
الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  ت���رأس 
آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي 
خليف���ة اجتماع عمل خصه س���موه لتحديد 

الرؤية المس���تقبلية للحكوم���ة ووضع األطر 
األساس���ية له���ا في ض���وء مخرج���ات ورش 
الت���ي  والمب���ادرات  والسياس���ات  العم���ل 
تمخض���ت عنه���ا وبرنام���ج الت���وازن المالي، 
وذل���ك بقاع���ة االجتماع���ات بمكتب س���موه 

بقصر القضيبية صباح أمس. 
وأك���د س���موه أن أولوي���ات الحكوم���ة ف���ي 
الم���وارد  اس���تدامة  ه���ي  المقبل���ة  المرحل���ة 
والمحافظ���ة على النم���و االقتصادي وزيادة 
تنافسية البحرين وضمان استمرار حصول 

المواط���ن عل���ى أفض���ل وأج���ود الخدم���ات 
آمن���ة ومس���تقرة،  أج���واء  ف���ي  الحكومي���ة 
ووج���ه س���موه ب���أن تك���ون االس���تراتيجية 
المس���تقبلية قائم���ة على مب���دأ أن “أولويات 

الحكومة هي أولويات المواطن”.
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جاللة الملك 
مستقبال في قصر 

الصخير أمس 
رئيس وأعضاء 

مجلس أمناء مركز 
الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي 

وأعضاء جمعية 
“هذه هي البحرين”، 

والمشاركين 
والمساهمين في 
فعاليات “هذه هي 

البحرين”

المنامة - بنا

أكد عاه���ل البالد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حم���د بن 
أن���ه  خليف���ة  آل  عيس���ى 
العي���ش  ع���ن  بدي���ل  ال 
المش���ترك لعال���م متصالح 
وآم���ن. وأض���اف جاللت���ه 
أن البحري���ن ق���ادرة على 
ف���ي  بفعالي���ة  اإلس���هام 

تحقيق السالم العالمي.

عواصم ـ وكاالت

ق���ال وزي���ر الخارجي���ة الس���عودي عادل 
الجبير، أمس األحد، إن البحث عن جثة 
الصحاف���ي جم���ال خاش���قجي الذي قتل 
ف���ي القنصلية الس���عودية بإس���طنبول ال 
يزال مس���تمرا، وإن المملكة ستحاس���ب 
وأض���اف  مقتل���ه.  ع���ن  المس���ؤولين 

الجبي���ر ف���ي مقابل���ة م���ع “فوك���س نيوز” 
األميركية، أن البحث مس���تمر عن مكان 
جث���ة خاش���قجي. وق���ال إن ول���ي العهد 
الس���عودي األمي���ر محمد بن س���لمان “لم 
عل���م بحادث���ة خاش���قجي”،  عل���ى  يك���ن 

واصفا مقتله ب�”الخطأ الجسيم”.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات الالزمة  «
بخصوص مقتل الصحافي جمال خاشقجي خالل اجتماع مع أعضاء حزبه 

العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان غدا.

الجبير: قتلة خاشقجي سيحاسبون أولويات الحكومة هي أولويات المواطن
سمو رئيس الوزراء يترأس اجتماع عمل لتحديد الرؤية المستقبلية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يترأس اجتماع عمل خصه لتحديد الرؤية المستقبلية للحكومة
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مواتي���ة وواج���ب على جمي���ع ق���ادة دول العالم. 
ولق���د تحمس���ت كثي���رًا لفك���رة جاللتك���م النبيل���ة 
والمؤث���رة عالمي���ًا. وف���ي الواقع أتطل���ع للمقارنة 
م���ع البل���دان األخ���رى في ه���ذه المنطق���ة وكذلك 
مب���دأ حري���ة األدي���ان ف���ي البل���دان األخ���رى، بما 
فيه���ا ب���الدي إيطالي���ا، وكاف���ة ال���دول األوروبية، 
والتي بدورها تساعد في تحسين فهم “شمولية 

البشرية” وفقا لرؤية جاللتكم اإلنسانية.
وأخيرًا، أود أن أختتم بش���يء خاص وشخصي. 
حينما كنت طالبا في العشرين من عمري كغيري 
من أقراني الطالب، كنت متفائالً ومثاليًا وبدأت 
أدرس تاري���خ األديان وتدربت على يد أس���تاذي 
في هذا المجال؛ ألنني كنت مقتنعا أن الجاهلية 
الدينية واحدة من أسباب الصراعات بين الناس 

والثقافات واألديان. 
أنا شخص متواضع جدا ومن أصول متواضعة، 
لكن���ي لم أفق���د األمل في المس���اهمة في الحرب 

ضد الجاهلية الدينية، وإذا سمحتم جاللتكم لي 
بتردي���د بعض م���ن كلماتك���م “إن الجهل هو عدو 
للس���الم”. لم أك���ن أتخي���ل حينما ابلغ الخمس���ين 
من عمري أن أتشرف بالمثول أمام ملك عطوف 
كري���م مثلك���م ي���ا صاح���ب الجالل���ة يق���ول ه���ذه 

الكلمات بكل شجاعة ووضوح وعزيمة قوية.
وإنه لمن دواعي ش���رفي الخدمة ضمن مشروع 
جاللتك���م العالم���ي وس���وف أؤدي عمل���ي بكل ما 

أوتيت من طاقة وقوة.
شكرًا لجاللتكم.

المير: جاللتكم وضعتم النقاط على الحروف
ثم ألقت اإلعالمية سمية المير كلمة هذا نصها: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
سيدي يا صاحب الجاللة،،

يا ذروة سنام الوطن،، وقمة شموخه،، ويا سليل 
أكارم العروبة،، وعظيم فخرها..

أق���ول ي���ا صاحب الجالل���ة نيابًة ع���ن مركز حمد 
العالمي للتعايش الس���لمي وأعضاء جمعية هذه 
ه���ي البحري���ن، وحولك ه���ذه العصب���ة من خيرة 
أبنائك، ش���كرا يا س���يدي لعظيم فضلك بأن نقف 

بين يدي راعي نهضة السالم والتعايش..
شكرا، بأن جعلت التسامح والسالم أول الطريق 

نحو العزة والمجد والفخار.
ش���عوب األرض يا صاحب الجاللة، يسكن األمن 
والسالم أحالمهم،، أما نحن في مملكتك الزاهرة 

يرقد السالم أعماقنا ويستقر واقعنا..
أس���رة  نعي���ش  ب���أن  الش���رف  به���ذا  لنكتف���ي 
للوح���دة  للعه���ود، حاضن���ة  بحريني���ة،، حافظ���ة 
الوطني���ة، بعباءتها وبرايته���ا الخليفية،، بروحها 

وبوجدانها،، وباعتزاز أبنائها.
فنح���ن الي���وم ي���ا صاح���ب الجالل���ة، نق���ف وقفة 
صنادي���دَ ح���ٍق ف���ي كل أصق���اع األرض، حاملين 
نموذجا فريدا في التعايش الس���لمي والتس���امح 

بي���ن األديان واألع���راق، لم ي���أت إال بفضل رؤية 
حكيم���ة، وبصيرة ني���رة، لملك م���ن هللا تعالى به 
عل���ى ه���ذه األرض الخال���دة، جع���ل م���ن المحب���ة 
والتعاي���ش والس���الم والتس���امح، أسس���ا رصينة 

وركائز متينة لحكمه قوال وعمالً…
س���يدي ي���ا صاح���ب الجالل���ة، باألم���س القري���ب 
وقف���ت وف���ود العال���م إج���الال واحترام���ا لحكمة 
جاللتك���م عندما زينت أروق���ة البيت االممي في 
نيويورك بانجازاتكم في مجال التعايش السلمي 
فق���د وضعت���م النقاط على الح���روف وقدمتم ما 
عجز ع���ن تقديمه اآلخرون، وقدرتم المس���تقبل 
برؤيتكم المستنيرة حق تقدير،، فأشادوا باألمن 
وباالس���تقرار ف���ي البحري���ن، وأك���دوا أنه���ا م���ن 
أه���م ال���دول الجاذب���ة للتط���ور والتق���دم والبناء، 

وترسيخ السالم.
القليل���ة  األي���ام  ف���ي  ياس���يدي  وسنش���هد  كم���ا 
الرس���مي النج���از أكاديم���ي  التدش���ين  القادم���ة، 

رائد، يتمثل بإطالق كرس���ي المل���ك حمد للحوار 
بي���ن األديان والتعايش الس���لمي، في أحد اعرق 
واكب���ر جامع���ات أوروب���ا، وهي جامعة س���ابيانزا 
مئ���ة  م���ن  أكث���ر  به���ا  يلتح���ق  الت���ي  االيطالي���ة، 

وعشرين ألف طالب وطالبة.
أكب���ر  رئاس���ته  ش���رف  عل���ى  تناف���س  الكرس���ي 
األس���اتذة االكادميين، ليضي���ف تخصصا حديثا 
ف���ي قس���م العلوم اإلنس���انية ف���ي تل���ك الجامعة 
العريقة. وهو البروفيس���ور اليساندرو ساجيورو 

الذي يشاركنا اليوم الشرف بلقاء جاللتكم.
س���يدي حض���رة صاح���ب الجالل���ة مل���ك الب���الد 
المفدى،، ان ما قدمتموه للبحرين جعلها التكون 
إال ف���ي الص���دارة والري���ادة، فردوس���ا يقصده���ا 
الن���اس م���ن كل ص���وب، تنصهر عل���ى أرضها كل 
األعراق واألديان والمذاهب، واألرواح والدماء، 
نح���و ه���دف واح���د، وه���و بن���اء الوطن ي���دا بيد، 
وس���اعدا بس���اعد، يحلقون في فض���اءات العالم 

بالعلم، وباالنجاز، ويتسلحون بالسالم والمحبة.
فطوب���ى لراعٍ  حكم فبنى فأحك���م بناءه، وهنيئا 
لش���عب ضرب���ت ج���ذوره ميادين العم���ل، وبلغت 
أفرعه س���ماء اإلنجاز، يقف ثابتا بوسام عٍز على 

صدره، هو اسمك يا حمد.
بعد ذلك قدم البروفيس���ور اإليطالي أليس���اندرو 
س���اجيورو الهدية الرمزية م���ن الرئيس بياغيني 
عب���ارة ع���ن )المنيرف���ا( رم���ز الحكم���ة م���ن قل���ب 
الجامعة المرسلة لجاللة الملك من العمادة العليا 
بالجامعة وهي عبارة عن ميدالية س���ابينزا التي 
تمن���ح فقط لقادة الدول مع إهداء خاص باس���م 

جاللة الملك.
ث���م تش���رف الجميع بالس���الم على جالل���ة الملك 
وتشرف أيضا وفد من جامعة سابيانزا اإليطالية 
والبروفيس���ور الفائز برئاسة كرس���ي الملك حمد 
للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي بالس���الم 

على جاللته.
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اس���تقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، في قصر الصخير، أمس رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الس���لمي وأعضاء جمعية “هذه هي 
البحرين”، والمشاركين والمساهمين في فعاليات )هذه هي البحرين( التي أقيمت تحت رعاية كريمة من جاللة الملك في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، وبمناسبة التدشين الرسمي 

لكرسي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي في جامعة سابيانزا اإليطالية والذي يعتبر تخصصا علميًا حديثا يضاف إلى العلوم اإلنسانية فيها.

وفي بداية االس���تقبال، تفضل صاحب الجاللة 
بإلقاء كلمة سامية، فيما يلي نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد لله، والصالة والس���الم على رس���ول هللا، 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
الحضور الكريم،، بعد السالم عليكم ورحمة هللا 
وبركاته نرحب بك���م في لقائنا هذا، الذي ننتهز 
فرصته لنس���جل تقديرنا لجهودك���م المتواصلة 
ومس���اعيكم الموفقة في نش���ر الرس���الة النبيلة 
لمركزنا العالمي للتعايش السلمي، والعمل على 
تحقيق أهدافه اإلنس���انية التي جّسدها “إعالن 
مملكة البحرين”، وتقديمه كمرجع عالمي يعمل 
عل���ى تعزيز قي���م الس���الم والتس���امح والتأكيد 
عل���ى حري���ة الفك���ر والمعتقد في إط���ار العيش 
المش���ترك، ال���ذي ال بدي���ل عن���ه لعال���م متصالح 

وآمن. 
لقد أفرحنا نجاح برنامج عملكم خالل زيارتكم 
األخي���رة لمدينة نيوي���ورك، وتنظيمك���م للعديد 
م���ن الفعاليات لتعريف المجتمع الدولي بالوجه 
الحضاري والتنوع اإلنس���اني لبلدنا العزيز، وبما 

يحمله من عمٍق وثراء. 
كما نب���ارك لكم، بهذه المناس���بة، النتائج الطيبة 
ألعم���ال الندوة رفيعة المس���توى التي ناقش���ت 
دور القي���ادات الديني���ة ف���ي تهيئ���ة مجتمع���ات 
مسالمة، التي جاءت مؤكدة على التزام وقدرة 
مملك���ة البحري���ن ف���ي دع���م األجن���دة التنموية 
الدولية، واإلس���هام بفعالية في تحقيق الس���الم 

العالمي. 
ون���ود به���ذا الخص���وص، أن نش���ير إل���ى ال���دور 
الرائ���د أله���ل البحري���ن، ف���ي تش���كيل النموذج 
البحريني الفريد، الذي يستمد خصوصيته من 
مواقفهم الوطنية وإرادتهم الصلبة وقناعاتهم 
المس���تنيرة، فه���م عل���ى ال���دوام خي���ر م���ن يعّبر 
عن ال���روح البحريني���ة الودودة والمتس���امحة، 
واليقظ���ة ف���ي ذات الوق���ت، لحصان���ة ومنع���ة 

المجتمع من مظاهر التطرف وتبعاته.
 وس���تعمل البحرين، وبعون م���ن القدير، لتبقى 
موطن خيٍر واس���تقرار، وسنسعى مع اصدقائنا 
وش���ركائنا ليح���ل الس���الم الش���امل ف���ي العالم، 
وليك���ون الحوار والتق���ارب واالحترام والمحبة 
أساس العالقات بين الشعوب، وكما قال تعالى 
���ا َخَلْقَناُكْم  َه���ا النَّاُس ِإنَّ في محك���م كتابه:))َيا َأيُّ
َوَقَباِئ���َل  ُش���ُعوًبا  َوَجَعْلَناُك���ْم  َوُأْنَث���ٰى  َذَك���ٍر  ِم���ْن 

لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم((. 
فكل الش���كر والتقدير لكم م���رة أخرى، وأخص 
عل���ى  البحري���ن”  ه���ي  “ه���ذه  جمعي���ة  بالذك���ر، 
جهودها ف���ي التعريف بقص���ة نجاحنا الوطنية 
ف���ي مج���ال العي���ش المش���ترك، متوجه���ًا كذلك 
بالتهان���ي للبروفس���ور س���اغيورو عل���ى تعيين���ه 
أستاذًا للكرسي األكاديمي بالجامعة اإليطالية، 
الجدي���دة  مهام���ه  ف���ي  النج���اح  ل���ه  متمني���ن 
لدع���م وتطوي���ر البح���ث العلم���ي والمعرفي في 
مج���ال تعزي���ز التق���ارب اإلنس���اني لمد جس���ور 
التس���امح والوئام بين الشعوب، متمنيًا للجميع 
الموق���ر  س���عيهم  ف���ي  والس���داد  التوفي���ق  كل 
لخدم���ة البحري���ن وحمل رس���التها لخي���ر العالم 

واستقراره. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

أس���باب  أب���رز  الديني���ة  الجاهلي���ة  س���اجيورو: 
الصراعات

أليس���اندرو  اإليطال���ي  البروفيس���ور  ألق���ى  ث���م 
ساجيورو كلمة قال فيها:

سيدي حضرة صاحب الجاللة
إنه لمن دواعي الشرف بالنسبة لي أن أقف هنا 

في المنامة أمام جاللتكم.
وف���ي الب���دء أود أن أعب���ر ع���ن عمي���ق ش���كري 
وتقدي���ري لجاللتكم على دعوتكم لي مع بعض 
الطلب���ة م���ن جامع���ة “س���ابينزا” لزي���ارة بالدكم 
الرائعة. بعض هؤالء الطلبة يتابعون دراس���تهم 
من خالل الكرس���ي الذي يحمل اس���م جاللتكم 
الغال���ي والذي خصصتموه للح���وار بين األديان 
والتعاي���ش الس���لمي، وأس���تطيع الق���ول ب���دون 
أدنى ش���ك في إن هذه التجربة الرائعة ستتيح 

لهم الفرصة لتعلم أكثر من ذي قبل.
لق���د تم تكليفي بنق���ل تحيات رئي���س الجامعة 
يوغيني���و قودي���و إلى مق���ام جاللتكم الس���امي 
وش���كركم على تفضلكم بإنش���اء كرس���ي الملك 
حم���د للح���وار بين األدي���ان والتعايش الس���لمي 
ف���ي جامع���ة “س���ابينزا”. إن جامعة س���ابينزا لها 
تاري���خ طوي���ل كجامع���ة محترم���ة تعم���ل ف���ي 
مج���ال الدراس���ات الدينية، ولكن هذا الكرس���ي 
الجدي���د ابت���كار عمي���ق وس���وف يس���اعدنا في 

تعزيز جوانب اإللمام الهادف بعلوم األديان.
كما تم تكليفي كذلك بنقل تحيات البروفيسور 
بياغيني رئيس مؤسس���ة س���ابينزا التي قدمت 
له���ا دع���م جاللتك���م ومس���اندتكم خ���الل الع���ام 
2017 م���ن خ���الل المؤسس���ة الملكي���ة الخيرية 

ف���ي البحري���ن. وبفضل دعم جاللتكم الس���امي 
تمكن���ت مؤسس���ة س���ابينزا م���ن تقدي���م الدع���م 
والمس���اندة للطلب���ة م���ن منطقة وس���ط أيطاليا 
المتأثري���ن بالزل���زال كم���ا تمكن���ت م���ن إقام���ة 
العديد من الفعاليات التي ساهمت في تحسين 
كبير لرس���الة المؤسس���ة ودعم البحوث وتعزيز 
م���ن  العدي���د  ف���ي  الثقاف���ة والتمي���ز والتوس���ع 

الفعاليات والمنح الدراسية المقدمة.
وتفضل���وا جاللتكم بقبول ه���ذه الهدية الرمزية 
م���ن الرئيس بياغيني عبارة ع���ن )المنيرفا( رمز 

الحكمة من قلب جامعتنا.
وأخي���رًا ولي���س آخ���رًا، أتش���رف بنق���ل تحي���ات 
رئيس���ة  برينزيفال���ي  إيمانوي���ال  البروفيس���ورة 
القس���م بالجامع���ة الت���ي أنش���أتهم فيها كرس���ي 
الديان���ات  دراس���ة  مج���ال  ف���ي  جاللتك���م 
والعل���وم  والعالمي���ة  والش���رقية  اإلبراهيمي���ة، 
الخ���اص  التركي���ز  م���ع  والتاري���خ  االجتماعي���ة 
عل���ى تاري���خ المس���يحية. وف���ي ه���ذا الس���ياق 
س���يجد كرس���ي جاللتكم البيئة المناس���بة للنمو 
بفضل دعم جاللتكم وكذلك س���يجد كل الدعم 

والمساندة من الجامعة ليصبح كرسي جاللتكم 
ش���جرة عمالق���ة ف���ي قل���ب أوروب���ا والعاصم���ة 

األبدية روما ورمزية المكان والكيان الفريد.
دعمك���م ومس���اندتكم  عل���ى  لجاللتك���م  ش���كرًا 
المس���تمرة ولس���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد آل 
الخيري���ة  الملكي���ة  المؤسس���ة  رئي���س  خليف���ة 
المخصص لمؤسسة سابينزا وهي بمثابة القلب 
لتقديم شتى أنواع المعونة والمساعدة للطلبة 
لمواجه���ة كاف���ة الصع���اب. كم���ا نتطل���ع بالطب���ع 
لتطوي���ر المش���روعات لتقديم الدع���م الملموس 
إل���ى الطلبة في المس���تقبل والباحثين الش���باب 
الواس���عة  النش���اطات  بتحقي���ق  يتعل���ق  فيم���ا 

لكرسي الملك حمد.
ف���ي غضون هذه األيام الت���ي قمت فيها بزيارة 
بالدك���م لقد تعرف���ت على الكثيري���ن من الناس 
ولق���د تأثرت عميقًا حينما ش���اهدت مدى حرية 
األدي���ان المتج���ذرة في تاري���خ بالدكم الجميلة 
وف���ي صمي���م المش���روع اإلصالح���ي الطم���وح 
بقي���ادة جاللتكم وسياس���تكم المس���تنيرة. كما 
زرت العدي���د من أماكن العب���ادة خالل تجوالي 
وه���م  الكثيري���ن  م���ع  والتقي���ت  المدين���ة  ف���ي 
يمارس���ون ش���عائرهم الديني���ة كالمعتاد. ش���كرًا 

جاللتكم على دعوتكم لنا.
للتك���رم  إل���ى جاللتك���م  وأود توجي���ه الدع���وة 
بتش���ريفنا بحضورك���م حفل االفتتاح الرس���مي 
لكرس���ي المل���ك حم���د ف���ي العاصم���ة اإليطالية 
روما يوم االثنين الموافق 5 نوفمبر في جامعة 

سابينزا. 
كرس���ي المل���ك حم���د س���وف يلع���ب دورًا هام���ًا 
ف���ي الحي���اة المس���تقبلية ف���ي جامعة س���ابينزا 
الت���ي تض���م أكبر جالي���ة من الطلبة واألس���اتذة 
الجامعيي���ن في أوروبا. حي���ث يوجد بالجامعة 
100,000 طال���ب وطالب���ة، و 3,500 أكاديمي���ًا 
و 11 كلي���ة و 63 قس���م و 81 برنام���ج. وس���يتم 
تقدي���م أنش���طة كرس���ي جاللتك���م عل���ى ث���الث 

مستويات:
-1 درج���ة البكالوري���وس ف���ي التاري���خ، العلوم 

االجتماعية، واألديان.
-2 درجة الماجستير في دراسات األديان.

-3 درج���ة الدكت���وراه ف���ي األدي���ان والتأم���الت 
الثقافية.

ي���ا صاح���ب الجالل���ة: م���ن اآلن فصاع���دًا م���ن 
المتوقع خالل العام المقبل أن ينضم 250 طالبًا 
وطالب���ة للدراس���ة من خ���الل كرس���ي جاللتكم 
للح���وار بي���ن األدي���ان والتعايش الس���لمي. كما 
س���يقوم كرس���ي جاللتك���م بتوجي���ه مجموع���ة 
م���ن الباحثين الش���باب وتدريبه���م في مجاالت 
التاري���خ والعالق���ات المعاص���رة بي���ن األدي���ان، 
والتعددي���ة الديني���ة م���ع التركي���ز بصفة خاصة 
على التاريخ واألقليات الدينية. وتتمحور هذه 

الدراس���ات والتدري���ب ومجموع���ة البحث على 
التعايش الس���لمي من حيث المعنى فيما مضى 
والواقع في حياتنا المعاصرة، وفي الحقيقة يا 
صاحب الجاللة، س���يقومون بدراس���ة النموذج 
الحي لمملكة البحرين من واقع الحياة اليومية 

هنا.
صاح���ب الجالل���ة: لق���د طالع���ت باهتم���ام كبير 
كلم���ات جاللتكم الش���جاعة في “إع���الن مملكة 
الدين���ي  بالتس���امح  يتعل���ق  فيم���ا  البحري���ن” 
كمش���روع سياسي لمس���تقبل اإلنسانية. وأتفق 
تمام���ًا مع رس���الة جاللتك���م ومع اإلع���الن الذي 
يش���كل أساس���ًا للنق���اش لي���س فق���ط م���ع طلبة 
جامعت���ي ولكن في كافة المواق���ف المتوقع أن 

أتصرف فيها كأستاذ جامعي.
ولق���د تعودت أن أقول لطالبي أن الكلمات هي 
األه���م وأن الكلمات هي األق���وى ونحن بحاجة 
لمعرفة الكلمات واإللمام بقدراتها حينما نحكي 
ع���ن تاريخه���ا وتحس���ين معرفتن���ا به���ا. ولق���د 
وج���دت في اإلعالن الكثير من الكلمات الرائعة 
بالفع���ل والتي تعبر بجالء ووضوح عن رس���الة 
الس���الم م���ن هذا الم���كان.، من مملك���ة البحرين 
قل���ب الحض���ارات العريقة، إن كلم���ات جاللتكم 
ودورك���م بصفتك���م عاهل ه���ذه الب���الد الحكيم 

والتي تريدون إرسالها إلى العالم أجمع.
يت���م  أن  يج���ب  الت���ي  الكلم���ات  بع���ض  هن���اك 
اس���تخدامها بعناي���ة خاصة، وكم���ا أود أن أعلم 
طالبي الكلمات التي توصف األس���ئلة المتعلقة 
بالتعددية الدينية والتي يمكن أن يكون معاني 
مختلف���ة: يمك���ن أن يكون له���ا مع���ان إيجابية، 
كم���ا يمك���ن أن يكون لها معان س���لبية، أو معان 
غامض���ة. وعلى س���بيل المثال كلمة “تس���امح”. 
فم���ن المفت���رض أن نك���ون متس���امحين ونحن 
نتف���ق عل���ى ذل���ك، ولك���ن التس���امح عل���ى مدار 
التاري���خ الطوي���ل م���ن اللغ���ة الالنيني���ة: تولي���ر 
معناه���ا “توليرانتي���ا” بااليطالي���ة، وه���ي تعن���ي 
القبول بالس���يىء، بصفة خاصة ف���ي العالقات 
بي���ن األش���خاص، حي���ث يمث���ل الواح���د نفس���ه 
كمس���ؤول أعل���ى من اآلخ���ر وفي تل���ك الحالة، 
وباختص���ار ش���ديد، تكون الكلم���ة غامضة ومن 
“احت���رام،  مث���ل  كلم���ات  اس���تخدام  األحس���ن 
صداق���ة، تج���اوب” فضالً ع���ن تس���امح. وكلمة 
أخ���رى قريب���ة المعنى ف���ي السياس���ات الدولية 
“تكامل” يجب أن تذكرن���ا بأن الثقافات األلفية 
ال يجوز تكميل بعضها اآلخر إذا كان ذلك يعني 
إلغ���اء البع���ض اآلخر: وإنه س���كون من التحدي 
بم���كان حينما نخاط���ب القل���وب والعقول دون 

إنكار لهوية اآلخرين.
وبع���د ق���راءة إع���الن مملك���ة البحري���ن وخالل 
زيارت���ي هذه إلى المملكة ب���دأت أفكر في مبدأ 
حري���ة األديان، ليس ككلمات مجردة بل فرصة 

المنامة - بنا

جاللـة الملك: ال بديل عن العيــــــــــــش المشترك لعالم متصالح وآمن
الفك��ر ملتزم��ون بدع��م األجن��دة التنموي��ة الدولي��ة واإلس��هام ف��ي تحقي��ق الس��ام العالم��ي وحري��ة  الس��ام  تعزي��ز  ف��ي  عالم��ي  مرج��ع  للتعاي��ش  العالم��ي  مركزن��ا 

النم��وذج البحرين��ي فري��د ف��ي حصان��ة ومنعة المجتم��ع من مظاه��ر التط��رف وتبعاته
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القائ����د  نائ����ب  العه����د  ول����ي  بع����ث 
لرئي����س  األول  النائ����ب  األعل����ى 
مجل����س ال����وزراء صاح����ب الس����مو 
الملكي األمير س����لمان بن حمد آل 
خليف����ة، ببرقية تعزية ومواس����اة، 
لرئي����س جمهوري����ة الهن����د رام ناث 
كوفين����د، إث����ر حادث ده����س قطار 
لمجموع����ة من األش����خاص بوالية 

البنج����اب وما نتج عنه من وفيات 
وإصابات.

ف����ي  العه����د  ول����ي  س����مو  وأع����رب 
برقيته عن خالص تعازيه وصادق 
مواس����اته لرئي����س جمهورية الهند 
وألس����ر الضحايا والش����عب الهندي 
ا س����موه للمصابين  الصديق، متمنيًّ

الشفاء العاجل.

بع���ث ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حم���د آل خليف���ة، ببرقي���ة تعزي���ة 
ومواساة لرئيس الجمهورية التونسية 
الرئي���س الباج���ي قاي���د السبس���ي، إث���ر 
الفيضانات التي ش���هدتها عدة واليات 
ف���ي الجمهوري���ة التونس���ية وم���ا نت���ج 

عنها من وفيات ومفقودين.
وأع���رب س���مو ول���ي العهد ف���ي برقيته 
ع���ن خال���ص تعازيه وصادق مواس���اته 
ف���ي  التونس���ية  الجمهوري���ة  لرئي���س 
ضحاي���ا الفيضان���ات، س���ائالً هللا العلى 
القدي���ر أن يرح���م الضحاي���ا ويغفر لهم 
وأن يس���كنهم فس���يح جناته وأن يلهم 

أهلهم الصبر والسلوان.

بعث رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، ببرقية 
تعزية ومواس���اة، إلى رئي���س الهند رام ناث 
كوفين���د، إثر حادث ده���س قطار لمجموعة 
م���ن األش���خاص بوالي���ة البنجاب وم���ا نتج 
عن���ه م���ن وفي���ات وإصابات.وأع���رب س���مو 
رئي���س ال���وزراء ف���ي برقيت���ه ع���ن خال���ص 
تعازي���ه وص���ادق مواس���اته لرئي���س الهن���د 

وألس���ر الضحايا والش���عب الهندي الصديق، 
متمنيًا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كم���ا بع���ث س���موه برقي���ة تعزي���ة ومواس���اة 
مماثل���ة ال���ى رئي���س وزراء الهن���د نارين���درا 
مودى، أعرب سموه فيها عن صادق تعازيه 
ومواس���اته بضحاي���ا القطار، س���ائال هللا عز 
وجل أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء 

والعافية.

... وسموه يعّزي الهند سمو ولي العهد يعّزي تونس سمو رئيس الوزراء يعزي الهند

جاللة الملك مستقبال رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وأعضاء جمعية “هذه هي البحرين”، والمشاركين في فعاليات “هذه هي البحرين” بنيويورك
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ت���رأس رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة اجتماع عم���ل خصه س���موه لتحديد الرؤية 
المستقبلية للحكومة ووضع األطر األساسية لها في ضوء مخرجات ورش العمل والسياسات والمبادرات التي تمخضت عنها 

وبرنامج التوازن المالي، وذلك بقاعة االجتماعات بمكتب سموه بقصر القضيبية صباح أمس. 

وخ���ال االجتم���اع أك���د صاح���ب الس���مو 
أولوي���ات  أن  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
ه���ي  المقبل���ة  المرحل���ة  ف���ي  الحكوم���ة 
اس���تدامة الموارد والمحافظ���ة على النمو 
البحري���ن  تنافس���ية  االقتص���ادي وزي���ادة 
وضمان اس���تمرار حص���ول المواطن على 
أفض���ل وأج���ود الخدم���ات الحكومية في 
أجواء آمنة ومس���تقرة، ووجه س���موه بأن 
تك���ون االس���تراتيجية المس���تقبلية قائمة 
عل���ى مب���دأ أن “أولوي���ات الحكوم���ة ه���ي 

أولويات المواطن”. 
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ون���وه 

الت���ي  المتقدم���ة  المرات���ب  إل���ى  ال���وزراء 
حققتها الحكومة وبوأت البحرين الريادة 
عربي���ا ودولي���ا وف���ق المؤش���رات الدولية، 
مؤك���دا س���موه أن التح���دي األكب���ر أم���ام 
الحكوم���ة هو الحفاظ على ما تحقق على 
صعي���د التنمية بمختلف أوجهه���ا، والبناء 
عل���ى األس���س القوي���ة الت���ي وضعته���ا لما 

يلبي احتياجات المواطنين. 
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  واس���تعرض 
م���ا  االجتم���اع  خ���ال  ال���وزراء  رئي���س 
عمله���ا،  برنام���ج  ف���ي  الحكوم���ة  حققت���ه 
وم���ا أنجزت���ه عل���ى صعي���د المح���اور التي 

تضمنها البرنامج ومنها الشأن االقتصادي 
واالجتماع���ي والتش���ريعي، وق���ال س���موه 
“إن الوض���ع االقتص���ادي دائما هو التحدي 
أم���ام الحكوم���ات، ومس���ؤوليتنا مضاعفة 
الجه���د واإلس���راع بوتيرة العم���ل للتعامل 
مع هذا التحدي في ظل الظروف السائدة 
بإعاء حس العمل والمسؤولية الجماعية 
والمش���تركة”، مضيفا س���موه “إن هاجسنا 
األول عند وضح مامح أية استراتيجية 
مستقبلية هو مصلحة المواطن واألجيال 
وضمان عيش���هم ف���ي بيئة مس���تقرة ذات 

تنمية اقتصادية مرتفعة”.

سمو رئيس الوزراء يترأس اجتماع عمل خصه لتحديد الرؤية المستقبلية للحكومة

المنامة - بنا

أولويات الحكومة هي أولويات المواطن
المستقبلية ال���رؤي���ة  ل��ت��ح��دي��د  ع��م��ل  اج��ت��م��اع  ي��ت��رأس  ال�����وزراء  رئ��ي��س  س��م��و 

مسؤوليتنا 
مضاعفة 

الجهد 
والعمل 
للتعامل 

مع الوضع 
االقتصادي

التحدي 
األكبر هو 

الحفاظ على 
ما تحقق 

على صعيد 
التنمية

استدامة 
الموارد 

والمحافظة 
على النمو 

وزيادة 
التنافسية

هاجسنا 
مصلحة 
األجيال 
وضمان 

عيشهم في 
بيئة مستقرة
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ل���دى تس���لم س���موه جائزة األمم المتحدة التي نالته���ا وزارة الصحة، أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات الطبية.

وش���دد س���موه عل���ى ض���رورة الحف���اظ عل���ى 
المنج���زات والري���ادة التي حققته���ا الحكومة 
في المس���يرة الصحية، وذل���ك باالهتمام أكثر 
بالجوان���ب التش���خيصية والبحثي���ة وزي���ادة 
ف���رص التدري���ب أم���ام األطب���اء ف���ي المراكز 
العالمي���ة بم���ا يع���زز م���ن الثق���ة بي���ن المواطن 
والطبيب البحريني، منوها سموه بالنجاحات 
مكافح���ة  عل���ى صعي���د  تحقيقه���ا  ت���م  الت���ي 

األمراض غير السارية.
الملك���ي رئي���س  الس���مو  ه���ذا وكان صاح���ب 
ال���وزراء ق���د اس���تقبل بقص���ر القضيبية أمس 
وزي���رة الصح���ة فائق���ة الصال���ح، الت���ي أهدت 
لس���موه الجائ���زة رفيعة المس���توى التي نالتها 
وزارة الصح���ة م���ن منظم���ة األم���م المتح���دة، 
عقب اختيارها لجائزة فريق العمل المش���ترك 
بين الوكاالت التابع���ة لألمم المتحدة؛ تقديرا 
لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية 
المس���تدامة المتعلقة بمكافحة األمراض غير 

السارية.
وخ���ال اللق���اء، هن���أ صاح���ب الس���مو الملكي 

وجمي���ع  الصح���ة  وزي���رة  ال���وزراء  رئي���س 
اإلنج���از  ه���ذا  بتحقي���ق  بال���وزارة  العاملي���ن 
بجه���ود  س���موه  مش���يًدا  المش���رف،  الدول���ي 
وكف���اءة الك���وادر الطبي���ة واإلداري���ة العامل���ة 
ب���وزارة الصح���ة وم���ا حققت���ه م���ن إنج���ازات 
اس���تحقت تقدير منظمة األم���م المتحدة، في 
مج���ال مكافحة األم���راض وااللت���زام بأفضل 
معايير الصحة والوقاية والحفاظ على صحة 

المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
وعبر س���موه عن اعتزازه وفخ���ره بما يحققه 
أبناء البحرين من منجزات عالمية رائدة في 
مختلف المجاالت، تجس���د ما يتمتع به أبناء 
المملكة من كفاءة وقدرات إبداعية متميزة، 
مؤك���ًدا س���موه أن ه���ذه اإلنجازات المش���رفة 
تعكس نجاح جهود البحرين وإيمانها بأهمية 
االس���تثمار في المواطن البحرين���ي باعتباره 

الثروة الحقيقية للوطن.
ونوه س���موه بما يش���هده القطاع الصحي من 
تطور مس���تمر بهدف توفير أرقى مستويات 
والمقيمي���ن،  للمواطني���ن  الصحي���ة  الرعاي���ة 

والحف���اظ على المس���توى المتقدم والس���معة 
الطيب���ة الت���ي حققته���ا المملك���ة ف���ي مج���ال 

الطب والعاج على مستوى المنطقة.
وأك���د س���موه أن الحكوم���ة ال تدخ���ر جه���ًدا 
ف���ي دع���م القط���اع الصح���ي والنه���وض ب���ه 
ف���ي إط���ار ما يش���كله هذا القطاع م���ن أهمية 
حيوية في إرس���اء دعائم التنمية المستدامة 

ف���ي المملك���ة، م���ن خ���ال جهوده���ا لتطوي���ر 
المنظوم���ة الصحي���ة ورف���ع ج���ودة وكف���اءة 
تقديم الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع.

