيس���ا  أصب���ح 

المسلحة ووزيرا للدفاع.
وعند قي���ام انتفاضة أبريل العام 1985 
تس���لَّم س���وار الذهب مقاليد الحكم في 
الب���الد، للخروج بها من أزمة سياس���ية، 
متعهدًا بتسليم السلطة لحكومة مدنية 

منتخبة خالل سنة واحدة.
س���وار  س���لم  المح���دد،  الموع���د  وف���ي 
للحكوم���ة  الس���لطة  مقالي���د  الذه���ب 
رئي���س  برئاس���ة  المنتخب���ة  الجدي���دة 

وزرائها الصادق المهدي.

قال���ت إي���ران إن الحزمة األح���دث من العقوب���ات األميركية تع���د “إهانة” للنظام 
العالمي، وهي نابعة من “عداء أعمى”، وكذلك “قاسية وجائرة”.

وكان���ت الوالي���ات المتح���دة ق���د فرض���ت، 
الثالثاء، عقوبات على ش���ركات على صلة 
للح���رس  التطوع���ي  الجن���اح  بالباس���يج، 
م���ن  ع���ددًا  الش���ركات  وتش���مل  الث���وري. 
البنوك فضالً عن ش���ركات صناعة وتعدين 

وتجارة.
اإليراني���ة  الطلب���ة  أنب���اء  وكال���ة  ونقل���ت 
المتح���دث  “إس���نا”،عن  الرس���مية  ش���به 
باس���م الخارجي���ة، به���رام قاس���مي، وصفه 
العقوبات الجديدة بأنها “قاسية وجائرة”.

وتعي���د الواليات المتح���دة بانتظام فرض 
العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، من اتفاق 2015 
الوالي���ات  ماي���و. وتخط���ط  ف���ي  الن���ووي 
المتح���دة الش���هر المقب���ل لف���رض عقوبات 

على صناعة النفط والغاز اإليرانية.
وتعاني إيران بالفعل من أزمة اقتصادية، 

كم���ا ش���هدت احتجاج���ات متقطعة خالل 
الش���هور األخي���رة. وق���ال وزي���ر الخارجية 
محمد جواد ظريف، في تغريدة األربعاء، 
إن الوالي���ات المتح���دة تس���تهدف البن���وك 

التي تسهل استيراد األدوية والغذاء.
وق���ال “إدم���ان الوالي���ات المتح���دة لفرض 

العقوبات خرج عن السيطرة”.

إيران: العقوبات الجديدة قاسيةالموت يغيب سوار الذهب10 ماليين دوالر لرأس الريمي
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بيروت ـ رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي إنه سيقدم حكومته 
الجديدة للبرلمان األسبوع المقبل للمصادقة عليها.

الجدي���د  العراق���ي  الرئي���س  وكان 
برهم صالح كلف عبدالمهدي الش���هر 
الماضي بتش���كيل الحكوم���ة. وأمام 
بداي���ة  حت���ى  مهمل���ة  عبدالمه���دي 
نوفمبر. وقال مكتب عبدالمهدي في 
بيان عل���ى فيس���بوك وتويتر “رئيس 
الس���يد  المكل���ف  ال���وزراء  مجل���س 

ع���ادل عبدالمه���دي ... ين���وي تقدي���م 
أس���ماء أعض���اء تش���كيلته الوزاري���ة 
مع المنهاج الوزاري األسبوع المقبل، 
ويجري اتصاالته مع رئاسة البرلمان 
النيابي���ة  والكت���ل  القي���ادات  وم���ع 
لتحدي���د الي���وم المناس���ب وه���و م���ا 

سيعلن عنه الحًقا”. 

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، أن الحكومة ستتشكل 
“قريب���ا ج���دا”، ف���ي وقت كثف���ت فيه األحزاب السياس���ية م���ن المفاوضات 

لكسر جمود يخيم على تشكيل الحكومة من نحو 6 أشهر.

المكل���ف  ال���وزراء  رئي���س  ويتف���اوض 
سعد الحريري، منذ إجراء االنتخابات 
م���ع  الماض���ي،  ماي���و  ف���ي  البرلماني���ة 
األحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل 
تش���كيل حكومة تقتسم الس���لطة، من 

دون التوصل حتى اآلن إلى توافق.

ونقل���ت رويترز ع���ن الرئي���س اللبناني 
ردا على تش���كيل الحكوم���ة “الحكومة 

قاب قوسين أو أدنى”.
وتكثفت في األيام األخيرة المحادثات 
بي���ن الزعم���اء، مم���ا زاد م���ن التف���اؤل 

باحتمال كسر الجمود السياسي.

حكومة العراق أمام البرلمان قريبا

حكومة لبنان قاب قوسين أو أدنى

قاسم الريمي

بهرام قاسمي

سوار الذهب

واشنطن ـ وكاالت: أكد وزير  «
الخارجية األميركي مايك بومبيو 
امس الخميس، أن “السعودية 

تحتضن الحرمين الشريفين 
وعالقتنا بها قوية وهي شريك 

أساس في الحرب على اإلرهاب”، 
مشدداً على أنه “من الضروري 

تذكر عالقتنا اإلستراتيجية 
الطويلة مع السعودية”.

وفي ختام اجتماع مغلق مع  «

الرئيس دونالد ترامب في المكتب 
البيضاوي بالبيت األبيض، قال 

بومبيو “سنمنح تركيا والسعودية 
أيامًا أخرى للتوصل لحقائق 

بشأن قضية خاشقجي”، مضيفًا: 
“سنقرر موقفنا بعد إعالن نتائج 

التحقيق النهائي”.
ونقل بومبيو عن الرئيس التركي  «

رجب طيب أردوغان قوله إنه 
سيطلع الرياض على نتائج 

التحقيق.
وأكد بومبيو أن “ولي العهد  «

السعودي وعد ترامب بتحقيق 
منصف شفاف حول خاشقجي”.

وجاء اللقاء بين ترامب  «
وبومبيو بعيد عودة األخير من 

زيارة إلى الرياض، حيث التقى 
العاهل السعودي الملك 

سلمان وولي العهد األمير 
محمد بن سلمان.

بومبيو: السعودية تحتضن “الحرمين” وعالقتنا بها قوية



كابول ـ رويترز

vvأك���دت وس���ائل إع���ام أن قائد ش���رطة والي���ة قنده���ار األفغاني���ة عبدالرازق، 
ُقت���ل ج���راء عملية اغتيال تبنتها حركة “طالبان” ونجا منها أكبر قيادي عس���كري 

أميركي في الباد الجنرال أوستن سكوت ميلر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمني 
رفيع المس����توى قوله إن عبدالرازق الذي 
يعتب����ر من أقوى القياديي����ن األمنيين في 
أفغانس����تان ُقت����ل برص����اص حارس����ه عند 
مغادرت����ه اجتماع����ا ُعق����د ف����ي مق����ر حاكم 

الوالية وشارك فيه الجنرال األميركي. 
الوالي����ة  حاك����م  إصاب����ة  المص����در  وأك����د 
األم����ن  لمديري����ة  اإلقليم����ي  والرئي����س 

الوطني جراء الهجوم.
م���ن جانب���ه، أعل���ن المتح���دث باس���م بعثة 
حلف الناتو في أفغانستان كنوت بيترز أن 
الجن���رال ميلر، قائد بعث���ة “الدعم الحازم”، 

نج���ا بس���ام م���ن الهج���وم، مؤك���دا إصابة 
أميركيين اثنين جراء تبادل للنيران. وكان 
المس���ؤولون األفغان المستهدفون، حسب 
الوكال���ة، يرافق���ون ضيوفه���م األمريكيي���ن 
إلى طائرته���م بعد انتهاء االجتماع، لحظة 
وقوع الهجوم الذي أعلنت حركة “طالبان” 

مسؤوليتها عنه.

أكدت قناة “طلوع نيوز” األفغانية  «
تورط أحد حراس عبدالرازق في 

االعتداء الذي وقع غداة االنتخابات 
البرلمانية المقرر إجراؤها في 

أفغانستان غدا السبت.

تكساس ـ أ ف ب

أعلن���ت وزارة الع���دل األميركية أنه حكم بالس���جن ألكثر من 24 عاما على رجل 
أدين بإحراق مس���جد في تكس���اس لدوافع عنصرية مطل���ع العام 2017، ووفق 
ش���هود ف���إن المته���م اس���تخدم والع���ة إلش���عال أوراق داخ���ل “مرك���ز فيكتوريا 
اإلس���امي”، فيما قال آخرون خال المحاكمة إنه غالبا ما كان يتلفظ بش���تائم 

معادية لإلسام.

وكان���ت هيئ���ة محلفي���ن أدان���ت م���ارك 
بيري���ز )26 عام���ا( ف���ي يولي���و بارتكاب 
جريمة مش���ددة ذات دواف���ع عنصرية، 
إلحراقه مس���جدا في مدينة فيكتوريا 

بجنوب تكساس.
ووص���ف ش���اهد كان م���ع بيري���ز ليل���ة 
كي���ف  المحاكم���ة  خ���ال  الجريم���ة، 
اس���تخدم المدان والعة إلشعال أوراق 
داخ���ل “مرك���ز فيكتوري���ا اإلس���امي”، 
موضحا أن بيريز أحرق المس���جد ألنه 

كان يري���د “توجي���ه رس���الة”. كم���ا ق���ال 
ش���هود آخ���رون خ���ال المحاكم���ة إن���ه 
غالب���ا م���ا كان يتلف���ظ بش���تائم معادية 

لإلسام.

قال العميل في مكتب التحقيقات  «
الفدرالي )إف بي آي( المكلف 

القضية إدوارد ميشال إن “اإلدانة 
تثبت أنه لن يتم السماح بجرائم 

الكراهية العرقية”، وفق ما ورد في 
بيان الوزارة.

المحمدية ـ أ ف ب

شهدت تونس للمرة الثانية خال شهر فيضانات مميتة في العديد من المناطق 
والعاصمة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص على األقل.

وبحس����ب آخ����ر حصيل����ة للحماي����ة 
المدني����ة فهناك ع����اوة على القتلى 
الخمس����ة وبينه����م طف����ل، مفقودان 
من����ذ األربع����اء هما رج����ل )39 عاما( 
في القصرين )وس����ط غرب( وطفل 
في السادس����ة من العمر في زغوان 

)شمال شرق(.
وفي بع����ض المناطق وصل ارتفاع 
الماء إلى حوالى مترين الليلة فبل 

الماضية مجتاحا منازل ومتاجر.
الريفي����ة  البل����دة  المحمدي����ة  وف����ي 
الت����ي تقع على بع����د 15 كلم جنوب 
العاصم����ة، أمضت أس����ر بأكملها ليل 
األربعاء إلى الخميس على أسطح 

منازلها للنجاة من الفيضانات.
ف����ي  المقيم����ات  إح����دى  وقال����ت 
ح����ي ش����عبي بالمحمدي����ة “نمت مع 
أطفال����ي الثاث����ة في طاب����ق بصدد 
البناء ف����وق منزلنا معرضين للريح 
كل  “فق����دت  مضيف����ة  والمط����ر” 

شيء”.

بحسب مصور “فرانس برس”  «
فإن الوحل يصل في بعض نقاط 

هذا الحي الشعبي إلى الركبة. 
وشاهد سكانا يحاولون الخروج 
من منازلهم وإنقاذ ممتلكاتهم 
القليلة. وجرفت السيول الكثير 

من السيارات.

اغتيال قائد شرطة 
قندهار

سجن أميركي أحرق 
مسجدا

فيضانات تقتل 5 
على األقل

الجيش األميركي في انتظار حرب وشيكة

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أف���ادت مجلة “ميليتاري تايمز” أن نحو نصف العس���كريين األميركيين يعتقدون أن 
الواليات المتحدة ستخوض حربا شاملة في القريب العاجل.

ووفق���ا للدراس���ة الت���ي نش���رتها المجل���ة، ف���إن 46 % من جن���ود الجي���ش األميركي 
يعتقدون أن بادهم ستش���ارك في الحرب خال العام المقبل. وكانت هذه النس���بة 
تش���كل في الع���ام الماضي 5 %. وتعتقد الغالبية )نس���بة 71 %( أن الخصم الرئيس 
في الحرب المحتملة ستكون روسيا، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 
69 %. بينما كانت هذه األعداد في العام 2017 تشكل 53 % لصالح روسيا و45 % 
لصالح الصين. ووصف 89 % من المش���اركين في االس���تطاع اإلرهاب الس���يبراني 
بالخط���ر الرئي���س عل���ى األم���ن القوم���ي للوالي���ات المتح���دة، إذ ي���رون أن الجي���ش 

األميركي غير مستعد لصد مثل هذه الهجمات.
ويعتق���د نصف المش���اركين في االس���تطاع أن بلدهم لن تنجر إلى صراع عس���كري 

خطير في العام المقبل. وكان عددهم في العام الماضي 67 %.

أظهرت نتائج االستطاع أن الجيش األميركي لم يعد يعتبر كوريا الشمالية  «
تهديدا خطيرا لبادهم،؛ بفضل سياسة دونالد ترامب، فيما يتعلق بالقضية 

الكورية.

تونستكساسكابول

ع���ززت إس���رائيل قواته���ا المدرعة على امتداد الحدود مع قطاع غزة أمس الخميس في اس���تعراض للق���وة، وذلك بعد يوم من 
تدمير صاروخ فلس���طيني منزال في جنوب إس���رائيل. ويمكن رؤية القوات المنتش���رة بوضوح من الطرق اإلس���رائيلية الرئيسة 

قرب غزة.

مس���ؤولون  التق���ى  ذل���ك،  غض���ون  ف���ي 
أمني���ون كب���ار من مص���ر مع ق���ادة حركة 
حم���اس الت���ي تحك���م القط���اع لمحاول���ة 

تهدئة التوتر.
وربم���ا تعتم���د الكثي���ر من األح���داث على 
نط���اق وش���دة احتجاج فلس���طيني مقرر 
الي���وم الجمعة عند الحدود مع إس���رائيل 
التي كثيرا ما ش���هدت مظاه���رات عنيفة 

في الشهور الستة الماضية.
اإلس���رائيلي  ال���وزراء  رئي���س  وتعه���د 
بنيامي���ن نتنياه���و، بعدما دم���ر الصاروخ 
منزال في مدينة بئر السبع، باتخاذ ”إجراء 
ق���وي للغاي���ة“ إذا واص���ل الفلس���طينيون 

الهجمات.

ويق���ول الق���ادة اإلس���رائيليون إنه���م ل���ن 
يتس���امحوا من الهجمات الصاروخية أو 
المحاوالت خال االحتجاجات الختراق 
الس���ياج الح���دودي إلس���رائيل م���ع قطاع 

غزة الذي يقطنه مليونا شخص.
وأحص���ى مص���ور م���ن رويت���رز نح���و 60 
دباب���ة وناقل���ة جن���د مدرع���ة ف���ي منطقة 
انتش���ار الق���وات قرب الح���دود، ووصفها 
بأنها أكبر عدد من قطع العتاد العس���كري 
يراه���ا من���ذ ح���رب 2014 بي���ن إس���رائيل 

وحماس.
وح���ذر موفد األمم المتحدة إلى الش���رق 
األوس���ط البلغ���اري نيك���والي مادين���وف 
أم���س أم���ام مجلس األم���ن م���ن احتمال 

ان���دالع ن���زاع جدي���د “مدم���ر” ف���ي قطاع 
غزة.

وق���ال المس���ؤول األممي “إن غ���زة تنهار. 
وال غل���و في ه���ذا الكام. إنه���ا الحقيقة”، 
مش���يرا إل���ى أن اقتص���اد ه���ذه المنطق���ة 

“ينهار بشكل كارثي”.
المؤش���رات  “كل  مادين���وف  وأض���اف 
واألمني���ة  واالقتصادي���ة  اإلنس���انية 
ن���زال  والسياس���ية تواص���ل التراج���ع. ال 
على حافة ن���زاع جديد قد يكون مدمرا، 
ن���زاع يقول الجميع إنهم ال يريدونه لكنه 
بحاج���ة إل���ى أكث���ر م���ن كلم���ات لتجن���ب 

حدوثه”.
وتاب���ع “م���ا ل���م يتخ���ذ جمي���ع األط���راف 

خط���وات واضح���ة ج���دا لخف���ض التوتر، 
فإن التداعيات ستكون كارثية”.

وفي قطاع غزة، قال مسؤول فلسطيني 
إن الوف���د المصري عل���ى اتصال أيضا مع 
المسؤولين اإلسرائيليين للحد من التوتر 

الحالي.

وأض���اف ”الوضع حس���اس الغاية. ال أحد  
يريد حرب“.

”الفصائ���ل  لرويت���رز  يق���ول  ومض���ى 
الفلس���طينية تص���ر عل���ى مطل���ب إنه���اء 
الحص���ار ال���ذي تس���بب في خن���ق الحياة 

والعمل في غزة“.

وينظ���م الفلس���طينيون احتجاجات على 
امت���داد الحدود منذ 30 م���ارس للمطالبة 
بإنه���اء الحص���ار اإلس���رائيلي عل���ى غ���زة 
وبحق عودة الفلس���طينيين إلى األراضي 
الت���ي ف���روا أو هج���روا منه���ا ل���دى قي���ام 

إسرائيل العام 1948.

عواصم ـ وكاالت

تحذير أممي من نزاع جديد “مدمر” في غزة
إس������رائ������ي������ل ت����ح����ش����د ج����ي����ش����ه����ا ع�����ل�����ى ح�����������دود ال����ق����ط����اع

واشنطن ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ رويترز

أعل���ن محام���و طالب���ة دراس���ات علي���ا 
بجامعة فلوريدا األميركية، منعت من 
دخول إس���رائيل، التهامها بدعم حملة 
مقاطع���ة يقوده���ا فلس���طينيون ض���د 
إس���رائيل، االنتص���ار، بعدم���ا تدخل���ت 

المحكمة العليا في القضية.
وتوجهت الرا القاسم البالغة من العمر 
22 عام���ا إلى إس���رائيل في الثاني من 
أكتوب���ر الجاري، بتأش���يرة دراس���ة، إال 
أن المس���ؤولين اإلس���رائيليين رفضوا 

دخولها.
ونقل���ت رويترز ع���ن محامي الرا قوله 
“ق���رار المحكم���ة العليا انتص���ار لحرية 
التعبي���ر، والحري���ة األكاديمي���ة وحكم 

القانون”.
س���نت إس���رائيل قانونا الع���ام الماضي 
“يط���رح  أجنب���ي  أي  دخ���ول  يحظ���ر 

عانية دعوة لمقاطعة إسرائيل”.

طالبة أميركية 
تنتصر في معركة 

“مقاطعة إسرائيل”

أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس الخميس، أن الواليات المتحدة ستدمج القنصلية العامة 
األميركية، التي تخدم الفلسطينيين، مع سفارتها الجديدة في بعثة دبلوماسية واحدة بالقدس.

القنصلي���ة  أن  بومبي���و  ع���ن  ب���رس  فران���س  ونقل���ت 
األميركي���ة العام���ة، وه���ي مكت���ب منفص���ل كان يتولى 
س���ابقا القضاي���ا المتعلقة بالفلس���طينيين، سيس���تعاض 

عنه بوحدة الشؤون الفلسطينية داخل السفارة.
وأض���اف بومبي���و أن “الداف���ع إل���ى الق���رار ه���و جهودنا 
العامة لتحس���ين كفاءة وفعالية عملياتنا. واألمر ليس 
إشارة إلى تغيير في السياسة األميركية تجاه القدس 

والضفة الغربية وغزة”. 
وقال���ت الخارجية األميركية، ف���ي بيان إن “الهدف من 
دمج القنصلية بالس���فارة، هو لزي���ادة التأثير والكفاءة 
األميركي���ة، وليك���ون هناك ه���دف دبلوماس���ي أميركي 

واحد”.
وأضاف���ت “ال يعتب���ر ذل���ك تغييرا بالسياس���ة األميركية 

تجاه مدينة القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وأش���ارت إل���ى أن هذا قرار “داخل���ي إداري” فقط، دون 
تفاصيل عن موعد بدء تنفيذه.

