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المنامة - بنا

أعرب���ت المدير العام لبرنامج األم���م المتحدة “الموئل” 
ميمونة شريف، عن شكرها وتقديرها لحكومة مملكة 
البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على تعاونها الدائم 
وش���راكتها م���ع برنامج األم���م المتحدة للمس���توطنات 
البش���رية وأهدافها.وقال���ت ش���ريف، ف���ي كلم���ة ألقتها 
ف���ي االحتف���ال الدولي بمناس���بة ي���وم الم���دن العالمي 
2018، ال���ذي أقي���م ف���ي ليفرب���ول “إنن���ي انته���ز ه���ذه 
الفرص���ة ألعرب عن تقدي���ري العميق لصاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئيس 

وزراء مملك���ة البحري���ن على التزام س���موه الدائم في 
دع���م مس���يرة التنمية الحضرية المس���تدامة والس���عي 
لالرتقاء باألحوال المعيشية لذوي الحاجة، وذلك عبر 
المب���ادرات التي يطلقها س���موه والتي تس���هم في دعم 

مسار التنمية على المستويين المحلي والدولي”.
وش���اركت البحري���ن في االحتف���ال الدول���ي بوفد ضم 
رئي���س لجن���ة جائ���زة صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة الشيخ حسام بن 
عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 

للبيئة محمد بن دينة.

المحرق - طيران الخليج

أن  الخلي���ج  طي���ران  ش���ركة  أوضح���ت 
ع���دد الوظائف التي ت���م تقليصها بالمقر 
الرئي���س للش���ركة أقل م���ن 100 وظيفة 
يش���غلها أجان���ب ومواطنون بع���د اتخاذ 
إجراءات واضح���ة والتواصل مع وزارة 
العم���ل والش���ؤون االجتماعي���ة ونقابات 

العاملين بالشركة.
وأك���دت الش���ركة أن���ه م���ع إع���ادة هيكلة 

بع���ض الوظائ���ف وإلغ���اء بعضه���ا فإنه���ا 
ال ت���زال ملتزم���ة بالحف���اظ عل���ى الق���وى 
الش���ركة،  ف���ي  العامل���ة  البحريني���ة 
واالس���تفادة بش���كل أكب���ر م���ن قدراتهم، 
عل���ى  الحف���اظ  س���يتم  أن���ه  وأوضح���ت 
 55 للبحرن���ة والبالغ���ة  النس���بة الحالي���ة 
% عل���ى الرغ���م من اإلج���راءات الحالية 

لتقليص حجم القوى العاملة.

“طيران الخليج”: تقليص أقل من 100 وظيفة

العاهل يزور “أم المدن” قريبا
جاللته ألهال��ي المحرق: نتطلع لألفضل بس��واعد بحرينية
الجالل���ة  الب���الد صاح���ب  عاه���ل  اس���تقبل 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة في قصر 
الصافري���ة أمس عددا م���ن أهالي محافظة 
المح���رق، وذل���ك في إط���ار اللق���اءات التي 
يحرص عليها جاللته مع رجاالت البحرين 

الكرام من مختلف مناطق المملكة.
وقال جاللته في حديثه مع أهالي المحرق 
إن أبناء المحرق يسيرون على نهج آبائهم 
مش���يرا جاللت���ه بأن���ه س���وف يلتق���ي بأهل 
المحرق قربيًا في مدينة المحرق. وأضاف 
جاللت���ه أن البحرين تس���جل أرقاما عالمية 
رفيعة في كل المحافل، ونتطلع دائما نحو 
األفض���ل بس���واعد أبن���اء البحري���ن، والتي 
حقق���ت إنج���ازات كبيرة في ه���ذه المرحلة 
وأح���رزت جوائ���ز رياضي���ة متمي���زة ورف���ع 
أبناؤها راية وطنهم ش���امخة بكل فخر في 

مختلف المحافل الدولية. جاللة الملك مستقبال أهالي المحرق
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ربع نهائي “شاين” اليوم3.1 % نمو الناتج المحلي للبحريناإلعدام لقاتل إمام بن شدة

صرح رئيس نيابة محافظة  «
المحرق حسين خميس بأن 

المحكمة الكبرى الجنائية 
األولى قد أصدرت حكمها أمس 

في قضية قتل إمام مسجد 
بن شدة حضوريا وبإجماع اآلراء 

بمعاقبة القاتل باإلعدام.

توقع كبير االقتصاديين في  «
مجلس التنمية االقتصادية 

يارمو كوتيالين نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة 3.1 % 
في 2018، و3 % العام المقبل. 

كما توقع نموا للقطاع غير 
النفطي بنسبة 3.8 %.

تقام اليوم مباريات دور الثمانية  «
لبطولة شاين البحرين الدولية 

لناشئي التنس لفئتي األوالد 
والفتيات، والدور قبل النهائي 

لزوجي للفئتين، وتبدأ المباريات 
الساعة التاسعة صباحا على مالعب 

االتحاد البحريني للتنس.
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المحكمة تصفع 
4 نواب وتنقذ 3 

مترشحين

أبرز الطعون الناجحة بتواقيع نسائية

قالت وزارة العمل والتنمية االجتماعية في بيان صدر مساء أمس  «
إنها ستتواصل مع الشركة؛ لبحث ومعرفة التفاصيل، وسوف تتخذ 

الالزم وفقا للقوانين واألنظمة.

“العمل”: سنتخذ الالزم
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس عددا من أهالي محافظة المحرق، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص عليها جاللته مع رجاالت البحرين الكرام من مختلف 
مناطق المملكة. وتشرف األهالي بالسالم على جاللة الملك، معربين عن سعادتهم بلقاء جاللته، وعميق شكرهم وامتنانهم على حرصه على تعزيز أواصر التواصل مع كافة أبناء البحرين، وما يوليه من رعاية واهتمام 
لمحافظة المحرق وتلبية تطلعات واحتياجات أهاليها من خالل توجيهات جاللته الس���امية. ورحب صاحب الجاللة الملك بالجميع وتبادل معهم األحاديث الودية، مش���يدا بدور رجال ونس���اء مدينة المحرق العريقة في 
إرساء دعائم النهضة الشاملة في البحرين وإسهاماتهم المشهود لها بكل اعتزاز وتقدير في تاريخ العمل الوطني بالتكاتف مع إخوانهم في مدن وقرى البحرين انطالقا من حبهم ووالئهم لوطنهم، وإن ما يبدر منهم من 

مواقف وطنية مشرفة من أهل المحرق ليس بغريبة عليهم وأن مدينة المحرق لها إسهامات كبيرة في تاريخ البحرين العريق في كل المجاالت والميادين، وأن التاريخ يشهد ألهل المحرق بذلك.

وقال جالل���ة الملك خالل حديثه مع أهالي 
المح���رق إن أبن���اء المح���رق يس���يرون على 
نهج آبائهم مشيرا جاللته بأنه سوف يلتقي 

بأهل المحرق قربيًا في مدينة المحرق.
وأضاف جاللته أن البحرين تس���جل أرقاما 
عالمية رفيعة في كل المحافل، وأننا نتطلع 
دائما نحو األفضل بس���واعد أبناء البحرين، 
والت���ي حقق���ت إنج���ازات كبي���رة ف���ي هذه 
المرحل���ة وأحرزت جوائ���ز رياضية متميزة 
ورف���ع أبنائه���ا راي���ة وطنه���م ش���امخة ب���كل 
فخ���ر ف���ي مختل���ف المحافل الدولي���ة، وأن 

المستقبل أمامنا زاهر بجهود الجميع. 
وبهذه المناس���بة، ألقى وكي���ل وزارة العدل 
والش���ؤون اإلس���المية واألوقاف للش���ؤون 
اإلس���المية فري���د المفت���اح كلم���ة نيابة عن 

أهالي محافظة المحرق قال فيها:
س���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة مل���ك مملكة البحرين 

أيده هللا وبارك عمله ومسعاه.
يشّرفني - يا صاحب الجاللة - أن أقف بين 
يدي جاللتكم، ألعبر لكم عن مكنون الحب، 
المتدف���ق  واالحت���رام،  التبجي���ل  وعظي���م 
م���ن قُل���وب أه���ل المح���رق العام���رة بالحب 
لمليكهم وولي أمرهم - حفظكم هللا- حيث 
منحوني ش���رف نق���ل محبته���م وتوقيرهم 

وإجاللهم لمقامكم السامي.
مثّمنين عاليا توجيهاتكم الس���امية، بإنشاء 
القاع���ة الكب���رى ألهالي محافظ���ة المحرق، 
تلك المدينة الشامخة، بعّز حكمكم الرشيد، 
وقيادة جاللتكم الحكيمة، لتزداد فخرا بما 
أطلقت���م عليها جاللتكم من أنه���ا أم المدن، 
والمدرس���ة األول���ى، وقرة عي���ن جاللتكم - 
حفظكم هللا- ثم باختيارها عاصمة للثقافة 
اإلس���المية، مترجم���ة واق���ع البحري���ن ف���ي 
حاضره���ا، المتج���ّذر عب���ر أصالته���ا العربية 
في عمق التاريخ اإلس���المي، منذ أن اختار 
أهلها اإلس���الم طوع���ا واقتناعا، ليتأكد ذلك 
عب���ر حكم آل خليفة الكرام، الذين حافُظوا 

على هويتها العربية واإلسالمية.

سيدي صاحب الجاللة
ش���رفتموها  الت���ي  المح���رق  محافظ���ة  إن 
بحبك���م، وبأنها المدرس���ة الوطني���ة األولى، 
تش���هد بمعالمه���ا الحضاري���ة الخال���دة، بأنها 
ق���د نال���ت م���ن اهتم���ام جاللتك���م م���ا وصل 
به���ا إل���ى ه���ذه القم���ة المش���رفة بي���ن م���دن 
العمالق���ة  فالمش���اريع  اإلس���المي،  عالمن���ا 
عل���ى أرضها، وبي���ن أمواج خليجن���ا العربي 
م���ن حولها، كان���ت ثمرة مش���روع جاللتكم 
الحض���اري، الذي نقل مملك���ة البحرين نقلة 
نوعية، لتصطف جنب���ا إلى جنب مع الدول 
المتقدم���ة، وتأخذ مكانها بي���ن المجتمعات 

المتحضرة.
كم���ا يتطلع أهل المح���رق طامعين في كرم 
جاللتكم بالموافقة السامية على استحداث 
جزي���رة تح���وي صروح���ا رياضي���ة وعلمية، 
وذل���ك لمعاناته���م ف���ي إيص���ال أبنائهم إلى 

الجامعات خ���ارج حدود محافظة المحرق، 
احتض���ان  ف���ي  غيره���ا  م���ن  أول���ى  وه���ي 
البط���والت والفعالي���ات اإلقليمية والدولية، 

والمنشآت العلمية الجامعية.

سيدي حضرة صاحب الجاللة:
إن َأه���ل المح���رق الذي���ن يدين���ون بال���والء 
ولمملك���ة  الحكيم���ة  لقيادتك���م  واالنتم���اء 
عب���ر  قدم���وا  والذي���ن  الحبيب���ة،  البحري���ن 
التاري���خ مواقف وطنية خال���دة، يجددون 
الي���وم بين يديك���م البيعة بالوف���اء والوالء 

المح���رق  َأه���ل  يتش���رف  وإذ  لجاللتك���م. 
الي���وم بتأكيد عهد البيع���ة والوفاء والوالء 
لجاللتكم، فإننا نستذكر بكل فخر واعتزاز 
ش���هداءنا األب���رار، الذين ج���ادوا بأرواحهم 
ف���داء لدينه���م ووطنه���م، تضحي���ات زكّية 
س���امية قدمه���ا أبن���اء ه���ذا الوط���ن، ليظل 
ش���امخا عزي���زا ف���ي ظ���ل قي���ادة جاللتكم 
- أيدك���م هللا- رح���م هللا ش���هداءنا األب���رار 
هللا  وج���زى  جنات���ه،  فس���يح  وأس���كنهم 
جاللتكم خير الج���زاء على تخصيص يوم 
للّشهيد، وفاء وعرفانا وتخليدا لتضحيات 

شهدائنا األبطال.
كم���ا نؤكد في هذا المقام الّش���كر واالمتنان 
والعرفان للش���قيقة الكبرى المملكة العربية 
العربي���ة  اإِلم���ارات  ولدول���ة  الّس���عودية، 
المتحدة الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، 
عل���ى المس���اهمة والمش���اركة الغالي���ة ف���ي 
دع���م البحرين وضمان أمنها واس���تقرارها، 
قواتن���ا  بمش���اركة  فخرن���ا  ع���ن  معّبري���ن 
المسلحة البواس���ل إلى جانب األشقاء في 
قوات التحالف الس���تعادة الشرعية باليمن 

الشقيق بدعم الدول العربية واإلسالمية.

حضرة صاحب الجاللة:
إن أبن���اء محافظ���ة المح���رق يقف���ون صفا 
واح���دا خل���ف قي���ادة جاللتك���م، دفاعا عن 
ف���ي  للمش���اركة  حثيث���ا  وس���عيًا  وطنه���م، 
نهضت���ه وتقدم���ه وتط���وره ف���ي المجاالت 
كافة، كما يعلنون رفضهم القاطع اإِلس���اءة 
بأي شكل من األش���كال إلى الوطن وقائده 
وول���ي أم���ره، ويؤك���دون َأن المحرق بكافة 
مدنه���ا وقراه���ا، برجاله���ا ونس���ائها؛ صغ���ارا 
وكب���ارا، وبأنه���م س���يظلون جس���دا واحدا، 

ورمحا موجها في قلب كل من يحاول شّق 
الصف، وزرع بذور الفتنة والطائفّية، بدعم 
م���ن الخارج من الطامعين المترّبِصين بهذا 

الوطن وأبنائه.
إنه���م يا صاحب الجاللة - يعلنونها مدوية، 
دع���وة ضارع���ة، إل���ى المول���ى القدي���ر ب���أن 
ينصرك���م هللا، وأن يؤيدكم، وأن يحفظكم 
لمملكة البحرين، ويحف���ظ مملكة البحرين 
بك���م، وأن يوف���ق جاللتك���م لم���ا في���ه ع���ز 

البحرين ورخاء شعبها.
إن المح���رق أرض العل���م والمعرف���ة تفخ���ر 
الي���وم، ب���أن عل���ى أرضه���ا معلم���ا تاريخي���ا 
ش���اهدا بما تمتعت به مملك���ة البحرين من 
أجواء الثقافة والعلم والمعارف واالنفتاح 
عب���ر الق���رون، س���باقة إلى ذلك من���ذ القدم، 
تتح���دث  الش���امخة  الخليفي���ة  فالهداي���ة 
ع���ن البحري���ن بتاريخها العلم���ي والثقافي، 
وترس���م لوح���ة حضارية عل���ى أرضها، في 

احتفالية المملكة بمئوية التعليم.
وس���تظل مملكة البحرين في ظل مشروع 
جاللتك���م الحضاري طموح���ة متطلعة إلى 
تحقيق المزيد من اإلنجازات، التي ش���ارك 
أهل المحرق فيها غيرهم من أبناء الوطن، 
فصاغوه���ا أس���طرا م���ن ذه���ب ف���ي س���جل 

تاريخ مملكتنا الغالية.

صاحب الجاللة:
يرف���رف خفاق���ا  ال���ذي  البحري���ن  عل���م  إن 
ف���ي كل المحاف���ل الدولية، ش���اهدا على ما 
قدمه أبناء البحرين من إنجازات تاريخية 
ف���ي عه���د جاللتك���م الزاهر، س���يبقى كذلك 
بفض���ل هللا وتوفيق���ه ثم بفض���ل حكمتكم 
-ي���ا صاحب الجاللة- في صياغة مش���روع 
وطن���ي حض���اري، تخطى الزم���ان والمكان 
ألبن���اء  وع���زا  وفخ���را  أمج���ادا  ليصن���ع 
البحري���ن جميع���ا، ف���ي كل المحاف���ل الت���ي 
تزخر بمش���اركاتهم الهادفة البناءة في كل 

المجاالت.
إن أه���ل المح���رق جميع���ا ف���ي كل مدنه���ا 
لمق���ام  التهان���ي  أح���ر  يرفع���ون  وقراه���ا، 
عهدك���م  ف���ي  تحق���ق  م���ا  عل���ى  جاللتك���م 
الميم���ون من إنجازات على كافة األصعدة، 
الرياضي���ة  اإلنج���ازات  تل���ك  وبخاص���ة 
الت���ي حققته���ا المملكة مؤخرا ف���ي رياضة 
الق���وى  وألع���اب  والترايثل���ون،  الق���درة 
وغيره���ا، مش���يدين ب���دور أنجالك���م الكرام 
ف���ي ذل���ك، ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيرية، ورئيس المجلس األعلى للش���باب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���ِس  والرياض���ة، 
البحريني���ة س���مو الش���يخ الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليف���ة، والنائ���ب األول لرئي���س 
المجلس األعلى للش���باب والرياضة، رئيس 
الق���وى س���مو  االتح���اد البحرين���ي أللع���اب 
الش���يخ خالد ب���ن حمد آل خليف���ة، رافعين 
التهاني والتبريكات إلى مقام س���مو الشيخ 
ناص���ر بن حمد آل خليفة بمناس���بة تحقيق 
العال���م  ف���ي بطول���ة  المرك���ز األول  س���موه 

للترايثلون. 
َه���ذه ه���ي البحري���ن ف���ي عهدك���م الميمون 
-يا صاح���ب الجاللة- تزخ���ر وتفخر وتعتز 
بإنجازاته���ا ونجاحاته���ا، وس���تبقى كذل���ك 
ب���إذن هللا تعالى عالية عزي���زة بعز هللا، ثم 

البحرين تسجل أرقاما عالمــــــية رفيعة في كل المحافل
جالل��ة المل��ك يس��تقبل أهال��ي المح��رق الك��رام ويعدهم بزي��ارة س��امية للمدين��ة قريبا

بقيادة جاللتكم وبشعبها الكريم الوفي.

صاحب الجاللة:
إن مملك���ة البحري���ن ف���ي عه���د جاللتك���م 
أضحت واحة للسالم، ودوحة تتالقى على 
أرضه���ا الحض���ارات والثقاف���ات واألدي���ان، 
لترس���م لوح���ة تتم���ازج فْيها أل���وان الطيف 
البش���ري، بتعدديت���ه وتنوع���ه، حي���ث تأكد 
ذل���ك بتوجيه���ات جاللتكم، وعم���ق نظركم 
الثاقب الحكيم، تحقيقا للتعايش الس���لمي 
الوح���دة  لمس���يرة  وتعزي���زا  الحض���اري، 

اإلنسانية بالتعارف والتآلف واالنفتاح.
وختاما، نرفع أكف الضراعة إلى هللا تبارك 
وتعال���ى بأَن ي���كأل جاللتكم باللي���ل والنهار 
على ال���دوام، وأن يحرس���كم بعينه التي ال 
تنام، وأن ينصركم ويظهركم على عدوكم، 
وأن يعمك���م بفي���ض كرمه وفضل���ه ومننه، 
وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إنه 

ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى هللا وس���لم على نبين���ا محمد وعلى 

آله وصحبه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وعق���ب لقاء أهالي المح���رق بجاللة الملك، 
رف���ع محاف���ظ المح���رق س���لمان ب���ن هندي 
محافظ���ة  أهال���ي  جمي���ع  وباس���م  باس���مه 
المحرق بكافة مدنها وقراها خالص الشكر 
وعظي���م االمتن���ان والتقدي���ر إل���ى المق���ام 
الب���الد صاح���ب الجالل���ة  الس���امي لعاه���ل 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة عل���ى 
مكرم���ات جاللت���ه الدائم���ة إل���ى محافظ���ة 
المحرق وأهاليها الكرام، وعلى االس���تقبال 
الملكي السامي الذي تمثل بتفضل جاللته 
والمدرس���ة  الم���دن  أم  أهال���ي  باس���تقبال 

الوطنية وعاصمة الثقافة االسالمية للعام 
.2018

تعتب���ر  الزي���ارة  ه���ذه  أن  المحاف���ظ  وأك���د 
تش���ريفا ألهال���ي المح���رق كاف���ة وتأكي���دا 
وترس���يخا لمكانة المح���رق وأهاليها الكرام 
المح���رق  أه���ل  وأن  المل���ك،  جالل���ة  ل���دى 
من���ذ قديم األزل وإل���ى يومنا ه���ذا مازالوا 
وس���يبقون على العهد وال���والء آلل خليفة 
وإخ���الص،  ح���ب  ب���كل  يعلنونه���ا  الك���رام، 
ويطلقونه���ا كلم���ة واحدة من قل���ب واحد، 

كلنا والء ومحبة لجاللة الملك.

واس��تقرارنا  أمنن��ا  لضم��ان  والكوي��ت  واإلم��ارات  الس��عودية  بدع��م  نش��يد  المفت��اح: 
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نطمح بموافقة سامية      
على استحداث جزيرة تحوي 

صروحا رياضية وعلمية

البحرين تزخر وتفخر وتعتز 
في عهدكم الميمون 

بإنجازاتها ونجاحاتها

جاللة الملك يستقبل جمعًا من أهالي المحرق  

وقال إن ما تشهده البحرين من تطور بفضل رؤية جاللة الملك الحكيمة  «
والثاقبة، وثوابت المشروع اإلصالحي الكبير الذي نلمس منجزاته اآلن، وهي 

مقبلة على المزيد من االزدهار في مختلف المجاالت، والمشاريع التي يتفضل 
جاللة الملك باألمر بإقامتها تؤكد بأن مملكتنا العزيزة تضع المواطنين الكرام 

في المقام األول في مجال التنمية، وأن صاحب الجاللة الملك دائما ما يؤكد 
على أولوية المواطن في الحصول على جميع الخدمات والتسهيالت في شتى 

المجاالت، سواء من خالل توفير المسكن المالئم، والحياة الكريمة، والتعليم 
والصحة وتنمية مملكة البحرين في مختلف المجاالت. واختتم المحافظ 

تصريحه، قائال: “إن لقاء أهالي أم المدن والمدرسة الوطنية مع جاللة الملك 
سيظل محفورا بالذاكرة وفي قلوب الجميع. والمحرق لن تكون إال كما عاهدت 

جاللته، أسرة واحدة وقلبا واحدا محبة للوطن ووالئها لمليكها وقيادتها وتتشرف 
بكونها قرة عين جاللته.

المنامة - بنا
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تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة برقية تهنئة 
م���ن رئي���س البرلم���ان العرب���ي مش���عل ب���ن فه���م 
السلمي؛ بمناسبة انتخاب مملكة البحرين عضوا 
في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
للفت���رة من 2019 إل���ى 2021، هذا نصها:صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه ووفقه هللا رئيس مجلس الوزراء مملكة

 البحري���ن الس���ام عليك���م ورحم���ة هللا وبركاته، 
وبعد،،  يشرفني أن أتقدم باسم البرلمان العربي 
لس���موكم الكري���م وللش���عب البحرين���ي الش���قيق 
معب���را ع���ن خالص التهان���ي وأعظ���م التبريكات؛ 

بمناس���بة انتخ���اب مملك���ة البحري���ن عض���وا في 
مجل���س حق���وق اإلنس���ان التابع لألم���م المتحدة 
للفت���رة م���ن 2019 ال���ى 2021م. إن التصوي���ت 
البحري���ن  ال���ذي حصل���ت علي���ه مملك���ة  الكبي���ر 
بالجمعي���ة العام���ة لألم���م المتح���دة )165 صوتا( 
يعك���س م���دى تقدي���ر المجتم���ع الدول���ي العال���ي 
لجه���ود مملك���ة البحري���ن ف���ي مج���ال ترس���يخ 
حقوق اإلنسان وتطبيق مواثيق حقوق اإلنسان 
الدولي���ة في ظل قيادة حض���رة صاحب الجالة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة مل���ك مملكة 
البحري���ن حفظ���ه هللا، وجهوده���ا الحثيث���ة على 
الساحتين اإلقليمية والدولية في تحقيق السلم 
واألم���ن الدوليي���ن، وتعزي���ز مكانته���ا المتمي���زة 
اإلقليم���ي  محيطيه���ا  ف���ي  الفاع���ل  وحضوره���ا 

والدول���ي. مؤكدين وقوف البرلمان العربي التام 
مع مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا في كل 
م���ا تقوم به من إج���راءات للمحافظة على أمنها 
ووحدة ش���عبها وس���امة أراضيها، ضد مش���اريع 
التخريب والفتنة المدعومة من النظام اإليراني 
م���ن خ���ال تقديم���ه الدع���م لعصاب���ات إرهابي���ة 
للوح���دة  ضرب���ا  الطائفي���ة  النع���رات  وتأجي���ج 
الوطني���ة. اس���أل هللا عز وجل أن يمتع س���موكم 
البحري���ن  والمملك���ة  الصح���ة،  بموف���ور  الكري���م 
وش���عبها الكريم دوام التوفي���ق والنجاح واألمن 
واألمان. وتقبلوا س���موكم الكريم خالص التحية 

والتقدير وعظيم المودة واالمتنان،،
أخوكم مشعل بن فهم السلمي 

رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ سمو رئيس الوزراء

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

اس���تقبل وزي���ر الخارجي���ة الش���يخ خال���د ب���ن 
أحم���د بن محمد آل خليف���ة، بمكتبه بالديوان 
الع���ام لل���وزارة، أم���س، رئي���س هيئ���ة األركان 
ديفي���د  الل���ورد  المتح���دة  بالمملك���ة  الس���ابق 
ريتش���اردز؛ بمناس���بة زيارته مملكة البحرين.
عم���ق  الخارجي���ة  وزي���ر  أك���د  اللق���اء،  وف���ي 
العاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين 
مملك���ة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، 
معربا عن اعتزازه وتقديره لعاقات الصداقة 
القائمة والتع���اون الوثيق بين البلدين، والذي 
يشهد على الدوام تطوًرا على األصعدة كافة، 

منوًه���ا بجه���ود الل���ورد ديفيد ريتش���اردز في 
دعم العاق���ات الثنائية خصوصا في المجال 

األمني، متمنًيا له دوام التوفيق.

من جانبه، أعرب اللورد ديفيد  «
ريتشاردز عن اعتزازه بزيارة مملكة 

البحرين ولقاء وزير الخارجية، 
مشيدا بالمسار المتميز للعاقات 

الثنائية بين البلدين الصديقين 
وما تشهده من تقدم في شتى 

المجاالت، متمنيا لمملكة البحرين 
دوام من التقدم والرخاء.

وزير الخارجية: نعتز بالتعاون مع بريطانيا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس 
سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين عبدهللا بن عبدالملك آل الشيخ.

وخ���ال اللق���اء، رح���ب القائد الع���ام لقوة 
دفاع البحرين بالسفير السعودي، مشيدا 
بمتانة العاقات األخوي���ة الوطيدة التي 
ترب���ط بين البلدي���ن والنابعة من الحرص 
الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين في 
البلدين الش���قيقين على تطويرها، والتي 
تش���هد عل���ى ال���دوام تط���ورا وتقدما في 

مختلف المجاالت.
م���ن  ع���دد  بح���ث  اللق���اء  ف���ي  ت���م  كم���ا 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة.

وفي مس���تهل اللق���اء، رّح���ب القائد العام 
لق���وة دف���اع البحري���ن برئي���س المجل���س 
األعل���ى للصح���ة، مثمًن���ا الجه���ود الطيبة 
يقدم���ه  ال���ذي  المب���ذول  الكبي���ر  وال���دور 
المجلس األعل���ى للصحة لكل المواطنين 
والمقيمين في مملكة البحرين، من خال 
وتحس���ين  الصحي���ة  الخدم���ات  تطوي���ر 
التط���ورات  يواك���ب  بش���كل  جودته���ا 
التخصص���ات  مختل���ف  ف���ي  الحاصل���ة 

الطبية.

القائد العام مستقبال السفير السعودي

القائد العام مستقبال رئيس المجلس األعلى للصحة

القائد العام يشيد بالعالقات مع السعودية

القائد العام: “األعلى للصحة” يحسن الخدمات

وزير الخارجية مستقباًل اللورد ديفيد ريتشاردز

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بع���ث عاه���ل الب���اد صاح���ب الجال���ة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة 
الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  ورئي���س 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 

ب���ن حم���د آل خليف���ة، برقي���ات تهنئ���ة 
الجزائري���ة  الجمهوري���ة  رئي���س  إل���ى 
الش���قيقة  الش���عبية  الديمقراطي���ة 
عبدالعزي���ز بوتفليق���ة، بمناس���بة اليوم 
الوطني للجمهورية الجزائرية، أعربوا 
فيها عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له 

بهذه المناسبة الوطنية.