ع���ن  الصح���ة  وزي���رة  أعرب���ت  جانبه���ا،  م���ن 
الس���مو  لصاح���ب  والتقدي���ر  الش���كر  خال���ص 
الملك���ي رئيس الوزراء عل���ى رعاية واهتمام 
س���موه بالقطاع الصحي، وتوجيهات س���موه 

المس���تمرة التي كان لها بالغ األثر في تحقيق 
إنج���ازات عالمي���ة رائ���دة تجس���د م���ا تولي���ه 
الحكوم���ة برئاس���ة س���موه م���ن دعم مس���تمر 
مختل���ف  م���ن  الصح���ي  بالقط���اع  لارتق���اء 
النواح���ي، لتوفي���ر خدم���ات صحي���ة تتس���م 
بالج���ودة ومتوافق���ة م���ع المعايي���ر الصحي���ة 

العالمية.

وعب���رت ع���ن االعت���زاز والفخ���ر بف���وز وزارة 
الصحة بهذه الجائزة الرفيعة، مؤكدة أن هذا 
اإلنجاز لم يكن ليتحقق لوال المتابعة الحثيثة 
م���ن س���موه لضم���ان تقديم أفض���ل الخدمات 
الصحي���ة، والتي س���اهمت في وصول مملكة 
البحري���ن إلى مس���تويات متقدمة في مجال 

الرعاية والوقاية الصحية.

المنامة - بنا

بلدنـــا يزخـــر بالكفـــاءات الطبيـــــة
ال��م��ت��ح��دة م���ن وزي�����رة الصحة ال������وزراء ي��ت��س��ل��م ج���ائ���زة األم����م  س��م��و رئ��ي��س 

سمو الشيخة زين بنت خالد مستقبلة رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي 

دمج ذوي االحتياجات في المجتمع
س��م��و ال��ش��ي��خ��ة زي����ن: ن��س��ع��ى ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل “ال���ح���راك ال���دول���ي”

اس���تقبلت حرم نائب رئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ علي بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري للمركز البحريني للحراك الدولي س���مو الشيخة 
زين بنت خالد آل خليفة بمكتبها أمس، رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان وعدًدا من أعضاء مجلس اإلدارة، وفي 

بداية اللقاء رحبت سمو الشيخة زين بالحضور، مشيدًة بالدور الذي يقوم به المركز في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة في مملكة البحرين.

كم���ا ت���م خ���ال اللق���اء مناقش���ة ع���دد م���ن 
الموضوعات وآخر المستجدات في شؤون 
ذوي االحتياج���ات الخاص���ة وأب���رز أعم���ال 

وأنش���طة المرك���ز للفت���رة القادم���ة، مثمن���ًة 
س���موها بما يبذل���ه المركز وجمي���ع أعضائه 
لتطوير أعمال المركز والس���عي لدمج ذوي 

االحتياجات في المجتمع وتوثيق الروابط 
بينه���م وإزال���ة جمي���ع العقب���ات أمامهم بما 

يسهم في تنمية المجتمع البحريني.

م����ن جانبهم، تقّدم رئي����س وأعضاء المركز 
البحرين����ي للح����راك الدولي بجزيل الش����كر 
واالمتنان لس����مو الش����يخة زي����ن بنت خالد 
آل خليف����ة على م����ا يلقاه المرك����ز من دعم 
س����موها الكبير ومس����اندتها لجمي����ع أعماله 

وأنشطته.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء 
أشاد بما يشهده 
القطاع الصحي 

من تطور مستمر 
بهدف توفير 

أرقى مستويات 
الرعاية الصحية 

للمواطنين 
والمقيمين

المنامة- بنا

تلق���ى رئيس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة برقي���ة 
ش���كر جوابية م���ن أخيه عاهل 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
ا عل���ى برقية  س���عود، وذلك ردًّ
التعزي���ة والمواس���اة التي بعث 
بها س���موه إليه بوف���اة المغفور 

له���ا ب���إذن هللا تعال���ى صاحب���ة 
بن���ت  ن���ورة  األمي���رة  الس���مو 
تركي بن عبدهللا بن سعود بن 
فيصل آل سعود، ضّمنها خادم 
خال���ص  الش���ريفين  الحرمي���ن 
لصاح���ب  وتقدي���ره  ش���كره 
الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
عل���ى مش���اعر س���موه األخوية 
ا لسموه موفور  الكريمة، متمنيًّ

الصحة والسعادة.

... برقية ولي العهد السعودي

كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر  «
جوابية مماثلة من أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو 

الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه األخوية الكريمة 
ا لسموه موفور الصحة والسعادة. متمنيًّ

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر القيادة السعودية

فتــــح مجـــاالت تعـــاون جديـــدة مــع ألمانيـــا
س��م���و رئيس ال��وزراء يؤك�����د أن الس��في�����ر بوكم���ان س��يلق�ى كل أش��ك�ال الدع���م

اس���تقبل رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
س���فير جمهورية ألمانيا االتحادية المعتمد 
ل���دى المملك���ة كاي ثامو بوكمان، بمناس���بة 
ف���ي  الدبلوماس���ي  تس���لمه مهم���ات عمل���ه 

المملكة.
وف���ي اللق���اء، نّوه صاح���ب الس���مو الملكي 
رئيس الوزراء بمتانة العاقات التي تربط 
بي���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة ألماني���ا 
االتحادية، وما يش���هده التعاون المش���ترك 
بي���ن البلدي���ن م���ن نم���و وتط���ور في س���ائر 
المج���االت، مؤك���ًدا س���موه ح���رص مملك���ة 
البحرين على االرتقاء بالتنسيق اإليجابي 
والتعاون الثنائي البناء بما يخدم توجهات 
البلدي���ن نح���و التنمي���ة والتط���ور وتعزي���ز 

دعائم األمن واالستقرار.
وأكد صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء 

للس���فير األلمان���ي أن���ه س���يلقى كل أش���كال 
الدعم واإلس���ناد من األجهزة الحكومية بما 
يدع���م عمله ف���ي تعزي���ز العاق���ات الثنائية 

بين البلدين وفتح مجاالت جديدة للتعاون 
المشترك على كافة األصعدة.

وأعرب السفير األلماني الجديد لدى المملكة 

عن ش���كره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
رئي���س ال���وزراء عل���ى م���ا أب���داه س���موه من 
حرص لتعزي���ز التعاون بين مملكة البحرين 

وجمهوري���ة ألمانيا االتحادية ودعم س���موه 
لكاف���ة الجهود الهادفة إل���ى االرتقاء بأوجه 
التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكًدا اهتمام 

باده باإلس���راع بوتيرة التع���اون مع مملكة 
البحري���ن بم���ا يحق���ق المصال���ح المش���تركة 

للبلدين وشعبيهما الصديقين.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير األلماني

الحفاظ على 
المنجزات 
والريادة 

الحكومية 
في المسيرة 

الصحية



أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو 
الش���يخ عبدهللا بن حم���د آل خليفة ضرورة وضع خطة اس���تراتيجية 
ق���ادرة عل���ى مواجهة تحديات تغي���ر المناخ وما ينت���ج عنه من أمطار 

غزيرة ومتطرفة متوقعة.

وق���ال س���موه إن مملك���ة البحرين 
المن���اخ  تغي���ر  آلث���ار  عرض���ة 
بس���بب ارتف���اع انبعاث���ات غ���ازات 
االحتب���اس الح���راري، م���ا يحّت���م 
على جميع الجهات المعنية وضع 
اآلثار في االعتبار ضمن خططهم 
إل���ى  س���موه  االس���تراتيجية.ونّوه 
ع���ن  الص���ادرة  التقاري���ر  أح���دث  أن 
الفري���ق الحكوم���ي الدول���ي المعن���ي 
بتغي���ر المناخ تش���ير إلى أن الس���لوك 
البش���ري عل���ى النظ���ام المناخ���ي ل���ه 
تأثي���ر واضح، ومن المرجح أن تزيد 
نسبة األمطار المتطرفة في مختلف 

مناطق العالم.
األمط���ار  أن  إل���ى  س���موه  وأش���ار 
الغزيرة قد تنتج عنها حصول بعض 
الفيضان���ات، الت���ي تزي���د خطورته���ا 
ف���ي المناط���ق المدني���ة، لم���ا له���ا من 
آث���ار س���لبية عل���ى الن���اس واألصول 
اإليكولوجي���ة،  والنظ���م  واالقتص���اد 

كما حدث مؤخ���ًرا في بعض مناطق 
المملكة، ما لم تكن هناك بنية تحتية 

قادرة على تصريف مياه األمطار.
رف���ع  أهمي���ة  عل���ى  س���موه  وش���ّدد 
أج���ل  م���ن  الجاهزي���ة  مس���توى 
م���ع  للتعام���ل  األمث���ل  االس���تعداد 
واألمط���ار  المن���اخ  تغي���ر  ظاه���رة 
بحي���ث توضع اس���تراتيجية وطنية 
الظواه���ر  ه���ذه  لمث���ل  لالس���تجابة 

وكيفية التكيف معها.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تنطلق اليوم )االثنين( تحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فعاليات المهرجان الشبابي العالمي 
األول لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة الذي تنظمه وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة ضمن مبادراتها العالمية لتوعية وتثقيف 
الش���باب بش���أن األه���داف األممية إضافة إلى تمهي���د الطريق أمامهم؛ ليكونوا فاعلي���ن في تنفيذ األه���داف التنموية عبر تقديمهم 

لمشاريعهم وابتكاراتهم في 17 هدفا حددتها األمم المتحدة. وسينطلق المهرجان بمجمع صاالت مدينة عيسى الرياضية.

ويشتمل حفل االفتتاح على كلمة يلقيها 
ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيرية 
المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة تليها كلم���ة لممثل 
األمم المتحدة وس���يتم اختت���ام الحفل 
بتكري���م الفائزي���ن ف���ي جائ���زة ناصر بن 

حمد العالمية لإلبداع الشبابي
وكان وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياضة 
هشام الجودر قد افتتح برنامج نموذج 
جلس���ات األمم المتحدة، بمش���اركة نحو 
محلي���ة  جامع���ة   19 م���ن  طال���ب   200
المهرج���ان  فعالي���ات  ضم���ن  وعربي���ة، 

يق���ام  ال���ذي  األول  العالم���ي  الش���بابي 
برعاي���ة كريم���ة م���ن جالل���ة المل���ك، في 
إط���ار مب���ادرات مملك���ة البحري���ن لنش���ر 

الوعي لدى الش���باب البحريني والعالمي 
ونش���ر  المس���تدامة  التنمي���ة  بأه���داف 

ثقافتها بينهم.

المتحــــــدة األمـــم  نمـــوذج جلســـــات  الجــودر يفتتح 

انطالق المهرجان الشبابي اليوم

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أوض���ح وزي���ر األش���غال وش���وؤن البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عص���ام خلف أنه 
نظ���ًرا لوج���ود الخطة االس���تراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصح���ي، وهو القطاع 
المس���ؤول عن ش���بكات الصرف الصحي وصرف المياه، وع���ن جميع خدمات الصرف 
الصح���ي ف���ي مملكة البحري���ن، يتم التعامل مع حركة المرور المتأثرة من تس���اقط أو 

تجمع مياه األمطار بكميات أمطار غزيرة غير طبيعية في وقت قصير.

وأض���اف “نول���ي اهتماًم���ا كبي���ًرا بخدم���ات 
الص���رف الصح���ي المختلف���ة الت���ي تش���مل 
المنظوم���ات الثالث وه���ي الصرف الصحي 
الت���ي  المعالج���ة  والمي���اه  األمط���ار  ومي���اه 
نه���دف م���ن خالله���ا إل���ى تحقي���ق األهداف 
التي وضعتها الدولة لحماية صحة اإلنسان 
والحفاظ على البيئة وحمايتها وقد أعطت 
األولوي���ة إل���ى منظوم���ة الص���رف الصح���ي 

الرتباطها المباشر بصحة اإلنسان”.
وتابع أن الحكومة أعطت اهتماًما لمشروع 
رصف الط���رق الترابية ف���ي المناطق ضمن 
برنامجه���ا بتطوير البني���ة التحتية وإعطاء 
ذل���ك األولوية ف���ي جميع مناط���ق المملكة، 

وأن المش���روع حقق نجاحات وس���اهم في 
تخفي���ف تجمع���ات مياه األمط���ار واألضرار 
المناط���ق  ه���ذه  عل���ى  ومث���ال  ذل���ك،  م���ن 
البس���يتين 228، توبلي 211، صدد مجمعي 
1038،1026، حي���ث كان ف���ي الس���ابق م���ن 
الصعوبة وصول المواطنين إلى مساكنهم، 
كذلك األولوية في توصيل شبكات الصرف 
الصح���ي للمنازل الذي س���اهم في تحس���ين 

أضرار الخزانات األرضية في فترة األمطار 

وفيضانه���ا من خالل توصي���ل تلك المنازل 

بالشبكة

خلف: التعامل مــع حركة المرور المتأثــرة في وقت قصير

األمـــــور تحــــــت السيطـــــرة

أكد رئيس مجلس أمناء وقف عيس���ى بن س���لمان التعليمي الخيري س���مو الش���يخ عيس���ى بن س���لمان بن حمد آل خليفة ريادة 
مملك���ة البحري���ن ف���ي القط���اع التعليمي، ال���ذي تنامى دوره بعط���اء أبن���اء البحرين وإخالصهم ف���ي تحقيق الرس���الة التربوية 
وارتباطها الوثيق بالهوية والوطن التي أكدتها تكامل االستراتيجيات والخطط التعليمية في الوطن العزيز في ظل مسيرة 

اإلنجاز المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المؤسس����ات  دور  إل����ى  س����موه  ولف����ت 
التعليمي����ة س����واء عل����ى مس����توى التعلي����م 

الع����ام أو الخ����اص وإس����هاماتها ف����ي تعزيز 
المخرج����ات  ج����ودة  وتأكي����د  البرام����ج 

خاص����ة م����ع تنافس����ية ه����ذا القط����اع فيم����ا 
يت����م تقديم����ه م����ن خدم����ات تتواك����ب م����ع 

التطلعات، مؤكدا سموه أن نجاح البرامج 
والخطط التعليمية والتربوية هي ضمانة 
مهمة نحو المس����تقبل الذي ننش����ده جميعا 
لمختل����ف األجيال.ج����اء ذل����ك ل����دى رعاية 
س����موه أم����س حف����ل افتت����اح مدرس����ة مي 
بمدين����ة  التعليمي����ة  بالمنطق����ة  العتيب����ي 
عيس����ى بحض����ور وزي����ر التربي����ة والتعليم 
ماجد النعيمي وعدد من كبار المس����ؤولين 
ورئي����س وأعض����اء مجلس إدارة مدرس����ة 

بيان البحرين.
وقام سموه بجولة في المدرسة اطلع فيها 
على مرافقها، واس����تمع من رئيسة مجلس 
إدارة مدرس����ة بيان البحري����ن عن البرامج 
والمناه����ج التعليمية الت����ي تقدمها لمرحلة 
ما قبل المدرس����ة إلع����داد األطفال وتنمية 
مهاراتهم األساس����ية بش����كل علمي متطور 
إلى جانب المناهج واألنشطة التي تكرس 

الهوية والمواطنة واللغة العربية والدين.
وتض����م المدرس����ة 4 صفوف م����ن الحضانة 
األولى و4 صفوف أخرى للحضانة الثانية 
ومكتب����ة باس����م المرح����وم الوجيه جاس����م 

الخرافي وصالة متعددة االستخدام.
مث����ل  برؤي����ة  نس����عد  “إنن����ا  س����موه  وق����ال 

ه����ذه المب����ادرات الت����ي توج����ه لالس����تثمار 
ف����ي التعلي����م واإلس����هام في تعزي����ز جودة 

مخرجاته”. 
م����ي  الش����يخة  بجه����ود  س����موه  ن����وه  كم����ا 
العتيبي وبما تقدمه المدرسة من مشاريع 

تربوية متطورة.

المنامة - بنا

عيسى بن سلمان: تعزيز مبادرات االستثمار في التعليم

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يرعى حفل افتتاح مدرسة مي العتيبي

المنامة - وزارة الداخلية

العملي���ات والمراقب���ة  إدارة  ذك���ر مدي���ر 
المرورية باإلدارة العام���ة للمرور المقدم 
ع���ادل الدوس���ري أن اإلدارة تلق���ت ف���ي 
األول  أم���س  الغري���رة  األمط���ار  هط���ول 
140 بالغا ع���ن تعطل المركبات منها 67 

حادثا.وأوض���ح أن المع���دالت تعتب���ر كبي���رة 
بالنسبة لمعدالت الحوادث اليومية.

وأش���ار إل���ى تعط���ل 8 إش���ارات ضوئية أمس 
األول ف���ي مختل���ف الش���وارع أثن���اء هط���ول 

األمطار.

المرور: 140 بالغا عن تعطل مركبات

تلقى رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة برقية شكر  «
من رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين الشيخة مي العتيبي وأعضاء المجلس على تفضل سموه برعاية وحضور حفل 

افتتاح مدرسة مي بنت سليمان العتيبي، مؤكدة أنه كان لحضور سموه أبلغ األثر في نفوسنا.

وقالت إن رعاية سموه لحفل افتتاح المدرسة الحديثة التي تنضم إلى القطاع التعليمي في البحرين تجسد عمق ما يحمله سموه  «
من اهتمام بالتعليم ودوره المحوري في تقدم المجتمعات انسجاًما مع موقع الصدارة الذي يتبوأه التعليم في رؤى جاللة الملك، 

وضمن المنجزات المتميزة في المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها جاللته في ظل دعم متواصل من الحكومة برئاسة سمو 
رئيس الوزراء، ومتابعة سمو ولي العهد الملموسة في تطوير قطاع التعليم ومؤسساته في المملكة.

دعم حكومي ال محدود للتعليم

عصام خلف

سمو الشيخ عبدالله بن حمد
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خطة عاجلة لتجنب تكرار ما حدث في “الجنوبية”

س��مو الش��يخ خليف��ة بن عل��ي يتفق��د المناط��ق المتض��ررة بس��بب األمطار

تفقد سمو محافظ الجنوبية الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، أمس بعض مناطق المحافظة المتضررة 
إثر األمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، واطلع على وضع األهالي والمواطنين والمنازل المتضررة.

وأك���د س���مو محاف���ظ الجنوبي���ة أن 
المحافظ���ة تقف م���ع المواطنين في 
الحتياجاته���م،  تلبي���ًة  الح���االت  كل 
وق���ال “نحم���د هللا ع���ز وج���ل عل���ى 
ع���دم ح���دوث أض���رار جس���يمة على 
س���المة وأم���ن المواطني���ن”، موجها 

سموه المسؤولين بالمحافظة بوضع 
بالتنس���يق  عاجل���ة  ميداني���ة  خط���ة 
والخدمي���ة  األمني���ة  الجه���ات  م���ع 
المختص���ة؛ لضمان عدم تك���رار هذه 
والمناط���ق  األهال���ي  عل���ى  األض���رار 
الس���كنية والط���رق العامة ف���ي حالة 

ف���ي  طبيعي���ة  ظواه���ر  أي  ح���دوث 
الفت���رة المقبلة، مش���يًدا ف���ي الوقت 
نفسه بدور رجال األمن في الحفاظ 
على س���المة المواطني���ن والمقيمين 
من خالل التج���اوب الفعال لعمليات 

األمن والسالمة.

وكلف سموه مدير إدارة البرامج  «
االجتماعية وشؤون المجتمع 

بالمحافظة الجنوبية فاطمة الغتم 
بترؤس فريق ميداني للتنسيق مع 
األجهزة األخرى ذات العالقة؛ إلعداد 

خطط فورية لمواجهة أية معوقات تؤثر 
على سالمة المواطنين، وذلك برصد 

الحاالت المتضررة لتعزيز مبدأ التواصل 
المجتمعي بين المحافظة واألهالي.

سمو محافظ الجنوبية يتفقد بعض مناطق المحافظة المتضررة من األمطار

المنامة - وزارة الداخلية

وأردف “أننا نعمل وفق برنامج مع المجالس البلدية في تحديد المناطق  «
األكثر تضررًا وعالجها وفق الطبيعة الجغرافية للمناطق سواء بإنشاء 

شبكة تصريف األمطار أو شبكة محددة وذلك ضمن اإلمكانيات 
المتوافرة”.

المنامة - بنا

رفع الجاهزية للتعامل مع األمطار

جانب من افتتاح نموذج جلسات األمم المتحدة
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الحقوقيي���ن  جمعي���ة  أعلن���ت 
للراغبي���ن  التط���وع  ب���اب  فت���ح 
عل���ى  بالرقاب���ة  المش���اركة  ف���ي 
والبلدي���ة  النيابي���ة  االنتخاب���ات 
المزم���ع إجراؤه���ا الش���هر المقب���ل، 
وذلك اس���تناًدا لقرار اللجنة العليا 
لإلش���راف على س���امة االنتخاب 
عل���ى  الوطني���ة  المراقب���ة  بش���أن 
االنتخابات.وأك���د رئي���س الجمعي���ة 
الجمعي���ة  أن  الطي���ب  عبدالجب���ار 
كعادته���ا من���ذ تأسيس���ها الع���ام 2006 
االنتخاب���ات  رقاب���ة  ف���ي  ش���اركت 
النيابي���ة والبلدية في مملكة البحرين 
انطاًق���ا م���ن أح���د أه���م أهدافه���ا في 
الت���زام الكاف���ة وخضوعه���م للقان���ون، 
وذل���ك به���دف متابع���ة س���ير العملي���ة 
تطبي���ق  م���ن  والتحق���ق  االنتخابي���ة 
إجراءاته���ا ورص���د كاف���ة المخالف���ات 
تقدي���م  إل���ى  إضاف���ًة  به���ا،  المتعلق���ة 
التوصي���ات والمقترح���ات لتطويره���ا 

مستقباً.

وأك���د رئي���س اللجنة األهلية محس���ن 
الغريري أن الجمعية تلقت في يومين 
فقط من فتح باب التطوع للمش���اركة 
ف���ي الرقابة على االنتخابات أكثر من 
150 طلًب���ا م���ن الش���باب م���ن مختلف 
الجنس���ين، وه���و م���ا يع���د أكب���ر فريق 
عم���ل يراقب العملي���ة االنتخابية منذ 

تأسيس الجمعية.
واختت���م الغريري ب���أن اللجنة األهلية 
به���دف  الس���بت  اجتماعه���ا  س���تعقد 
للرقاب���ة  العام���ة  بالمب���ادئ  التعري���ف 
واستكمال المتطلبات الرسمية لجميع 
أعضائه���ا لتقدي���م طل���ب المراقبة إلى 
اللجن���ة العليا لإلش���راف على س���امة 

االنتخاب في الفترة المقبلة.

150 متطوًعا طالئع مراقبي “الحقوقيين”

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.
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ق���ال المترش���ح ع���ن الدائ���رة الحادي���ة عش���رة بالمحافظ���ة 
الش���مالية جعف���ر م���دن إن إص���رار األهال���ي علي���ه الدخ���ول 
للمجل���س بعد أن خّيب الس���ابقون أمله���م هو الذي دفعه إلى 

خوض االنتخابات.
وأض���اف أن ملف���ات الخدم���ات واإلس���كان والبطالة هي من 
أولويات كل مترش���ح، إال أنه سيس���عى للتركي���ز على قضايا 

الشباب والمرأة والتقاعد والصحة والتعليم.
وأردف أن خبرت���ه في تدريس مق���ررات االقتصاد، تؤكد أن 
من يس���ّدد الدين هي الدولة، وأن المواطن يمكن أن يش���ارك 
بنس���بة بس���يطة، إضاف���ة إل���ى أن ت���درس الدولة مش���اريعها 

السنوية، وحجم الفائدة التي ستعود بها على البلد.

مدن: السابقون خّيبوا اآلمال

أب���راج وأش���عار ونظري���ات، وحدي���ث ال يمل للمترش���ح عن 
رابع���ة المحافظ���ة الش���مالية رج���ل الدي���ن محم���د س���عيد 
العرادي، لوال أن قطعه أحد موظفي اللجنة اإلش���رافية أنه 

“حان موعد االنصراف”.
وعل���ى وق���ع أبي���ات “إنم���ا الدني���ا فناء لي���س للدني���ا ثبوت” 
و”رأي���ت الن���اس ق���د مال���وا إلى م���ن عن���ده الماُل”، اس���تهل 
الع���رادي خطابه الصحاف���ي بالتأكيد عل���ى أن المال “حّال 
المش���اكل”. وأس���هب العرادي في الحديث ع���ن كتابه “بيت 
الم���ال” ووصفت���ه الخاصة لعاج العجز المالي، مش���يًرا إلى 
أن الدول���ة ال تعان���ي من نق���ص األموال بقدر م���ا تعاني من 

سوء توزيعه.

يطمح المترشح عن خامسة الشمالية علي سبت إلى إعادة 
تفعي���ل برنام���ج إعداد القادة الذي توق���ف قبل فترة، وإلى 
توظي���ف خبراته في قطاع الش���باب عبر تش���ريع القوانين 
واألنظمة التي تحمي هذه الشريحة وتلبي طموحاتها في 

جميع المجاالت.
وأكد س���بت س���عيه الدؤوب لخدمة قضايا الش���باب وعلى 
رأس���ها حماية الش���باب والمجتمع من مخاط���ر المخدرات، 

واالستفادة من الدول الشقيقة في هذا المجال.

الس���اعات األخيرة من تس���جيل المترشحين رفعت موجة 
الحماس لدى المواطنين لخوض المنافسة االنتخابية، كما 
ه���و الحال لدى المحامية زينة جاس���م المترش���حة البلدية 

عن سابعة الشمالية.
وذك���رت المترش���حة جاس���م أن ق���رار الترش���ح ج���اء قب���ل 
يومين، حيث رأت أن الترشح للمجلس البلدي يتقاطع مع 

خبراتها في المجال القانوني.
ولفتت إلى أنها ستعمل على ضمان توصيل شبكة الصرف 
الصحي للمناطق التي لم تستفد بعد من تلك الخدمة، إلى 
جان���ب تأهي���ل المرافق العام���ة، وتلبية بقي���ة االحتياجات 

الخدمية لمناطق الدائرة.

س���اعتان م���ن الزمن فقط، كان���ت كفيلة لتقرر غ���ادة الحلو 
تأجي���ل وجبة عش���ائها واس���تباق الوقت قب���ل إغاق مركز 
تس���جيل المترش���حين أبواب���ه في الي���وم األخي���ر من هذه 

الفترة.
ورأت غادة، المتقاعدة من شؤون الهجرة والجوازات، في 
الترش���ح إلى المجلس النياب���ي خروجا من روتين التقاعد، 
واستغال وقتها في السعي لخدمة الناس بما سيتوفر لها 

من صاحيات وإمكانات.
وعلى الرغم من مرور ساعتين على اتخاذها قرار الترشح 
إال أن المترش���حة غادة وضعت تحس���ين مس���توى معيشة 

المواطنين على رأس أولوياتها االنتخابية.

العرادي: المال حاّلل المشاكل

سبت: إعادة برنامج إعداد القادة

محامية المجلس البلدي

قررت الترشح قبل ساعتين

ق���ال المترش���ح عن ثامنة المحافظة الش���مالية النائب عيس���ى 
ترك���ي إن األمل كان معقودا عل���ى تأجيل إقرار ضريبة القيمة 
المضاف���ة كم���ا حصل في بعض الدول الش���قيقة، إال أن طبيعة 
إرادة الس���لطة التش���ريعية جماعي���ة، وم���ن هن���ا تب���رز أهمي���ة 

انتخاب األكفأ.
وعن نية الترشح لرئاسة المجلس، لفت إلى أن اختيار الرئيس 
ل���ن يكون إال بإرادة أعضاء المجلس، وأنه ال توجد لديه فكرة 

واردة للترشح للرئاسة، إال أن جميع االحتماالت واردة.
وذك���ر أن ظاه���رة انس���حابات المترش���حين تع���ود إلى أس���باب 
ع���دة بعضها خاصة، وبعضها تعود إل���ى طبيعة تركيبة الدائرة 
االنتخابية، وبعضها قد يكون بهدف تغليب المصلحة العامة.

رأى المترشح عن س����ابعة المحافظة الشمالية منير سرور 
أن خبرته الطويلة في قطاع التدريب أكس����بته الكثير من 
المعرفة بس����وق العمل، وتوقع لنفسه حظوًظا قوية للفوز 
بالمنافس����ة االنتخابية، بن����اء على دراس����ته لطبيعة توزيع 

الناخبين في الدائرة.
ولف����ت س����رور إل����ى أن تجربة المجل����س األعل����ى للتدريب 
كان����ت جي����دة إال أن الناس اس����تغلتها بش����كل خاطئ، وأن 

“تمكين” استطاعت اليوم ضبط هذا األمر.
وكذلك األمر بالنسبة إلى المجالس النوعية.

تركي: إرادة البرلمان جماعية

سرور: استغالل خاطئ لـ “التدريب”
قّرر المترش���ح عن س���ابعة المحافظة الش���مالية علي حس���ن 
الس���كران خوض المعترك االنتخابي، حاماً على عاتقه أمل 
عدم الس���ماح لتك���رار تجربة برلمان 2014، وعدم المس���اس 
بمكتس���بات المواطنين. وأش���ار إلى أن ما فرض من رس���وم 
وضرائ���ب م���ا ه���ي إال نتيجة لتوصي���ات البن���ك الدولي، في 
الوقت الذي يرى فيه أن هناك حلوالً أنجع لتحس���ين الوضع 

االقتصادي دون المساس بجيب المواطنين.
ولف���ت إل���ى أن���ه سيس���عى لاس���تفادة م���ن تج���ارب ال���دول 
األخ���رى، واس���تقطاب االس���تثمارات الخارجي���ة الت���ي تمثل 
حجر الزاوية في الحلول التي من الممكن لها أن تساهم في 

النهوض باالقتصاد الوطني.

السكران: الستقطاب االستثمارات

المحافظة الشمالية

مترشح طرق باب لجنة الشمالية 
بعد غلقه بحلول الساعة 9 

مساء.. لقد فاتك القطار

المحامية زينة جاسم عقيلة القاضي مهند أسامة ابن الشورية 
السابقة المحامية لولوة العوضي تترشح بلدًيا عن سابعة 

الشمالية وتقّدم جوازها الخاص )األخضر(
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القفل 
األخير

تصريح رئيس لجنة المحرق من 
شاشة كاميرا المصور التلفزيوني

محافظة المحرق

محافظة العاصمة
قال���ت مترش���حة الدائ���رة الس���ابعة زين���ب عب���د األمي���ر إن 
برنامجه���ا االنتخابي ش���امل لملفات اقتصادي���ة واجتماعية 

وصحية وتعليمية ويالمس الواقع المعيشي للمواطن.
وبين���ت “نح���ن بحاج���ة لتش���ريعات تزي���د م���ن مكتس���بات 
المواط���ن وتحافظ على ما تبق���ى منها، خاصة وأننا الحظنا 
أن المجلس السابق أخذ من مكتسبات المواطن، فالمجلس 
اتخ���ذ العدي���د م���ن الق���رارات الت���ي ج���اءت ض���د مصلح���ة 

المواطن”.
وأضاف���ت أترش���ح للم���رة الثانية ووصلت لل���دور الثاني في 
انتخاب���ات 2014 وحظوظ���ي ممت���ازة وترش���حت بناء على 
طلب األهالي وال ينافسني أحد من المترشحين في الدائرة.

قال المترش���ح عن الدائرة الخامسة بالعاصمة عضو مجلس 
إدارة غرف���ة وتج���ارة وصناع���ة البحري���ن أحم���د ب���ن س���لوم 
إن ترش���حه ج���اء بع���د اس���تخارة هللا؛ ليمث���ل قط���اع التجار 
والمؤسس���ات الصغي���رة التي ل���م يمثلها أي من المترش���حين 

لحد اآلن.
وتاب����ع “س����أنقل قصص نجاح الغرفة لمجل����س النواب وأعول 
عل����ى وع����ي الناخبي����ن ف����ي اختي����ار األفض����ل، ووج����ودي في 
الغرفة ال يتعارض مع دخولي المجلس بل سيكون داعم لي”. 
وأكم���ل “هن���اك قواني���ن قديم���ة تحت���اج إلى تعديل س���نعمل 
عل���ى تعديلها، خصوصا أن المجلس المقبل س���يتحمل تركة 

كبيرة”.

ق���ال النائ���ب محم���د مي���الد والمترش���ح ع���ن الدائ���رة 
التاس���عة إن بن���ود برنامج���ه االنتخابي ل���ن تتعدى أن 
تك���ون أحد أهداف التنمية المس���تدامة لتحقيق رؤية 
البحري���ن 2030 عل���ى المراح���ل الت���ي رس���مها برنامج 

عمل الحكومة. 
وأض���اف “ترش���حت بع���د استش���ارة األه���ل بن���اء على 

استشارة أهل العقد والحل”. 
وأك���د مي���الد أن مجل���س 2014 ه���و أفض���ل مجل���س 
بالش���كل التش���ريعي، حي���ث إن عدد التش���ريعات التي 
ص���درت س���واء مقترح���ات برغبة أو مش���روع برنامج 

الحكومة لم يقدم في أي فصل سابق.
وواص���ل: “أن���ا مع ضريب���ة القيمة المضاف���ة مع تعديل 
تش���ريعي ق���ادم يك���ون فيه إعف���اء الضريب���ة من ذوي 

الدخل المحدود بنص الدستور”.

أشار المترش���ح عن رابعة المحرق محمد خيامي 
إل���ى أن اله���دف األس���اس م���ن الترش���ح ه���و دعم 
المش���روع اإلصالح���ي وتحقي���ق الرؤي���ة. وأش���ار 
إلى أنه سيس���عى إلى الحفاظ عل���ى محور األمن 
واالستقرار ورفعة مملكة البحرين والحفاظ على 

مكتسباتها.
وقال “سأركز في برنامجي االنتخابي على محور 
الشباب من خالل توفير الحياة الكريمة لهم، من 
خالل الدعم لمش���روع ال���زواج، وأن يكون عالوة 
الس���كن بعد 3 س���نوات مباش���رة من عقد الزواج، 
إضاف���ة إل���ى أن مبل���غ اإليجار وبدل الس���كن 100 

غير كافية”.

قالت مترش���حة الدائرة الثانية ابتس���ام هجرس إن 
برنامجها االنتخابي لم يتكمل بعد وما زالت تحضر 
في���ه، وهو يش���مل كل ما يه���م المواطنين من تعليم 

وصحة وسكن.
وتابع���ت “أن���ا بن���ت الدائ���رة وأح���ق بمقعده���ا وإذا 
رجع���ت المجلس س���أرجع بكل نزاهة وش���رف... لن 

أرشي ولن أرتشي”.
وأكمل���ت “أتمن���ى أن ما حدث ف���ي انتخابات 2014 
ال يتك���رر بمزي���د م���ن المراقب���ة وم���ن دون تالعب”، 
مضيفة “س���جلت مخالفات كثيرة ف���ي دائرتي يوم 

االقتراع في العام 2014”.
المترش���حين  بي���ن  قوي���ة  المنافس���ة  أن  وأك���دت 

بالدائرة.

ال ينافس زينب أحد

مترشح خامسة العاصمة

ميالد: أنا مع الضريبة المضافة

بدل السكن غير كاف

لن أرشو ولن أرتشي

قال النائب نبيل البلوش���ي والمترش���ح عن الدائرة العاشرة انه 
اكتسب خبرة في الدور السابق وانه يسعى لتقديم المزيد في 
الفص���ل الخامس خاصة مع الظ���روف المالية الصعبة للمواطن 

التي يحتاج إلى من يدعمه.
وأكم���ل تأخ���رت ف���ي تقدي���م طل���ب الترش���ح بانتظ���ار األكفاء 
للترش���ح لمقع���د الدائ���رة ول���م أج���ده، وكل ما يعنين���ي مصلحة 

أهالي الدائرة.
وتاب���ع: خض���ت االنتخابات المنافس���ة م���ع 20 مترش���ح وفزت 

عليهم بثقة أهالي الدائرة.
وأك���د ان���ه دائ���م اإللتصاق بجمعي���ة األصالة ولم يتل���ق أي دعم 

منها، مشيرا إلى أنه يلتقي مع طرحهم في اغلب التوجهات.

أش���ار المرش���ح ع���ن سادس���ة المح���رق أنس عتي���ق الى أن 
برنامج���ه االنتخابي س���يركز على الملف اإلس���كاني والمال 

العام والبطالة.
وق���ال “إن الوض���ع االقتص���ادي ف���ي البحري���ن بحاجة إلى 
معالج���ة، وأن طريق���ة ف���رض الضرائ���ب ضروري���ة، ولك���ن 
طريق���ة فرض الضرائب اليوم ليس���ت عملية، فال يجب أن 

تفرض على الفقير والغني”.
وأردف “بم���ا أن مملك���ة البحري���ن دول���ة إس���المية فيج���ب 
قانون���ي  بش���كل  الضرائ���ب  ف���رض  قب���ل  ال���زكاة  تطبي���ق 
ومل���زم على الكل لما ش���هدت البحرين ح���االت من الفقراء 

والمحتاجين”.