وعّل���ق أمين س���ر اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير 
الفلس���طينية صائب عريق���ات على الق���رار قائا إنه “ال 
عاق���ة له بالفاعلي���ة، بل بكل ما يمك���ن فعله لنيل رضا 
الفري���ق األميرك���ي ال���ذي يس���تند إل���ى األيديولوجي���ا 
والرواية اليمينية اإلس���رائيلية المتطرفة، والتي تقوم 
عل���ى تخريب أس���س النظام الدولي برمته والسياس���ة 
الخارجية األميركية لمكافأة انتهاكات سلطة االحتال 

وجرائمها”، وفق ما نقلت رويترز.

وكان قرار الرئيس األميركي بنقله سفارة باده من  «
تل أبيب إلى القدس، في مايو، قد أثار قلقا دوليا 
وعربيا، إذ عّلق القادة الفلسطينيون عاقاتهم مع 

بومبيو القرار لتحسين كفاءة وفعالية عملياتنااإلدارة األميركية بعد هذه الخطوة.

واش���ن���ط���ن ت���دم���ج ق��ن��ص��ل��ي��ة ال���ق���دس ف���ي س��ف��ارت��ه��ا ال��ج��دي��دة

بومبيو: القرار لتحسين كفاءة عملياتنا

جنود إسرائيليون يقفون إلى جوار دبابات بالقرب من الحدود مع غزة )رويترز(

الجمعة 19 أكتوبر 2018 
10 صفر 1440 15



Sports
@albiladpress.com

المستويات الالفتة التي 
يقدمها فريقا سماهيج 

والتضامن في منافسات دوري 
اليد بعد مرور جولتين فقط، محط 

إشادة وثناء على الدور الكبير من 
الجهاز الفني وسواعد الالعبين 

الذين أثبتوا أنفسهم أمام عمالقة 
اللعبة.

اختيار طاقم التحكيم 
صغير السن وقليل الخبرة إلدارة 

المباريات؛ بهدف أخذ فرصته 
والدخول في األجواء، أمر مرفوض. 

كما ُيطلب التعاون مع طاقم 
التحكيم يجب التعاون مع الفرق 

في ذلك.

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي آل 
خليفة، تقام اليوم الجمعة بطولة إنجل لكرة الس���لة الثالثية “3×3” للس���يدات، التي 
تنظمه���ا انج���ل لتنظي���م الفعاليات بالتعاون م���ع االتحاد البحريني لكرة الس���لة، على 

صالة االتحاد بأم الحصم.

وس���تنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 
دور  مباري���ات  بإقام���ة  ظه���ًرا  الثالث���ة 
مس���ابقات  فق���رة  وتليه���ا  المجموع���ات، 
الحواج للجمهور وعرض لمواهب أطفال 
دربل برو عند الس���اعة السادس���ة مس���اًء، 
عل���ى أن تق���ام مباري���ات األدوار النهائي���ة 
والتأه���ل إل���ى نصف النهائي في الس���اعة 
السادسة والنصف، ثم ستقام فقرة تحدي 
الجماهي���ر مع نجوم منتخبنا الوطني في 
الرمي���ات الثالثية برعاية أالمود، على أن 
تختتم الفعاليات بإقامة المباراة النهائية 

في الساعة الثامنة مساًء.
وتش���هد البطول���ة مش���اركة واس���عة ب����36 
المنام���ة،  المح���رق،  أندي���ة  م���ن  فريًق���ا 
مدينة عيس���ى، الرف���اع، الحال���ة، النجمة، 
ومدارس النور الدولية، الحكمة الدولية، 
اب���ن خل���دون، المح���رق الثانوي���ة للبنات، 
إل���ى جانب ف���رق وزارة الداخلية، س���وق 
البحرين الح���رة، الجالية الفلبينية، فريق 
push، فريق Pico، فريق medics، فريق 
joud academy، فري���ق مواه���ب وزارة 

.SHS ALUMNI الشباب، وفريق
وتقام البطولة ضمن حزمة من الفعاليات 
واألنش���طة الخاصة بالتوعوي���ة والوقاية 
م���ن مرض الس���رطان الت���ي يقيمها اتحاد 
السلة، وذلك في إطار التظاهرة السنوية 
بجميع أنح���اء العالم خالل ش���هر أكتوبر؛ 

لمكافحة هذا المرض ورفع درجة الوعي 
من مخاطره، عبر الوقاية وطرق الكشف 

المبكر للمرض والعالج.
مرض���ى  دع���م  فعالي���ات  إقام���ة  وتأت���ي 
االتح���اد  جه���ود  الث���دي ضم���ن  س���رطان 
الصل���ة  ذات  الفعالي���ات  كل  دع���م  ف���ي 
بوقاي���ة المجتمع م���ن األمراض الس���ارية 
والمس���توطنة واألوبئ���ة وتعزي���ز الوع���ي 
الصح���ي ل���دى جمي���ع ش���رائح المجتم���ع، 
إضاف���ة إلى كون هذه الفعالية تأتي أيًضا 
ف���ي إطار ح���رص اتحاد الس���لة على رفع 
مستوى الش���راكة المجتمعية مع مختلف 
بالعم���ل اإلنس���اني  الجه���ات ذات الصل���ة 

والتطوعي.
وتعط���ي ه���ذه الفعالي���ة الم���رض المعن���ي 
اهتماًم���ا كبي���ًرا، بحيث يدف���ع من ال يفكر 
في الفحص والكش���ف عنه إلى فعل ذلك 
ومس���اندة  بدع���م  ت���ردد  أو  خج���ل  دون 
م���ن المش���اركين، فه���ذا االهتم���ام يعط���ي 

للمري���ض األم���ل وبالتال���ي تتراجع نس���بة 

المصابين.

بدوره���ا، أعرب���ت رئيس���ة أنج���ل لتنظي���م 

الفعالي���ات الرياضي���ة م���ي المحمي���د، عن 
بالغ ش���كرها لسمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليف���ة لتفضل���ه برعاي���ة بطولة انجل 
لك���رة الس���لة للس���يدات الخيري���ة تضامنا 
مع ش���هر التوعية ألمراض سرطان الثدي 
اللجن���ة  وأعض���اء  رئي���س  عل���ى  وأثن���ت 

الخاصة المكلفة لتنظيم هذه البطولة.
وتقدم���ت بالش���كر لرع���اة البطول���ة وه���م 
الحواج للعطور وأالمود ومشاريع القصر 
وشركة انفينيتي لتفضلهم بدعم البطولة 

بالعديد من الجوائز للجماهير.  

أحمد عبدالعزيز صادقمي المحميد محمد كويدبدر عبدالله جاسم أحمد الدرازي

برعاية س��مو الشيخ عيس��ى بن علي... وتحدي الثالثيات لنجوم منتخبنا

اليوم تنطلق بطولة “3×3” السالوية للسيدات
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قال نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن جالل أن لدى مجلس اإلدارة توجًها لتعيين 
ا متفرًغا لالتحاد فيم���ا تبقى من الدورة االنتخابية الحالية لتس���يير  أمي���ن الس���ر الحالي راش���د البوعينين أميًن���ا عامًّ

شئون األمانة العامة لالتحاد التي تتطلب تفرًغا وجهًدا ووقًتا طويالً من العمل.

وأض���اف بن جالل ل� “البالد س���بورت” 
بأن البوعيني���ن ترك بصمة كبيرة منذ 
أن تول���ى منص���ب أمان���ة الس���ر خالل 
الفترة الس���ابقة وهو متواجد بش���كل 
يوم���ي داخ���ل أروقة االتح���اد ويقوم 
بجه���ود جبارة في س���بيل إنجاز كافة 
المهام اإلدارية واإلش���راف على كافة 
اللج���ان العامل���ة والعدي���د م���ن المهام 
األخرى الت���ي تتطلب وجوده بصورة 

أكبر خالل الفترة القادمة.
وأوض���ح ب���ن ج���الل أن اتح���اد ألعاب 
الق���وى يعتبر واح���ًدا م���ن االتحادات 
الت���ي يحمل عل���ى عاتق���ه العديد من 

عل���ى  واإلش���راف  اإلداري���ة  األعب���اء 
والق���وى  واإلداري���ة  الفني���ة  الك���وادر 
العامل���ة والطاقم الطبي خصوًصا في 
ظ���ل تع���دد المس���ابقات وتخصص���ات 
م���ا  وه���و  والع���داءات  العدائي���ن 
يس���تدعي أن يك���ون هن���اك أمين عام 
متف���رغ للعم���ل وتس���يير دف���ة العم���ل 
عل���ى أكم���ل وجه، الفتا النظ���ر إلى أن 
البوعيني���ن يب���ذل جه���وًدا ب���ارزة وأن 
ما يح���ول دون تعيينه رس���ميًا خالل 
الفت���رة الحالية هو بع���ض اإلجراءات 

اإلدارية.
ويشار إلى أن لوائح اللجنة األولمبية 

البحريني���ة تعطي الخي���ار لالتحادات 
الوطني���ة بتعيي���ن أمين س���ر أو أمين 
عام بحسب الحاجة، حيث إن األمين 
ل���ه  الع���ام يتقاض���ى راتًب���ا وال يح���ق 
التصويت داخل مجل���س اإلدارة، أما 
أمين الس���ر فإنه يعمل بشكل تطوعي 

وله حق التصويت بمجلس اإلدارة.
وعل���ى صعيد آخر، قال ب���ن جالل إن 
موضوع إيقاف العداءة روث جيبيت 
م���ن قبل االتحاد الدولي ما زال معلًقا 
لغاي���ة اآلن دون أن يص���در االتح���اد 
بخصوصه���ا،  ���ا  نهائيًّ ق���راًرا  الدول���ي 
حي���ث س���يمر اآلن حوالي ع���ام كامل 

أن  دون  “المؤق���ت”  اإليق���اف  عل���ى 
يب���ت االتح���اد في أمرها رغ���م إجراء 
التحقيق معها وهو في صالحها، فقد 
تم تعيين واحد من أفضل المحامين 
للدف���اع عنها ونأمل أن يصدر االتحاد 

الدولي قراره في أقرب وقت.

ا لـ “القوى” بن جالل: نسعى لتعيين البوعينين أميًنا عامًّ

روث جيبيتمحمد بن جالل راشد البوعينين

تأهل فريقا مديريتي ش���رطة الش���مالية والمحرق للمباراة النهائية في بطولة 
الش���رطة المفتوح���ة لك���رة الي���د 2018 التي انطلق���ت فعالياتها هذا األس���بوع، 
وتأتي ضمن األنشطة والفعاليات التي يشرف على تنظيمها االتحاد الرياضي 

لألمن العام ويشارك فيها أفراد المجتمع ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية.

 حيث تأه���ل الفريقان للمب���اراة النهائية 
م���ن خ���الل ف���وز فري���ق مديرية ش���رطة 
المحرق على فريق اإلدارة العامة للمرور 
بنتيج���ة 30/ 24، وف���وز فري���ق مديري���ة 
ش���رطة الش���مالية عل���ى فري���ق مديري���ة 

شرطة العاصمة بنتيجة 21/20. 
م���ع  الجماهي���ر عل���ى موع���د  وس���يكون 
قم���ة النهائي، الذي يجمع بين الش���مالية 

عل���ى  تق���ام  البطول���ة  إن  إذ  والمح���رق، 
الرياض���ي  الح���د  ن���ادي  صال���ة  مالع���ب 
ويشرف على مجريات البطولة مدربون 
الع���ام  لألم���ن  الرياض���ي  االتح���اد  م���ن 
بالتع���اون م���ع االتح���اد البحرين���ي لك���رة 
الي���د إلدارة فعاليات البطولة، حيث أدار 
الحك���م الدولي حس���ين الم���وت والحكم 

حسن بوحسون مباريات قبل النهائي.

شرطة الشمالية والمحرق إلى نهائي اليد

ستقام على هامش البطولة مسابقة “تحدي النجوم” في الرميات  «
الثالثية برعاية أالمود بين نجوم منتخبنا الوطني وجماهير كرة السلة، 

إذ سيشارك في المسابقة نخبة من نجوم منتخبنا الوطني وهم: 
حسين شاكر، أحمد عبدالعزيز، أحمد حسن الدرازي، محمد كويد، صباح 

حسين، ميثم جميل وبدر عبدالله جاسم.

تحدي الثالثيات

تنطلق مس����اء اليوم الجمعة منافس����ات دورة التعارف لكرة القدم في نس����ختها )31( على كأس وزارة ش����ؤون الشباب 
والرياضة للعام 2018، والتي ينظمها نادي باربار بلقاءين لحساب المجموعة األولى، حيث يلتقي في المباراة األولى 
والت����ي تنطل����ق في الس����اعة الخامس����ة عصرًا وتجمع مركز الجس����رة بنظيره مركز الس����هلة الش����مالية، فيم����ا يلتقي في 
المباراة الثانية، والتي تقام في الس����اعة 6:45 مس����اء مركز دمس����تان بالوافد الجديد على دورة التعارف مركز الرفاع 

الشرقي.

تقس���يم  ع���ن  البطول���ة  قرع���ة  وأس���فرت 
الفرق 16 المش���اركة إل���ى أربع مجموعات 
ضمت األولى مركز الجسرة، مركز السهلة 
الش���مالية، مرك���ز دمس���تان ومرك���ز الرفاع 

الشرقي.
فيما ضمت المجموعة الثانية نادي العكر، 
مركز الش���اخورة، مركز الس���هلة الجنوبية، 

ومركز أبو قوة.
وتكونت المجموعة الثالثة من أندية سار، 

عالي، المعامير، ومركز كرباباد.
ن���ادي بارب���ار عل���ى رأس  وج���اء المنظ���م 
المجموع���ة الرابع���ة بمعي���ة ن���ادي اتح���اد 
الري���ف ال���ذي يس���تضيف جمي���ع مباريات 
ال���دورة عل���ى ملعب���ه، إضاف���ة إل���ى مرك���ز 

الهملة ومركز كرزكان.

بلع���ب  يقض���ي  ال���دورة  نظ���ام  أن  يذك���ر 

مباريات الدورة ف���ي الدور األول بطريقة 

نصف دوري، يتأه���ل األول والثاني للدور 

الثاني.

من اجتماع مسؤولي دورة التعارف

“الجس��رة” يواجه الس��هلة الش��مالية ودمس��تان يلتقي الرفاع الش��رقي

انطالق بطولة التعارف 31 اليوم

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ق���ّدم قائد فريق Dojomoto racing للكارتنغ، راش���د المعمري، أس���مى 
آي���ات التهان���ي والتبري���كات إل���ى ممثل جالل���ة الملك لألعم���ال الخيرية 
وش���ؤون الش���باب رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك 
بمناس���بة فوز س���موه بالمرك���ز األول في بطولة العال���م للرجل الحديدي 

التي أقيمت في هاواي.

وق���ال راش���د المعم���ري: “إن إنجاز 
سموه يبعث على الفخر واالعتزاز، 
ويؤك���د ال���رؤى التطويرية لس���موه 
البحريني���ة  الرياض���ة  جع���ل  ف���ي 
وتقدي���م  العالمي���ة  مص���اف  ف���ي 
المس���تويات المتمي���زة والمش���رفة 
الرياض���ة  تط���ور  تعك���س  الت���ي 

البحرينية.
م���ن جانبه، أكد مهدي حنين؛ مدير 
البحري���ن  فن���دق س���وفوتيل  ع���ام 
أن  وس���با،  س���ي  تاالس���ا  ال���زالق 
اإلنج���از ال���ذي حقق���ه س���موه يع���د 
م���ن بين اإلنج���ازات المتميزة التي 

تجسد ما يتمتع به سموه من روح 
العزيم���ة واإلص���رار والتفان���ي ف���ي 
تمثيل الوطن خير تمثيل ليش���كل 
نموذًجا يحتدى به بالنسبة للشباب 
تحقي���ق  طري���ق  ف���ي  الرياض���ي 
اإلنجازات الرائ���ع التي تضمن رفع 

اسم وعلم المملكة عالًيا. 
وأضاف، سجل س���موه اسمه بقوة 
العال���م  أبط���ال  م���ن  نخب���ة  ضم���ن 
وبرهن عن ما يتمتع به س���موه من 
إرادة صلب���ة وعزيمة وإصرار على 
ف���ي  التحدي���ات  مختل���ف  تج���اوز 

راشد المعمريسبيل الظفر باإلنجازات.

اإلنج��از يجس��د تحل��ي س��موه ب��روح العزيم��ة واإلص��رار والتفان��ي

المعمري وحنين يهنئان “الرجل الحديدي”

سمو الشيخ عيسى بن علي

حسن علي

كان االتحاد الدولي قد أخضع روث جيبيت للفحص على  «
المنشطات ثالث مرات أولها في 31 نوفمبر 2017 وظهرت النتائج 

سلبية وأعيد الكشف عليها 2 ديسمبر وظهرت النتائج إيجابية 
وأجرى لها آخر فحص 7 ديسمبر من العام ذاته وكانت النتائج 

سلبية.



اإلس��ب��ان��ي،  ب��رش��ل��ون��ة  ن���ادي  يخشى 
رح��ي��ل ح���ارس م��رم��اه، خ���ال فترة 
ولذلك  المقبلة،  الشتوية  االنتقاالت 
للبحث  مبكًرا  التحرك  قرر 
ع����������ن ال������ب������دي������ل 

المناسب.

ألمح لوس���يان فافر، مدرب بوروسيا 
دورتمون���د، إلى إم���كان اعتماده على 
ألكاس���ير  باك���و  اإلس���باني  المهاج���م 
األساس���ية  الفري���ق  تش���كيلة  ف���ي 
ش���توتجارت  أم���ام  مبارات���ه  خ���ال 
غدا الس���بت، في الجول���ة الثامنة من 

الدوري األلماني.

وقال���ت صحيف���ة “مون���دو ديبورتيف���و”، إن برش���لونة متأكد من رحيل حارس���ه 
الهولندي ياس���بر سيليس���ين، خالل الميركاتو الصيفي المقبل، نظًرا لقلة ظهوره 
مع البلوجرانا. ونوهت الصحيفة، أن نادي برش���لونة متخوف من غضب ياسبر 

سيليسين، مما قد يدفعه إلى طلب الرحيل في يناير المقبل.
ويشعر سيليسين باالستياء، نظًرا لمشاركته في كأس ملك إسبانيا، بينما ينفرد 
زميل���ه مارك آندريه تير ش���تيجن بحراس���ة عرين برش���لونة ف���ي الليجا ودوري 
أبطال أوروبا. وقال سيليس���ين، في تصريحات س���ابقة له “من الصعب بالنسبة 

لي، عدم اللعب باستمرار”.
أكدت الصحيفة أن برشلونة أعد قائمة بحراس المرمى، الذين يريد  «

التعاقد معهم، حال رحيل سيليسين، ومنهم كوين كاستيلس 
)فولفسبورج(، وجيروين زويت )آيندهوفن(، وتيمو هورن )كولن(، وجيري 

بافلينكا )فيردر بريمن(، للمفاضلة بينهم حال رحيل سيليسين.

وق���ال فاف���ر خالل مؤتمر صحافي، الخميس “باكو لم يلعب 90 دقيقة كاملة منذ 
أكثر من عامين ونصف، لكننا اكتش���فنا س���ريعا قدراته الرائعة، واآلن بات جاهزا 
للع���ب معنا منذ البداية”.  ونجح ألكاس���ير في التأقلم س���ريعا م���ع دورتموند، منذ 

انضمامه إلى صفوف الفريق، الصيف الماضي، قادما من برشلونة على 
سبيل اإلعارة، إذ سجل 7 أهداف في 4 مباريات. وأضاف المدرب 
“قب���ل فترة التوق���ف الدولي، قدمن���ا مباريات رائع���ة، لكن هذا ال 

يهم اآلن”. وعن حالة المدافع السويسري مانويل أكانجي 
أجاب “من المحتمل غيابه عن مبارياتنا ال�7 المقبلة”.