بعث عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
برقي���ة تهنئ���ة إلى رودن���ي ويليمز  
حاكم عام أنتيغوا وبريودا، وذلك 

بمناس���بة ذك���رى اس���تقال باده، 
أع���رب جالت���ه فيه���ا ع���ن أطيب 
تهاني���ه وتمنيات���ه لس���عادته بهذه 

المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ بوتفليقة

العاهل يهنئ أنتيغوا وبريودا

www.bipex.org

وقت المعرض:
10 صباح� - 9 مساًء

نــبــنـــي
المــسـتـقـــبل مـعــ�
1 إلـى 3 نوفمبر 2018

مركز البحرين الدولي
 للمعارض والمؤتمرات

معرض البحرين 
الدولي للعقارات

الشركاء ا�عالميون

الراعي الرئيسي

الراعي الذهبي

الراعي ا�عالمي

شريك المنصة العقارية

الراعي المتميزالشريك االستراتيجي

بدعم من

الراعي البالتيني

الراعي الماسي

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سمو رئيس الوزراء

“خليفة سات” إنجاز حضاري
االصطناعي ال��ق��م��ر  ب��إط��اق  اإلم�����ارات  يهنئ  ال�����وزراء  رئ��ي��س  س��م��و 

المنامة - بنا

بع���ث رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة برقية تهنئة إلى أخي���ه رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة نجاح دولة اإلمارات في إطالق القمر االصطناعي 

)خليفة سات( كأول قمر اصطناعي إماراتي محلي الصنع.

وأعرب س���مو رئيس ال���وزراء عن أطيب تهانيه 
لسمو رئيس دولة اإلمارات بهذا اإلنجاز العلمي 
والتقن���ي الكبي���ر ال���ذي حققت���ه دول���ة اإلمارات 
ف���ي ه���ذا المج���ال بخب���رات وس���واعد وطني���ة، 
وهو ما يجس���د مس���يرة التطوير والتنمية التي 
تش���هدها الدول���ة الش���قيقة عل���ى كاف���ة الصعد، 
س���ائا س���مو رئيس الوزراء هللا جلت قدرته أن 
يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة 
وللش���عب اإلماراتي الش���قيق المزيد من التقدم 

والنمو.
وبع���ث صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
برقي���ة تهنئ���ة إل���ى أخي���ه نائ���ب رئي���س دول���ة 
مجل���س  رئي���س  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات 
الوزراء حاكم إمارة دبي صاحب السمو الشيخ 
محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم؛ بمناس���بة نج���اح 
دول���ة اإلم���ارات العربية المتحدة الش���قيقة في 
إط���اق القمر االصطناعي )خليفة س���ات( كأول 
قمر اصطناع���ي إماراتي محل���ي الصنع، ضمنها 

س���مو رئي���س ال���وزراء خال���ص تهاني���ه وأطيب 
أمنيات���ه لس���موه به���ذا اإلنج���از الحض���اري الذي 
يع���د محل اعتزاز الجميع، مش���يدا س���موه بهذه 
الخط���وة المتقدمة، والتي تع���د نقلة نوعية في 
توجه دول���ة اإلمارات لتصني���ع وإطاق األقمار 
االصطناعية، س���ائا المولى عز وجل أن يحفظ 
الصح���ة والس���عادة وللش���عب  س���موه بموف���ور 

اإلماراتي الشقيق كل التقدم والرقي.
كما بعث س���موه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظب���ي نائ���ب القائد األعلى للقوات المس���لحة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش���قيقة، عبر 
س���موه فيها ع���ن ص���ادق تهانيه لس���موه بنجاح 
الش���قيقة  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات  دول���ة 
ف���ي إط���اق القم���ر االصطناعي )خليفة س���ات( 
كأول قم���ر اصطناع���ي إمارات���ي محل���ي الصنع، 
مشيدا س���موه بالتقدم البارز الذي تشهده دولة 
اإلم���ارات ف���ي جمي���ع المحافل الس���یما العلمیة 
والتقنیة منها، س���ائا سموه المولى عز وجل أن 
يحفظ س���موه ويمتعه بوافر الصحة والس���عادة 
وللش���عب اإلماراتي الش���قيق المزيد من التطور 

واالزدهار.

ال تقدم للجامعة الوطنية لوال دعم سموه
اإلن��ج��ازات م��ن  مزيد  نحو  م��اض��ون  ال����وزراء:  رئيس  سمو  مهنئا  حمزة 

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليفة برقية 
تهنئ���ة م���ن رئي���س جامعة البحري���ن رياض 
حم���زة؛ بمناس���بة تحقيق جامع���ة البحرين 
إنج���ازا عربيا وعالمي���ا بتقدمها إلى المرتبة 

25 عربيا، هذا نصها:

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
س���لمان آل خليف���ة رئي���س ال���وزراء الموقر 

حفظه هللا ورعاه
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أتش���رف يا صاحب السمو أن أرفع باسمي، 
وباسم جميع منتسبي جامعة البحرين، إلى 
مقام سموكم الرفيع، أسمى آيات التبريكات 
والتهاني بمناس���بة تحقيق الجامعة إنجازا 
عربيا وعالميا غير مس���بوق على المس���توى 
الوطن���ي، وذل���ك بتقدمها إل���ى المرتبة )25( 
عربي���ا بع���د أن كان���ت المرتب���ة ف���ي المرتبة 
)42( في الع���ام 2015، أي أنها تقدمت )17( 
رتب���ة خال أق���ل من ثاث س���نوات، حيث 
 QS نش���ر مركز تصنيف الجامعات العالمي
Quacquarelli Symonds المختص دوليا 

بمجال تصنيف الجامعات أسماء أعلى 50 
جامع���ة عربي���ة، وذل���ك بعد إجرائ���ه تقييما 
ش���مل نحو 1000جامعة هذا العام خضعت 

جميعها لمعايير فحص موحدة.
كم���ا حصلت الجامعة على الرتبة )411( من 
بين أكثر من 25 ألف جامعة على مس���توى 
العال���م ف���ي معي���ار س���معة الخريجي���ن لدى 
أرب���اب العمل وفقا للمركز، وتم منح جامعة 

البحرين شهادة رسمية بذلك.
ويسرني أن أنتهز هذه الفرصة ألعبر لمقام 
س���موكم الكري���م ب���أن جامعتك���م الوطني���ة 

م���ا كان���ت لتصل إلى م���ا وصلت إلي���ه، لوال 
دعم ومس���اندة س���موكم له���ا، وتوجيهاتكم 

الكريمة للحكومة الموقرة.
وتعاه���د جامع���ة البحري���ن س���موكم عل���ى 
المضي قدما نحو تحقيق مزيد من التقدم 
ضمن التصنيفات الدولية على كافة الصعد؛ 
تحقيقا للتطلعات الوطنية التي ترش���دوننا 
إليها، ضمن برنامج عمل الحكومة الطموح 

الذي نعمل جميعًا ضمن مرتكزاته.
وتفضل���وا س���موكم بقب���ول فائ���ق التحي���ة 

واالحترام والتقدير.
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أك���د محاف���ظ الجنوبي���ة س���مو الش���يخ خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليف���ة آل خليفة ل���دى ترؤس���ه، االجتماع 
التنس���يقي األول لموس���م البر لعامي 2019-2018، أن المحافظة مس���تعدة إلنجاح موس���م البر المقبل 
وفق إس���تراتيجية عمل واضحة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمخيمين بعد النجاح 
الكبي���ر ال���ذي حققه الموس���م ف���ي العام الماضي الذي ش���هد أرقاما قياس���يا م���ن ناحية ع���دد المخيمين 

ومرتادي البر.

وأوض���ح س���مو المحاف���ظ أن التوجيه���ات الس���ديدة 
المبارك���ة لعاه���ل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد 
ال���وزراء صاح���ب  ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ورئي���س 
الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، 
وول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان 
بن حم���د آل خليفة بالتواصل مع المواطنين وتوفير 
أفضل الخدمات لهم، تعتبر أساس العمل الذي ينظم 
عليه موس���م البر، حي���ث تعتبر المحافظ���ة الجنوبية 

سالمة المواطن ومعيشته أولى أولوياتها.
وقد أعلن سمو المحافظ أن موسم البر 2018-2019، 
س���وف يبدأ يوم السبت 17 نوفمبر 2018 ولغاية 17 
م���ارس 2019، مش���ددا عل���ى ض���رورة الت���زام جمي���ع 
مرت���ادي الب���ر بالوقت والم���كان الذي ت���م تحديدهما 
من جانب المحافظة الجنوبية بعد قيامها بالتنس���يق 
مع جه���ات معني���ة مختلفة وفق إط���ار عمل جماعي 
مش���ترك هدف���ه س���المة مرت���ادي الب���ر، مضيف���ا أن���ه 
س���تتخذ اإلج���راءات الالزمة في حال ع���دم االلتزام 

بالموقع والوقت الذي تم إقرارهما.
وأش���ار س���موه إل���ى أن���ه نظ���را لإلقب���ال الكبي���ر لعدد 
المخيمين في الموسم السابق والتجاوب الكبير لدى 
المواطنين، سيتم مواصلة إلغاء رسوم التأمين لهذا 
الع���ام، موجها بتطوي���ر مركز المخيمي���ن ليكون أكثر 
فاعلية وتجاوبا لجميع مرتادي البر من خالل تقديم 
أفضل الخدم���ات والبرامج والمب���ادرات الهادفة إلى 
ضم���ان س���المة وراح���ة الجميع نح���و تمي���ز أكبر عن 

األعوام السابقة.
ومن الناحية األمنية، أش���اد س���مو محافظ الجنوبية 
بالتوجيه���ات الكريم���ة والدع���م الال محدود لموس���م 
الب���ر س���نويا من جانب وزير الداخلية الش���يخ راش���د 

ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة، مؤك���دا ح���رص واس���تعداد 
المحافظة الجنوبية على تنفيذ توجيهات بالتنس���يق 
م���ع مديري���ة ش���رطة المحافظ���ة الجنوبي���ة واإلدارة 
العامة للمرور واإلدارة العامة للدفاع المدني؛ لضمان 
س���المة الجمي���ع والحف���اظ عل���ى األمن واالس���تقرار 
خ���الل الموس���م بش���كٍل بّن���اء ومثم���ر وال���ذي يعكس 
الجاهزي���ة الفّعال���ة لجمي���ع إدارات وزارة الداخلي���ة 

لالستعداد لهذا الموسم.
وأضاف أن موسم البر لهذا العام سيستقطب العديد 
م���ن المحالت التجارية البارزة والمش���اريع الش���بابية 
المتميزة والذي تدل على حرص المحافظة الجنوبية 
لتبني المبادرات االس���تثنائية، مش���جعا سموه جميع 

الش���ركات الت���ي ترغ���ب بالحض���ور ف���ي البر بس���رعة 
تقديم الطلب للمحافظة؛ لتلقي المحافظة الجنوبية 
العدي���د من الطلب���ات من جانب المقاهي والش���ركات 

المشهورة على المستوى المحلي والخليجي.
وف���ي خطة لتعزي���ز قنوات التواصل بي���ن المحافظة 
أك���د  الب���ر،  الموس���م  ف���ي  والمواطني���ن  الجنوبي���ة 
س���مو محاف���ظ الجنوبي���ة أن���ه س���يتم تفعي���ل خدمة 
الرس���ائل النصية إلش���عار المش���تركين بآخ���ر األخبار 
م���ن  مزي���د  ولمعرف���ة  الب���ر  لموس���م  والمس���تجدات 
الت���ي  الطق���س والبرام���ج  ع���ن ح���االت  المعلوم���ات 
س���تقام ف���ي منطق���ة البر، موضح���ا أن مب���ادرة “إحنا 
نوصل���ك” الت���ي أطلقتها المحافظ���ة الجنوبية؛ لتلقي 

آراء واقتراح���ات المواطنين س���تطبق لهذا الموس���م 
من خالل وج���ود فريق )إحنا نوصلك( في مقر مركز 
المخيمي���ن إلتاح���ة الفرص���ة للمخي���م ومرت���ادي البر 
للتعبي���ر ع���ن اقتراحاتهم وأفكارهم لكيفية تحس���ين 

الخدمات.
كم���ا وجه س���مو محافظ المحافظ���ة الجنوبية، بلدية 
المنطق���ة الجنوبي���ة باالهتم���ام بالنظاف���ة العام���ة في 

البر والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للحفاظ 
عل���ى نظافة الب���ر وكل مقوماته الطبيعية، منوها الى 
ض���رورة تبّن���ي حم���الت النظافة ونش���ر ثقافة الوعي 
ل���دى جميع المخيمي���ن، وإيجاد حلول لع���دم تكّدس 
المخلف���ات حفاظ���ا ومراعاة للمظهر الع���ام للبر، مبينا 
سموه أهمية الحفاظ على الريضان والنباتات البرية 

وعدم التعرض لها.

وفي الختام، شكر سمو محافظ الجنوبية جميع الجهات الحاضرة االجتماع التنسيقي األول، داعيا  «
المولى عز وجل أن يكون هذا الموسم موسم خيٍر ورخاء. كما عبر سموه للجميع عن تمنياته لهم 

بالتوفيق والسالمة، وحرص سموه لضرورة التزامهم بمبادئ السالمة العامة ومراعاة الشروط 
واألنظمة التي وضعتها المحافظة الجنوبية؛ حرصا على سالمتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

إستراتيجيـة عمـل واضحـة إلنجـاح موسـم البـر
س��مو محاف��ظ الجنوبي��ة: اس��تمرار إلغ��اء رس��وم التأمي��ن... وتطوي��ر مرك��ز المخيمي��ن

أهالي البحير يشكرون سمو الشيخ خليفة بن علي
ل��ج��ه��وده وزي���ارت���ه ال��م��ي��دان��ي��ة وت��ف��ق��ده أح����وال ال��م��ت��ض��رري��ن م��ن األم��ط��ار ال��غ��زي��رة

الرفاع - بلدية الجنوبية

نف���ذت بلدي���ة المنطق���ة الجنوبي���ة حمل���ة إلزالة الس���يارات الس���كراب 
والخرب���ة م���ن ع���دد مناط���ق المحافظ���ة الجنوبي���ة، حي���ث بل���غ ع���دد 
الس���يارات الت���ي تم���ت إزالتها من���ذ بداية الع���ام الجاري حت���ى أواخر 

أكتوبر 2018، أكثر من 200 سيارة.

أن  إل���ى  البلدي���ة  وأش���ارت 
صالح���ة  غي���ر  الس���يارات  ه���ذه 
لالس���تخدام، تمثل خط���ورة على 
سالمة الجميع، الفتة إلى أن قسم 
متابع���ة خدم���ات النظاف���ة، يقوم 
بوضع ملصقات مخالفة على هذه 
الس���يارات لح���ث أصحابه���ا عل���ى 

نقلها من موقعها الحالي.
وأش���ارت البلدي���ة إل���ى أنه���ا تقوم 
نق���ل  بعملي���ة  مس���تمرة  بص���ورة 
الس���يارات المهجورة من مواقعها 
إل���ى أماك���ن بعي���دة آمن���ة، حي���ث 
يت���م نقله���ا وتخزينه���ا عل���ى نفقة 

المخالفين.

إزالة 200 سيارة سكراب في “الجنوبية”

تلقينا طلبات عدد من 
المقاهي والشركات 

المشهورة محليا 
وخليجيا

 المحافظة الجنوبية 
تعتبر سالمة 

المواطن ومعيشته 
أولى أولوياتها

 الموسم ينطلق 
17 نوفمبر ويستمر 

حتى 17 مارس 
2019 وال رسوم

أهالي منطقة  «
البحير يقدمون 
الشكر والتقدير 

لمحافظ الجنوبية 
سمو الشيخ 

خليفة بن علي آل 
خليفة لجهوده 

ولزيارته الميدانية 
التي قام بها 
سموه لتفقد 

المتضررين من 
األمطار الغزيرة.

نقل السيارات المهجورة إلى أماكن بعيدة آمنة

“طيران الخليج”: تقليص أقل من 100 وظيفة
ال��ب��ح��رن��ة ع��ن��د 55 % ال��ش��رك��ة أج����رت دراس�����ة ش��ام��ل��ة ون��س��ب��ة 

أفادت شركة طيران الخليج أنه تنفيذا الستراتيجيتها للعام الجاري 2018 وما بعدها، الرامية إلى تحسين جودة خدماتها 
األساس���ية، والعمل على توس���عة وتطوير ش���بكتها واالس���تخدام األمثل ألس���طولها الحديث، فإنها تعمل على إعادة هيكلة 
إدارات الش���ركة والق���وى العامل���ة وتقييم الكلفة فيها كجزء من مبادرة تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة التش���غيلية بما ال 

يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لمسافري طيران الخليج.

وأك���دت طي���ران الخلي���ج أنه م���ع إعادة 
هيكل���ة بع���ض الوظائ���ف وإلغ���اء بعضها 
فإنه���ا ال ت���زال ملتزم���ة بالحف���اظ عل���ى 
الق���وى البحريني���ة العاملة في الش���ركة، 
واالس���تفادة بش���كل أكبر م���ن قدراتهم، 
وأوضح���ت أن���ه س���يتم الحف���اظ عل���ى 
النس���بة الحالي���ة للبحرن���ة والبالغ���ة 55 
% عل���ى الرغم من اإلج���راءات الحالية 

لتقليص حج���م القوى العامل���ة، كما أنها 
ملتزمة أيضا بتوظيف الكوادر الوطنية 
واالعتم���اد عليه���م ف���ي ش���غل الوظائف 
المتخصص���ة، ومواصلة االس���تثمار في 
تلك الكوادر وتنمية قدراتها وتطويرها 

بما يسهم في تحسين أدائها.
وأضافت الش���ركة أنها ستواصل دورها 
الرئيس في توظي���ف البحرينيين وأنها 

ملتزم���ة باالس���تثمار ف���ي وتطوي���ر قوة 
عامل���ة وطني���ة م���ن المتخصصي���ن في 

مجال الطيران.
وأش���ارت الش���ركة أنها ملتزم���ة باإليفاء 
بكافة اإلج���راءات القانوني���ة في تنفيذ 
م���ن  ب���أي  يتعل���ق  فيم���ا  العم���ل  قان���ون 
الموظفي���ن البحرينيين الذي���ن تم إلغاء 
وظائفهم وفق إجراءات إعادة الهيكلة.

أن  إل���ى  الخلي���ج  طي���ران  ونوه���ت 
األولوية هي توفير أكبر عدد ممكن من 
الوظائ���ف في البحرين، ولذلك تم البدء 
ف���ي برنام���ج التقلي���ص ف���ي المحط���ات 
الخارجي���ة وه���ي تمث���ل النس���بة األكب���ر 
ف���ي إج���راءات إع���ادة هيكل���ة الوظائف 

وتقليصها.

وأوضحت الناقلة الوطنية أنه  «
بالنسبة للقوى العاملة البحرينية 

في الشركة، تم إجراء دراسة 
شاملة لتقليل عملية التقليص إلى 
الحد األدنى. وأشارت إلى أن عدد 
الوظائف التي تم تقليصها بالمقر 

الرئيس للشركة أقل من 100 وظيفة 
يشغلها أجانب ومواطنون بعد اتخاذ 

إجراءات واضحة والتواصل مع 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

ونقابات العاملين بالشركة.

المحرق - طيران الخليج

قالت وزارة العمل والتنمية االجتماعية في بيان صدر مساء أمس إنها ستتواصل مع الشركة؛ لبحث ومعرفة التفاصيل،  «
وسوف تتخذ الالزم وفقا للقوانين واألنظمة.

“العمل”: سنتخذ الالزم
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افتت���ح األمي���ن الع���ام األمم المتح���دة أنطونيو غوتيريس أم���س فعاليات االحتف���ال الدولي 
بمناس���بة يوم المدن العالمي 2018، الذي أقيم بقاعة س���انت جورج بمدينة ليفربول بالمملكة 
المتحدة، تحت شعار “بناء مدن مستدامة ومرنة”، وذلك بحضور المدير العام لبرنامج األمم 
المتحدة “الموئل” ميمونة شريف، وعمدة ليفربول جو أندرسون، وعدد من كبار الشخصيات 

الدولية والمسؤولين األمميين.

وش���اركت مملكة البحرين ف���ي هذا االحتفال 
الدولي بوفد ضم رئيس لجنة جائزة صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
خليف���ة للتنمي���ة المس���تدامة الش���يخ حس���ام 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، والرئي���س التنفي���ذي 

للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينة.
وف���ي كلم���ة ل���ه، أك���د غوتيري���س أن أه���داف 
واتف���اق   2030 للع���ام  المس���تدامة  التنمي���ة 
باري���س بش���أن تغي���ر المن���اخ وإطار “س���نداي 
و”الخط���ة  الك���وارث”  مخاط���ر  م���ن  للح���د 
الحضري���ة الجدي���دة” كلها تقدم مع���ا خارطة 
طري���ق لعال���م أكث���ر اس���تدامة وق���درة عل���ى 

الصمود في مواجهة األزمات والكوارث.
وأش���ار إلى أن اليوم العالمي للمدن هذا العام 
يرك���ز عل���ى قضيت���ي “الق���درة عل���ى الصمود” 
و”االس���تدامة”، الس���يما وأنه كل أسبوع ينزح 
نح���و 1.4 ملي���ون ش���خص إل���ى الم���دن، األمر 
الذي من شأنه أن ُيجهد الطاقات االستيعابية 
للدول، وهو ما قد يتس���بب في زيادة مخاطر 

الكوارث س���واء الطبيعية أو األخرى التي من 
صنع اإلنس���ان، معتبرا أن الحل لمواجهة ذلك 
ه���و تعزيز قدرة الدول والم���دن على الصمود 
ف���ي وجه هذه الكوارث، ومن بينها العواصف 
والفيضان���ات وال���زالزل والحرائ���ق واألوبئ���ة 

واألزمات االقتصادية، وغيرها.
بعده���ا ألق���ت المدي���ر الع���ام لبرنام���ج األم���م 
المتح���دة “الموئ���ل”، كلم���ة تطرق���ت فيها إلى 
الجهود التي يقوم بها البرنامج في مس���اعدة 
المس���تدامة  التنمي���ة  تحقي���ق  عل���ى  ال���دول 
تركي���ز  أهمي���ة  عل���ى  وش���ددت  والحضري���ة، 
جهود المجتمع الدولي على القضايا المتعلقة 
ظ���روف  وتحس���ين  المس���تدام  بالتحض���ر 
المعيش���ة الحضري���ة، خصوصا قضاي���ا البيئة 
ومواجه���ة الكوارث الطبيعي���ة، مؤكدة أهمية 
يوم الم���دن العالمي في تس���ليط الضوء على 
واقع المدن وما تعانيه من مش���كالت بس���بب 
التوس���ع الحض���ري، إل���ى جان���ب بح���ث س���بل 
التعام���ل م���ع التحدي���ات الحضري���ة واآلليات 

الالزمة لدفع جهود الدول على صعيد التنمية 
الحضرية.

ث���م، ألق���ى، عم���دة ليفرب���ول كلمة رح���ب فيها 
بالحض���ور، معرب���ا ع���ن س���عادته باس���تضافة 
المدين���ة ه���ذا الح���دث الدول���ي المه���م ال���ذي 
يناقش كيفية تنس���يق الجه���ود؛ لجعل المدن 

مرنة وقادرة على التعامل مع المخاطر.
بدع���وة  ش���ريف،  ميمون���ة  قام���ت  بعده���ا، 

الش���يخ حس���ام ب���ن عيس���ى آل خليف���ة إل���ى 
إلق���اء كلمته ف���ي الحفل، ح���ول رؤية وجهود 
مملكة البحرين ف���ي مجال التنمية الحضرية 

والمستدامة.
ونق���ل الش���يخ حس���ام بن عيس���ى ف���ي كلمته 
تحيات وتقدير رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة 
للمش���اركين ف���ي الحف���ل، مؤك���دا أن س���موه 

وباعتب���اره قائ���دا رائدا قد أول���ى دائما أولوية 
قصوى لتحقيق التنمية المستدامة والعمران، 
وت���م االعتراف بمملكة البحرين كدولة رائدة، 
في تحقي���ق أه���داف األلفية للتنمي���ة وتهيئة 
البيئ���ة المناس���بة للتطبي���ق الفع���ال أله���داف 

التنمية المستدامة.
ونوه إلى ما تحظى به جهود صاحب الس���مو 
ج���ودة  لتحس���ين  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
الحياة للمواطنين من إش���ادة وتقدير عالمي؛ 
اعتراف���ا من المجتم���ع الدولي بجهود س���موه 
ف���ي مجاالت التنمي���ة الحضرية المس���تدامة، 
مش���يرا إلى تكريم سموه بالعديد من الجوائز 
العالمية، ومنها جائزة الشرف لإلنجاز المتميز 
م���ن برنام���ج األم���م المتح���دة للمس���توطنات 
البش���رية، للعام 2006، وكذلك مبادرة س���موه 
بإط���الق جائ���زة “خليفة بن س���لمان آل خليفة 
جه���ود  لتش���جيع  البش���رية”؛  للمس���توطنات 
التنمي���ة الحضرية في العالم، والتي تم الحقا 
اختي���ار التنمي���ة المس���تدامة لتك���ون معيارها 
بما يتماش���ى مع رؤية صاحب الس���مو الملكي 

رئيس الوزراء.
وأك���د الش���يخ حس���ام ب���ن عيس���ى م���ا يولي���ه 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء من 
اهتم���ام بدف���ع التع���اون الدول���ي ف���ي مج���ال 
ف���ي  ألهميته���ا  تأكي���دا  المس���تدامة  التنمي���ة 
والمجتمع���ات،  الش���عوب  حي���اة  تحس���ين 
مستش���هدا بما جاء في رسالة سموه بمناسبة 

ي���وم “الموئ���ل” ف���ي س���بتمبر الماض���ي، والتي 
دعا فيها س���موه إلى “تكاتف المجتمع الدولي 
لتحقي���ق أه���داف التنمي���ة المس���تدامة 2030 
الت���ي أقرتها األم���م المتحدة م���ن خالل رؤية 
ش���املة تس���هم في تس���ارع الخط���ى لتحويل 
خط���ط وبرام���ج التنمي���ة ف���ي جمي���ع الدول، 
وخصوصا ال���دول األكثر احتياج���ا، إلى واقع 
ملم���وس تش���عر بثم���اره الش���عوب ف���ي حي���اة 
وتوف���ر  واس���تقرارا،  تط���ورا  أكث���ر  معيش���ية 
له���ا مقوم���ات التق���دم ف���ي ظ���ل عال���م ممتلئ 

بالتحديات”.
وأثن���ى عل���ى ش���عار االحتف���ال بي���وم الم���دن 
العالمي لهذا العام، وهو “بناء مدن مس���تدامة 
ومرن���ة”، مؤك���دا أنه ش���عار مهم ف���ي توقيته، 
إذ يعب���ر ع���ن الحاج���ة للتعامل م���ع التحديات 

العمرانية التي تواجه التنمية المستدامة.
ودع���ا ف���ي ختام كلمت���ه، إلى تركي���ز االهتمام 
عل���ى ع���دد م���ن القضاي���ا المهم���ة م���ن خ���الل 
مناقشات االحتفال باليوم العالمي للمدن؛ من 
أجل بناء مدن مستدامة ومرنة، وعلى رأسها 
ق���درة الم���دن على تقدي���م خدماته���ا بطريقة 
فعالة، والتأقلم مع المواضيع الناشئة وسرعة 
والنكب���ات،  والك���وارث  الط���وارئ  عل���ى  ال���رد 
والق���درة على تقديم حلول مبتكرة للمش���اكل 
والبطال���ة  والبيئ���ة  اإلس���كان  ف���ي  المزمن���ة 
والصحة ومكافحة الفقر وتنش���يط االقتصاد 

المحلي وتغيير أنماط االستهالك وغيرها.

الشيخ حسام بن عيسى يلقي كلمته

المنامة - بنا

تقدير عالمي لجهود سمو رئيس الوزراء لتحسين حياة المواطنين
ح��س��ام ب���ن ع��ي��س��ى: س��م��وه م��ن��ح أول���وي���ة ق��ص��وى ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة

نياب����ة عن الممثل الش����خصي لصاحب الجاللة الملك، رئيس المجلس األعلى للبيئة س����مو الش����يخ عب����دهللا بن حمد آل خليفة، 
ش����ارك الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه في احتفال “اليوم العالمي للمدن 2018” الذي ينظمه برنامج 
األمم المتحدة للمس����توطنات البش����رية، وبلدية ليفربول البريطانية، وبلدية ش����انغهاي الصينية، والذي أقيم هذا العام تحت 
ش����عار ‘’بن����اء مدن مس����تدامة ومرنة’’، في مدين����ة ليفربول بالمملك����ة المتحدة بحضور عم����دة مدينة ليفربول جو اندرس����ون، 

وممثلي الشؤون البيئة للدول المشاركة.