ق���ال المترش���ح ع���ن الدائ���رة الخامس���ة رش���اد عم���ران إن 
برنامج���ه االنتخاب���ي س���يركز عل���ى حفظ كرام���ة المواطن 
عبر تخفيض الرس���وم وتقليل أث���ر ضريبة القيمة المضافة 

وزيادة فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطن.
وتابع عمران انه س���يقترح لتفادي األثر الس���لبي لتداعيات 
ف���رض ضريب���ة القيم���ة المضافة، وزي���ادة الرس���وم إصدار 
بطاق���ة تموينية لكل مواطن لتحقي���ق العدالة االجتماعية 

بين المواطنين واالرتقاء بهم.
وأكم���ل ان الظ���روف االقتصادي���ة س���ببت تراج���ع مس���يرة 
التنمية والرخاء التي تس���عى البحرين إلى تحقيقها، الفتا 

إلى أن حظوظ المترشحين متساوية.

تب���دأ الي���وم فت���رة الس���ماح للمترش���حين المرفوض���ة 
طلباتهم باالعتراض.

وأفاد رئيس لجنة إش���رافية المح���رق أحمد الحمادي 
ب���أن غالبي���ة المرش���حين الذي���ن ت���م رفضه���م؛ لع���دم 
يمكنه���م  وكتاب���ة،  ق���راءة  العربي���ة  اللغ���ة  إجادته���م 

االعتراض بدءا من اليوم”.
وق���ال: “م���ن ُقبل���وا أرس���لت لهم رس���الة قصي���رة بهذا 

المجال”.
وأض���اف: “ف���ي ح���ال رف���ض طلبه���م نتواص���ل مع���ه 

إلعالمهم بذلك”.

الملتصق باألصالة يفاجئ الخصوم

عتيق: الحل بفرض الزكاة

حظوظ المترشحين متساوية

اعتراض المرفوضين من اليوم

أش���ار المترش���ح عن الدائرة األولى بالمح���رق خالد بوعالي 
إلى أن برنامجه االنتخابي س���يتركز على األمور الخدماتية 

ألهالي الدائرة وأهالي المنطقة.
وقال “أملك خبرة في تخليص المعامالت، وخبرات مختلفة 
للعمل، إذ إن األهالي بشروني بالخير في االنتخابات، وكان 

الترشح بعد إعطائي الضوء األخضر من قبلهم”.
وأردف “الدائرة بحاجة إلى مجمع تجاري النتعاش المنطقة 

لخلوها من بعض المحالت التجارية والسلع األخرى”.
وبي���ن أن���ه يج���ب أن يت���م ترصي���ف الش���وارع، إل���ى جان���ب 
معالجة مش���اكل الصرف الصحي؛ بس���بب ع���دم أكتماله في 

المنطقة.

ق����دم النائ����ب محمد الج����ودر ورقة ترش����حه لخوض 
إل����ى  مش����يرا  الثاني����ة،  للم����رة  االنتخاب����ي  المعت����رك 
أنه����ا س����تكون أصع����ب مم����ا قبله����ا لوج����ود تحدي����ات 

اقتصادية.
وأردف: ل����م نزعل م����ن بعض آراء المواطنين بش����أن 
أداء المجلس السابق، وكل نائب يعرف أنه سيخضع 

لالختبار األدائي.
وقال “في 2014 دخلت واعتمدت على وعي الناس 
النتخاب����ي، حت����ى وإن كنت بي����ن منافس����ة قوية مع 
بعض المترش����حين ولكن نجحت في كسب أصوات 

أهالي الدائرة”.

خبير تخليص المعامالت

لم أزعل من اآلراء

طال���ب المترش���ح البلدي عن ثالثة المح���رق عبدالقادر 
محم���ود بفت���ح المزي���د م���ن التصنيف���ات التجارية في 

الدائرة مع ضرورة تنظيم مواقف السيارات.
وبي���ن أن البس���يتين والمناطق المج���اورة بحاجة إلى 
حل مش���كلة تجمع مياه األمطار، إضاف���ة إلى معالجة 

شح المواقف في البسيتين.
وأردف أن برنام���ج االنتخاب���ي س���يتركز عل���ى تقدي���م 
الدع���م إل���ى أهال���ي الدائ���رة وإيص���ال صوته���م، إذ إن 
األهالي كانوا يالقون صعوبة في التواصل مع العضو 

البلدي الحالي.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع أهالي 
المنطق���ة، متعه���دا بإبق���اء هاتف���ه 24 س���اعة مفت���وح 

للتواصل معه.

هاتفي مفتوح 24 ساعة
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المحافظة الجنوبية
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اس���تبق المترش���ح النيابي للدائ���رة الثالثة ف���ي “الجنوبية” 
عادل اليحيى اس���تعدادات ترشحه بتنظيم معرض لألسر 
المنتجة في مركز )إنماء( تش���جيًعا ودعًما لهذه الش���ريحة 
المهم���ة، وله���ذا فه���و يوضح بأنه ب���دأ العمل من���ذ حوالي 5 
أش���هر مضت قام خالله���ا بالتواصل م���ع الناخبين واألمور 
“طيبة”، فلديه فريق رجالي وآخر نسوي يعمل بقوة والكل 

متمسك بمحاولة التغيير نحو األفضل.
وأضاف “أنا أمتلك خبرة تقارب 38 عاًما في المجال المالي 
واالقتص���ادي والش���بابي، ولدي اهتمام���ات وأفكار تتالقى 
م���ع تمكين المرأة البحرينية، وحظوظي ولله الحمد قوية، 

والمؤشرات تبّشر بالخير ونسأل هللا التوفيق”.

دخلت مترشحة المجلس النيابي عن الدائرة السابعة لطيفة القعود )وهي ابنة عم النائب السابق لطيفة القعود( إلى 
لجنة اإلشراف على سالمة االستفتاء واالنتخاب بالمحافظة الجنوبية في الدقائق األخيرة قبل إغالق الباب، وهي 
ابنة عم النائب السابق لطيفة العقود، وقررت القدوم إلى اللجنة في الدقائق األخيرة ألنها حسمت قرارها بتحويل 

ثمار عملها في خدمة الوطن على مدى 38 عاًما إلى الدخول تحت قبة البرلمان.

يس���عى المترش���ح البلدي ع���ن الدائرة الخامس���ة ف���ي “الجنوبية” 
صال���ح ش���ريدة إل���ى “التغيير من خ���الل وضع تص���ورات جديدة 
لالحتياجات الرئيس���ية والملحة من المراف���ق والخدمات ألهالي 
دائرته”. وس���يكون م���ن أول اهتماماته في األيام المقبلة االلتقاء 
بأهال���ي الدائ���رة وتقدي���م األفكار والمح���اور التي س���يرتكز عليها 
برنامجه االنتخابي، وهو بمثابة استطالع آلراء األهالي وتحديد 
األولوي���ات من االحتياجات ودراس���تها وتقدي���م القابل للتطبيق 
منه���ا، فالمحاول���ة نابع���ة أساًس���ا م���ن االس���تفادة م���ن الطاق���ات 
الش���بابية ف���ي إنجاح العملي���ة االنتخابية والمش���اركة في تطوير 
األداء البلدي كل حس���ب خطته وأفكاره وقدرته على فهم مهام 

العضو البلدي ومسئولياته.

يحاول المحامي حمد الحربي المحاولة بكل قوة 
ا عن الدائرة  عزيم���ة، فقّدم أوراقه مترش���ًحا نيابيًّ
السادس���ة ف���ي “الجنوبية”، وعلى أنه ترّش���ح في 
كل الدورات السابقة، إال أنه يمتلك القناعة التامة 
بالمواصل���ة، فلي���س الف���وز أو عدم���ه ه���و الركيزة 
األول���ى الت���ي يهت���م بها، ب���ل اإليمان ب���أن العملية 
الديمقراطية تتطلب من الجميع المش���اركة لدعم 
ا  المش���روع اإلصالحي لجاللة الملك، وأنا شخصيًّ
م���ن الن���اس الذي���ن يحمل���ون التف���اؤل الكبير بأن 
التغيي���ر الحقيقي س���يحدث حينم���ا نؤمن جميًعا 
بتج���اوز أي عقب���ات أو أداء غير مرض من خالل 

إيصال ذوي الكفاءات.

أع���رب المرش���ح البل���دي بالدائ���رة الثالث���ة بمحافظ���ة 
الجنوبي���ة محم���د الرفاع���ي عن اس���تيائه الش���ديد من 
البلدي���ات  وش���ئون  األش���غال  وزارة  تعام���ل  أس���لوب 
وبلدية الجنوبية مع حالة الش���لل التي أصابت مناطق 
عدي���دة بالمحافظ���ة الجنوبي���ة ج���راء م���ا تعرضت له 

البحرين من أمطار غزيرة.
وتس���اءل “إلى متى س���نظل على هذا الوضع الس���لبي 
وع���دم المق���درة عل���ى التعام���ل الس���ريع م���ع موس���م 
األمطار”، مضيًفا أنه من غير المعقول أن يمثل موسم 
األمطار كل عام أزمة ويس���بب العديد من المش���كالت 
للمواطني���ن وينت���ج عن���ه تض���رر الكثي���ر م���ن البي���وت 

والمحالت.

أكد المترش���ح ع���ن ثالث���ة المحافظة الش���مالية محمد 
الدوس���ري عزمه ف���ي حال وصول���ه إلى قب���ة البرلمان 
على محاس���بة الوزير المقصر، والعمل على المحافظة 

على المال العام.
ولفت إلى أنه س���يعمل على استطالع آراء المواطنين 
عل���ى اعتب���ار أن المواط���ن ش���ريك أساس���ي ف���ي صنع 

القرار.
المالئ���م  الس���كن  توفي���ر  أن  إل���ى  الدوس���ري  وأش���ار 
للمواطني���ن م���ن حيث الج���ودة والمس���احة، ومعالجة 

قضايا التعليم والصحة تعد من أولوياته االنتخابية.
وذكر أنه س���يعمل على االس���تفادة من بعض الجزر بما 

يدعم قيام السياحة النظيفة.

اليحيى: حظوظي قوية

شريدة: نحاول التغيير

الحربي: العزم قوي

حالة الشلل

لمحاسبة الوزير المقصر

ع���ن الدائرة التاس���عة ف���ي “الجنوبية” قّدم المترش���ح 
البل���دي محمد جعفر عب���دهللا أوراقه وهو ينطلق في 
خطوت���ه ه���ذه مت���وكاًل عل���ى هللا، وعلى ال���دور الذي 
س���يلعبه الناخب���ون في دائرت���ه، وهو ينظ���ر لهم على 
أنه���م عل���ى قل���ب واحد ف���ي مس���اندته ودعم���ه، ومع 
أنه يهتم باالس���تماع إل���ى اآلراء وكذلك التواصل مع 
الناخبي���ن وكذل���ك المترش���حين المنافس���ين بعالقات 
طيبة ف���ي دائرته للتباحث والتع���اون إليصال األكفأ، 
ومع ارتفاع عدد المترش���حين لكن���ه يتوقع أن يدخل 
دوًرا ثانًيا، وفي النهاية، فإن قرار الناخب في اختيار 

األكفأ هو القول الفصل.

 4 تقدي���م  ع���ن  بياًن���ا  األصال���ة  جمعي���ة  “أص���درت 
مترش���حين، وأنا متأخر عنهم، لكن سيصدر بيان ثان 
بش���أن رف���ع العدد إل���ى 6 ألدخل أن���ا ضم���ن القائمة”.. 
تل���ك كانت عبارة المترش���ح النيابي عن كتلة األصالة 
بالدائ���رة الثاني���ة محمد الراش���د، أما عن الس���بب في 
اختيار اليوم األخير لتقديم الطلب، فاكتفى باإلشارة 
إل���ى )ه���ي بع���ض الظ���روف(، والبي���ان الذي س���يصدر 
م���ن الجمعي���ة س���يوضح بع���ض النق���اط، وحظوظ���ي 
ف���ي الدائ���رة منطلق���ة م���ن المش���اركة ف���ي المس���يرة 
اإلصالحي���ة لجاللة الملك ونح���ن نتمنى الفوز، ويرى 

األربع سنوات المقبلة أكثر إيجابية.

عبر المترش���ح البلدي عن الدائرة التاس���عة بالجنوبية 
عيسى الدوسري عن شكره وتقديره للجنة اإلشراف 
بالمحافظ���ة  واالنتخ���اب  االس���تفتاء  س���المة  عل���ى 
الجنوبية ولإلعالميين، معلًنا انس���حابه من الترش���ح 
النتخاب���ات المجل���س البل���دي ع���ن الدائ���رة التاس���عة، 
وفيم���ا يتعل���ق بأس���باب انس���حابه، فض���ل االكتف���اء 

بالقول “ظروف خاصة”.
ب���أوراق  تق���دم  ق���د  الدوس���ري كان  المترش���ح  وكان 
ترش���حه مصطحًبا ابن���ه مرداس، فيم���ا تمنى الجميع 

التوفيق في قراره.

ترش���ح نيابًي���ا ف���ي الدائ���رة الرابع���ة، ولذلك ف���إن أحمد 
عب���دهللا ألبي محم���د الذي يق���ول إن “بقراءت���ي للوضع 
ف���ي الدائ���رة وبن���اًء عل���ى رغب���ة أه���ل الدائ���رة تقدم���ت 
بأوراق���ي ف���ي الي���وم األخي���ر؛ ألنن���ي ف���ي البداي���ة كنت 
مت���ردًدا وغير جاه���ز، وبعد إلزام أه���ل الدائرة لكفاءتي 
تقدمت، وتابعت بالفعل قائمة أس���ماء المترش���حين في 
الدائ���رة وال أعرفه���م جميعه���م ولكن أع���رف من هم في 
)فريجن���ا(، ودائرتي في الواق���ع صعبة لألمانة، لكن أكرر 
أنني نازل بدع���م األهالي وبرنامجي االنتخابي مكتمل، 
وهذا البرنامج سيوضع بين أيدي الناخبين لنتبادل فيه 

األفكار ونتباحث”.

محمد جعفر: دور ثان

سادس  قائمة “األصالة”

“بو مرداس” ينسحب

أحمد عبداهلل: من “فريجنا”

دعا مترش���ح سادس���ة الجنوبية إبراهيم المناعي لوجوب تعديل 
شروط الترشح لعضوية البرلمان.

وقال “ال يمكن القبول أن يترشح كل من هّب ودّب إلى البرلمان 
دون أن يت���م وضع بعض الضوابط والقوانين المنظمة لممارس���ة 

هذا الحق السياسي من أجل االرتقاء بالعمل النيابي”.
وأضاف “البد من وجود تش���ريع  ُيلزم المترش���حين إلى البرلمان 
اجتيازهم لدورة تثقيفية لدى معهد البحرين للتنمية السياس���ية، 
يتلق���ون فيها مختلف العلوم عن المش���روع اإلصالحي والميثاق 

والدستور والالئحة الداخلية”.
ا  واعتبر أن استمرار االكتفاء بشروط الترشح الحالية مسيئة جدًّ

للمجلس وللشعب، ولتاريخ البحرين.

بعد أن ترشح االبن محمد عيسى سالمين بلدًيا في الدائرة 
الرابعة، أعلن “األب” عيسى محمد سالمين ترشحه للنيابي 
ف���ي الدائ���رة الثالثة وأعلن عن ذلك، لكن حس���م الموضوع 
أمس للترش���ح إل���ى المجلس البلدي تأسيًس���ا على خبراته 

والفرصة التنافسية في الدائرة على المقعد البلدي.
إال أن األمطار كان لها القرار في “الحس���م”، فحينما رأى ما 
حدث بس���بب األمطار التي هطلت يوم الس���بت 21 أكتوبر 
من إغالق للش���وارع واألرصفة وقد كشفت األمطار الكثير 
م���ن المش���كالت الت���ي تتطل���ب العم���ل لوضع برام���ج قابلة 

للتطبيق لحلها.

من هبَّ ودبَّ

سالمين األب: القرار لألمطار

طال���ب النائ���ب أس���امة الخاج���ة من المس���ؤولين عن 
العمران���ي  والتخطي���ط  والبلدي���ات  األش���غال  وزارة 
تش���كيل لجن���ة عاجل���ة لتعوي���ض المتضرري���ن ع���ن 
األمط���ار الت���ي هطلت بش���كل كبير أم���س األول، وما 
تب���ع ذلك م���ن أضرار جس���يمة ف���ي ممتل���كات أهالي 
مدين���ة عيس���ى، مؤك���ًدا أن أهالي هذي���ن المجمعين 
تلقوا ضربة موجعة بس���بب سوء تخطيط الطرقات 
ف���ي منطقته���م، مما تس���بب بدخول المي���اه إلى عقر 

دارهم. 
وأك���د الخاج���ة أن االزدح���ام الش���ديد ال���ذي ش���هدته 
ارتف���اع  بس���بب  ج���اء  وضواحيه���ا  عيس���ى  مدين���ة 

منسوب المياه وكثرة المستنقعات.

ضربة موجعة

خواتم المترشحة لطيفة 
القعود بعدسة خليل ابراهيم لطيفة القعود: بنت عمي
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“النفط والغاز” توقع اتفاقية تفاهم مع صندوق المناخ األخضر

بنك لالستثمار بالطاقة النظيفة

وقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اتفاقية تفاهم مع صندوق المناخ األخضر صباح أمس، بهدف تحديد األطر الفنية والمؤسسية والمالية للمشاريع التي تهدف إلى 
التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. ويأتي توقيع االتفاقية، التي وقعها عن طرف صندوق المناخ األخضر المدير التنفيذي، خافير مانزانارس، على هامش استضافة البحرين 
لالجتماع الحادي والعشرين للصندوق خالل الفترة من 16 - 20 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الرسمية والمنظمات الدولية ذات العالقة من مختلف دول العالم 

لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية للمشاريع الحيوية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

االتفاقي���ة  توقي���ع  أن  الوزي���ر  وأوض���ح 
الثنائي���ة بي���ن الهيئة الوطني���ة للنفط والغاز 
وصن���دوق المناخ األخضر لمبادرة تأس���يس 
بن���ك االس���تثمار ف���ي الطاق���ة النظيف���ة في 
البحري���ن في ظل االهتمام المتزايد بقضايا 
االستدامة البيئية، والتخفيف من آثار تغير 
المن���اخ، والحف���اظ عل���ى الم���وارد، والتنمية 
العالم���ي  االهتم���ام  وكذل���ك  المس���تدامة 
بتموي���ل الطاقة الخض���راء الذي يلعب دوًرا 
���ا ف���ي زي���ادة ف���رص الحص���ول عل���ى  حيويًّ
تمويل المش���روعات الخض���راء أو الصديقة 
للبيئة وذلك بهدف تحس���ين المستوى العام 
للمعيش���ة وتحقيق العدال���ة االجتماعية مع 
الحد م���ن المخاطر البيئي���ة وتعزيز النزاهة 
البيئي���ة. وأك���د الش���يخ محم���د ب���ن خليف���ة 
أن االتفاقي���ة تعتب���ر دفع���ة قوي���ة لقطاعات 
الطاق���ة المتجددة وكفاءة الطاقة، التي من 

المتوق���ع أن تقوم بتحفيز مش���اريع التنمية 
التع���اون  مجل���س  دول  ف���ي  المس���تدامة 
الخليج���ي. وق���ال الوزي���ر “إنن���ا نس���عى عبر 

توقي���ع مذك���رة التفاه���م لجل���ب المش���اريع 
االس���تثمارية في المج���ال البيئي ومكافحة 
تغي���ر المن���اخ إلخ، )...( نس���عى ليصبح المقر 

اإلقليمي للصندوق مستقبال في البحرين”. 
ن الوزير التعاون الوثيق  من جهة أخرى، ثمَّ
ل في  القائم مع الصندوق األخضر الذي تمثَّ
العديد من الجوان���ب التنموية ذات العالقة 
بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية خاصة 
ُل���ه صن���دوق المن���اخ األخض���ر م���ن  لم���ا ُيمثِّ
���ة للدول النامي���ة لتنفيذ  آلي���ة تمويلي���ة ُمهمِّ
مش���روعات تنموية ُمس���تدامة ف���ي مجالي 
التغي���رات  آث���ار  م���ن  والتخفي���ف  التكي���ف 
المناخية وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس 
للمن���اخ.  ويه���دف الصن���دوق إل���ى تش���جيع 
ال���دول األعض���اء عل���ى التح���ول النموذجي 
نحو مس���ارات إنمائية منخفضة االنبعاثات، 
وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. 
كم���ا يقدم الدع���م للبل���دان النامي���ة للحد أو 
التخفي���ف م���ن انبعاث���ات الغ���ازات الدفيئ���ة 

والتكيف مع آثار التغييرات المناخية.

توقيع مذكرة التفاهم أمس

إلزام الفنادق 
بإرشادات   

سالمة المسابح

للس���ياحة  البحري���ن  هيئ���ة  ألزم���ت   
والمع���ارض، جمي���ع الفن���ادق ومبان���ي 
الش���قق المفروش���ة التي تحتوي على 
برك س���باحة، على التقيد باإلرش���ادات 
الجدي���دة لس���المة المس���ابح وزي���ادة 
الس���المة  إج���راءات  بش���أن  الوع���ي 
الواج���ب إتباعه���ا، الت���ي ت���م تطويرها 
بالتعاون مع المؤسسة الملكية لإلنقاذ 
والس���المة المائي���ة، وذلك بغي���ة الحد 
م���ن ح���وادث الغ���رق المؤس���فة. ويبلغ 
مع���دل ح���االت الوف���اة الناجم���ة ع���ن 
ا، حيث  الغ���رق حوالي 16 حالة س���نويًّ
ت���م تس���جيل 9 ح���وادث خ���الل الع���ام 

الجاري فقط.

 المنامة - الملكية لإلنقاذ

 أظه���رت بيان���ات ص���ادرة عن مؤسس���ة 
 ،)SWF Institute( الصنادي���ق الس���يادية
اس���تثمارات  دراس���ة  ف���ي  المتخصص���ة 
االس���تثمارية،  والصنادي���ق  الحكوم���ات 
أن أص���ول الصندوق الس���يادي للبحرين 
“ممتل���كات” بلغ نح���و 10.6 ملي���ار دوالر 
حت���ى نهاي���ة ش���هر أغس���طس الماض���ي. 
احتل���ت  أم���س  نش���ر  لتقري���ر  ووفًق���ا 
“ممتلكات” المركز العاشر على المستوى 

ا. العربي و37 عالميًّ
أبوظب���ي  صن���دوق  التقري���ر  واعتب���ر 
لالس���تثمار أكبر الصنادي���ق العربية، تاله 
صندوق الكويت لالستثمار، والصندوق 
صن���دوق  ث���م  الس���عودي،  االس���تثمار 

استثمارات قطر.
وأظه���رت أح���دث بيانات المؤسس���ة أن 
صندوق االس���تثمارات العامة السعودي 
تق���دم م���ن المرك���ز ال���� 12 إل���ى المرك���ز 
العاش���ر ضمن أكبر الصناديق الس���يادية 
أصول���ه  ارتفع���ت  أن  بع���د  العال���م  ف���ي 
لتص���ل  دوالر  ملي���ارات   110 بقيم���ة 
إل���ى 360 ملي���ار دوالر. وج���اء صن���دوق 
األصول األجنبية لمؤسسة النقد العربي 
ا  الس���عودي ف���ي المرك���ز الس���ادس عالميًّ

ضم���ن أكب���ر الصناديق الس���يادية، حيث 
ارتفعت قيمة أصوله ب� 21.6 مليار دوالر 
عن���د 515.6 ملي���ار دوالر مقارن���ة بش���هر 
يوني���و الماضي. وحاف���ظ جهاز أبوظبي 
لالس���تثمار عل���ى مرك���زه الثال���ث بقيم���ة 
أص���ول بلغت 683 ملي���ار دوالر، والهيئة 
العامة لالستثمار الكويتية على مركزها 

الرابع بأصول قيمتها 592 مليار دوالر.
وجاء صندوق مبادلة لالس���تثمار الناتج 
ع���ن اندماج مجلس أبوظبي لالس���تثمار 
ومجموعة ش���ركة مبادلة لالستثمار في 
المرك���ز ال���� 14 بأصول بلغ���ت 226 مليار 

دوالر.

بحسب التقرير بلغ إجمالي  «
موجودات الصناديق السيادية 

بنهاية أغسطس 2018 نحو 
8.11 تريليون دوالر، واستحوذت 

السعودية على 10.8 % من 
إجمالي الثروات السيادية في 

العالم وهو ما يعادل 875.6 
مليار دوالر، فيما استحوذت 

اإلمارات على 14.5 % من 
الثروات السيادية في العالم 

وبما يعادل 1172.8 مليار دوالر.

10.6 مليار دوالر أصول “ممتلكات”

 المنامة - مصرف السالم

افتت���ح مص���رف الس���الم-البحرين، فرع���ه األكبر الذي ت���م تجديده مؤخ���ًرا ليقدم 
خدمات مصرفية ش���املة في موقع اس���تراتيجي في قلب المنامة. وش���رف مدير 
إدارة مراقبة المؤسس���ات المالية اإلس���المية في مص���رف البحرين المركزي، فهد 
يتيم، حفل افتتاح الفرع مع الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف السالم-البحرين، 

رفيق النايض والنائب األول للرئيس التنفيذي لمصرف السالم، أنور مراد.

وقال رفيق النايض “تماش���ًيا م���ع التزامنا 
تقدي���م  إل���ى  الس���اعي  ونهجن���ا  المس���تمر 
لراح���ة  المتط���ورة  المصرفي���ة  الخدم���ات 
اإلع���الن   يس���رني  فإن���ه  الك���رام،  عمالئن���ا 
عن االفتتاح الرس���مي لف���رع المنامة، أحد 
أكب���ر ف���روع المص���رف، الذي ت���م تجديده 
مؤخ���ًرا وتجهيزه بالكام���ل لتقديم أحدث 
الخدم���ات المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الش���ريعة اإلس���المية. وت���م تزوي���د الفرع 
بجه���از الص���راف اآلل���ي وجه���از الخدم���ة 

الل���ذان   ”iBANK“ الذاتي���ة  المصرفي���ة 
يعمالن على مدار الساعة”.

م���ن جانبه، قال فهد يتي���م “أهنئ مصرف 
ف���رع  افتت���اح  عل���ى  الس���الم-البحرين 
المنام���ة المط���ور بحلت���ه الجدي���دة. نح���ن 
نق���در  المرك���زي  البحري���ن  مص���رف  ف���ي 
ف���ي  الس���الم-البحرين  مص���رف  الت���زام 
مواصل���ة تعزيز وتطوي���ر العمل المصرفي 
اإلسالمي والقطاع المالي نحو تلبية كافة 

احتياجات عمالئه”. 

إل���ى ذلك، قال رئيس الخدمات المصرفية 
لألف���راد، محم���د بوحج���ي “يس���رنا ط���رح 
العرض الحصري لجميع عمالئنا الكرام من 
22 أكتوب���ر حتى 20 نوفمبر 2018.  يمكن 
للعم���الء االس���تفادة م���ن مع���دالت الرب���ح 

التنافس���ية الخاص���ة بالتمويل الش���خصي 
والتموي���ل العق���اري م���ع ش���روط تمويلية 
مرن���ة، فض���الً عن مع���دالت حصري���ة على 
األرباح المتوقعة مع حسابات الوكالة عند 

التقدم بالطلب من فرع المنامة الجديد”.

قص الشريط إيذاًنا باالفتتاح الرسمي

ع����روض ل��ل��ت��م��وي��ل ال��ش��خ��ص��ي وال���ع���ق���ارات وح��س��اب��ات ال��وك��ال��ة

افتتاح الفرع األكبر لمصرف السالم
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 المنامة - مباشر

أك���دت وكالة كابيت���ال إنتليجنس 
للتصنيف���ات االئتماني���ة، تصني���ف 
البن���ك األهلي المتح���د AUB، عند 
القوة المالية )A(. ومنحت الوكالة، 
تصنيفات العملة األجنبية طويلة 
 “- A“ األجل وقصي���رة األجل عند

و ”A2” على التوالي. 
وأعطت الوكالة النظرة المستقرة 
لجمي���ع التقييم���ات داخ���ل البنك، 
وفًق���ا لتقري���ر لها، مش���يرة إلى أن 
أصول القروض والس���يولة جيدة 

وتدعمها تمويل ودائع العمالء.
ف���ي نف���س الس���ياق، ت���رى الوكالة 
رأس���مال قوي للبنك بم���ا في ذلك 
القوي���ة عل���ى  الربحي���ة  اس���تمرار 
جميع المستويات. ومؤخًرا، أعلن 
البن���ك األهل���ي المتح���د، الم���درج 
والكوي���ت  البحري���ن  ببورصت���ي 
عن خط���ة مقترحة إلعادة تنظيم 

عملياته المصرفية.
بإنش���اء  الخط���ة  تل���ك  وتقض���ي 
كيانين منفصلين، يستقل أحدهما 
ب���إدارة عملي���ات البنك وأنش���طته 

التجارية في السوق البحرينية.
بش���كل  األم  البن���ك  أن  ويعن���ي 
أساس���ي بمزاول���ة أنش���طة الجملة 
االس���تثمارات  وإدارة  المصرفي���ة 
عل���ى  للمجموع���ة  الخارجي���ة 

المستوى اإلقليمي والدولي.

هناك مباحثات جادة تجري  «
بين البنك وبيتك الكويتي 

لالندماج، إذ وقعا مذكرة 
تفاهم في 22 يوليو الماضي؛ 
لبدء أعمال التقييم والتقصي 
وغيرها من اإلجراءات الفنية 
والرقابية الالزمة لخلق كيان 

مصرفي موحد.

نظرة مستقرة لـ “األهلي المتحد” 

المنامة - الكوهجي غولدن غيت

أطلقت الكوهجي غولدن غيت، شراكة مع مطوري العقارات البارزين في الهند، أجميرا 
مايفير، من خالل تدش���ين مش���روع مش���ترك يحمل اس���م “غولدن غيت”، الذي س���يقدم 
مزيًجا رائًعا من الحياة العصرية والضيافة الحديثة ومراكز األعمال ذات المستويات 
العالمية، حيث يتطلع الشركاء من خالل مشروع غولدن غيت الدولي الواقع في قلب 

خليج البحرين ببناء جسور ما بين ثقافة البلدين لخلق أفق من الفخامة والراحة.

وتتع���اون الكوهجي غول���دن غيت التي 
تمتل���ك س���نوات م���ن الخب���رة والمعرف���ة 
واالس���تقرار المالي ف���ي تطوير العقارات 
ف���ي جمي���ع أنح���اء البحرين، م���ع أجميرا 
بخب���رات  تتمتع���ان  اللتي���ن  ومايفي���ر 
متنوع���ة ف���ي س���وق العق���ارات الدول���ي، 
مم���ا يضم���ن تحقي���ق االس���تقرار المال���ي 
والتسليم في الوقت المناسب للمشروع. 
في���ر  م���اي  أجمي���را  مجموع���ة  وتمتل���ك 
ريليتي خبرات متراكمة ترجع ألكثر من 
100 ع���ام ف���ي قطاع العق���ارات، ورصيد 
مش���اريع يمتد ل�40 مليون قدم مربع من 
المساحات التجارية والسكنية في الهند 

���ا بميزانية  ومش���اريع يتم إنش���اؤها حاليًّ
تتج���اوز ال���� 4 ملي���ارات دوالر، وس���يتم 
إنش���اء المش���روع بخلي���ج البحري���ن في 
موقع مه���م في قلب المنام���ة مع إطاللة 

جميلة على أفق المدينة.
ويمتد المش���روع على مس���احة 140 ألف 
مت���ر مربع، وم���ن المتوقع أن يس���تقطب 
مبل���غ 212 مليون دوالر كقيم���ة إجمالية 
م���ن االس���تثمارات أجنبي���ة، وتعمل هذه 
الش���راكة عل���ى تعزي���ز التج���ارة الثنائي���ة 
والعالق���ات االقتصادي���ة م���ا بي���ن الهن���د 
والبحري���ن وتفتح األبواب لجذب المزيد 

من االستثمارات األجنبية للبالد.

ش���ركة  إدارة  مجل���س  رئي���س  وق���ال 
إس���حاق  غي���ت،  غول���دن  الكوهج���ي 
الكوهج���ي: “إن القي���ادة الحكيم���ة ف���ي 
المملك���ة ومن خالل رؤية 2030، تس���هم 
اإليجابي���ة  التط���ورات  م���ن  بالمزي���د 
للبحري���ن واقتصاده���ا، وإن إنش���اء مثل 

هذه المش���اريع المشتركة مع مستثمرين 
ذي خبرات وس���معة عالمية تسهم بشكل 
فعال في خلق بيئة جاذبة لالستثمارات 
أه���داف  وتحق���ق  والدولي���ة  المحلي���ة 
ف���ي  المس���تدامة  االقتصادي���ة  التنمي���ة 

المملكة”.

تعاون بين الكوهجي غولدن غيت واجميرا ومايفير

دوالر م��ل��ي��ون   212 ب����  أع���م���ال  اس��ت��ق��ط��اب  ي��ت��وق��ع  ال���م���ش���روع 

نجاح “الكوهجي غولدن غيت” بجذب االستثمارات

المحرر االقتصادي

أمل الحامد من ضاحية السيف

 المنامة - الخليج الدولي

تش���كيل  الدول���ي  الخلي���ج  بن���ك  أع���اد 
مجل���س إدارة جدي���د اعتب���اًرا م���ن 26 
أغس���طس 2018، وحت���ى نهاي���ة دورة 
 .2021 أغس���طس   25 ف���ي  المجل���س 
وتش���كل المجل���س الجدي���د والمك���ون 
م���ن ثمانية أعضاء برئاس���ة عبدهللا بن 

حسن العبدالقادر، وعضوية كٍل من:
عب���دهللا ب���ن محم���د الزام���ل، الرئي���س 
التنفيذي لمجموعة الزامل - عبدالعزيز 
الرئي���س  الحليس���ي،  عبدالرحم���ن  ب���ن 
 - الدول���ي  الخلي���ج  لبن���ك  التنفي���ذي 
س���لطان بن عبدالملك آل الشيخ، نائب 
رئي���س صن���دوق االس���تثمارات العامة 
الس���عودي - بن���در ب���ن عبدالرحم���ن بن 
مق���رن، الرئيس التنفيذي للعمليات في 
صندوق االستثمارات العامة السعودي 
الش���ريك  الزي���د،  عب���دهللا  ب���ن  نج���م   -
الش���يخ  آل  الزي���د  لش���ركة  المؤس���س 
والراشد للمحاماة بالتعاون مع هوغان 
كاكار،  راجي���ف   - )الس���عودية(  لوفيل���ز 

المؤسس والعضو المنتدب لشركة دنيا 
للتمويل )اإلم���ارات العربية المتحدة( - 
وفرانك ش���واب، المؤس���س المش���ارك ل� 

FinTechForum )ألمانيا(.

قّرر أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع  «
تعيين عبدالله بن محمد الزامل 

نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة.

مجلس إدارة جديد لـ “الخليج الدولي”

أعلن وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن أن الهيئة  «
الوطنية للنفط والغاز تعمل على إنشاء عدد من محطات الوقود، إذ 

ا محاولة تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة  يتم حاليًّ
إلقامتها، )...( أحياًنا يصعب إيجاد أراٍض فيها، إال أن هذه المناطق 

هي األهم إلنشاء محطات فيها، مشيًرا إلى أن محطات الوقود 
التي تقع في المناطق غير المزدحمة ال تساهم في تخفيف طوابير 

االنتظار.

وفيما يتعلق بخصخصة الشركات النفطية ومحطات الوقود، أوضح 
الشيخ محمد بن خليفة  أن األمر تحت الدراسة، وهناك أعمال يتم 
السير فيها بهذا االتجاه، وسيتم قريًبا اإلعالن عنها. وفيما يختص 

بشراء محطات الوقود المتنقلة، أوضح الوزير أن هذه الفكرة كانت 
تدرسها شركة نفط البحرين “بابكو”، وإلى اآلن لم نر نتائجها. وكانت 
“بابكو” تدرس إمكانية شراء عدد محطات الوقود المتنقلة لتوزيعها 

في أنحاء المملكة.

إنشاء محطات وقود بـ “المحافظات”

عبدالله بن حسن
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تعتزم هيئة تنظيم االتصاالت البحرينية إجراء مراجعة على البنود التنظيمية لعمليات االستحواذ واالندماج في قطاع 
االتصاالت في خطوة تريد من خاللها الهيئة مواكبة التغييرات المتالحقة في الس���وق، مس���تهدفة على ما يبدو الحفاظ 

على التنافسية خصوًصا مع إبرام عدد من صفقات االستحواذ في السوق المحلية.