أثنى فافر على الظهير المغربي أشرف  «
حكيمي، إذ قال “استعرناه لمدة موسمين، 

ومنذ وصوله يقوم بعمل رائع، خصوصا 
على المستوى الهجومي”.

باكو ألكاسير جاهز للعب أساسًيابرشلونة متأكد من رحيل حارسه

يخ���وض فريق النجمة اليوم الجمع���ة مباراته األخيرة في بطولة العالم لألندية أبطال 
القارات “س���وبر غلوب 2018” بنس���ختها العاش���رة، الت���ي تختتم اليوم منافس���اتها على 

صالة الدحيل بدولة قطر.

وس���يلتقي ممثلن���ا الوطن���ي فري���ق جامعة 
س���يدني األس���ترالي ف���ي مب���اراة تحدي���د 
المركزي���ن الس���ابع والثام���ن األخيري���ن في 
تمام الساعة 1 ظهًرا والمباراة منقولة على 

قنوات الدوري والكأس.
وبعدما خس���ر أمام برش���لونة اإلسباني في 
افتتاحي���ة البطول���ة وتلته���ا خس���ارة قاتلة 
أمام الحمامات التونسي، سيبحث الرهيب 
النجماوي عن تحقيق الفوز األول واألخير 
له في هذه المنافسات التي تجعله يخطف 
المرك���ز الس���ابع وقب���ل األخي���ر ف���ي أول���ى 
مش���اركاته العالمي���ة وال���ذي س���يكون خير 
مرك���ز له وللك���رة البحرينية إذا ما ذكرنا أن 
الفريق يشارك بس���واعد بحرينية دون أية 
تعاق���دات أخرى كما ه���و حاصل في الفرق 

المشاركة.

بع���د الخس���ارة األول���ى، كان النجم���ة عل���ى 
مقرب���ة من تحقي���ق الف���وز األول التاريخي 
واللعب على المركزين الخامس والس���ادس 
ل���وال األخط���اء الت���ي ارتكبه���ا ف���ي مب���اراة 
الفري���ق التونس���ي وخصوًص���ا في الش���وط 
الثاني الت���ي جعلت الخصم يعود بالنتيجة 
وينهي اللقاء لصالحه رغم األفضلية الفنية 

التي كانت تصب لصالح كتيبة الرهيب.
من المفترض أن تكون مباراة اليوم كسائر 
المباريات السابقة لدى النجماوية التي لها 
أهميتها وش���أنها الخاص، والبد من توحيد 
الجه���ود ومضاعف���ة األداء لتحقيق الهدف 
المنش���ود بالظهور الفني المشرف وتحقيق 
الطم���وح  تلب���ي  الت���ي  المرضي���ة  النتيج���ة 
وتس���عد كافة محبي وعشاق لعبة كرة اليد 

النجماوية خصوًصا والبحرينية عموًما.

ويتك���ون فري���ق النجمة في ه���ذه البطولة 
م���ن حس���ين الصي���اد وأبن���اء مي���رزا عل���ي 
ومحم���د، كمي���ل محف���وظ، حس���ين باب���ور، 
حس���ن ش���هاب، حس���ن النج���ار، عل���ي عيد، 

محم���ود الون���ة، عل���ي فري���د، ب���الل بش���ام، 
حس���ين محمد، حس���ين “جنكي”، واألشول 
س���لطان، إضاف���ة للح���راس الثالث���ة محمد 
عبدالحس���ين، هش���ام عبداألمير، والش���اب 

عل���ي أن���ور والناش���ئ ع���ادل محم���د، وم���ن 
خلفه���م الجه���ازان الفني بقيادة التونس���ي 
عبدالرحم���ن  ومس���اعد  الزواب���ي  حاف���ظ 

محمد.

وكاالت وكاالت

ي��ل��ت��ق��ي ال��ف��ري��ق األس���ت���رال���ي ف���ي خ��ت��ام ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��أن��دي��ة ل��ك��رة ال��ي��د

النجمة يبحث عن فوزه األول واألخير

فريق النجمة لكرة اليد

علي مجيد

البالد سبورت

أب����دى م����درب النجم����ة البحرين����ي لكرة الي����د التونس����ي حافظ الزواب����ي ارتياحه 
للم����ردود ال����ذي قدمه فريقه حت����ى اآلن في مونديال اليد لألندي����ة، المقام حاليا 

في الدوحة، رغم الهزيمة أمام جمعية الحمامات التونسي.

وق����ال الزواب����ي ف����ي تصري����ح إعالم����ي 
أم����ام  األول����ى  المب����اراة  ف����ي  “تأثرن����ا 
برش����لونة، بالبداي����ة غير الجي����دة للقاء، 
وم����ع ذل����ك خرجن����ا ف����ي الش����وط األول 

مهزومين بفارق 5 أهداف”.
وتابع: “في بداية الشوط الثاني نجحنا 
ف����ي تقلي����ص الفارق ل� 4 أه����داف، إال أن 
تع����دد اإلقصاءات خ����الل دقيقتين في 
صفوفن����ا، أثر عل����ى الم����ردود الجماعي، 
وه����و م����ا جع����ل البارس����ا ينه����ي اللق����اء 
لصالح����ه بف����ارق 9 أه����داف، وه����و ما ال 
يعك����س بالم����رة ما قدمناه عل����ى امتداد 

اللقاء”.
وواص����ل الزوابي: “أما في مباراة اليوم 
أم����ام جمعي����ة الحمام����ات، فق����د أصبت 
بخيب����ة أمل بعد هزيمتن����ا، خصوصا أن 

اللق����اء كان بي����ن أيدين����ا، لك����ن لألس����ف 
قب����ل  بالمواجه����ة  فزن����ا  أنن����ا  أعتقدن����ا 
نهايته����ا، فدفعن����ا الثم����ن وفرطن����ا ف����ي 

االنتصار”.
وأض����اف: “أود أن أق����دم التهنئة للفريق 
التونس����ي به����ذا الفوز، ال����ذي أحرزه في 

آخر ثانية من المواجهة”.

ختم الزوابي بقوله “سنخوض  «
مباراة أخيرة من أجل المركز 

السابع، إذ سنواجه الفريق 
األسترالي سيدناي، وسنبذل 
كل ما لدينا إلهداء االنتصار 

لجماهيرنا، وهو أقل ما يمكن 
تقديمه له في هذا المونديال”.

الزوابي يبدي ارتياحه ألداء “الرهيب”  ال أفهم بالسياسة والتشريع
النواب مجلس  لعضوية  أترشح  ولن  مني  خرجت  كلمة  سلطان: 

قال عماق كرة القدم البحرينية والحارس الدولي الس���ابق حمود سلطان إنه لن يترشح 
في االنتخابات النيابية الحالية لعضوية مجلس النواب.

وأوضح س���لطان عب���ر فيديو ت���داول عبر 
وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي بأن���ه ذك���ر 
ع���ن تفكيره في الترش���ح لعضوية مجلس 
الن���واب وه���ي كلمة خرج���ت من���ه تناقلها 
العدي���د م���ن عام���ة الن���اس وانتش���رت في 
التواص���ل  وحس���ابات  اإلع���الم  وس���ائل 
االجتماع���ي وقد التزم الصمت حيالها بيد 
أن���ه ال ني���ة ل���ه للترش���ح لعضوي���ة مجلس 

النواب على اإلطالق.
وأض���اف “ه���ي كلم���ة خرجت من���ي واآلن 
بع���د فت���ح باب الترش���ح لالنتخاب���ات أجد 
ا للتوضي���ح.. فجاللة الملك  نفس���ي مضطرًّ
حفظه هللا ورعاه أتاح لنا فرصة الترش���ح 
واالنتخاب من أجل مصلحة الش���عب وأنا 

ال أفهم في السياس���ة والتش���ريع والقانون 
فأن���ا  أفهمه���ا،  ال  أم���ور  ف���ي  أتدخ���ل  وال 
رياضي ومستعد لخدمة بلدي في المجال 

الرياضي..”.
وترّش���ح الكثير م���ن الرياضيي���ن لعضوية 
مجل���س الن���واب والمجلس البل���دي أمثال 
بطلة ألعاب القوى رقية الغس���رة، والحكم 
الدول���ي بكرة القدم رامي الكعبي، ورئيس 
اتح���اد ك���رة الي���د علي عيس���ى اس���حاقي، 
ونائ���ب رئي���س اتح���اد ك���رة الس���لة ناص���ر 
البحرين���ي  االتح���اد  ورئي���س  القصي���ر، 
عبدالرحي���م  عيس���ى  للجمي���ع  للرياض���ة 
ورياضي���ون آخرون لمجل���س النواب فيما 
سيترش���ح كال من أمين س���ر نادي المنامة 

إدارة  عب���دهللا عاش���ور، وعض���و مجل���س 

اتح���اد المبارزة صالح ف���رج، والعب نادي 

المحرق محمد حبيب ورياضيون آخرون 

للمجلس البلدي.

حمود سلطان
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خرجت األكاديمية األولمبية التابعة للجنة األولمبية البحرينية 27 دارًسا من مختلف االتحادات واألندية الرياضية الوطنية 
بدورة “اإلنعاش القلبي واإلسعافات األولية” التي أقيمت يومي االثنين والثاثاء الماضيين بالتعاون مع القاعدة األميركية، 
وذل���ك تنفي���ًذا لتوجيه���ات ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب، رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة، 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بدراسة أسباب الموت المفاجئ للرياضيين والحد من 

أسباب هذه الظاهرة عبر سلسلة من المبادرات.

التنفي���ذي  المدي���ر   وحض���ر حف���ل الخت���ام 
للش���ئون الرياضية عبدالجليل أس���د، مؤكًدا 
كاف���ة  تعري���ف  ف���ي  ال���دورة  ه���ذه  أهمي���ة 
المش���اركين بأس���اليب ومه���ارات اإلنع���اش 
القلب���ي واإلس���عافات األولي���ة والتي تهدف 
م���ن  العدي���د  وإنق���اذ  األرواح  حف���ظ  إل���ى 
ح���االت توق���ف القل���ب المفاج���ئ وباألخص 
خ���الل مزاولة األنش���طة الرياضية، مش���يًرا 
إل���ى أهمي���ة إلم���ام جمي���ع ممثل���ي األندي���ة 
واالتح���ادات بتلك األس���اليب بم���ا يحد من 
المالع���ب  ف���ي  المفاج���ئ  الم���وت  ظاه���رة 

م���ن  االس���تفادة  يمك���ن  كم���ا  الرياضي���ة، 
معلومات الدورة في التصدي لتلك الحاالت 

في المنازل واألماكن العامة.
 وأض���اف “نفتخ���ر الي���وم بتخري���ج الدفع���ة 
األول���ى م���ن ال���دورة والت���ي تأتي ف���ي إطار 
مبادرات اللجنة األولمبية البحرينية لتنفيذ 
توجيه���ات س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليف���ة بوضع كاف���ة الحل���ول الكفيلة بالحد 
من ظاه���رة الم���وت المفاجئ الت���ي خطفت 
أرواح العديد من المواطنين خالل السنوات 
القليل���ة الماضي���ة ونحن س���عداء بمش���اركة 

ه���ذا الع���دد الكبي���ر م���ن ممثل���ي االتح���ادات 
واألندية ونس���عى الس���تقطاب أكبر عدد من 
المش���اركين مس���تقبال لتغطية أكبر ش���ريحة 
ممكنة للتوعية والتعريف بأساليب اإلنعاش 

القلبي واإلسعافات األولية..”.
م���ن  ال���دورة  تضمنت���ه  بم���ا  أس���د  وأش���اد   
محاض���رات نظري���ة وعملي���ة اس���تفاد منه���ا 
الدارس���ون كثي���ًرا لتكون واح���دة من انجح 
ال���دورات، خصوًصا وأن الدارس���ين تمكنوا 
من معرفة اس���تخدام جهاز اإلنعاش القلبي 
والتعام���ل م���ع مختل���ف الح���االت الطارئ���ة، 

وس���يحصلون عل���ى رخص���ة معتم���دة ف���ي 
اإلنع���اش القلب���ي واإلس���عافات األولي���ة من 

الواليات المتحدة األميركية.
 كما أكد أس���د أهمية أن يحرص الدارس���ون 
عل���ى تطوير قدراتهم في ه���ذا المجال عبر 
التعل���م الذاتي م���ن خالل الق���راءة والبحث 

المستمرين وحضور ورش العمل والندوات 
ومحاولة تجديد المعلومات والتعرف على 
أحدث األس���اليب المتبعة، والعمل على نقل 
تلك الخب���رات والتجارب إل���ى زمالئهم في 
األندي���ة واالتحادات لتحقي���ق أكبر قدر من 

االستفادة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

27 متخرًجا بدورة اإلنعاش القلبي واإلسعافات األولية

صورة جماعية للمشاركين

النجمة VS سيدني

الحمامات VS توبات

السد VS مومونبيلييه

برشلونة VS فوكس برلين

لقاءات اليوم

13:00

15:00

17:00

19:00

صالة الدحيل بدولة قطر

يلعب على 
المركزين السابع 

والثامن

يلعب على 
المركزين الخامس 

والسادس

يلعب على 
المركزين الثالث 

والرابع

يلعب على المركزين 
األول والثاني

حسن علي

 في الختام، قام عسكر  «
بتوزيع شهادات المشاركة 
على جميع الدارسين كما 
تم تكريم المحاضرين في 

الدورة من القاعدة األميركية.
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 تنفي���ًذا لتوجيه���ات رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة، قام وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة هش���ام الجودر بجولة تفقدية صباح اليوم 
في موقع “جرافيتي اندور سكاي دايفينغ”، اطلع خاللها على آخر االستعدادات الخاصة 
باس���تضافة مملكة البحرين ل���كأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي الذي س���ينطلق 

في الفترة من 25 إلى 28 من أكتوبر الجاري.

وخالل الجولة، أش���اد وزير ش���ؤون الشباب 
والرياض���ة باالس���تعدادات المتمي���زة الت���ي 
أنجزه���ا القائم���ون عل���ى “جرافيت���ي ان���دور 
س���كاي دايفين���غ”، الس���تضافة ه���ذا الحدث 
الرياض���ي المه���م وتوفير كل س���بل الراحلة 
للمنتخب���ات والفرق المش���اركة ف���ي البطولة 
بالش���كل ال���ذي يضمن لها مقوم���ات النجاح، 
ويعك���س الق���درات الفائق���ة الت���ي تمتلكه���ا 
مملك���ة البحري���ن الت���ي تؤهله���ا الس���تضافة 
جه���ة  م���ن  العالمي���ة  الرياضي���ة  البط���والت 
ويعزز من حضورها على خريطة الرياضات 

الهوائية في العالم من جهة أخرى. 
وأكد الج���ودر أن “جرافيتي” نجحت خالل 
فت���رة قصي���رة ف���ي تعزي���ز مكان���ة مملك���ة 
البحرين في مجال الرياضات الهوائية، من 
خ���الل م���ا تتمتع به م���ن مواصف���ات عالمية 
البطول���ة  واس���تضافة  الس���تقطاب  أهلته���ا 

ا ل���كل القائمين على  العالمي���ة الكبرى، متمنيًّ
“جرافيتي” المزيد من التوفيق والنجاح.

وأوضح الجودر أن النجاحات التي حققتها 
الرياض���ي  المج���ال  ف���ي  البحري���ن  مملك���ة 
ج���اءت بفض���ل الدع���م الكبي���ر م���ن قي���ادة 
الب���الد التي تحرص عل���ى االهتمام بالقطاع 

الرياضي والشبابي في المملكة.
وق���ال إن هذا الدعم هو الذي أس���هم في ما 
وصل���ت إليه الرياض���ة البحريني���ة من رقي 
ومواكب���ة للتط���ورات العالمي���ة، وذل���ك م���ن 
خ���الل مجموعة من البرام���ج الطموحة في 
ش���تى األلع���اب، وه���و م���ا أثم���ر ع���ن المكانة 
العالي���ة التي باتت مملك���ة البحرين تتبوأها 
ف���ي مختل���ف المحافل الرياضي���ة اإلقليمية 

والدولية.
الس���مو  صاح���ب  اهتم���ام  أن  إل���ى  ون���ّوه 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء بموق���ع “جرافيتي 

ان���دور س���كاي دايفين���غ” وبقي���ة االتحادات 
والمنش���آت الرياضية عزز من وجودها على 
الس���احة الرياضي���ة العالمية، وش���كل حافًزا 
عل���ى ب���ذل مزيد م���ن العط���اء ال���ذي يرتقي 

بالقطاع الرياضي في المملكة.
وأع����رب الوزير عن ش����كره وتقديره للش����يخ 
محم����د ب����ن راش����د آل خليف����ة رئي����س اللجنة 
العلي����ا ل����كأس العال����م الثالث����ة للطي����ران الحر 

الداخل����ي على جهوده في اإلعداد والتنظيم 
لهذا الحدث الرياضي الدولي، وما يوليه من 
اهتمام لكي تكون “جرافيتي” أحد الصروح 
الرياضية التي تحقق منجزات مشرفة ترفع 

اسم البحرين عالًيا كموطن لرياضة الطيران 
الح����ر الداخلي في المنطقة، مش����يًدا بجهود 
اللجنة المنظمة في تنظيم البطولة بالش����كل 

الذي يوفر لها أسباب النجاح.
وأكد الج���ودر أن “جرافيتي” نجحت خالل 
فت���رة قصي���رة ف���ي تعزي���ز مكان���ة مملك���ة 
البحرين في مجال الرياضات الهوائية، من 
خ���الل م���ا تتمتع به م���ن مواصف���ات عالمية 
البطول���ة  واس���تضافة  الس���تقطاب  أهلته���ا 
ا ل���كل القائمين على  العالمي���ة الكبرى، متمنيًّ

“جرافيتي” المزيد من التوفيق والنجاح.

جانب من الجولة التفقدية

الجودر يطلع على استعدادات جرافيتي لكأس العالم
ت�����ن�����ف�����ي�����ًذا ل�����ت�����وج�����ي�����ه�����ات س�����م�����و رئ�������ي�������س ال���������������وزراء

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي
تجرى في الس���اعة السادس���ة من مس���اء اليوم الجمعة قرعة مباريات 
األدوار التأهيلي���ة لبطول���ة البحري���ن الدولي���ة العاش���رة ITF لناش���ئي 
التن���س، الت���ي ينظمه���ا ن���ادي البحرين للتنس ف���ي الفترة م���ن 22 - 27 
أكتوب���ر الج���اري برعاية كريمة م���ن نائب رئيس مجلس الوزراء س���مو 
الش���يخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبمس���اندة وزارة ش���ؤون الشباب 
والرياض���ة والداعمي���ن الذهبيي���ن ش���ركة إبراهيم خليل كانو وش���ركة 

نفط البحرين “بابكو”.