ه����ذه  إح����دى  ف����ي  دين����ه،  ب����ن  وق����دم 
الورش، عرضا ع����ن آثار تغير المناخ في 
البحري����ن والحلول المقترح����ة؛ من أجل 
التكي����ف م����ع المقاومة الس����احلية، أش����ار 
في����ه إل����ى اآلث����ار التي ق����د تترت����ب على 
المملك����ة ج����راء ارتفاع مس����توى س����طح 
البح����ر أو التغي����رات المناخي����ة األخ����رى، 
موضح����ا أن تغير المن����اخ يمكن أن يؤثر 
وانخف����اض  البيولوج����ي  التن����وع  عل����ى 
مس����تويات المخزون السمكي والشعاب 
المرجانية وأش����جار المانغروف ومزارع 

التم����ر والطيور المهاج����رة، فضال عن أن 
إمدادات المياه قد تتأثر نتيجة تس����رب 
مي����اه البح����ر، وكذل����ك ق����د تتأث����ر المي����اه 
الجوفية بس����بب ارتفاع مس����توى سطح 

البحر.
المانغ����روف  أش����جار  أن  وأض����اف 
والسواحل البحرية والشواطئ الموحلة 
تتع����رض لتهدي����دات كبيرة م����ن مختلف 
األنشطة البشرية مثل التنمية الحضرية 
واستصالح األراضي وتصريف النفايات 
الصناعية والصرف الصحي، مستعرضا 

ع����ددا م����ن المقترح����ات والحل����ول الت����ي 
تبنتها المملك����ة لمواجهة هذه التأثيرات 
المناخي����ة والت����ي تج����ري وفق مش����روع 
متكام����ل للتخطي����ط الحض����ري وحماية 

السواحل.
وأش����ار إل����ى أن م����ن بي����ن المش����روعات 
الت����ي ج����رى تنفيذه����ا مش����روع زراع����ة 
ف����ي   2013 الع����ام  المانغ����روف  أش����جار 
خلي����ج توبل����ي ودوحة ع����راد، إذ إن هذا 
النوع من األشجار يساعد على مكافحة 
تغي����ر المن����اخ كمص����در طبيع����ي للكربون 

ارتف����اع  م����ن  الس����احلي  الم����د  وحماي����ة 
مس����توى س����طح البحر ف����ي المس����تقبل، 
يحاف����ظ عل����ى ج����ودة المياه م����ن خالل 

احتجاز الرواسب وامتصاص المغذيات 
الزائدة ويوف����ر الموئل والمأوى والغذاء 
لمجموعة متنوعة م����ن األحياء المائية، 

إل����ى جانب تعزي����ز الوعي الع����ام بأهمية 
الحف����اظ على البيئ����ة وتعزيز المش����اركة 

مع القطاع الخاص بشأن تغير المناخ.

المنامة - بنا

البحرين تشارك في اليوم العالمي للمدن

 الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة يشارك في االحتفال بليفربول

شهدت االحتفالية تقديم بث مباشر الحتفاالت اليوم العالمي للمدن  «
التي أقيمت في كل من مقر “اليونسكو” في باريس ومدينة جالسكو 

في اسكتلندا. كما قام الحضور بجولة في معرض “أسبوع الصين في 
ليفربول” الذي أقيم على هامش الفعالية، ثم شاركوا في حفل االستقبال 

في كاتدرائية ليفربول، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لبرنامج “ليفربول فيجن” 
ماكس شتاينبرغ في حفل مسائي كلمة رحب فيها بالحضور، مستعرضا 
أبرز ما تتضمنه “رؤية ليفربول” من أهداف لتنمية المدينة والتسويق لها، 

واختتم الحفل بتقديم عرض موسيقي فني لفرقة “البيتلز بيتلز” التي 
انطلقت عالميا عبر ليفربول.

بث مباشر

قام الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس لجنة جائزة صاحب السمو  «
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، بتقديم دروع 

التقدير لكل من ميمونة شريف، جو أندرسون؛ تقديرا على جهودهما الكبيرة 
على صعيد التنمية المستدامة محلًيا ودولًيا.

وأقيمت ضمن فعاليات االحتفال عدد من ورش العمل التخصصية تم خاللها  «
مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بموضوع يوم المدن العالمي للعام 

2018، وهو “بناء مدن مستدامة ومرنة” من النواحي االقتصادية والحضرية 
والبيئية الخاصة بتغير المناخ وسبل مواجهة الكوارث، فضال عن مناقشة 

عامة عن البناء المستدام والمدن المرنة.

تقديم دروع تقديرية

أثناء تقديم الدرع

سموه عزز مكانة البحرين على خريطة التنمية المستدامة
ال��ح��اج��ة ب���أح���وال ذوي  ل��ارت��ق��اء  ال������وزراء  “ال���م���وئ���ل”: ن��ق��در دع���م س��م��و رئ��ي��س 

أعربت المدير العام لبرنامج األمم المتحدة “الموئل” ميمونة شريف، عن شكرها وتقديرها لحكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على تعاونها الدائم وشراكتها مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأهدافها.

وقال���ت، ف���ي كلم���ة ألقته���ا ف���ي االحتف���ال الدولي 
بمناس���بة ي���وم الم���دن العالم���ي 2018، ال���ذي أقيم 
بقاع���ة س���انت ج���ورج بمدين���ة ليفرب���ول بالمملكة 
المتحدة، تحت شعار “بناء مدن مستدامة ومرنة”، 
“إنن���ي انته���ز ه���ذه الفرص���ة ألع���رب ع���ن تقديري 
العمي���ق لصاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن 
س���لمان آل خليف���ة رئي���س وزراء مملك���ة البحرين 
على التزام س���موه الدائم في دعم مسيرة التنمية 
الحضرية المس���تدامة والسعي لالرتقاء باألحوال 
المعيش���ية ل���ذوي الحاج���ة، وذل���ك عب���ر المبادرات 
التي يطلقها س���موه والتي تس���هم في دعم مس���ار 

التنمية على المستويين المحلي والدولي”.
وأكدت أن صاحب الس���مو الملك���ي رئيس الوزراء 

س���اهم بش���كل كبي���ر ف���ي تعزي���ز مكان���ة البحري���ن 
العالمي���ة عل���ى خارطة التنمية المس���تدامة خاصة 
بعد إطالق س���موه جائزة الشيخ خليفة بن سلمان 
آل خليفة للتنمية الحضرية والتنمية المس���تدامة 
الت���ي تعن���ى بتكري���م جه���ود األف���راد والمنظم���ات 

الكبرى الداعمة للتنمية والشعوب.
وأشادت شريف بالجهود التي يقوم بها ديوان  «

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فيما 
يتعلق بدعم االستراتيجيات والمؤشرات 

التي تخدم مجاالت التنمية المستدامة في 
البحرين إضافة إلى المساهمة الفاعلة في 

إعداد التقرير الوطني الطوعي األول للمملكة 
والذي تم تقديمه في نيويورك في يوليو 

الماضي.

المنامة - بنا

الشيخ حسام بن عيسى يقدم درعا إلى ميمونة شريف

اإلشادة بجهود 
ديوان سمو رئيس 

الوزراء في دعم 
استراتيجيات 

التنمية 
المستدامة
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“البحرين للتنس” يكرم محمد بن مبارك
س���م���وه ي���ؤك���د دع����م ال����ن����ادي وال���ري���اض���ة وت��ش��ج��ي��ع ال��اع��ب��ي��ن

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الش���يخ محمد بن مب���ارك آل خليفة بمكتبه 
الش���باب  القضيبي���ة وزي���ر ش���ؤون  بقص���ر 
والرياضة هشام الجودر، والرئيس الفخري 
لن���ادي البحري���ن للتن���س علي فخ���رو، وكل 
م���ن رئي���س مجل���س إدارة الن���ادي خميس 
الن���ادي  إدارة  مجل���س  وأعض���اء  المقل���ة، 
فيص���ل الموس���وي، وميرزا الس���ماك، وعلي 
خنج���ي، حيث قدموا لس���موه الش���كر على 
رعايت���ه بطول���ة البحرين الدولية العاش���رة 
لناش���ئي التنس التي أقامها النادي مؤخرا، 
دع���م  م���ن  الن���ادي  يلق���اه  لم���ا  وتقديره���م 
متواص���ل لبرامج���ه التطويرية وأنش���طته 
الرياضية وأثر ذلك فيما تحققه البطوالت 
التي يقيمها النادي من نجاح واس���تمرارها 

عام بعد عام.
محم���د  الش���يخ  س���مو  ش���كر  جانب���ه،  م���ن 
ب���ن مب���ارك الحض���ور، معرب���ا ع���ن تقدي���ره 

لجه���ود الن���ادي ورئيس���ه ومجل���س إدارته 
وكل منتس���بيه، مؤكدا أهمي���ة دعم النادي 
ورياض���ة التنس في مملكة البحرين لتأخذ 

األخ���رى  الرياض���ات  جان���ب  إل���ى  مكانه���ا 
من حي���ث اإلقب���ال عليها وتش���جيعها لدى 

الالعبين والمحبين لهذه الرياضة.

وتس���لم س���مو الش���يخ محمد بن مبارك من 
الحض���ور هدي���ة تذكاري���ة؛ تقدي���را لدعمه 

ورعايته للنادي ولعبة التنس.

سمو الشيخ محمد بن مبارك مستقبال الرئيس الفخري ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

المنامة - بنا

متابعة تنظيم المصائد السمكية
التفاع��ل يحي��ي  عب��داهلل  ب��ن  وخال��د  البرنام��ج  تتاب��ع  اإلعم��ار”  “وزاري��ة 

والبني���ة  لإلعم���ار  الوزاري���ة  اللجن���ة  تابع���ت 
التحتي���ة، ف���ي اجتماعه���ا ال���ذي عقدت���ه أم���س 
برئاس���ة نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء الش���يخ 
خال���د ب���ن عب���د هللا آل خليفة، مح���اور برنامج 
تنظي���م الصيد وحماية الث���روة البحرية، وذلك 
على ض���وء موافقة مجلس ال���وزراء في وقت 
سابق من الشهر الجاري على اتخاذ اإلجراءات 
التنفيذي���ة الهادف���ة لتنظيم المصائد الس���مكية 
وخف���ض مس���تويات جه���د الصي���د ف���ي البيئ���ة 

البحرية وتطوير وتنمية الثروة البحرية.
وخ���الل االجتم���اع، أك���د الش���يخ خالد ب���ن عبد 
هللا أن تنظي���م الصيد وحماي���ة الثروة البحرية 
يع���د واحًدا من أه���م الموضوعات التي تتابعها 
اللجن���ة، وذل���ك ضم���ن سلس���لة مترابط���ة م���ن 
األم���ن  بتحقي���ق  العالق���ة  ذات  الموضوع���ات 
الغذائ���ي ف���ي مملك���ة البحرين، التي س���يجري 

بحثها تباًعا خالل األسابيع المقبلة.
���ن موافقة مجلس ال���وزراء على توصيات  وثمَّ

التحتي���ة  والبني���ة  لإلعم���ار  الوزاري���ة  اللجن���ة 
اإلج���راءات  م���ن  مجموع���ة  عل���ى  المرتك���زة 
والق���رارات التنفيذي���ة للحيلول���ة دون تده���ور 
المخزون السمكي بشكل أكبر بسبب استنزافه 

مش���اريع  ف���ي  والتوس���ع  الجائ���ر،  بالصي���د 
االس���تزراع الس���مكي وتشجيع االس���تثمار فيه 
ا، مش���يًرا إلى  ا وغذائيًّ باعتباره مورًدا اقتصاديًّ
أن جمي���ع تل���ك المح���اور ق���د ت���م أخذه���ا بعين 

االعتب���ار ف���ي برنام���ج تنظي���م الصي���د وحماية 
الث���روة البحرية الذي تعكف على إعداده وكالة 
الزراعة والثروة البحرية بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

يناق���ش برنامج “األمن” اإلذاعي في حلقته التي تذاع اليوم الخطط والبرامج المس���تجدة 
لبرنامج “مًعا” لمكافحة العنف واإلدمان، حيث يستضيف البرنامج مدير إدارة الوقاية من 

الجريمة مدير البرنامج علي أميني.

برنامج “األمن” اإلذاعي، تعده وتقدمه اإلدارة 
ب���وزارة  األمني���ة  والثقاف���ة  لإلع���الم  العام���ة 
الداخلي���ة بالتعاون مع إذاع���ة البحرين ويبث 
كل خميس في تمام الس���اعة 1.00 ظهًرا على 

الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم النقيب 
فاي���ز أمي���ن وش���يخة الزيان���ي وم���ن إخ���راج 
المخ���رج  الجمي���ري ومس���اعد  النقي���ب خال���د 

مساعد مالزم ثاني عبدالرحمن البطي.

خطط “مًعا” تحت المجهر

 


     
 





     


   
  

     
 


   






   
  

 
 



      





   
  

 
 









   
  

 
 





    



   
  

     
 









   
  

     
 









   
  

 
 





     



   
  

     
 









   
  

     
 





     



   
  

 


ا، وبعد إصدار مجلس الوزراء توجيهاته، التفاعل اإليجابي المجتمعي واإلعالمي المنادي والمرّحب بضرورة اتخاذ  « كما حيَّ
القرارات واإلجراءات الالزمة لحماية ما تبقى من المخزون السمكي بهدف تحقيق التعافي المنشود للثروة البحرية على 

المدى البعيد، منّوًها بأهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق النجاح المرجو من وراء الخطوات العالجية الرامية إلى تصحيح 
وضع الثروة البحرية في البحرين، األمر الذي يعكس ما يتمتع به المجتمع من وعي تام بأهمية هذا المورد الحيوي.

Û  ي���ن العام يقترب م���ن عتبة 12 مليار دينار. هذا ما طرحه مصرف البحرين الدَّ
المركزي. بالطبع هذا مؤشر يثير ذعرا اقتصاديا، ويكون بمثابة زجاج مطحون 
في داخل قارورة عس���ل أي دولة، فضال عن ش���عب. نحن نأكل الحصرم اليوم 
مع قطعة حلوى يابس���ة. الش���ك أن جل���د جيوب المواطنين بس���وط الضرائب 
الجنونية سبب نوعا من االنتعاش لالقتصاد البحريني، لكنه في المقابل نقل 
جيوب كثير من المواطنين لغرفة اإلنعاش، فبات الوضع بين انتعاش اقتصاد 
ين العام بالش���ك يهدد بهبوط حاد  وانع���اش ونع���ش جيب المواطن. زيادة الدَّ
لل���دورة الدموي���ة لالقتصاد البحريني الذي بات يس���تند إلى النفط والضرائب 
وبعض االس���تثمارات التي تقوم بتقطير األرباح من حنفية الربح. المغامرات 
االس���تثمارية هي جزء م���ن ))الليك(( الخطير وثقب واس���ع للنزف االقتصادي 
سابقا. ما نحن بحاجة إليه هو شد الحزام على الوزارات وشفط ذهون ترهل 
الس���فرات والمصروف���ات المبال���غ فيه���ا، والزائدة عن الحاجة، فه���ي أقرب إلى 
تعاسة مرفهة، ونحتاج تحويل العقلية إلى استثمار موارد إضافية لكل وزارة 
بمش���اريع ربحي���ة خارجة عن نس���ق مطرقة ق���رارات الضرائب، والرس���وم ألن 
االقتصاد كما الحياة عبارة عن دائرة، فما تربحه من المواطن بش���كل خاطئ 
س���تنفقه عليه في أمور أخرى من صحة وخدمات وحوادث مرورية؛ بس���بب 
وض���ع س���يكولوجي، وهذه قص���ة التوازن الكون���ي. أؤمن بالطبقي���ة في نظام 
القيمة المضافة، فعلى األغنياء الدفع بش���كل يختلف عن الفقراء. إن تحويل 
البحرين إلى واجهة سياحية واستثمارية تحتاج ضخ مزيد من الديمقراطية، 
واس���تثمارات ناجحة ال تكون بسياس���ة ))رمية ن���رد((، وتحويل البيروقراطية 
إلى ))ش���اورما(( تقطع بسكين الحداثة والقوانين المفتوحة والمواكبة للعصر، 
وتغيير موظفي ))التطفيش(( البيروقراطي، إضافة إلى تش���ريع قوانين أوسع 
حري���ة تقت���رب أكث���ر من إيق���اع حرية ال���دول المتحض���رة في جرع���ة الحرية 
الش���خصية خصوصا. البحرين في طريقها لعافي���ة جديدة، ولكن بحاجة إلى 
تكثيف الجهود، وتقليل ثاني أكس���يد كربون السياس���ة المتزايد وملح الهوس 

الديني إلى حالوة بسكويت الدين الوسطي.

بين النعش 
واإلنعاش 

سيد ضياء الموسويواالنتعاش

s.dheyaalmosawi
@gmail.com
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اس���تضافت مملك���ة البحري���ن ممثل���ة بهيئة البحري���ن للس���ياحة والمعارض أمس 
ال���دورة 109 الجتم���اع المجلس التنفيذي لمنظمة الس���ياحة العالمية الذي يضم 
35 دول���ة. ويعتب���ر المجلس التنفيذي لمنظمة الس���ياحة أهم لجنة س���ياحية في 
العال���م. وناق���ش االجتماع رؤية المنظمة لقطاع الس���ياحة العالمي بحلول العام 

2030، كما رسم خطط وأولويات القطاع خالل العامين المقبلين. 

العدي���د  ال���دورة مناقش���ة  ف���ي  وتم���ت 
م���ن الش���ؤون والمواضيع، بم���ا في ذلك 
تقري���ر األمي���ن الع���ام، وبرنام���ج العم���ل 
الع���ام، والتقري���ر المال���ي ال���ذي يفص���ل 
نتائ���ج التقري���ر المال���ي للس���نة المنتهية 
بتاري���خ 30 يونيو 2018، باإلضافة إلى 
مستجدات وحدة التفتيش المشتركة، 
وغيره���ا م���ن األم���ور اإلداري���ة. كذل���ك 
تم���ت مناقش���ة إع���داد تقري���ر الجمعية 
المنتس���بين  واألعض���اء  العمومي���ة 
باإلضاف���ة إلى انتخاب نواب الرؤس���اء 

للمجلس التنفيذي لعام 2019.
وأعلن���ت منظمة الس���ياحة العالمية عن 

نيته���ا للتركي���ز على 5 مقومات رئيس���ة 
 ،2018 بي���ن  م���ا  المقبل���ة  الفت���رة  ف���ي 
الرقم���ي،  والتح���ول  االبت���كار  وه���ي 
األعم���ال،  وري���ادة  واالس���تثمارات 
والتعلي���م والتوظي���ف، وتوفي���ر تجربة 
سفر آمنة وسلسة، وتحقيق االستدامة 
ف���ي المج���االت االجتماعي���ة والثقافية 

والبيئية.
وت���م اختي���ار البحري���ن متمثل���ة بهيئ���ة 
البحري���ن للس���ياحة والمع���ارض ضم���ن 
لمنظم���ة  التنفي���ذي  المجل���س  أعض���اء 
الس���ياحة العالمي���ة ف���ي الفت���رة ما بين 

2018 و2021.

وج���اء االختي���ار ضم���ن جه���ود الهيئ���ة 
عل���ى  الس���ياحي  القط���اع  لتطوي���ر 
المس���توى المحلي فضالً ع���ن إمكاناتها 
لتمثي���ل منطقة الش���رق األوس���ط نظًرا 
لقطاعه���ا الس���ياحي المتط���ور ومكانتها 
عالمي���ة  س���ياحية  كوجه���ة  الب���ارزة 

متطورة.
وم���ن بين األح���داث الت���ي أقيمت على 
اس���تضافت هيئ���ة  هام���ش االجتم���اع، 
الس���ياحة العالمية ورش���ة عم���ل رفيعة 
المس���توى ع���ن اإلدارة الذكي���ة لقط���اع 
الس���ياحة، واتخ���اذ الق���رارات المتعلق���ة 

بالبيانات الضخمة تحت مسمى: “كيف 
يمك���ن لحل���ول البيان���ات الضخمة دعم 
اتخ���اذ  ف���ي  الحكوم���ي  القط���اع  ق���ادة 

القرارات الذكية”. 
وتناولت الورش���ة جملة م���ن المواضيع 
وبن���اء  والتكنولوجي���ا  االبت���كار  ع���ن 

اس���تعرضت  كم���ا  الس���ياحة.  مس���تقبل 
مقدم���ة ع���ن التح���ول الرقم���ي وقياس 
القط���اع  ف���ي  االس���تثمار  عائ���د  أداء 
الس���ياحي، وت���م التط���رق إل���ى ال���ذكاء 
التجاري ووضع خارط���ة عمل البيانات 

الضخمة في القطاع السياحي.

اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي يضم 35 دولة

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

البحرين عضًوا بمجلس “السياحة العالمية”
دول���ة  35 ب��ح��ض��ور  للمنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  االج��ت��م��اع  ت��س��ت��ض��ي��ف  ال��م��م��ل��ك��ة 

“حظر األسلحة” تعقد اجتماعها الرابع
وكي��ل “الخارجي��ة”: العم��ل بالخط��ة الوطني��ة للجن��ة وتحقي��ق مقاصدها

عق���دت اللجن���ة الوطني���ة لحظ���ر اس���تحداث وإنت���اج واس���تعمال وتخزي���ن األس���لحة 
الكيميائي���ة وتدمي���ر تلك األس���لحة اجتماعها الراب���ع بالديوان العام ل���وزارة الخارجية 
برئاسة وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وبمشاركة 

أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وفي االجتماع، بحثت اللجنة الموضوعات 
المدرج���ة على ج���دول األعم���ال، واطلعت 
عل���ى نتائج المش���اركة ف���ي المؤتم���ر العام 
للوكال���ة الدولية للطاق���ة الذرية في دورته 
الثانية والستين، والذي عقد في فيينا في 

الفترة 21-17 سبتمبر 2018.
كم���ا اس���تعرضت نتائج ورش���ة العمل التي 
ت���م تنظيمه���ا ف���ي مملك���ة البحري���ن خالل 
الفت���رة 10-9 أكتوب���ر 2018، بالتع���اون مع 
لجنة األمم المتحدة المنشأة بموجب قرار 
مجلس األم���ن رق���م 1540 )2004( المعني 
بعدم انتش���ار أسلحة الدمار الشامل، وذلك 
بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن كافة 

الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
يذك���ر أن اللجن���ة األممي���ة أش���ادت بدعوة 
المملك���ة لعقد ه���ذه الورش���ة والتي تهدف 
للتع���رف على آلي���ة عملها والمس���اعدة في 
تحدي���د االحتياج���ات الالزم���ة لتنفيذ قرار 
مجل���س األم���ن آن���ف الذك���ر عل���ى الوج���ه 
األمثل وهو ما يؤكد حرص المملكة ممثلة 
باللجنة الوطنية على تعزيز التعاون القائم 

مع المنظمات الدولية.
وأكدت وكيل وزارة الخارجية أهمية العمل 
بخط���ة العم���ل الوطني���ة للجن���ة وتحقي���ق 
الالزم���ة  الخط���وات  ومتابع���ة  مقاصده���ا، 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيًا 

مع الرؤية االقتصادية للمملكة 2030.
وف���ي ه���ذا اإلطار ت���م اس���تعراض التعاون 
وبرنام���ج  الوطني���ة  اللجن���ة  بي���ن  القائ���م 

األم���م  منظم���ة  ف���ي  االس���تثمار  تروي���ج 
المتحدة للتنمي���ة الصناعية )اليونيدو( في 

مجال الكيمياء الخضراء. 
وفي ختام االجتماع توجهت وكيل وزارة الخارجية بالشكر لجميع أعضاء اللجنة  «

والوزارات والجهات الحكومية الممثلين عنها لجهودهم الحثيثة في إنجاح عمل 
اللجنة.

وكيل وزارة الخارجية تترأس اجتماع اللجنة الوطنية

المنامة - وزارة الخارجية

عقدت جولة المش���اورات السياس���ية بين وزارتي خارجية مملكة البحرين وروس���يا 
االتحادية أمس، وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو. وترأس وفد 
مملك���ة البحرين،  وكيل وزارة الخارجية للش���ؤون الدولية الش���يخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة، بينما ترأس الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

جرى خالل جولة المش���اورات السياسية، 
بح���ث العالق���ات بين البلدي���ن الصديقين، 
وس���بل دعمه���ا وتطويره���ا، كما ت���م تبادل 
وجهات النظر حول األوضاع والتطورات 
اإلقليمي���ة  الس���احتين  عل���ى  الجاري���ة 
المش���ترك،  االهتم���ام  ذات  والدولي���ة، 

ومكافحة التطرف واإلرهاب.
وخالل االجتماع، أكد الش���يخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تولي 
أهمي���ة كبي���رة وخاص���ة لتعزي���ز الش���راكة 
االتحادي���ة  روس���يا  م���ع  االس���تراتيجية 

الصديقة، مبيًنا أن المش���اورات السياسية 
تع���د آلية مهمة لتطوير هذه العالقات في 
مختل���ف المجاالت، إلى جانب البناء على 
مخرجات الحوار االستراتيجي الخليجي 
- الروسي، وكذلك منتدى التعاون العربي 

- الروسي.
وأك���د وكي���ل وزارة الخارجي���ة للش���ؤون 
الدولي���ة عم���ق ومتانة عالق���ات الصداقة 
البلدي���ن،  بي���ن  ترب���ط  الت���ي  والتع���اون 
والحرص المتبادل على مواصلة التنسيق 
الروس���ية  المواق���ف  مثمًن���ا  المش���ترك، 

مملك���ة  تج���اه  واإليجابي���ة  المش���رفة 
البحري���ن، وكذلك دور روس���يا ف���ي تعزيز 
األم���ن والس���لم الدوليين، مرحًب���ا بتعيين 
إيغ���ور كريمني���ف س���فيًرا جديًدا لروس���يا 
االتحادي���ة ل���دى المملك���ة، لإلس���هام ف���ي 

مسيرة التعاون الثنائي.
وشدد الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 

عل���ى أهمي���ة متابعة تنفيذ ما ت���م االتفاق 
علي���ه، في الزيارة الس���امية لعاه���ل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة إلى موسكو العام 2016، خصوصا 
أنه تم التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرات 
اقتصادي���ة،  مج���االت  تش���مل،  تفاه���م 
وتعاون عس���كري، وتقني وغيرها، عالوة 

عل���ى لجن���ة مش���تركة لتطوي���ر العالق���ات 
االقتصادي���ة، موضًحا أن هناك العديد من 

الفرص االستثمارية الواعدة والمتميزة.
وأعرب عن تطلع مملكة البحرين لمشاركة 
تنفي���ذ  ف���ي  بفعالي���ة  االتحادي���ة  روس���يا 
برام���ج رؤية البحري���ن االقتصادية 2030 
بما يخدم المصالح المش���تركة، السيما أن 
المملك���ة تمتلك اقتص���اًدا حيوًيا ومتنوًعا 
يتس���م باالس���تدامة في النمو والتنافسية 

والعدالة.
الب���الد  ورح���ب الجانب���ان بدع���وة عاه���ل 
لمش���اركة ضباط من س���الح الج���و الملكي 
م���ع  التأهيل���ي  البرنام���ج  ف���ي  البحرين���ي 
رواد محط���ة الفض���اء الروس���ية الدولي���ة 
بهدف تنظيم رحلة مشتركة إلى الفضاء، 
كم���ا أب���دى الجان���ب الروس���ي اس���تعداده 
صناع���ي  قم���ر  إط���الق  ف���ي  للمس���اعدة 

بحريني إلى الفضاء.

المنامة - وزارة الخارجية

روسيا مستعدة للمساعدة في إطالق قمر صناعي بحريني

جولة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البحرين وروسيا في موسكو

المنامة  - هيئة شؤون الكهرباء والماء

اس���تقبل وزي���ر ش���ؤون الكهرب���اء والم���اء عبدالحس���ين مي���رزا بمكتبه 
العض���و المنت���دب لش���ركة يوس���ف ب���ن أحم���د كان���و المح���دودة )كان���و 
 Greentech المتج���ددة( ب���در كان���و، يرافق���ه المدي���ر اإلداري لش���ركة
األردني���ة المتخصصة في تنفيذ مش���اريع الطاق���ة المتجددة وكفاءة 

الطاقة باسم الصالح.

وت����م في اللقاء إط����الع الوزير على 
تكنولوجي����ا  ف����ي  الش����ركة  نش����اط 
والخض����راء  النظيف����ة  الطاق����ة 
تعتب����ر  حي����ث  للبيئ����ة،  الصديق����ة 
ف����ي  الرائ����دة  الش����ركات  م����ن 
الش����رق األوس����ط الت����ي تق����دم هذه 
بخب����رات  وتتمي����ز  التكنولوجي����ا 

واس����عة ف����ي مج����ال الحف����اظ على 
البيئ����ة وترش����يد اس����تهالك الطاقة، 
وتس����عى الش����ركة لتأس����يس عالقة 
تعاون مع وحدة الطاقة المستدامة 
الكهرب����اء  ش����ؤون  لوزي����ر  التابع����ة 
والم����اء لتنفيذ مزيد من المش����اريع 

التطويرية في هذا المجال.

ميرزا: “كانو المتجددة” رائدة

أعرب بوغدانوف عن تطلع بالده لمزيد من التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين،  «
مثمًنا الدور المسؤول للمملكة في توطيد أركان السالم اإلقليمي، وكذلك 

اإلجراءات اإلصالحية والجهود التنموية الناجحة.وأشار إلى أن هناك العديد من 
الفرص االستثمارية المشتركة في الفترة المقبلة، وقد عبر عن تقديره العميق 

لمملكة البحرين لثبات مواقفها ومصداقية تحركاتها، مثمًنا النتائج التي أثمرت 
عنها جولة المشاورات السياسية بين البلدين، باعتبارها تمثل نقلة نوعية جديدة 

في مسار الشراكة الثنائية.