وأش���ارت الهيئة في االستش���ارة التي 
أن  إل���ى  المش���ورة،  إلب���داء  طرحته���ا 
الخطوة جاءت عقب التغييرات التي 
ط���رأت على قطاع االتصاالت بش���كل 
كبي���ر من���ذ الع���ام 2004 وه���و تاري���خ 
وض���ع القواني���ن المتعلق���ة باالندم���اج 

واالستحواذ حتى الوقت الراهن.
وبّينت أنه خالل ال� 14 س���نة الماضية 
شهدت الس���وق عدة تحوالت جذرية 
منها إرساء مزايدتين لمنح رخصتين 
لتش���غيل خدمات “ال���واي ماكس” في 
الع���ام 2007 ودخ���ول مش���غل جدي���د 
النق���ال، ف���ي إش���ارة  الهات���ف  لقط���اع 
لش���ركة “فيف���ا”، إلى جانب م���ا أفرزته 

الخط���ة الوطني���ة الرابع���ة لالتصاالت 
بتأس���يس الش���بكة الوطني���ة األرضية 
عب���ر فص���ل عملي���ات ش���ركة “بتلك���و”، 
إلتاح���ة المج���ال للش���ركات المنافس���ة 
للزبائ���ن  الفايب���ر  خدم���ات  لتقدي���م 

والربط بين األبراج.
كم���ا ذك���رت الهيئ���ة زي���ادة االهتم���ام 
العالم���ي بتنظيم عمليات االس���تحواذ 
واالندماج���ات ف���ي قط���اع االتصاالت 
الذي أخذ في التنامي خالل السنوات 
الت���ي  األهمي���ة  زي���ادة  م���ع  الماضي���ة 
س���تجرى  علي���ه  القط���اع،  يكتس���بها 
دراس���ة التأثي���ر المتوق���ع لمث���ل ه���ذه 
العملي���ات على المنافس���ة وغيرها من 

األمور.
وتتن���اول مس���ودة التش���ريع الجدي���د 
أم���ور مختلف���ة م���ن بينه���ا متطلب���ات 
خط���وة  أي  ح���ول  الس���لطات  إش���عار 
م���ن قب���ل ش���ركات االتص���االت تتعلق 
بعملي���ات االندماج���ات واالس���تحواذ، 
واالختب���ارات الت���ي ينبغ���ي تطبيقها، 
إلى جانب الشروط التي يمكن للهيئة 

فرضها قبل أية العملية.
ف���ي  االندماج���ات  حم���ى  أن  يذك���ر 
س���وق االتصاالت البحريني���ة ارتفعت 
واتج���اه  المنافس���ة  بح���دة  مدفوع���ة 
الش���ركات نحو تعزي���ز وتنويع مصادر 
دخله���ا، ومن بين هذه العمليات خالل 

ع���ام تقريًب���ا عملي���ة اس���تحواذ “كالم 
تقدم���ت  الت���ي  لالتص���االت  تيلك���وم” 
بطلب لالستحواذ على شركة الخليج 

لالتص���االت “تواص���ل تيلك���وم” وه���و 
ثال���ث تحرك لعمليات االس���تحواذ في 
القطاع خ���الل عام. والصفقة األخيرة 

id ثاني صفقة اس���تحواذ يتم الكشف 
بي���ت  م���ن  كل  أعل���ن  أن  بع���د  عنه���ا، 
التموي���ل الكويت���ي “بيت���ك”، وش���ركة 
“فيفا البحرين” إتمام صفقة استحواذ 
“فيفا” على شركة “اتصالكوم”المملوكة 
ل� “بيتك”، كما س���رت في وقت س���ابق 
أنب���اء عن نية “فيفا” االس���تحواذ على 
ش���ركة “نيوتل” لالتصاالت التي تدير 
ف���ي ج���زر  البصري���ة  األلي���اف  ش���بكة 
أم���واج، إال أن الصفق���ة ل���م تت���م على 
م���ا يبدو. وف���ي 2014، أعلنت ش���ركة 
“كالم” لالتصاالت عن أنها ستستحوذ 
على ش���ركة “اليت س���بيد” لالتصاالت 
التابع���ة لش���ركة االتص���االت األردنية، 
لتصبح ش���ركة “كالم” ثاني أكبر مزود 
لخدم���ات إنترن���ت البرودبان���د الثابتة 

لقطاع األعمال في المملكة حينها.

تشريع جديد لالندماج بين شركات االتصاالت
ال��م��ن��اف��س��ة ج�����ّراء  ت��غ��ّي��ر  وال���وض���ع   2004 م��ن��ذ  ص����در  ال��ح��ال��ي  ال���ق���ان���ون 

“البركة” ُيمّول مستفيدي “دانات اللوزي”
اس��ت��ي��ف��اء ال��م��ت��ط��ل��ب��ات اإلج��رائ��ي��ة ق��ب��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى “م��زاي��ا” 

وّقع بنك البركة اإلس���المي مؤخًرا اتفاًقا مع بنك اإلس���كان كخامس بن���ك يوفر بموجبه التمويل 
للمواطنين المس���تفيدين م���ن “مزايا” )برنامج تمويل الس���كن االجتماعي س���ابقًا(، والراغبين في 
ش���راء وح���دات في مش���روع “دانات الل���وزي”، وذلك في إطار س���عيه لتطوير الحل���ول التمويلية 
اإلس���كانية وتوفي���ر الخي���ارات لتلبي���ة احتياج���ات المواطنين بمش���اركة القطاع الخ���اص. ووقع 
االتفاق كل من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة بالبنك محمد عيس���ى المطاوعة ومدير 

عام بنك اإلسكان خالد عبد هللا، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دانات اللوزي. 

وقال المطاوعة “نحن س���عداء بتوقيع هذا 
االتف���اق لتطبي���ق برنام���ج تموي���ل الس���كن 
االجتماعي “مزايا” مع بنك اإلس���كان وذلك 
لمش���روع “دان���ات اللوزي”، ال���ذي يدل على 
أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص 
ويعك���س اهتم���ام البن���ك بالمس���اهمة ف���ي 
المش���اريع اإلس���كانية الحكومي���ة وتيس���ير 
امت���الك مس���اكن مالئمة من خ���الل تقديم 
التموي���الت له���ا، وهذا بدوره س���يؤدي إلى 
والعقاري���ة  اإلس���كانية  التنمي���ة  تحقي���ق 

المأمولة في مملكة البحرين”.

جمي���ع  س���تمكن  الش���راكة  أن  وأوض���ح 
المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل 
حل���ول  م���ن  واالس���تفادة  س���كنية  وح���دة 
التموي���الت لدين���ا والمتوافق���ة م���ع أحكام 
الش���ريعة اإلس���المية التي تلب���ي متطلبات 
باإلضاف���ة  البن���ك،  عم���الء  واحتياج���ات 
إل���ى فت���ح مج���ال للجمهور لالس���تفادة من 
تش���كيلة واس���عة ومتمي���زة م���ن خدماتن���ا 

المصرفية. 
م���ن جانبه، عّبر خالد عبد هللا عن س���عادته 
بالش���راكة م���ع بن���ك البرك���ة بتوقي���ع ه���ذه 

االتفاقي���ة لتطبي���ق برنامج تمويل الس���كن 
“دان���ات  لمش���روع  مزاي���ا”  االجتماع���ي” 
اللوزي” وتوفير خي���ارات التمويل العقاري 

من أجل شراء المسكن المناسب.
ويتطل���ب اس���تكمال اتف���اق الحصول على 
المتطلب���ات  اس���تيفاء  “مزاي���ا”،  تموي���ل 

وتطبي���ق  الالزم���ة  والقانوني���ة  اإلجرائي���ة 
معايي���ر اس���تحقاق التمويل. ويش���مل ذلك 
الخاص���ة  والبيان���ات  المس���تندات  توفي���ر 
بالتمويل والمس���تفيد من التمويل، وكذلك 
التأك���د م���ن تواف���ر الم���الءة المالي���ة ل���دى 

المستفيد بما يضمن سداد التمويل.

أثناء توقيع االتفاق

 المنامة - البركة

 السنابس - الغرفة

ا م���ن غرفة الصين  ���ا صينيًّ  اس���تضافت غرف���ة تج���ارة وصناع���ة البحرين أم���س وفًدا تجاريًّ
للتج���ارة الدولي���ة برئاس���ة األمي���ن الع���ام Yu Jianlong، إذ ض���م الوف���د ممثلي���ن ع���ن كبرى 
الش���ركات الصيني���ة من مختلف القطاعات االقتصادية. حضر اللق���اء من جانب الغرفة كل 
م���ن نائب���ي رئيس الغرفة األول خال���د نجيبي، والثاني محمد الكوهج���ي والرئيس التنفيذي 
شاكر الشتر، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب التجار وأصحاب األعمال في البحرين.

وأكد نجيبي دع���م القطاع الخاص بالبحرين 
ل���كل م���ا يس���هم ف���ي تعزي���ز أوج���ه التع���اون 
االقتصادي المش���ترك بين البحرين والصين، 
���ا أن تك���ون ه���ذه الزي���ارة واللق���اءات  متمنيًّ
الثنائي���ة المصاحبة قد حقق���ت كافة أهدافها 
الرامية إلى تنمية وتطوير عالقات الش���راكة 
القائمة بي���ن البلدين الصديقين، مش���يًدا في 
الوق���ت ذات���ه بالنم���و المتزاي���د الذي تش���هده 

معدالت التب���ادل التجاري البحريني الصيني 
خ���الل الس���نوات األخيرة حي���ث وصل حتى 
ش���هر ديس���مبر 2017 إل���ى أكث���ر م���ن 2 مليار 
التج���ارة  إحص���اءات  حس���ب  وذل���ك  دوالر 
الخارجية ل���دى الجهاز المرك���زي للمعلومات، 
داعًيا إل���ى العمل على تنمية وتعزيز عالقات 

التعاون االقتصادي المشتركة.

 مليارا دوالر التبادل التجاري مع الصين

المنامة - جي آي جي  المنامة - إنفستكورب

أطلق���ت ش���ركة ج���ي آي جي البحري���ن تطبي���ق “gig go” للهواتف الذكية، وهو مت���اح لجميع األفراد من خ���الل تحميله عبر 
نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”. وذكر بيان صادر عن الشركة أمس أن “تطبيق “gig go” يعتبر من أكثر التطبيقات تطوًرا 

لما يحتويه العديد من المميزات والخدمات التي تقدم لعمالئنا الكرام”.

م���ن  العدي���د   ”gig go“ ويق���دم 
الخدم���ات التأميني���ة لألف���راد مث���ل 
الحصول عل���ى تس���عيرة للتأمينات 
والمن���ازل  كالس���يارات  الش���خصية 
العمال���ة  عل���ى  والتأمي���ن  والس���فر 
المنزلي���ة. كما يمكن للزبائن اإلطالع 
عل���ى جمي���ع وثائقه���م التأمينية من 
خالل تطبي���ق “gig go” وتجديدها 
دون  وموثوق���ة  س���هلة  بطريق���ة 
الحاجة إلى زيارة مكاتب الش���ركة، 
وأيًضا يمكنك الحصول على شهادة 
التأمي���ن اإللكتروني���ة المعتمدة من 

قبل إدارة المرور.
وتمت إضافة مي���زة فريدة لتمكين 

العمالء من تقديم مطالبات حوادث 
م���ن  البس���يطة مباش���رة  الس���يارات 
خ���الل التطبيق دون الحاجة لزيارة 

مركز مطالبات حوادث السيارات.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للش���ركة، 
إبراهي���م الري���س “نح���ن في ش���ركة 
ج���ي آي ج���ي البحري���ن نعم���ل م���ن 
أج���ل تطوي���ر طريقة عم���ل التأمين 
التقني���ات  أح���دث  باس���تخدام 
الحديثة في المجال الرقمي لتمكين 
عمالئنا الكرام من ش���راء منتجاتهم 

التأمينية بسالسة وسهولة”.
يذك���ر أن جي آي ج���ي البحرين هي 
ش���ركة التأمي���ن الوطني���ة الوحيدة 
 -A الحاصلة على تصني���ف إئتماني
)ممتاز( من وكالة التصنيف العالمية 

“أيه إم بست”.

ا يمثلون ما يزيد عن 100 ش���ركة مختلف���ة خالل المؤتمر   اس���تضاف إنفس���تكورب، أكث���ر م���ن 120 مديًرا ومس���ؤوال تنفيذيًّ
االئتماني الس���نوي الثالث للمؤسس���ة، الذي أقيم في نيويورك يوم 16 أكتوبر 2018. وش���ارك في الحدث، الذي اس���تضافته 

“وحدة إدارة االئتمان” لدى إنفستكورب.

البارزي���ن  المتحدثي���ن  م���ن  نخب���ة   
ووجه���ات  خبراته���م  تبادل���وا  الذي���ن 
نظره���م القيم���ة، وس���لطوا الض���وء على 
أح���دث التوجه���ات الناش���ئة ف���ي قطاع 
االس���تثمارات البديل���ة. وش���ملت قائم���ة 
م���ن  متنوع���ة  مجموع���ة  المش���اركين 
المستثمرين، بما في ذلك صناديق تقاعد 
س���يادية،  ث���روات  وصنادي���ق  عالمي���ة، 
ومؤسس���ات أوق���اف، ومؤسس���ات غي���ر 
وش���ركات  عائلي���ة  وش���ركات  ربحي���ة، 
اإلدارة  رئي���س مجل���س  تأمي���ن. وق���ال 
التنفيذي إلنفستكورب، محمد العارضي 
الس���نوي  االئتمان���ي  مؤتمرن���ا  “يوف���ر 
فرصًة قّيمة إلش���راك نخب���ة الخبراء في 

مناقش���ات متعّمقة على مدى يوم كامل 
حول التحدي���ات والف���رص التي تواجه 
المس���تثمرين ف���ي قط���اع االس���تثمارات 

البديل���ة. ويس���عدنا أن نرحب بمش���اركة 
المتمّيزي���ن  المتحدثي���ن  م���ن  العدي���د 

والضيوف المرموقين”.

إبراهيم الريس جانب من فعاليات المؤتمر

“جي آي جي البحرين” تطلق “gig go” للهواتف “إنفستكورب” يعقد مؤتمره االئتماني 

حققت ش���ركة الفن���ادق الوطنية في الربع 
أل���ف  الثال���ث م���ن الع���ام الج���اري 365.5 
دين���ار، قياًس���ا بنح���و 127.9 أل���ف دين���ار 
س���جلتها في الرب���ع الثان���ي 2018، بزيادة 
237.6 ألف دينار، أي ما نسبته 185.8 %.

وبلغ العائد على السهم في الربع الثالث 3 
فلوس، بعد أن كان فلًس���ا واحًدا في الربع 

الثاني، أي بنسبة زيادة بلغت 200 %.
بيان���ات نش���رت عل���ى  وأظه���رت أح���دث 
موق���ع بورصة البحرين أمس أن الش���ركة 

حقق���ت في الربع الثالث من العام الجاري 
365.5 أل���ف دينار، قياًس���ا بنحو 432 ألف 
دينار س���جلتها في الفت���رة ذاتها من العام 

الماضي.
األش���هر  ف���ي  الش���ركة  أرب���اح  ووصل���ت 
التس���عة األول���ى 2018 إل���ى 724.3 أل���ف 
1.8 ملي���ون دين���ار  دين���ار، قياًس���ا بنح���و 
ف���ي الفترة ذاتها من الع���ام الماضي. وبلغ 
العائ���د عل���ى الس���هم في األش���هر التس���عة 
األولى 7 فلوس، بعد أن كان 16 فلًسا في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
“الفن���ادق  موج���ودات  مجم���وع  ووص���ل 
الوطني���ة” بنهاي���ة س���بتمبر الماض���ي إل���ى 

86.23 مليون دينار.
للتأمين���ات  العام���ة  الهيئ���ة  تمتل���ك 
م���ن   %  32.15 )البحري���ن(  االجتماعي���ة 
أس���هم الش���ركة، فيما تمتلك الهيئة العامة 
 20.94  ،% 32.84 الكويتي���ة  لالس���تثمار 
% للش���ركة الكويتية لالستثمار، والباقي 

مساهمون فرديون.

 أطل���ق خليج البحري���ن للتكنولوجيا 
المالية، المرك���ز العالمي للتكنولوجيا 
المالية اإلس���المية والمستدامة الذي 
يض���م أعضاًء م���ن البحرين واإلقليم 
والعال���م. ويس���تند عم���ل المركز على 
لخلي���ج  المتنوع���ة  الش���ركاء  ش���بكة 
البحري���ن للتكنولوجي���ا م���ن المملكة 
واإلقليم والعالم ويهدف إلى تسريع 
اس���تخدام التكنولوجي���ا المالي���ة في 
المرحل���ة  ف���ي  اإلس���المي  التموي���ل 
القادم���ة بينم���ا يرك���ز عل���ى االبت���كار 

االجتماع���ي المس���ئول ال���ذي يحق���ق 
االبتكار. 

يش���ار إلى أنه تم تعيين، علي عدنان 
إدارة  لمجل���س  رئيًس���ا  إبراهي���م، 
المرك���ز العالمي للتكنولوجي���ا المالية 
ويمت���از  والمس���تدامة،  اإلس���المية 
بخبرة واس���عة ف���ي مجال���ي التنمية 

المستدامة والتمويل اإلسالمي. 
ل�”خلي���ج  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
المالي���ة”،  للتكنولوجي���ا  البحري���ن 
مؤسس���ات  “بإم���كان  س���عد  خال���د 

التموي���ل اإلس���المي اكتس���اب أكث���ر 
م���ن ملي���ار عمي���ل جدي���د م���ن خالل 
توظيفه���م التكنولوجي���ا، وه���و األمر 
ال���ذي سيس���هم ف���ي تحقي���ق النم���و 
المس���تدام على الم���دى البعيد. فضالً 
عن ذلك، هناك توجهات عالمية نحو 
االبتكارات التي تش���جع االس���تدامة. 
ونس���عى م���ن خ���الل المرك���ز العالمي 
اإلس���المية  المالي���ة  للتكنولوجي���ا 
والمس���تدامة إلى توحيد المساهمين 

في القطاع “.

إطالق المركز العالمي للتكنولوجيا المالية365.5 ألف دينار أرباح “الفنادق الوطنية”
المحرر االقتصادي

 علي الفردان

 المنامة - خليج التكنولوجيا



القيد: 86577 التاريخ :2018/10/17  
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى ذات مسئولية محدودة

القيد: 73373-6 التاريخ :2018/10/17  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-148683( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  إلى مؤسسة فردية

القيد: 86906 التاريخ :2018/10/21  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-148683( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )111803( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة اآلنسة األنيقة ذ.م.م

القيد: 103144 - التاريخ: 11/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )140744( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 2 لشركة برجر البحرين ش.ش.و لمالكها 

شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م

القيد: 29637 - التاريخ :2018/10/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )1( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا المال���ك ل���� فيرت���وس للحلول)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب 
القيد رقم 86577 بطلب تحويل الش���كل القانوني من مؤسس���ة فردية إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراض���ه إل���ى مرك���ز البحري���ن 
للمس���تثمرين مش���فوعًا بالمس���تندات المؤيدة والمبررة لالعتراضه خالل 

مدة أقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليها مالك ش���ركة حالل الدارة المطاعم ش.ش.و الس���يد / خالد طاهر 
احم���د عل���ي المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 73373-6، بطل���ب تحويل 
الش���ركة إلي مؤسس���ة فردية قائمة والمس���ماه مرك���ز األمير لخدمات 
الس���يارات والمس���جلة عل���ى قي���د تجاري رق���م 79332-1 لتصبح باس���م 
الس���يد امي���ر طاهر احمد رش���دان وتعيي���ن امير طاهر احمد رش���دان 

للقيام إلجراءات التحويل

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يد فراس فيصل صالح عيس���ى الخور المالك ل� مطعم 
ومقهى ش���ي ش���عبي ومطعم ومقهى س���فينة نوح )مؤسسات فردية( 
والمس���جلتان بموج���ب القي���د رق���م 86906، طالبا تحويل المؤسس���تان 
الفرديتان إلي ش���ركة ذات مس���ئولية نحدودة برأسمال وقدره 20٫000 
أل���ف دين���ار بحريني )عش���رون أل���ف دين���ار بحريني(، لتصبح الش���ركة 

ملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1. فراس فيصل صالح عيسى الخور )بحريني الجنسية(

2. زهره عادل عبدالعزيز منصور العالي )بحريني الجنسية(

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يدة/ س���المة علي محمد المطاوعة باعتبارها المصفي 
القانوني لش���ركة ش���ركة اآلنسة األنيقة ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات 
مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القيد رق���م 111803، طالبا إش���هار انتهاء 
أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل 
التج���اري، وذل���ك وفق���ا ألح���كام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الص���ادر 

بالمرسوم رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد عل���ي حاجي حس���ن محمد به���زاد نيابة عن صاحب ش���ركة لش���ركة برجر 
البحرين ش.ش.و لمالكها شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م المسجلة بموجب القيد 

رقم 103144، طالبا تغيير االسم التاجاري للفرع 2 من الشركة
من: شركة برجر البحرين ش.ش.و لمالكها شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م

Bahrain Burger Company S.P.C

الى: فدركرز ش.ش.و لمالكها فود فست هولدنج ذ.م.م
Fuddruckers S.P.C ownrd by food Vest Holding WLL

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد خلي���ل ابراهيم عباس رمض���ان المالك ل� نقليات رمضان )مؤسس���ة فردية( 
والمس���جلة بموجب القيد رقم 29637، طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى شركة 
ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 20٫000، لتصب���ح الش���ركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1 - خليل ابراهيم عباس رمضان
2- حبيب ابراهيم عباس رمضان
3- جالل ابراهيم عباس رمضان

4- عبداألمير ابراهيم عباس رمضان
5- جابر ابراهيم عباس رمضان

القيد: 103144 - التاريخ: 11/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )140744( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 3 لشركة برجر البحرين ش.ش.و لمالكها 

شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد علي حاجي حس���ن محمد به���زاد نيابة عن صاحب ش���ركة برجر البحرين 
ش.ش.و لمالكه���ا ش���ركة فود فس���ت هولدنج ذ.ذ.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

103144، طالبا تغيير االسم التاجاري للفرع 3 من الشركة

من: شركة برجر البحرين ش.ش.و لمالكها شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م
Bahrain Burger Company S.P.C

الى: فدركرز ش.ش.و لمالكها فود فست هولدنج ذ.م.م
Fuddruckers S.P.C ownrd by food Vest Holding WLL

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

القيد: 103144 - التاريخ: 11/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )140744( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 4 لشركة برجر البحرين ش.ش.و لمالكها 

شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد عل���ي حاجي حس���ن محمد به���زاد نيابة عن صاحب ش���ركة لش���ركة برجر 
البحرين ش.ش.و لمالكها شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م المسجلة بموجب القيد 

رقم 103144، طالبا تغيير االسم التاجاري للفرع 4 من الشركة
من: شركة برجر البحرين ش.ش.و لمالكها شركة فود فست هولدنج ذ.ذ.م

Bahrain Burger Company S.P.C

الى: فدركرز ش.ش.و لمالكها فود فست هولدنج ذ.م.م
Fuddruckers S.P.C ownrd by food Vest Holding WLL

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

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

) CR2018 -145985( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

) CR2018 -144134( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عائدة عبدالعزيز منصور العالي

االسم التجاري الحالي:هايب فاشن
االسم التجاري الجديد: فوفكي فاشن

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي احمد علي فردان

االسم التجاري الحالي: إيحاء للمظالت
االسم التجاري الجديد: إيحاء لإلنشاء

قيد رقم: 11-78726قيد رقم: 117188-1

21/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

) CR2018 -134538( اعالن رقم
تنازل عن محل تحاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه: السيد/ عالء حسن علي عبدهللا 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/ علي حسن علي عبدهللا علي

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 2-37598

اسم التاجر: نجمة عالء لخدمات السيارات

نوع النشاط: صيانة واصالح المركبات ذات المحركات

العنوان: محل رقم:74 - طريق: 8 - سلماباد: 704
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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international
@albiladpress.com

الحوثيون يفجرون 
مسجداً في ذمار

فجرت ميليشيات الحوثي المدعومة 
من إيران  مسجدا في قرية حقار بني 

فالح بمديرية جهران، شمال مدينة 
ذمار، بسبب رفض األهالي خطيبا من 

قبل الحوثي. وقالت مصادر محلية 
إن ميليشيات الحوثي أقدمت على 
تفجير المسجد بعد أن رفض سكان 

القرية االستماع للخطيب الذي فرضه 
الحوثيون عليهم بقوة السالح.

وأضافوا أن عشرات المسلحين 
الحوثيين وضعوا المتفجرات في 

كل أركان المسجد، وقاموا بتفجيره 
بكل محتوياته من مصاحف وأجهزة 

إلكترونية، وأن المصاحف أحرقت 
وأهينت بطريقة توحي بخطر هذه 

العصابة اإلجرامية.

القضي��ة ح��ول  كام��ا  تقري��را  غ��دا  س��يقدم  أردوغ��ان 

الجبير: قتلة خاشقجي سيحاسبون

قال وزير الخارجية الس����عودي عادل الجبير، أمس األحد، إن البحث عن جثة الصحافي جمال خاش����قجي الذي قتل في القنصلية الس����عودية بإس����طنبول ال يزال 
مستمرا، وبأن المملكة ستحاسب المسؤولين عن مقتله.

وأض���اف الجبي���ر في مقابلة م���ع “فوكس 
ني���وز” األميركية، أن البحث مس���تمر عن 

مكان جثة خاشقجي.
وق���ال إن ول���ي العه���د الس���عودي األمي���ر 
محم���د ب���ن س���لمان “ل���م يك���ن عل���ى عل���م 
مقتل���ه  واصف���ا  خاش���قجي”،  بحادث���ة 

ب�”الخطأ الجسيم”.
الس���عوديين  المس���ؤولين  أن  وأوض���ح 
سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل 

خاشقجي عندنا تكون متاحة.
وأك���د أن “العالقات الس���عودية األميركية 

ستتجاوز هذه القضية”.
ع���ن  لألنب���اء  “رويت���رز”  وكال���ة  ونقل���ت 
جم���ال  إن  قول���ه،  س���عودي  مس���ؤول 
خاش���قجي توف���ي ف���ي القنصلي���ة نتيجة 
خط���أ م���ن فري���ق التف���اوض، مؤك���دًا أن 
تقاري���ر المهمة األولي���ة “لم تكن صحيحة 

مما اضطرنا للتحقيق”.
وق���ال إن فريق التفاوض مع خاش���قجي 
العن���ف  واس���تخدم  صالحيات���ه  تج���اوز 
وخال���ف األوام���ر، مش���يرا إل���ى أن وف���اة 
النف���س خ���الل  كت���م  بس���بب  خاش���قجي 
محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير 

أولي.
العملي���ة  مس���ؤول  تص���رف  أن  وأض���اف 
بمفاوض���ة  س���ابق  توجي���ه  عل���ى  اعتم���د 
أن  عل���ى  مش���ددا  للع���ودة،  المعارضي���ن 
التوجي���ه الس���ابق بالتفاوض لم يس���تلزم 

عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة.
وقال المسؤول السعودي إن ارتباك فريق 
التفاوض مع خاش���قجي دفعهم للتغطية 
عل���ى الحادثة، مش���يرا إل���ى أن المتهمين 
ف���ي هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد 

التحقيق.
الحكوم���ة  رواي���ة  إن  المس���ؤول  وق���ال 
األولى اس���تندت إل���ى معلوم���ات خاطئة 

قدمتها جهات داخلية في ذلك الوقت.
وأض���اف أنه بمجرد أن تبي���ن أن التقارير 
المبدئي���ة كان���ت كاذب���ة، ب���دأت الري���اض 
اإلدالء  ع���ن  وتوقف���ت  داخلي���ًا  تحقيق���ًا 

أن  مضيف���ًا  التصريح���ات،  م���ن  بالمزي���د 
التحقيق مستمر. من جانبه، قال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي 
بخص���وص  الالزم���ة  التصريح���ات  ب���كل 
مقتل الصحافي جمال خاش���قجي خالل 
اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية 

الحاكم في البرلمان غدا الثالثاء.
وقال أردوغان في كلمة باسطنبول أمس 
“س���أدلي ببيان���ي ع���ن ه���ذه القضي���ة يوم 

الثالثاء خالل اجتماع الحزب”.

استمرار الترحيب باإلجراءات 

السعودية

ال ت���زال المواق���ف المرحب���ة باإلج���راءات 
الت���ي اتخذته���ا الس���عودية بش���أن قضية 
ج���اء  وق���د  تتوال���ى،  خاش���قجي  جم���ال 
عم���ان  وس���لطنة  الكوي���ت  م���ن  أحدثه���ا 
وباكس���تان، أمس األح���د، إذ أكدت الدول 
الث���الث عل���ى دعمهم���ا للمملك���ة ف���ي هذا 

اإلطار.

الكويت: 

ق���ال مص���در مس���ؤول ب���وزارة الخارجیة 
الكويتي���ة، إن “دول���ة الكویت وقد تابعت 
باھتم���ام قضیة جمال خاش���قجي لتعرب 
ع���ن ترحیبھ���ا بالق���رارات الت���ي أصدرھ���ا 
خادم الحرمین الش���ریفین الملك س���لمان 

بن عبدالعزیز بشأن ھذه القضیة”.
وأضاف���ت الوزارة في بيان نش���رته وكالة 
األنب���اء الكويتي���ة، أن ه���ذه اإلج���راءات 
والتزامھ���ا  المملك���ة  ح���رص  “تعك���س 
بالوصول إلى الحقیقة واحترامھا لمبادئ 
القانون بمحاسبة الذین یقفون وراء ھذا 
الحدث المؤسف وتقدیمھم إلى العدالة”.

سلطنة عمان:

باإلج���راءات   ُعم���ان،  س���لطنة  رحب���ت 
الش���فافة الت���ي اتخذتها المملك���ة العربية 
السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي. 
وقال���ت وزارة الخارجي���ة العماني���ة، ف���ي 

بي���ان، إن “الس���لطنة تابع���ت البي���ان الذي 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  أصدرت���ه 
الشقيقة بشأن النتائج األولية للتحقيقات 
حول الحادثة المؤس���فة الت���ي تعرض لها 

المواطن السعودي جمال خاشقجي..”.
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة األنباء 
بم���ا  الس���لطنة  “ترح���ب  قائ���ال  العماني���ة، 
اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في 

هذا الشأن”.

باكستان: 

بالخط���وات  ترحيبه���ا  باكس���تان  أعلن���ت 
الس���عودية-التركية ف���ي معالج���ة قضي���ة 

خاشقجي.
الجه���ود  تثم���ن  إنه���ا  باكس���تان  وقال���ت 
الرامي���ة لتقدي���م المس���ؤولين ع���ن وف���اة 
خاش���قجي للعدال���ة. وأثن���ت إس���الم آب���اد 
عل���ى االتص���االت بي���ن العاهل الس���عودي 
المل���ك س���لمان بن عب���د العزي���ز والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

إعالميون أمام القنصلية السعودية بانتظار المزيد من الحقائق

بغداد ـ العربية نتاربيل ـ أ ف بموسكو ـ أ ف ب

في تصريح قوي، أمس األحد، ردت روس���يا رس���ميا على خطوة االنس���حاب األميركي 
المزم���ع م���ن معاه���دة للصواريخ النووي���ة بين البلدي���ن، وذلك في أح���دث تصعيد بين 
موسكو وواشنطن على خلفية خطط الرئيس األميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل.

واعتب���ر نائ���ب وزي���ر الخارجي���ة الروس���ي 
أن االنس���حاب األميرك���ي ال���ذي أعلن عنه 
ترام���ب م���ن المعاه���دة النووي���ة الت���ي تم 
“خط���وة  الب���اردة  الح���رب  ف���ي  توقيعه���ا 

خطيرة”.
واعتب���ر س���يرغي ريابك���وف ف���ي تصريح 
لوكال���ة “ت���اس” الروس���ية “س���تكون ه���ذه 
خط���وة خطي���رة للغاي���ة وأن���ا واث���ق م���ن 
أن المجتم���ع الدول���ي ل���ن يفهمها وس���تثير 

إدانات جادة”.
وأعل���ن ترام���ب أن واش���نطن ستنس���حب 
من “معاهدة األس���لحة النووية المتوسطة 
الم���دى” الت���ي أبرمته���ا م���ع موس���كو ف���ي 
1987، متهم���ا روس���يا بأنه���ا “تنته���ك من���ذ 

سنوات عديدة” هذه المعاهدة.
واعتب���رت روس���يا، في وقت س���ابق، على 

لس���ان مص���در ف���ي وزارة الخارجي���ة، أن 
الواليات المتحدة “تحلم” بأن تكون القوة 
الوحي���دة المهيمن���ة عل���ى العال���م بقراره���ا 

االنسحاب من المعاهدة.
وقال المصدر بحس���ب ما نقلت عنه وكالة 
“الداف���ع  إن  الحكومي���ة  نوفوس���تي  ري���ا 
الرئيس���ي هو الحلم بعال���م أحادي القطب. 

هل سيتحقق ذلك؟ كال”.

 وضعت المعاهدة التي ألغت فئة  «
كاملة من الصواريخ يراوح مداها بين 

500 و5000 كلم، حدا ألزمة اندلعت 
في الثمانينيات بسبب نشر االتحاد 
السوفياتي صواريخ “إس إس 20” 

النووية، التي كانت 
تستهدف عواصم 

أوروبا الغربية.

حق���ق الحزب الديمقراطي الكردس���تاني الحاك���م فوزا كبيرا في االنتخاب���ات البرلمانية 
بإقليم كردس���تان العراق، بحصوله على 45 مقعدا، مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة 

في اإلقليم.

ف���ي  االنتخاب���ات  مفوضي���ة  واعلن���ت 
النهائي���ة  النتائ���ج  أم���س األح���د،  اإلقلي���م، 
الت���ي  األخي���رة  التش���ريعية  لالنتخاب���ات 
ج���رت ف���ي اإلقلي���م نهاي���ة ش���هر س���بتمبر 
الماض���ي. وأظه���رت النتائ���ج ف���وز الح���زب 
الديمقراطي الكردس���تاني بزعامة مسعود 
ح���زب  يلي���ه  األول���ى،  بالمرتب���ة  بارزان���ي 
االتح���اد الوطني الكردس���تاني ب�21 مقعدا، 
وحص���ل  مقع���دا.  ب����12  التغيي���ر  وحرك���ة 
مقاع���د،   8 عل���ى  الجدي���د  الجي���ل  ح���راك 
مقاب���ل 7 مقاع���د للجماع���ة اإلس���المية، و5 
لقائم���ة نح���و اإلص���الح، ومقع���د واحد لكل 
من تحال���ف العصر )س���ردم( وقائمة آزادي، 
في البرلم���ان الذي يتألف م���ن 111 مقعدا، 
منه���ا 11 مقعدا مخصص���ة لألقليات. وبعد 
مرور عام على محاولة فاش���لة لالستقالل، 

ص���وت أك���راد الع���راق الش���هر الماضي في 
انتخاب���ات برلمانية قد تخل بتوازن القوى 
الدقيق في اإلقلي���م. وتأخر إعالن النتائج 
3 أس���ابيع بع���د أن قال���ت المفوضي���ة العليا 
لالنتخابات إنها تلقت أكثر من ألف شكوى 

من مخالفات انتخابية وتحقق فيها.

نظرا لضعف أحزاب المعارضة،  «
فمن المرجح أن يواصل الحزب 

الديمقراطي الكردستاني وحزب 
االتحاد الوطني الكردستاني اقتسام 
السلطة، الذي بدأ قبل نحو 30 عاما، 

لكن النتائج تشير إلى أن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 

سيحظى بمكانة 
مهيمنة في الحياة 
السياسية الكردية.

أعلن تحالف المحور الوطني عن خيار انسحابه من التشكيلة الحكومية المقبلة في حال 
عدم حصوله على الوزارات المطلوبة، والتي وصفها باالستحقاق االنتخابي.

وق���ال النائب ع���ن المحور، عل���ي الصجري، 
إن تحال���ف المح���ور متمس���ك باس���تحقاقه 
االنتخابي ف���ي الحكومة الجديدة برئاس���ة 
ع���ادل عب���د المه���دي، والمتمث���ل بالحصول 

على وزارة المالية.
وأضاف الصجري أن رئيس الوزراء المكلف 
تقدم بعرض للتحالف يتضمن منح المحور 
الوطن���ي وزارة التخطي���ط ب���دالً ع���ن وزارة 
المالي���ة، مس���تدركًا أن تحالف���ه رف���ض ذلك، 

وأكد تمسكه بوزارة المالية.
ف���ي  س���يكون  التحال���ف  أن  إل���ى  وأش���ار 
المعارض���ة ول���ن يش���ارك ف���ي حكوم���ة عبد 
المهدي، في حال عدم حصوله على وزارتي 
4 وزارات  إل���ى  إضاف���ة  والدف���اع،  المالي���ة 
أخرى. وتسربت معلومات من االجتماعات 
أن  مفاده���ا  الحكوم���ة  بتش���كيل  الخاص���ة 

زعي���م ائت���الف الوطنية، أياد ع���الوي، هدد 
باالنس���حاب م���ن العملي���ة السياس���ية إذا لم 

يتول شخصيًا وزارة الدفاع.
ائت���الف  التس���ريبات أن حص���ة  وتضمن���ت 
الوطني���ة ف���ي التش���كيلة الحكومي���ة ثالث 
وزارات: التعلي���م العالي، والعمل والش���ؤون 
لك���ن  والمع���ادن،  والصناع���ة  االجتماعي���ة، 
ع���الوي يطالب أن تك���ون وزارة الدفاع من 

حصته.