وبعد إجراء القرعة س���يقوم الحكم العام للبطولة الدولي البحريني أحمد 
الحواج بإعداد جداول األدوار التأهيلية وإعالنها بلوحة اإلعالنات بنادي 
البحري���ن للتن���س بالجفير ولوحة إعالنات فن���دق ويندهام جاردن الجفير 
الفندق الرس���مي للبطولة، كما س���يتم نش���ر الجداول على الموقع الرس���مي 
www.bahraintennisclub. لنادي البحرين للتنس على ش���بكة اإلنترن���ت
com والموق���ع الرس���مي لالتحاد الدولي للتنس، وس���تتم عملية تس���جيل 
الالعبين المش���اركين في األدوار التأهيلية اعتبارا من الس���اعة الرابعة من 

عصر اليوم وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
وتنطلق مباريات األدور التأهيلية اعتبارا من الس���اعة التاس���عة من صباح 
غ���د الس���بت، وتق���ام على 7 مالع���ب في التوقيت نفس���ه، وس���وف يضطر 
الالعب���ون إل���ى خوض 3 مباري���ات منها مباراتين في يوم الس���بت ومباراة 
واح���دة ف���ي يوم األح���د، ويتأه���ل الالعبون األربع���ة األوائل مباش���رة إلى 
الج���دول الرئي���س للبطول���ة، بينم���ا يفق���د الخاس���رون الفرص���ة ف���ي اللعب 
ف���ي بطول���ة الفردي، ويتبقى لديهم فرصة المش���اركة ف���ي بطولة الزوجي 
للبطولة نفس���ها أو انتظار القرعة التي يجريها النادي الس���تكمال الجدول 

الرئيس للبطولة بعد انتهاء األدوار التأهيلية.

اليوم قرعة دولية البحرين ITF للتنس

زارت اللجن���ة التنفيذي���ة ألس���بوع بريف الدول���ي للقتال صالة مدين���ة خليفة الرياضية، التي س���تحتضن منافس���ات وفعاليات 
أسبوع بريف الدولي للقتال، الذي ينظمه االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة FBMMA بالتعاون والشراكة مع االتحاد 
 KHK المنبثق عن منظمة خالد بن حمد الرياضية BRAVE واتحاد القتال الش���جاع IMMAF الدول���ي لفن���ون القتال المختلطة

.SPORT

وذلك في الفترة 11 - 18 نوفمبر المقبل، 
والذي سيش���هد إقامة النسخة الخامسة 
من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة 
لله���واة، والنس���خة الثامن���ة عش���رة م���ن 
بطول���ة بري���ف لفن���ون القت���ال المختلطة 

للمحترفين.
وقد حضر الزيارة عضو اللجنة األولمبية 
البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س  البحريني���ة 
لفن���ون القت���ال المختلطة رئي���س اللجنة 
التنفيذي ألس���بوع بري���ف الدولي للقتال 
خال���د عبدالعزيز الخي���اط، ونائب رئيس 
اللجن���ة التنفيذي���ة عمار الس���يد، وجميع 

رؤساء وأعضاء اللجان العاملة.
وخالل الزيارة، بحث رئيس عضو اللجنة 
االتح���اد  رئي���س  البحريني���ة  األولمبي���ة 
البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس 
اللجن���ة التنفيذي ألس���بوع بريف الدولي 

للقت���ال، م���ع الجمي���ع الترتيب���ات النهائية 
“موق���ع  خليف���ة  مدين���ة  صال���ة  لتجهي���ز 
الح���دث”، على الش���كل ال���ذي يتوافق مع 

متطلب���ات االتحاد الدول���ي لفنون القتال 
المختلطة، حيث أوصى اللجان بضرورة 
إنهاء كافة التحضيرات على أكمل وجه.

جانب من الزيارة

“تنفيذية بريف الدولي” تتفقد صالة خليفة

أك���د رئي���س مجلس إدارة نادي الش���باب الرياض���ي ميرزا أحمد، أن تجديد إدارة النادي تعاقدها م���ع مدرب الفريق األول لكرة 
القدم الس���وري هيثم جطل ل� 3 مواس���م مقبلة، يأتي ضمن الخطوات الجادة منها في المحافظة على وحدة فريق الكرة الذي 

تعبت في تكوينه منذ 4 سنوات ماضية.

وق���ال مي���رزا أحمد ل���� ”البالد س���بورت” 
إن تجدي���د التعاق���د مع الم���درب جطل 
لالس���تمرار ف���ي منصب���ه مدرًب���ا للفريق 
���ا لكرة القدم بالنادي،  األول ومديًرا فنيًّ
ج���اء بن���اء عل���ى تواف���ق إدارة الن���ادي 
والم���درب ال���ذي أبدى رغب���ة كبيرة في 

مواصلة إدارة العمل الفني بالنادي.
وأوض���ح أحم���د أن تأكي���د إدارة نادي���ه 
ثقته���ا ف���ي الم���درب الس���وري رغبة في 
المحافظة على وحدة االس���تقرار الفني 
للفريق الذي تعبت في تكوينه منذ نحو 
5 مواسم ماضية، إضافة إلى نجاحات 
الم���درب الكبيرة م���ع الفري���ق الماروني 

في المواسم الماضية، وتمكنه من خلق 
توليف���ة ممي���زة م���ن الالعبي���ن والعودة 
بالفري���ق جدي���ًدا ل���دوري األض���واء في 

العام قبل الماضي 2016 -  2017.
وذك���ر رئي���س الش���باب، أن إدارة النادي 
ف���ي  والقوي���ة  الج���ادة  الرغب���ة  تؤك���د 
تطوير ودعم فريق الكرة، وتوفير كافة 
الت���ي  المعوق���ات  وتذلي���ل  المتطلب���ات 
تعترض مسيرة عمل الفريق؛ رغبة منها 
ف���ي تكوي���ن فري���ق ق���وي يمث���ل النادي 

خير تمثيل في جميع المسابقات.
وق���ال أحم���د إن إدارة الن���ادي تأمل أن 
يك���ون فريقه���ا ف���ي وض���ع أفض���ل ف���ي 

المس���تقبل القري���ب وأن تس���تقر عل���ى 
فريق منافس.

وأض���اف أحمد أن الم���درب جطل نجح 
ف���ي تثبي���ت أق���دام الفري���ق ف���ي دوري 
الدرج���ة األولى في الموس���م المنصرم، 
إضافة إل���ى تحقيق مرك���ز متقدم على 
احت���ل  حينم���ا  ال���دوري  ترتي���ب  س���لم 
المركز الخامس، حيث لم يسبق للفريق 
الموس���م  من���ذ  المرك���ز  ه���ذا  احت���ل  أن 
الرياض���ي 2004 -  2005، ع���الوة عل���ى 
قيادته الجيدة للفريق وراحة الالعبين 

من تعامله وقيادته.
وأش���ار أحمد أن فري���ق الكرة عانى في 

الس���نوات األخيرة من تده���ور النتائج؛ 
نتيج���ة غياب االس���تقرار الفني، مؤكًدا 
أن الن���ادي تغلب عل���ى النتائج الس���يئة 
باإلبقاء على الجهاز الفني مما أدى إلى 

ثبات مستويات الفريق وتطوره.
وبي���ن أحم���د أن االس���تقرار الفن���ي ألي 

فريق يعتبر من أهم العوامل المساعدة 
عل���ى تحقي���ق النتائ���ج الطيب���ة، فكلم���ا 
م���ن  جي���د  مس���توى  عل���ى  حافظ���ت 
االس���تقرار الفن���ي، كلم���ا تحصل���ت على 
نتائ���ج طيبة تدعم أس���س البن���اء العام 

للفريق.

وأضاف أن االستمرار لفترة مناسبة مع 
طاقم ثابت س���يعطي حتًم���ا ثماره؛ ألن 
ه���ذا ال���كادر س���يأخذ الفس���حة الزمنية 
الكافي���ة للتعبير عن خبرته بعد دراس���ة 
فريق���ه وتزويد خطوطه بالعناصر التي 

تخدم تلك الخطط.

أكد رئيس النادي أن االستقرار  «
الفني يعتبر من أكبر أسباب 

النجاح، مضيًفا أن اإلدارة تبحث عن 
االستقرار في جميع ألعاب النادي، 
وهو ما تسير عليه، إذ يقود تدريب 

فريق كرة اليد المدرب الوطني أمين 
القالف للموسم الخامس على 
التوالي، فيما يقود تدريب فريق 

الكرة الطائرة المدرب الوطني حسن 
إرشيد.

رئيس الشباب: نستهدف االستقرار الفني في جميع األلعاب

من تجديد التعاقد مع مدرب فريق الكرة هيثم جطل

جانب من التكريم
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تح���ت رعاية آم���ر األكاديمي���ة الملكية للش���رطة العميد 
إبراهي���م حس���ن الش���يب، اختتم���ت األكاديمي���ة الدورة 
بوكس���نغ  الكي���ك  أساس���يات  ف���ي  الثامن���ة  الرياضي���ة 
بمش���اركة ع���دد م���ن منس���وبي إدارات وزارة الداخلية، 
وذل���ك بصال���ة الفن���ون القتالي���ة والدف���اع ع���ن النف���س 

التابعة للكلية الملكية للشرطة.

 وقام آمر األكاديمية الملكية للش���رطة بتس���ليم الكؤوس 
إل���ى المش���اركين الفائزين، منوًها إلى ض���رورة إقامة مثل 
هذه الدورات واألنش���طة الرياضية عل���ى مدار العام التي 
تعود بالنفع لرفع مستوى اللياقة البدنية والذهنية لجميع 
المشاركين وكذلك تطوير مهاراتهم وزيادة فعالياتهم من 
خ���الل االنخراط في ه���ذا النوع من الدورات واألنش���طة 

الرياضية المتميزة والمتنوعة.

ختام دورة “الكيك بوكسنغ”

محمد الدرازي

 الجودر: اهتمام 
سموه يعّزز من 
وجود جرافيتي 

على الساحة 
الرياضية العالمية



تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، تنطلق اليوم “الجمعة” منافس���ات األس���بوع الخامس من موس���م ناصر بن حمد للموروث البحري على كأس النائب 
األول لرئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، الذي يش���هد إقامة 

مسابقتين األولى “الحداق” ومسابقة “الشاحوف - التجديف”.

نفتخر ونعتز بهويتنا

وبه���ذه المناس���بة، أعرب س���مو الش���يخ خالد بن 
حم���د آل خليف���ة ع���ن فخ���ره واعت���زازه بالهوية 
البحريني���ة، وم���ا تحمل���ه ه���ذه الهوية م���ن ألوان 
وأش���كال تراثية مختلفة السيما الرياضية يفوح 
منه���ا عب���ق الماض���ي وعراقت���ه، الت���ي توارثته���ا 
األجي���ال تلو األجيال عن األج���داد واآلباء، التي 
تش���كل جانًبا مشرًقا من المكتس���بات الحضارية 
لمملكة البحرين، التي وّجه عاهل البالد صاحب 
خليف���ة  آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك  الجالل���ة 

للمحافظة عليها وتعزيز ثقافتها في المجتمع.

إشادة بجهود ناصر بن حمد

وأش���اد س���موه بالجه���ود المتمي���زة الت���ي يبذلها 

س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة لترجمة 
عل���ى  بالمحافظ���ة  الب���الد،  عاه���ل  توجيه���ات 
الموروث الشعبي من خالل البرامج والفعاليات 
الت���ي وج���ه س���موه إلقامته���ا، ب���دًءا من موس���م 
ناص���ر بن حمد للصقور والصيد قبل 4 س���نوات، 
وصواًل إلى توجيه س���موه إلقامة موس���م سموه 
للم���وروث البحري، الذي يعكس حرص واهتمام 
س���موه على إيح���اء ه���ذه الموروثات الش���عبية، 
ا من جوانب تراثنا  ���ا مهمًّ الت���ي تعزز جانًبا وطنيًّ

األصيل.

مستمرون في دعم الشباب

وق���ال س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليفة 
“مس���تمرون ف���ي دعمن���ا للش���باب البحرين���ي في 
جمي���ع المج���االت الس���يما المم���ارس للرياض���ات 

التراثي���ة. فهدفن���ا مواصلة الجهود والمس���اهمة 
في منح الش���باب فرصة إلب���راز طاقاته وقدراته 
وإبداعات���ه وس���ط أجواء تنافس���ية، بما يس���اهم 
ف���ي ظه���وره بالش���كل الممي���ز. ونتطل���ع أن يقدم 
المش���اركون ف���ي منافس���ات األس���بوع الخامس 
من الموس���م الذي يقام على كأس���نا، المستويات 
الفنية المطلوبة، التي تدعم بش���كل كبير تحقيق 

النجاح المنشود”.

إشادة وتقدير

وتابع س���موه قائاًل “نش���يد بالجهود الت���ي تبذلها 
لجنة رياضات الموروث الش���عبي برئاسة خليفة 
القعود في تنفيذ توجيهات س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليفة، من خالل إقامة المس���ابقات 
والفعالي���ات التي تس���هم ف���ي تحقي���ق األهداف 

الت���ي رس���مها س���موه للحف���اظ عل���ى الرياض���ات 
التراثي���ة، مقدرين في الوقت ذاته جهود اللجنة 
المنظم���ة العلي���ا برئاس���ة محمد أحم���د الجناحي 
اإلع���داد  ف���ي  العامل���ة  واللج���ان  واألعض���اء 
والتحضي���ر المناس���بين إلقام���ة منافس���ات ه���ذا 

الحدث التراثي المميز”.

مسابقة “الحداق”

ويش���هد اليوم إقامة المسابقة ل� ”الحداق”، ضمن 
منافس���ات األس���بوع الخام���س على كأس س���مو 
الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليفة، إذ س���تنطلق 
المنافس���ات عن���د الس���اعة 6 صباح���ا م���ن المرفأ 
البح���ري لن���ادي يخ���ت البحرين، وتس���تمر حتى 

العاشرة من صباح يوم غد السبت.

75 قارًبا و266 بحاًرا في الحداق

م���ن جانب���ه، أك���د رئيس لجن���ة مس���ابقة الحداق 
عيس���ى المطوع أن اللجنة اعتمدت تسجيل 75 
قارًبا و226 بحاًرا للمش���اركة بمس���ابقة األس���بوع 
الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف���ة التي تنطلق صباح اليوم، مضيًفا أن هذا 
الع���دد يع���د األعلى حتى اآلن مقارنة بالمس���ابقة 

ف���ي األس���ابيع الماضي���ة، متوقًعا أن تش���هد هذه 
المسابقة منافسة قوية بين المشاركين.

مسابقة الشاحوف

 - “الش���احوف  الرابع���ة  المس���ابقة  وتق���ام  كم���ا 
التجديف” ضمن منافسات األسبوع ذاته، حيث 
تبدأ انطالقة القوارب عند الس���اعة 3 عصًرا، من 
المرف���أ البحري لمتن���زه األمير خليفة بن س���لمان 
بالح���د وحت���ى خ���ط النهاي���ة المح���اذي لمتح���ف 

البحرين الوطني.

تغير المسار والمسافة

م���ن جهت���ه، أكد رئي���س لجن���ة الحكام لمس���ابقة 
أحم���د عبدالعزي���ز  الهي���ر  الش���احوف ومس���ابقة 
الش���مالن أن اللجن���ة المنظم���ة أج���رت تغير على 
المس���ار والمسافة لمسابقة الش���احوف لألسبوع 
الخام���س واألس���بوع الس���ادس واألخي���ر، وذلك 
باعتم���اد االنطالق���ة م���ن المرف���أ البح���ري لمتنزه 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان بالح���د وحت���ى خط 
الوطن���ي  البحري���ن  لمتح���ف  المح���اذي  النهاي���ة 

ولمسافة 3 كيلومترات بداًل من 2.5 كيلومتر.

خالد بن حمد: نعتز ونفتخر بهويتنا البحرينية األصيلة

سمو الشيخ خالد بن حمد لقطة للمشاركين في السباق

الموس��م ترجمة لتوجيه��ات العاهل للحفاظ على جميع أش��كال الموروث الش��عبي

تغطية - اللجنة اإلعالمية

حجز فريق مركز ش���باب أبوقوة مقعده في منافس���ات الدور نصف النهائي لمس���ابقة كأس المراكز الش���بابية لكرة القدم التي تنظمها وزارة 
شؤون الشباب والرياضة في نسختها الثانية بعد فوزه على فريق مركز شاب دمستان بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما في الخامسة 
من مس���اء أمس األول على ملعب اس���تاد اتحاد الريف. س���جل أهداف أبوقوة أحمد عبدالجليل )22( وعبدهللا عبدالغني )32( ومحمد خميس 

في الدقيقة )34(، وسجل هدف دمستان الوحيد أحمد مهدي )52(.

بوري إلى رباعي الكأس

صع���د فريق ن���ادي ب���وري إلى ال���دور نصف 
النهائ���ي بف���وز مس���تحق عل���ى فري���ق مركز 
شباب السهلة الجنوبية بهدفين دون مقابل 
س���جلهما الس���يد حس���ن كاظم )24( والسيد 
عب���دهللا محم���د )29( ف���ي المب���اراة الثاني���ة 
التي جمعتهما يوم أمس األول ضمن الدور 

ربع النهائي.
وأض���اع مدافع فريق مركز ش���باب الس���هلة 
الش���مالية قاس���م الرفاعي ركلة ج���زاء )65( 
إث���ر عرقل���ة الع���ب ب���وري حس���ين فيص���ل 

لالعب السهلة حسين عبدهللا.

النعيمي مطلوب في المحرق والحد

ق���دم الع���ب فري���ق مرك���ز ش���باب دمس���تان 
مي���رزا النعيم���ي أداًء متمي���ًزا ف���ي مب���اراة 
فريق���ه أم���ام مرك���ز ش���باب أبوق���وة، وكان 
البارزي���ن  الالعبي���ن  م���ن  واح���ًدا  النعيم���ي 
ا للمتابعين للمب���اراة؛ بفضل  والملفتي���ن ج���دًّ
أدائ���ه الجمي���ل وتعامل���ه الراق���ي م���ع الكرة 
مس���اهمته  جان���ب  إل���ى  الذك���ي،  وتحرك���ه 
الجيدة في رسم هجمات فريقه وما يتمتع 

به من مهارة عالية.
وس���بق للنعيم���ي أن لعب ف���ي صفوف فرق 
وخ���الل  والش���باب،  المالكي���ة  التضام���ن، 
ع���ن  النعيم���ي  لن���ا  كش���ف  مع���ه  الحدي���ث 

المح���رق  لنادي���ي  للع���ب  تلقاه���ا  اتص���االت 
والح���د، مؤك���ًدا أن���ه مهت���م به���ذه الع���روض 

ويدرسها بشكل جيد.

عبداهلل غير راٍض عن المستوى

ق����ال العب فري����ق نادي ب����وري عبدهللا محمد 
إن نش����وة االنتص����ار عل����ى فريق مركز ش����باب 
أبوصيب����ع في الدور ثمن النهائي من مس����ابقة 
الكأس أثرت على أداء فريقه في مباراة يوم 
أمس األول أمام مركز شباب السهلة الشمالية 
وانخف����ض األداء في كثير م����ن األوقات على 

مدار الشوطين.
وأوض����ح محمد أن ركلة الجزاء التي أضاعها 
مدافع فريق الس����هلة الشمالية قاسم الرفاعي 

م����ع الك����رة الت����ي ارتطم����ت ف����ي العارضة من 
ضربة ثابتة من الالعب ذاته كانتا س����تغيران 
مج����رى المب����اراة، مضيًف����ا أن فريق����ه تج����اوز 
ذلك وكس����ب اللق����اء وتأهل إل����ى الدور نصف 

النهائي.

محمد: لم نطبق تعليمات المدرب

أرج���ع الع���ب فري���ق مرك���ز ش���باب الس���هلة 
الش���مالية عل���ي محم���د الخس���ارة م���ن نادي 
ب���وري والخ���روج م���ن رب���ع نهائ���ي ال���كأس 
إل���ى ع���دم تطبي���ق كالم الم���درب باإلضافة 
إل���ى ضع���ف التركي���ز النات���ج ع���ن العصبي���ة 

واالحتجاج على قرار الحكم.
وق���ال محم���د إن فريقه حاول الع���ودة إلى 
المب���اراة ف���ي الش���وط الثان���ي إال أن ركل���ة 
الجزاء الضائع���ة أّخرت ذلك، وبعد ضياعها 
لم يقدم الفريق المستوى المؤهل للفوز في 

ظل أفضلية فريق بوري.