فرص استثمارية مشتركة

قال وزير الصناعة والتجارة  «
والسياحة زايد الزياني: 

“من خالل هذا االجتماع 
نسعى لمناقشة التحديات 

والفرص األساسية 
في القطاع السياحي، 

ومشاركة التجارب وابتكار 
الحلول لتطوير هذا 

القطاع الحيوي. نسعى 
أيًضا لتعزيز العالقات مع 
أعضاء المجلي التنفيذي 

في سبيل تحقيق 
أهداف منظمة السياحة 

العالمية”.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن  «
حمود آل خليفة: “نتطلع لتدشين منتدى االبتكار الذي سيقام اليوم على 

هامش اجتماع المجلس التنفيذي”.

مناقشة التحديات والفرص تدشين منتدى االبتكار
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هيكلة مستقبل العقارات في البحرين
خ���ال���د ب����ن ع����ب����داهلل ي���رع���ى اف���ت���ت���اح “ب���اي���ب���ك���س” ال���ي���وم

برعاي���ة كريم���ة م���ن ل���دن نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء الش���يخ خال���د ب���ن 
عب���دهللا آل خليف���ة، تنطلق صباح اليوم )الخميس( ال���دورة ال� 11 من الحدث 
العقاري الس���نوي “معرض البحرين الدول���ي للعقارات - بايبكس 2018” بمركز 
البحري���ن الدول���ي للمعارض والمؤتمرات على مدى 3 أيام بتنظيم من جمعية 

المهندسين.

تح���ت  الع���ام  ه���ذا  المع���رض  وينعق���د 
العق���ارات  مس���تقبل  “هيكل���ة  ش���عار 
ف���ي البحري���ن”؛ وذل���ك بهدف تش���جيع 
المناقش���ات في جميع أنح���اء المنطقة 
وعل���ى الصعيد الدولي على آفاق النمو 

لسوق العقارات في الشرق األوسط.
ويع���ود “بايبك���س” ف���ي دورت���ه ال���� 11 
ليؤك���د ال���دور الحي���وي ال���ذي يتمتع به 
اقتص���اد المملك���ة المتن���وع م���ن خالل 
تسليط الضوء على اإلنجازات الرئيسة 
التحتي���ة  البني���ة  مش���اريع  إط���ار  ف���ي 
والعقارات والمشاريع الترفيهية ضمن 

خطط العروض التنافسية والجذابة.
وبهذه المناس���بة، أع���رب رئيس اللجنة 
المنظم���ة للمع���رض محمد الس���يد، عن 
شكره وتقديره لتفضل الشيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة على دعمه المس���تمر 
لهذا المعرض منذ انطالقته األولى في 
الع���ام 2004، مؤك���دا أن ه���ذه الرعاي���ة 
هي التي حققت للمعرض استمراريته، 
وجعل���ه واح���دا م���ن أب���رز التجمع���ات 

العقارية على صعيد دول المنطقة.
إمكان���ات  ن���رى  أن  “يس���عدنا  وق���ال: 
النم���و ضمن س���بل التوس���ع في س���وق 

العق���ارات، وأن نمث���ل منص���ة للمجتمع 
ضم���ن القطاع الذي يجمعنا في س���بيل 
نم���و اقتص���اد العق���ارات ف���ي المملك���ة، 
نحن نشهد نمو المعرض وازدياد قوته 

كل عام، ونحن نتش���رف بتقديم الدعم 
المس���تمر ونفخ���ر بنوعي���ة التط���ورات 

التي يتم عرضها”.
م���ن  مجموع���ة  المع���رض  ويش���مل 
واإلقليميي���ن  المحليي���ن  العارضي���ن 
الت���ي  المش���اريع  س���يعرضون  الذي���ن 
ُأطلقت حديثا ضم���ن النطاق اإلقليمي 
والدول���ي، إذ يش���تمل المع���رض عل���ى 
أكثر من 50 عارضا و100 مش���روع من 

جميع أنحاء المنطقة.
يستمر المعرض حتى الثالث  «

من نوفمبر؛ لتقديم فرص واعدة 
للمستثمرين وشركات التنمية 

والمؤسسات المالية والمؤسسات 
القانونية ومعاينة المستهلكين 

للمشروعات والوصول إلى 
المستهلكين ومناقشة واتخاذ 

القرارات في بيئة مفتوحة.

محمد السيد

المنامة - بنا

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

أك���دت األمي���ن الع���ام للمجل���س األعل���ى للم���رأة هال���ة األنصاري ل���� “الب���اد” أن أوضاع 
العامات في رياض األطفال تعد من البرامج التي يضعها المجلس على رادار عمله؛ 

نظرا ألهمية هذا القطاع الريادي ودوره في تقديم الرعاية المبكرة لألطفال.

وذك����رت: أن المجلس كمؤسس����ة رس����مية 
معنية بالمرأة البحرينية ومتابعة تقدمها 
في مج����ال العمل، ينظر إل����ى هذا القطاع 
كخدمة مس����اندة تس����تدعي منه االهتمام 

بأوضاع المرأة العاملة فيه.
وطن����ي  برنام����ج  وج����ود  إل����ى  وأش����ارت 
متكام����ل للنه����وض بهذا القط����اع وأوضاع 
العامالت فيه يتطلع المجلس إلى تفعيله 
ف����ي المس����تقبل القريب، حي����ث تم توقيع 
األط����راف  م����ع  المش����ترك  العم����ل  اتف����اق 
العم����ل  وزارة  ف����ي  والمتمث����ل  المعني����ة 
التربي����ة  ووزارة  االجتماعي����ة،  والتنمي����ة 
البحري����ن، وتمكي����ن  والتعلي����م، وجامع����ة 

كجهة ممولة.

وتابع����ت: عل����ى الرغ����م م����ن ك����ون ري����اض 
القط����اع  مؤسس����ات  م����ن  تع����د  األطف����ال 
س����وق  بديناميكي����ة  المحك����وم  الخ����اص 
الدول����ة ألوض����اع  مراع����اة  أن  إال  العم����ل، 
الم����رأة العامل����ة ف����ي ه����ذا القط����اع دفعه����ا 
إلى العمل عل����ى توفير البرامج التدريبية 
والدعم المالي له، بما يطور من الخدمات 
المس����اند الت����ي تمكن المرأة م����ن الحضور 

في مجال العمل.
ونوه����ت ب����دور جامع����ة البحري����ن كأح����د 
األط����راف ف����ي تقدي����م البرنام����ج النوعية 
التي تعمل من خاللها على س����د الفجوات 
في مهارات العاملين في هذا القطاع، بما 

يحسن من أجورهم.

وتابعت أن تحسين أوضاع العامالت  «
وتقديم التدريب الالزم لهم، سيقابله 
الدفع نحو مرحلة انتقالية قد تتطلب 

إطالة ساعات العمل، ورفع الرسوم 
الدراسية بالتماشي بما يحسن من 

جودة الخدمات، وال يثقل كاهل األسر.

زار س���فير دولة اإلمارات الش���يخ س���لطان 
بن حمدان، أمس مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، وعددا 
من البيوت المتفرعة عنه، حيث استقبلته 
رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم 
وأعضاء مجلس األمناء الشيخة مي بنت 

محمد آل خليفة. 

وأثن���اء الجول���ة، تع���ّرف الش���يخ س���لطان 
عل���ى عمل المركز األهلي ال���ذي يعمل منذ 
17 عام���ًا عل���ى إحياء األماكن عبر نش���اط 
يتضم���ن محاض���رات وأمس���يات ش���عرية 
وفنية وإعالمية تعدت 500 أمسية قّدمه 

المركز في 16 موسما ثقافيا.
وأش���اد الس���فير اإلمارات���ي بعراق���ة المركز 

والبي���وت المتفرع���ة عنه وبم���ا تحمله من 
م���وروث عمران���ي، يوثق ذاك���رة تاريخية 
وثقافي���ة لمملك���ة البحري���ن، ويش���هد على 
القام���ات الفكري���ة واألدبي���ة الب���ارزة التي 
كان له���ا أثر ب���ارز في المج���االت المعرفية 
واألدبية، كما اطلع على استراتيجية مركز 

الشيخ إبراهيم والمشاريع المستقبلية.

هالة األنصاري 

األنصاري ل� “^”: تحس��ين األجور وإطالة ساعات العمل

الس��فير اإلماراتي يب��دي إعجابه بعراقة الص��رح التاريخي

برنامج للنهوض بعامالت رياض األطفال

مركز الشيخ إبراهيم ذاكرة ثقافية
رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم وأعضاء مجلس األمناء مع السفير اإلماراتي 

ثمن أس���تاذ واستش���اري طب العائلة، وعضو ومستش���ار المنظمة العالمية ألطباء 
العائل���ة، فيص���ل الناصر جهود القي���ادة الحكيمة والحكومة الرش���يدة في االرتقاء 
بالخدم���ات العاجية في مملكة البحرين والوصول بهذه الخدمات إلى مس���تويات 
رعاي���ة عاجي���ة متقدم���ة جعل���ت م���ن المؤسس���ات والمراف���ق الصحي���ة البحرينية 

نموذجا يحتذى به في الدول المجاورة.

قان����ون  إق����رار  أن  إل����ى  الناص����ر  وأش����ار 
الضم����ان الصحي ودخوله حي����ز التنفيذ 
يعني دخ����ول مملكة البحري����ن تدريجيا 
إل����ى مرحلة نظام صحي جديد قد يظن 
البعض أنه يقلل من مسؤولية الحكومة 
في ه����ذا الجان����ب، ولك����ن بالحقيقة فإن 
تطبيق قان����ون الضمان البد أن يزيد من 
المس����ؤولية الملقاة على عاتق الحكومة 
ممثلة ف����ي وزارة الصحة، حيث إنه من 
ح����ق المواط����ن عل����ى أي دول����ة واجبات 
رئيس����ة ثالث����ة ال يج����ب أن تتخلى عنها، 

وأال تمن����ح مس����ؤوليتها بالكام����ل طرف����ا 
ثانيا. 

وأوضح أن تلك الخدمات تشمل، قطاع 
الصح����ة والتعلي����م والس����كن، فالمواطن 
الذي يكون مس����تقرا في سكنه ومطمئنا 
على مس����تقبله، والذي يتمكن من تعليم 
أطفاله تعليما جيدا من خالل مؤسسات 
الدول����ة التعليمي����ة، وم����ع توف����ر الضمان 
الصحي لهم سينشأ مما الشك فيه جيل 
واٍع علمي����ا ومثق����ف في إدراكه وس����ليم 
بدنيا، له����و الجيل الذي يع����ول عليه في 

االنتماء والمواطنة والمساهمة في بناء 
مستقبل ونهضة بلدنا البحرين.

وأفاد فيما يخص قطاع الصحة: بالرغم 
م����ن أن هذا القط����اع يكلف مبال����غ طائلة 
من الميزاني����ات في الدول المتقدمة، إال 
أن االستثمار فيه يعطى المردود المفيد 

للدول����ة، مش����يرا إلى����أن الم����ردود الم����ادي 
والمعن����وي واالقتص����ادي لالس����تثمار في 

الرعاية الصحية األولية كبير جدا.
وش����دد على أنه من الض����روري أن يبقى 
مس����ؤولية  ضم����ن  الصح����ي  القط����اع 
الدولة م����ن خالل االس����تمرار في توفير 
الخدمات الصحي����ة المميزة للمواطنين، 
كاف����ة  عل����ى  الرقاب����ة  بس����ط  وكذل����ك 
مقدم����ي الخدمات الصحية الخاصة من 
مستش����فيات ومراكز صحي����ة وعيادات 
وغيره����ا، لك����ي ال يطغ����ى الرب����ح المادي 
لبعض المؤسس����ات على ج����ودة الرعاية 

المقدمة للمواطن.
وبي����ن الناص����ر أن ه����ذا الحدي����ث ينقلن����ا 
لإلش����ارة لموض����وع خصخص����ة القط����اع 
الصح����ي، وأن����ا أعتق����د أن����ه ال ضي����ر م����ن 
وج����ود قطاع صح����ي خاص م����ن مراكز 
ومستش����فيات وعيادات توف����ر خدمات 

صحي����ة، إال أن كل ه����ذا يج����ب أال يلغي 
الخدم����ات  توفي����ر  ف����ي  الحكوم����ة  دور 
الصحي����ة الجي����دة، ومراقب����ة الخدم����ات 
الصحي����ة الموفرة من جان����ب القطاعات 
الخاص����ة الت����ي الب����د أن تك����ون متمي����زة 
لك����ي تعمل على جذب وإنماء الس����ياحة 
العالجي����ة في البالد الت����ي بدورها تعمل 
عل����ي تنمي����ة الق����وة االقتصادي����ة للب����الد 

وتوفير الوظائف للبحرينيين. 
ودع����ا البروفس����ور الناص����ر، وال����ذي يعد 
لمفه����وم  الرئيس����يين  الداعمي����ن  أح����د 

ط����ب  برام����ج  وإنش����اء  العائل����ة  طبي����ب 
العائلة وتقييم أطباء العائلة في الوطن 
العرب����ي، إل����ى العمل على سياس����ة تقوم 
على مفه����وم “طبيب عائلة ل����كل عائلة”، 
وبالتال����ي الب����د من زي����ادة ع����دد البرامج 
التدريبي����ة لط����ب العائلة وفت����ح المجال 
لزي����ادة ع����دد الملتحقي����ن به����ذه البرامج 
مم����ا يعمل عل����ى زيادة ع����دد الخريجين 
العائل����ة  العائل����ة؛ ألن ط����ب  م����ن أطب����اء 
يعتب����ر قاعدة الهرم ألي منظومة صحية 

مقدمة للمواطنين. 

وأردف أن متوسط عدد أطباء العائلة البحرينيين الحاليين هو في حدود  «
400 طبيب، بينما ولتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات 

الصحية األخرى )من أن يكون طبيب عائلة واحدا لكل 1600 إلى 1800 مواطن(، 
فالبحرين بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 800 طبيب عائلة، وقد تزداد 

الحاجة الى أطباء العائلة بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي. وختم الناصر 
بالقول: إن استيعاب البرنامج الوحيد الحالي لتدريب طبيب العائلة بالمملكة 

قليل جدا، وال يتوافق مع احتياجات البالد.

الناصر: يجب أال تتخلى الدولة عن الصحة والتعليم والسكن

فيصل الناصر

“الخيرية الملكية” تحّفز “اإلبداع”
وال���ق���ي���ادة اإلدارة  م����ه����ارات  ي���ع���رض  ال���س���ي���د  م��ص��ط��ف��ى 

ش���حذ أمين عام المؤسس���ة الخيرية الملكية مصطفى السيد طاقات وأفكار موظفي ومنتسبي المؤسسة أمس، في 
يوم ُخصص لإلبداع، أطلق تحت عنوان “تنمية القوة اإلبداعية والمهارات اإلدارية”.

ولخ���ص الس���يد خب���رة تزي���د ع���ن 40 عام���ا ف���ي الهندس���ة 
واإلدارة والعم���ل الع���ام والتطوعي، في محاضرة اتس���مت 
ب���� “الس���هل الممتن���ع” رك���ز فيها عل���ى أهمية إلغاء “الفش���ل” 
وعدم االستس���الم أمام أي تحد مهما كان حجمه للنهوض 

بالمؤسسات واألعمال إلى درجة اإلبداع.
المحاضرة وجهت لموظفي المؤسس���ة وبعض المتطوعين 
العاملين معها، حيث عرض الس���يد مبادئ اإلدارة الناجحة 
ف���ي القي���ادة وأس���اليب التعام���ل م���ع أعض���اء ف���رق العمل 

بحسب مصادر القوة والتميز. 
كم���ا تناول الس���يد العديد من النظري���ات اإلدارية الحديثة 
مثل “تفكاس” و”موس���يف” و”كريم���وك” والتي تهتم بطرق 
م���ع  العقب���ات  النج���اح، ومواجه���ة  العم���ل لتحقي���ق  إدارة 

االهتمام بالموارد البشرية.
واستش���هد الس���يد باإلنجاز الكبير الذي حققه ممثل جاللة 

المل���ك لألعم���ال الخيرية وش���ؤون الش���باب س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليفة لدى فوزه ببطول���ة العالم للرجل 
الحديدي وكيف أن س���موه حفز فريقه وأشرك الجميع في 
تحقي���ق هذا اإلنجاز وكذلك توجيه س���موه جميع موظفي 
المؤسس���ة بتقديم م���ا يرونه من اقتراحات واستش���ارات؛ 
م���ن أج���ل تطوي���ر عم���ل المؤسس���ة باعتب���ار أن الجمي���ع 

مستشارون، وأن الهدف واحد. 
وأوضح أن الفكرة هدفت إلى الحصول على 120 مقترحا 
بنهاية 2018، إال أن السياسة التحفيزية التي اتبعها سموه 

أنتجت 140 مقترحا حتى اآلن، تم تنفيذ العديد منها.

خبرات وتجارب عملية 

اس���تضافت المؤسس���ة هيم���ن جوش���ي الفائ���ز بالعديد من 
الجوائ���ز العالمية ف���ي قوة الذاكرة الذي ق���دم تجربته في 

هذا المجال، فيما قدم المدير السابق بشركة نفط البحرين 
عيس���ى األنصاري ورقة عمل تضمنت تجربته وخبرته في 
إدارة وتنفي���ذ المش���اريع بطريق���ة إبداعية، وآلي���ة التعامل 
مع األزمات وحل المش���كالت. ثم عرض مدير إدارة تقنية 
المعلوم���ات والمعرف���ة بش���ركة “جيب���ك” عدن���ان المحم���ود  
طرق اس���تخدام اإلبداع؛ لتحقيق النجاح والتميز في عمل 

الشركة التي استطاعت الوصول إلى العالمية.

 جميل حميدان

محرر الشؤون المحلية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أع���رب وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، 
رئي���س مجل���س إدارة هيئ���ة تنظي���م س���وق 
العم���ل جميل حمي���دان عن اعت���زازه وفخره 
بفوز هيئة تنظيم سوق العمل بجائزة أفضل 
الممارسات الحكومية عن مشروعي )تصريح 
العم���ل المرن( و)مرك���ز حماية ودع���م العمالة 
الوافدة(، وتكريمها خالل الملتقى الحكومي، 
مش���يدا بالنقلة النوعية التي أحدثها الملتقى 

على مستوى األداء الحكومي.
وق���ال إن مملك���ة البحري���ن حقق���ت إنجازات 
دولي���ة عديدة في المج���ال العمالي وإصالح 

السياس���ات  بفض���ل  وذل���ك  العم���ل،  س���وق 
الحكيم���ة الت���ي تتبعه���ا الحكوم���ة ف���ي ظ���ل 

المسيرة التنموية الشاملة لجاللة الملك.

حميدان: البحرين تحقق إنجازات دولية

Û  أعجب وأتفف من بعض المترش���حين النيابيين الذين ال يزالون في بداية
الطريق الصعب، إلقناع الن���اس بجدوى برامجهم االنتخابية، وبكفاءتهم، 
وصدقه���م، وه���م يروج���ون على مس���امع المواطني���ن المكلومي���ن رغبتهم 

المبكرة بمناصب قيادية في المجلس القادم، حال فوزهم باالنتخابات.
Û  وال أعل���م م���ن أين أتتهم الثق���ة المفرطة بالفوز، أو بم���دى اهتمام المواطن

لرغباته���م ه���ذه، والت���ي تجس���د ذروة الطموح الش���خصي، و)األن���ا(، بعيًدا 
ع���ن أولوياته ابن البل���د، والتي ألجلها أوجد البرلم���ان، والمجالس البلدية، 

وبرامج عمل الحكومة، والدولة نفسها.
Û  وال أعلم كذلك، النوايا الحقيقية التي دفعت هؤالء المرشحين، ألن يقفزوا

عل���ى أولوي���ات المواطنين، بال مباالة، ويتقاس���موا –عل���ى هواهم- كعكعة 
مناص���ب المجلس القادم، بتصاريح صحفية، تجهر صراحة ش���هيتهم لهذا 

المنصب، وذاك.
Û  ،ويميز انتخابات هذا العام، الشعارات )السوبرمانية( لعدد من المترشحين

والشعارات )الملصحية( آلخرين غيرهم، والتي كشفت كلها باكرا، انفصال 
هؤالء عن الواقع البحريني، وبعدهم عن هموم الناس، ونظرتهم العوجاء 

لطبيعة العمل البرلماني، ولالنتخابات نفسها.
Û  كل ه���ذه الممارس���ات، تدفعنا ألن نؤكد مجددا، أهمية االختيار المترش���ح

ذي الخلفي���ة االجتماعي���ة والسياس���ية والخدمي���ة، المعروف���ة، والمجرب���ة 
من الناس، للمترش���ح ذوي السمعة الحس���نة، واألخالق القيمة التي تزكيه 

لجموع أبناء الدائرة، وتقدمه لهم.
Û  وأذكر أيضا بأن البرامج االنتخابية في نهاية المطاف، مجرد )رأي( ال يلزم

الدول���ة، أو الحكومة بش���يء؛ ألن هنالك أولويات إس���تراتيجية، وميزانية 
محدودة، وَدين عام، وأمور أخرى كثيرة، تضع موجة طموح المترشحين 

في مهب الريح.

همهم 
المناصب 
وليس المواطن

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بدور المالكي من المنامة

سيدعلي المحافظة



المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

هنأ رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية وهيب الخاجة، رئيس الجامعة غس���ان عواد وكافة منتس���بي الجامعة بمناس���بة 
حص���ول الجامع���ة عل���ى تصني���ف متقدم على مس���توى الجامع���ات العربية بحس���ب التقرير الس���نوي ال���ذي يصدره مرك���ز تصنيف 

الجامعات العالمي المختص دوليا بمجال تصنيف الجامعات.

وأظه���ر التقري���ر حص���ول الجامعة عل���ى المركز 
الخاص���ة  الجامع���ات  مس���توى  عل���ى  األول 
بالبحرين والمركز ال� 45 على مستوى الجامعات 
العربي���ة  في التقييم ال���ذي ُأجري على أكثر من 
1000 جامعة عربية هذا العام خضعت جميعها 

لمعايير فحص موحدة.
ثالث���ة  أه���م  م���ن  تصنيف QS واح���دا  ويعتب���ر 
ويص���در  العال���م،  ف���ي  للجامع���ات  تصنيف���ات 
Quacquarelli Sy� مؤسس���ة  ع���ن  (����نويا 

monds( المختص���ة بالتعلي���م العالي، وتش���تمل 
معايي���ر التصنيف المعتمدة للجامع���ات العربية 
على مجموعة من الجوانب التعليمية والبحثية 
وتأثي���ر الجامعة ف���ي الحيز المحل���ي والعالمي. 
وف���ي كلم���ة ألقاه���ا في حف���ل أقامت���ه الجامعة، 
الجامع���ة  أن  األمن���اء  مجل���س  رئي���س  ص���ّرح 

عازم���ة على تطوير المنظوم���ة األكاديمية فيها، 
وتحس���ين األداء، واالرتق���اء بالمخرج���ات التي 
تم���د القطاع���ات الحكومية والخاص���ة بالكوادر 

المؤهل���ة، كم���ا ق���دم ش���كره ألعض���اء الهيئتي���ن 
عل���ى  الجامع���ة  ف���ي  واإلداري���ة  األكاديمي���ة 
جهودهم للنهوض باسم الجامعة محليا وعربيا.

اس���تقبلت وكي���ل وزارة التربي���ة والتعلي���م المس���اعد للخدم���ات التربوية واألنش���طة 
الطالبي���ة  ش���يخة الجيب وفد مملكة البحرين المش���ارك في التصف�ي���ات النهائية من 
مس���ابقة تح���دي الق���راءة العربي ف���ي دورتها الثالث���ة، وذلك بمطار البحري���ن الدولي، 
بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومديري المدارس المشاركة وأولياء أمور الطلبة 
المش���اركين. وضم الوفد الطلبة العش���رة األوائل على مس���توى المملكة، من أصل 50 

ألف طالٍب وطالبة شاركوا من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

وأعربت الجيب عن خالص الشكر والتقدير 
م����ن قب����ل  ُبذل����ت  الت����ي  المتمي����زة  للجه����ود 

قطاعات ال����وزارة المختلفة، ومن المدارس 
مش����اركة  لتك����ون  والخاص����ة،  الحكومي����ة 

المملك����ة ذات نوعي����ة عالي����ة تتناس����ب م����ع 
معرب����ًة  المس����ابقة،  له����ذه  الكبي����رة  القيم����ة 
ع����ن تهنئه����ا للطلب����ة المش����اركين بتمي����ز في 
بدول����ة  دب����ي  بإم����ارة  النهائي����ة  التصفي����ات 
اإلمارات العربية المتح����دة، وفي مقدمتهم 
للطالب����ة ن����وران عبدال����رؤوف البلوش����ي من 
مدرس����ة اإليم����ان، والت����ي ت����م تكريمه����ا في 
الحفل الختام����ي للمس����ابقة، لحصولها على 

المركز األول على مستوى طلبة المملكة.

جامعة العلوم التطبيقية تحتفل بمناسبة الحصول على التصنيف المتقدم

األولــى علــى الجامعات الخاصــة بالبحرين والـــ 45 عربيا

“التربية”: مشــاركة المملكة تتناســب مع قيمة المسابقة

“العلوم التطبيقية” تكتسح الترتيب

أوائل البحرين يلمعون في “تحدي القراءة”
جانب من االستقبال

المنامة - تسهيالت البحرين

الش���ركة  البحري���ن؛  تس���هيالت  أك���دت 
المالي���ة الرائ���دة، دعمه���ا لمب���ادرة ول���ي 
العهد نائ���ب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
آل  ب���ن حم���د  س���لمان  األمي���ر  الملك���ي 
خليف���ة تح���ت وس���م #فريق_البحرين، 
معبرين ع���ن تأييدهم وفخرهم بالعمل 
عل���ى تحقي���ق رؤى وتطلع���ات المملكة 
والعم���ل ال���دؤوب لتج���اوز التحدي���ات 

وتحقيق مستقبل باهر للمملكة.

“التسهيالت” تدعم “فريق البحرين”

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نظم���ت إدارة الخدم���ات الطالبي���ة بوزارة التربي���ة والتعليم لقاء اإلرش���اد المهني 
األول لطلب���ة المرحل���ة اإلعدادي���ة بعنوان )مس���تقبلي الدراس���ي .. تش���ارك وقرار(، 
بحض���ور وكي���ل ال���وزارة لش���ؤون التعلي���م والمناه���ج ف���وزي الج���ودر وع���دد م���ن 
المس���ؤولين، وبمش���اركة 300 طال���ب وطالب���ة وعدد م���ن المرش���دين االجتماعيين 

وأولياء األمور، وذلك بصالة الوزارة بمدينة عيسى.

الطلب���ة  الج���ودر  دع���ا  اللق���اء،  وخ���الل 
المقبلي���ن عل���ى دخول المرحل���ة الثانوية 
إلى االطالع على المستجدات األكاديمية 
وربطه���ا  الحديث���ة  والتخصص���ات 
باحتياج���ات س���وق العم���ل ومتغيرات���ه، 
في س���بيل الوصول إل���ى المواءمة التي 

تس���عى الوزارة لخلقها مع قطاع األعمال 
وس���وق الوظائف، كما ح���ث الطلبة على 
العملي���ة  المه���ارات  اكتس���اب  ض���رورة 
المع���ززة للتحصيل األكاديم���ي كالمقدرة 
على التعبير والتواصل ومهارات اإلقناع 

والعمل الجماعي.

300 طالب إعدادي بلقاء اإلرشاد المهني

ف���ي إطار حرصها على دعم أطر الش���راكة 
والتعاون م���ع القطاع التعليم���ي والمهني، 
ش���اركت مؤسس���ة ثراي���ف لالستش���ارات، 
ممثلة بالمؤس���س والرئي���س التنفيذي في 
اجتماع CAG للس���نة الثانية على التوالي 
عبي���ر المعتوق، وذلك إثر دعوة تلقتها من 
كلية بولتكنك البحرين، حيث تنظم الكلية 
هذا اللقاء بش���كل س���نوي تدعو فيه عدًدا 
م���ن ممثلي س���وق العمل لش���تى المجاالت 
والتخصص���ات التي تقدمه���ا الكلية، وذلك 
للتأك���د من أن التخصص���ات التي تطرحها 
الكلي���ة من ضم���ن االحتياج���ات المطلوبة 
لس���وق العمل وبأن تكون مخرجات الكلية 

متوافقة مع تلك االحتياجات. 
ثراي���ف  مؤسس���ة  ش���اركت  حي���ث 
لالستش���ارات في قطاع الموارد البش���رية 
بهدف تطوير منه���ج اإلدارة واألعمال في 
الكلي���ة وطرح���ت المعت���وق ع���دة مرئيات 
قط���اع  احتياج���ات  لمواكب���ة  وتص���ورات 

الموارد البشرية في سوق العمل.

“ثرايف” تشارك 
 CAG في اجتماع

بـ “البوليتكنك”

اس���تقبل الرئي���س التنفي���ذي لهيئة المعلوم���ات والحكومة اإللكتروني���ة محمد  القائد، مدير ع���ام المديرية العام���ة لتقنية المعلومات 
بوزارة البلديات اإلقليمية بسلطنة عمان الشقيقة  خالد الزدجالي، ضمن البرنامج المعد له خالل زيارته لمملكة البحرين. 