كشفت مصادر عن االتفاق على تولي  «
فالح الفياض وزارة الداخلية، فيما 

لم يتم حسم أمر ابراهيم بحر العلوم 
وزيرا للنفط. أما وزير الدفاع السابق 

خالد العبيدي فلم يحصل 
على أي شيء ضمن 

التشكيلة الوزارية 
المقبلة.

العراق... المحور الوطني يهدد باالنسحاببارزاني يكتسح انتخابات كردستانتصعيد أميركي روسي جديد
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إدلب – األناضول

ق���رر العاه���ل األردني المل���ك عبد هللا الثاني، أم���س األحد، إنهاء ملحق���ي الباقورة 
والغمر من اتفاق الس���ام مع إس���رائيل، معتبرا أن “موض���وع الباقورة والغمر على 

رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة”.

وق���ال المل���ك األردن���ي، إن ق���راره ج���اء 
“انطالق���ا م���ن حرصن���ا عل���ى اتخ���اذ كل 
م���ا يل���زم م���ن أج���ل األردن واألردنيين”، 
حس���بما أعلن الديوان الملكي. وأضاف: 
“تم ا مس األحد إعالم إس���رائيل بالقرار 
األردني بإنهاء العمل بالملحقين”. وشدد 

عل���ى أن “الباقورة والغم���ر أراض أردنية 
وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا 
وش���هدت  أراضين���ا”.  عل���ى  بالكام���ل 
للمطالب���ة  مس���يرات  عّم���ان،  العاصم���ة 
بالتح���رك الس���تعادة منطقت���ي الباق���ورة 

التابعة إلربد، والغمر التابعة للعقبة.

ُقتل 3 مدنيين سوريين وجرح آخرون، بانفجار سيارة مفخخة في محافظة إدلب 
الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وذك���رت مص���ادر ف���ي الدف���اع المدني أن 
المدنيين القتلى بينهم طفل. كما تس���بب 
االنفجار في إصابة 13 آخرين على األقل 
بج���روح. وتعرض���ت األبنية والس���يارات 
كبي���رة.  االنفج���ار ألض���رار  م���ن  القريب���ة 
ونقال عن أسوش���يتد ب���رس، ذكر المرصد 
الس���وري لحقوق اإلنس���ان أن 4 أشخاص 

قتل���وا، بينه���م طف���ل ومس���لح أجنب���ي لم 
تتضح جنسيته على الفور.

وق���ال المرص���د إن االنفجار وقع في حي 
القصور الذي يسكنه العديد من المقاتلين 
من أوزبكس���تان والصين. وتعد محافظة 
إدلب المعقل الرئيس���ي األخير للمعارضة 

والعديد من المقاتلين األجانب.

األردن ينهي تأجير “الباقورة والغمر”

قتلى بينهم طفل بانفجار في إدلب

طهران ـ وكاالت القدس المحتلة ـ وكاالت

على وقع التدهور االقتصادي وارتفاع معدالت الفقر في إيران، يس���تمر التخبط الحكومي والخافات داخل النظام الذي بات يواجه خطرا 
حقيقا من جراء تصاعد الغضب الشعبي في الباد.

وفي أحدث انتكاس���ة لحكومة الرئيس حسن 
الرئاس���ة، قب���ول اس���تقالة  روحان���ي، أعلن���ت 
وزي���ري الصناعة محمد ش���ريعتمداري والنقل 
عب���اس آخوندي، وإج���راء تعديالت حكومية 

أخرى.
لضغ���وط  وحكومت���ه  روحان���ي  ويتع���رض 
متزاي���دة م���ن ن���واب يلومونهما عل���ى طريقة 
إدارتهم���ا لألزم���ة االقتصادي���ة الت���ي تتخّب���ط 
م���ع تصاع���د وتي���رة  بالتزام���ن  إي���ران،  فيه���ا 

االحتجاجات الشعبية.
وق���د س���بق له���ذه الضغ���وط أن أطاح���ت ف���ي 
ف���ي  آخري���ن  بعضوي���ن  الماض���ي  أغس���طس 
حكومة روحاني، هما وزيرا العمل واالقتصاد 

اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.
وقالت الرئاس���ة اإليراني���ة، إّن روحاني وافق 
عل���ى اس���تقالة ش���ريعتمداري وآخون���دي، كما 

عي���ن وزي���را جدي���دا لالقتص���اد والمالي���ة في 
تعديل حكومي، أمس األحد. ويأتي التعديل 
ضغوط���ا  الحكوم���ة  تواج���ه  فيم���ا  المقت���رح 
مكثف���ة بس���بب ع���دم االس���تقرار االقتصادي، 
الذي سببته في األساس العقوبات األميركية 

على طه���ران. وتدهور االقتصاد بش���كل كبير 
الع���ام الماض���ي، ويعاني من ارتف���اع التضخم 
والبطال���ة وانخف���اض العملة المحلية وفس���اد 
دع���م  عل���ى  أم���وال طائل���ة  النظ���ام وص���رف 

الجماعات اإلرهابية.

قالت منظمة التحرير الفلس���طينية، أمس األحد، إن القوات اإلس���رائيلية اعتقلت محافظ القدس الفلسطيني، عدنان غيث، بسبب 
مخالفات قالت إنه ارتكبها في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المنظمة أن غيث اعتقل، في حي 
بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، وتم 
نقل���ه إلى س���جن محكمة عوفر العس���كرية 
اإلس���رائيلية، حي���ث يت���م احتج���ازه قب���ل 

جلسة استماع ستجري خالل 4 أيام.
ال���وزراء  رئي���س  ق���ال  آخ���ر،  جان���ب  م���ن 
اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياه���و، أم���س، إن 
إسرائيل أرجأت ل�”فترة قصيرة” قرار هدم 
قري���ة خ���ان األحم���ر البدوية الفلس���طينية 
بالضف���ة الغربي���ة المحتل���ة، ولي���س حت���ى 
إش���عار آخ���ر، كم���ا ذك���رت وس���ائل إع���الم 

إسرائيلية في وقت سابق.
وأك���د نتنياه���و أن���ه “س���يتم إخ���الء الخان 
األحمر، وهذا هو قرار المحكمة، وهذه هي 

سياستنا وسيتم تنفيذها”.
ويعي���ش حوال���ى مئت���ي بدوي فلس���طيني 

ف���ي خان األحم���ر في أكواخ من الخش���ب 
عل���ى  القري���ة  المعدني���ة، وتق���ع  واألل���واح 
الق���دس  مدين���ة  بي���ن  الرئيس���ي  الطري���ق 

وأريحا.
الى ذل���ك، أعادت إس���رائيل، أم���س األحد، 

فتح معبري بيت حانون لألشخاص وكرم 
أبو س���الم للبضائ���ع في قطاع غ���زة، بعد 4 
أي���ام عل���ى إغالقهم���ا، إثر إط���الق صاروخ 
م���ن القطاع على مدينة بئر الس���بع جنوبي 

إسرائيل.

مئات اإليرانيين يصطفون للحصول على طعام جنوب طهران. غيث ُنقل إلى سجن محكمة عوفر

وزي������ران ي��ق��ف��زان م���ن م��رك��ب ح��ك��وم��ة روح��ان��ي أرجئ��ت هدم “خ��ان األحم��ر”... وفتحت معبري��ن في غزة

الفقر يجتاح إيران... واألزمات تعصف بالنظام إسرائيل تعتقل محافظ القدس الفلسطيني



رغ���م النيران المش���تعلة في أرجاء الوطن العرب���ي، ورغم الدماء التي 
تس���يل والخ���راب ال���ذي أصاب مدنا كثيرة والتش���رد ال���ذي يعاني منه 
الماليي���ن بس���بب الح���روب والفت���ن واإلره���اب اللعين، ج���اء مهرجان 
األه���رام الثقاف���ي ال���ذي أقيم بجامع���ة البحري���ن بمثابة بش���رى وأمل 
جدي���د في عودة األمة إل���ى الحياة الطبيعية وع���ودة الثقافة العربية 

كأداة للتفاعل والتقارب بين الشعوب.
ذل���ك المهرجان الذي حضره وس���اهم فيه العديد م���ن الرموز الثقافية 
المصري���ة والبحريني���ة، وس���اهم ف���ي إخراجه ونجاحه ع���دد كبير من 
رجال الدين واإلعالم وقدم الكثير من األنشطة الثقافية التي أعادت 

إلينا ذكريات المد الثقافي المصري والقوى الناعمة المصرية.
ومن خالل األنش���طة التي قدمت نستطيع أن نقول إن للثقافة والفن 

دورا مهما في محاربة اإلرهاب والطائفية والفتن.
مصر العروبة وبحرين الوفاء... حضارتان ومصير مشترك، تحت هذا 
العن���وان المعبر الجميل جاءت األنش���طة الثقافي���ة المختلفة وجاءت 
المشاركات والمشاعر الفياضة بين أهل البحرين وأشقائهم المصريين 

على مدار األيام الثالثة التي قضاها المهرجان في جامعة البحرين.
ش���هدنا معرضا للكتاب ضم خمس���ة آالف عنوان، وش���هدنا ندوات عن 
تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف وغيرها من الندوات 

التي تفاعل معها شباب جامعة البحرين بشكل يدعو إلى الفخر.

شهدنا ندوة عن حروب الجيل الرابع والخطط والرؤى المشتركة  «
لمحاربة اإلرهاب وخطورة التطورات الجارية في المنطقة، 

خصوصا استهداف الجماعات اإلرهابية مفهوم الدولة وسعيها 
لهدم مقدرات األمة وتفكيكها... أنشطة عديدة وشخصيات 

رفيعة المستوى من البلدين الشقيقين صنعت هذا الملتقى 
الذي نتمنى أن يتكرر سنويا.

مهرجان األهرام الثقافي في البحرين

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

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

للتواصل: 17111483
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ب���ات التقاع���د االختي���اري حدي���ث المنتدي���ات والمجال���س العام���ة لما 
تضمنه من مغريات دفعت اآلالف من موظفي القطاع العام لالنضمام 
للمبادرة، حيث ناهز العدد حتى اللحظة اثنا عشر ألف موظف تقريبا، 
ونعتق���د أّن الع���دد قاب���ل للزي���ادة في األي���ام القادمة، حزم���ة الحوافز 
المالية للتقاعد االختياري لم تكن تخطر ببال أحد من موظفي الدولة 
كضم خمس س���نوات إضافة إلى منح مبلغ نقدي ومنح مكافأة نهاية 

الخدمة ناهيك عن منح درجة للموظف المتقاعد وغيرها.
م���ن هنا وج���د الكثيرون في ه���ذه المبادرة فرصة ذهبي���ة ال يجب أن 
تم���ر وبالتالي انهال���ت طلبات التقاعد بهذا الش���كل الخيالّي، لكن الذي 
نعتق���ده أّن ع���ددا كبي���را من ه���ؤالء الراغبين في التقاعد لم يدرس���وا 
بم���ا في���ه الكفاية ما ينط���وي عليه النظام من إيجابيات وس���لبيات، أو 
أنهم لم يحسبوا جيدا لمرحلة ما بعد التقاعد، ونخشى أّن يجد أغلب 
هؤالء أنفسهم بعد التقاعد أمام ورطة حقيقية لم يحسبوا لها حسابا، 
فنسبة من المتقاعدين ستهبط رواتبهم بما يتراوح بين سبعين ومئة 
دينار ش���هريا، في الوقت الذي هم فيه ملتزمون بدفع أقساط شهرية 

تمتد إلى سنوات. 
وإذا كان البعض يرى أن التقاعد االختياري ينطوي على إيجابيات ال 
يمكن التقليل من ش���أنها لكنهم في ذات الوقت غفلوا عما يحمله من 
مؤش���رات كنا نتمنى من المقدمين على التقاعد دراس���تها بعمق، الذي 
يج���ب التنويه إليه هنا أن مش���روع التقاعد االختياري تضمن إش���ارة 
إل���ى أّن أحد األس���باب لتقديمه ه���و )إتاحة الفرصة للمس���تفيدين في 
توظيف خبراتهم في مجال ريادة األعمال والقطاع الخاص في النمو 
االقتصادي للمملكة(، وتعليقا على الفقرة الس���الفة فإننا نجزم أّن جل 
المتقاعدين ليس بوسعهم االنخراط في مشروع تجاري لسبب بسيط 

هو افتقارهم لرأس المال الكافي، إضافة إلى قلة الخبرة الالزمة. 

كنا نتمنى لو أّن التقاعد االختياري شمل فئة كبار المديرين  «
القابعين في الوظيفة لسنوات طويلة إلتاحة الفرصة للكفاءات 

الشابة والدماء الجديدة لتأخذ فرصتها في المواقع الوظيفية 
بالنظر إلى أّن الشباب يملكون المؤهالت المطلوبة.

وماذا عن التقاعد االختياري!؟
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محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com
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أعداء السعودية 
يتنفسون من خرم إبرة

وتمضي الش���قيقة الكبرى المملكة العربية الس���عودية أعزها هللا قوية وثابتة 
الع���زم، م���ن نجاح إلى نجاح، وما االهتمام الكبي���ر الذي أواله خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه في قضية 
جم���ال خاش���قجي والقرارات الملكي���ة الفورية إال تأكيدا على نهجها الس���ليم 
وتطبيقه���ا القان���ون عل���ى الجمي���ع دون اس���تثناء وأنه���ا بلد واضح وس���جلها 
مرص���ع باألمان���ة والوف���اء، وكما قالت جمهوري���ة مصر العربية الش���قيقة في 
تعلي���ق ع���ن تلك اإلجراءات بأنه���ا تقطع الطريق على أية محاولة لتس���ييس 

القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية.
لق���د بين���ت الس���عودية كل ش���يء أمام ال���رأي الع���ام العالم���ي، والتحقيق في 
القضية مازال ساريا وستتم محاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف 
وتقديمهم للعدالة، فالس���عودية ليس لديها أي ش���يء تخفي���ه، ولديها قضاء 
نزيه ومس���تقل وعادل يعمل على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين 
وص���ون الحريات وتعزيز هيبة الدول���ة، ولكن الذي يعنينا هنا هو... من الذي 
وق���ف م���ع الس���عودية ودافع عنه���ا وكان موقفه صريحا، ومن ال���ذي عاد إلى 
ال���وراء وصم���ت ثم تبخ���ر؟ من الذي ق���ال كلمة الص���دق والصراحة وهي أن 

الس���عودية س���ند ل���كل عربي وبي���ت العرب ومنب���ع األبطال ومرك���ز الحرمين 
الش���ريفين وأرض اله���دى والح���ق والدين، وم���ن الذي رق���د واضمحل تحت 

التراب ولم ينطق بحرف واحد؟
على العموم... أعداء السعودية معروفون بهذا الشكل أو ذاك، فهم يتنفسون 
م���ن خرم إب���رة، وحاولوا بغباء اس���تغالل قضية جمال خاش���قجي للنيل من 
الس���عودية وخلط األوراق ولكنهم فش���لوا وتجمدت حناجرهم، حتى أولئك 
الذين حولوا ميدان وسائل التواصل االجتماعي لحرب قذرة ضد السعودية 
فش���لوا وركضوا في الش���وارع كالمجانين وأولهم أتباع “اإلخوان المسلمين” 

المخلصين للكذب واإلرهاب.

لقد انتشروا بشكل خاص في “تويتر” كالبثور والدمامل على الجسد،  «
لكنهم حرقوا على يد المغردين السعوديين األوفياء لوطنهم ومليكهم 
ومعهم كل المغردين البحرينيين واإلماراتيين والكويتيين والمصريين 

ومن كل الدول العربية التي ال ترضى باإلساءة إلى قبلة المسلمين 
وأرض الحرمين، تلك البثور اإلخوانية التي تحولت إلى مسحوق نتن 

تعيش آالما عميقة ورهيبة ال تطاق.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 خواشيق اإلعالم: 
الهيل والكيل

ف����ي عال����م السياس����ة، م����ا علي����ك إال أن تش����ك ف����ي كل “ترن����د” على وس����ائل 
التواصل االجتماعي، حتى تعلم لماذا هذا االهتمام ومن الذي يقف وراءه، 
وما غرضه أو أغراضه من هذا التركيز الشديد على قضية ما من بين جميع 
القضاي����ا، ولم����اذا يقود ال����رأي العام العالم����ي؟ هذا – طبع����ا – إذا كنت مهتمًا 
بمعرفة هذه األمور، أما إذا لم تكن كذلك فال بأس أن تكون من المتفرجين 

وحسب.
ال أظن أن أحدًا من القراء الكرام سيخطئ المسألة التي سأتحدث عنها أو 
س����تلتبس عليه، وهي تلك التي تخص الصحافي الراحل جمال خاشقجي، 
ألن م����ن منطل����ق “ال����كار” الواحد، ف����إن أي منتم للحقل اإلعالمي س����يرفض، 
وبش����دة، أن يتع����رض زمي����ل له����م، ربما لم يعرفه����م أو يعرف����وه ألي أذى، إن 
بصفت����ه العملي����ة، أم بصفته الش����خصية، ومن المنطلق اإلنس����اني الش����امل، 
ف����إن مقتل أي ش����خص، ألي س����بب كان، أمر يثير الحن����ق والتقزز والغضب، 
حتى وإن صارت أخبار الموت تصلنا أرقامها أكثر من تغير أس����عار األس����عار 

واألس����هم، مع انخفاض عالمي ملحوظ بالتعاطف مع األخبار المتواترة من 
مناط����ق النزاع في األس����اس، فال تع����ود األخبار التي تحم����ل أرقامًا صغيرة 

تقل عن العشرين واألربعين قتيالً تثير شهوة وكاالت األنباء.

إال أن قضية اغتيال خاشقجي صارت القضية األولى عربيًا، وذات أهمية كبرى  «
عالميًا، فال تفتح مواقع التواصل االجتماعي حتى تجد الناس في نزاع، لكننا 

أمام أزمة إنسانية لم تحدث من قبل في اليمن لم يلتفت إليها أحٌد باهتمام 
مواٍز، ويتساءل فلسطينيو سوريا عن مصير 557 قضوا في تلك السجون، 

وال نجد صدى مناسبًا عربيًا ودوليًا و”سوشليًا” لحوالي 207 شهداء من 
غزة يتساقطون تباعًا منذ “يوم األرض” في 30 مسيرة تقام كل جمعة إلى 

جانب 22 ألف جريح، ناهيكم عن ما يحدث في سوريا على الجبهات الساخنة 
والدافئة، مما لم يعد يعني أحداً في العالم إال المتضررين والمستفيدين 

مباشرة، ثم لنتساءل: من يدير هذه الضجة هنا والصمت هناك؟ ولماذا؟!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

مكتب التوفيق األسري
في لقاء ودي مع المحامية دالل الزايد عضو مجلس الش���ورى، دار نقاش���نا حول 
أهمي���ة مكت���ب التوفي���ق األس���ري في تس���وية المش���كالت الزوجي���ة ودي���ًا، بعيدًا 
ع���ن الخصوم���ات القضائي���ة، وكانت للزاي���د مالحظات عن ض���رورة بحث وعالج 
الصعوب���ات بعمل المكتب، إلنجاح جهود التس���وية ألكبر ع���دد من القضايا، والتي 

من أجلها أنشئت مكاتب التوفيق األسري.
وأش���ارت الزايد إلى أن المحامين يثمنون التطور التشريعي في القضاء األسري، 
واس���تعرضت م���واد ق���رار رقم )84( لس���نة 2015 بش���أن تش���كيل مكت���ب التوفيق 
األس���ري وتحدي���د القواعد واإلجراءات الالزم���ة للقيام بمهمة تس���وية المنازعات 
األس���رية، مؤك���دة الحاجة لزي���ادة ع���دد األخصائيي���ن القانونيي���ن واالجتماعيين 
والنفس���يين بالمكت���ب تماش���يًا مع زي���ادة نوع وع���دد القضايا، وذلك وف���ق المادة 

الثانية من القرار.
وقالت “مهمة تسوية المنازعات األسرية تحتاج لجلسة مطولة، وأن يتحلى مدير 
المكت���ب بخبرة ومهارات متعددة في التواصل مع طرفي النزاع، وأن يكون ملمًا 
بط���رق إدارة الح���وار وفن تقريب المس���افات بين القلوب والنف���وس وفقًا لطبيعة 
األش���خاص وخلفيات القضية، فكل قضية تحتاج لخطة مدروسة إلدارة الجلسة 
ومواجه���ة التحدي���ات بق���وة ش���خصيته منعًا لإلس���اءة م���ن أي ط���رف، والتعامل 

بدبلوماسية وحياد مع توافر بيئة مناسبة، ليتمكن من إنجاز المهمة بنجاح.
وأضاف���ت “الب���د أن نوف���ر لمدي���ر المكت���ب الوق���ت الكاف���ي والطاقم المع���اون من 
األخصائيين وذوي الخبرة، ليعطي كل قضية حقها من الدراس���ة والنقاش، وبذل 
أقصى الجهود والمهارات وصوالً للتسوية الودية، فقد تستنزف جلسة واحدة كل 
طاقته ووقته، فإدارة النزاع بين الزوجين والتعامل مع نفسيات منهكة وعالقات 
متوت���رة، أم���ور تتطلب حكمة وصبرا لتهدئ���ة النفوس وقدرة عل���ى اإلقناع لتغير 
توجه الطرفين نحو الطالق إلى مبادرات صلح وصرف النظر عن أبغض الحالل.
ونوهت الزايد بأن مدة خمس���ة أيام غير كافية لتحديد موعد الجلس���ة، وإنهاؤها 
يت���م خ���الل 20 يومًا كأقصى حد، وذلك وفق المادة )6، 10(، أحيانا ال يكون هناك 
التزام بالمواعيد من قبل مدير المكتب أو الخصوم لظروف مرتبطة باإلعالن، كما 
أن الم���دة ال تتناس���ب مع ع���دد القضايا، واقترحت تمديد العمل للفترة المس���ائية، 
ودع���ت إل���ى ضرورة إحياء القي���م واالحترام في العالق���ة الزوجية عبر المجالس 
األهلية والخطب الدينية والبرامج اإلعالمية والخطاب التربوي الموجه للش���باب 

والقدوة الحسنة في األسرة.

هناك دور جوهري ومؤثر لألمهات والجدات واآلباء إلعادة إحياء مكانة األسرة،  «
وروابط الرحمة والمودة بين األزواج.

hudahazeem@yahoo.com

هدى هزيم
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يواصل االتحاد البحريني 
لكرة السلة رفع مستوى 

الشراكة المجتمعية مع مختلف 
الجهات ذات الصلة بالعمل اإلنساني 
والتطوعي، إذ أطلق االتحاد حزمة من 

الفعاليات للتوعوية والوقاية من 
مرض السرطان، بالتعاون مع جمعية 

البحرين لمكافحة المرض.

أطلق االتحاد البحريني لكرة 
القدم مسابقة اإلعالم الرياضي 

لدوري NBB للموسم الماضي، 
وتوزعت على 4 فئات إعالمية: 

الصحافة، الصور الفوتوغرافية، 
الحسابات بمواقع التواصل 

االجتماعي، والفيديوهات، ولكن 
يبدو أن المسابقة قد ذهبت أدراج 

الرياح وتبخرت.

يكث���ف االتح���اد البحرين���ي لرفع األثقال اس���تعداداته للمش���اركة بمنتخبي���ه الوطنيين لبناء األجس���ام ببطول���ة العالم لبناء 
األجسام للعموم التي من المقرر أن تستضيفها مدينة بيندورم بإسبانيا في الفترة من 7 حتى 12 من شهر نوفمبر القادم، 

وبطولة العالم لألساتذة في إسبانيا أيًضا في الفترة من 6 حتى 11 من شهر ديسمبر القادم.

وأقي���م الفح���ص الفن���ي الراب���ع مس���اء يوم 
الجمع���ة الماض���ي بمق���ر االتح���اد البحريني 
لرف���ع االثق���ال ب���أم الحصم بحضور جاس���م 
بورش���يد أمين س���ر االتحاد البحريني لرفع 
وأعض���اء  الفني���ة  اللجن���ة  رئي���س  األثق���ال 
اللجن���ة عب���د اله���ادي عل���ي جاس���م، وعب���د 
العظي���م عل���ي حس���ن، وط���ارق الفرس���اني، 

ويوشع أشكناني وسيد نضال سلمان.

 حريصون على متابعة العبينا

األثق���ال  رف���ع  اتح���اد  أن  بورش���يد  وأك���د   
كل  حري���ص  الغان���م  س���لطان  وبرئاس���ة 
الحرص بمتابع���ة الالعبين وجميع أمورهم 
للتغل���ب على جميع العقبات التي تواجههم 
أو تواج���ه برامجه���م التدريبي���ة، خصوًص���ا 
م���ع ب���دء الع���د التنازل���ي لموع���د البطول���ة 
العالمي���ة الت���ي يتطل���ع له���ا مجل���س اإلدارة 
والجه���از الفن���ي وتحقي���ق أفض���ل النتائ���ج 
وأعل���ى المرات���ب والمراك���ز في منافس���اتها 
بكتيبة مميزة وتعتبر نخبة من العبي بناء 

األجس���ام عل���ى مس���توى مملك���ة البحرين، 
م���ن  المجموع���ة  ه���ذه  اختي���ار  إن  حي���ث 
وه���ؤالء  فائق���ة،  بعناي���ة  ج���اء  الالعبي���ن 
الالعبون أصحاب خبرة واس���عة وإنجازات 
مش���رفة وقادرون على تمثيل وطنهم خير 
تمثيل ورفع اس���مه وعلمه عالًيا وخصوًصا 
م���ع  وتماش���ًيا  فق���ط”،  “الذه���ب  ع���ام  ف���ي 
األعل���ى  المجل���س  وتطلع���ات  توجه���ات 
األولمبي���ة  واللجن���ة  والرياض���ة  للش���باب 
جالل���ة  ممث���ل  رأس���ها  وعل���ى  البحريني���ة 

المل���ك لألعم���ال الخيرية وش���ئون الش���باب 
رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة 
رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة؛ قائ���د 
مس���يرة الش���باب والرياضة بالمملكة، الذي 
يحت���ذي ب���ه جمي���ع الش���باب والرياضيي���ن 
والمث���ل األعل���ى وتحقيًقا لمبادرات س���موه 
الكريمة، وتتماش���ى هذه الرؤى والمبادرات 
م���ع توجه���ات قيادتنا الرش���يدة ف���ي وضع 

مملكتنا الحبيبة في الريادة الدائمة.

وأثن���ى أمين س���ر االتح���اد البحرين���ي لرفع 
جاس���م  الفني���ة  اللجن���ة  رئي���س  األثق���ال 
بورش���يد بالجهود الكبيرة والمضاعفة التي 
يبذله���ا الالعب���ون مع قرب الموع���د المنتظر 
بإس���بانيا،  األجس���ام  لبن���اء  العال���م  لبطول���ة 
مش���يًدا بالتط���ور الكبي���ر ف���ي مس���توياتهم 
الوق���ت  ف���ي  ومش���يًدا  والبدني���ة  الفني���ة 
نفس���ه بجهود أعض���اء اللجن���ة الفنية الذين 
يتابع���ون بكل ح���رص واهتم���ام احتياجات 
الالعبين وتوجيههم الدائم، وحث بورش���يد 
الجمي���ع على مواصلة هذا العطاء وتحقيق 
م���ا يتطل���ع إلي���ه الجمي���ع ف���ي المش���اركتين 

العالميتين القادمتين. 

لقطة ألحد العبي منتخبناجانب من اللقاء

محمد الدرازي

الفح��ص الراب��ع اس��تعداًدا لعالمية إس��بانيا لبناء األجس��ام

اللجنة الفنية تتابع الالعبين
22 أكتوبر 2018 االثنين
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عقد االجتماع السابع والعشرون للجنة التنظيمية لرياضة ذوي اإلعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة رئيس 
االتح���اد البحرين���ي لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة ورئي���س اللجن���ة التنظيمية الش���يخ محمد بن دعي���ج آل خليفة، وذلك يوم الس���بت 
الماض���ي ف���ي مقر اللجن���ة البارالمبية الكويتية – بدولة الكويت الش���قيقة، وبحضور أعضاء الدول وممث���ل عن األمانة العامة 
لدول مجلس التعاوني الخليجي وهم: الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة ممثل عن مملكة البحرين، راشد بن محمد القضيب 
ممثل عن المملكة العربية الس���عودية، أحمد بن حمد اليحمدي ممثالً عن س���لطة عمان، حس���ن محمد األنصار ممثالً عن دولة 
قط���ر، س���عيد عاب���د االزمع ممثالً ع���ن دولة الكويت، محم���د عبدالهادي المري ممثالً ع���ن األمانة العامة ل���دول مجلس التعاون 

الخليجي،

وق���د اعتذر ماج���د العصيمي ممثل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بس���بب وعكه 

صحيه ألمت به.
وتضمن جدول أعمال اللجنة التنظيمية 
لرياض���ة ذوي اإلعاقة بمجل���س التعاون 
لدول الخلي���ج العربي اآلت���ي: انتخابات 
اللجن���ة التنظيمي���ة، اس���تعراض البرامج 
اس���تعراض   ،2018 لع���ام  والبط���والت 
البرامج والبطوالت لع���ام 2019، اعتماد 
محض���ر اجتم���اع اللجن���ة الفني���ة التابعة 

التقري���ر  اعتم���اد  التنظيمي���ة،  للجن���ة 
المالي للجن���ة التنظيمية وتفعيل اللجان 

الفرعية.
وفي االجتم���اع وباتفاق كاف���ة األعضاء 
اللجن���ة  مق���ر  اس���تمرارية  اعتم���اد  ت���م 
التنظيمي���ة لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة ف���ي 
مملك���ة البحري���ن وتزكية الش���يخ محمد 
ب���ن دعي���ج آل خليف���ة رئيًس���ا له���ا ألرب���ع 
س���نوات قادم���ة وتزكية الش���يخ حس���ن 

األنصاري رئيًسا للجنة الفنية.

البرام���ج  ج���دول  اس���تعرض  ث���م  وم���ن 
اعتم���اد  وت���م  الع���ام  له���ذا  والبط���والت 
إقام���ة بطولة كرة الس���لة على الكراس���ي 
خ���الل  الكوي���ت  دول���ة  ف���ي  المتحرك���ة 
ش���هر ديس���مبر القادم، وكذلك تم اعتماد 
برنام���ج عمل اللجنة لعام 2019 وتضمن 
اآلت���ي: إقامة بطول���ة كرة اله���دف وكرة 
الطاول���ة وطائ���رة جل���وس ف���ي المملك���ة 
العربي���ة الس���عودية ش���هر أبري���ل 2019، 
اعتم���اد إقام���ة بطول���ة كرة الق���دم لذوي 

اإلعاق���ة الس���معية )صاالت( في س���لطنة 
عمان ش���هر أكتوب���ر 2019، اعتماد إقامة 
بطول���ة ألع���اب الق���وى للناش���ئين تح���ت 
21 س���نة جميع اإلعاقات للجنس���ين في 
مملك���ة البحري���ن ش���هر ديس���مبر 2019، 
عمل ورش ودورات تدريبية وتحكيمية 

بالتع���اون مع اللجن���ة البارالمبية الدولية 
واالتح���ادات الدولية من أجل اس���تفادة 

كافة الدول األعضاء.
وف���ي االجتم���اع، ت���م مناقش���ة واعتم���اد 
محض���ر اللجن���ة الفني���ة التابع���ة للجن���ة 
التنظيمية لرياضة ذوي اإلعاقة بمجلس 

التع���اون ل���دول الخليج العربي���ة. اعتماد 
التقري���ر المالي للجنة التنظيمية لرياضة 
ذوي اإلعاق���ة بمجل���س التع���اون ل���دول 
الخليج العربية كما تمت مناقشة تفعيل 
والتصني���ف،  )الطبي���ة  الفرعي���ة  اللج���ان 

اللجنة اإلعالمية(.

استضافة تنظيمية ذوي اإلعاقة لـ4 سنوات مقبلة

جانب من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حقق���ت مدرس���ة الخوارزم���ي لق���ب بطول���ة ك���رة الس���لة لم���دارس البني���ن 
االبتدائي���ة )هيئة تعليمية إناث( إثر تغلبها في المباراة النهائية على فريق 
مدرس���ة ص���الح الدي���ن األيوبي الت���ي حققت المرك���ز الثان���ي والميداليات 
الفضي���ة، وذل���ك ف���ي إطار النش���اط الخارج���ي ال���ذي يقيمه قس���م التربية 
الرياضي���ة ب���إدارة التربي���ة الرياضية والكش���فية والمرش���دات ف���ي وزارة 
التربي���ة والتعلي���م، وقام مدي���ر اإلدارة عص���ام عبدهللا بتتوي���ج الفائزين، 
وبحض���ور رئيس قس���م التربي���ة الرياضية ن���ادر جمالي ورئي���س مجموعة 

المسابقات عبدهللا العباسي.

الخوارزم���ي:  فري���ق  ومث���ل 
عل���ي  خال���د  محم���د،  عبدالس���الم 
حاف���ظ، فيصل فواز يوس���ف، عالء 
أحم���د حاف���ظ، عبدالرحم���ن عل���ي، 

حمد مصطف���ى، عبدالرحي���م أيمن، 
فيصل رائد راش���د، يعقوب يوسف، 
ترك���ي يحي���ى، عل���ي جم���ال وخالد 

أسامة.

“الخوارزمي” بطاًل للسلة االبتدائية

تقام اليوم )اإلثنين( منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراتين، إذ يواجه فريق االتحاد 
نظيره الشباب في تمام الساعة 5.30 مساء، وتليها يلتقي باربار مع البحرين عند الساعة 7. والمباراتان على صالة اتحاد اللعبة بأم الخصم.

االتحاد والشباب

يدخل الفريقان هذه الموقعة بحسابات وأهداف مختلفة، االتحاد 
الذي غاب عن الجولة الماضية، ُيمني النفس بتحقيق الفوز األول 
في المسابقة والوصول للنقطة 4 وتعويض خسارته االفتتاحية، 
أما الشباب فيسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول 

للنقطة 7 التي تبقيه ضمن مراكز المقدمة.
لق���اء قد يتس���م بالندية في ظ���ل العناصر الش���ابة المتواجدة في 
كال الفريقين إال أن عنصر الخبرة يرجح كفة الماروني إال إذا كان 

لالتحاد كلمة أخرى.

باربار والبحرين

يدخ���ل بارب���ار “حام���ل اللقب” ه���ذه المباراة برصي���د 4 نقاط بفوز 
وتع���ادل والبحري���ن بنقطتي���ن م���ن خس���ارتين متتاليتي���ن. دون 
ش���ك الفريق���ان يهدف���ان الف���وز والنقاط الث���الث لك���ن وضعيتهما 
الفنية مختلفة تماًما.  البنفس���ج يعان���ي ظروًفا قاهرة باإلصابات 
الت���ي تعص���ف بالعبي���ه، وه���ذا أّث���ر كثي���ًرا عل���ى األداء الفني في 
كلت���ا المباراتين الس���ابقتين وخ���رج منهما من عن���ق الزجاجة. أما 
البحرين فال يزال يفتقد لالنسجام واللعب الجماعي، رغم وجود 
عناصر جيدة بصفوفه. ظروف باربار تعتبر طعًما للخصوم ولكن 
تحتاج لحس���ن التعامل والتدبير، فهل يستغلها البحرين ويحدث 

المفاجأة أم يعود باربار لنغمة الفوز مجدًدا؟ 

الشباب يس��عى للفوز الثاني وظروف باربار تغري البحرين

انطالق الجولة الثالثة لتمهيدي اليد

تفتتح مساء اليوم )اإلثنين( منافسات الجولة الثالثة لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة بإقامة لقاءين، إذ يلتقي المنامة مع 
النويدرات في الساعة السادسة مساًء، وتليها مباشرة مباراة مدينة عيسى وسماهيج في الساعة 7:45 مساًء، وتقام المباراتان 

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

غ���ٍد  بع���د  الجول���ة  لق���اءات  وتس���تكمل 
األربع���اء بلقاءي االتحاد واألهلي، النجمة 
والمح���رق، عل���ى أن تختت���م ف���ي الي���وم 
التال���ي بلقاءي س���ترة ومنتخب الش���باب، 
الحالة والرفاع، في حين س���يخضع فريق 
البحري���ن للراح���ة اإلجباري���ة وف���ق نظ���ام 

البطولة.
الفني���ة  الكف���ة  تمي���ل  األول،  اللق���اء  ف���ي 
المنام���ة  فري���ق  اللق���ب  حام���ل  لمصلح���ة 
الذي سيس���عى لتحقيق ف���وزه الرابع على 
التوالي ومواصلة تصدر الدور التمهيدي.