أبوقوة يتأهل إلى نصف نهائي المراكز الشبابية

بوري واصل نتائجه الرائعة وتأهل لرباعي الكأس
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البالد سبورت

أس���ند االتح���اد العربي لك���رة القدم 
مهم���ة قي���ادة مباراة ذه���اب دور ال� 
32 من كأس زاي���د لألندية العربية 
لك���رة الق���دم، والت���ي س���تجمع بين 
الرج���اء البيض���اوي واإلس���ماعيلي 
ملع���ب  أرضي���ة  عل���ى  المص���ري، 
اإلس���ماعيلية إلى طاق���م تحكيمي 

بحريني – كويتي.

وعين���ت ذات اللجن���ة، الكويتي علي 
محم���ود حك���م للس���احة، بمس���اعدة 
البحرينيي���ن ياس���ر تلف���ت ومحم���د 
جعف���ر، فيم���ا أس���ندت مهم���ة الحكم 
الرابع لمواطنه���م عمار محفوظ. وال 
يعتب���ر تواج���د الح���كام البحرينيين 
في مثل هذه البطوالت أمرا جديدا، 
ب���ل هو امت���داد لمش���اركات واس���عة 
العالمي���ة،  البط���والت  ف���ي مختل���ف 
وه���ذا يدل على م���دى الكفاءة التي 
يحظ���ون به���ا من جان���ب االتحادات 

القارية.

تحكيم 
الحالة يواصل الصحوة ويهزم النويدرات بدوري زينبحريني كويتي

حقق فريق الحالة فوزا ثمينا على حساب النويدرات بنتيجة )83/ 78(، 
ف���ي المب���اراة الت���ي جمعتهما أم���س الخميس، على صالة اتحاد الس���لة 
ب���أم الحص���م، في ختام منافس���ات الجولة الثالثة ل���دوري زين الدرجة 

األولى.

وواصل الحال���ة بهذا الفوز صحوته 
عل���ى  الثان���ي  انتص���اره  محقق���ا 
التوال���ي، رافعا رصيده إلى 5 نقاط، 
الخس���ارة  النوي���درات  تلق���ى  فيم���ا 

الثانية وبات رصيده إلى 4 نقاط.
ويعتبر فوز الحالة أمس ثمينا؛ كونه 
جاء على حس���اب أحد المنافس���ين 
المباش���رين عل���ى التأهل إل���ى الدور 
السداسي، إذ عّوض به خسارة لقاء 

االتحاد في افتتاح الجولة األولى.
األول  الربعي���ن  ف���ي  الحال���ة  وف���از 
والثان���ي 26/ 22 و20/ 12، فيم���ا فاز 
الثال���ث  الربعي���ن  ف���ي  النوي���درات 

والرابع 23/ 22 و21/ 15.
وج���اءت بداي���ة النوي���درات قوي���ة، 
إذ أخ���ذ عص���ا الس���بق بتقدم���ه 8/ 2 

مطل���ع الربع األول بتأل���ق المحترف 
الصربي نيناد.

وقل���ص الحال���ة الف���ارق س���ريعا إلى 
نقط���ة واح���دة بواقع 8/ 7، مس���تغال 
األخطاء الش���خصية المتكررة على 

العبي النويدرات.
وتعادل���ت النتيج���ة في مناس���بتين 
منتصف الفترة، ثم تبادل الفريقين 
سجال التس���جيل والتقدم، قبل أن 
يظف���ر الحال���ة بنتيج���ة الرب���ع األول 

بواقع 26/ 22.
واس���تعاد النويدرات التق���دم بداية 
الربع الثاني مستغال تأخر الحاالوية 
عن التسجيل وتس���رعهم في إنهاء 

الهجمات.
هدوئ���ه  عل���ى  الحال���ة  وحاف���ظ 

واس���تعاد تركي���زه ليس���ترد التق���دم 
أن  قب���ل   ،34 /30 الرب���ع  منتص���ف 
م���ع  نقط���ة   12 إل���ى  الف���ارق  يرف���ع 
نهاي���ة الش���وط األول ال���ذي حس���مه 

لمصلحته بنتيجة 46/ 34.
وع���زز الحالة تقدمه بداية الش���وط 
الثاني إلى 16 نقطة، مستغال بداية 
الرب���ع  ف���ي  الضعيف���ة  النوي���درات 

الثالث.
محترف���ه  جه���ود  الحال���ة  وخس���ر 
األميرك���ي روبينس���ون ال���ذي ط���رد 
بداية الش���وط؛ الرتكابه س���لوك غير 

رياضي تجاه العب النويدرات.
نق���ص  النوي���درات  يس���تثمر  ول���م 
منافس���ه لتقريب الف���ارق، إذ حافظ 
الحال���ة عل���ى تقدم���ه بف���ارق مريح 

وصوال لحسم الربع ب� 68/ 57.
تقلي���ص  م���ن  النوي���درات  وتمك���ن 
النتيج���ة إلى س���لة واح���دة قبل 24 
ثاني���ة عن المب���اراة، غي���ر أن الحالة 

ف���وزا  ليحس���م  بالنتيج���ة  تمس���ك 
صعبا. 

وف���ي المب���اراة األولى أم���س، حقق 
منتخبن���ا الوطن���ي للش���باب نتيج���ة 
الف���وز على حس���اب مدينة عيس���ى 

بنتيجة 99 مقابل 73.
وهذا هو الفوز الثاني ألحمر الشباب 
رافع���ا رصي���ده إل���ى 4 نق���اط، فيم���ا 
هي الخس���ارة الثالثة عل���ى التوالي 
لمدين���ة عيس���ى ليرفع رصي���ده إلى 

3 نقاط.

محمد الدرازي

من لقاء الحالة والنويدرات

جانب من المنافسات

م. عيسى

النويدرات

منتخب الشباب

الحالة

99

78

73

83
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VS

نتائج أمس



اضط���رت س���يمونا هالي���ب المصنف���ة 
���ا إلى االنس���حاب أمس  األول���ى عالميًّ
الختامي���ة  البطول���ة  م���ن  الخمي���س 
لموسم التنس للسيدات بسبب إصابة 
ف���ي الظهر لتمنح كيكي بيرتنز فرصة 
المش���اركة ألول م���رة ف���ي المس���ابقة 

المقرر إقامتها في سنغافورة.
وأصيب���ت هاليب خالل المران قبل بطولة 
ووه���ان المفتوحة الش���هر الماضي قبل أن 
تكش���ف في وق���ت الحق ع���ن معاناتها من 

انزالق غضروفي.
وقالت الالعب���ة الرومانية البالغ عمرها 27 

عاما في بيان ”القرار صعب بكل تأكيد”.
”يك���ون من الصع���ب دائًما االنس���حاب من 
بطول���ة كبي���رة. أعتق���د أن ه���ذه أول م���رة 
يحدث فيها ذلك معي لذا كان القرار صعبا 

لكنه أفضل لصحتي“.
وأضافت ”ظهري ليس في حالة جيدة. لم 
ألعب في آخر 4 أس���ابيع. لس���ت مس���تعدة 
أزال  وال  المس���توى  ه���ذا  عل���ى  للتناف���س 
أش���عر باأللم. ليس من السهل الذهاب إلى 

الملعب والتنافس في الوقت الحالي“.

عودة نيمار
اهتمت الصحف اإلس���بانية أمس الخميس، بالتعليقات على إمكانية عودة نيمار لصفوف برش���لونة، بجانب تحضيرات ريال مدريد لمباراة 

ليفانتي مع عودة الدوليين.

“أسينس���يو  بعن���وان  م���اركا  صحيف���ة  وخرج���ت 
وخط���وة لألمام”. وتابعت “اختبار BBA للمش���اركة 
أم���ام ليفانتي ف���ي الليجا، أسينس���يو داخل الصالة 
الرياضي���ة، وبيل ق���د يلعب، وبنزيم���ا ينضم للمران 
الجماع���ي”. وف���ي األعلى، تحدث���ت الصحيفة، عن 
المواجه���ة المرتقب���ة الت���ي س���تجمع بين برش���لونة 
وإش���بيلية، وأبرزت مش���اركة ليونيل ميسي وإيفر 
بانيج���ا، اللذي���ن ل���م ينضم���ا لمنتتخ���ب األرجنتي���ن 
مؤخ���ًرا، وعلقت “أفضل مع رقم 10”. وعلى غالف 
صحيفة موندو ديبورتيفو، جاء العنوان “الموافقة 
عل���ى نيم���ار”. وأوضح���ت الصحيفة، س���عادة غرفة 

خل���ع المالب���س في الفري���ق الكتالوني، ح���ال عودة 
نيم���ار، كذل���ك الجمه���ور ال���ذي أدرك ب���أن الالع���ب 
البرازيل���ي اعت���رف بالخط���أ ويرغ���ب ف���ي الع���ودة. 
وج���اءت نس���بة تصويت الجمهور عل���ى موافقتهم 
لعودة نيمار 64 %، مقابل 36 % يرفضون عودته.
وف���ي األعل���ى، نش���رت الصحيف���ة، ص���ورة لقميص 
برش���لونة الثاني، الذي من المفترض أن يش���ارك به 

الموسم المقبل وعلقت “برشلونة يعود 70 عاًما”.
وركزت صحيفة س���بورت، على كثرة س���فر جيرارد 

بيكيه، وخرجت بعنوان “بيكيه يلعب”.
وأضافت “على الرغم من وجود 3 مباريات حاسمة 

ف���ي الفترة المقبلة، إال أن بيكيه قطع 33 ألف كيلو 
متر، بسبب أعمال شخصية”. وتطرقت إلى تقديم 
بطول���ة كأس ديفي���ز للتنس ي���وم األربعاء، بحضور 
بعض المس���ئولين في مدريد، باإلضافة إلى بيكيه، 
الذي يملك ش���ركة كوزموس، المسئولة عن تنظيم 
المسابقة. وفي األعلى، واصلت الصحيفة، اإلشادة 
بآرث���ر ميل���و نج���م البلوجرانا، وأب���رزت تألقه خالل 

فترة التوقف الدولي مع منتخب البرازيل.
واهتمت صحيفة “س���وبر ديبورتي”، بنية فالنس���يا 
أم���ام  المقبل���ة  المب���اراة  ف���ي  الف���وز  تحقي���ق  ف���ي 

ليجانيس، وجاء العنوان “ريمونتادا”.

)وكاالت(:
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الدوري االسباني
الجولة 9

االفيسسلتا 22:00

الدوري األلماني
الجولة 8

نيمليون 21:45

الدوري الفرنسي
الجولة 10

نيمليون 21:45
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انسحاب هاليب

رفض أس���طورة س���باقات الس���رعة العداء الجامايكي المعتزل أوس���اين بولت عرًضا الحتراف كرة القدم في ناد مالطي، وس���يبقى في أس���تراليا 
لمحاولة الحصول على عقد احترافي بحسب ما أعلن وكيله أمس الخميس.

وكان حام���ل ثمان���ي ذهبي���ات أولمبي���ة اعت���زل 
ألع���اب الق���وى في صي���ف 2017 ويت���درب منذ 
ن���ادي س���نترال  ش���هر أغس���طس الماض���ي م���ع 

كوست مارينرز األسترالي.
ونج���ح الجامايكي بتس���جيل هدفي���ن في أول 
مباراة مع مارين���رز الجمعة الماضي، في مباراة 
تحضيرية للموس���م ضد ماكآرثر س���اوث وست 
يونايت���د م���ن الدرج���ة الثاني���ة. لكن���ه ال ي���زال 
يخ���وض فترة تجربة من دن أي عقد احترافي، 

علما بأن دوري الدرجة األولى ينطلق الجمعة.
ق���ال  المالط���ي  س���ي  أف  فاليت���ا  ن���ادي  وكان 
األس���بوع الماض���ي إن���ه تق���دم بع���رض رس���مي 
لبول���ت لمدة س���نتين يتضمن اللع���ب في نهائي 
الكأس الس���وبر المقبلة، ورأى رئيس���ه التنفيذي 
بول���ت  لجل���ب  الس���عي  ان  س���ليمان  غاس���تون 
يتعلق ب�”كتابة التاريخ”. واستحوذ مستثمرون 
م���ن مجموعة “س���انبان” ف���ي اإلم���ارات العربية 
المتحدة أكثرية حصص النادي الشهر الماضي، 
متعهدي���ن بإيص���ال الفري���ق ل���دور المجموعات 

م���ن دوري أبط���ال أوروبا في ك���رة القدم. وتابع 
س���ليمان “ال يتعل���ق األم���ر بالمال، ب���ل بالتاريخ. 
ه���ذا أم���ر س���يتحدثون عن���ه في غض���ون 50 أو 
100 عام”. لك���ن وكيل حامل الرقم العالمي في 
س���باقي 100 و200 م كش���ف ان بول���ت ال ينوي 

االنضمام إلى الفريق المالطي.
وقال ريكي س���يمز الخميس إن ممارس���ة بولت 
لكرة القدم “تثير اهتمام كثيرين. نتلقى بانتظام 
ه���ذا النوع م���ن الع���روض. أؤكد أن أوس���اين ال 

ينوي اغتنام هذه الفرصة في مالطا”.

أوساين بولت

بولت يرفض مالطا

شوماخر ليس الهدف
س���يقترب لوي���س هاميلت���ون من رقم مايكل ش���وماخر القياس���ي لو فاز بلقب���ه الخامس في 
بطولة العالم لس���باقات فورموال 1 للس���يارات يوم األحد في أوس���تن لكنه قال إن الس���عي 

لكسر أرقام األسطورة األلماني لم يكن ضمن خططه على اإلطالق.

وسيبتعد سائق مرسيدس بفارق لقبين فقط 
عن شوماخر لو أحرز 8 نقاط أكثر من غريمه 
سيباستيان فيتل سائق فيراري في أوستن.

وقال هاميلتون إنه حقق طموحه في 2015 
عندم���ا ع���ادل أرقام مثل���ه األعل���ى البرازيلي 
أيرتون س���ينا صاح���ب 3 ألقاب ف���ي البطولة 
ال���ذي توف���ي ف���ي 1994 وإن مط���اردة أرقام 

شوماخر لم تكن هدفه على اإلطالق.
وأبلغ هاميلتون”حقا لم يكن هذا هدفي على 
اإلط���الق. بدأت به���دف االقت���راب أو معادلة 
أرقام أيرتون س���ينا ال���ذي كان... الرجل الذي 

أتطلع أن أكون مثله.
”عادلت أرقامه من���ذ عامين. منذ ذلك الحين 

كنت أسير في منطقة مجهولة“.
وأض���اف ”أقصد أن أرق���ام مايكل مذهلة وما 
زل���ت أبتع���د عنه���ا لكني س���أكون هن���ا لبعض 
الوق���ت وله���ذا أري���د مواصل���ة العم���ل الج���اد 

ومحاول���ة فعل ما أريده وأحبه وأس���تمتع به 
وسنرى ماذا سيحدث“.

ويتف���وق هاميلت���ون بف���ارق 67 نقط���ة ع���ن 
فيت���ل قب���ل 3 س���باقات م���ن النهاي���ة وبح���د 
أقص���ى 75 نقط���ة يمكن الحص���ول عليها بعد 
تكساس وربما يستفيد من تألقه على الحلبة 
األميركية بانتصاره في خمسة من آخر ستة 
س���باقات من بينها آخر 4 ويحسم اللقب يوم 
األح���د. وأش���ار هاميلت���ون إل���ى أن���ه ال يملك 

الوقت لتغيير نهجه.
وتاب���ع ”النه���ج ال���ذي س���رت عليه حت���ى اآلن 
نجح بشكل جيد للغاية. لذا فنحن نريد الفوز 
يوم األحد. ولهذا علينا االجتهاد والسير على 
الخط���وات ذاته���ا للوص���ول بالس���يارة إلى ما 

نريد. أشعر براحة وأعلم ما سأفعله“.
وف���از هاميلت���ون ف���ي تس���عة س���باقات ه���ذا 
 10 تحقي���ق  م���ن  قريب���ا  ويب���دو  الموس���م 

انتص���ارات عل���ى األق���ل وه���و أم���ر ش���عر أن 
فعل���ه هذا العام ه���و األصعب من أي مرة في 

السابق.
وقال ”هذا العام كان صعبا والس���يارات كانت 
أس���رع والمتطلبات البدنية والذهنية وصلت 

لدرجة أخرى“.
وأض���اف ”كنا ننافس ضد فري���ق كان الطرف 
األفضل لفترة طويلة من الموس���م. لذا كعمل 

جماع���ي للفري���ق كان علين���ا التق���دم لألم���ام 
وتقديم أفضل ما يمكن أكثر من المنافس“.

ا لم يكن هذا هدفي  « هاميلتون ”حقًّ
على اإلطالق. بدأت بهدف االقتراب أو 
معادلة أرقام أيرتون سينا الذي كان... 

الرجل الذي أتطلع أن أكون مثله”

لويس هاميلتون

)وكاالت(:

sports@albiladpress.com
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أحرز جيورجيان دي أرس���كايتا هدًفا 
بع���د س���اعات م���ن عودته م���ن اللعب 
مع منتخب ب���الده أوروج���واي ليقود 
كروزي���رو إلح���راز لقب���ه الس���ادس في 
كأس البرازيل لكرة القدم عقب تغلبه 

1-2 على كورنثيانز في اإلياب.
بيل���و  م���ن  الق���ادم  الفري���ق  وانتص���ر 
مجم���وع  ف���ي   3-1 هوريزونت���ي 
مبارات���ي الذه���اب واإلي���اب بعد فوزه 
-1صفر على أرضه األسبوع الماضي.

وش���ارك دي أرس���كايتا في 45 دقيقة 
أم���ام   4-3 أوروج���واي  هزيم���ة  ف���ي 
الياب���ان يوم الثالثاء قبل أن يس���تقل 
طائ���رة إل���ى س���او باول���و ف���ي رحل���ة 
اس���تمرت 25 س���اعة. ودخ���ل كبدي���ل 
كان���ت  عندم���ا  الثان���ي  الش���وط  ف���ي 
النتيج���ة التع���ادل 1-1 وه���ز الش���باك 
قب���ل تس���ع دقائق م���ن النهاي���ة بعدما 
ف���ي هجم���ة  الملع���ب  بط���ول  رك���ض 
مرتدة مذهلة ووض���ع الكرة من فوق 

الح���ارس كاس���يو. وتق���دم كروزي���رو 
ف���ي الدقيق���ة 28 عبر روبيني���و بعدما 
هرن���ان  زميل���ه  تس���ديدة  ارت���دت 
بارك���وس م���ن القائ���م م���ن 20 مت���را. 
وأدرك كورنثيان���ز التع���ادل بعد عش���ر 
دقائ���ق م���ن بداية الش���وط الثاني من 
بع���د  الحك���م  احتس���بها  ج���زاء  ركل���ة 
المس���اعد.  الفيدي���و  حك���م  مراجع���ة 
ونف���ذ جادس���ون الركل���ة بنج���اح. لكن 
حك���م الفيديو المس���اعد تدخل إللغاء 
ه���دف بيدريني���و لصال���ح كورنثيان���ز 
ف���ي الدقيق���ة 69. وه���ذه ه���ي الم���رة 
يح���رز  الت���ي  التوال���ي  عل���ى  الثاني���ة 
فيه���ا كروزيرو اللق���ب ليصبح الفريق 
الوحيد الذي فاز به ست مرات. وأبلغ 
لي���و مداف���ع كروزي���رو الصحفيين ”لم 
يس���بق أن ف���از فري���ق باللق���ب مرتين 
متتاليتي���ن. أنا س���عيد للغاي���ة بكوني 
أحد أعض���اء الفريق ال���ذي فعل ذلك. 

هذا مذهل“.