رّحب القائد بالزي���ارة الرامية إلى االطالع 
على التج���ارب والمب���ادرات الناجحة التي 
تبنته���ا مملك���ة البحري���ن في مج���ال تقنية 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، وبحث 
س���بل تبادلها واالستفادة منها، بما ينعكس 
أث���ر ذل���ك عل���ى تعزي���ز الروابط المش���تركة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث 
ج���رى اس���تعراض االس���تراتيجية الوطنية 
البحري���ن  لمملك���ة  اإللكتروني���ة  للحكوم���ة 
التكنولوجي���ا  تبن���ي  تعزي���ز  ف���ي  ودوره���ا 
الحديث���ة في القطاع الحكومي بما يس���هم 
ف���ي تطوي���ر ج���ودة خدماتها وزي���ادة رضا 
جمي���ع المتعاملي���ن، إل���ى جان���ب االط���الع 
على األنظمة الوطنية مثل نظام تصاريح، 
ونظام بنايات، إضافة إلى التعريف بجهود 
الهيئة في مجال إعادة هندسة اإلجراءات 

للخدمات الحكومية وتصميمها بما يتالءم 
والمتزاي���دة  المتغي���رة  االحتياج���ات  م���ع 

الحكومي���ة  والمؤسس���ات  للمواطني���ن 
والخاصة.

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية مستقبال خالد الزدجالي

المعلومــات تقنيــة  تجربــة  علــى  يطلــع  عمانــي  وفــد 

استعراض استراتيجية الحكومة اإللكترونية
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إعالن الفائزين بـ “قصص المدارس الصغيرة”
ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��زي��ز  ف���ي  ف��ع��ال��ي��ة  األدوات  أك��ث��ر  م��ح��م��د:  ب��ن��ت  ه���ا 

اس���تقبلت المكتبة الخليفية بمدينة المحّرق أمس حفل اإلعالن عن الفائزين بمس���ابقة 
“قصص المدارس الصغيرة” التي تنّظمها مؤسس���ة “بحرين ترست” الخيرية، بالتعاون 

مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار. 

وشهد الحفل حضور المديرة العامة للثقافة 
والفن����ون بهيئ����ة الثقاف����ة الش����يخة ه����ال بنت 
محم����د آل خليف����ة، ورئيس����ة مجل����س أمن����اء 
“بحرين ترست” فاطمة البلوشي، إضافة إلى 
وج����ود لجنة التحكي����م والفائزين والمهتمين 

بالشأن الثقافي.
وقالت الشيخة هال بنت محمد: “نرّحب بكم 
ف����ي المكتب����ة الخليفية، هذا المعل����م الثقافي 
ف����ي  العل����م والمعرف����ة  نش����ر  ال����ذي يواص����ل 
البحرين والمح����ّرق التي نحتفي بها عاصمة 
للثقاف����ة اإلس����المية لع����ام 2018م”، مؤّك����دة 
أن الهيئ����ة تس����عى دوًم����ا ليكون له����ا دور في 
المش����اريع التنويرية والمعرفي����ة. وأكدت أن 
المنجز الثقافي يتحقق بفضل تكاتف جهود 

الجميع والتعاون البّناء. 
وأشارت إلى أن قصص األطفال تعد من أكثر 
األدوات فعالي����ة في تعزيز اللغة العربية لدى 
األجي����ال القادم����ة وتعليمهم القي����م األصيلة 
بالقضاي����ا  العربي����ة وتوعيته����م  للمجتمع����ات 
موضح����ة  والعالمي����ة،  واإلقليمي����ة  المحلي����ة 
أن األجي����ال الصغيرة هي المس����تقبل الواعد 

لمملكة البحرين وبقية الدول العربية.
بدوره����ا، ش����كرت البلوش����ي هيئ����ة البحري����ن 
للثقاف����ة واآلث����ار ممثل����ة بالش����يخة م����ي بنت 
محم����د آل خليف����ة لجهودها في دعم الحراك 
الثقافي في البحرين بكافة أش����كاله. وقالت 
“نتائ����ج المس����ابقة اإليجابية ه����ي ثمرة دعم 
الهيئ����ة، المش����اركة الفاعل����ة من المتس����ابقين 

والعم����ل الجاد من لجنة التحكيم”. وأضافت 
تبّن����ت مقت����رح هيئ����ة  “بحري����ن ترس����ت”  أن 
كل  المس����ابقة  تق����ام  ب����أن  واآلث����ار  الثقاف����ة 
عامين بالتزامن مع معرض البحرين الدولي 
للكت����اب. وأعلن����ت “بحرين ترس����ت” بعد ذلك 
أس����ماء الفائزين، حيث حصلت نجيبة السبع 

عل����ى المرك����ز األول، وكان المرك����ز الثاني من 
نصي����ب إيمان مقدار، فيم����ا حصلت رنا علي 
عل����ى المرك����ز الراب����ع. أم����ا المرك����ز الخام����س 
فف����ازت فيه منيرة س����وار وحص����ل مصطفى 
عب����د الفت����اح على المرك����ز الس����ادس، وأخيًرا 

فازت بتول األجاويد بالمركز السابع.

لقطة تذكارية مع الفائزين

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة المالية

أكد وزير المالية الش���يخ أحمد بن 
محم���د آل خليف���ة عم���ق عالقات 
التع���اون المش���ترك م���ع جمهورية 
مصر العربية الش���قيقة في ش���تى 

المجاالت، خصوصا في المجاالت 
المالية. ج���اء ذلك ل���دى اجتماعه 
أم���س م���ع وزي���ر المالي���ة المصري 

محمد معيط.

تدعيم التعاون المالي مع مصر

“فريق البحرين” أفضل مركز للتكنولوجيا المالية
التكريم دعم قوي لجهود المملكة في تطوير القطاعات التجارية الناشئة

فاز فريق البحرين والذي يمثله كل من مصرف البحرين المركزي ومجلس البحرين 
للتنمي���ة االقتصادي���ة وخليج البحرين للتكنولوجيا المالي���ة، بجائزة مهمة لمبادراته 
ف���ي مج���ال التكنولوجي���ا المالية.وقد نال فري���ق البحرين على جائ���زة “أفضل مركز 
للتكنولوجي���ا المالي���ة ف���ي منطق���ة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا” له���ذا العام، 
والت���ي تقدمه���ا فينتيك غاالكس���ي )Fintech Galaxy( وهي منص���ة رقمية للتمويل 
الجماع���ي، بالتعاون مع Entrepreneur Middle East، وهي مجلة أعمال إقليمية 
رائدة، وذلك خالل فعالية FinX 2018 التي أقيمت في 31 أكتوير 2018 في دبي.

ف���ي  للتمي���ز  تقدي���را  الجائ���زة  وتمن���ح 
إنش���اء نظام بيئي فّعال ومبتكر لمجال 
التكنولوجيا المالية. وقد تسلم الجائزة 
ع���ن فري���ق البحري���ن محاف���ظ مص���رف 

البحرين المركزي رشيد المعراج.
وق���ال المع���راج “يس���رنا الحص���ول على 
ه���ذه الجائ���زة التي تع���د تقدي���را عالميا 

مملك���ة  به���ا  تق���وم  الت���ي  للمب���ادرات 
البحرين في مجال التكنولوجيا المالية، 
كم���ا نفخ���ر بنظامنا البيئ���ي للتكنولوجيا 
المالي���ة والذي تكمله الجهود المس���تمرة 
م���ن قب���ل مجل���س التنمي���ة االقتصادية 
البحريني وخليج البحرين للتكنولوجيا 

المالية”.

فيم���ا ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لمجل���س 
التنمي���ة االقتصادي���ة خال���د الرميح���ي: 
ال���ذي يؤك���د مكان���ة  “س���عدنا بالتكري���م 

للتكنولوجي���ا  البحري���ن كوجه���ة رائ���دة 
المالي���ة ف���ي منطق���ة الش���رق األوس���ط 

وشمال إفريقيا”.

المنامة - المصرف المركزي
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نظ���ر  جلس���ة  وقائ���ع  تغطي���ة  تول���ى 
الطع���ون االنتخابي���ة: رئي���س الفري���ق 
راش���د  “الب���اد”  بصحيف���ة  السياس���ي 
الجامع���ة  م���ن  والمت���درب  الغائ���ب، 

األهلية محمد زين الدين.
بنظ���ر  المختص���ة  المحكم���ة  ورأس 
الطع���ون االنتخابي���ة القاض���ي ث���روت 
عبدالحميد رئيس محكمة االستئناف 

العليا المدنية )الدائرة الثانية(.

الطع���ون  بنظ���ر  المختص���ة  المحكم���ة  ق���ررت 
اللج���ان  ق���رارات  بتأيي���د  القض���اء  االنتخابي���ة 
بكش���وف  أش���خاص  ادراج  رف���ض  االش���رافية 
المترش���حين النتخاب���ات نوفمب���ر 2018، وأحكام 
ه���ذه المحكم���ة نهائية وغي���ر قابل���ة للنقض، ومن 
أبرز من صدرت لهم أحكام ما يأتي: 1. نادر هاشم 

السيد أحمد فضل، والذي لم يحضر الجلسة.
2. أسامة محمد الما.

3. ميرف���ت محم���د عل���ي جناح���ي )لجن���ة المحرق 
االش���رافية رفض���ت ترش���يحها بس���بب عضويته���ا 
بجمعية الوفاق المنحل���ة قضائيا، بالرغم من نفي 

صلتها بها(.
العاصم���ة  )لجن���ة  عبداإلم���ام  إبراهي���م  ن���ادر   .4
اإلش���رافية رفض���ت ترش���يحه بس���بب عضويت���ه 
بجمعية الوفاق المنحل���ة قضائيا، بالرغم من نفي 

صلته بها(.
5. فاضل عبدالواحد محمد.

6. خليفة محمد جاسم الحايكي.
7. حسين سلمان الحمر.

8. س���يد فاض���ل عبدهللا ش���بر )عدم قب���ول الطعن 
بسبب رفعه بعد فوات الميعاد القانوني(.

9. ط���ارق جعف���ر محم���د الفرس���اني )ع���دم قب���ول 
الطعن بسبب رفعه بعد فوات الميعاد القانوني(.

10. عادل حسن علي العجيمي )عدم قبول الطعن 
بسبب رفعه بعد فوات الميعاد القانوني(.

11. ابراهيم صديق عبداللطيف العوضي.

خس���رت مري���م م���دن جولته���ا القضائية م���ع منافس���ها بالدائ���رة 12 بالمحافظة 
الش���مالية محم���ود البحران���ي، وذل���ك بع���د أن اعترض���ت عل���ى ادراجه بكش���ف 
المترش���حين، وزعمه���ا أن���ه يقي���م بمنطقة خارج الدائ���رة. وجاء ق���رار المحكمة 
مؤازرا لقرار لجنة الش���مالية االشرافية، ولم تقبل المحكمة الطعن بسبب رفعه 
بع���د ف���وات الميع���اد القانون���ي. ومدن متزوجة من ش���اب بمنطقة ك���رزكان، أما 

البحراني فمدعوم من شخصيات معروفة بقرية المالكية.

المحكمة تحسم مصير مترشحين معلقين... وترفضهم

زوجة الكرزكاني لم ُتسقط الملكاوي

لم يحضر النائب أحمد قراطة ببداية  «
الجلسة، واكتفى بإيفاد مدير حملته 

االنتخابية عبدالواحد قراطة، ولكن مع 
تأخر ساعات انعقاد الجلسة، وما يحوم 

من توتر وقلق بانتظار أحكام الحسم، 
حضر قراطة قبل رفع أذان الظهر، 

وصلى مع مجموعة من الحاضرين بقاعة 
المحكمة.

وبانعقاد الجلسة فإن قراطة أول النواب الذين تلقوا حكم اإلزاحة من كشف  «
المترشحين. زمَّ شفتيه وغادر مؤقًتا الجلسة ثم عاد للمثول أمام المحكمة بذات 

القضية مع شاٍك آخر ثم انتظر مصير نجاح صنفور وفيصل بن رجب.
وكان المترشحان عاء أبو علي وابتسام هجرس قد رفعا شكوى ضد قراطة  «

وزعما عدم إقامته بالدائرة. وأيدتهما لجنة العاصمة اإلشرافية وقرار المحكمة.

أكد عبدالواحد قراطة مدير الحملة  «
االنتخابية للنائب أحمد قراطة احترامهم 
لحكم محكمة االستئناف العليا باستبعاد 

النائب قراطة من الترشح.
وأضاف أن حكم استبعاد النائب من  «

الترشح يحرم مجلس النواب من 
مجهودات مخلصة ومواقف وطنية للنائب 

إنحاز فيها دائما للحق والعدل ولصالح الوطن والمواطن. 
وأعلن قراطة عن دعم المترشح النيابي خالد يوسف صليبيخ في الدائرة  «

األولى بمحافظة العاصمة من خال انضمام حملته االنتخابية إلى حملة 
صليبيخ االنتخابية.

وفيما يتعلق بالدائرة الثانية بالعاصمة، فأوضح أن هناك مشاورات حاليا  «
مع عدد من أهالي الدائرة وأعضاء الحملة االنتخابية؛ من أجل دعم أحد 

المترشحين بالدائرة، مؤكدا حرصهم على دعم األصلح واألكفأ.

جال المحفوظ رابع النواب، الذين تلقوا صفعة قرار استبعادهم من االنتخابات،  «
وكان يجلس على يساري بالصف األخير بقاعة المحكمة. سألني عن توقعي، 

وأجبته أن القرار لن يكون لمصلحته، ورد أن ثقته كبيرة بالقضاء ومستنداته 
قوية لدحض المزاعم. وفي هذه األثناء نادى القاضي باسم المحفوظ، ونطق 

برفض ترشيحه مؤيدا قرار لجنة الشمالية اإلشرافية باستبعاده من كشف 
المترشحين. وكانت البلدية فاطمة القطري قد اعترضت على ترشيح المحفوظ 

زاعمة أنه يسكن بمنطقة خارج الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية.

يبدو أن حسين عبدهللا  «
النصوح رسب مجددا 

في امتحان االستكتاب 
أمام القاضي بالجلسة 

الماضية، ولهذا فقد قررت 
المحكمة سقوط حقه 

بالطعن، إذ طالب بعودته 
لكشف المترشحين، وذلك 

بعد رفض لجنة المحرق 
اإلشرافية ذلك، بسبب 

رسوبه باالستكتاب.

لم تشفع مرافعة حسين محمد حبيب والصور التي قّدمها للمحكمة زائرا كبار  «
المسؤولين بالدولة لكشط قرار لجنة الشمالية اإلشرافية برفض ترشيحه. وقررت 

المحكمة أمس رفض ترشيحه عن الدائرة األولى بالمحافظة الشمالية بسبب 
عضويته بجمعية الوفاق المنحلة قضائيا، بالرغم من نفي صلته بها.

إمضاء استمرار ترشيح النائب  «
عيسى الكوهجي بالدائرة الرابعة 

بمحافظة المحرق سبح عكس تيار 
ما جرى لزمائه النواب األربعة الذين 
شطبوا من كشوف المترشحين بقرار 

اللجنة ثم بأمر قضائي.
وخسر محمد خيامي منافس  «

الكوهجي بطعنه إلسقاط األخير.

عاد مترشح عائلة بن رجب بمقعد دائرة وسط المنامة )ثانية العاصمة( بعد قرار  «
المحكمة أمس إدراج فيصل حسن بن رجب بكشف المترشحين بعد تسليم 

المحكمة افادة من النيابة العامة تثبت السجل األبيض لفيصل.

رفضت المحكمة المختصة بنظر الطعون االنتخابية  «
اعتراض هشام مبارك الدوسري، ضد منافسه يوسف محمد 

الحادي. وفي المقابل فقد خسر ثابت علي المطاوعة 
الترشح بعد رفض لجنة الجنوبية االشرافية ادراج اسمه.

انتظر محمد حسن العرادي النطق بحكمه أسوة  «
ببقية الحاضرين بالجلسة، خصوصا أن جلسة 

النطق المقررة يوم أمس، ولكن بعد رفع الجلسة، 
أبلغه أمين سر المحكمة بأنه تقرر تأجيل النطق 

بالحكم بشأن طعنه لجلسة الغد )اليوم الخميس(.

غادر النائب نبيل البلوشي السباق االنتخابي، ولم يحضر أّي من جلسات نظر  «
الطعون، وقّررت المحكمة رفض طلبه العودة لكشوف المترشحين. وكان المترشح 

علي إسحاقي قد طعن بترشيح البلوشي بسبب عدم إقامته بمنطقة بالدائرة.

ظل الفنان ابراهيم بحر  «
جالسا على بمقعده بقاعة 

المحكمة مكمما وجهه، 
وذلك بعد رحلة عاج 

بالخارج. وكما كان متوقعا 
فقد قررت المحكمة رفض 
ترشيحه بسبب عضويته 

بجمعية “وعد” المنحلة 
قضائيا، وهي العضوية التي 

قال عنها إنها قديمة وأنه 
نسيها.

أول ابتسامة شهدتها جلسة  «
نظر الطعون االنتخابية مع 
جمال يوسف محمد علي، 

الذي جاء قرار المحكمة 
مخالًفا لبقية الطعون، إذ قررت 

قبول طعنه، وإدراج اسمه 
بكشف المترشحين المقبولين 

النتخابات الدائرة 12 بالمجلس 
البلدي الشمالي.

وجاءت ردة فعل جمال يوسف  «
العفوية مباشرة بعلو صوته 

بالتكبير: “هللا أكبر..”.. وغادر 
وسط معانقة بعض الحضور 

لكسبه الجولة.

قراطة القِلق صلى الظهر بالمحكمة

معركة علنية بين قراطة والعسومي

المحفوظ تفاءل قبل الجلسة

النصوح رسب مرتين

صور حسين إسماعيل لم تشفع

الكوهجي يسبح عكس التيار

بن رجب يعود لدائرة المنامة

المطاوعة يخسر... والدوسري والحادي باقيان

محمد العرادي... اليوم يومك

إسحاقي يزيح البلوشي

الفنان بحر... غرق

جمال: اهلل أكبر

قراطة بعد النطق بالحكم

قراطة قبل النطق بالحكم

جبل من القضايا تنظرها المحاكم

ثابت المطاوعة

محمد فتيل وجالل المحفوظ بعد النطق بالحكم المحفوظ قبل النطق بالحكم

سقطت المحامية دينا  «
اللظي بمعركتها القانونية 
لتثبيت ترشيحها بالدائرة 

الثانية بمحافظة العاصمة. 
وقررت المحكمة تأييد قرار 

لجنة العاصمة االشرافية 
بعدم ادراجها بكشف المترشحين. وكان المترشحان 
عاء أبوعلي، وابتسام هجرس قد رفعا شكوى ضد 
اللظي وزعما عدم إقامتها بالدائرة. وأيدتهما لجنة 

العاصمة االشرافية وقرار المحكمة.

حضر جمال أحمد يعقوب  «
كمال ببدلته الرسمية، حيث 

يعمل رئيسا لإلطفاء ومنسقا 
عاما لألمن والحماية 

بشركة بابكو، وبعد أن أدى 
التحية العسكرية أمام هيئة 

المحكمة، نطقت األخيرة برفض دفعه بعدم دستورية 
مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية )االنتخاب(، 

ورفضت ترشيحه تأييدا لقرار لجنة الجنوبية اإلشرافية، 
بسبب وجود آثار قضية بسجله.

ثاني حكم فتح األمل  «
لدى الحضور بقاعة 

المحكمة كان من نصيب 
سيد أحمد محفوظ سعيد 

علي، الذي أبلغ القاضي 
بالجلسة الماضية عن 

خلو سجله من أّي قضية 
ا لمصلحته،  جنائية، وجاء قرار المحكمة إيجابيًّ

بإبطال قرار إلغاء ترشيحه، وقّررت اعتماد 
ترشيحه بالدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية.

بعد 3 ساعات من االنتظار،  «
انعقدت هيئة المحكمة، 

وحل ملف فاضل حبيب 
عبدالرسول أوال، واستفتتح 

قاضي اليمين أحكام الجلسة 
به. وجاء الحكم برفض 

ترشيح فاضل تأييدا لقرار لجنة العاصمة االشرافية، 
العتباره عضوا بجمعية الوفاق المنحلة قضائيا، 

بالرغم من نفي صلته بها. وأصبح فاضل أول من 
نطق القاضي بأحكامهم، وأول المغادرين من القاعة.

أبلغ القاضي نجاح صنقور بعدم قبول طعنها على  «
شطب ترشيحها من الدائرة الثانية بمحافظة 

العاصمة، وذلك بسبب رفعه بعد فوات الميعاد 
القانوني.

الناجي الوحيد من سوط البلدية فاطمة القطري هو  «
محمد عبدالعزيز الشهابي، والذي عبر من لجنة الشمالية 

اإلشرافية مترشحا مقبوال، وطعنت عليه القطري 
بزعمها إقامته بموقع يختلف عن المسجل رسميا، ولكن 
المحكمة أيدت قرار اللجنة االشرافية، وثبتت ترشيحه 

عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية )الدراز وبني 
جمرة(. وكانت القطري قد طعنت بترشح النائب جال 

المحفوظ ومحمد فتيل ومحمد الشهابي، ونجحت 
باسقاط األول والثاني.

حسمت المحكمة إجراء  «
انتخابات بالدائرة العاشرة 
بالمحافظة الجنوبية )درة 

البحرين وجزر حوار( وذلك 
بعد رفض طعن المحامي 

خالد خليفة الدوسري، ضد 
منافسه الوحيد البلدي 

عيسى يوسف الدوسري، وترافع عن األخير المحامي 
عبدالرحمن الدوسري. وفيما لو كسب خالد الدوسري 

القضية أمس لفاز بالتزكية بمقعد الدائرة، والتي يشغل 
مقعدها بوالية برلمان 2014 رئيس المجلس أحمد الما.

فقد المنبر التقدمي ثلث  «
قائمته بإلغاء ترشيح 

الطبيب مهدي الشويخ 
والمحامي محمد فتيل عن 

الدائرتين األولى والثانية 
بالمحافظة الشمالية. 

وكانت المترشحة كلثم الحايكي قد اعترضت على 
ترشيح الشويخ، بينما اعترضت البلدية فاطمة القطري 

على ترشيخ فتيل.

المحامية اللظي تخسر المعركة

رئيس اإلطفاء... احترق

حكم سيد أحمد يفتح األمل

فاضل حبيب أول المغادرين

صنقور... مشطوبة بأمر قضائي

الشهابي الناجي الوحيد بالدراز

انتخابات بالدرة... وال تزكية

“التقدمي” يفقد ثلث قائمته

محمود البحراني

المحامي خليل الجمري

السيدان

جمال وإبراهيم بحر

مريم مدن

القطري تدخل قاعة المحكمة 

النائب أسامة الخاجة وجه بشوش باستمرار، وكان متهيئا 
ألّي حكم ستصدره المحكمة، معه أو ضده، مطمئنا بأن القدر 
مكتوب ويكتب هللا ما فيه الخير دوما لعباده، وكلنا نتوخى 

الرضا بذلك. وأمضى الخاجة أغلب وقت انتظار انعقاد 
الجلسة الذي جاوز 3 ساعات بقراءة آيات من القرآن الكريم 

عبر تصفح تطبيق بموبايله.
ورفضت المحكمة طعن الخاجة إلدراجه بكشف 

المترشحين. وقدمت الطعن منافسته زينب عبداألمير.

زينب 
عبداألمير 
خارج دار 

العدل

الخاجة البشوش يقرأ القرآن: “القدر مكتوب”

عبدالرحمن الدوسري



نظ���م معهد التنمية السياس���ية أمس األول 
ن���دوة موس���عة ع���ن “مواصفات المترش���ح 
المناس���ب” بمش���اركة المحامي والحقوقي 
فريد غازي، واإلعالم���ي إبراهيم التميمي، 
إيم���ان  اإلعالمي���ة  جان���ب  م���ن  وب���إدارة 

مرهون.
العاصم���ة  محاف���ظ  رعاه���ا  الت���ي  الن���دوة 
الش���يخ هش���ام بن عبدالرحم���ن آل خليفة، 
أقيم���ت بقاعة المؤتمرات بفن���دق الخليج، 
وحضرها جمع غفير من المهتمين بالش���أن 
واإلعالميي���ن  واالنتخاب���ي،  السياس���ي 

الشباب.
ورحب���ت مرهون بالحضور، قبل أن تس���لم 
ط���رف الحديث لغازي، ال���ذي قال إن هناك 
اش���تراطات دس���تورية معروفة، للش���روط 
الواجب وجودها في المترشح، والتي منها 
حصول���ه عل���ى الجنس���ية البحرينية بصفة 
أصلية، مقي���م بالدائرة، كام���ل األهلية، بلغ 
من العمر 20 عاما، وغير ذلك، لكن ما يهمنا 
هن���ا ه���و التقس���يمات التي ينض���وي تحتها 
المترش���حين، والتي أصنفها الى 4: ومنهم 
الذي���ن  المترش���حون  الس���ابقون،  الن���واب 
دخلوا الترش���يح مرات عدة، المترش���حين 
الج���دد، والمنتمون للجمعيات السياس���ية، 
ومنه���م م���ن ترف���ع أس���ماؤهم عب���ر القوائم 
االنتخابي���ة للجمعي���ة، ومنه���م م���ن ينتمي 

للجمعيات ذات الميول الدينية”.
الن���واب  إن  “برأي���ي،  غ���ازي  ويس���تكمل 
الس���ابقين، هم أس���هل ما يمكن للمقترع أن 
يعرف���ه، عبر االطالع لخلفيته���م القانونية، 
بمجل���س  والرقاب���ي  التش���ريعي  وأدائه���م 
الن���واب، وأيض���ا س���هولة الوص���ول لخلفية 
المترش���ح من حي���ث نش���اطه االجتماعي، 

وأطروحاته التي تهم المواطنين”.
وأردف “أم���ا الجمعيات السياس���ية، فإن ما 
يحك���م هنا ه���و برنامج الجمعي���ة، وأدائها، 
الجمعي���ات  أم���ا  نفس���ه.  المترش���ح  وق���وة 
وغيره���م(،  المنب���ر،  )كاألصال���ة،  الديني���ة 
فه���ؤالء له���م تحرك جي���د بالمجتم���ع، يؤثر 
ويتأث���ر به���م، وعلي���ه، ف���إن الهيئ���ة الناخبة 
بي���ن  تفاض���ل  أن  عليه���ا  )الناخب���ون(، 

المترشحين على هذا األساس”.
وتوجه مرهون سؤالها هنا للتميمي، بقولها 
“كي���ف تق���رأ المفاضل���ة بي���ن المترش���حين 
االجتماع���ي،  التواص���ل  ومواق���ع  الج���دد، 

وتأثيرها على الناخبين؟”.

التميمي مجيبا “المعيار العام يتجه الختيار 
المترش���حين ذوي الصبغ���ة المتدين���ة، وأنا 
لس���ت ضد المتدين، ولكنني ضد أن يكون 
ه���ذا ه���و المعي���ار الوحي���د، م���ن األهمي���ة 
االتج���اه نح���و أصحاب الخبرة السياس���ية، 
والتجرب���ة، وما أراه، بأن���ه وحتى اليوم، ال 
ي���زال الكثيرون من عم���وم المجتمع يتجه 

للمعيار الوحيد، وهو )التقوى والمثالية(”.
ويتاب���ع التميم���ي “العم���ل ف���ي الجمعي���ات 
الن���اس،  الق���رب م���ن  ب���ه مي���زة  الخيري���ة، 
والتواج���د ف���ي تجمعاته���م، وه���و خصل���ة 
تض���اف لصالح المترش���حين المحس���وبين 
عل���ى ه���ذه التي���ارات، وأن���ا ض���د نظري���ات 
اختي���ار  وم���ع  االس���تعباد،  االس���تبداد، 
المترش���ح الذي لديه )التمكين(، وهي سمة 
يملكه���ا الكثي���ر م���ن البحرينيي���ن، وفتحت 
له���م أبواب اإلبداع والتف���وق، ليس بداخل 

البحرين فحسب، وإنما خارجها أيضا”.
مره���ون متس���ائلة: أال ت���رون أن المجل���س 

المقب���ل، بحاجة ألعضاء تك���ون مؤهالتهم 
األكاديمية عالية؟ وتزيد مبتس���مة: بالعادة 

ال يصلون.
غازي “من ضمن اشتراطات حوار التوافق، 
تعديل مؤهالت المترش���حين، لكن النواب 
ه���م م���ن عث���روا ه���ذا المش���روع الطم���وح، 
وعلي���ه فم���ن المفت���رض أن تك���ون للهيئ���ة 
الناخب���ة الوع���ي الت���ام بس���لطة البرلم���ان، 
وبأهمي���ة االقتراب من المترش���ح، وقراءة 
للمواط���ن،  واإلنتاجي���ة  العملي���ة،  خلفيت���ه 
أن���ه ال يري���د م���ن ه���ذا الترش���ح  والتأك���د 
تحقيق المنافع الش���خصية، وإنم���ا المنافع 

العامة”.
والتش���ريع  الرقاب���ة  تفهمن���ا  “إذا  ويزي���د 
وص���ول  تجنبن���ا  األول،  بمفهومه���ا 
المترشحين األقل كفاءة للمجلس النيابي، 
م���ع أخذ الحيطة، ب���أن البرنامج االنتخابي 
ه���و مج���رد رأي، وال يمكن تحقي���ق أجزاء 
كبيرة منه بالكثير من الحاالت والتجارب، 

العام���ة  الحكوم���ة، والميزاني���ة  ألولوي���ات 
للدولة”.