ع���ن  النوي���درات  يبح���ث  المقاب���ل،  ف���ي 
اس���تعادة نغم���ة االنتص���ارات الغائب���ة عن 
الفري���ق ف���ي الجولتي���ن الماضيتي���ن بع���د 
تلقي���ه خس���ارتين أم���ام منتخب الش���باب 

والحال���ة عل���ى التوال���ي، وأدت إل���ى إقالة 
مدرب الفريق البوسني حمدو فرلجاك، إذ 
س���يتولى تدريب الفريق في لقاء المدرب 

حسن مكي.
ويمتل���ك المنامة 6 نق���اط من 3 انتصارات 
متتالي���ة، فيما يمتلك النوي���درات 4 نقاط 

من انتصار واحد وخسارتين.

وفي اللقاء الثاني، يرفع فريقا مدينة  «
عيسى وسماهيج شعار تحقيق 
االنتصار األول لهما في الدوري. 

ويتطلع الطرفان لتذوق طعم الفوز 
األول في البطولة، في لقاء متكافئ 

على المستوى الفني. ويمتلك 
الفريقان الرصيد نفسه من النقاط )3 

نقاط( لكليهما من 3 خسائر.

الي��وم انط��اق األس��بوع الراب��ع لدوري زي��ن لكرة الس��لة

المنامة والمدينة يواجهان النويدرات وسماهيج

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

علي مجيد

النويدرات VS المنامة

مدينة عيسى VS سماهيج

لقاءات اليوم

 PM 18:00 

 PM 19:45
صالة االتحاد بأم الحصم

اليوم

غدا

األربعاء

مباريات الجولة 3

باربار - البحرين  االتحاد - الشباب   

األهلي - الدير  سماهيج - توبلي   

التضامن - أم الحصم النجمة - االتفاق    

من المقرر أن يمثل المنتخب الوطني في بطولة العالم لبناء األجسام للعموم الالعبون علي القصاب فئة  «
وزن 65 كيلوغراًما، عبدالعزيز بومجيد فئة وزن 75 كيلوغراًما، سيد نصرالله هاشم فئة وزن 80 كيلوغراًما، بدر 

سلطان فئة وزن 80 كيلوغراًما، نادر مال الله فئة وزن 90 كيلوغراًما، محمد بوخالف فئة كالسيك بناء أجسام، 
محمد الماجد فئة الكالسيك بناء أجسام، عبدالعزيز عون فئة كالسيك بناء أجسام، أما الالعبون الذين سيمثلون 

المنتخب الوطني في بطولة العالم لبناء األجسام لألساتذة لفئة بناء األجسام فهم هشام اسماعيل، محمد 
صباح، عبدالواحد العصفور، عرفات يعقوب، علي الخياط، نادر مال الله وفي فئة الكالسيك بناء أجسام سيد حمزة 

الحسيني وطاهر سلمان.
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برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، تدّش���ن في الس���اعة الخامس���ة والنصف من مساء اليوم منافسات 
النس���خة العاش���رة م���ن بطول���ة البحري���ن الدولي���ة ITF لناش���ئي التن���س، التي 
تحتضنه���ا مملكة البحرين وينظمها نادي البحرين للتنس خالل الفترة من 22 
- 27 أكتوبر الجاري بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة والداعمين 
الذهبيين شركة إبراهيم خليل كانو وشركة نفط البحرين “بابكو”، وبمشاركة 

العبين يمثلون 48 دولة من مختلف دول العالم.

 ص���رح بذل���ك رئيس مجل���س إدارة نادي 
البحري���ن للتن���س خمي���س المقل���ة، الذي 
ب���دوره أع���رب ع���ن تقدي���ره إل���ى لنائ���ب 
رئي���س مجل���س الوزراء لش���مول س���موه 

البطول���ة برعايت���ه من���ذ انطالقه���ا األولى 
عل���ى  العاش���ر  وللع���ام   2009 ع���ام  ف���ي 
التوالي، ومنوًها باهتمام ومساندة وزير 
شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر.

زار مدي���ر إدارة ش���ؤون األندي���ة ب���وازرة ش���ئون الش���باب والرياض���ة ط���ارق العرب���ي أمس مقر ن���ادي البحري���ن للتنس 
لالطمئنان على جميع الترتيبات التي اتخذها النادي الستضافة بطولة البحرين الدولية العاشرة لناشئي التنس، وأكد 
مدير إدارة ش���ئون األندية أن الزيارة تأتي في إطار االهتمام المباش���ر من قبل وزير ش���ئون الش���باب والرياضة هشام 
الج���ودر بإنج���اح البطول���ة المتميزة، الت���ي ينظمها نادي البحرين للتن���س، وحرصه على توفير جمي���ع متطلبات النجاح 
لتعكس الصورة الحضارية لمملكة البحرين، مؤكًدا حرص وزارة شئون الشباب والرياضة الوقوف إلى جانب النادي 

ودعمه من أجل إنجاح البطولة وإبراز الوجه الحضاري عن مملكة البحرين.

وفي الزيارة التقى العربي بالمدير اإلداري بنادي البحرين للتنس خالد غلوم علي والمدير التنفيذي حمدي  «
عبدالجواد، حيث تم التطرق إلى دراسة جميع متطلبات البطولة، كما تم التأكيد على ضرورة خروج البطوالت في 

أبهي وأجمل صورة وتوفير كافة التسهيالت لالعبين المشاركين، بما يتناسب مع اسم وريادة مملكة البحرين في 
استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية، وتفقد العربي خالل الزيارة المالعب والمرافق التي تقام عليها البطولة، 

كما اطلع على اإلجراءات التنظيمية مشيًدا العربي بجهود مجلس إدارة نادي البحرين للتنس واللجان العاملة في 
البطولة.

... والعربي يطمئن على االستعداداتافتتاح دولية ITF للناشئين للتنس اليوم

ال���م���ل���ك ل������ك������أس   16 ال����������  دور  ذه�����������اب  خ������ت������ام  ال�������ي�������وم 

تعادل البسيتين مع الرفاع... والمحرق يتخطى البديع بصعوبة
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أحمد مهدي وعلي مجيد

سمو الشيخ محمد بن مبارك 

أقيمت يوم أمس 4 مباريات ضمن ذهاب دور ال� 16 من مسابقة كأس جاللة الملك لكرة 
القدم للموسم الرياضي 2018-2019.

وأس���فرت نتائج المباريات عن اآلتي: فوز الحالة على المالكية )0-1(، فوز الشباب على 
البحرين )0-1(، تعادل الرفاع مع البسيتين )2-2(، فوز المحرق على البديع )1-0(.

وس���تلتقي الف���رق التي تالق���ت أمس، يوم الخمي���س المقبل في لق���اءات مرحلة اإلياب 
لحسم هوية أول 4 متأهلين إلى ربع النهائي.

م���ن جهة أخرى، تختتم اليوم )اإلثنين( منافس���ات ذه���اب دور ال� 16 لكأس الملك، حيث 
تقام 4 مباريات.

يلعب الحد مع سترة عند 5.30 على استاد مدينة خليفة الرياضية، وفي ذات التوقيت 
يلعب الرفاع الشرقي مع مدينة عيسى على االستاد الوطني.

وعند 8 مس���اء يلعب األهلي مع المنامة على اس���تاد مدينة خليفة الرياضية، وفي ذات 
التوقيت يلعب النجمة مع االتحاد على االستاد الوطني.

ش����هد الش����وط األول المباراة نتيجة سلبية 
األداء  كان  فيم����ا  والبدي����ع  المح����رق  بي����ن 
إيجابي وخصوصا لفريق البديع الذي عزل 
على الك����رات المرتدة ونج����ح في الوصول 
لمرم����ى المحرق وتهديده، أما المحرق ظهر 
بص����ورة مه����زوزة للغاي����ة في ظ����ل اعتماده 
على الك����رات الطويلة التي كان����ت غالبيتها 

خاطئة ولم تثمر عن أي شيء. 
أول����ى الف����رص كان����ت م����ن محت����رف البديع 
الت����ون جوزيه لتعتلي كرت����ه العارضة )19(. 
ال����رد المحرق����اوي ج����اء عن طريق عيس����ى 
ال����ذي س����دد كرت����ه وه����و مواج����ه  موس����ى 
للمرم����ى اال أن دف����اع البدي����ع انق����ذ الموقف 
)21(. استمر اللعب بينهما لينطلق البدعاوي 
أحم����د عبدالرحمن باتج����اه منطقة المحرق 
ويس����دد ك����رة قوية ليتص����دى له����ا الحارس 
عم����ر س����الم )32(، وقب����ل انته����اء الوقت كاد 
المح����رق ان يه����ز الش����باك عب����ر ك����رة جم����ال 
راش����د الت����ي م����رت أم����ام مدافع����ي البدي����ع 

ومهاجمي المحرق دون ان يتابعها احد.
وفي الش����وط الثاني، باغت المحرق البديع 
بهدف السبق عن طريق رأسية جمال راشد 
مس����تغال خطأ دفاع����ه )46(. ارتفعت وتيرة 
اللع����ب والبدي����ع ش����ن محاوالت����ه واخطرها 
ألحم����د عبدالرحم����ن ال����ذي ض����رب دفاعات 
المح����رق وانف����رد بحارس����ه اال ان����ه اصطدم 
بانقض����اض األخي����ر )62(. المح����رق واص����ل 
عب����دهللا  ليتص����دى  الهجومي����ة  افضليت����ه 

مش����يمع ح����ارس البديع لكرتي����ن متتاليتين 
واالخ����رى  عب����دو  عب����دهللا  تس����ديدة  م����ن 

السماعيل عبداللطيف )67(. 
البدي���ع ح���اول بقدر امكانات���ه تعديل النتيجة 
بعدم���ا  يفعله���ا  ان  م���ن هجوم���ه  وكاد  وزاد 
وقف���ت العارضة امام كرة احم���د عبدالرحمن 

)88(, والمحرق هو اآلخر احدث بعض الفرص 
لكنه لم يحسن استغاللها لينتهي اللقاء. 

أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد  «
عبداألمير وعاونه عبدالله صالح 

ومحمود الديري واحمد خليل حكما 
رابعا.

ظه���ر الفريق���ان ف���ي الش���وط األول بأداء 
س���جال  خالل���ه  م���ن  وتب���ادال  متوس���ط، 
المح���اوالت الهجومي���ة مع وج���ود فرص 
س���انحة للتهديف على مرمى الحارسين: 
س���يد عب���اس جعف���ر م���ع المالكي���ة وحمد 

الدوسري مع الحالة.
حص���ل الع���ب الحال���ة محمد النع���ار على 
فرص���ة محقق���ة للتهدي���ف بع���د انف���راده 
بمرم���ى المالكي���ة، لكنه لم يس���تثمر الكرة 
بنجاح؛ لتضيع على فريقه فرصة التقدم، 
فيم���ا س���دد زميل���ه يحي���ى ك���رة اعتل���ت 

العارضة وصوال للدقيقة )18(.

وحص���ل الحالة على األهم بعد أن س���جل 
المحت���رف س���امويل ه���دف التق���دم بكرة 
رأس���ية وصل���ت إلي���ه م���ن ركل���ة ركني���ة؛ 
ليضع الفري���ق البرتقالي في المقدمة عند 

الدقيقة )32(.
في الش���وط الثاني، تحسن أداء المالكية 
كثي���را، وس���نحت ل���ه العديد م���ن الفرص 
السانحة للتهديف، حيث سدد سيد هاشم 
عيسى كرة قوية من خارج المنطقة تألق 
ف���ي إبعادها الدوس���ري بقدم���ه )57(، قبل 
أن يضيع س���يد هاش���م كرة أخ���رى بعدها 
بدقيقة واحدة فق���ط، إذ واصل الحارس 

تألقه في حماية مرماه.
ف���ي المقاب���ل، انتظ���ر الحال���ة حت���ى الربع 
س���اعة األخيرة من المباراة بعد أن اعتمد 
ط���وال الوقت على المحافظة على هدف 
التقدم، وكاد يوس���ف يعقوب أن يس���جل 
اله���دف الثاني، إال أن كرته جاورت القائم 

األيسر لمرمى سيد عباس جعفر.
يذك���ر؛  جدي���د  أي  المب���اراة  تش���هد  ول���م 

لتنتهي بفوز حاالوي.

أدار المباراة الحكم سيد عدنان  «
محمد، وعاونه نواف شاهين وعلي 
سعد، والحكم الرابع أسامة إدريس.

المحرق والبديع

المالكية والحالة

مباراة لم ترتق للمستوى المأمول وجاءت 
ف���ي بدايتها حذرة م���ن كال الفريقين، إلى 
الحقيقي���ة عب���ر  الف���رص  أول���ى  أت���ت  أن 
محت���رف البحرين كارلوس جيوفانا الذي 
توغ���ل منطقة جزاء الش���باب م���ن الجهة 
اليس���رى ويرس���لها لزميله وضاح محمود 
ال���ذي س���دد ك���رة ضعيف���ة بي���ن أحض���ان 
الحارس علي عيس���ى )11(. الرد الشبابي 
كان عن طريق حس���ين علي الذي تحصل 
على فرصة مثالية للتس���جيل بعد حدوث 
دربك���ة ف���ي منطقة البحرين ليجد نفس���ه 
أم���ام المرمى إال أن الحارس س���لمان عمر 

تصدى لها ببراعة )17(.
الش���باب فرض ايقاع���ه بعدها في التمرير 
القصير والتقدم وش���ن الهجم���ات إلى أن 
تحص���ل عل���ى م���راده به���دف الس���بق عبر 
ال���ذي راوغ مدافع���ي  س���يدعلي عيس���ى 
البحري���ن وس���ددها عل���ى يمي���ن الحارس 
)22(. بعد الهدف انحصر اللعب في وسط 
الميدان دون كرات خطرة على المرميين 

حتى انتهاء الشوط.
وف���ي الش���وط الثاتي، بلغ���ت الدقيقة 60 
ولم تس���فر المجربات ع���ن أي جديد رغم 
وج���ود بع���ض المح���اوالت التي اتس���مت 
بالخج���ل وعدم الدق���ة خصوصا في خط 

المقدمة.
أج���رى مدرب���ا الفريق���ان ع���دة تغيي���رات 
به���دف تنش���يط صفوفهم���ا، وم���ن احدى 

الك���رات توغ���ل البدي���ل الش���بابي حس���ن 
جعفر منطقة البحرين وسدد كرته اال انها 
اصطدم���ت بالعارض���ة )80(. وفي الوقت 

الضائ���ع وق���ف القائ���م األيم���ن لك���رة علي 
س���عيد وتننهي بعده���ا المب���اراة بالنتيجة 

ذاتها.

المس���توى  الش���وط األول جي���د  ج���اء 
بي���ن الطرفين، م���ع أفضلية للرفاع في 
الس���يطرة عل���ى الك���رة وخل���ق الفرص 
الت���ي ن���درت ف���ي الحص���ة األول���ى من 

اللقاء.
وكان���ت الفرص���ة األب���رز ف���ي الش���وط 
بعدما س���دد كميل األس���ود ك���رة ثابتة 
تأل���ق ف���ي إبعادها ح���ارس البس���يتين 
 )15( للدقيق���ة  ناص���ر يحي���ى وص���وال 

حاميا فريقه من هدف محقق.
وفي الشوط الثاني

كاد ولي���د الطي���ب أن يس���جل ه���دف 

التق���دم للرف���اع بع���د أن توغ���ل يمين���ا 
وواج���ه المرم���ى وس���دد ك���رة ج���اءت 
في الش���باك الجانبية لمرمى البسيتين 
)46(، قب���ل أن تم���ر كرة أخرى س���ددها 
الرفاع���ي أحم���د راش���د وم���رت ج���وار 
القائم األيس���ر دون أن تجد موقعا في 

الشباك.
وس���دد البديل الرفاعي محمد مرهون 
ك���رة قوية من داخل المنطقة تألق في 

إبعادها حارس البسيتين )64(.
وس���جل الرف���اع اله���دف األول بعد أن 
لعب كميل األس���ود ركل���ة ركنية تابعها 

علي حرم برأسه في المرمى )68(.
وحقق البس���يتين ه���دف التعادل بكرة 
أوجنبج���ي  للمحت���رف  أيض���ا  رأس���ية 

.)75(
وع���اد الرفاع ليتقدم م���رة أخرى بكرة 

رأسية لكميل األسود )85(.
وس���جل البس���يتين هدف التعادب من 
هجمة مرتدة عبر البديل غانم مس���عد 

.)90+3(

أدار المباراة الحكم عبدالله قاسم،  «
وعاونه فيصل علوي ومحمد غازي، 

والحكم الرابع فهد السعدون.  

الشباب والبحرين

البسيتين والرفاع

من لقاء المحرق والبديع

من لقاء المالكية والحالة

من لقاء الشباب والبحرين

من لقاء البسيتين والرفاع

أدار اللقاء طاقم التحكيم المكون من عبدالعزيز شريدة حكما للساحة وعاونه  «
سيدجالل محفوظ وعبدالله يعقوب واسماعيل حبيب حكما رابعا.
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تفصلن���ا 75 يوًم���ا ع���ن انط���الق أكب���ر ح���دث كروي ف���ي الق���ارة اآلس���يوية بانطالق 
منافس���ات النس���خة السابعة عشرة من كأس آس���يا التي ستحتضنها دولة اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة م���ن 5 يناير لغاي���ة 1 فبراير 2019 بمش���اركة 24 فريًق���ا ألول مرة 
بعدم���ا كان���ت تق���ام المس���ابقة بمش���اركة 16 منتخًبا، لتس���تضيف اإلم���ارات الحدث 

القاري بعد حوالي 22 عاًما من استضافتها أول مرة العام 1996.

ويس���تعد منتخبن���ا الوطن���ي األول تحت 
ميروس���اف  التش���يكي  الم���درب  قي���ادة 
سكوب للمشاركة في االستحقاق القاري 
به���دف المنافس���ة والعم���ل عل���ى تخط���ي 
دور المجموع���ات بعدم���ا أوقعت���ه القرعة 
إل���ى  تض���م  الت���ي   )A( المجموع���ة  ف���ي 
جانب���ه منتخ���ب اإلمارات )المس���تضيف(، 
وتايلن���د والهن���د، وذل���ك بخط���ف إح���دى 
س���واء   16 ال����  ل���دور  العب���ور  تذكرت���ي 
بتص���در المجموع���ة أو المرك���ز الثان���ي أو 
الحص���ول عل���ى مقع���د ضم���ن أفض���ل 4 
منتخبات تحصل على المركز الثالث في 

المجموعات الست.

مشاركة سادسة للبحرين

تأهل منتخبنا الوطني لكأس آسيا 2019 
م���ن الدور الثالث ف���ي التصفيات، بعد أن 
تص���در المجموع���ة الخامس���ة برصيد 10 
نقاط، وس���تكون هذه المشاركة السادسة 
لألحمر الذي لم يس���بق له الفوز بالبطولة 
من قبل، الذي جاء في المركز الرابع مرة 
واح���دة م���ن قبل كان���ت الع���ام 2004 في 
الصي���ن تح���ت قي���ادة الم���درب الكرواتي 
“ستريش���كو” وهي الحقبة الذهبية للكرة 
البحرينية آن���ذاك، إذ تأهل األحمر لنصف 
النهائي الذي شهد توقف رحلة المنتخب 
بخس���ارة م���ن الياب���ان ب� 4 أه���داف مقابل 
3، وخس���ر في مب���اراة تحدي���د المركزين 
الثال���ث والراب���ع م���ن إي���ران ب���� 4 أه���داف 

مقابل هدفين.
وحص���ل الاع���ب الدول���ي الس���ابق ع���اء 
)ه���داف  الذهب���ي  الح���ذاء  عل���ى  حبي���ل 
البطول���ة(، وش���اركت البحري���ن 5 م���رات 
في كأس آس���يا في أعوام )1988، 2004، 

2007، 2011 و2015.
4 مدن و8 مالعب

 8 عل����ى  آس����يا  كأس  منافس����ات  س����تقام 
ماع����ب ذات ط����راز عالم����ي ف����ي 4 م����دن 
ه����ي أبوظب����ي ودب����ي والش����ارقة والعي����ن، 
والماع����ب المخصص����ة للبطول����ة ه����ي كا 
م����ن س����تاد مدين����ة زاي����د الرياضية، اس����تاد 
محم����د ب����ن زاي����د، واس����تاد آل نهي����ان ف����ي 
العاصمة أبوظبي، واس����تاد ه����زاع بن زايد، 
واس����تاد خليفة بن زايد ف����ي مدينة العين، 
واس����تاد آل مكت����وم بنادي النصر، واس����تاد 
راش����د بنادي ش����باب أهلي دب����ي في مدينة 
دب����ي، واس����تاد الش����ارقة بمدينة الش����ارقة، 
وس����تحتضن تلك الماعب 51 مباراة على 

مدار 28 يوًما.
وس����يخوض منتخبن����ا مواجه����ة االفتت����اح 
عل����ى اس����تاد زاي����د بمدين����ة أبوظب����ي أم����ام 
اإلمارات يوم الس����بت 5 يناير، وبعد 5 أيام 
س����ينتقل إلى مدينة دبي التي تبعد س����اعة 

ونصف تقريًبا ع����ن العاصمة لماقاة تايلند 
على اس����تاد آل مكت����وم ي����وم الخميس 10 
يناي����ر، على أن يلتقي ف����ي ثالث مواجهاته 
أم����ام الهن����د عل����ى اس����تاد الش����ارقة بمدينة 

الشارقة يوم االثنين 14 يناير.

مواجهة تحت الضغط

يفتت����ح منتخبن����ا الوطن����ي مش����اركته ف����ي 
المعترك القاري بمواجهة منتخب اإلمارات 
صاح����ب األرض والجمه����ور، وه����و ما يعني 
أن المنتخب س����يلعب تحت ضغط نفس����ي 
وجماهيري كبير، خصوًصا وأنه سيخوض 
مواجه����ة االفتت����اح أمام البلد المس����تضيف 
وأمام عش����رات اآلالف م����ن جماهيره التي 
ستحتش����د لمؤازرته في استاد مدينة زايد 
الرياضي����ة، كما أن اإلم����ارات تعتبر من ابرز 
المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب 

وهي متعطشة العتاء منصة التتويج.

20 فندًقا للوفود

 20 للبطول����ة  المنظم����ة  اللجن����ة  خصص����ت 
فندًق����ا إلقامة البعث����ات والوفود الرس����مية 
للمنتخب����ات المش����اركة منه����ا 7 فن����ادق في 
أبوظب����ي، و5 ف����ي العين، و5 ف����ي دبي، و3 
في الش����ارقة، و تمت مراعاة أن تكون هذه 

الفنادق قريبة من الماعب.

جوائز مالية ضخمة

الق����دم  لك����رة  اآلس����يوي  االتح����اد  خص����ص 
جوائ����ز مالي����ة ضخم����ة أعل����ن عنه����ا رئي����س 
االتح����اد الش����يخ س����لمان ب����ن إبراهي����م آل 
خليفة في مراس����م س����حب قرع����ة البطولة 
الت����ي أجريت 3 مايو الماضي في العاصمة 
أبوظب����ي، حيث تبلغ قيم����ة الجوائز المالية 
المش����اركة  للمنتخب����ات  دوالر  ملي����ون   15
للمرة األولى في تاريخ المس����ابقة، وسينال 
يحص����ل  فيم����ا  دوالر،  مايي����ن   5 البط����ل 
وين����ال  3 مايي����ن دوالر،  عل����ى  الوصي����ف 
صاحب����ا المركز الثالث والرابع مليون دوالر 
لكل منهما، بينما ستحصل كافة المنتخبات 
المش����اركة عل����ى 200 أل����ف دوالر لكل منها، 
مما يعني أن االتحاد البحريني لكرة القدم 
س����يضمن حصول����ه عل����ى حوال����ي 75 أل����ف 
دين����ار ف����ي خزينت����ه م����ن وراء المش����اركة، 
وفي حال تأهله لألدوار النهائية فإن المبلغ 

سيتضاعف.

3 منتخبات ألول مرة

مس���ابقة  م���ن  المقبل���ة  النس���خة  تش���هد 
كأس األمم اآلس���يوية 2019 مش���اركة 3 
منتخبات للمرة األولى في التاريخ، وهى 
بعدم���ا  الفلبي���ن، واليم���ن  قيرغيزس���تان، 
ت���م توحي���ده، الس���يما أن منتخ���ب اليمن 
الجنوبي ش���ارك في نهائيات كأس آس���يا 

.1972

مركز إعالمي يستوعب 300 صحافي

مرك���ز  بإع���داد  المنظم���ة  اللجن���ة  قام���ت 
إعام���ي بمواصفات عالمية ، بما يش���كل 
ا متكامًا، وقاعة مؤتمرات  مركًزا إعاميًّ
تتس���ع  لإلعاميي���ن،  ومنص���ة  صحافي���ة 

تطوي���ر  م���ع  ش���خص،   300 م���ن  ألكث���ر 
غ���رف تعليق مجهزة بالكامل في اس���تاد 
مدينة خليف���ة الرياضية، وتطوير عدد 3 
اس���توديوهات إضافية، ونظام كاميرات 
المراقب���ة، و تطوير ش���بكة اإلنترنت، وال 

“ج���ي إس إم”، م���ن خ���ال ش���راكة م���ع 
مؤسس���ة اإلمارات لاتص���االت، وتطوير 
أم���ا  باالس���تاد.  الخ���اص  الص���وت  نظ���ام 
بالنس���بة الس���تاد خليفة بن زايد، فقد تم 
استحداث منصة لإلعاميين بمواصفات 

عالمي���ة تتس���ع ألكث���ر م���ن 200 ش���خص، 
بكاب���ات  خاص���ة  مم���رات  واس���تحداث 
منص���ات  وتطوي���ر  التلفزيون���ي،  النق���ل 
كامي���رات النقل، وغرف التعليق، ومنصة 

كبار الشخصيات.

وال��ش��ارق��ة ودب����ي  أب��وظ��ب��ي  ف���ي  م��اع��ب   3 ب����  م��واج��ه��ت��ه  ي��خ��وض  منتخبنا 
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حسن علي

عسكر يشكر إدارة مجمعي “إنماء” و ”مودا مول”
“األول���م���ب���ي���ة” ص��م��م��ت م��ج��س��م��ات ف��ن��ي��ة م���ع���ب���رة ت���خ���ل���ي���ًدا ل���إن���ج���ازات

75 يوًما على انطالق كأس آسيا

الحدث القاري 
سينعش 

خزينة 
االتحــــاد 

بـ 75 ألف دينار

سادس مشاركة 
للبحرين منذ 

1988 و3 
منتخبات تشارك 

ألول مرة

جانب من قرعة البطولة بأبوظبي

أحد مالعب اإلمارات

منتخبنا الوطني لكرة القدم

24 فريًقا يتنافسون على كأس آسيا

أع���رب األمي���ن العام المس���اعد للمجل���س األعلى للش���باب والرياضة، األمي���ن العام 
للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عس���كر عن خالص الش���كر والتقدير إلدارتي 
مجمع���ي “إنم���اء” بمنطقة الرفاع و”مودا م���ول” التابع لفندق الش���يراتون بالمنامة، 
وذلك الحتضانهما المجس���مات الرياضية التي أعدته���ا اللجنة األولمبية البحرينية 
تخلي���ًدا لذك���ر بع���ض اإلنج���ازات الرياضية المتمي���زة التي حققها أبط���ال وبطالت 

المملكة.

 وأض���اف عس���كر أن���ه حرًص���ا م���ن اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة عل���ى دعم الش���باب 
والرياضة وإبراز إنجازات أبطال وبطات 
الرياض���ة وإلع���اء ش���أن مملك���ة البحرين 
وإب���راز مكانته���ا على الخارط���ة الرياضية 
قام���ت بعمل مجس���مات مصمم���ة بطريقة 
فنية معب���رة تخليًدا لتل���ك اإلنجازات في 
العام���ة  التجاري���ة  المجمع���ات  م���ن  ع���دد 
به���دف تعري���ف المجتم���ع وزوار المملك���ة 
على تلك اإلنجازات المتميزة التي رفعت 
اس���م المملكة عالًيا ف���ي مختلف المحافل 

الخارجية.
أع���دت  اللجن���ة  أن  عس���كر  وأوض���ح   
“مجس���م س���رج الخي���ل” احتف���اء باإلنجاز 

ال���ذي حققه ممث���ل جالة المل���ك لألعمال 
الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياض���ة، رئيس اللجنة 
األولمبي���ة، قائ���د الفري���ق الملك���ي للق���درة 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة، 
بمناس���بة فوز سموه بسباق ويندسور في 
بريطاني���ا ع���ام 2015 ت���م وضع���ه بمجمع 
“مودا مول”، كما تم إعداد “مجس���م العبة 
ذوي اإلعاق���ة على كرس���ي متحرك البطلة 
فاطم���ة عبدال���رزاق صف���ر بمجم���ع اإلنماء 
العق���اري بع���د فوزه���ا بذهبية س���باق دفع 
الجلة بدورة األلعاب البارالمبية بالبرازيل 

“ريو 2016”.
 وأش���اد عس���كر بتع���اون إدارة المجمعي���ن 

المذكوري���ن التي تعكس الح���س الوطني 
الش���راكة  تفعي���ل  عل���ى  لهم���ا وحرصهم���ا 
اإليجابية مع مختلف مؤسسات المجتمع 
وباألخ���ص العامل���ة ف���ي مج���ال الش���باب 
والرياض���ة، مؤك���ًدا أن تع���اون المجمعي���ن 
الحرك���ة  م���دى اهتمامه���ا بدع���م  يعك���س 
الرياضية والمساهمة في مساندة األبطال 

واالعتزاز بما حققوه من إنجازات بارزة.

مجسم سرج الخيل للفارس البطل سمو الشيخ ناصر بن حمد مجسم العبة ذوي اإلعاقة للبطلة فاطمة صفر 

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشاد عسكر بالتفاعل اإليجابي من قبل إدارتي المجمعين، اللذين يشكان  «
نموذًجا يحتذى به في دعم مسيرة العمل الشبابي والرياضي، معرًبا عن تقديره 

واعتزازه بما أبداه المجمعان من اهتمام ومؤازرة كان لها أبلغ األثر لدى جميع 
منتسبي الحركة الرياضية، لما تمثله تلك المبادرة التي أطلقتها اللجنة األولمبية 

من أهمية كبيرة في التعريف بأبطال وبطات الرياضة البحرينية وتخليد 
إنجازاتهم، لتشكل مصدر إلهام لجميع الرياضين وتخليد أسمائهم بأحرف من 

ذهب في تاريخ الرياضة البحرينية.
عبدالرحمن عسكر



أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة، أن س���ر نجاحه في بطولة العال���م لرياضة الرجل الحديدي ف���ي هاواي األميركية بمش���اركة أكثر من 3000 
مش���ارك م���ن مختل���ف دول العالم من بينهم أفض���ل الالعبين في رياضة الترايثلون يعود إلى دعم عاهل الب���الد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة، مش���يًرا س���موه إلى أن جاللته على متابعة دائمة بمس���يرة التحضير للبطولة طوال الفترة الماضية وهو ما يعطينا الحافز 

الكبير لبذل الجهود لمواصلة الترويج لمملكة البحرين وتحقيق اإلنجاز.

ج���اء ذل���ك خالل لقاء س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليف���ة بحضور النائب األول لرئيس 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى س���مو الشيخ 
خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة، ووزي���ر ش���ؤون 
الش���باب والرياض���ة هش���ام الج���ودر في قصر 
ال���وادي بالرف���اع، مجموع���ة م���ن السوش���يال 
ميديا ف���ي مملكة البحري���ن ومجموعة كبيرة 
من رجال الصحافة واإلعالم بمملكة البحرين 
ودول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة إضاف���ة 
إل���ى مجموع���ة م���ن الرياضيي���ن البحرينيي���ن 
الس���ابق  الدول���ي  النج���م  أمث���ال  المتميزي���ن 
ومدير األكاديمية األولمبية نبيل طه، والبطل 
العالم���ي المحترف س���امي الح���داد، والعداءة 

البحرينية السابقة رقية الغسرة.
وخالل المقابلة، أش���اد س���مو الشيخ ناصر بن 
حمد بال���دور الكبير الذي يقوم به اإلعالميون 
في الصحاف���ة واإلذاعة والتلفزي���ون وبرامج 
التواصل االجتماعي الحديثة منها الفيسبوك، 
تويتر، إنس���تغرام، يوتيوب وغيرها، في دعم 
الخط���ط والبرام���ج لتطوير وارتق���اء الحركة 
الش���بابية والرياضية بمملكة البحرين، مؤكدا 
س���موه أن اإلع���الم س���اهم وبش���كل فاعل في 

االرتقاء في مختلف المجاالت.
الرياضي���ة  المالح���ق  أن  إل���ى  وأش���ار س���موه 
السوش���يال  ونج���وم  والتلفزي���ون  واإلذاع���ة 
ميدي���ا كان له���م أث���ر كبي���ر ف���ي دع���م س���موه 
العال���م  بطول���ة  لتحقي���ق  حماس���ه  وزي���ادة 
للرج���ل الحديدي األخيرة، الت���ي كانت بمثابة 
االحتفالي���ة الكبي���رة على م���رور 40 عام على 
تنظي���م س���باقات العال���م ف���ي الترايثل���ون في 
هاواي األميركية والتي ش���هدت مشاركة أكثر 
من 3000 مشارك من مختلف دول العالم من 
بينهم أفضل الالعبين في رياضة الترايثلون، 
من خ���الل متابعتهم المس���تمرة فعاليات هذه 
الرياض���ة، مم���ا انعكس بص���ورة واضحة على 

أداء سموه خالل منافسات البطولة.
وق���ال س���موه “لق���د أوفي���ت بوع���دي بتحقيق 
الذه���ب ف���ي الع���ام ال���ذي أطلقن���ا علي���ه )ع���ام 
الذه���ب(، وتمكن���ت م���ن ذل���ك والفض���ل يعود 
وفقن���ي  ال���ذي  وتعال���ى  س���بحانه  هللا  إل���ى 

للحص���ول على ه���ذا المرك���ز المتق���دم ثم إلى 
دع���م حض���رة صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة عاهل الب���الد المفدى الذي 
دعمن���ي وش���جعني ألصب���ح بطال ف���ي رياضة 
الرج���ل الحديدي، وبالفعل تمكنت من ترجمة 
توجيه���ات جالل���ة المل���ك المف���دى حفظه هللا 
إل���ى أن تمكن���ت  الواق���ع  ورع���اه عل���ى أرض 
م���ن الوص���ول إل���ى ه���ذا المس���توى وتتويجه 
بالحص���ول عل���ى المرك���ز األول ف���ي البطول���ة 
العالمي���ة رغم صعوب���ة المهم���ة والتحدي منذ 

اليوم األول لخوض مثل هذه البطولة”.
وأضاف سموه “لقد كانت البداية تحمل شعار 
مغامرة جديده نخوضها س���ويا مع أخي سمو 
الش���يخ خالد ب���ن حمد آل خليف���ة وكانت في 
تح���دي الس���باق الثالث���ي، بدأن���ا بالس���ؤال عن 
ه���ذه الرياض���ة الجدي���دة علين���ا ف���ي الش���رق 
األوس���ط واس���تفدنا كثيرا من مش���اركتنا في 
سباقات ومنافس���ات متعددة من قبل إضافة 
إل���ى التمرين���ات العس���كرية الت���ي كن���ا نؤديها 
باس���تمرار، وبعد الفوز في السباق األول ازداد 
الطم���وح والنتائ���ج اإليجابي���ة الت���ي تحققت 
دفعتن���ي لخوض التح���دي الكبير والهدف هو 

بطولة العالم والتي تقام في كونا”.
وبّي���ن س���موه “بع���د عدد م���ن الس���باقات التي 
ش���اركت فيها لم أحصد التأه���ل إلى البطولة، 
حت���ى أن اللجن���ة المنظم���ة دعتن���ي في عديد 
م���ن المرات للمش���اركة في بطول���ة العالم بفئة 
المش���اهير، ورفض���ت ه���ذه المش���اركة وبعثت 
للجن���ة المنظمة التقدي���ر واالحت���رام، وأكدت 
لهم أني أريد المش���اركة ف���ي البطولة والتأهل 
له���ا عن ج���دارة واس���تحقاق، وبالفعل تمكنت 
م���ن التأهل بعد 4 س���نوات من خالل التتويج 

بس���باق جائزة الش���رق األوس���ط الت���ي أقيمت 
بمملك���ة البحرين ومن بعده���ا الجائزة الكبرى 
وبطاق���ة التأه���ل لبطول���ة العال���م م���ن خ���الل 
بطولة أميركا الشمالية في تكساس بالواليات 
المتح���دة األميركية مع ه���ذا التتويج، وعدت 
جاللة الملك وش���عب البحرين الوفي بتحقيق 
المرك���ز األول ف���ي بطولة العال���م وتحقق ذلك 
اله���دف، كان يوم���ا عظيما ومتمي���زا وأنا أرفع 
اسم مملكة البحرين وعلمها عاليا في المحفل 