بطل البرازيل

نيمار )26 عاًما( 
)54 هدًفا( « سانتوس 2009 - 2013  

)68 هدًفا( « برشلونة 2013 - 2017   

)27 هدًفا( « باريس 2017     

)59 هدًفا( « منتخب البرازيل 94 مباراة دولية  

أوروبا تحت 
المجهر

alaynati82
@gmail.com

بيريز المتهم األول

 فج����رت صحيف����ة “ال ريبلي����كا” اإليطالي����ة 
مفاج����أة م����ن العيار الثقي����ل عندما وضعت 
ا للنجم البرتغالي كريستيانو  تصريًحا علنيًّ
رونال����دو واصًف����ا في����ه أن كل م����ا تعرض له 
ف����ي الفت����رة األخي����رة م����ن ع����دم الحصول 
عل����ى الجوائ����ز واتهام����ات عارض����ة األزياء 
األميركية كاثري����ن مايورغا له باالغتصاب 
ج����اء بتدبير من رئيس ن����ادي ريال مدريد 
فلورنتين����و بيري����ز.. وذل����ك ألن����ه ل����م يك����ن 
بينهم����ا أي توافق حتى قبل مغادرته ناديه 

السابق!!.
الواق����ع أن هذا االتهام الخطير الذي وجهه 
رونال����دو لبيري����ز ل����م ي����أت م����ن ف����راغ ومن 
المؤك����د ان����ه ج����اء مس����تنًدا ببع����ض األدل����ة 
والبراهين الواضحة التي توصل لها الدون 
مما س����مح لنفسه بأن يطلق العنان ويوجه 
أصاب����ع االته����ام لبيري����ز دون أدن����ى ت����ردد..

ولع����ل الحقيق����ة الدامي����ة )إن صحت( التي 
ظه����رت مؤخًرا في بع����ض مواقع التواصل 
االجتماع����ي ح����ول هوي����ة المحام����ي ال����ذي 
س����يترافع عن الفتاة التي تدعي باغتصاب 
رونال����دو له����ا تؤك����د إل����ى ح����د كبي����ر صحة 

اتهام����ات رونالدو لبيري����ز.. فليس من باب 
األميرك����ي  المحام����ي  يك����ون  أن  الصدف����ة 
ليزلي س����توفال الذي س����يترافع عن الفتاة 
ه����و المحامي الش����خصي لفلورنتينو بيريز 

نفسه!!.

 مصير لوبتيغي

 يواج����ه الم����درب االس����باني لري����ال مدريد 
جولي����ن لوبتيغ����ي ضغوط����ات كبي����رة بع����د 
عج����زه عن قي����ادة الفري����ق لتحقي����ق الفوز 
م����ا  وه����ذا  متتالي����ة،  مباري����ات  أرب����ع  ف����ي 
يحدث للم����رة األولى منذ 1985..مما جعل 
مس����تقبله ف����ي االس����تمرار ب����اإلدارة الفنية 
للري����ال عل����ى المحك.. الوضع ال����ذي يمر به 
لوبتيغ����ي ال ي����كاد يك����ون مفاجًئ����ا إل����ى حد 
كبير كونه ال يزال يعتبر مدرًبا جديًدا على 
الفري����ق وم����ن الطبيعي أنه يحت����اج لبعض 
الوق����ت حت����ى يف����رض بصمات����ه الكامل����ة.. 
ومن س����وء حظ����ه أن قائم����ة العبيه عّجت 
بالكثي����ر م����ن اإلصابات والغياب����ات المؤثرة 
مم����ا صّع����ب المهمة علي����ه أكثر.. المش����كلة 
الفعّلي����ة التي س����يواجهها لوبتيغي ال تكمن 
ف����ي الحم����الت اإلعالمي����ة التي ق����د تطوله 

وال انتق����ادات بع����ض الجماهي����ر المدريدية 
ل����ه فهو ق����ادٌر على تجاوزها..إنما س����يكون 
الرئي����س  تحم����ل  بم����دى  مرتبًط����ا  مصي����ره 
فلورنتين����و بيريز ل����ه وهو المع����روف بنفاد 
صب����ره وجزع����ه الس����ريع عل����ى المدربي����ن.. 
وم����ا رفائي����ل بينيتز إال عبرة ف����ي قاموس 

بيريز!!.
 

مستقبل مورينيو

 الفوز الشاق الذي حققه مانشستر يونايتد 
على نيوكاسل تنّفس به المدرب البرتغالي 
مصي����ره  كان  أن  بع����د  مؤقًت����ا  الصع����داء 
س����واًء بالبق����اء أو الرحي����ل مرتبًطا بنتيجة 
ه����ذه المب����اراة كم����ا ادع����ت بع����ض الصحف 
االنجليزي����ة.. ف����ي الواق����ع أن الف����وز عل����ى 
نيوكاسل أّجل قرار إقالة مورينيو وال اكثر 
من ذلك..فجميع المؤش����رات تدعو إلى أن 
الم����درب المثير للجدل في طريقه لمغادرة 
أس����وار الن����ادي بعد س����وء النتائ����ج وظهور 
الخالفات العلنية مع بعض العبي الفريق.

س����يواجه  الدولي����ة  التوق����ف  فت����رة  بع����د   
ا وربم����ا ل����ن يكمله  موريني����و أس����بوًعا ش����اقًّ
حت����ى النهاي����ة.. مواجه����ة ف����ي البريميرليغ 

أم����ام تشيلس����ي ف����ي الس����تامفورد بري����دج 
أم����ام  أخ����رى  معق����دة  مواجه����ة  تعقبه����ا 
يوفنت����وس القوي في دوري األبطال.. وأي 
س����قوط ف����ي هاتي����ن المباراتي����ن تعني إلى 
ح����د كبير أن ق����رار إقالته س����يكون بانتظار 

التوقيع النهائي فقط!!.
 

 عمالق ُمنهك 

 منذ سنوات طويلة لم يكن بايرن ميونيخ 
بمثل هذا الس����وء الذي يمر فيه خالل هذه 
الفت����رة.. يعجز عن الفوز في أربع مباريات 
متتالي����ة ويحت����ل مركًزا لم يعت����د عليه في 
س����لم ترتيب البوندسليغا.. من حسن حظ 
المدرب الجديد كوفاتش أن سياسة إدارة 
الن����ادي تعطي الوقت ألي مدرب جديد وال 
تقيل����ه بس����هولة وإال ل����كان مصي����ره اإلقالة 
دون أدنى ش����ك.. لكن ه����ذا ال يعني إطالًقا 
أن كوفات����ش ه����و الُمالم الوحي����د في أزمة 
الباي����رن.. ف����اإلدارة تتحم����ل كذل����ك ج����زًءا 
من المس����ؤولية بع����دم اعتمادها على ضخ 
الدماء الجدي����دة والوثوق الت����ام بالحرس 
القدي����م ال����ذي لم يع����د باس����تطاعته تقديم 

المزيد!!.

علي العيناتي



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين 
ع���ن أس���ماء الفائزي���ن بحمل���ة حس���اب 
التوفير االس���تثماري “لبش���ارة” لسحب 
ش���هر س���بتمبر 2018 ال���ذي ت���م إجراؤه 
بالمق���ر الرئيس���ي ف���ي مرك���ز البحري���ن 
التجاري العالمي، تحت إش���راف وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة وبحضور 
المدي���ر التنفي���ذي ورئي���س المجموع���ة 
المصرفي���ة لألف���راد ل���دى البن���ك خال���د 
رفيع، وعدد من أعضاء الفريق اإلداري.

وف���از ط���ارق مب���ارك محم���د بالجائ���زة 
الكب���رى وقدرها 50 ألف دوالر، وحصل 
كٍل م���ن محم���د عبدالحس���ين الحبي���ل 
وس���امية ف���وزي البنه���اوي عل���ى مبل���غ 

10 أل���ف دوالر، بينم���ا رب���ح كٌل من بدر 
محم���د الب���اوي وعبدالرحم���ن محم���د 
آالف   5 وق���دره  مبل���غ  عبدالرحم���ن 
دوالر ل���كٍل منهما إضافة إل���ى 80 فائًزا 
بالجوائ���ز النقدي���ة الش���هرية م���ن فئات 

أخرى.
وق���ال رفي���ع “أتق���ّدم بالتهنئ���ة للفائزين 
بسحب “لبش���ارة” لشهر س���بتمبر 2018 
���ا أوفر لكاف���ة العماء في  ونتمن���ى حظًّ
الم���رات القادم���ة. ويأت���ي ذل���ك ضم���ن 
مس���اعينا الرامي���ة إل���ى تقدي���م أفض���ل 
والحل���ول  والمنتج���ات  الخدم���ات 
المصرفية لعمائنا األع���زاء بغية تلبية 

احتياجاتهم المصرفية”.

حس���اب  حمل���ة  “حص���دت  وأض���اف 
التوفي���ر االس���تثماري “لبش���ارة” نجاًحا 
باهًرا على مدى 15 شهًرا كونها تمكنت 
م���ن تحقيق أح���ام المئات م���ن الزبائن 

ع���ن طري���ق منحهم ش���قق فاخ���رة في 
إحدى أرقى مش���اريع التطوير العقاري 
بالبحرين، وجوائز نقدية بقيمة مايين 
ال���دوالرات. وندع���و الجمي���ع لانضمام 
لقائمة الفائزين المحظوظين وذلك من 
خال زيادة حجم ومدة اس���تثماراتهم 

معنا على مدى 3 أشهر المقبلة”.
ع���ن  الفائ���زون  عب���ر  جانبه���م،  م���ن 
وتقدم���وا  بالف���وز،  الغام���رة  س���عادتهم 
وموظف���ي  إلدارة  والتقدي���ر  بالش���كر 
البحري���ن   – الكويت���ي  التموي���ل  بي���ت 
عل���ى جهوده���م الرائ���دة لتقديم أفضل 
الخدم���ات والمنتج���ات المصرفي���ة في 

السوق المحلية.

عب���ر ص���ورة جماعي���ة ضم���ت ع���ددا 
طيب���ا من أعض���اء الهيئ���ة األكاديمية 
واإلداري���ة، أك���دت الجامع���ة األهلي���ة 
دعمه���ا وتفاعله���ا م���ع مب���ادرة فري���ق 
البحري���ن التي تبناها ولي العهد نائب 

القائ���د األعلى والنائ���ب األول لرئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة. وأك���د 
الرئي���س المؤس���س للجامع���ة األهلية 
هللا  عب���د  أمنائه���ا  مجل���س  ورئي���س 

الح���واج أن جميع أس���اتذة وموظفي 
وطلب���ة الجامعة األهلية ومنتس���بيها 
البحري���ن،  جن���ود مجن���دون لخدم���ة 
يفخ���رون بانتمائهم له���ا ووالئهم لهذا 
الحكيم���ة،  وقيادت���ه  العزي���ز  الوط���ن 

ويعمل���ون ب���روح الفري���ق الواحد؛ من 
البحري���ن ومس���تقبلها؛  أج���ل حاض���ر 
تحقيق���ا لتطلعات قائ���د الوطن عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

رفيع: الحمل��ة حققت أحالم المئات وندع��و الجميع لالنضمام 

ال��وط��ن ل��خ��دم��ة  ج��ن��ود  ال��ج��ام��ع��ة  منتسبو  ال���ح���واج: 

“بيتك” يعلن الفائزين بـ “لبشارة”

“األهلية” تتفاعل مع “فريق البحرين”

المنامة - بيتك: 

تح���ت رعاي���ة وزي���ر الدولة لش���ؤون 
الكهرب���اء والماء عبدالحس���ين ميرزا 
ش���ركة  أعلن���ت  البحري���ن،  بمملك���ة 
روش���كوم عن تنظيمه���ا مؤتمر إدارة 
الموارد البشرية السنوي السابع للعام 
2018، والذي سيعقد من 27 إلى 28 
نوفمب���ر 2018 ف���ي فن���دق دبلومات 

راديسون بلو بمملكة البحرين.
يس���تقطب المؤتم���ر ه���ذا الع���ام نحو 
300 مش���ارك م���ن الق���ادة العالميي���ن 
ومس���ؤولين  الدوليي���ن  والخب���راء 
حكوميين يعمل���ون في مجال إدارة 
الم���وارد البش���رية؛ وذل���ك للمناقش���ة 
ع���ن  الخب���رات  وتب���ادل  واالط���اع 
ف���ي  العالمي���ة  الممارس���ات  أفض���ل 
البش���رية،  الم���وارد  إس���تراتيجيات 
وإدارة الحواف���ز والمواه���ب وتنمية 
الموظ���ف  دور  وتعزي���ز  المه���ارات 
وغيره���ا م���ن مختل���ف الموضوعات 

األخرى ذات الصلة.
سيتضمن المؤتمر انعقاد ثاث ورش 
تفاعلي���ة تغطي لمحة ع���ن مقاييس 
الق���وى  وتحلي���ل  البش���رية  الم���وارد 
العاملة ومصداقيته���ا، ولماذا وكيف 
ودور  التنظيم���ي،  التح���ول  يك���ون 

الموارد البش���رية في اإلس���تراتيجية 
التنظيمية.

الم���وارد  موظف���و  يتع���رف  س���وف 
العم���ل  ورش  خ���ال  م���ن  البش���رية 
ه���ذه ع���ن كيفي���ة قي���ادة التغييرات 
رأس  أنش���طة  ح���ول  التنظيمي���ة 
خ���ال  م���ن  وذل���ك  البش���ري،  الم���ال 
رب���ط البيان���ات القائم���ة عل���ى األدلة 

بإستراتيجية األعمال واألداء.

قبل انعقاد ورشة العمل،  «
ستكون هناك عروض تقديمية 

متضمنة ستة مسارات أساسية 
إلستراتيجية الموارد البشرية، 

وهي ممارسات مشاركة 
الموظفين، القيادة، التدريب 

وتنمية التعاقب، بناء فرق 
العمل وإستراتيجيات التحفيز، 

اكتساب المواهب، االستدامة 
والمكافآت، التعلم والتطوير، 

تكنولوجيا الموارد البشرية، 
والموارد البشرية المقاييس 
والتحليالت. كما سيستفيد 
المشاركون من مناقشات 

“الطاولة المستديرة التفاعلية”، 
حيث يمكنهم االنضمام 

والمشاركة بها بحرية تامة.

ميرزا يرعى مؤتمر الموارد البشرية

أطلق���ت ش���ركة ج���ي آي ج���ي البحرين تطبي���ق “gig go” للهواتف الذكية، وهو مت���اح لجميع األفراد من خ���ال تحميله عبر نظامي 
“أندرويد” و”آي أو إس”. يعتبر تطبيق “gig go” من أكثر التطبيقات تطورا لما يحتويه العديد من المميزات والخدمات التي تقدم 
للعماء، كما يقدم العديد من الخدمات التأمينية لألفراد مثل الحصول على تس���عيرة للتأمينات الش���خصية كالس���يارات والمنازل 

والسفر والتأمين على العمالة المنزلية.

كما يمكن للعماء اإلطاع على جميع وثائقهم 
التأمينية من خاله وتجديدها بطريقة س���هلة 
وموثوق���ة دون الحاج���ة إل���ى زي���ارة مكات���ب 
الش���ركة، وأيضا يمك���ن الحصول على ش���هادة 
التأمين اإللكترونية المعتمدة من جانب إدارة 

المرور.
وق���د تمت إضافة ميزة فريدة لتمكين العماء 
الس���يارات  ح���وادث  مطالب���ات  تقدي���م  م���ن 
البس���يطة مباش���رة م���ن خ���ال التطبي���ق دون 
ح���وادث  مطالب���ات  مرك���ز  لزي���ارة  الحاج���ة 

السيارات.
ويتي���ح تطبي���ق “gig go” للعم���اء العدي���د من 
الرواب���ط والمعلوم���ات المفي���دة مث���ل الراب���ط 
المباش���ر إل���ى إدارة الم���رور؛ لتجديد تس���جيل 
دلي���ل  ويوف���ر  القي���ادة.  رخص���ة  أو  الس���يارة 

“go-directory” أيض���ا العديد م���ن المعلومات 
والرواب���ط األخ���رى المفي���دة لحامل���ي وثائ���ق 
 gig“ التأمي���ن. وتعقيب���ًا على تدش���ين التطبيق
go” ق���ال الرئي���س التنفي���ذي للش���ركة إبراهيم 

الريس: “نحن في ش���ركة جي آي جي البحرين 
نعم���ل من أج���ل تطوي���ر طريقة عم���ل التأمين 
ف���ي  الحديث���ة  التقني���ات  أح���دث  باس���تخدام 
المج���ال الرقم���ي لتمكي���ن عمائن���ا م���ن ش���راء 

منتجاتهم التأمينية بساسة وسهولة”.

ش���اركت جمعي���ة الص���م البحريني���ة ف���ي 
ال���دورة التدريبي���ة لتدري���ب اإلعاميي���ن 
للتغطي���ة  اإلعاق���ة  ذوي  واألش���خاص 
اإلعامي���ة ع���ن األش���خاص ذوي اإلعاق���ة 
م���ن الفترة 14 - 16 أكتوبر الجاري، والتي 
لخدم���ات  الوطني���ة  المؤسس���ة  نظمته���ا 
المعوقين. قدم ال���دورة كل من المدربين: 

فواز الدخيل، ولولوة العبدهللا من المملكة 
العربية السعودية ومحمد الحمري. 

وأفاد مهدي النعيم���ي الذي مثل الجمعية 
ب���أن ال���دورة كان���ت ج���دا مفي���دة، حي���ث 
خاص���ة  عم���ل  ورش  عل���ى  اش���تملت 
لإلعاميين في وسائل اإلعام المختلفة، 
وتقديم إطار نظري وعملي بأهم األس���س 

لعم���ل برنام���ج متكام���ل م���ن الفك���رة ال���ى 
التنفيذ بشكل احترافي.

وتق���دم النعيم���ي بالش���كر إل���ى المؤسس���ة 
برئاس���ة  المعوقي���ن  لخدم���ات  الوطني���ة 
خليف���ة  آل  خليف���ة  ب���ن  دعي���ج  الش���يخ 
والمنظمي���ن للدورة عل���ى إقامة مثل هذه 

البرامج الناجحة.

إبراهيم الريس

المفي��دة والمعلوم��ات  الخدم��ات  م��ن  العدي��د  يتي��ح 

برنام��ج متكام��ل م��ن الفك��رة إل��ى التنفي��ذ االحترافي

”gig go“ جي آي جي” تطلق تطبيق“

“الصم” تشارك بدورة تدريب اإلعالميين
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احتف���ل مرك���ز الح���ورة والقضيبي���ة مع دار 
المح���رق لرعاي���ة الوالدي���ن بالي���وم العالمي 
للمس���نين تح���ت عن���وان “رعيتمون���ا صغاًرا 
نرعاكم كباًرا”، وتأتي هذه الفعالية بتنظيم 
مش���ترك م���ن الجانبي���ن. وتخل���ل الفعالي���ة 
مث���ل  المصاحب���ة،  الفعالي���ات  م���ن  العدي���د 
المس���ابقات الش���عبية واألمث���ال البحرينية 
القديم���ة واألعم���ال اليدوي���ة الت���ي يرتك���ز 
ف���ي  األصي���ل  البحرين���ي  الت���راث  عليه���ا 
الق���دم. وفي هذا الس���ياق، صرحت منظمة 
الفعالية وأصغر متطوعة في مركز الحورة 

والقضيبي���ة فاطمة فاح ب���أن هذه الفعالية 
تأت���ي كمب���ادرة من���ا نح���ن مرك���ز الح���ورة 
والقضيبي���ة لم���ا ل���ه م���ن أهمي���ة ه���ذا اليوم 
العالمي، ونحن نعلم بأنه هذا أقل ما يقدمه 
المجتمع آلبائنا وأمهاتنا كبار الس���ن، مردفة 
أن الفعالي���ة تكللت بالنجاح، ولقد التمس���نا 

الفرح والسرور من جميع المشاركين.
بدوره���ا، أك���دت رئيس���ة العاق���ات العام���ة 
بالمرك���ز الح���ورة والقضيبية ش���يخة الزايد 
ب���أن الفعالية ته���دف إلى توطي���د العاقات 

وتوسيع رقعة المشاركات المجتمعية.