ع���زوف  أن  ت���رون  “أال  تس���أل:  مره���ون 
الكف���اءات عن الترش���ح، س���اعد الكفاءات 

على الوصول للمجلس النيابي؟”.
التميمي “قد يرتب���ط األمر برد فعل لظرف 
م���ا، بالمقاب���ل ف���إن الش���هادة األكاديمي���ة ال 
ترتب���ط بالض���رورة بمعي���ار الكف���اءة، وأن���ا 
ه���م  م���ن  الع���وام،  م���ن  الكثيري���ن  أع���رف 
قادرون عل���ى توصيل احتياج���ات الناس، 

والسعي لتنفيذ لمطالبهم”.
يقول غازي “كيف نقنع الكفاءات الجالس���ة 
في البيوت ألن تش���ارك في الترش���ح؟ هذا 
هو الس���ؤال، وهذا ما يج���ب أن نعمل على 
تحقيقه في الفت���رة المقبلة، البعض يحمل 

الحكومة مس���ؤولية ضع���ف أداء البرلمان، 
وأتس���اءل هن���ا: “ألي���س من أوص���ل هؤالء 

النواب هم الناخبين؟”.
ويضي���ف “كيفية االختي���ار والمفاضلة بين 
المترش���حين، ه���ي مرب���ط الف���رس، وبأم���ر 
يرج���ع بنهاي���ة المط���اف لخي���ارات الن���اس 
نفسها، والتي يؤمل منها الوعي، والبحث، 
والتأن���ي ف���ي االختي���ار”، مره���ون: يرتب���ط 

ذلك أيضا بالبيئة الثقافية.
المترش���حين  س���مة  خ���الل  “م���ن  غ���ازي 
 506 إل���ى  وصل���وا  والذي���ن  الحاليي���ن 
مترشحين أستطيع أن أقول إن المستقلين 
س���يطغون على المجلس المقبل، خصوصا 
م���ع تميز بع���ض النواب الس���ابقين، ومهارة 
الرقابي���ة  لآللي���ات  ومعرفته���م  أدائه���م، 

والتش���ريعية، أؤكد هنا أن كفاءة المترشح 
وقدراته الشخصية، لهي أهم من البرنامج 
االنتخابي، والش���عارات االنتخابية، والتي 

هي مجرد رأي”.
التميم���ي “البرنام���ج االنتخاب���ي يج���ب أن 
يق���وم عل���ى فك���ر يع���زز الس���معة، وبتوجه 
النائب لتش���كيل تكتل حول فك���رة بعينها، 
ال أن يس���تفز الناس بمواقفه، وتصريحاته، 
مس���ببا إش���كالية ف���ي الح���راك السياس���ي، 

وبالعملية الديمقراطية”.
غ���ازي “ليس هن���اك طريق للع���ودة، العملية 
االنتخابي���ة يج���ب أن تس���تمر، م���ع قناع���ة 
م���ن الهيئ���ة االنتخابي���ة بأهمي���ة البرلم���ان، 

والتصويت الفاعل للكفاءات”.

الناخب مسؤول عن ضعف البرلمان
إبراهيم النهام - تصوير: رسول الحجيري

12local@albiladpress.com
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اإلعدام لقاتل إمام مسجد بن شدة

أج���زاء ج��ث��ت��ه  وق��ط��ع  ح��دي��د  م���ن  ب��ق��ض��ي��ب  ع��ل��ي��ه  ال��م��ج��ن��ي  أردى 

ص���رح حس���ين خمي���س رئيس نيابة محافظة المحرق بأن المحكمة الكبرى الجنائية األول���ى قد أصدرت حكمها أمس في قضية قتل 
إم���ام مس���جد بن ش���دة حضوريا وبإجم���اع اآلراء بمعاقب���ة المتهم األول )القات���ل( باإلعدام عما إس���ند إليه، ومعاقب���ة المتهم الثاني 
)ش���ريكه( بالحبس س���نة عما أس���ند إليه ومصادرة المضبوطات وأم���رت بإبعاد المتهمين نهائيا عن البالد عق���ب تنفيذ العقوبة، وفي 

الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بال مصاريف.

وتع���ود الواقعة إل���ى أن النياب���ة العامة قد 
باش���رت التحقي���ق ف���ي واقعة مقت���ل إمام 
مس���جد بن ش���دة فور إبالغها بالعثور على 
أش���الء جثت���ه بمنطق���ة الب���ر ل���دى تخل���ص 
المتهم األول في القضية منها، وهو مؤذن 
المس���جد. وبادرت النيابة آن���ذاك باالنتقال 
ومناظرة األشالء وإجراء المعاينة الالزمة، 
كما أمرت بندب الطبيب الش���رعي؛ للكشف 
عل���ى األش���الء، وص���وال م���ن ذل���ك لتحديد 
س���بب الوفاة والوس���يلة المس���تخدمة في 
التمثي���ل بالجثة، كم���ا كلفت خبراء المعمل 
الجنائ���ي ألخذ العين���ات الالزمة وفحصها، 
م���ع تكلي���ف الش���رطة بإج���راء التحري���ات 

الت���ي  والمالبس���ات  الظ���روف  للكش���ف 
أحاطت بالجريمة.

واستجوبت النيابة المتهم األول، فاعترف 
بارتكاب���ه الواقع���ة، مفص���ال ذل���ك بأنه نوى 
قت���ل المجن���ي علي���ه انتقام���ا من���ه لتكراره 
ش���كايته ل���دى إدارة األوقاف الت���ي قررت 
إنه���اء عمل���ه لديه���ا وإمهاله فترة لتس���وية 
أوضاعه أو العودة إل���ى بلده، وإنه تحقيقًا 
لما اعتزمه من قتل المجني عليه، فقد أعد 
له���ذا الغرض قضيًب���ا من الحدي���د، وأخفاه 
بصحن المس���جد إل���ى أن يتحي���ن الفرصة 

المناسبة لتنفيذ جريمته.
 وأض���اف بأنه بع���د أداء ص���الة الفجر يوم 

الواقعة واختالئه بالمجني عليه بالمسجد 
بضرب���ه  باغت���ه  المصلي���ن،  انص���راف  بع���د 
بالقضي���ب الحدي���دي على رأس���ه وجس���مه 
إل���ى أن ف���ارق الحي���اة، ث���م حم���ل جثت���ه 
وتركها ب���دورة المي���اه الملحقة بالمس���جد، 
كبي���ر  س���كين  لش���راء  س���ريعا  وتوج���ه 
وعبوتي���ن بالس���تيكيتين كبيرتي���ن، وع���اد 
إلى مكان الجثة وقام بتقطيعها إلى أجزاء 
بالحالة التي وجدت عليها، ووضعها داخل 
العبوتي���ن، ث���م اس���تعان بصديق���ه المته���م 
الثان���ي للتخلص من األش���الء، فتعاونا في 
نقله���ا إل���ى منطق���ة بالب���ر، حيث ت���م ضبط 
المتهم األول مؤذن المس���جد، في حين فر 

الثاني من المكان.
وأق���ر  الثان���ي  المته���م  ضب���ط  ت���م  وق���د 
المته���م  بمس���اعدته  النياب���ة  بتحقيق���ات 
األول ف���ي التخل���ص الجث���ة. وق���د أم���رت 
النياب���ة بحب���س المتهمي���ن احتياطي���ا على 
ذم���ة التحقيق، بعد أن وجه���ت إلى المتهم 
األول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع 
س���بق اإلصرار، وإخفاء جثة المجني عليه 

باالشتراك مع المتهم الثاني.
 كما أس���ندت إلى المته���م الثاني تهمة عدم 
اإلب���الغ ع���ن جريم���ة م���ع علم���ه بوقوعه���ا 
وإعان���ة المتهم األول عل���ى الفرار من وجه 
القض���اء، فض���ال ع���ن االش���تراك مع���ه ف���ي 
إخفاء جثة المجني عليه. وبعد اس���تكمال 
النياب���ة العام���ة تحقيقاته���ا أم���رت بإحال���ة 
المتهمي���ن إل���ى المحكمة الكب���رى الجنائية 
وطالبت إنزال أقص���ى العقوبة بالمتهمين، 

وقد أصدرت حكمها المتقدم.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

صرحت رئيس نيابة األس���رة والطفل 
زينب العويناتي بأن المحكمة الكبرى 
أص���درت  األول���ى  الدائ���رة  الجنائي���ة 
حكمه���ا أمس على متهم بالس���جن 15 
س���نة ف���ي واقع���ة ض���رب أفض���ى إلى 
م���وت، حيث تع���ود تفاصي���ل الواقعة 
بقي���ام المته���م باالعتداء عل���ى والده 
بواس���طة سكين مما سبب له طعنتان 
إحدهما في الصدر وأخرى في الظهر، 
وأنه فارق الحياة بعد أن تم نقله إلى 
مستشفى الملك حمد. وكانت النيابة 
ف���ي  التحقي���ق  باش���رت  ق���د  العام���ة 
الواقع���ة فور إخطاره���ا باالنتقال إلى 

مستش���فى الملك حم���د ومعاينة جثة 
المتوف���ى، وندب���ت الطبيب الش���رعي 
لبي���ان س���بب  الجث���ة؛  للكش���ف عل���ى 
الوف���اة، وال���ذي انته���ى إلى أن س���بب 
الوفاة جرح نافذ في الصدر، ومن ثم 
انتقلت إلى مسرح الجريمة وانتدبت 
خبراء األدلة المادية؛ لرفع اآلثار التي 
تفي���د التحقي���ق. وم���ن ناحي���ة أخرى 
اس���تمعت النياب���ة إل���ى أقوال ش���هود 
الواقع���ة واس���تجوبت المته���م، ال���ذي 
اعترف بتسديد الطعنات إلى المجني 
علي���ه وأمرت بحبس���ه احتياطيا على 

ذمة القضية.

15 سنة لذابح أبيه

المنامة - بناالمنامة - وزارة الداخلية

ش���ارك المدي���ر الع���ام ل���إدارة العام���ة للمباحث واألدل���ة الجنائية على رأس وف���د من اإلدارة ف���ي مؤتمر ومع���رض الخليج العربي 
لألدلة الجنائية، والذي أقيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش���قيقة، وتضمن جلس���ات وورش عمل وعرض أوراق بحثية من 
قبل علماء وخبراء ومتخصصين في مجال الطب الش���رعي، وعلم الس���موم والحمض النووي )DNA(، وتحديد الهوية البش���رية، 

والتعاون واالبتكار دوليًا في التدريب المتعلق باألدلة الجنائية.

وأكد أن المش���اركة في المؤتمر تأتي سعيًا 
م���ن اإلدارة لمواكب���ة آخر البح���وث العلمية 
والجه���ود  العالمي���ة  والتط���ورات  األمني���ة 
الرامي���ة إلى مكافحة الجريمة والحد منها، 
إضافة إلى أهميته في التعرف على أحدث 
األس���اليب العلمي���ة في األدل���ة الجنائية، ما 
يس���هم ف���ي رف���ع ق���درات وخب���رات وأداء 
الصل���ة  ذات  العم���ل  وطواق���م  الخب���راء 
بمسرح الجريمة، كما يعزز المؤتمر التعاون 
وتبادل الخب���رات والمعلومات بين الوفود 

المشاركة.
وثم���ن مب���ادرة األش���قاء ب���وزارة الداخلي���ة 
اإلماراتي���ة ف���ي ترش���يح مملك���ة البحري���ن 
الس���تضافة النس���خة الثالث���ة م���ن المؤتمر، 
الت���ي س���تعقد في نهاي���ة أكتوبر م���ن العام 

المقبل.

شكَّل صدور المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية ضمانة تشريعية لحماية 
الثروة البحرية من كل ما يتهددها من مخاطر وصول اليد البش���رية العابثة إليها التي ألحقت بها أضراًرا جس���يمة قضت على ما 

يقارب من 90 % من مخزوننا السمكي الوطني، وذلك حسبما أثبتته دراسة رسمية تم الكشف عن نتائجها مؤخًرا.

ومنذ صدور المرس���وم بقان���ون، لم يخضع 
التش���ريع ألي تعدي���ل - س���واء بالحذف أو 
اإلضاف���ة - إال لتعدي���ل إجرائي واحد، ذلك 
لم���ا يتمت���ع ب���ه ه���ذا المرس���وم بقان���ون من 
مرون���ة أتاحت الم���ادة )36( منه على وجه 
المخت���ص تنظي���م من���ع  للوزي���ر  التحدي���د 
أو حظ���ر صي���د الث���روة البحري���ة بمختلف 
أنواعها في أية منطقة داخل حدود الصيد 
وألي���ة فت���رة يراه���ا مناس���بة لحماي���ة هذه 
الث���روة والمحافظ���ة عليها، ومن���ع أو حظر 
اس���تخدام أية أدوات صيد أو طرق معينة 
لصي���د الث���روة البحرية التي تش���ّكل ضرًرا 

على الثروة السمكية أو األحياء البحرية.
عبدالجب���ار  القانون���ي  المستش���ار  وق���ال 
بوصف���ه  بقان���ون،  المرس���وم  إن  الطي���ب 

���ا لمجم���ل عملي���ات الصي���د  تنظيًم���ا قانونيًّ
البحري���ة،  الث���روة  وحماي���ة  واس���تغالل 
ج���اء متكام���الً ومراعًي���ا لجمي���ع الجوانب 
الت���ي تضمن حماي���ة الث���روة البحرية التي 

عرفها المرس���وم بأنها “الكائنات الحيوانية 
والنباتي���ة التي تعيش في مي���اه الصيد أو 
عل���ى قاع البحر أو في تربته التحتية، وما 
يتك���ون داخل أجس���ام ه���ذه الكائن���ات من 
“اللؤلؤ” أو “الش���عاب المرجاني���ة” أو غيرها 
وكذل���ك ق���اع البح���ر وما يحويه م���ن رمال 

وصخور”.

واقترح تقليل عدد العمالة مع  «
ضمان حصول الباقين منهم على 
تدريب في عمليات الصيد ورخصة 
اجتياز البرامج التدريبية على نفقة 

صاحب العمل، فضاًل عن تأكيد 
المنع المطلق لـ “الكراف” لما يمثله 

من تهديد مباشر وحقيقي للثروة 
البحرية، وضرورة تشديد العقوبات 

المالية. المدير العام للمباحث واألدلة الجنائية شارك في مؤتمر ومعرض الخليج العربي باإلمارات

عبدالجبار الطيب

الطي��ب يقت��رح تدري��ب العمال��ة ومنحها رخص��ة اجتيازاس��تضافة مؤتمر للتعريف باإلنج��ازات األمنية في 2019

قانون الصيد مرن ويحظر األدوات الضارةرفع قدرات الخبراء في األدلة الجنائية

غازي: المستقلون سيطغون 
على المجلس الجديد

التميمي: أهمية انتخاب ذوي 
الخبرة والتجربة

محافظ العاصمة يرعى ندوة 
“مواصفات المترشح المناسب”



يوسف: التكنولوجيا أحدثت ثورة بالخدمات المالية التقليدية

500 خبير بـ “منتدى المصارف”

انطلق����ت أعم����ال المنت����دى الس����نوي لجمعي����ة مصارف البحري����ن، أمس، بمش����اركة أكثر من 500 خبير وش����خصية ب����ارزة في القط����اع المصرفي بالبحرين م����ن مختصين في 
الصيرفة وممثلي البنوك المركزية ومؤسسات النقد على مستوى المملكة والعالم، وذلك تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في فندق الخليج، حيث ناقش المتحدثون 
الرئيسيون وكبار الخبراء التحديات والفرص في التكنولوجيا المالية، وما يرتبط بالتطور السريع في صناعة التكنولوجيا المالية وأثرها على البنوك البحرينية ومستقبل 

القطاع المصرفي. 

وافتت���ح أعم���ال المنت���دى رئي���س مجل���س 
إدارة جمعي���ة مص���ارف البحري���ن، عدن���ان 
يوس���ف، مؤكًدا ف���ي كلمت���ه االفتتاحية أن 
التكنولوجي���ا المالي���ة أحدث���ت ث���ورة ف���ي 
صناعة الخدمات المالية التقليدية، وباتت 
ا في إع���ادة صياغة القطاع  مح���رًكا رئيس���يًّ
المال���ي، ف���ي وق���ت أصب���ح عم���اء البن���وك 
تواقي���ن للحص���ول على خدم���ات مصرفية 
أسرع، وأسهل، وأقل كلفة، وأكثر شمولية. 
كم���ا اس���تعرض محاف���ظ مص���رف البحرين 
مقابل���ة  ف���ي  المع���راج،  رش���يد  المرك���زي، 
العل���ي،  نه���ى   ،CNBC قن���اة  مذيع���ة  م���ع 
بع���د الكلم���ة االفتتاحي���ة، أب���رز التط���ورات 
المتعلقة بالتكنولوجيا المالية ومدى تطور 
القط���اع المالي ف���ي البحرين وتنامي موقع 
البحري���ن كمرك���ز إقليمي رائد ف���ي صناعة 
التكنولوجي���ا المالي���ة. بعدها تحدث المدير 
العام والرئيس التنفيذي لبنك البركة تركيا، 
ماليكس���ا أوتكو، عن “الث���ورة الرقمية” وما 
الذي تعنيه بالنسبة للبنوك وأهميتها البالغة 

للقطاع. 
وف���ي معرض تعليق���ه على انط���اق أعمال 
المنتدى، قال عدنان يوسف: “تفخر جمعية 
مص���ارف البحري���ن باس���تقطاب العديد من 
ق���ادة الصناع���ة المالي���ة ف���ي ه���ذا المنتدى 
لمناقش���ة واح���د من أه���م القضاي���ا الملحة 

بالنس���بة لنا اليوم، والمتمث���ل بالتكنولوجيا 
المالي���ة واالبت���كار الرقم���ي، وم���دى تأثيره 
عل���ى البن���وك وعمائنا الكرام. إن مش���اركة 
محاف���ظ مصرف البحرين المركزي، رش���يد 
المع���راج، بالمنت���دى تؤكد م���دى أهمية هذا 
المصرف���ي،  للقط���اع  بالنس���بة  الموض���وع 
تحقي���ق  س���نواصل  أنن���ا  واثق���ون  ونح���ن 
المزي���د م���ن التقدم لدع���م النمو المس���تدام 
بفضل تعاوننا مًعا كبنوك ومؤسسات مالية 
عاملة في البحرين م���ع المصرف المركزي. 
كم���ا يس���رنا االطاع عل���ى تجرب���ة الرئيس 
مليكس���ا  تركي���ا،  البرك���ة  لبن���ك  التنفي���ذي 

ا لابتكار في  أوتكو الذي كان داعًما رئيس���يًّ
التكنولوجي���ا المالية، إلى جانب العديد من 
زمائن���ا العاملي���ن ف���ي القطاع م���ن خبراء 
والش���ؤون  البش���رية  والم���وارد  الصيرف���ة 

القانونية والتكنولوجيا المالية”. 
وقد ش���ارك ف���ي الجلس���ات الحواري���ة كبار 
ممثل���ي مجموع���ة واس���عة م���ن الش���ركات 
أمث���ال:  المرموق���ة  المالي���ة  والمؤسس���ات 
خلي���ج  إكس���بريس،  أمري���كان  ش���ركة 
غرف���ة  المالي���ة،  للتكنولوجي���ا  البحري���ن 
تج���ارة وصناع���ة البحرين، غرف���ة البحرين 
 ،BEEHIVE ،لتس���وية المنازعات التجاري���ة

بن���ك البحرين اإلس���امي، مصرف البحرين 
المرك���زي، Gateway، بنك الخليج الدولي، 
بن���ك البحري���ن   ،Islamic Finance News
الوطن���ي، Netiks International، تمكي���ن، 
وجامع���ة   ،THSA Technology Bahrain

البحرين. 
وق���د اش���تملت قائم���ة الداعمي���ن للمنت���دى 
على شركاء استراتيجيين وهم: مجموعة 
البركة المصرفية، بنك الخليج الدولي، بنك 
البحري���ن الوطني، وفينش���ر كابيت���ال بنك. 
والش���ركاء اإلعاميين: IFN و CNBC إلى 

جانب رعاية صحيفة “الباد”.

المعراج متحدثا في المؤتمر عدنان يوسف يلقي كلمته

انخفاض واردات 
النفط اإليرانية

كش���فت بيانات حكومي���ة وبيانات 
تتب���ع الناق���ات أن واردات الخ���ام 
اإليراني���ة إل���ى كبار المش���ترين في 
آسيا سجلت أدنى مستوى في 32 
شهرا خال سبتمبر، حيث خفضت 
الصي���ن وكوريا الجنوبي���ة واليابان 
مش���ترياتها بش���دة قبي���ل عقوبات 

أميركية مرتقبة على طهران.
الصي���ن  أن  البيان���ات  وأظه���رت 
والهن���د واليابان وكوري���ا الجنوبية 
استوردت في الشهر الماضي 1.13 
ملي���ون برمي���ل يومي���ا م���ن إي���ران 
بانخف���اض 40.9 % عل���ى أس���اس 
سنوي. وهذا هو أدنى مستوى منذ 

يناير 2016.

طوكيو - رويترز

المحرر االقتصادي

المنامة - فونتانا العقارية

البحري���ن  مص���رف  محاف���ظ  ألغ���ى 
ترخي���ص  المع���راج،  رش���يد  المرك���زي، 
���ص لها للتداول  األس���واق المالية المرخَّ
ف���ي األوراق واألدوات المالي���ة لش���ركة 
س���وق البحري���ن المالي���ة. وج���اء ق���رار 
المحاف���ظ بع���د االط���اع عل���ى قان���ون 
المصرف المركزي والمؤسس���ات المالية 
الص���ادر بالقانون رقم )64( لس���نة 2006 
وتعدياته، وعلى الائحة رقم )1( لسنة 

2007 بش���أن الِخْدمات الخاضعة لرقابة 
المصرف وتعدياتها، 

إدارة  مدي���ر  توجي���ه  عل���ى  وبن���اًء 
من���ح  “المرك���زي”  التراخي���ص.وكان 
ص لها  ترخيص األس���واق المالية المرخَّ
للت���داول ف���ي األوراق واألدوات المالية 
لش���ركة س���وق البحرين المالي���ة بتاريخ 
تح���ت  والمس���جل   ،2010 أكتوب���ر   18

السجل التجاري رقم 69910.

الش���ريك  العقاري���ة  فونتان���ا  أعلن���ت 
المتميز لش���ركة الكوهج���ي عن دعمها 
لمع���رض البحري���ن الدول���ي للعق���ارات 
“بايبكس 2018” كراع ماسي ومشارك 
ف���ي الحدث ال���ذي تس���تضيفه المملكة 

اليوم.
بي���ن  م���ا  إنفينيت���ي   يجم���ع  فونتان���ا 
الفخام���ة و الراح���ة وه���و رم���ز لس���بل 
العي���ش الحديثة ونمط الحياة الهادئة 

ويتمي���ز  المنتجع���ات،  تمنحه���ا  الت���ي 
بموقع���ه الممي���ز ف���ي منطق���ة الجفي���ر 
الجدي���دة، وُصمم المش���روع خصيصا 
لماك المنازل، ويعد تتويجًا لعقود من 
الخب���رة المعماري���ة وتصمي���م المناظ���ر 
الطبيعي���ة والتصمي���م الداخل���ي الت���ي 
دمج���ت معًا لخلق مس���احات معيش���ة 
حديث���ة ف���ي بيئ���ة منتجع فري���دة من 
نوعها تناسب أسلوب الحياة العصري.

إلغاء ترخيص “سوق البحرين المالية”

“فونتانا” راعيا ماسيا لـ “بايبكس”

BIBF - الجفير المنامة –الرفاع فيوز

ق���دم معه���د البحرين للدراس���ات المصرفي���ة والمالية )BIBF(، بالتع���اون مع مجلس الخدم���ات المالية اإلس���امية )IFSB(، برنامج 
تنفي���ذي للتموي���ل اإلس���امي؛ إلتاح���ة الفرصة لق���ادة هذا القط���اع واإلدارات العلي���ا للمؤسس���ات المالية، إضافة إلى المؤسس���ات 
التنظيمية من مختلف الس���لطات التنفيذية للمش���اركة في مداوالت ونقاش���ات عميقة حول التقنية المالية، والتقنية التنظيمية، 

وعاقتهم بالتمويل اإلسامي.

وحضر البرنامج مش���اركون من أكثر من عش���ر 
دول، م���ن بينه���ا ماليزي���ا والمملك���ة المتح���دة 
العربي���ة  واإلم���ارات  وتركي���ا  وكازاخس���تان 
المتح���دة وس���لطنة عم���ان والمملك���ة العربي���ة 
الس���عودية والبحري���ن. وتضمن���ت المناقش���ات 
العديد م���ن القضاي���ا المعاصرة الت���ي يواجهها 
قط���اع التموي���ل اإلس���امي، مث���ل المنتج���ات 
الرقمي���ة وامتثاله���ا الش���ريعة، وتطبي���ق تقنية 
البلوك تش���ين في التمويل اإلس���امي، واإلطار 
المالي���ة،  للتكنولوجي���ا  والقانون���ي  التنظيم���ي 
إضافة إل���ى تأثير إس���تراتيجيات التكنولوجيا 
المالي���ة عل���ى ممارس���ات إدارة المخاط���ر ف���ي 
المؤسس���ات المالي���ة. كم���ا ت���م تس���ليط الضوء 
على منظور الش���ريعة للعملة الرقمية المشفرة، 

األم���ن الس���يبراني وأهم المخاطر الس���يبرانية، 
رقمن���ة قط���اع التأمي���ن، إضاف���ة إل���ى تح���دي 

إيج���اد الث���روة البش���رية المناس���بة للقطاع في 
المستقبل.

أعلن���ت الرف���اع في���وز، المش���روع المتكامل الحدي���ث والصديق للبيئة، المش���اركة في مع���رض البحرين الدولي للعق���ارات “بايبكس 
2018 “ كراع���ي ذهب���ي ف���ي الح���دث الذي تس���تضيفه المملكة من 1 إلى 3 نوفمبر.ويتميز مش���روع الرفاع فيوز عن باقي المش���اريع 
العقاري���ة  بكونه أول مجمع س���كني خاص يق���ام حول ملعب للغولف في البحرين، وتعد هذه المجتمعات الس���كنية محدودة حتى 

على المستوى اإلقليمي. 

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، 
“نح���ن س���عداء  الس���يد   محم���د خلي���ل 
للحصول على دعم الرفاع فيوز كراعي 
ذهب���ي وكعارض ف���ي مع���رض البحرين 
للمش���اركة   2018 للعق���ارات  الدول���ي 
يتعل���ق  فيم���ا  المس���تدامة  برؤيته���م 

بالعقارات السكنية”.”
س���ينظم المع���رض  ف���ي مرك���ز البحرين 
الدول���ي للمع���ارض والمؤتم���رات، والذي 
يعتب���ر ف���ي مقدم���ة المع���ارض العقارية 
ف���ي المملك���ة وه���و ح���دث غي���ر ربح���ي 
ُينظ���م ب���كل احترافي���ة كمع���رض رائ���د 
له���ذه الصناعة، وُيوفر منصة الكتس���اب 
المعرف���ة ع���ن أداء القط���اع واتجاهات���ه 

المس���تقبلية باإلضافة إل���ى تعزيز البنى 
التحتي���ة  العقاري���ة الرئيس���ة من خال 

تس���ليط الض���وء عل���ى أفضل المش���اريع 
العقارية في المنطقة.

جانب من البرنامج التنفيذي أثناء اتفاق تقديم الرعاية

ال��م��ن��اق��ش��ات ف���ي  دول   10 م���ن  أك��ث��ر  م��ش��ارك��ة  أول مجم��ع س��كني يقام ح��ول ملعب للغول��ف بالبحرين

برنامج تنفيذي للتمويل اإلسالمي الرفاع فيوز راعيا ذهبيا لـ “بايبكس”

المحرر االقتصادي من المنامة ) تصوير: خليل إبراهيم(
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كش���ف محافظ مصرف البحري���ن المركزي 
رش���يد المعراج أنه يجري الترتيب إلطاق 
بن���ك رقم���ي جدي���د ف���ي البحري���ن لينض���م 
إل���ى آخ���ر كان قد أطل���ق في وقت س���ابق، 
ليبل���غ ع���دد البن���وك الرقمي���ة ف���ي المملك���ة 
إل���ى بنكي���ن اثنين، وذلك في إش���ارة قوية 
للتوج���ه المتنام���ي لتكلنولوجي���ا الخدمات 
المالي���ة المعروفة اختصارا ب� “الفينتك” في 
البحري���ن بعد أن اتخ���ذت الجهات الرقابية 
عدد م���ن التدابي���ر لحث المؤسس���ات على 

هذا التوجه.
جمعي���ة  منت���دى  خ���ال  المع���راج  وق���ال 
مصارف البحرين إنه ال يعتقد أنه س���يكون 
هن���اك تحول كبير في وقت قريب يتم من 
خال���ه االس���تغناء ع���ن الف���روع التقليدية 
أو الوج���ود المكان���ي للبنوك، مس���تدركا أن 
التوجه س���يكون متزايد نحو تبني الحلول 
الرقمي���ة، وأن عل���ى القط���اع المال���ي ف���ي 
البحري���ن أال يتخل���ف عن ه���ذا الركب، وأن 

يجسر الهوة ما بينه وبين العالم.