الرياضي الكبير”.
وأش���ار س���موه “من���ذ االنطالق���ة ف���ي بطول���ة 
ف���ي  وبالتحدي���د  الحدي���دي  للرج���ل  العال���م 
مس���ابقة الس���باحة كان���ت هنال���ك العدي���د من 
التحدي���ات والعقب���ات وتمكنت م���ن تخطيها؛ 
بفض���ل اإلص���رار والتح���دي والرغب���ة في رفع 
اس���م المملكة عاليا في البطولة العالمية، ومن 
ثم دخل���ت في مرحل���ة أخرى م���ن التحديات 
والصعوب���ات ف���ي الدراج���ة الهوائي���ة ومن ثم 
الج���ري، وكن���ت أرى خ���ط النهاي���ة والتتوي���ج 
بالمرك���ز األول وكنت أفكر وأقول في نفس���ي 
إن األلم لحظة وس���ينتهي واالنتصار سيكتب 
في تاريخ مملكة البحرين وسيسجل التاريخ 
تحقيق���ي المرك���ز األول في البطول���ة العالمية 
وفي أول مشاركة لي في هذا التجمع العالمي 

الكبير ولن أنسى هذا اليوم أبدا”.
وش���رح سموه للحضور الس���باق الثالثي الذي 
أقيم وم���دى الصعوب���ة الكبي���رة للوصول إلى 
خ���ط النهاي���ة، وقال “لق���د انطلق الس���باق من 
جول���ة الس���باحة الت���ي دائم���ا ما تك���ون مثيرة 
للغاية مع الحضور الجماهيري الغفير، والهدف 
قطع مسافة السباق البالغة 3.86 كيلومتر في 
بحي���رة توج���د فيها التي���ارات المائي���ة بكثرة، 

وبع���د االنتهاء م���ن اختبار الس���باحة التحدي 
اآلخر ه���و الدراج���ة لمس���افة 180.2 كيلومتر 
على طول الطريق السريع، والمحطة األخيرة 
هي الجري لمسافة 42.2 كيلومتر والتي مرت 
بمنحدرات ومرتفعات في الس���احل الش���مالي 
والغربي للجزيرة، والمس���افة اإلجمالية تصل 

إلى 226.26 كيلومتر”.
وأضاف سموه “في مرحلة الدراجات تمكنت 
من تحقيق رقم قياس���ي واتخ���ذت قرارا بأن 
أنه���ي المرحلة في زمن قياس���ي وه���و الفارق 
ال���ذي تمكن���ت م���ن تحقيق���ه، وم���ع الدخ���ول 
ف���ي مرحل���ة الج���ري كان���ت هن���اك العديد من 
المرتفعات والمنحدرات الخطرة التي تتطلب 
تركي���زا عاليا في الس���باق وتمكن���ت من زيادة 
الس���رعة للوص���ول إلى خط النهاية ومس���كت 

الصدارة وصوال إلى خط النهاية”.
وتاب���ع س���موه “ربما يج���د الجمي���ع أن الطريق 
مف���روش بال���ورود ودون منافس���ة لكني كنت 
أج���د المنافس���ين بالق���رب من���ي، حي���ث كانت 
هن���اك مح���اوالت م���ن قب���ل أح���د المنافس���ين 

لخط���ف اللق���ب وكانت المس���افة بين���ي وبينه 
حوال���ي 700 متر وهي مس���افة ف���ي بطوالت 
الرج���ل الجدي���دي خطرة ج���دا والخط���أ فيها 
ممن���وع لذا حرصت عل���ى أال أقع في أي خطأ 
ق���د يكلفن���ي الكثي���ر، ولك���ن بعد فت���رة تراجع 
المناف���س بس���بب التع���ب وحرص���ت عل���ى أال 
أجهد نفس���ي وأخذت قليال من الراحة والماء 
حت���ى ال أتع���رض لإلصاب���ة كما ح���دث لي في 

بطولة سلوفاكيا والتي كلفتني االنسحاب”.
ولم ينس س���مو الش���يخ ناصر بن حمد الفريق 
البحرين���ي ال���ذي ش���ارك ف���ي الس���باق ومنه���م 
وماي���كل  بوع���الي  وخال���د  القي���س  محم���د 
كاالهورا ودانيال ريف وغيرهم، وأثنى عليهم 
وعل���ى جهوده���م للظه���ور بمس���توى كبير في 

الذكرى 40 لبطولة العالم للرجل الحديدي.
وأش���ار س���موه “أثناء المش���اركة كانت عيوني 

تتاب���ع أعضاء الفري���ق البحرين���ي للترايثلون، 
وكن���ت عل���ى متابع���ة مس���تمرة للفري���ق وم���ا 
يقدمه من مس���تويات، لقد أدركت أن أعضاء 
الفري���ق رج���ال يمكن���ك االعتم���اد عليه���م في 
تحقي���ق اإلنج���ازات ورفع اس���م وعل���م مملكة 
العالمي���ة  مكانته���ا  وتأكي���د  عالي���ا  البحري���ن 

وإنجازاتها في رياضة الترايثلون”.
ولم ينس س���موه جميع المتابعي���ن والمهنئين 
بلق���ب بطول���ة العال���م للرجل الحدي���دي، وقال 
“أق���دم خال���ص ش���كري وتقديري إل���ى كل من 
هنأن���ي بتحقي���ق اإلنجاز العالم���ي الكبير الذي 
ج���اء ثمرة لوق���وف أبن���اء الش���عب البحريني 
والمؤسس���ات الحكومية والخاص���ة واألندية 
ومنظم���ات  الش���بابية  والمراك���ز  الوطني���ة 
المجتم���ع المدن���ي، الذي���ن س���اندوني ف���ي كل 
مش���اركاتي الخارجي���ة وص���وال إل���ى تحقي���ق 
ه���ذا اإلنج���از العالم���ي الكبير، أنا أع���د الجميع 
بمواصلة سلس���لة االنتصارات ف���ي البطوالت 
المقبلة لرفع اس���م وعلم مملكة البحرين عاليا 

في مختلف المحافل”.
األص���وات  بع���ض  هن���اك  إن  س���موه  وق���ال 
المش���بوهة التي س���عت بكل م���ا لديها للتقليل 
من ه���ذا اإلنج���از والبحث ع���ن تقويضه دون 
أن تلق���ى له���ا ص���دى، ب���ل إن بع���ض الجه���ات 
س���عت للتواصل م���ع اللجنة المنظم���ة لبطولة 
العالم لتكذي���ب الخبر وتم الرد عليها من أهم 
الشخصيات القائمة على تنظيم بطولة العالم 

للرجل الحديدي”.

في نهاية اللقاء، فتح سمو الشيخ ناصر بن حمد المجال أمام أبطال البحرين الرياضيين  «
ونجوم ومشاهير السوشيال ميديا في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

ورجال الصحافة واإلعالم لالستفسار بشأن اإلنجاز األخير واآلمال التي يخطط سموه 
لتحقيقها على المدى القريب مستقبال سواء

ناصر بن حمد: جاللة الملك الملهم والحافز والداعم
خ��الل لقائ��ه وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي واإلعالم وبحض��ور خال��د بن حم��د والجودر

المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل لقائه وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم

اإلنجاز 
أكبر رد على 

المشككين 
في نجاحات 

مملكة البحرين

االحتفال بالرجل الحديدي
أق���ام الح���رس الملك���ي أم���س، احتف���االً بمناس���بة حص���ول قائد 
الح���رس الملك���ي اللواء الركن س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليف���ة على بطولة العالم للرجل الحديدي، في المس���ابقة التي 
أقيمت مؤخًرا في الواليات المتحدة األميركية )هاواي / كونا(، 
بحض���ور قائد قوة الحرس الملكي الخاصة المقدم الركن س���مو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ورف���ع نائ���ب قائد الح���رس الملك���ي العميد الركن حم���د النعيمي 
برفع أس���مى آي���ات التهاني والتبريكات لس���موه بهذه المناس���بة 

نيابة عن كافة منسوبي الحرس الملكي.
 كما حضر االحتفال كبار الضباط وضباط الصف وأفراد الحرس 
الملكي الذين تش���رفوا بالس���الم على س���موه وتهنئته بهذا الفوز 
التاريخي والعالمي، حيث جّسد سموه بهذا الفوز معاني التحدي 
والعزيمة واإلصرار والثبات وتطويع المس���تحيل، فس���موه قطع 
العه���د وأوف���ى الوعد به���ذا الفوز الذي رفع اس���م مملكة البحرين 

عالًيا بالمحافل الدولية وسّطر فوزه بحروف من ذهب.
 وش���كر س���موه كافة منس���وبي الحرس الملكي على مش���اعرهم 
الطيب���ة، حي���ث يعتبر س���موه ف���وزه هو ف���وز للبحري���ن وللعرب 

أجمع.

المنامة - بنا

سموه مخاطًبا 
وسائل التواصل 

االجتماعي: 
رسالتكم مهمة جًدا 

والحيادية مطلوبة
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أطل���ق محافظ العاصمة الش���يخ هش���ام ب���ن عبدالرحمن آل خليفة أم���س فعاليات 
أس���بوع المنامة لريادة األعمال في نس���خته الرابعة بالش���راكة م���ع صندوق العمل 
)تمكين(، إذ يعد الحدث األبرز س���نويا في المحافظة منذ إطالقه في العام 2015، 
على أن تشمل فعاليات الحدث 15 ورشة وندوة تستمر أعمالها حتى 25 من الشهر 
ذاته تس���تهدف 5000 مش���ارك ألجل تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتأهيل أنفسهم 

ليكونوا قادرين على خوض مجال ريادة األعمال.

وم���ن المقرر أن يش���هد الحدث مش���اركة 
 30 وعدده���م  ومتخصصي���ن  خب���راء 
مملك���ة  ه���ي:  ع���دة  دول  م���ن  متحدث���ًا 
البحرين، والواليات المتحدة األميركية، 
وألماني���ا،  كون���غ،  وهون���غ  وأس���تراليا، 
خالله���ا  يس���تعرض  وتركي���ا،  وفرنس���ا، 
المتحدث���ون قصص نجاحه���م في إقامة 
الت���ي  والمس���اعي  الريادي���ة  المش���اريع 
بذلوه���ا ف���ي س���بيل تحقيق أعل���ى عائد 
م���ن االس���تثمار في مجال الري���ادة؛ وفقا 

لتجاربهم المستندة إلى اإلبداع والتّفرد.
وأكد محافظ العاصمة أن إقامة الحدث 
للع���ام الرابع على التوال���ي يترجم جهود 
العاصم���ة في اس���تدامة مش���اريعها التي 
تتميز بديمومتها لكونها تلبي احتياجات 
فئة الشباب وتعّبر عن وجودهم الفعلي، 
إذ تض���ع المحافظ���ة ف���ي الحس���بان عند 
تنفي���ذ تلك المب���ادرات مراع���اة انطالقها 
الراه���ن  للوض���ع  الدقي���ق  التحلي���ل  م���ن 
واالتجاه���ات المس���تقبلية، لتأثي���ر ذل���ك 

المباش���ر واإليجابي في مسيرة الشراكة 
المجتمعية التي تنشدها المحافظة.

“نس���عى  العاصم���ة:  محاف���ظ  وق���ال 
إل���ى تعزي���ِز ثقاف���ِة ري���ادِة األعم���اِل ف���ي 
أوس���اِط الشباِب والمؤسس���ات الصغيرة 
والمتوس���طة، وتحفيِزِه���م ف���ي الُمض���ِي 

ُقدمًا َنحَو تأس���يِس مش���اريِعِهم الخاصة 
وتوس���عة أعماله���م، ِمْن ِخالِل إرش���اِدِهم 
إلى المساِر الصحيِح لبدِء تلَك المشاريع، 
وإطالِق العناِن البتكاراِتِهْم وإبداعاِتِهْم”.
وأضاف “س���نعمُل على مواصلِة تس���خيِر 
األعم���اِل  ري���ادِة  لدع���ِم  التكنولوجي���ا 

وتش���جيِع االبت���كاِر والمزي���ِد م���ن تن���وِع 
االقتصاد، بما يسمُح للمشاركيَن االطالَع 
عل���ى تج���ارٍب متنوع���ٍة وأف���كاٍر خالق���ة 
تتناس���ُب م���ع ُمخَتَل���ِف مج���االِت ري���ادِة 

أألعمال وتتواءُم مع توجهاِت الدولة”.
األميرك���ي  الس���فير  أش���اد  جانب���ه،  م���ن 

بفعالي���ة المنت���دى ف���ي نس���خته الرابعة، 
مؤك���دا أنه حدث مهم، من خالل قصص 
النج���اح الت���ي سيش���ارك فيه���ا رواد أعما 
م���ن كل العال���م، موضح���ا أن متحدثي���ن 
م���ن الواليات المتحدة، سيش���اركون في 
الفعالي���ة وسيس���تعرضون تجاربه���م في 

ريادة األعمال.

أكد السفير األميركي أن دعم مثل  «
هذه المنتديات يمثل جزءا من 

الشراكة المجتمعية التي تسعي 
لها السفارة، خصوصا أنها تصب 

بشريحة الشباب الذين يمثلون جزءا 
مهما في صناعة المستقبل الزاهر 

لدولهم، من خالل مشاركتهم الفعالة 
في صنع االقتصاد لمجتمعاتهم، 

مؤكدا أن السفارة تقدم العديد من 
البرامج والمنح التي تصب في 

خدمة الشباب وتطوير مستقبلهم 
العلمي والتعليمي.

محافظ العاصمة: تعزيز ثقافة ريادة األعمال لدى الشباب

محافظ العاصمة يطلق فعاليات أسبوع المنامة لريادة األعمال الموجه إلى 5000 مشارك

افتتاح تمرين “الربط األساسي”
ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ي��ش��ي��د ب���م���ش���ارك���ة األش����ق����اء واألص����دق����اء

جرى تحت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح أمس افتتاح التمرين الجوي المش���ترك “الربط األساس���ي 2018” الذي 
ينفذه سالح الجو الملكي البحريني بمشاركة 9 دول شقيقة وصديقة وهي القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اإلماراتية، كما تشارك القوات الجوية السلطانية 

العمانية والقوات الجوية الكويتية وسالح الجو الملكي األردني والقوات الجوية المصرية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الباكستانية بصفة مراقبين.

فل���دى وصول القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين 
إلى قاعدة عيس���ى الجوية كان في االس���تقبال 
الل���واء الرك���ن طي���ار الش���يخ حمد ب���ن عبدهللا 
آل خليفة قائد س���الح الجو الملك���ي البحريني 
ومدي���ر التمري���ن ورؤس���اء الوف���ود المش���اركة 
ف���ي التمرين، ثم قدم قائد س���الح الجو الملكي 
البحريني كلمة بهذه المناس���بة شكر من خاللها 
القائ���د العام لق���وة دفاع البحري���ن على رعايته 
افتتاح هذا التمرين الذي يعد من أهم التمارين 
الجوي���ة الت���ي يعقده���ا س���الح الج���و الملك���ي 
البحرين���ي، كم���ا أش���ار ف���ي كلمت���ه إل���ى أن هذا 

التمرين يتميز بمرور 30 عاًما على تنفيذه.
بعد ذلك ألق���ى القائد العام لقوة دفاع البحرين 

كلمة إيذاًنا بافتتاح التمرين قال فيها:
يش���رفني أن نلتقي بك���م اليوم بهذه المناس���بة 
العزيزة على جميع مرتبات قوة دفاع البحرين 
وأن انق���ل لك���م تحي���ات وتقدير س���يدي عاهل 
الب���الد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة. وق���ال إن القوات الجوية وأس���لحة 
الج���و ف���ي المنطقة خطت خط���وات كبيرة في 
مس���تقل  أو  موح���د  بش���كل  العس���كري  العم���ل 
وأثبتت كفاءتها في عمليات في الس���ابق وفي 
الوقت الحاضر ونح���ن في قوة دفاع البحرين 
نفتخ���ر بما تم إنجازه من قبل س���الح الجو في 
العملي���ات الجوي���ة واألرق���ام موج���ودة وأنت���م 
عل���ى دراي���ة وعلم به���ا ولله الحم���د، وإن جميع 
ما أنجز لليوم يعتبر إنجازا كبيرا وفخرا يساند 
ويدعم هذه القوات، وإن دل على ش���يء فإنما 
ي���دل على كفاءة الطيار والقائد والفني وفريق 

العمل اإلداري الذي يساندهم.
وأض���اف: نح���ن الي���وم نرح���ب بكم ف���ي بلدكم 
الق���وات  م���ن  إخوان���ا  وباألخ���ص  البحري���ن 
المش���اركة معن���ا في ه���ذا المج���ال نتمن���ى لهم 
التوفي���ق وطيب اإلقامة لدينا والمش���اركة في 
التمرين الربط األساس���ي الثالثين في سلس���لة 
تمارين الربط األساس���ي، حيث بدأنا منذ س���نة 
1988 في تنفيذه، والذي انطلق وبدء بمشاركة 
دولتي���ن في أول انطالقة له، واليوم وصل إلى 
مشاركة كبيرة يفخر بها الجميع، وإن شاء هللا 
التمارين القادمة ستكون المشاركة فيه بشكل 

أكبر وأوسع.
بم���ا  واألصدق���اء  األش���قاء  بمش���اركة  وأش���اد 

يملكون���ه م���ن ق���درات كبيرة له���ا فائ���دة كبيرة 
ويت���م خالل مراح���ل التمري���ن المختلفة تبادل 
االس���تفادة والخبرات، متمنيا للجميع التوفيق 
ف���ي تنفي���ذ مجريات ه���ذا التمرين عل���ى أكمل 

وجه.
وقال: بالمناس���بة لدينا يتم تنفيذ تمرينين في 
نف���س التوقيت متزامنين م���ع التمرين “الجوي 
الربط األساس���ي 2018”، وهما التمرين البحري 
عل���ى  تمري���ن  وأيًض���ا   ،”19 “جس���ر  المش���ترك 
مس���توى القوات البرية، وهو تمري���ن القيادات 
مع قوات درع الجزيرة المش���تركة تمرين “درع 
حم���د 1”، فهذه التمارين ولله الحمد ستس���اهم 
بشكل فاعل في رفع القدرات القتالية للجميع، 
وأرج���و م���ن هللا التوفيق ف���ي التماري���ن كافة، 
مقدما الش���كر لإلخوة المشاركين والمخططين 

لهذه التمارين، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح.
بعد ذلك استمع القائد العام لقوة دفاع البحرين 
التمري���ن  ومراح���ل  أه���داف  ع���ن  إيج���از  إل���ى 
المختلف���ة والطائ���رات المقاتلة المش���اركة فيه 

ووسائل القيادة والسيطرة.
حض���ر االفتت���اح رئي���س هيئ���ة األركان الفريق 
الرك���ن ذي���اب ب���ن صق���ر النعيمي، مدي���ر ديوان 
القي���ادة العام���ة والل���واء الرك���ن حس���ن محم���د 
س���عد، مس���اعد رئي���س هيئ���ة األركان لإلم���داد 
والتموي���ن الل���واء الرك���ن بحري يوس���ف أحمد 
م���ال هللا، وع���دد م���ن كب���ار ضب���اط ق���وة دفاع 

البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

مناورات تكتيكية بمياه البحرين اإلقليمية
ب��دء المرحلة الثاني��ة من فعاليات التمرين البحري المش��ترك “جس��ر 19”

بدأت أمس فعاليات المرحلة الثانية من التمرين البحري المشترك “جسر 19” الذي 
تنف���ذه قوة دفاع البحرين ممثلة بس���الح البحرية الملكي البحريني مع األس���طول 
الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي 
يس���تمر لغاية يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بحضور قائد س���الح البحرية الملكي 

البحريني العميد الركن بحري محمد العسم.

ويش���تمل التمرين على مشاركة عدد من 
القطع البحرية الحربية وقوارب اإلسناد، 
وس���فن اإلنزال ومجموع���ة من الطائرات 
العمودية وعدد من المجموعات المقاتلة 
التطبيق���ات  م���ن  ع���دد  لتنفي���ذ  وذل���ك 
العملية والمناورات التكتيكية في المياه 

اإلقليمية لمملكة البحرين.
ويأتي التمرين البحري المش���ترك “جس���ر 
19” ال���ذي يعق���د بالتزام���ن م���ع التمري���ن 
الجوي المشترك “الربط األساسي 2018” 
 ”1 الب���ري “درع حم���د  التمري���ن  وكذل���ك 

ال���ذي يعق���د على مس���توى القي���ادات مع 
ق���وات درع الجزيرة المش���تركة، ويهدف 
التمرين “جس���ر 19” إلى إث���راء الخبرات 
القيادي���ة والقتالي���ة ف���ي ق���وات البلدين 
الشقيقين وصقلها وتطويرها الستيعاب 
البح���ري  العس���كري  العم���ل  متطلب���ات 
المش���ترك لم���ا له م���ن أهمي���ة ودور فاعل 
ف���ي رف���ع مس���توى الكف���اءة العس���كرية 
فض���الً عن االرتق���اء بالجاهزي���ة القتالية 
وتب���ادل الخب���رات والمهارات العس���كرية 
في مختلف العمليات البحرية، باإلضافة 

إل���ى تعزي���ز عمليات التنس���يق المش���ترك 
وتحقي���ق التكام���ل المنش���ود ف���ي مجال 
المش���تركة وس���يتم  البحري���ة  العملي���ات 
خ���الل المرحل���ة الثاني���ة م���ن مجري���ات 

اإلج���راءات  كاف���ة  تطبي���ق  التمري���ن 
والعملي���ات القيادي���ة والقتالي���ة بأوقات 
قياسية، وتنفيذ الواجبات المطلوبة في 

مثل هذه التمارين بمهارة عالية.

وصلت إلى مملكة البحرين السفن التابعة للقوات البحرية الملكية  «
المشاركة في فعاليات التمرين البحري المشترك “جسر 19” مساء 

أمس األول.

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

ب���دأت صباح أم���س فعاليات تمرين القيادات المش���ترك “درع حمد 1”، 
بحض���ور قائد قوات درع الجزيرة المش���تركة الل���واء الركن عبدالعزيز 

بن أحمد البلوي.

وف���ي ه���ذا الصدد، تؤكد ق���وة دفاع 
البحري���ن دائًم���ا أهمي���ة تنفي���ذ مثل 
ه���ذه التماري���ن القيادية المش���تركة 
بين أسلحتها ووحداتها وقوات درع 
الجزي���رة المش���تركة بش���كل خ���اص 
وأسلحة دول مجلس التعاون لدول 

بش���كل  الش���قيقة  العربي���ة  الخلي���ج 
ع���ام س���واء الثنائي���ة أو الجماعي���ة، 
حيث يتزامن م���ع هذا التمرين عقد 
التمري���ن الج���وي المش���ترك “الرب���ط 
األساس���ي 2018” والتمرين البحري 

المشترك “جسر 19”.

بدء التمرين المشترك “درع حمد 1”

Û  لم يلفت انتباهي، ما خّلفته موجة األمطار الهادرة، من مستنقعات
آس���نة، وتسريب بالمس���اكن، وتعطيل لحركة السير، بقدر ما كشفته 

من مشاهدات مؤسفة، المواطن من يدفع ضريبة كلفتها.
Û  وأوج���ز هن���ا بع���ض المالحظات، الت���ي رصدته���ا خالل الي���وم الذي

انقلبت به البحرين رأًسا على عقب مع هطول األمطار.
Û  ته���ور بع���ض الس���ائقين، أثن���اء مروره���م العني���ف بب���رك المي���اه #

بالش���وارع، ملطخي���ن بمياهها القذرة الس���يارات القريبة، والمش���اة، 
دون أدنى مباالة.

Û  تحط���م مقدم���ة ع���دد م���ن الس���يارات، نظ���ًرا لس���قوطها المفاجئ #
بالحف���ر، و)البالع���ات( المفتوح���ة، الت���ي وارته���ا مس���تنقعات مي���اه 

األمطار عن األنظار.
Û  غي���اب الرؤي���ة، واالس���تعداد )البل���دي( لمواجه���ة موس���م األمط���ار #

الهادر، بسيناريو متكرر وممل، يعرفه البحرينيون جيًدا.
Û  ،غياب أدوات المحاس���بة، والرقابة والمس���اءلة، لكل المس���ؤولين #

والمقصرين، المعنيين بهذا الجانب.
Û  غي���اب المبادرات الرس���مية، واألهلية لنجدة األس���ر المتعففة -إال #

بحاالت فردية- التي يمثل لها موسم األمطار، كارثة بكل المقاييس.
Û  ،لجوء البلدية لألس���اليب التقليدية بس���حب المياه من الش���وارع #

وعجزه���ا في التعامل م���ع الكثير منها، لزيادة رقع���ة تجمعاتها، عن 
الشاحنات المخصصة لسحبها.

Û  ويؤمل من الدولة، إدراج ملف موس���م األمطار الس���نوي، على رأس
أولوياتها؛ الس���تنزافه الش���ره، لمداخيل المواطني���ن، ولتعطيله الُمّر 

ليومياتهم، بمشاهد صاخبة، أقرب لألفالم الهندية الرخيصة.

أفالم هندية 
بشوارع 
البحرين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الخارجية

أدان���ت وزارة خارجي���ة مملك���ة البحرين 
التفجي���رات اإلرهابي���ة التي اس���تهدفت 
ع���ددا م���ن مراك���ز االقت���راع بجمهوري���ة 
أفغانس���تان اإلس���المية، والتي أس���فرت 
ع���ن مقتل وإصابة عدد من األش���خاص، 
ف���ي  التصوي���ت  عملي���ة  أثن���اء  وذل���ك 
ع���ن  معرب���ة  البرلماني���ة،  االنتخاب���ات 
بال���غ تعازيها ومواس���اتها ألهال���ي وذوي 
الش���فاء  بس���رعة  وتمنياته���ا  الضحاي���ا 
لجمي���ع المصابي���ن ج���راء ه���ذه األعمال 

اإلرهابية اآلثمة.
وأك���دت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
أفغانس���تان  جمهوري���ة  م���ع  البحري���ن 
اإلس���المية ودعمه���ا ل���كل م���ا في���ه أمنها 
واس���تقرارها، مج���ددة موق���ف البحرين 
الثاب���ت ال���ذي ينب���ذ كل أش���كال العن���ف 
إل���ى  والداع���ي  واإلره���اب،  والتط���رف 
ضرورة تعزي���ز الجه���ود الدولية للقضاء 
عل���ى ظاه���رة اإلره���اب التي ته���دد أمن 

واستقرار العالم.

البحرين تدين تفجيرات أفغانستان

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم س���وق 
العم���ل جمي���ل حمي���دان رئي���س غرف���ة 
تج���ارة وصناع���ة البحرين س���مير ناس.

وتم في االجتماع اس���تعراض المشاريع 
تقدمه���ا  الت���ي  المس���تجدة  والبرام���ج 
الوزارة والتس���هيالت المحفزة ألصحاب 
العم���ل لتكثي���ف جهوده���ا نح���و إدم���اج 
منش���آت  ف���ي  البحرينيي���ن  المواطني���ن 

القطاع الخاص. 
كما ت���م بحث تفعيل اجتماع���ات اللجنة 
المش���تركة بي���ن غرف���ة تج���ارة وصناعة 
والتنمي���ة  العم���ل  ووزارة  البحري���ن 

االجتماعية وهيئة تنظيم س���وق العمل، 
إضاف���ة إلى اس���تعداد الغرفة في إجراء 
الدراسات المتعلقة بتشجيع المتقاعدين 
مج���ال  دخ���ول  ف���ي  الراغبي���ن  الج���دد 
االس���تثمار وري���ادة األعمال ف���ي القطاع 
الخاص وبما يس���هم في توسيع القاعدة 
مملك���ة  ف���ي  والتجاري���ة  االقتصادي���ة 
المش���اريع  نح���و  وتوجيهه���م  البحري���ن، 
الواعدة ذات القيمة المضافة في س���وق 

العمل.
م���ن جانب���ه، أثن���ى ن���اس عل���ى سياس���ة 
توظي���ف العمالة الوطني���ة التي تنتهجها 

الوزارة.

تشجيع متقاعدي “الخاص” على “البزنس”

بدور المالكي من خليج البحرين



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

دّشنت إبراهيم خليل كانو؛ الشركة الرائدة 
في قطاعات عدة، منش���أة لوم���ار الجديدة 
ف���ي توبلي، التي تحتوي على صالة عرض 
وورش���ة عم���ل توف���ر م���ن خاللهم���ا أح���دث 
أفالم )عوازل( تظليل النوافذ المس���تخدمة 

في السيارات والتطبيقات المعمارية.
 Eastman ش���ركة  لوم���ار  عالم���ة  وتتب���ع 
ش���ركة  م���ع  تعاونه���ا  وب���دأت   Chemical
إبراهي���م خليل كانو في البحرين منذ العام 
2006، وم���ن ذل���ك الوق���ت ب���دأت العالم���ة 
بالتوس���ع في الس���وق المحلية. ويأتي هذا 
عل���ى مس���احة  الممت���د  الجدي���د  المع���رض 
2000 ق���دم مربع ليدلل عل���ى المكانة التي 
تحظ���ى به���ا العالم���ة العريقة ف���ي المملكة 

ا الستقبال العمالء. وهو جاهز حاليًّ
واس���عة  مجموع���ة  لوم���ار  عالم���ة  وتوف���ر 
م���ن الحل���ول المبتكرة من عوازل الش���مس 
لنوافذ الس���يارات، حماية طالء السيارات، 
وع���وازل  والعقاري���ة  التجاري���ة  المنش���آت 
الس���المة واألم���ان وأف���الم الديك���ور، كم���ا 
تتمي���ز بكونها مزود أف���الم )عوازل( معتمًدا 
ف���ي المملك���ة، يتي���ح اس���تخدامها فرص���ة 
الحص���ول على نقاط ف���ي نظام الريادة في 
تصميمات الطاقة والبيئة )LEED(. وتعليًقا 
عل���ى ه���ذه المناس���بة، عّب���ر المدي���ر الع���ام 
لعالم���ة لوم���ار ف���ي ش���ركة إبراهي���م خليل 
كان���و، جيم���ي باون عن حماس���ته بمناس���بة 
افتتاح هذه المنشأة، قائالً “نشعر بالسعادة 
البالغ���ة الفتتاح هذه المنش���أة المتخصصة 
لعالمة لوم���ار هنا في توبلي؛ لتلبية الطلب 

المتزاي���د من العمالء عل���ى حلول لومار. إذ 
تم تجهيز المعرض بش���كل كامل وهو مهيأ 
ا الستقبال العمالء الراغبين بالحصول  حاليًّ
على حلول أفالم )عوازل( النوافذ وعوازل 
لوم���ار البالتيني���ة لحماية طالء الس���يارات 
وغيره���ا م���ن الخدم���ات التي تتناس���ب مع 
تطلعات عمالء ش���ركة إبراهيم خليل كانو. 
كم���ا نضم ف���ي كادرنا فريًق���ا متخصًصا في 
توفي���ر أف���الم المنش���آت المعماري���ة؛ لتلبية 

احتياجات القطاع العقاري المحلي”. 
وص���رح مدي���ر تطوي���ر األعم���ال ف���ي لومار 
عب���دهللا يوس���ف بالق���ول “تختل���ف درجات 

التعمي���م بي���ن 70 % و 05. % واألخي���رة 
تس���مح بالعزل الحراري بحيث تبدو درجة 
التعميم ش���فافة تماًم���ا لتتوافق مع قوانين 
الع���زل  منتج���ات  أن  وأوض���ح  الم���رور”. 
للمباني تش���مل منتج العزل الحراري، الذي 
يقل���ل الوه���ج الضوئ���ي للعي���ن، وتت���راوح 
30 و80 %،  الع���زل الح���راري بي���ن  نس���بة 
مش���يًرا إل���ى أن “العالم���ة توف���ر منتًجا ضد 
الكس���ر والرصاص واالنفج���ار، ويعد فرصة 
مناس���بة لألس���ر البحريني���ة الس���تغالل هذا 
المنت���ج ال���ذي يوف���ر مزايا حماي���ة متقدمة 

ضد السرقات”.

ا يعتبر سوق  « يقول سامي “عالميًّ
ا  أفالم )عوازل( النوافذ تنافسيًّ

للغاية وهو يتماشى مع طبيعة 
السوق البحرينية بشكل كبير”. 

ويقع المعرض الجديد لعالمة 
لومار في توبلي بجوار مركز تويوتا 

بالزا، خلف محطة بترول تويوتا 
بالزا، ويوفر خدمات متكاملة 

ومتخصصة لعوازل النوافذ، أفالم 
حماية الطالء، خدمات العناية 

بالسيارات وكذلك المنشآت 
العقارية.

“إبراهيم كانو”: توفير أحدث عوازل تظليل للسيارات والمباني

تدشين أكبر منشأة لـ “لومار” بالبحرين

تيم موري

تماش���ًيا م���ع التزامه���ا بتطوي���ر الكفاءة 
التش���غيلية واإلنتاجي���ة م���ن أج���ل خلق 
القيم���ة المضافة والعمليات التش���غيلية 
ألمني���وم  ش���ركة  أطلق���ت  المس���تدامة، 
البحري���ن )ألبا( حمل���ة جديدة من خالل 
سلسلة من المحاضرات التوعوية تحت 
عنوان “تايتن - المرحلة الثالثة: مرحلة 
الضرورة الملّحة والمسؤولية القصوى”. 
وتس���تمر هذه الحملة لمدة ش���هر كامل، 
إذ يت���م تنظيم جلس���اتها للموظفين من 
جمي���ع الدوائر والمس���تويات الوظيفية 
ف���ي الش���ركة ويقدمه���ا أعض���اء فري���ق 
العم���ل بدائرة التميز التش���غيلي، وتضم 
هذه الجلس���ات مناقش���ة مفتوحة حول 
العدي���د م���ن المواضيع الرامي���ة لتوجيه 

نفقات الشركة وتنظيمها.
الرئي���س  ص���رح  الص���دد،  ه���ذا  وف���ي 
التنفي���ذي لش���ركة البا تيم م���وري قائالً 
“ما زالت صناعة األلمنيوم اليوم تواجه 

ظروًف���ا صعب���ة، وتحديًدا تأثي���ر ارتفاع 
تف���اوت  إل���ى جان���ب  األلومين���ا  أس���عار 
األس���عار ف���ي بورص���ة لن���دن للمع���ادن. 
المرحل���ة  خ���الل  م���ن  نس���عى  ونح���ن 
الثالث���ة لمش���روع تايت���ن لتبن���ي العديد 
من اإلج���راءات الصارمة واالحتياطات 
القص���وى م���ن أج���ل تحس���ين الكف���اءة 
القتن���اص  االس���تعداد  م���ع  التش���غيلية، 

الفرص المناسبة في المستقبل”.

“ألبا” تطلق المرحلة الثالثة من “تايتن”

أش���ادت جمعي���ة س���يدات األعم���ال بالتفاعل اإليجاب���ي من قبل جميع ال���وزارات والمؤسس���ات والهيئ���ات والجمعيات 
البحريني���ة، وكل بحرين���ي وكل مقي���م عل���ى أرض البحرين  م���ع المبادرة الوطنية الت���ي أطلقها ولي العه���د نائب القائد 
األعل���ى  النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة تحت وس���م 

“#فريق_البحرين” في خدمتكم.

وقالت الجمعية إنها تس���عد باالنضمام 
 إل���ى هذه المب���ادرة تفعيالً لروح العمل 
الجماع���ي، وتش���جيًعا لتنمي���ة ال���والء 
وح���ب الوط���ن بي���ن جم���وع الش���عب 

البحريني. 
وأعرب���ت الجمعي���ة ف���ي بي���ان قصي���ر 
م���ع  عضواته���ا  تصوي���ر  بمناس���بة 
#فريق_البحرين عن اعتزاز عضواتها 
وفخره���ن  باالنضمام إلى ه���ذا الفريق 
والمض���ي قدم���ا ف���ي تنفي���ذ المب���ادرة 
الت���ي أطلقه���ا س���مو ولي العه���د بخلق 
روح  التالح���م  لتأكي���د  عم���ل  فري���ق 
والح���ب وال���والء  غي���ر المتناه���ي لهذا 
المب���ادرة  ه���ذه  أن  وأك���دت  الوط���ن.  
س���يكون لها دور فاعل في دفع عجلة 

التنمي���ة االقتصادي���ة، وتأكيد الترابط 
المجتمعي في  ظل قيادة عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة. 

أطل���ق فن���دق فورس���يزونز دعوة ل���كل زبائن���ه لالس���تمتاع بأجواء 
مطع���م س���باغو الش���هير للش���يف العالم���ي وولفغانغ باك، ف���ي أكبر 
فعالي���ة من نوعها ف���ي البحرين خالل العام، س���يكون الذواقة من 
محب���ي التج���ارب المميزة في المنامة على موعد مع تناول أش���هى 
األطب���اق خ���الل ش���هر نوفمب���ر. ويش���تهر س���باغو بكونه أح���د أكثر 
المطاع���م المفضل���ة في لوس أنجلوس، ويس���تقبل دوًما مش���اهير 
بيفرل���ي هيلز الذين يزورونه لالس���تمتاع بقائمة الطعام المتجددة 

والمبتكرة.