 ،)MG Motor( ’إم ج���ي موت���ور‘  أّك���دت 
وموزعه���ا الحصري في مملك���ة البحرين 
هي ش���ركة الزياني للسيارات، أنه سيتم 
إطاق سيارتها السيدان MG6 العصرية 
���ا ف���ي الش���رق األوس���ط  والجدي���دة كليًّ
بأواخر ش���هر أكتوب���ر من الع���ام الجاري. 
وُتع���ّد MG6 الجدي���دة الط���راز األح���دث 
م���ن العام���ة التجاري���ة للس���يارات التي 
تش���هد عملية إعادة إحي���اء بارزة وتلقى 
ش���عبية متنامية في المنطقة مع توسعة 
مجموعة منتجاتها الجديدة التي تستمر 

باس���تقطاب أع���داد متزايدة بس���رعة من 
العماء. يتعّزز الش���كل الجانبي الس���لس 
واالنسيابي لس���يارة MG6 الجديدة عبر 
لمس���ة م���ن ألي���اف الكربون عل���ى المصد 
األمام���ي، إضافة إلى األض���واء األمامية 
الت���ي تتأّل���ق بمفه���وم تصميم���ي مش���ابه 
أط���راف  ووج���ود  لن���دن‘،  ’عي���ن  لِمعَل���م 
أمام���ي  ع���ادم توأمي���ة وش���بك  أنابي���ب 
م���ن  المس���توحى   Star Rider بنم���ط 
اللغة التصميمي���ة التعبيرية لدى العامة 

التجارية بريطانية المنشأ.

كرمت مبادرة نس���يم التابعة لجمعية 
لجن���ة  البحرين���ي  الش���باب  ملتق���ى 
لألعم���ال  المؤي���د  وعائش���ة  يوس���ف 
يوس���ف  لش���ركة  التابع���ة  الخيري���ة 
خلي���ل المؤي���د وأوالده، وذلك لدعمها 
المتواص���ل لبرام���ج وفعاليات مبادرة 

نسيم.

أج���رى الحفل ال���ذي أقامت���ه المبادرة 
تح���ت عن���وان )حين ت���ؤذي للحد من 
التنمر المدرس���ي( في قاعة برس���تيج 
في ع���ذاري يوم الس���بت الموافق 13 
أكتوب���ر الجاري، حيث اس���تلمت درع 
التكريم زهرة حمزة من لجنة يوسف 

وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية.

فعالية لالحتفاء بالمسنين

“MG6” الجديدة في الشرق األوسط

“نسيم” تكّرم “لجنة المؤيد الخيرية”
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تشعر بالقوة، لكنك تريد أن تتفرد بالقرار. 

احّذر االنعزال وخلق بعض الخياالت المحبطة.

حتى لو كانت األجواء غير مالئمة لكنك مضطر 
للمواجهة.

احذر غيرة الزمالء منك، فقد يضعونك في 
مشاكل. 

وقت مناسب للقاء األصدقاء، والذهاب في 
رحلة. 

تحاول حماية نفسك مما يحاط لك لكنك تتفاجأ 
بأمر ما.

استفد من الفرص التي تتوافر لك وحقق تقدما.

ال تبدو بعيدا عن استشارة الشريك، لكنك ال 
تقتنع. 

قد تكثر االضطرابات العمل بسبب غياب الثقة. 

تشكو اإلرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة. 

أنت سعيد الحظ، وربما تتخذ خطوة جديدة.

اهتم بمشاريعك وعملك وال تضيع وقتك في 
هذا الظرف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

كشفت نانسي عجرم، في 
“MBC Trending”، جنس 

مولودها القادم. وأكدت أنها 
تنتظر أنثى ثالثة من حملها 
الحالي، ومن المقرر وضعها 
بعد أسابيع لتحصد رسميا 
لقب “أم البنات”، حيث إن 

لديها بنتين ميال وأميال.

قال��ت الفنانة اللبناني��ة دوللي ش��اهين، إنها عندما قدم��ت لهجات مختلفة 
في ألبومها األخير »س��ندريال« كان قصدها البحث ع��ن التنوع، والبعد 

ع��ن النمطية والتكرار، كاش��فًة عن غنائها بالمص��ري واللبناني 
والجزائ��ري والعراق��ي والخليج��ي لتؤكد قدرتها عل��ى الغناء 

بلهجات مختلفة. 
ش��اهين، لفتت في حوارها إلى أن تجربتها في اإلخراج، جاءت 
ع��ن طريق الصدفة، وبأن الطابع الكالس��يكي ألغنية »يا حلو 

��ح«، التي أع��ادت تقديمها في حفالته��ا، دفعها إلى تصوير  صبَّ
األغنية بش��كل مس��رحي، مزيحًة الس��تار عن تأثرها بالفنان الكبير 

الراحل فريد االطرش، السيما في أفالمه االستعراضية.

تش��هد البالتوهات المصرية ومواقع التصوي��ر الخارجية حراكا ملحوظا هذه 
األيام، اس��تعدادا للمواسم الدرامية المقبلة، السيما في شهر رمضان 

الفضيل. الفنان��ة المصرية إيمان العاصي انضمت إلى أبطال 
مسلس��ل »ماليكة إبليس«، وقبله��ا تعاقدت الفنانة غادة 
عادل، كما تجري الش��ركة المنتجة للمسلسل مفاوضات 
م��ع أكثر من نج��م آخر، بينم��ا يعقد المخ��رج أحمد خالد 
موسى والمؤلف محمد أمين راضي، جلسات عمل مكثفة 

من أجل االستقرار على التفاصيل األولية للعمل. 
وفي خٍط درامي مواز، تعاقد الفنان محمود قابيل مع المنتجين 

شريف الجزار وأحمد صالح رفقي.

بن��اًء على نصائ��ح األطباء ف��ي أحد المستش��فيات الخاص��ة بمدينة 
6 أكتوب��ر، غ��ادر الفن��ان تامر حس��ني األراضي المصري��ة متوجها إلى 

العاصم��ة البريطاني��ة لندن ف��ي رحلة ع��الج عاجلة، إثر 
التهابات ش��ديدة في أحباله الصوتية، وس��ط توقعات 
أن تك��ون هناك محط��ة عالجية أخرى، ف��ي الواليات 

المتحدة، لكن لم يتحدد موعدها بعد.
الفري��ق المصري المعالج لحس��ني، كان��ت تعليماته 

تؤكد أهمي��ة الراحة التامة طوال الفترة المقبلة، وعدم 
ال��كالم أو الغن��اء على األقل لمدة ش��هر تقريب��ا، حتى يتم 

االستقرار بشكل كامل على حالته الصحية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

“خ����ل����ي����ف����ة ب�������ن أح������م������د ال�����ظ�����ه�����ران�����ي”

كتاب يوثق سيرة شخصية وطنية بارزة

صدر حديثا للكاتب جمال جاسم زويد كتاب يؤرخ فيه مسيرة شخصية وطنية بارزة، يشهد لها تاريخ البحرين بالبذل والعطاء في خدمة الوطن بعنوان “خليفة بن أحمد 
الظهراني”. ويقع الكتاب في 152 كلمة من الحجم الكبير وينقس���م إلى فصول عدة تس���رد مس���يرة الظهراني في خدمة الوطن، وكتب مقدمة الكتاب رئيس مجلس الش���ورى 

علي الصالح. 

ونلخ���ص فيم���ا يل���ي الفص���ول التي 
قدمها الكت���اب: الغوص ثم اإلمامة.. 
وإل���ى  باب���ك  وم���ن  وال���ده،  مهن���ة 
الجوازات، مكتبة الرفاع، مس���رحية 
الظهران���ي  خليف���ة  بطول���ة  المثي���ر، 
للجولف، عضوي���ة المجلس الوطني 
تغيي���ر خ���ط مس���ار   ،1975 -  1973
واهتمام���ه  الظهران���ي  األنابي���ب، 
بالمحافظ���ة على الث���روات الوطنية، 
لجن���ة ش���ؤون العمال، ح���ل المجلس 
الوطن���ي، رئيس���ا لألوق���اف الس���نية، 
 -  2002 الن���واب  مجل���س  رئاس���ة 
الرف���ق  الوف���اق،  اس���تقالة   ،2014
واألناة، رئاسة وإدارة حوار التوافق 
الظهران���ي  بصم���ة   ،2011 الوطن���ي 
القادم���ة،  األجي���ال  مس���تقبل  ف���ي 
قانون الوقف، البصم���ة اإللكترونية، 
التوقي���ت الصيف���ي والش���توي، دعم 
إداري���ة  بك���وادر  الوطني���ة  األندي���ة 
وفني���ة، وس���ام الش���يخ عيس���ى ب���ن 
س���لمان ووس���ام الكفاءة، قالوا عنه، 

وملحق الصور، وغيرها.
يق���ول المؤل���ف جم���ال زوي���د “ه���ذا 
الكت���اب المتواض���ع م���ا ه���و إال جه���د 
وف���اء  ب���ه  القي���ام  ارتأي���ت  المق���ل، 
الت���ي  القام���ات  لقام���ة ش���اهقة م���ن 
يزخر به���ا وطننا العزي���ز ممن ينبغي 
توثي���ق مس���يرتهم الس���يما إذا كانت 
له���م صف���ات ني���رة تتعل���ق بتج���ارب 
الش���عوب ومعاصرة مراحل انتقالية 
مهمة ف���ي حي���اة مجتمعه���ا، فتكون 
دقيق���ا  مقياس���ا  الش���خصيات  تل���ك 
لق���درة تلك المجتمعات على التكيف 
مع التطور في واقعها، واالنتقال بها 
إل���ى األفضل، فعم���وم األوط���ان تمر 
بمراح���ل ش���تى خ���الل رحل���ة رقيه���ا 
وتطوره���ا، وبالتال���ي يك���ون التأريخ 
والتوثيق لرجاالت البلد من الحقوق 
الوطني���ة التي يج���ب أال تهمل، فهي 

س���جل مم���زوج باألم���ل يس���تأهل أن 
يرج���ع إلي���ه األبن���اء واألحف���اد ف���ي 
ب���ه  فيحفظ���ون  أيامه���م،  مس���تقبل 
وهويت���ه،  وتراث���ه  وطنه���م  تاري���خ 
ويستش���عرون بعض المحطات التي 
عايش���ها اآلب���اء واألج���داد؛ ليمه���دوا 
لهم طريقهم القادم بكل عزم وثبات.

رئيس مجلس الش���ورى علي الصالح 
كت���ب ف���ي مقدم���ة الكت���اب “ونح���ن 
نس���تذكر ه���ذه المس���ؤوليات الكبيرة 
التي قام بها خير قيام، وكان جديرا 
به���ذه الثق���ة الت���ي ناله���ا لحم���ل هذه 
األمان���ة، وق���د ب���ذل في س���بيل ذلك 
الكثي���ر م���ن الوقت والجهد بس���عادة 

بالغ���ة وب���روح عالي���ة. عرفت���ه أخ���ا 
وصديق���ا وعضي���دا ف���ي الكثي���ر من 
المواق���ف. تمي���ز بش���خصية حكيمة، 
م���ع مختل���ف  تعامل���ه  ف���ي  وهادئ���ة 
المواق���ف والقضاي���ا خاص���ة خ���الل 
رئاس���ته لمجلس النواب ف���ي الفترة 
م���ن 2002 إلى 2014 فهو رجل دولة 
بحق، استطاع أن يقود دفة المجلس 
بكل حنكة واقتدار، فحداثة التجربة 
البرلماني���ة وبداياتها في ذلك الوقت 
ش���كلت تحديا كبي���را، ولكنها لم تكن 
تحدي���ا بالنس���بة لخليف���ة الظهراني، 
فقيادت���ه المتوازنة لألم���ور، ورؤيته 
لخي���ر الوط���ن ش���كلت أس���س عمل���ه 
البرلمان���ي، دعم���ه ف���ي ذل���ك خبراته 
المجل���س  خ���الل عضوي���ة  الس���ابقة 
الوطن���ي في الع���ام 1973، وعضوية 
مجلس الش���ورى في الفترة السابقة 
النطالق المشروع اإلصالحي لعاهل 
البالد المف���دى حفظه هللا ورعاه، ثم 

رئاسته لحوار التوافق الوطني”. 
خليف���ة  “تمي���ز  الصال���ح  ويضي���ف 
تعامل���ه  ف���ي  بالتواض���ع  الظهران���ي 
م���ع الجمي���ع، وقرب���ة ألبن���اء وطن���ه، 
وحس���ن إنس���اني عظي���م، وذل���ك من 
خ���الل دعم���ه للعدي���د م���ن األنش���طة 
انش���غاالته  تؤث���ر  فل���م  المجتمعي���ة، 
الدائمة عل���ى هذا االهتم���ام األصيل 

لديه. 

خليفة الظهراني شخصية مؤثرة،  «
غنية بعطائها في ميدان العمل 

الوطني والبرلماني والخيري 
واالجتماعي. بصماته واضحة 

ومؤثرة في العديد من المواقف، 
فالمجال ال يسع لذكرها، وجميعها 

أعماله تستحق اإلشادة دائما 
وأبدا. األخ خليفة الظهراني قامة 

رفيعة اختزلت كل األخالق الكريمة 
والصفات الطيبة لشعب البحرين 

في شخصه الكريم”.

قدم���ت ليلى علوي على تقديم واجب 
العزاء للفنانة المصرية أنغام في وفاة 

شقيقتها الفنانة غنوة.
قن���اة  عب���ر  لقائه���ا  خ���الل  وأش���ارت 
عل���ى  خاص���ة  مقابل���ة  ف���ي   ”dmc“
هام���ش تكريمها في مهرجان الس���ينما 
العربي���ة، إل���ى أنها عرف���ت الخبر وهي 
ف���ي طريقها إلى المهرجان، مؤكدة أنه 

ل���وال ظ���رف ارتباطها بحض���وره، فإنها 
كانت ستكون بجوار أنغام؛ لمساندتها 
بالتأكيد هي وكل زمالئها المش���تركين 

في المهرجان.

ظهرت دموع التأثر في عينّي  «
ليلى علوي وعجزت عن متابعة 

كالمها واغرورقت عيناها بالدموع، 
مضيفة: “حاجة بجد صعبة أوي”.

ليلى علوي تعزي أنغام

أسامة الماجد

13 يوليو

1976

الفلسطيني   القائد  اغتيال 
ع�����ل�����ي ح�����س�����ن س����الم����ة 
عملية  بتنظيم  المتهم 
م���ي���ن���ون���ي���خ. ع���اش 
حياة ثراء وحصل 
التسمية  هذه  على 

من قبل جولدا مائير.
الملكية. 

1943
 الحرب العالمية الثانية: غارة للحلفاء تدمر مدينة هانوفر.

1945
الضمان االجتماعي يصبح إلزاميا لكل الموظفين في فرنسا.

1955
 اتفاق بين مصر واألردن وسوريا على توحيد قياداتهم العسكرية.

1956
 اتفاق ينهي حالة الحرب بين االتحاد السوفياتي واليابان.

1993
 انتخاب بن نظير بوتو رئيسة للحكومة الباكستانية.
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ش��اهدت لك��م... Venom يتغلب عل��ى آراء النقاد

كشفت الممثلة األميركية ماريسا كروس بطلة المسلسل الشهير  «
Desperate Housewives عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وهو 

األمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، معبرين عن حزنهم، 
ومتمنين لها الشفاء.

يحقق اليوم فيلم venom نجاحات كبيرة في الس���ينما البحرينية إلى جانب العالمية، حيث لم يتأثر بالتقييمات الس���لبية التي كتبت من جانب بعض النقاد في الس���ينما العالمية، 
وخالف التوقعات وحقق افتتاحية عالية جعلته األعلى في تاريخ شهر أكتوبر.

وأصبح إجمالي إيرادات الفيلم عالميا 205 
ماليين و230 ألف دوالر. تعتبر هذه األرقام 
 Sony مؤش���را جي���دا ي���دل عل���ى أن ش���ركة
Pictures المنتجة على وشك كسب رهانها 

الذي كانت تضعه على هذا الفيلم.
الفيل���م م���ن إخ���راج روب���ن فليش���ر، وبطولة 
وري���ز  ويليام���ز،  وميش���يل  ه���اردي،  ت���وم 
أحمد، وس���كوت هيز. ت���دور األحداث حول 

الصحفي “إيدي بروك”
وأث���ار الفيل���م ج���دال واس���عا؛ بس���بب إصرار 
PG- الش���ركة المنتجة على منح���ه تصنيف

يش���ترط  ال���ذي   R م���ن تصني���ف  ب���دال   ،13
المرافقة من جانب الوالدين أو شخص بالغ 
لمن هم دون 17 عاًما. فقد كان البعض يرى 
أن شخصية “فينوم” تعتبر من الشخصيات 
القاتم���ة ف���ي عالم “س���بايدر م���ان”، وبالتالي 
م���ن المنطق���ي أن تتضم���ن أح���داث الفيل���م 

مشاهد عنف ودموية.
واعت���رض البع���ض عل���ى تخصي���ص فيلم ل� 

“فين���وم” بمفرده بعي���دا عن أفالم “س���بايدر 
م���ان”. لك���ن الش���ركة راهن���ت عل���ى ش���عبية 
الش���خصية، مؤك���دة أن هن���اك الكثي���ر م���ن 
الخطوط الدرامي���ة التي يمكن تناولها دون 

الحاجة إلى ظهور البطل الخارق المحبوب. 
وق���د اعتبر موقع Forbes أن هذا واحد من 
 ،Venom ال���دروس المس���تفادة من تجرب���ة
موضحا أن الشخصية ثرية ويمكن تحميلها 

التقييم���ات  أن  إل���ى  ولف���ت  بأكمل���ه.  فيل���م 
الضعيفة لم تمن���ع الجمهور من الذهاب إلى 
دور السينما للتمتع ب� “إيدي بروك” والوحش 

المستحوذ على جسده “فينوم”.
 أش���ار موقع Forbes، إل���ى أن صناع الفيلم 
تجنبوا هذا األسلوب، ولم يجعلوا المشاهد 
ينتظ���ر حتى اللحظ���ات األخي���رة كي يظهر 
“فينوم” بش���كله الحقيقي،  وإنما تم تقديمه 

في بداية النصف الثاني من الفيلم.

كما أن الفيلم لم يركز على المؤثرات  «
البصرية الحديثة وإنما اعتمدت قصته 

في األساس على أداء البطل المميز 
الذي نال إعجاب النقاد رغم تباين 

اآلراء حول مستوى العمل بأكمله. 
فقد ساعدت شعبية توم هاردي على 

نجاح الفيلم، مثلما حدث في سلسلة 
Pirates of the Caribbean التي يقوم 

 Iron Man ببطولتها جوني ديب، وفيلم
الذي يجسده روبرت داوني جونيور.

باعت لوحتها في معرض بلندن

آل خلف: طموحي افتتاح أستوديو ووسام الفياب 
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طارق البحار

عرف���ات آل خلف مصورة بحرينية ش���ابة،عضوة ف���ي المنظمة األميركية للتصوير الفوتوغرافي، اكتس���بت 
موهبتها عن طريق الممارسة، كما شاركت في العديد من المعارض التي مثلت مملكة البحرين فيها. تحدثت 

إلينا في هذا الحوار الشائق عن شغفها بالتصوير والمعارض التي شاركت فيها وغيرها من األمور:

متى كانت بداياتك في مجال التصوير؟ وما  «
أول عمل تصويري قمت به؟

- كان���ت بدايات���ي ف���ي 2006 وأول كامي���را ل���ي كانت، 
بتصوي���ر  أق���وم  وكن���ت   ،Power should – Canon

سفراتي في بداياتي. 