وأبل���غ المعراج الصحافيي���ن “هدفنا تقديم 
حل���ول تقني���ة تك���ون بالفعل جدي���دة وفي 
الوق���ت نفس���ه تخف���ض تكلف���ة الخدم���ات 
القائم���ة حالي���ا، لتنعكس عل���ى الفرد وعلى 
االقتصاد عموما”. وأض���اف “رخصنا بداية 
ه���ذا العام لبنك رقمي ت���م إطاقه وأصبح 
م���ن ضم���ن مجموع���ة البن���وك الموج���ودة، 
وعندن���ا بن���ك آخ���ر ه���و تح���ت الترخي���ص، 
وه���و أيض���ا بن���ك رقم���ي، وس���يقدم خدمة 
نوعي���ة جيدة ومميزة ستس���اعد االقتصاد 

م���ن  ع���ددا  هن���اك  أن  وبّي���ن  واألف���راد”. 
الشركات التي تم الترخيص لها في مجال 
منص���ات العمات الرقمية، مش���يرا إلى أنها 
مازالت تعمل ضمن البيئة التجريبية، وأنه 
يجب أن يقتنع المصرف المركزي بفكرتها.

م���ن جه���ة أخ���رى ج���ّدد المع���راج أن س���عر 
ال���دوالر  أم���ام  البحرين���ي  الدين���ار  ص���رف 
األميرك���ي ثاب���ت وأن أي���ة جه���ات ال تلتزم 
بس���عر الص���رف المح���دد فإنه���ا س���تتعرض 

إلجراءات عقابية. 

المعراج : بنك رقمي جديد

المنامة - أمفا القابضة

المنامة - كانو للمالحة

أّك���د رئي���س ش���ركة أمفا القابض���ة، النائب عادل ب���ن حميد، على أهمي���ة المعارض 
العقاري���ة في رف���د االقتصاد الوطني بالف���رص الواعدة وتحفي���ز القطاع العقاري 
لمزي���ٍد م���ن الح���راك والنم���و، مش���يدًا ف���ي ه���ذا الص���دد بمع���رض البحري���ن الدولي 
للعق���ارات “بايبك���س 2018”، وال���ذي ينطل���ق الي���وم ف���ي مرك���ز البحري���ن الدول���ي 
للمع���ارض والمؤتم���رات، برعاي���ة نائ���ب رئي���س مجلس ال���وزراء، الش���يخ خالد بن 

عبدهللا آل خليفة.

ون���ّوه بن حمي���د إلى م���ا تضطلع ب���ه المعارض 
العقاري���ة م���ن دور ف���ي تعزي���ز الثق���ة بالس���وق 
االس���تثمارية  الحرك���ة  وتنش���يط  العقاري���ة 
وترس���يخ المملك���ة كوجهة اس���تثمارية ممّيزة، 
مش���يرًا إل���ى حرص ش���ركة أمف���ا القابضة على 
المش���اركة ف���ي المع���رض بوصف���ه أح���د أه���م 
لتب���ادل  مهم���ة  ومنّص���ة  العقاري���ة،  الفعالي���ات 
الخب���رات العقاري���ة وإب���رام العقود والش���ركات 
المش���اريع  واس���تقطاب  المهم���ة  االس���تثمارية 

الرائدة.
في سياق متصل، كش���ف رئيس مجلس إدارة 
الش���ركة ع���ن إنج���از أكثر م���ن 90 % م���ن برج 
أمف���ا3 والمزم���ع االنته���اء منه في الرب���ع األّول 

2019. وأّكد بن حميد التزام الش���ركة باالنتهاء 
م���ن المش���روع ف���ي الموع���د المح���ّدد، مش���ددًا 
عل���ى حرص “أمفا” على إنجاز مش���اريعها وفق 
الجداول الزمنية المعتمدة والخطط التنفيذية 
وضم���ن معايي���ر دقيق���ة وصارم���ة. وق���ال إن 
الش���ركة المنّفذة للبرج انته���ت من كاّفة أعمال 
الصباغ���ة وتركي���ب األرضيات واألب���واب، وأن 

المتبّقي هو تغليف البرج بالزجاج الخارجي.
ويق���ع ب���رج أمفا3 ف���ي منطقة الس���يف بالقرب 
م���ن مجم���ع الس���يتي س���نتر وف���ي أح���د أه���م 
الش���وارع الحيوية بالمنطقة، ويتكون من 112 
ش���ّقة س���كنية موّزع���ة ف���ي 32 طاب���ق، وتتمتع 

بإطاالت بحرية جميلة.

إل���ى ذل���ك، أفاد ب���ن حمي���د أن الش���ركة تدرس 
حالي���ًا عّدة مش���اريع عقارية رائ���دة، حيث من 

المزمع أن تعلن عنها في العام المقبل،
منوه���ًا إل���ى أن الش���ركة ماضي���ة ف���ي خططها 
لمزيد م���ن مش���اريع التطوير العق���اري الرائدة، 
والت���ي يعتب���ر ب���رج “أمف���ا” بنس���خه الثاث من 

أبرزه���ا، مش���يدًا بما يحظى به قط���اع التطوير 
العق���اري م���ن رعاي���ة واهتم���اٍم حكوم���ي ب���ارز 
باعتب���اره أح���د أه���م القطاع���ات التجاري���ة في 

المملكة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها  «
رئيس جهاز المساحة والتسجيل 

العقاري ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ 

سلمان بن عبدالله بن حمد آل 
خليفة، على صعيد توفير خدمات 

عقارية فعالة ومحفزة وتّتسم 
بأعلى درجات الشفافية، منوهًا 

في ذات الوقت بالدور الكبير الذي 
تضطلع به مؤسسة التنظيم 

العقاري برئاسة الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة وما توّفره من 

خدمات كبيرة للعقاريين والجهود 
الكبيرة التي يبذلها طاقم العمل 
في المؤسسة لتوفير المزيد من 

التسهيالت والحوافز لهذا القطاع 
الحيوي المهم.

فازت كانو للماحة، وهي شركة أعمال مملوكة بالكامل لمجموعة يوسف بن أحمد 
كان���و، بجائزة أفضل وكيل ش���حن خال جوائز س���ي تري���د البحرية في حفل أقيم 
ف���ي أتانت���س النخل���ة ، يوم األح���د 28 أكتوبر. وتم اس���تام جائ���زة “أفضل وكيل 
شحن لعام 2018” من قبل المدير العام التنفيذي لكانو للماحة، جوناثان بيغريف.

وق���ال  الرئي���س التنفي���ذي للمجموع���ة 
بالنيابة في مجموعة يوس���ف بن أحمد 
كانو،ف���وزي أحم���د كان���و “ه���ذه ش���هادة 
نعتز به���ا، حيث تع���زى إنجازاتنا للعمل 
الجماع���ي المتميز، إضاف���ة إلى الخبرة 

والعناي���ة الت���ي نقدمها لقاع���دة عمائنا 
فري���ق  م���ع  العم���ل  وكذل���ك  العالمي���ة، 
ممت���از يعمل من خاله جميع الش���ركاء 
والمسؤولين لهدف موحد.وهذه إحدى 

أهم مميزات كانو للماحة “.

“كانو” أفضل وكيل شحنحميد: “بايبكس” منّصة للخبرات والمشاريع

عادل حميد
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البحرين تستفيد من السماح للسعوديات بالسياقة
إل�������ى 7 % اإلج�����م�����ال�����ي  ال���م���ح���ل���ي  ب����ال����ن����ات����ج  ال����س����ي����اح����ة  م���س���اه���م���ة  م���ض���اع���ف���ة 

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، إن حكومة البحرين بدأت استراتيجيتها السياحية في العام 2015 وفي فترة 
قصي���رة تمكن���ت من مضاعفة مس���اهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي م���ن 3.5 % إلى 7 %. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الفتتاح 
الدورة التاس���عة والتس���عين لمنظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة )UNWTO( التي استضافتها المملكة يوم أمس، مبيًنا 

أن قطاع السياحة سيستفيد فقط من البرامج االجتماعية المستمرة في دول الخليج مثل السعودية.

وأض���اف: “أن اإلص���اح ف���ي الس���عودية ل���ن 
يشكل تهديًدا للبحرين على اإلطاق، بل هي 
فرص���ة للبحرين إذ يمكننا االس���تفادة من 36 
مليون نس���مة في الس���عودية بدالً من التقييد 
مس���بًقا في مدن معين���ة، ويمكننا االس���تفادة 
من قرار الس���ماح للنساء الس���عوديات بقيادة 

السيارات”.
وتاب���ع: “أعتقد أن المنافس���ة في المنطقة هي 
حاف���ز، ألنن���ا رأين���ا بع���ض ال���دول الت���ي بدأت 
كي���ف  ورأين���ا  أمامن���ا،  الس���ياحية  مبادرته���ا 
إل���ى تحوي���ل مدنه���م  الس���ياحة  تدف���ق  أدى 
واقتصاداتهم، س���واء من حيث االستثمار أو 

التعرض العالمي”.
ولف���ت إل���ى أن دول الخلي���ج لديه���ا عوام���ل 
جذب مشتركة، ولكن كل دولة تمتلك ميزات 
فري���دة، فالبحري���ن لديه���ا تاري���خ ألكثر من 4 
آالف س���نة يميزها كدولة حديثة توفر للزوار 
رؤية التس���امح والتن���وع والمجتم���ع العالمي 

فيها”.
م���ن جانب���ه، ق���ال الس���كرتير الع���ام لمنظم���ة 
زوراب  ت���و(  اس  )ي���و  العالمي���ة  الس���ياحة 
كل  لديه���ا  البحري���ن  إن  بولوليكاش���فيلي، 
التس���هيات لتصب���ح مرك���زا س���ياحيا عالمي���ا 
يتمت���ع بمس���توى عال م���ن الس���امة والراحة 

للمسافرين.
وأض���اف أن المملكة اتخ���ذت خطوات كبيرة 
لتعزي���ز قطاعه���ا الس���ياحي وم���ا زال���ت العب���ا 
إقليمي���ا أق���وى، مبيًن���ا أن هن���اك العدي���د م���ن 
المش���اريع الس���ياحية الجارية مع أكثر من 20 

فندق جديد قيد اإلنشاء”.
والتس���عين  التاس���عة  ال���دورة  ف���ي  ويش���ارك 
للمجلس التنفيذي لمنظمة الس���ياحة العالمية 
ال���ذي اس���تضافته البحري���ن، ممثل���ون من 35 
دولة تضم وزراء وسفراء وقطاعات خاصة.

وأضاف بولوليكاشفيلي “ناقشنا في اجتماعنا 
ح���ول التطبيقات والبرامج المبتكرة وخاصة 

مؤتمرن���ا  خ���ال  الناش���ئة  الش���ركات  ج���ذب 
الجدي���دة  األف���كار  لمناقش���ة  البحري���ن  ف���ي 
م���ع  ونتف���ق  العالمي���ة،  الس���ياحة  لتش���كيل 

العديد من البلدان على أن الس���ياحة تس���اهم 
ف���ي اقتصاداته���ا”. وأش���ار إل���ى امكانية دعم 
مرك���ز تدريب لدعم القطاع الس���ياحي وجعل 

البحري���ن مح���وًرا، اذ هن���اك اس���تعداد لعصف 
ذهني مع النظراء في البحرين لاستفادة من 

قطاع المسافرين الصيني والروسي.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد 

أعل���ن “إنفس���تكورب” ع���ن ارتف���اع قيم���ة محفظت���ه 
العقارية األوروبية إلى 250 مليون جنيه اس���ترليني 
)أكث���ر م���ن 120 ملي���ون دينار( مع اس���تحواذه على 5 
وح���دات صناعية في اس���كتلندا بقيم���ة 11.5 مليون 
جنيه إس���ترليني. وتضم محفظة األصول الصناعية 
الم���دن االس���كتلندية  ف���ي  تت���وّزع  الت���ي  الجدي���دة، 
وتبل���غ  وليفينغس���تون،  وبانتاي���ر  أودينغس���تن 
مس���احتها اإلجمالي���ة 200 أل���ف ق���دم مربع���ة، وه���ي 
مؤج���رة بالكام���ل لمجموع���ة من العام���ات التجارية 
المعروف���ة ضمن قطاع���ات علوم الحي���اة والخدمات 
اللوجس���تية واالتصاالت والتعبئة والتغليف. وتتمتع 

هذه الوحدات الصناعية بموقع مثالي بجوار العديد 
م���ن ش���بكات وخطوط النقل الرئيس���ية عب���ر الطريق 
الس���ريع “M8”، ال���ذي ُيع���د األكثر اس���تخداًما وأهميًة 

في خدمة القطاع الصناعي في الباد.
ويمّثل هذا االستحواذ سابع استثمار ل� “إنفستكورب” 
في األص���ول الصناعية بالمملكة المتحدة منذ يونيو 
عل���ى  المؤسس���ة  اس���تحواذ  صفق���ة  عق���ب   ،2017
مس���تودعات توزيع بمس���احة إجمالية تبلغ 200 ألف 
ق���دم مربع���ة يقع بالق���رب م���ن مدينة س���انت هيلينز 
في ش���مالي غرب إنجلترا التي ج���رى تنفيذها خال 

النصف األول 2018. 

وقال المدير التنفيذي إلنفستكورب في  «
الكويت وأبوظبي، يوسف اليوسف “يأتي 

هذا االستحواذ تماشًيا مع استراتيجية 
’إنفستكورب‘ الهادفة إلى بناء محفظة 

من األصول الصناعية واللوجستية 
التي تدر دخاًل ممتازًا وتتمتع بمواقع 

استراتيجية متميزة داخل المملكة 
المتحدة. وتمتلك هذه المحفظة كل 
اإلمكانات التي تؤهلها لالستفادة من 

زخم نمو السوق الصناعية وديناميات 
العرض والطلب القوية في القطاع 

العقاري البريطاني”.

وقع���ت طي���ران الخليج والخطوط  الجوية التايلندية – ش���ركة الخط���وط الوطنية لتايلند – أخيرا 
اتفاقية للرمز المش���ترك اعتبارا من 28 أكتوبر 2018. وس���تزيد هذه االتفاقية الجديدة من خيارات 
الس���فر لمس���افري طيران الخليج للس���فر خارج العاصم���ة التايلندية بانكوك عل���ى الخطوط الجوية 
التايلندي���ة إل���ى هون���غ كونغ في الوق���ت الراهن و الى س���نغافورة وطوكيو و ميلبورن في األش���هر 

القليلة المقبلة وتوسيع الشراكة التجارية بين الشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج كريش���يمير 
كوتش���كو “تمتل���ك طي���ران الخليج ش���راكة تجارية 
طويل���ة نعت���ز بها مع الخط���وط الجوي���ة التايلندية. 
يمك���ن لمس���افرينا اآلن الحص���ول عل���ى مزي���د م���ن 
الخيارات المرنة واالس���تمتاع بتجربة س���فر سلس���ة 

المحلي���ة  التايلندي���ة  الوجه���ات  إل���ى  بانك���وك  م���ن 
باإلضاف���ة إلى هونغ كونغ. وتتطل���ع طيران الخليج 
إل���ى تنمي���ة العاقات الثنائية م���ع الخطوط الجوية 
التاياندية وإضافة المزيد من الوجهات في منطقة 

آسيا والمحيط الهادي وما وراءها في المستقبل”.

شراكة بين “طيران الخليج” والخطوط  التايلندية120 مليون دينار أصول “إنفستكورب” بأوروبا

زينب العكري من جزر أمواج

ارتفع���ت قيم���ة إجمال���ي الصادرات وطنية المنش���أ بنس���بة %34، إذ بلغت 621 مليون دين���ار خالل الربع الثال���ث 2018، مقابل 
)465 ملي���ون دين���ار لنفس الربع من العام الس���ابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عش���ر دول ما نس���بته %81 من إجمالي حجم 
الصادرات، بينما مجموع بقية الدول ال تتجاوز نس���بتها %19. واحتلت الس���عودية المرتبة األولى من حيث حجم الصادرات 
وطني���ة المنش���أ البالغ���ة بقيم���ة  133 مليون دينار، وتليها س���لطنة عمان بقيم���ة 85 مليون دينار، بينما تأت���ي الواليات المتحدة 

األميركية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 64 مليون دينار.

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ 
حس���ب الس���لع، كانت خام���ات الحديد 
ومركزاتها المكتلة أكثر السلع تصديرًا 
خال الرب���ع الثالث  2018، التي بلغت 
قيمته���ا 107 مليون دين���ار، وتأتي في 
المرتبة الثانية أس���اك م���ن األلومنيوم 
الت���ي بلغت قيمته���ا 84 ملي���ون دينار، 
وتليهما في المرتبة الثالثة خائط من 
األلومني���وم الخ���ام التي بلغ���ت قيمتها 

53 مليون دينار.
أم���ا فيما يخ���ص إع���ادة التصدير، فقد 

انخفضت قيمة إعادة التصدير بنس���بة 
%9، إذ بلغت 116 مليون دينار مقابل 
128 ملي���ون دين���ار لنف���س الرب���ع م���ن 
الع���ام الس���ابق، ويمث���ل مجم���وع أه���م 
عش���ر دول ما تتجاوز نسبته %90 من 
إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية 
الدول فنصيبه���ا %10 فقط من حجم 
إعادة التصدير.إذ تأتي السعودية في 
المرتبة األولى م���ن حيث حجم إعادة 
التصدي���ر الذي بلغت قيمته 43 مليون 
دينار، وتليه���ا الصين بقيمة 22 مليون 

دينار، ومن ثم تأت���ي اإلمارات العربية 
المتحدة في المرتبة الثالثة التي بلغت 
قيمة إعادة تصديرها 14 مليون دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من 
حي���ث إعادة التصدي���ر، وبلغت قيمتها 
)24 ملي���ون دين���ار(، تليها ف���ي المرتبة 
الثانية لفائف عادية )سجائر( محتوية 
على التبغ تص���ل قيمتها إلى )8 مليون 
للس���يارات  أج���زاء  وتحت���ل  دين���ار(، 
والمركب���ات المرتب���ة الثالث���ة من حيث 
إعادة التصدير، الت���ي بلغت قيمتها )3 

مليون دينار(.
م���ن جان���ب آخ���ر، بلغت قيم���ة إجمالي 
ال���واردات الس���لعية نح���و 1.417 مليار 
دينار مقاب���ل 1.203 مليار دينار لنفس 
الرب���ع من الع���ام 2017، بنس���بة ارتفاع 

%18، ويمث���ل مجم���وع واردات أه���م 
عش���ر دول م���ا نس���بته %66 من حجم 
إجمال���ي ال���واردات، أم���ا ال���واردات من 

باقي الدول فهي تمثل نسبة 34%.
و تحت���ل الصي���ن المرتب���ة األول���ى في 

 181 بلغ���ت  الت���ي  ال���واردات  حج���م 
ملي���ون دينار، تليه���ا الواليات المتحدة 
األميركي���ة بقيم���ة 132 ملي���ون دين���ار، 
المرتب���ة  ف���ي  تأت���ي اإلم���ارات   بينم���ا 
الثالث���ة من حيث حجم الواردات التي 

بلغت 126 مليون دينار.
ويعتبر أوكسيد األلومنيوم أكثر السلع 
استيرادًا 107 مليون دينار، ثم خامات 
الحدي���د ومركزاته���ا غي���ر المكتلة ثانيا 
64 ملي���ون دين���ار، وتليهم���ا س���يارات 

الجيب 50 مليون دينار.

أما الميزان التجاري الذي يمثل  «
الفرق بين الصادرات والواردات، 

فقد بلغ 679 مليون دينار، مسجال 
ارتفاعا في قيمة العجز في الربع 
الثالث  2018 عما عليه في نفس 

الربع من العام السابق 611 مليون 
دينار بنسبة 11%.

المنامة  -المعلومات والحكومة اإللكترونية

الصادرات السلعية وطنية المنشأ
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المحرق - طيران الخليجالمنامة - إنفستكورب

621
دينار مليون 

70 % مشاركة العارضين بـ“البحرين للطيران”
% 90 م����ن  ب���أك���ث���ر  ل��ل��م��ع��رض  االق����ت����ص����ادي  األث������ر  ت���ن���ام���ي 

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018، الذي يقام تحت رعاية 
ملكي���ة س���امية من لدن عاه���ل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة وبإشراف الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، 
س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد آل خليفة وبتنظيم م���ن وزارة المواصالت واالتصاالت 

والسالح الجو الملكي البحريني، عن آخر التطورات والتجهيزات للمعرض.

وقال سمو الشيخ عبدهللا بن حمد “إن 
معرض البحرين الدولي للطيران يعتبر 
أكبر حدث لقطاع الطيران في المملكة 
اس����تراتيجيتنا  م����ن  ج����زءا  ويمث����ل 
وج����ذب  القط����اع  لتطوي����ر  المتكامل����ة 
االس����تثمارات الى المملك����ة فقد تنامي 
األثر االقتصادي للمعرض بنس����بة تزيد 
عن %90، مما س����اهم في مكانته على 
خريط����ة الفعالي����ات العالمي����ة المتعلقة 

بصناعة الطيران”.
الع����ام  ه����ذا  نس����خة  “تش����هد  وأض����اف 
الش����ركات  مش����اركة  نس����بة  ازدي����اد 
 77% إل����ى  العالمي����ة  والمؤسس����ات 
مقارنة بالمعرض الس����ابق وزيادة عدد 

بالمقارن����ة   70% بنس����بة  العارضي����ن 
لزي����ادة  نظ����را   2016 ع����ام  بمع����رض 
مس����احة المعرض بنس����بة %100 لتبلغ 
9 أل����ف مت����ر مربع، الى جان����ب نمو في 
ع����دد األجنح����ة الخاصة للدول بنس����بة 
%40، حي����ث يتضمن المعرض أجنحة 
ودول����ة  الس����عودية،  العربي����ة  لمملك����ة 
اإلم����ارات العربية المتح����دة، والمملكة 
المتح����دة، وتايوان إضافة إلى أجنحة 
جديدة للواليات المتح����دة األميركية، 
وروس����يا، وروماني����ا. كم����ا ارتف����ع ع����دد 
العارضين الجدد بنسبة %69 )83 من 

أصل 120(”.
وم����ن المتوق����ع أن تش����ارك تقريبا 110 

طائرات مدنية وعسكرية من مختلف 
ال����دول ف����ي الع����رض الثاب����ت للطيران 
والع����روض الجوي����ة، حي����ث س����تعرض 
ع����دة ش����ركات طائ����رات مخت����ارة م����ن 
أس����طولها م����ن ضمنه����ا ش����ركة طي����ران 
 Dreamliner الخلي����ج الت����ي س����تعرض
اللتي����ن   A320 787 وإيرب����اص  بوين����غ 

جاءت����ا ف����ي أعقاب توقي����ع أكبر صفقة 
بتاري����خ المع����رض خ����ال ع����ام 2016، 
باإلضاف����ة ال����ى طائ����ارات م����ن القوات 
جل����ف  وش����ركة  األميركي����ة،  الجوي����ة 
لصناع����ة  س����وخوي  وش����ركة  س����تريم 

الطائرات.

قال وزير المواصالت واالتصاالت  «
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة 
للمعرض، كمال بن أحمد “ُيسعدنا 

أن نرى هذا النمو الملحوظ في 
أعداد المشاركين بنسخة هذا 

العام مما بجعل معرض البحرين 
الدولي للطيران بمرتبة األسرع نمواً 

في منطقة الشرق األوسط حيث 
ستشارك 11 شركة عالمية من أكبر 

15 شركة في قطاع الطيران فمن 
أهم الشركات التي سنستضيفها هي 

أيرباص وبيل وبوينج وبومباردييه 
وإمبراير وجلفستريم وليوناردو 

ورولس رويس وروسكوسموس وتي 
أي آي وتاليس”.

الصخير - اللجنة المنظمة

المنامة - المواصالت واالتصاالت

ش���ارك وف���د البحرين برئاس���ة وزي���ر المواص���الت واالتص���االت، كمال بن 
أحم���د، وممثل���ون ع���ن وزارة المواص���الت واالتص���االت وهيئ���ة تنظي���م 

االتصاالت في مؤتمر المندوبين المفوضين 2018.

الهيئ���ة  المؤتم���ر  ه���ذا  ويعتب���ر   
ف���ي  السياس���ات  لوض���ع  العلي���ا 
مؤتم���ر  ويخ���دم  االتح���اد. 
لاتحاد  المفوضي���ن  المندوبي���ن 
ككي���ان  لاتص���االت  الدول���ي 
يح���دد  حي���ث  الق���رار،  لصن���ع 
واإلدارية  االستراتيجية  الخطة 
وأنشطة االتحاد. ويقام المؤتمر 
س���نوات  أرب���ع  كل  يعق���د  ال���ذي 
للمرة العش���رين باستضافة دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة في 
 16 إل���ى  أكتوب���ر   29 م���ن  دب���ي 
نوفمب���ر 2018، ويمث���ل الح���دث 
الرئيسي لاتحاد الذي تقرر فيه 
الدول األعضاء دور المنظمة في 
الفت���رة القادمة، ويتح���دد بذلك 
ق���درة المنظمة على التأثير على 
المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  تنمي���ة 
وتوجيهه���ا   )ICT( واالتص���االت 

على الصعيد العالمي.
المواص���ات  وزي���ر  وق���ال 

واالتص���االت “يع���د المؤتم���ر من 
أهم المؤتمرات الدولية لمناقشة 
ووضع رؤية مشتركة للسياسات 
التطوي���ر  ف���ي  تس���هم  الت���ي 
االتص���االت  لقط���اع  المس���تدام 
دولي���ًا. ونظ���رًا لم���كان البحري���ن 
االتص���االت  قط���اع  ف���ي  الرائ���د 
المملك���ة  وف���د  ف���إن  دولي���ًا، 
المؤتم���رات  ه���ذه  ف���ي  يش���ارك 
واالجتماع���ات الدولي���ة بفاعلية 
الخب���رات  لتب���ادل  مس���تمرة 

وتحقيق المنفعة المشتركة”.

ونوه الوزير أن المؤتمر ركز على  «
السياسات والقرارات المتعلقة 

 Connect 2020 بتنفيذ خطة
وبالخدمات الجديدة كإنترنت 

 OTTوتطبيقات ال )IoT( األشياء
وتوفير البنية التحتية الحديثة 

محليًا ودوليًا وتطوير أنظمة 
االتحاد لكي تخدم مصالح دول 

األعضاء بفاعلية.

البحرين تشارك في “مندوبي االتصاالت”

المشاركون في اجتماع منظمة السياحة العالمية بالبحرين
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توقع كبير االقتصاديين في مجلس التنمية االقتصادية، يارمو كوتيالين، نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 3.1 % في العام 
الج���اري، و3 % الع���ام المقبل.كم���ا توق���ع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنس���بة 3.8 % في الع���ام 2018، و3.6 % في 
العام 2019. أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل تراجًعا في العام الجاري بنسبة 0.5 % وأن يستقر نموه في 2019. 

وذك���ر كوتيالي���ن، ف���ي حلق���ة نقاش���ية 
التقري���ر  ع���ن  للصحافيي���ن  مخصص���ة 
ع���ن  الص���ادر  الفصل���ي  االقتص���ادي 
المجل���س أمس، أن نم���و الناتج المحلي 
اإلجمال���ي االس���مي 8.5 % ف���ي الع���ام 

الجاري، و5.6 % في العام المقبل.
وقدر يارمو نس���بة العج���ز في الميزانية 
عند 7.2 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
العام الجاري، وينخفض إلى 5.4 % في 
الع���ام المقبل، وذلك بع���د أن كان العجز 
بالميزاني���ة 10.1 % ف���ي العام الماضي، 

و13.5 % في العام 2016.
وأض���اف يارمو أن االقتص���اد البحريني 
ش���هد نمًوا قياس���ًيا في الربع الثاني من 
العام الج���اري، إذ ارتف���ع الناتج المحلي 
أس���اس  عل���ى  الحقيق���ي،  اإلجمال���ي 
س���نوي، بنس���بة 2.4 % في الربع الثاني 
الس���ابق، عازًي���ا  بالرب���ع  2018، مقارن���ة 
ذل���ك إل���ى االنتع���اش االقتص���ادي إل���ى 

النمو الملح���وظ للقطاعات غير النفطية 
واستقرار أسعار النفط.