البحري��ن” “فري��ق  م��ع  تتضام��ن  األعم��ال”  “س��يدات 
تعزيز روح الوالء للوطن “الفورسينز” ينقل أجواء “سباغو” للبحرين

22 أكتوبر 2018 االثنين
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أع���ادت “فولفو للس���يارات” إطالق مفهوم التصمي���م الجديد للطراز “XC90” في 
خطوة تهدف إلى االستمرار في الوفاء بوعدها بتقديم سيارة رياضية متعددة 

االستخدامات )SUV( ذات 7 مقاعد تتميز بشكلها المذهل.

وتتمت���ع بج���ودة عالية، م���ع األخذ في 
العالمي���ة  الس���المة  مي���زات  االعتب���ار 
الرائدة وتقنيات مجموعة نقل الحركة 
الجدي���دة، م���ا يش���كل مزيًج���ا منقط���ع 
النظي���ر م���ن الق���وة وكف���اءة اس���تهالك 
الوق���ود، إضاف���ة إلى لمس���ات س���حرية 
أنيق���ة تجعل تصميمه���ا الداخلي يرقى 
إلى أعل���ى المس���تويات. وحقق الجيل 

الجديد من س���يارات فولف���و الرياضية 
المتعددة االستخدامات الفخمة نجاًحا 
ف���ي وق���ت قياس���ي نتيج���ة للتصمي���م 
ذات الطاب���ع االس���كندنافي الذي يرقى 
إل���ى أعل���ى المس���تويات، نظ���ًرا ألدائ���ه 
المتميز وجماله األصيل. يشكل الطراز 
“XC90” تتويجًا للرفاهية، ويتيح أداًء 

متميًزا على الطرق السريعة. 

أكدت إدارة منتجع الريف دعمها والتزامها بمبادرة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، الذي اتخذ اسم “فريق البحرين” شعارا لها.

 كم���ا أعرب���ت اإلدارة، ع���ن اعتزازه���ا 
وفخره���ا بجمي���ع منتس���بي المنتج���ع 
كأعض���اء ف���ي فري���ق البحري���ن ولم���ا 
له���م م���ن دور فعال ومهم ف���ي تنمية 
الس���ياحة واالقتص���اد عموم���ا، وه���ذا 
ترس���يخ  ف���ي  س���اهم  ال���ذي  األم���ر 

مكان���ة المملك���ة عل���ى خارط���ة العالم 
االقتصادية سعًيا منها في استقطاب 
ش���تى  ف���ي  التق���دم  م���ن  المزي���د 
القطاع���ات تح���ت ظ���ل قي���ادة عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة. احتف���ت بورص���ة البحري���ن وش���ركة البحري���ن للمقاص���ة بتكري���م موظفيها ذوي س���نوات 
الخدمة الطويلة، إذ تم تكريم 16 موظًفا وموظفة. 

وت���م خالل الحفل الذي أقيم بمقر البورصة 
تكري���م الموظفي���ن ممن قض���وا )5، 10، 15، 
20( عاًم���ا م���ن العم���ل في بورص���ة البحرين 
م���ن  تعبي���ًرا  للمقاص���ة؛  البحري���ن  وش���ركة 
البورصة لتقديرها إلسهاماتهم في نجاحها 

على مدى السنوات. 
وش���كر الرئيس التنفي���ذي لبورصة البحرين 
والعضو المنتدب لش���ركة البحرين للمقاصة 
خليف���ة  آل  إبراهي���م  ب���ن  خليف���ة  الش���يخ 

الخدم���ة  س���نوات  ذوي  م���ن  الموظفي���ن 
خ���الل  الملحوظ���ة  لجهوده���م  الطويل���ة؛ 
سنوات عملهم في البورصة كما قدم دروع 
الش���كر والتقدير لهم خ���الل الحفل. وصرح 
الرئي���س التنفيذي للبورصة بهذه المناس���بة 
بقول���ه “إن ه���ذا الحف���ل يأت���ي إيماًن���ا م���ن 
البورصة بأهمية العنصر البشري كأحد أكثر 
موارده���ا قيمًة، ويأتي ه���ذا التكريم تمثيالً 

لما تكنه البورصة من تقدير لموظفيها”.

ا الكشف عن “فولفو XC90” الجديدة كليًّ

منتجع الريف يتفاعل مع “فريق البحرين”

“البورصة” و “المقاصة” تحتفيان بقدامى الموظفين

21

أطلقت الشركة المرحلة الثالثة من برنامجها لخفض الكلفة )مشروع  «
تايتن( الذي يهدف لخفض الكلفة النقدية بقيمة 60 دوالرًا لكل طن متري 
من األلمنيوم، وزيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى 1000000 طن متري 

سنويًّا مع نهاية العام 2018.

مشروع تايتن

 ستقدم الفعالية التي تقام يومي الخميس والجمعة  «
8 و9 فبراير في فندق فورسيزون خليج البحرين، تجربة 

سباغو الفريدة في مطعم الستيك الشهير “كت” للشيف 
وولفغانغ باك، وسيتم توفير هذه التجربة الفريدة في 

الفندق بجميع تفاصيلها ابتداء من قائمة العصائر إلى 
زي الموظفين ومأكوالت الشيف تيستسو يا هيجي 
الحائزة نجمتي ميشالن، الذي سيحضر من أميركا 

خصيًصا ليتعاون مع الشيف براين بيكر كبير الطهاة 
في مطاعم وولفغانغ باك في فندق فورسيزونز خليج 

البحرين.

 تجربة “سباغو”
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ما تواجهه اليوم هو مجّرد تراكمات قديمة.

 تكون قادًرا على تجاوز األزمة بثقة كبيرة 
بالنفس.

تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى السهر.

تخف الضغوط المهنية، وتتاح أمامك فرص.

الجسم يحتاج إلى الراحة والنقاهة واالبتعاد 
عن مسببات األرق. 

ال تتسرع في تصديق بعض الشائعات على 
مستوى الزمالء.

خّصص بعض الوقت لممارسة الرياضة وإعادة 
لياقتك.

يفرض عليك المسؤولون نظاًما جديًدا.

احذر سوء التفاهم أو التراجع المعنوي في 
العالقة.

ال تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة.

تعالج مشكلة صحية طارئة هذه األيام.

يطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

22 اكتوبر

1956
 - اختطاف الطائرة 

المغربية التي 
كانت تقل 
زعماء 
الثورة 

الجزائرية 
أحمد بن بلة و5 من 

رفقائه في الجهاد.

نف��ى النجم عاصي الحالني أن يكون بص��دد تقديم ديو غنائي مع 
نجله الوليد الذي يتمتع بموهبة غنائية واعدة جدا، ما يعني 

أن وجود األخير في األس��توديو إلى جان��ب والده كان 
من أجل االش��تراك ف��ي الكورس الغنائ��ي المرافق 
لعاص��ي في أغني��ة جديدة انتهى أخي��را من وضع 
اللمس��ات األخيرة عليها. وتجري حاليا اجتماعات 
مع القيمين على ش��ركة “روتان��ا”؛ من أجل تحديد 

موع��د صدور األغنية، خصوصا أنها من إنتاجها. على 
صعيد الحفالت يس��تهل عاصي جولة فنية خارجية في 

أرجاء كندا تقوده اعتبارا من 16 نوفمبر.

تس��تعد الفنانة مي عبدالله لتنفيذ مش��اريع فنية عدة تجه��ز لها حاليا؛ تمهيدا 
لتصويره��ا ف��ي األي��ام المقبلة خ��الف انتهائه��ا من تصوير مش��اهدها 

الخاصة بأحدث أعمالها مسلس��ل “الحزره” الذي س��يعرض عبر 
تلفزيون الكويت في األيام المقبلة.

وكشفت مي عن أنها انتهت من تصوير المسلسل الكوميدي 
االجتماعي “الحزرة” الذي يجمعها بنجوم الكوميديا الكويتية 
بقيادة منت��ج وبطل العمل الفنان القدير عبدالرحمن العقل 

وإخراج مناف عبدالله. وأضافت أنها تستعد حاليا لتصوير عمل 
آخر س��يحمل عن��وان “حكايات”، والذي يجمعها أيض��ا بالعديد من 

نجوم الدراما الكويتية والخليجية، من إخراج سلطان خسروه.

اضط��رت الممثلة ماغ��ي أبوغصن لتحويل ش��عرها إلى اللون األش��قر؛ 
لمقتضيات فيلمها الجديد الذي تجس��د فيه ش��خصية غربية ومجنونة 

إلى جانب الممثل يورغو ش��لهوب. الفيل��م، وهو من كتابة 
كل��ود صليب��ا وإخ��راج رامي حن��ا وإنت��اج ايغ��ل فيلمز، 
سيعرض في الصاالت قبل نهاية العام، وبحسب ماغي 
فإن الش��خصية التي تلعبها يجب أن تقوم على ش��كل 

خارجي معين، ما يفسر لجوءها إلى الوشم أو “التاتو”.
ماغي الت��ي لطالما عرفت بش��عرها البني تق��ول إنها لم 

تتقبل بعد ش��عرها األش��قر لكنه��ا مقتنع��ة بضرورته وهي 
المعروفة بذهابها إلى النهاية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ب�����ح�����ض�����ور ال�����م�����خ�����رج ب������س������ام ال�������������ذوادي

نجاح كبير لمهرجان الكويت السينمائي

حقق فيلم “سرب الحمام” للمخرج رمضان خسره بالجائزة األولى في مسابقة األفالم 
الروائية الطويلة بمهرجان الكويت الس���ينمائي الذي أسدل الستار على دورته الثانية 

أخيرا. 

ومش���اري  حس���ين  داود  بطول���ة  الفيل���م 
المجيبل ومحمد أكبر ويوس���ف الحشاش 
وب���در الش���عيبي وبش���ار الش���طي وجم���ال 
الغ���زو  أثن���اء  أحداث���ه  وت���دور  الرده���ان، 
العراق���ي للكوي���ت الع���ام 1990، إذ تج���د 
نفس���ها  المقاوم���ة  مجموع���ات  إح���دى 
محاصرة وتصبح أمام خيارين؛ القتال أو 

االستسالم. 
وف���ي المرك���ز الثان���ي ج���اء فيل���م “عتيج” 
للمخ���رج أحم���د خل���ف، بينم���ا ف���از بالمركز 
الثال���ث فيل���م “صح���وة” للمخ���رج محم���د 
صالح المجيبل. وبلغ إجمالي قيمة جوائز 
هذه المس���ابقة 54 ألف دينار كويتي )178 
أل���ف دوالر( مقس���مة إل���ى 29 أل���ف دين���ار 
للمرك���ز األول و14 ألف���ا للمركز الثاني و11 

ألفا للمركز الثالث. 
وف���ي مس���ابقة األفالم الروائي���ة القصيرة، 
ف���از بالمركز األول فيل���م “الغرفة” للمخرج 
عم���ار الموس���وي، بينما ف���از بالمركز الثاني 
للمخ���رج  جاس���م”  صدي���ق  “حات���م  فيل���م 
أحم���د إي���راج ون���ال المرك���ز الثال���ث فيل���م 
“كومب���ارس” للمخ���رج عبدالعزي���ز الب���الم. 
ومنح���ت لجنة تحكي���م المهرجان جائزتها 
الخاصة لفيلم “بيت أبوي” للمخرجة نورة 

المسلم. 
وتش���كلت لجنة التحكيم برئاس���ة الكاتب 
التميم���ي  عام���ر  الكويت���ي  والباح���ث 
بس���ام  البحرين���ي  المخ���رج  وعضوي���ة 
الذوادي والناقد المصري طارق الش���ناوي 
والممثل���ة األردنية ن���ادرة عمران، وأوصت 

اللجن���ة بأهمية عقد هذا المهرجان بش���كل 
س���نوي منتظ���م؛ لم���ا ش���هدته اللجن���ة م���ن 
ارتفاع مس���توى عدد من األعمال المقدمة 
له���ذه ال���دورة م���ن ش���باب الكوي���ت، رغ���م 
اإلمكان���ات المحدودة. كم���ا أوصت اللجنة 
بأن تكون جوائز الدورات المقبلة مقس���مة 
لألفالم الطويلة إل���ى أفضل فيلم وأفضل 
مخ���رج وأفض���ل س���يناريو وأفض���ل ممثل 

وأفضل ممثلة وأفضل تصوير. 
وانطلق���ت الفعالي���ات تح���ت رعاي���ة وزير 
اإلع���الم ووزي���ر الدول���ة لش���ؤون الش���باب 
ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ف���ي دول���ة الكويت محم���د ناصر 
الجب���ري وبحضور الش���يخة انتصار س���الم 
العلي ونخبة من الس���ينمائيين والمثقفين 
واإلعالميين، وبحضور المخرج البحريني 
بسام الذوادي في فريق حكام األفالم في 

هذه التظاهرة الكويتية.
وقال���ت المدي���ر الفن���ي للمهرج���ان ورئيس 
قسم السينما في المجلس الوطني فاطمة 
الحس���ينان ف���ي تصري���ح ل���� “كون���ا” عل���ى 
هام���ش الحفل إن المهرجان يثبت نجاحه 
عام���ا بعد عام ووضع بصمته على خارطة 
الت���ي  الس���ينما  المهرجان���ات مؤك���دة دور 

تعتبر “الفن السابع” في التطور الثقافي.
كان���ت  المنافس���ة  أن  الحس���ينان  وأك���دت 
مش���يدة  المش���اركة،  األف���الم  بي���ن  قوي���ة 
بجهود الشباب الكويتي المبدع في مجال 
السينما والذي يرفع بجهوده اسم الكويت 

عاليا. 

بين���ت  المقدم���ة  الجوائ���ز  قيم���ة  وع���ن 
قس���م  ف���ي  األول  المرك���ز  أن  الحس���ينان 
األف���الم الروائية الطويل���ة حصل على 29 
أل���ف دينار كويت���ي أما المرك���ز الثاني فقد 
حص���ل عل���ى 14 أل���ف دين���ار والثالث على 
11 ألف دينار، وبالنس���بة للجوائز المقدمة 
لألف���الم الروائية القصي���رة فحصل المركز 
األول عل���ى 6 آالف دين���ار وحص���ل الثاني 
عل���ى 4 آالف فيم���ا حص���ل الثال���ث عل���ى 
2500 دين���ار كويت���ي. ب���دوره أك���د األمين 
العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب عيس���ى 
األنص���اري ل� “كون���ا” تميز هذه ال���دورة من 
المهرجان والتي تنوع فيها المحكمون من 
دول عربية وجميعه���م من خارج الكويت 
كما كانت الجوائز قيمة والحضور الفت. 

يذكر أن هذا المهرجان الذي  «
انطلق في 15 أكتوبر الجاري يأتي 

تحت مظلة المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب برعاية 

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب ورئيس المجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب محمد 
الجبري. وتنافس فيه 14 فيلما 

روائيا قصيرا و5 أفالم روائية 
طويلة كما تخلله 4 محاضرات 
سينمائية و3 ورش سينمائية. 

وكان اإلعالمي المرحوم عبدالله 
المحيالن شخصية الدورة الحالية 
للمهرجان والذي اختير كونه قامة 

فنية عالية وأحد أعمدة جيل 
المبدعين في اإلعالم وله بصمات 

مضيئة في التاريخ.

بدأت الفنان����ة البحريني����ة أميرة 
محمد تصوير مسلسلها الجديد 
تح����ت  الوح����ل”،  ف����ي  “غص����ون 
دح����ام  محم����د  المخ����رج  قي����ادة 
الش����مري ف����ي الكوي����ت، إذ م����ن 
المق����رر عرض����ه خ����ارج الموس����م 

الرمضاني المقبل.
أمي����رة، عب����ر خاصي����ة  ونش����رت 
“story” على موقع “إنس����تغرام”، 
تصوي����ر  كوالي����س  م����ن  ص����ورة 
العم����ل، كش����فت م����ن خاللها عن 

اس����م الش����خصية التي ستؤديها 
في العم����ل، وعلقت عليها قائلة: 
ابتسام في مسلسل “غصون في 

الوحل”.

يشارك في بطولة مسلسل  «
“غصون في الوحل”، إلى جانب 

الفنانة أميرة محمد، عدد من 
ألمع نجوم الخليج، منهم: 

الفنانة القديرة هدى حسين، 
عبدالله الطراورة وريم أرحمة 

وآخرون.

أميرة محمد تبدأ “غصون في الوحل”
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 1962
خطاب الرئيس كينيدي يعلن فيه فرض حصار بحري على كوبا.

1956

اجتماع سري بفرنسا بين رؤساء حكومات بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني. 

1956

تونس والمغرب يسحبان سفيريهما من فرنسا بسبب اعتراض طائرة.

1995

الرئيس الجزائري زروال يلغي لقاء مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك.

 2007

الحرائق الكبرى تهدد مناطق بكاليفورنيا األميركية بينها منتجع ماليبو الشهير.

22

قالت الممثلة التونسية 
درة زروق، عندما حلت 

ضيفة على برنامج “كالم 
ستات”، إنها تخشى 

عمليات التجميل، 
خصوصا في منطقة 

الوجه، كما أنها بال داٍع.



مترشحون فنانون وإعالميون... مع أم ضد الفن؟

»  A star“ بعد النجاح الباهر الذي حققته المطربة ليدي غاغا في فيلمها
is born”، انتشرت الكثير من الشائعات الفترة الماضية حول إمكان 

 The Little“ قيامها بدور “أورسوال” في الفيلم الذي سيعاد إنتاجه
Mermaid”. وال توجد أي معلومات مؤكدة عن موعد بدء إنتاج الفيلم 

المعاد إنتاجه، لكن تم التأكيد أنه سيتم العمل على الفيلم قريبا.

م���ع اقت���راب موع���د إج���راء االنتخاب���ات النيابي���ة المقبلة ف���ي البحرين، أعل���ن عدد من 
الفناني���ن والمذيعين ترش���حهم ع���ن عدد من المقاع���د النيابية في البرلم���ان كونهم فئة 
مهم���ة م���ن المجتمع، خصوص���ا أن وجودهم في هذا المجال مهم ألج���ل اإلعالم والفن 
عموم���ا، أس���وة باالنتخاب���ات األخرى في ع���دد من الدول، والتي ش���ارك فيه���ا عدد من 
الفناني���ن واإلعالميين كمصر ولبنان. لكن من الواضح أن هؤالء المرش���حين من مجال 

اإلعالم واألضواء قد ابتعدوا كثيرا عن هموم الفن واإلعالم في المملكة.
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ركز الزميل اإلعالمي عمار  «
البناي مثال على ملفات 

اإلسكان والبطالة 
والشأن االقتصادي، 
ولم يتطرق أبدا إلى 

متطلبات اإلعالميين 
زمالئه. وفي تصريحاته أكد 
أن جل اهتمامه هو الملف 

االقتصادي الذي سيعمل 
على تحقيقه فور الوصول إلى 

مجلس النواب، إلى جانب 
ملفات اإلسكان والبطالة 

والشأن االقتصادي.

عمار البناي

أعلن اإلعالمي الزميل محمد درويش الترشح، مبتعدا أيضا  «
عن مشاكل أو متطلبات اإلعالميين في البحرين وركز 

بحسب تصريحاته الصحافية على المحافظة على 
مكتسبات المواطن البحريني، خصوًصا ذوي الدخل 

المحدود والمتوسط. وأعلن اإلعالمي محمد درويش الترشح 
للدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية، عازًيا سبب ترشحه إلى 

أن المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بحاجة إلى الطاقات التي تعلمت تعليًما جيًدا وخاضت 
تجارب عملية في قطاعات عدة، وتملك قدرًا من الخبرة والمعرفة للدفع 

بالمشروع إلى األمام بعيًدا عن المصلحة الشخصية ضيقة األفق. وأكد أنه 
سيهتم بالملف الصحي وأيضا دعم خطط تنويع االقتصاد وجذب رؤوس 

األموال إلى جانب ملفات التقاعد واألجانب والعمالة السائبة.

محمد درويش

ومن عالم اإلعالم إلى  «
الفن دخل االنتخابات 

النيابية الفنان 
القدير إبراهيم 

بحر، الذي وضمن 
برنامجه االنتخابي 

أشار إلى دعمه ملف 
الفنان البحريني الذي يعاني 

اليوم، كتوفير صالة جديدة 
للعروض والبروفات، وهذا أمر 

محمود من مرشح ينتمي لفئة 
مهمة في البحرين إلى جانب 

مشاريعه غير الفنية والخيرية.

الزميلة اإلعالمية نسرين معروف أكدت أنها ستنقل هموم  «
مستمعيها من خالل مشوارها اإلعالمي في إذاعة البحرين 

الذي يقارب 19 عاما، والتي شاركت في تقديمها عبر 
اإلذاعة ومن أبرزها برنامج “صباح الخير يا بحرين”، الذي 
يعتبر حلقة وصل مهمة بين المواطنين والمسؤولين.

إبراهيم بحر

نسرين معروف

ت���س���ت���ع���د ال�����ش�����اع�����رة وال���ك���ات���ب���ة 
إلص��دار  ادي  الح�مَّ ري�م  البحرينية 
ي�����م( ال��ذي يعتبر  دي��وان��ه��ا )ق��ال ال��رِّ
الرابع من سلسة إصداراتها األدبية، 
الشعرية.  دواوي��ن��ه��ا  م��ن  وال��ث��ان��ي 
ح����ت ال���ش���اع���رة ع���ن م��وع��د  وص����رَّ
يوم  عقده  المزمع  ديوانها  تدشين 
2018 في مركز  أكتوبر    28 األح��د 
بمنطقة  الثقافي  كانو  عبدالرحمن 
في  الديوان  وسيتوافر  الخميس. 
التالي  اليوم  من  ابتداًء  المكتبات 

حفل  ع��ن  أم���ا   .2018 أكتوبر    29
ال��ت��وق��ي��ع ف��س��ي��ك��ون ف��ي م��ه��رج��ان 
األي������ام ال��ث��ق��اف��ي ل��ل��ك��ت��اب ب��م��رك��ز 
 27 الخميس  يوم  المعارض  أرض 
م��س��اًء   7 ال��س��اع��ة   2018 ديسمبر  
ب��ج��ن��اح م��ك��ت��ب��ة األي�����ام. ي��ذك��ر أن 
ال��ش��اع��رة ال��ح��م��ادي أص����درت من 
قبل دواوين شعر وهي “نبض من 
فيض   “  ،2014 وال��ح��ي��ال”  ال��واق��ع 
دي��وان  وكذلك   ،2017 ال���روع”  من 

“ريميات“ العام 2017.

“قال الريم” جديد الشاعرة ريم الحمادي

ضم���ن البرنامج الثقافي الجدي���د لمركز عبدالرحمن 
كان���و الثقاف���ي، تق���ام بتاري���خ 6 نوفمب���ر محاض���رة 
بعنوان “األثر الحس���ي للمكياج ف���ي فنون التمثيل” 
للفنان���ة صديق���ة األنص���اري، إذ س���تتحدث الماكيرة 

المعروفة عن أسرار الماكياج وعالمه الواسع.
 األنص���اري ت���م تكريمه���ا أخي���را في مهرجان س���مو 
الش���يخ خال���د ب���ن حم���د لألندي���ة الش���بابية وذوي 
كم���ا وضع���ت  مش���اركاتها،  مجم���ل  عل���ى  العزيم���ة 
لمس���اتها عل���ى أعم���ال ع���دة منها مس���رحية لنغرس 
بس���مة الت���ي عرض���ت ف���ي حف���ل افتت���اح وخت���ام 
المهرج���ان كمصممة مالب���س وإكسس���وار ومكياج، 
وكذل���ك مس���رحية الوك���ر للمخرج حس���ن فالمرزي 
التابع���ة لنادي المحرق الرياضي، إذ صممت ونفذت 
المالب���س واالكسس���وارات والمكي���اج، وكان���ت له���ا 
مش���اركة مع مركز ش���باب الش���اخورة في “او أكس” 

للمخرج حمزة العصفور.

محاضرة عن المكياج 
بـ “كانو الثقافي”

أحدث أغنية كتبها الش���اعر الغنائي هش���ام 
ناص���ر”  “قاله���ا  عن���وان  الش���روقي حمل���ت 
م���ن ألح���ان وغن���اء الفن���ان ع���ادل محمود 
وتوزي���ع أحمد أس���دي ومكس���اج وماس���تر 
عارف عامر، واألغنية تتحدث عن اإلنجاز 
التاريخ���ي الذي حققه ممث���ل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس 
المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس 
اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة، بف���وزه بالمركز 
األول ولقب بطولة العالم للرجل الحديدي 
الت���ي أقيم���ت ف���ي مدين���ة كون���ا بالواليات 

المتحدة األميركية.
وع���ن هذه األغنية قال الش���اعر الش���روقي 
ل���� ”الب���الد”: أوال أبارك لس���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حمد هذا اإلنج���از الكبير ال���ذي يعكس 
إص���رار س���موه عل���ى وض���ع اس���م مملك���ة 
بمختل���ف  األول���ى  المراك���ز  ف���ي  البحري���ن 

بكتاب���ة  وتش���رفت  الرياضي���ة،  المحاف���ل 
كلمات أغني���ة “قالها ناصر” بهذه المناس���بة 

السعيدة على قلوبنا جميعا.

الكثير من المطربين تغنوا بكلمات  «
الشاعر الشروقي كونه من أهم 
وأقوى شعراء األغنية، ويمتلك 

مخزونا لغويا ضخما يجعله رائدا من 
رواد كتاب األغنية ليس في الوسط 

المحلي فحسب وإنما على مستوى 
الوطن العربي.

أغني��ة تتح��دث ع��ن إنج��از س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد

“قالها ناصر” جديد الشاعر الشروقي

طارق البحار

محرر مسافات

محرر مسافات 

يعرض نادي البحرين للسينما يوم األربعاء المقبل الفيلم الفرنسي اإليطالي “الليل األميركي” للمخرج 
فرانسس ترافوت. 

ت���دور قص���ة الفيل���م ح���ول مخ���رج واع���د يعم���ل 
جاه���دا عل���ى صنع فلم���ه، بينما يجابه م���ع طاقمه 
عددا ضخما من المش���كالت الش���خصية والعملية 
فهناك س���يفرن الممثل���ة التي يأفل نجمه���ا، والتي 
تنس���ى كلم���ات دوره���ا عندم���ا تش���رب، ف���ي حين 
أن ش���ريكها ف���ي الفيلم ألكس���ندر تركي���زه منصب 
عل���ى وصول حبيبته الوش���يك.  وفي هذه األثناء 
يعاني النجم الش���اب عديم الثقة بنفس���ه الفونس 
من ث���ورات عاطفية لكنه يبدو متوازنا مقارنة مع 

جول���ي الممثلة البريطانية التي تعاني من االنهيار 
العصب���ي. ف���ي حفل االوس���كار فاز الفيل���م بجائزة 
أفض���ل فيل���م بلغ���ة أجنبية، كم���ا تم ترش���يحه ل� 3 
جوائز أوسكار أخرى ألفضل ممثلة في دور ثانوي 
وأفضل مخرج وأفضل كتابة سيناريو أصلي. كما 
تم ترش���يحه لجائزتين م���ن جوائز الغولدن غلوب 
ألفضل فيلم أجنبي وأفضل ممثلة مساعدة. وفي 
حفل البافتا فاز ب� 3 جوائز ألفضل إخراج وأفضل 

فيلم وأفضل ممثلة في دور ثانوي.

القدير  الفنان  يستعد 
م���ح���م���د ال���م���ن���ص���ور 
لتصوير مشاهده في 
“ال��دي��رف��ة”،  مسلسل 
ال�����ذي م���ن ال��م��ت��وق��ع 
خ����الل شهر  ع���رض���ه 
رم���ض���ان ال��م��ق��ب��ل مع 
مجموعة من النجوم 
الخليجيين، وهو من 
عبدهللا  الفنان  إنتاج 
ب����وش����ه����ري. وت������دور 
أح������داث ال��ع��م��ل في 

إطار اجتماعي ال يخلو من المفارقة الدرامية والتشويق، محاكيا 
العديد من القضايا االجتماعية.

يذكر أن المنصور قدم أعمال عدة في موسم رمضان الماضي، 
الموسم من خالل  المشاهدة في ذلك  أنجح األعمال  كانت من 
مسلسلي “روتين”، الذي شاركه البطولة فيه كل من إلهام الفضالة 
وخالد أمين وعدد من النجوم الشباب، ومسلسل “محطة انتظار” 

من تأليف أنفال الدويسان.

ينظ���م مركز الش���يخ إبراهيم للثقاف���ة والبحوث، 
بالتعاون مع جمعية إنعاش المخيم الفلسطيني، 
مع���رض “قص���ص ُتح���اك“، ف���ي بيت الش���عر بيت 
إبراهي���م العري���ض، ف���ي إط���ار الموس���م الثقافي 
“كل ن���ور ال يزي���ل ظلمة... ال يع���ول عليه”، وذلك 
ي���وم الثالث���اء واألربع���اء 23 و24 أكتوب���ر 2018 
عند الس���اعة 10 صباحًا. يذكر أن جمعية إنعاش 
 ،1969 الع���ام  تأسس���ت  الفلس���طيني  المخي���م 
قام���ت  حكومي���ة  غي���ر  لبناني���ة  جمعي���ة  وه���ي 
اللبناني���ات  الس���يدات  م���ن  بإرس���ائها مجموع���ة 
عل���ى  تأسيس���ها  من���ذ  وتعم���ل  والفلس���طينيات، 
تحقيق أه���داف خيرية ووطنية بجميع جوانبها 
االجتماعية واإلنسانية والثقافية واالقتصادية.

وعل���ى الرغم م���ن كل الصعوبات على المس���توى 
جمعي���ة  بقي���ت  والعالم���ي،  والوطن���ي  المحل���ي 
إنعاش مستمرة في مهمتها اإلنسانية والثقافية 
والفني���ة، مؤتمنة على رس���التها وهي المحافظة 
على تراث التطريز الفلس���طيني. كما يس���تضيف 
المرك���ز الكات���ب والق���اص الس���عودي أحم���د أب���و 

دهم���ان، ف���ي أمس���ية موس���ومة ب����� ”بي���ن الش���عر 
والنثر”، إذ س���يتحدث عن الخصائص المش���تركة 
بي���ن األجن���اس األدبي���ة ودالالته���ا، كما س���يعرج 
عل���ى إنتاجاته اإلبداعي���ة والفكرية والصحافية، 
وتجربته األدبية في مسار الرواية، يكون وذلك 
الي���وم االثني���ن 22 أكتوب���ر 2018، عن���د الس���اعة 
8 مس���اء، ف���ي بي���ت عبدالزاي���د لت���راث البحرين 

الصحافي.

المنصور يستعد لتصوير 
“الديرفة”

“قصص تحاك” وأبو دهمان
في مركز الشيخ إبراهيم

بودهمان
المنصور

“الليل األميركي” بنادي البحرين للسينما
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غزا جيش كبير من الحشرات 
فيرجينا  والي���ت���ي  ال���م���دم���رة 
وب��ن��س��ل��ف��ان��ي��ا ف���ي ال���والي���ات 
المتحدة، مما أطلق تحذيرات 
على  المحتمل  ت��أث��ي��ره��ا  م��ن 
ال����زراع����ة؛ ألن��ه��ا أك��ث��ر أن����واع 
تهاجم  التي  فتكا  الحشرات 

البالد خالل 150 عاما.
المختصة  السلطات  وح��ذرت 
ف����ي وي��ن��ش��س��ت��ر ف����ي والي����ة 
ف��رج��ي��ن��ي��ا م��ن أن ال��ح��ش��رات 
ال��غ��ازي��ة، وم��وط��ن��ه��ا األص��ل��ي 
ال���ص���ي���ن وال���ه���ن���د وف��ي��ت��ن��ام، 
الزراعية  بالمحاصيل  ستضر 

وصناعة الخشب.

قت����ل 17 ش����خصا عل����ى األقل، 
خ����روج  بع����د  األح����د،  أم����س 
قط����ار ع����ن القضب����ان وانقالبه 
ف����ي تاي����وان، وف����ق م����ا أعلنت 
اآلس����يوية  الجزي����رة  س����لطات 

الصغيرة.
وأكدت إدارة الس����كك الحديد 
الضحاي����ا،  ع����دد  تاي����وان  ف����ي 
وقالت إن أكثر من 70 شخصا 
ال����ذي  الح����ادث  ف����ي  أصيب����وا 
وق����ع في مقاطعة يالن ش����مال 
 5 وش����وهدت  الب����الد.  ش����رقي 
عربات على األقل منقلبة على 
جنبها في موقع الحادث، وفق 

ما ذكرت وكالة فرانس برس.

جيش مدمر 
يغزو واليتين 

أميركيتين

عشرات الضحايا 
بانقالب قطار 

في تايوان

منح���ت تقني���ة جدي���دة األمل لماليين الرجال الذي���ن يعانون العقم، األمل في تحقيق حلم حياتهم بإنجاب أطفال.وتش���ير األرقام إلى أن الس���بب 
الرئي���س للعق���م ل���دى الرجال، هو عدم إنتاج لعدد كاف من الحيوانات المنوية، أو انس���داد القنوات في الخصيتين مما يحول دون خروج الس���ائل 

المنوي. 

وتق���وم التقنية التي أعلن ع���ن التوصل لها في 
بريطاني���ا، عل���ى جراح���ة النت���زاع ج���زء صغير 
ج���دا م���ن الخصي���ة، عرض���ه أق���ل م���ن مليمتر، 
واس���تخراج الحيوانات المنوي���ة العالقة داخله 

معمليا، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”.

أم���ا الخط���وة التالي���ة فه���ي حق���ن الحيوان���ات 
المنوية إلى داخل بويضة الزوجة، فيما يش���به 
التلقي���ح الصناع���ي. وتق���دم التقني���ة الجدي���دة 
حاليا في 5 مستش���فيات تابعة لهيئة الخدمات 
الصحية الوطنية البريطانية، حسب الصحيفة.

أشار األطباء إلى أن األمر الفارق  «
في نجاح هذه التقنية، هو قدرة 

الميكروسكوبات على تكبير القنوات 
المنوية داخل الخصية، مما يسمح 

للجراح بالعثور على الحيوانات 
المنوية واستخراجها.

عقم الرجال.. جراحة جديدة تبشر بـ “تحقيق الحلم”

مناطيد هوائية خالل افتتاح “المؤتمر الرياضي للعام 
2018” في شنغهاي، الصين )اف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أسعد شعوب العالم

“أس���عد  بعن���وان  خب���ر  اس���تحوذ 
البحري���ن  العال���م...  ش���عوب 
اهتم���ام  عل���ى  ���ا”  عربيًّ الخامس���ة 
متابعي انس���تغرام “الب���الد”، وكان 
الموضوع األعلى أمس من حيث 
ع���دد التعليقات، التي تباينت بين 
تخ���ل  ول���م  والتش���كيك.  التأيي���د 
التعليق���ات من خف���ة الظل. وقال 
 :fawazgram@ المس���تخدم 
“واضح... صراحة أمس )الس���بت( 

غرقنا من السعادة”.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  وضعُت ذاك التساؤل أمام صحافي مخضرم يتمّتع بخبرة متجددة
بعي���دة ع���ن تلك المس���ماة بالخب���رة الكربونية التي تحتس���ب بالمدة 
الزمنية فحسب، وأجاب: بمقدوري أن أشّبه الصحافة الورقية بتلك 
اللوح���ة الجميلة التي ي���كاد بروازها الزاح���ف )التكنولوجيا( يخنقها 

ببطء حتى يسلبها في النهاية وجودها.
Û  م���ا قاله الصحافي يكاد يج���اري توقعات الكات���ب األميركي )مايكل

اس مل���ون( قب���ل 13 س���نة حي���ن تنّب���أ بانق���راض الصحاف���ة الورقية 
بسبب الثورة التكنولوجية.

Û  تل���ك هي الحقيق���ة إًذا، فالبقاء لألقوى، كما يق���ال، وعصرنا الحاضر
باقت���دار،  الزاحف���ة  الق���وة  ه���ذه  مفاصل���ه  ف���ي  وتتحّك���م  تحكم���ه 
التكنولوجي���ا، ونح���ن مجبرون على مس���ايرتها ومواكب���ة متطلباتها 

وإال أخرجتنا من حلبة التنافسية ورمت بنا في مؤخرة الركب.
Û  ع���دت إل���ى صاحبي الصحافي ألس���اله: ه���ل من س���بيل إلطالة عمر

رفيق���ة دربن���ا الصحاف���ة الورقي���ة؟ فأجاب: نع���م بإمكانن���ا فعل ذلك 
باتباع ما يلي: اختزال المحتوى والتميز في النوعية واالتكاء على 
الرس���وم البيانية والصور والتفرد ف���ي اإلخراج والبعد بقدر اإلمكان 
ع���ن المحتوى الخب���ري والتحلي���الت السياس���ية المطولة والتوس���ع 
ف���ي رقع���ة الفعالي���ات واألخبار االجتماعي���ة وأضاف قائ���الً: التركيز 
وبص���ورة أكب���ر على التدريب والحرص على اس���تمراريته وتوظيف 
التكنولوجي���ا فالبد م���ن تأقلم الصحافة الورقية م���ع التطور التقني 

السريع.

Û  بين يديك س���يدي القارئ “البالد” بحلتها المطّورة وهي نتاج ش���باب
أحب عمله فأبدع. ما رأيك؟

الصحافة 
الورقية.. هل 
نمنحها قبلة 

الحياة؟
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