هل اكتسبت الموهبة عن طريق الممارسة أو  «
الدراسة؟ 

- اكتس���بت الموهبة من الممارس���ة، وفي نفسه الوقت 
الدراس���ة كان له���ا دور كبي���ر م���ن ناحي���ة معرفة بعض 

األساسيات.

ما اإلستراتيجية التي تتبعينها في اختيارك  «
لألشخاص الذي تقومين بتصويرهم؟

  -الثقاف���ة، تكوي���ن الم���كان، الزاوي���ة، الرس���الة الت���ي 
ستقوم الصورة بإيصالها.

- الحظت على حسابك الشخصي على  «
اإلنستغرام كثرة تصويرك األطفال، فهل 

هناك سبب محدد في ذلك؟ 

األطف���ال دائم���ا يكونون على عفويته���م، وإذا الحظت 
ب���أن ص���ور األطف���ال يحبه���ا الجمه���ور بش���كل غريب، 
فتحص���ل عل���ى عدد كبي���ر م���ن “الالي���كات”؛ وهذا ألن 
مالم���ح الطف���ل الناعم���ة والبريئ���ة تعمل عل���ى إيصال 

مشاعره مباشرة للجمهور.

 حدثين���ا ع���ن عضويتك في االتح���اد الدولي للتصوير 
.FIAB الضوئي

أصب���ح ل���ي إل���ى اآلن س���نتين عض���وة في���ه وأتمن���ى 
أن أص���ل إل���ى ِوس���ام الفياب، وه���و عبارة ع���ن تقديم 
مش���روع ويك���ون فيه عدد كبير م���ن المتقدمين، ومن 
يف���وز يحصل على هذا الِوس���ام، لك���ن خطوة أن أكون 
عضوة في المنظمة األميريكة للتصوير الفوتوغرافي 
كان���ت خطوة جميلة جدا، حيث إنه���ا تعطيني فرصة 
بأن أذهب إلى أماكن مختلفة، كما تسمح لي الدخول 
إل���ى أماك���ن غير مس���موح فيه���ا الدخ���ول للمصوريين 

العاديين.

- ما المعارض التي قمِت بالمشاركة فيها؟ «

ش���اركت تقريب���ا في أكثر م���ن 25 معرض���ا، وكان آخر 
مع���رض هو معرض البحرين، كان يتبع لمركز الش���يخ 
عيس���ى الثقافي ف���ي بلغاريا ومن المع���ارض الجميلة 
أيضا معرض ُكلنا معك الذي يخص السرطان، كما أننا 
أنش���أنا معرض بعده���ا كان عن البحرين وكان يختص 
بالل���ون األزرق، حي���ث كان المح���ور الرئي���س للمعرض 

واحتوت جميع الصورعلى اللون األزرق. 

- هل تم شراء إحدى صورك في معرٍض ما؟  «

نع���م، تم ش���راء ص���ورة في المع���رض ما قب���ل األخير، 
حيث تم بيعها في لندن.

- ما دورك في فعالية ُكلنا معك لدعم  «
مرضى السرطان؟

كن���ت ُمش���اركة بإح���دى الص���ور للتعبي���ر ع���ن مرض���ى 
الس���رطان، وكانت الص���ورة تعبر عن ق���وة المرأة، كما 

كنت ُمنظمة أيضا.

- هل قمت بالتصوير إلحدى الحمالت اإلعالنية  «
من قبل أم ُتفضلي التصوير الفني الحر؟

حاليا ليس���ت حمل���ة إعالني���ة، ولكنني أق���وم بتصوير 
األع���راس، وأصمم إعالنات وقم���ت بتصوير إعالنات 

للمطاعم، ولكني أفضل التصوير الحر.

- ما المسابقات التي  «
شاركت فيها؟ و ما أهم 

الجوائز التي حصلت عليها؟ 

ش���اركت في المعارض، وفي أحد 
المع���ارض ف���زت بالمرك���ز الثان���ي، 
وق���د تم بي���ع الص���ورة، ولكن إلى 

اآلن لم أفز بالمركز األول.

- ما أحب الصور إليِك؟  «
ولماذا؟

أح���ب ص���ورة إل���ّي هي ص���ورة جدت���ي؛ ألن ه���ي أكثر 
ص���ورة أب���دى الجمه���ور حبه لها بش���كل غري���ب، وفي 
نفس الوقت هي الصورة التي تم بيعها في لندن، وقد 
إعج���اب  نال���ت 

الجمي���ع؛ ألنه���ا ص���ورة عفوية ب���كل تفاصيله���ا. وألنها 
جدتي، فهي األقرب لقلبي.

- برأيك ما الدالالت الواضحة التي ُيمكنني  «
بها الحكم على نجاح أي ُمصور؟

تختل���ف ال���دالالت التجاري���ة ع���ن ال���دالالت الفني���ة، 
وه���ذا يعني أن المصور التجاري كلما زاد عدد زبائنه 
كلما كب���ر جمهوره أكثر. أما الفن���ان، فهو يعتمد على 
الزواي���ا واإلع���دادات والصورالمختلف���ة الت���ي تجعل 

عند المشاهد فضول بمعرفة كيف تم تصويرها.

- ما النصائح التي تقدميها للمصورين الجدد  «
في هذا المجال؟ 

التصوير رس���الة وش���يء مهم، والمص���ور يجب أن 

يك���ون فنانا قب���ل أن يكون مصورا، فيج���ب أن يتمتع 
بالحس الفني، ويمتلك نظرة خاصة. 

- ما خططك المستقبلية لتطوير نفسك في  «
مجال التصوير؟ وإالم تطمحين؟ 

أح���اول أن أجدد من نفس���ي وأتعلم برام���ج أكثر مثل 
الفوتوش���وب وغيره من البرامج التي ُتس���اعدني في 
التعدي���ل والمعالج���ة، كم���ا أحاول من خ���الل التصوير 
التج���اري أن أجم���ع أم���واال حت���ى أتمك���ن م���ن ش���راء 

معدات أفضل من معداتي التي أمتلكها حاليا.
 إن ش���اء هللا س���يكون لدي اس���توديو خ���اص لي، كما 

أطمح إلى وسام الفياب.
حوار الطالبة أميرة وليد 
إعالم بجامعة البحرين

في حوارها مع “مسافات البالد”

عرفات من معرض “كلنا معك” لدعم مرضى السرطان

من تصوير عرفات
عرفات وجدتها
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الصين تعّد “قمرا” يضيء السماء
كشف مسؤولون صينيون عن خطة إلطالق 
“قم���ر اصطناع���ي” س���يضيء الس���ماء عل���ى 

ارتفاع 80 كلم.
illumination sat� “ييطلق على القمر اس���م 
ellite”، وس���يتم إطالق���ه ف���ي س���ماء مدينة 
تش���نغدو في جن���وب غرب البالد ف���ي العام 
2020، إذ س���يكون أكث���ر س���طوعا بنح���و 8 
أضعاف من س���طوع القم���ر الحقيقي، ليلقي 
“وهج���ا يش���به الغس���ق” على المنطق���ة، وفقا 

لصحيفة “People’s Daily” الصينية.
التفاصي���ل  بع���ض  المس���ؤولون  وأص���در 
ع���ن المش���روع، لكنه���م يقول���ون إن الفك���رة 
استلهمت من فنان فرنسي تصور قالدة من 
المراي���ا تتدل���ى ف���وق األرض، يمكنها عكس 
أشعة الشمس في شوارع باريس على مدار 
الس���نة. وكشفت رئيس���ة معهد بحوث نظام 
والعل���وم  والتكنولوجي���ا  للفض���اء  تش���نغدو 
الدقيقة في تش���نغدو، وو تش���ون فيند، عن 
الخط���ة خ���الل حدث ف���ي المدينة ي���وم 10 
أكتوب���ر الج���اري، وفق���ا لم���ا ذكرت���ه صحيفة 

.”People’s Daily“

وم���ن المنتظ���ر أن يت���م إط���الق “القم���ر” في 
الع���ام 2020؛ لجعل س���ماء مدينة تش���نغدو 
ع���ن  بدي���ال  يك���ون  بحي���ث  إش���راقا،  أكث���ر 
مصابي���ح الش���وارع التقليدية. يمك���ن للقمر 
الصناع���ي أن يضيء مس���احة تت���راوح بين 
10 و80 كلم بعرض يتراوح بين 9 و80 كلم.
وعل���ى الرغم من أن ذلك قد يبدو غير قابل 
الخب���راء  إن  تق���ول  وو  أن  إال  للتصدي���ق، 
يعملون على هذه التكنولوجيا منذ سنوات، 

ونضجت اآلن لتصبح قابلة للتنفيذ.
وقوبل���ت الخطة بنق���د كبير من المش���ككين 

زعم���وا  الذي���ن  المعنيي���ن  والمواطني���ن 
ل���ه آث���ار ض���ارة عل���ى  أن الض���وء س���تكون 
الحيوان���ات والمراقبة الفلكي���ة، وفقا لتقرير 

الصحيفة.

بحسب مدير معهد البصريات  «
ومدرسة الفضاء بمعهد هاربين 

للتكنولوجيا كانغ ويمين، فإن الضوء 
سيبلغ فقط “وهجا يشبه الغسق”. 

وليست هذه المرة األولى التي يحاول 
فيها البشر إطالق األجسام العاكسة 
للضوء في السماء، إذ إن المحاوالت 

السابقة انتهت بفشل ذريع.

أن  إل���ى  حديث���ة  دراس���ة  خلص���ت 
األش���خاص الذي���ن يعان���ون متالزم���ة 
لديه���م  تزي���د  ق���د  الس���اقين،  تملم���ل 
احتماالت التفكير في االنتحار، أو قد 

يخططون بالفعل إلنهاء حياتهم.
ومتالزمة تململ الساقين حالة تسبب 
رغب���ة ال يمك���ن الس���يطرة عليه���ا ف���ي 
تحريك الساقين، وعادة ما يرجع هذا 
إلى إحس���اس غير مري���ح. وتزيد هذه 
الرغب���ة ف���ي المس���اء، أو في س���اعات 
اللي���ل، وُتس���بب اضطراب���ا ف���ي النوم، 
األم���ر الذي يؤث���ر على أداء األنش���طة 

اليومية.

يقول األستاذ المساعد في طب  «
األعصاب بجامعة ييل برايان كو، 

الذي شارك في إعداد الدراسة، 
إن المصابين بهذه المتالزمة 

ال يتمكنون من الحصول على 
قسط كاف من النوم ليال، وإن 

قلة النوم يمكن جدا أن تؤدي إلى 
االكتئاب والتفكير في االنتحار.

ألقت الشرطة اإلس���بانية القبض على 
أحد أخطر تجار المخدرات في البالد، 
فرانسيس���كو تريجون، بعد أن ش���ارك 
ف���ي إح���دى األغان���ي المص���ورة الت���ي 

بثت عبر محطات تلفزيونية.
الفعل���ي  الرئي���س  تريج���ون  ويعتب���ر 
تهري���ب  ف���ي  متخصص���ة  لعصاب���ة 
المخ���درات م���ن ش���مال إفريقي���ا إل���ى 
إس���بانيا، والتي تقدر قيم���ة تجارتها ب� 

30 مليون يورو بالحد األدنى.
ويالحق األمن اإلس���باني تيجون، منذ 
ش���هر يوليو 2016، دون أن يتمكن من 
القبض عليه، إلى أن ش���ارك ش���خصيا 
ف���ي إنتاج وتصوير أغني���ة إلى جانب 

.”Clase A“ ،الفنان الكوبي

أدى نشر األغنية المصورة إلى  «
تسهيل عملية بحث السلطات 
عن تيجون، الذي فاجأ الجميع 
وذهب بنفسه إلى مركز أمني 

ليسلم نفسه، بعد أسابيع فقط 
من تصوير األغنية الجديدة.

س���لم رجل صيني نفس���ه إلى الشرطة 
بعدما قتلت زوجته نفسها وطفليهما؛ 
بس���بب تصديقه���ا قص���ة وفات���ه، التي 
اختلقه���ا بع���د إدانت���ه بته���م احتي���ال 

وتخريب عمدي.
قص���ة  عام���ا(   34( الرج���ل  واختل���ق 
درامي���ة لموته صدقتها الش���رطة التي 
أبلغت بدورها أس���رته بعد العثور على 
س���يارة كان يقوده���ا في أح���د األنهار، 

لكن جثته لم يعثر عليها أبدا.
ول���م يخب���ر الرج���ل زوجت���ه بخطت���ه 
المزعومة، فاعتقدت أنه مات. وبعد 3 
أسابيع من تصديقها القصة المختلقة، 
نش���رت رس���الة عل���ى اإلنترن���ت تلم���ح 
إل���ى نية االنتح���ار، ثم أغرقت نفس���ها 

وطفليها.

الرجل سلم نفسه للشرطة،  «
التي قالت في بيان على تطبيق 

“وي تشات” الصيني للتواصل 
االجتماعي، إنها احتجزته بتهم 

االحتيال في مجال التأمين 
واإلضرار المتعمد بالممتلكات.

عالقة بين “تململ 
الساقين” واالنتحار

اعتقال “إمبراطور 
مخدرات”

ومن الحب 
ما قتل

ق���ال موقع صحي رس���مي في بريطانيا إن وض���ع كرة تنس في البيجاما عند النوم 
يمن���ع الش���خير، ورغم أن هذا يبدو صحيحا أو ممكن���ا على األقل، فإنه بالتأكيد لن 

يكون باألمر السهل.

ال شك أن تثبيت كرة تنس في مالبس النوم 
لمن���ع الش���خير س���يكون وس���يلة س���هلة وغير 
مكلف���ة على اإلطالق لتغيي���ر نمط الحياة، إذا 
م���ا كان س���يحول دون ح���دوث ه���ذا الصوت 
المزع���ج، وفق���ا لم���ا ذكرت���ه هيئ���ة الخدم���ات 
الصحي���ة الوطني���ة البريطانية. على أي حال، 

الفكرة الرئيسة هنا تستند إلى أن كرة التنس 
س���تمنع النائ���م م���ن االس���تلقاء عل���ى ظه���ره، 

وبالتالي تس���هيل عملية التنفس من 
دون شخير. يذكر أن النوم على 
الظه���ر غالبا م���ا يكون الس���بب 

الرئيس في الشخير.

احتفلت البريطانية نورا ويتكيس، البالغة من العمر 100 عام، بزواجها من حبيبها الذي 
يصغرها ب� 26 عاما فقط.

وقالت العروس إنها التقت مالكوم ياتيس، 
ف���ي أواخر ثمانينات الق���رن الماضي، أثناء 
كان���ت  الت���ي  الحدي���ث  الرق���ص  دروس 
ترتادها. وتطورت عالقتهما بسرعة، ومنذ 

تلك األيام الغابرة لم يفترقا أبدا.
 ،1917 الع���ام  ويتكي���س  ن���ورا  ول���دت 
وعمل���ت خادمة وطباخ���ة في نادي غولف. 
وتزوج���ت أول مرة عندم���ا كان عمرها 18 

عام���ا. وتوفي زوجها الع���ام 1970. وبعدها 
التق���ت رج���ال آخر وعاش���ت مع���ه 16 عاما 
حت���ى وفاته. ومن ث���م تعرفت على زوجها 

األخير ياتيس. 
وترجع العروس البريطانية السعيدة طول 
“لق���د  المس���تمر، وقال���ت  لنش���اطها  عمره���ا 
عشت حياة جيدة جدا وكنت سعيدة بكل 

يوم عشته. كنت أحب الذهاب للرقص”.

كش���فت دراس���ة علمي���ة حديث���ة عن أن س���م العناك���ب األس���ترالية القاتل���ة، يمكنه 
القضاء على سرطان الجلد دون اإلضرار بالخاليا السليمة.

وقال���ت باحثة ضمن فريق العمل العلمي 
“وجدن���ا أن الحمض األمين���ي للعنكبوت 
األس���ترالي كان أفضل ف���ي قتل الخاليا 
الس���رطانية، ومنعه���ا من االنتش���ار، ولم 
يك���ن ل���ه تأثير ض���ار عل���ى خالي���ا الجلد 
الس���ليمة”. وت���م أخ���ذ ع���الج الس���رطان 
الجدي���د، م���ن غدة س���م العنكب���وت، لكن 

الباحثين مازالوا يحاولون تحديد ما إذا 
كان الحم���ض األمين���ي قد جاء من س���م 

العنكبوت أو من الدم.
يذكر أن مجموع���ة من العلماء 

اكتش���فوا ف���ي وق���ت س���ابق 
أن س���م العنكبوت قادر على 

عالج نوع نادر من الصرع.

كرة التنس تمنع الشخير

مسنة تتزوج من ثالث فرسان أحالمها

سم العناكب يعالج السرطان

أعلن الموسيقي اللبناني زياد الرحباني أنه تعاون مع والدته الفنانة فيروز إلنتاج أغنية 
جديدة، ليثبت عمليا انتهاء القطيعة التي استمرت بينهما لسنوات. وقال الرحباني في 

مقابلة مع محطة المؤسسة اللبنانية لإلرسال )إل بي سي(، ونقلتها صحف لبنانية، إن 
أغنية “خلص” تم تسجيلها بالفعل، لكنها لم تطرح في األسواق بعد. كما كشف الملحن 

الشهير عن عملين جديدين يجمعانه مع أيقونة الغناء اللبنانية، سيطلقهما قبل نهاية 
العام الجاري.

ويتكيس وزوجها الذي يصغرها بـ 26 عاما 

قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة األردنية 
عبدالرزاق عربيات إن أعداد السياح القادمين إلى 

المملكة ارتفعت في األشهر التسعة األولى من العام 
7.7 % إلى 3.249 مليون سائح مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.

يتع���رض مؤس���س موق���ع فيس���بوك رئي���س الش���ركة م���ارك زوكربي���رغ لحملة في 
أمي���ركا؛ لإلطاح���ة به من منصب رئي���س مجلس اإلدارة، بعد أس���ابيع من تعرض 

فيسبوك ألكبر اختراق للبيانات يتعرض له موقع تواصل اجتماعي.
واقترح���ت 4 صنادي���ق أميركية عامة تملك أس���هما في فيس���بوك عزل زوكربيرغ 
من موقعه المزدوج رئيس���ا ومديرا تنفيذيا، معتبرين أن هذه الخطوة ستحس���ن 

اإلدارة و ”المساءلة”، حسب ما ذكر موقع “تلغراف”.
وق���دم االقتراح المش���ترك أمناء خزانة والي���ات إلينوي، ورود آيلند، وبنس���لفانيا، 

ومدقق حسابات مدينة نيويورك سكوت سترينغر.
ويش���رف هؤالء على أموال تشمل صناديق معاش���ات تقاعد، وانضموا للمستثمر 

الناشط شركة “تريليوم” إلدارة األصول، مقدمة الطلب األصلية.

وفشل اقتراح مماثل من المساهمين لطلب مقعد مستقل في  «
2017، حيث تجعل حصة زوكربيرغ المسيطرة قرارات المساهمين 

غير الممثلين في مجلس اإلدارة رمزية فقط. وواجهت أسهم 
فيسبوك عاما عاصفا تحت ضغط الكشف عن مشكالت تتعلق 

بالخصوصية، إلى جانب المخاوف بشأن تباطؤ نمو اإليرادات.

“انقالب” يهدد مؤسس فيسبوك

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمطار الخير

ح���از موض���وع بعن���وان “أمط���ار 
الخي���ر تتس���اقط عل���ى مناط���ق 
متفرق���ة م���ن الب���الد” أكب���ر ق���در 
م���ن تفاع���ل متابع���ي إنس���تغرام 
“الب���الد” أمس، إذ كان للمنش���ور 
م���رات  لع���دد  األوف���ر  الح���ظ 
اإلعج���اب. وقالت المس���تخدمة 
 lawyer_eman.mohamed@
المنش���ور:  عل���ى  تعليقه���ا  ف���ي 
“أمط���ار خير ورحم���ة وبركة إن 

شاء هللا”.
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