وأك���د أن “ما حقق���ه االقتصاد البحريني 
الثان���ي  الرب���ع  ف���ي  ملم���وس  نم���و  م���ن 
ش���امل  اقتص���ادي  تعاف���ي  إل���ى  يع���ود 
ل���كل القطاعات، فالمملك���ة تميزت على 
الصعي���د اإلقليم���ي فيم���ا يخ���ص النم���و 
االقتصادي غي���ر النفطي، حيث وصلت 
مس���اهمة إنت���اج النف���ط ف���ي االقتص���اد 
إل���ى أق���ل م���ن 20 %، وأصب���ح القط���اع 
غي���ر النفطي يق���ود النم���و، بعكس باقي 
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 
الت���ي حققت نمًوا أكبر عن طريق إنتاج 
أس���عاره  وارتف���اع  النف���ط  م���ن  المزي���د 

عالمًيا”. 
وتعك���س المؤش���رات االقتصادي���ة أداء 
والفرعي���ة  الرئيس���ة  القطاع���ات  أه���م 
والت���ي  التخصص���ات،  مختل���ف  ف���ي 
يعززه���ا نمو االس���تثمارات المس���تقطبة 

إل���ى البحري���ن وه���و ال���دور ال���ذي يلعبه 
المجلس للمس���اهمة ف���ي خلق الوظائف 
االس���تثمارات  وتس���اهم  للبحرينيي���ن. 
كذل���ك في زي���ادة الفرص االس���تثمارية 
إل���ى  إضاف���ة  الخ���اص،  القط���اع  أم���ام 
تأثيرها في رفع الصادرات مما ينعكس 
إيجابًي���ا عل���ى المي���زان التج���اري، ونقل 
وتش���جيع  والخب���رات  التكنولوجي���ا 

االبتكار.
وأش���ار التقري���ر الفصلي إل���ى أن الناتج 
غي���ر  للقطاع���ات  اإلجمال���ي  المحل���ي 
النفطي���ة ف���ي البحري���ن نما بنس���بة 2.8 
% ف���ي الربع الثاني م���ن العام، مدعوًما 
بانتعاش قطاع اإلنش���اءات الذي ش���هد 
نم���ًوا بلغ 6.7 % وقط���اع التصنيع الذي 

توسع بنسبة 4.5 %.
وتعك���س القيم���ة اإلجمالي���ة للمش���اريع 
اإلنشائية في البحرين التوسع المستمر 
الذي يشهده قطاع اإلنشاءات بالمملكة، 

حي���ث بلغ���ت 87.3 ملي���ار دوالر حت���ى 
منتص���ف ش���هر س���بتمبر الماض���ي، وفًقا 
ل���� “ميي���د بروجيكت���س”، محقق���ة بذلك 

نم���ًوا بل���غ 3.8 % مقارن���ة بالفت���رة ذاتها  
2017، كما أن هناك عدًدا من المش���اريع 

اإلستراتيجية في األفق.

وأوضح يارم���و أن اإلجمال���ي التراكمي 
لالس���تثمارات النشطة في مجال البنية 
التحتي���ة والممولة م���ن جانب صندوق 
التنمي���ة الخليج���ي بل���غ 3.7 مليار دوالر 
ف���ي الرب���ع الثال���ث، محقق���ا بذل���ك نمًوا 
بنس���بة 12.7 % مقارن���ة بالع���ام 2017. 
ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمًوا 
متسارًعا في المستقبل القريب في ظل 

تزايد هذه المشاريع الممولة.

وتطرق التقرير إلى أن  القيمة  «
اإلجمالية لالستثمار المباشر 

المتدفق على المملكة، تواصل 
تحقيق نمو متسارع، حيث ارتفعت 

في المشاريع التي استقطبها مجلس 
التنمية االقتصادية خالل األشهر 

التسعة األولى  2018 بنسبة 138 % 
مقارنة بالعام السابق. ويبلغ عدد 

الشركات التي استقطبها المجلس 
في قطاع التصنيع 31 شركة من 
إجمالي 76 شركة مستقطبة، ما 

يؤكد متانة قطاع التصنيع والموقع 
الجغرافي النموذجي للمملكة كبوابة 

ألسواق دول الخليج.

3.1 % نمو الناتج المحلي للبحرين 2018
سبتمبر م��ن��ت��ص��ف  ح��ت��ى  اإلن���ش���ائ���ي���ة  ال���م���ش���اري���ع  دوالر  م��ل��ي��ار   87.3

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن البيئة االستثمارية في البحرين تمتلك مقومات 
جاذب���ة ومحف���زة لممارس���ة العمل االقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافس���ية وتس���هيالت 

تجعلها واحدة من أكثر االقتصاديات في المنطقة الجاذبة لالستثمارات والمشاريع.

 ج����اء ذل����ك خ����الل االجتماع ال����ذي عقد 
ببي����ت التجار أمس بي����ن “الغرفة” ممثلة 
بالنائ����ب األول لرئيس����ها خال����د نجيب����ي، 
ووفد يمث����ل بعثة صندوق النقد الدولي 
للبحرين برئاس����ة بيكاس جوشي، وذلك 
ف����ي إط����ار زيارت����ه التش����اورية الدوري����ة 
م����ع الجه����ات المحلي����ة المعني����ة بالش����أن 

س����المة  عل����ى  للتع����رف  االقتص����ادي 
الوضعي����ن المالي واالقتص����ادي. وتناول 
بينه����ا  م����ن  مواضي����ع  ع����دة  االجتم����اع 
وض����ع القط����اع غي����ر النفط����ي وتوجهات 
الخصخص����ة والش����راكة بي����ن القطاعين 
الع����ام والخ����اص، واآلف����اق المس����تقبلية 

لالقتصاد البحريني.

اجتمع وكي���ل وزارة الصناعة والتجارة 
ن���ادر  التج���ارة  لش���ؤون  والس���ياحة 
خلي���ل المؤيد، ووكيل الوزارة لش���ؤون 
الُعري���ض،  محم���د  أس���امة  الصناع���ة 
وبحض���ور ع���دٍد م���ن كب���ار المس���ؤولين 
بال���وزارة ببعث���ة صندوق النق���د الدولي 
الت���ي ت���زور البحري���ن حالي���ًا لمناقش���ة 
التط���ورات  وتقيي���م  واس���تعراض 
االقتصادية والتجارية والسياحية في 

البحرين. 
وكي���ل  اس���تعرض  االجتم���اع  وخ���الل 

الوزارة لش���ؤون التجارة استراتيجيات 
الحكوم���ة الموق���رة والت���ي تترك���ز على 
تنويع قاعدة االقتصاد الوطني وتعزيز 
المختلف���ة  االقتصادي���ة  القطاع���ات 
وتقديم كافة التسهيالت التي من شأنها 
تعزيز الموقع الج���اذب لمملكة البحرين 
كوجهة أولى للمشاريع االستثمارية في 
المنطق���ة، األمر الذي أس���هم ف���ي زيادة 
توطين المش���اريع اإلقليمي���ة والعالمية 
التي أصبحت اليوم تتخذ من البحرين 

موقعًا ألعمالها في المنطقة.

التجارة تجتمع ببعثة “النقد الدولي”البيئة االستثمارية للبحرين جاذبة

أمل الحامد من خليج البحرين

المنامة - الصناعة والتجارةالسنابس - الغرفة

لقاء الغرفة بوفد صندوق النقد الدولي

زيادة حجم األنشطة التجارية واالستثمارية
ال�����زي�����ان�����ي: إط�������اق ن����ظ����ام س����ج����ات ب���ال���م���ل���ت���ق���ى ال���ح���ك���وم���ي ي���ع���ك���س أه��م��ي��ت��ه

أكد وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة زايد  الزياني أن إعالن بدء انطالق نظام 
س���جالت في نس���خته الثاني���ة عبر منصة الملتق���ى الحكومي يعك���س األهمية التي 
لقيه���ا ه���ذا النظام ضمن الجه���ود الرامية إلى تعزي���ز ودعم الس���بل الكفيلة بزيادة 
حج���م األنش���طة التجاري���ة واالس���تثمارية ف���ي البحرين م���ن خالل تس���هيل آليات 

تأسيس هذه األنشطة.

ون���وه الوزي���ر إل���ى أن نظ���ام “س���جالت” ف���ي 
نس���خته األول���ى والثاني���ة هم���ا نت���اج توجيه 
برئاس���ة  التنس���يقية  اللجن���ة  م���ن  ومتابع���ة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء. 
وأوض���ح الزيان���ي أن نظ���ام “س���جالت” ف���ي 
نس���خته الثانية والذي تم تطويره وتحسينه 
الخ���اص  القط���اع  م���ع  والعم���ل  بالتع���اون 
يتمي���ز بكام���ل خدماته اإللكترونية لتس���هيل 

التجاري���ة  الس���جالت  وإدارة  اس���تخراج 
للمستثمرين.

وف���ي ه���ذا الص���دد أش���ار الوزير إل���ى أن أبرز 
التطوي���ر  فري���ق  انته���ى  الت���ي  اإلنج���ازات 
بالوزارة من تنفيذها لمتطلبات س���جالت 2.0 

خالل العام 2018، وهي كالتالي:
-1 تدش���ين خدم���ة المحادث���ة  المباش���رة -) 
الدردش���ة (-  )Live chat( ع���ن طري���ق نظ���ام 
س���جالت ال���ذي يتي���ح للمس���تثمر التواص���ل 

عل���ى  والحص���ول  ال���وزارة  م���ع  المباش���ر 
بس���هولة  المس���اعدة  والملف���ات  المعلوم���ات 

وسرعة.
-2 تطوير النظام إلرشاد المستثمر للخطوات 
التالية عند االنتهاء من عملية إصدار السجل 

من دون نشاط للحصول على الترخيص.
ع���ن  للبح���ث  جدي���دة  خاصي���ة  إنش���اء   3-
األنش���طة التجارية بالكلم���ات ذات الداللة أو 
الكلم���ات المتداولة والتي تدل على النش���اط 

المطلوب مزاولته.
“تواص���ل”  بنظ���ام  س���جالت  نظ���ام  رب���ط   4-
والش���كاوى  االقتراح���ات  تقدي���م  لتس���هيل 

الخاصة بنظام سجالت.
-5 تضمين بنود اتفاقية سنغافورة واتفاقية 

األفتا في نظام سجالت.
-6 تزوي���د المس���تثمرين بقوائ���م بالش���ركات 
ومكت���ب  المهني���ة،  والهيئ���ات  القانوني���ة، 

الخدمات، والبنوك، وغيرها.
-7 إع���داد قس���م ف���ي نظام س���جالت يختص 
بع���رض القوانين واللوائ���ح الخاصة باألعمال 

التجارية في البحرين.
القانوني���ة  والش���ركات  المكات���ب  تزوي���د   8-
باخ���ر التحديث���ات الت���ي تط���رأ عل���ى اللوائح 
والقواني���ن وعلى أي تغيي���رات في العمليات 

أو اإلجراءات المتبعة في نظام سجالت.
-9 مراجع���ة بع���ض إجراءات بع���ض الجهات 
المرخص���ة، حي���ث ت���م تعزي���ز رب���ط الجه���ات 
المرخصة بالنظام، وإلغاء المعامالت الورقية 

والزيارات الشخصية.
-10 تطوير مركز االتصاالت الس���تيعاب عدد 

أكبر من االستفسارات. 
-11 تس���ريع عملي���ة الب���ت ف���ي الطلب���ات م���ع 
الجه���ات المرخص���ة وتقليل ع���دد المعامالت 

المطلوبة.
-12 تدش���ين خدم���ة كات���ب الع���دل الخ���اص؛ 
وذل���ك لتخفي���ف الضغ���ط على كات���ب العدل، 
خدم���ة  عل���ى  الحص���ول  وس���رعة  وس���هولة 

التوثيق.
-13 مركزي���ة المعام���الت ف���ي نظ���ام واح���د، 
وعلى س���بيل المثال تك���ون جميع مدفوعات 
الجه���ات الحكومي���ة عبر نظام س���جالت، كما 
أن التطوي���ر سيحس���ن م���ن س���هولة متابع���ة 

الطلب���ات م���ن قب���ل المس���تثمر م���ع الجه���ات 
الحكومية من خالل النظام.

-14 تنقيح األنشطة التجارية.
تحمي���ل  لحج���م  األقص���ى  الح���د  -15زي���ادة 

المستندات.
الصناع���ي  الترخي���ص  اس���تمارة  م���لء   16-
تلقائًي���ا م���ن المعلومات التي ت���م إدخالها في 

نظام سجالت.

جاء هذا التطوير لالرتقاء بجودة  «
الخدمات التي تقدمها في هذا 

الجانب من خالل توظيف أحدث 
التقنيات التي تمكن المستثمرين 

من إنهاء معامالتهم وإدارة 
أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي 

مكان في العالم.

المنامة - بنا

البحرين أكبر مستفيدي النمو االقتصادي
خل���ص التقري���ر الفصل���ي الص���ادر ع���ن مجل���س التنمي���ة االقتصادي���ة إلى أن 
البحري���ن س���تكون أحد أكبر المس���تفيدين م���ن زيادة النمو االقتص���ادي فيها، 
إذ إن القوة الش���رائية التي اس���تعادت زخمها في المنطقة س���تقود النمو في 
األنشطة السياحية والتجارية في المملكة، متوقًعا التقرير أن تستفيد جميع 

دول مجلس التعاون من زيادة النمو االقتصادي فيها.

وأش����ار كبير االقتصاديي����ن في مجلس 
التنمية االقتصادي����ة، يارمو كوتيالين، 
إلى أن الس����ياحة البحرينية على سبيل 
المث����ال تواص����ل نموه����ا عل����ى أصع����دة 
عديدة، مع ارتفاع أعداد السياح بنسبة 
5.8 % على أس����اس س����نوي، كما ارتفع 
متوس����ط ع����دد الليالي الس����ياحية التي 
يقضيها كل س����ائح في البحرين بنسبة 
16 %، وه����و ما يعكس س����معة المملكة 
بالتن����ّوع  تحتف����ي  س����ياحية  كوجه����ة 

وتمتلك إرًثا تراثًيا عريًقا.
م����ن جهة أخ����رى، نّبه التقري����ر بأنه على 
الرغ����م من التوقع����ات بأن يش����هد النمو 
االقتص����ادي ف����ي دول الخليج تس����ارًعا 
الج����اري و3 %  الع����ام   % 2.5 بنس����بة 
ف����ي الع����ام 2019، إال أن ذل����ك ال ي����زال 
ف����ي  المس����جلة  المع����دالت  م����ن  أدن����ى 
س����نوات س����ابقة، موضح����ا أن����ه ال يزال 
م����ن غي����ر الممك����ن التنب����ؤ بمس����تويات 
الثق����ة في األعمال إقليمًي����ا، كما أن نمو 

القطاع����ات غي����ر النفطي����ة ال ي����زال أقل 
م����ن المس����تويات المطلوب����ة، مم����ا دف����ع 
بعض دول المنطقة إلى إطالق برامج؛ 
لتحفي����ز النم����و االقتص����ادي بع����د فت����رة 

ضبط اإلنفاق.
وتطرق التقرير إلى أن التضخم بلغ في 
مؤش����ر أس����عار المس����تهلكين في الفترة 
م����ن يناي����ر حت����ى أغس����طس ما نس����بته 
2.7 %، ف����ي حين بلغ المعدل الس����نوي 
1.9 % في أغس����طس، ونتجت ضغوط 
األس����عار من رفع الدعم وارتفاع أسعار 
الوقود. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه 
أس����عار الم����واد الغذائية بنس����بة 0.9 % 
فق����د نم����ت تكاليف الس����كن بنس����بة 1.2 
% فق����ط، وزادت تكاليف النقل بنس����بة 

.% 8.3

وذك����ر التقرير أن القروض نمت بنس����بة 
تق����ل ع����ن 10 % عل����ى أس����اس س����نوي 
وذل����ك بقي����ادة قط����اع الش����ركات. كم����ا 
بنس����بة  التجاري����ة  الق����روض  ارتفع����ت 
ف����ي  س����نوي  أس����اس  عل����ى   %  10.8
أغسطس، وش����كلت ما نسبته 53.7 % 
م����ن مجم����وع المحفظة القائم����ة للبنوك 
التجاري����ة. ونمت القروض الش����خصية 
بنس����بة سنوية تصل إلى 8.6 % وتمثل 

43.4 % من اإلجمالي.
البحري����ن  ف����ي  الودائ����ع  نم����و  واس����تمر 
باعتدال، حيث تسارعت وتيرة الزيادة 
12.8 % ف����ي ماي����و  الس����نوية بمع����دل 
وذلك في تحسن ملحوظ في السنتين 

الماضيتين.
أما بالنس����بة لمتوس����ط تكلف����ة القروض 

الش����خصية، فاقترب����ت م����ن 5.3 % في 
األشهر الثمانية األولى من العام الجاري 
مقارنة ب� 4.9 % في العام الماضي. كما 
ارتفع متوسط تكلفة قروض الشركات 
من 5.3 % في األش����هر الثمانية األولى 
من العام الماض����ي إلى 6 % في الفترة 

المقابلة من العام الجاري.

وذكر يارمو أن نشاط سوق  «
األسهم في البحرين عكس 

التغيرات اإلقليمية، حيث راوحت 
مكانها خالل األرباع الثالثة 

األولى من العام. وارتفع مؤشر 
البحرين الشامل لألسهم على 

أساس سنوي بنسبة 0.5 % خالل 
الفترة، بينما زاد مؤشر البحرين 

اإلسالمي بنسبة 13.5 %.

توق���ع كبي���ر االقتصاديي���ن ف���ي مجلس 
التنمي���ة االقتصادية، يارم���و كوتيالين، 
أن يص���ل متوس���ط س���عر برمي���ل مزيج 
برن���ت للنف���ط الخام ف���ي العامين 2018 
و2019 إل���ى 73 دوالًرا، ف���ي حي���ن كان 
سعر البرميل 53 دوالًرا في العام 2017، 

و44 دوالًرا في العام 2016.

وأشار يارمو للصحافيين على  «
هامش المؤتمر الصحافي لإلعالن 

عن التقرير االقتصادي الفصلي 
الصادر عن المجلس أمس إلى أن 
متوسط سعر برميل النفط يتراوح 

ا، ومن  ما بين 70 و80 دوالرًا حاليًّ
المتوقع أن يستمر سعر البرميل 

العام المقبل ما بين 70 و75 دوالرًا.

73 دوالًرا التوقعات 
لمزيج برنت
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة االستشارات المالية اإلسالمية ش.م.ب )مقفلة(
سجل تجاري رقم 42850

بناء على قرار المس���اهمين في ش���ركة االستش���ارات المالية اإلس���امية ش.م.ب )مقفلة( المسجلة 
عل���ى قي���د رق���م 42850، بتصفية الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���ادة/ جرانت ثورنت���ون - عبدالعال 

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

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

جرانت ثورنتون - عبدالعال
)+973(39605262

jassim.abdulaal@bh.gt.com

القيد: 47368-3  -  تاريخ: 28/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )152541( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها مالك شركة دوامة للخدمات االستشارية ش.ش. و لمالكها 
عدن���ان صال���ح عبدالمحس���ن الحميدي المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
47368-3 طالب���ا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة 

ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار، بين كل من:
1- عدنان صالح عبدالمحسن الحميدي

HASEEBULHAQ QAZI -2
3- عادل بن ناصر بن عبدهللا العقيل

23/10/2018
)CR2018-151719( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

25/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-152720( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدن���اه: عبداالمي���ر ابراهيم عبدهللا اس���ماعيل بطل���ب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/ فاضل ابراهيم عبدهللا اسماعيل 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدناه: الس���يدة لطيف���ة احمد يوس���ف احمد العش���يري بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي: الى السيد هشام احمد يوسف احمد العشيري 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
37766-3

رقم القيد
29495-3

االسم التجاري
هاي كول للخدمات السيارات

االسم التجاري
مركز ميلينيوم للتدريب

29/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

) CR2018 -153567( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه الس���يد / الس���يد محمد منصور علوي كاظم بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/ فاطمة داود علي سلمان

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 94746-2

االسم التجاري: بيشنو بوتيك

نوع النشاط: تجارة عامة

العنوان: محل رقم:ا931 - طريق: 3431 - المالكية: 1034

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة باعيسى للمقاوالت ذ.ذ.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
إليهاالس���ادة اصحاب ش���ركة باعيس���ى للمق���اوالت ذ.ذ.م المس���جلة بموجب القيد 

رقم 122973-1، طالبين تغيير االسم التجاري
من:

 شركة باعيسى للمقاوالت ذ.ذ.م
BAESSA Contraction Company W.L.L

الى: باعيسى للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م
BAESSA FOR GENERAL TRADE AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري التجاري للفرع رقم )9(

لشركة جرين روك للمقاوالت تضامن ألصحابها حسن عباس محمد غلوم وشركائه
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة اصحاب ش���ركة جري���ن روك للمق���اوالت تضامن ألصحابها حس���ن عباس 
محمد غلوم وش���ركائه المس���جلة بموجب القيد رقم 82384، طالبين تغيير االس���م 

التجاري للفرع رقم )9(
من: كاربوينت للتجارة

CARPOINT TRADING

الى: ستايلستا للحاقة الرجالية - تضامن بحرينية
STYLISTA GENTS SALON - BAHRAINI PARTNERSHIP

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

مصر تستضيف 
“درع العرب 1”

ألول مرة، تستضيف مصر فعاليات 
التدريب المشترك “درع العرب 1”، الذي 
ُينفذ بقاعدة محمد نجيب خالل الفترة 
من 3 إلى 16 نوفمبر، بمشاركة 6 دول.

وتشارك في التدريب عناصر من القوات 
البرية والبحرية والجوية، وقوات 

الدفاع الجوي، والقوات الخاصة 
لكل من مصر والسعودية واإلمارات 

والكويت والبحرين واألردن.
وأوضح قائد القوات السعودية 

المشاركة في التمرين، العميد الركن 
عبدهللا السبيعي، أن التمرين يأتي 
ضمن خطط وزارة الدفاع السنوية 

لتأهيل وتدريب منسوبي القوات 
المسلحة للرفع من جاهزيتهم القتالية.

ال��ش��ع��ب اإلي���ران���ي م��ن م��واج��ه��ة أوق����ات صعبة ح���ذر 

روحاني: سنعاني مع العقوبات األميركية

حذر الرئيس اإليراني حس���ن روحاني اإليرانيين من أنهم ربما يواجهون مزيدا من الصعوبات في الش���هور التي تلي فرض الواليات المتحدة عقوبات جديدة األس���بوع 
المقبل على البالد، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي اإليراني أمس األربعاء.

وق���ال روحان���ي متحدث���ا ف���ي اجتم���اع 
متلفز لمجلس الوزراء “كان الوضع صعبا 
عل���ى المواطني���ن ف���ي الش���هور األخيرة، 
وربم���ا يكون صعب���ا في الش���هور المقبلة 
أيض���ا.” وأضاف “ستس���خر الحكومة كل 

قدراتها للتخفيف من المشكالت”.
تعيد الواليات المتحدة فرض العقوبات 
الرئي���س  انس���حاب  من���ذ  إي���ران  عل���ى 
األميرك���ي دونال���د ترام���ب م���ن االتف���اق 
النووي التاريخي المبرم 2015 مع القوى 
الغربية في مايو. ويوم اإلثنين، تخطط 
الواليات المتحدة لف���رض عقوبات على 

صناعة النفط والغاز في إيران.
ووفقا لروحاني، تس���عى واشنطن إلثارة 

غضب اإليرانيين على حكومتهم.
وق���ال “الن���اس ف���ي الحقيق���ة غاضبون، 
لكنه���م غاضب���ون م���ن أمي���ركا وجرائمها 
وليس م���ن حكومتهم ونظامهم الحاكم” 
. وتم���ر إي���ران بالفع���ل بأزم���ة اقتصادية 
متقطع���ة  احتجاج���ات  ش���هدت  كم���ا 
أن  م���ن  بالرغ���م  الش���هور األخي���رة  ف���ي 
مس���ؤولين إيرانيين حاول���وا في العموم 
التقلي���ل من أهمية تأثي���ر العقوبات. في 
الوق���ت نفس���ه، تحاول الحكوم���ة إيجاد 
سبل لاللتفاف على العقوبات األميركية 
الجديدة وتوسيع عالقاتها المالية بدول 
االتح���اد  باألس���اس  مس���تهدفة  أخ���رى، 
األوروب���ي والصي���ن والهن���د. واحدة من 
تلك المحاوالت تظهر األحد، عندما تبدأ 
إيران في عرض مليون برميل من النفط 
للبي���ع م���ن خ���الل ت���داول أس���همها لفترة 

أس���بوع، لتمنح نظريا بذلك تجار النفط، 
ومنه���م أولئ���ك ف���ي دول أجنبية، فرصة 
اإليران���ي  النف���ط  عل���ى  أيديه���م  لوض���ع 
الخ���ام. في الس���ابق، كانت إي���ران تصدر 
نفطها الخام لمصافي النفط فقط. وقال 
وزي���ر النف���ط بيغ���ن زنغن���ة، إن 280 ألف 
برميل بيعت في بورصة النفط اإليرانية 

إرينيك���س حت���ى اآلن، وس���يعرض 720 
أل���ف برميل الحق���ا. وليس م���ن الواضح 
عل���ى  البورص���ة  ع���رض  س���يؤثر  كي���ف 
المبيعات اإليرانية، إذ إنه أقل بكثير من 
1.85 مليون برمي���ل يوميا باعتها إيران 
في أكتوبر، وفق���ا لما قالته وكالة األنباء 

اإليرانية شبه الرسمية إسنا.

وتعهد ترامب األسبوع الماضي  «
بالقيام بكل ما يتطلبه األمر 

للضغط على إيران لوقف ما وصفه 
“بسلوكها الخبيث” من تطوير 

لقدراتها النووية والصاروخية، 
ودعم اإلرهاب والجماعات 

المسلحة التي تزعزع استقرار 
الشرق األوسط.

جنيف - رويترز

عواصم ـ وكاالت

الرئيس اإليراني حسن روحاني

أنقرة - رويترزأبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةموسكو - انترفاكس

أشار الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى 
جهود  وتعاظم  العالم،  في  التوتر  احتدام 
ب��ث ك��راه��ي��ة ك��ل م��ا ه��و روس���ي، والسيما 
صارت  التي  وأوكرانيا  البلطيق  بلدان  في 
بوتين:  وق��ال  التذكارية.  النصب  تحارب 
“ي��ك��ت��س��ب ك���ل ذل���ك أه��م��ي��ة خ��اص��ة اآلن، 
عندما يتقّرر مصير القضايا التي يتعلق بها 
مستقبل بلدنا بشكل مباشر. الوضع السائد 
فالتوتر  بالبسيط،  ليس  ا،  حاليًّ العالم  في 
ي�����زداد وي���ج���ري ت��ق��وي��ض أس���س ال��ق��ان��ون 
منذ  المبرمة  االت��ف��اق��ات  وت��ن��ه��ار  ال��دول��ي، 

الروسي  الرئيس  وأش��ار  طويلة”.  سنوات 
العديد  في  “روسفوبيا”  ظاهرة  تزايد  إلى 
م���ن ال���ب���ل���دان، وك���ذل���ك األش���ك���ال األخ���رى 
ففي  ال���روس.   ضد  القومي  التعصب  من 
المحاوالت  تبذل  البلطيق،  ودول  أوكرانيا 

التاريخ  تدوين  إلع��ادة 
ك�������م�������ا ت������ت������ع������ّرض 
ال��ن��ص��ب ال��ت��ذك��اري��ة 

ناهيك  لالعتداءات، 
التضييق  ج��ه��ود  ع��ن 

على اللغة الروسية”. 

كشفت تقارير إعالمية أن 5 عناصر من جماعة طالبان اإلرهابية الذين أطلق 
سراحهم من معتقل غوانتنامو في عهد إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، 
انضموا إلى مكتب تمثيل الحركة المتشددة في العاصمة القطرية، الدوحة.

طالب���ان،  باس���م  المتح���دث  وأك���د 
صبيح هللا مجاه���د، التحاق العناصر 
اإلرهابي���ة الت���ي أف���رج عنه���م مقاب���ل 
إط���الق س���راح الرقي���ب ف���ي الجيش 
بمكت���ب  بيرغ���داول،  ب���او  األميرك���ي 

الحركة في الدوحة.
وكان العناصر الخمس���ة من المقربين 
جدا من زعيم ومؤسس طالبان، المال 
محمد عم���ر، وكان لهم دور فاعل في 
الجماعة التي حكمت البالد على نحو 
متش���دد طوال 5 س���نوات قبل تدخل 
الوالي���ات المتح���دة العس���كري س���نة 

.2001
وتض���م قائم���ة المف���رج عنه���م الذي���ن 
س���يتولون تمثيل طالبان في الدوحة 

كل م���ن م���ال ن���ور هللا ن���وري، ومحمد 
نب���ي عمري، ومحمد فضل، وخير هللا 

خيرخوي، وعبد الحق واقس.
وتم اإلفراج عن الخمس���ة في معتقل 
غوانتنامو في مايو 2014 في مقابل 
اإلفراج ع���ن الرقيب الذي ظل رهينة 
لدى الحركة المتش���ددة لم���دة تقارب 

خمسة أعوام.

ويرى الباحث والخبير في شؤون  «
الحركة المتطرفة، هارون مير، 

أن تعيين طالبان 5 من معتقلي 
غوانتنامو في تمثيلية الدوحة 

يظهر عودتها إلى الجيل القديم، 
وهذا يعني أن التنظيم المتشدد 

لم يحدث تغييرا على مستوى 
الفكر والقيادة.

ق���ال الرئيس التركي رج���ب طيب أردوغان 
أم���س األربع���اء إن تركيا ب���دأت العمل على 
إنت���اج أول نظ���ام دف���اع صاروخ���ي بعي���د 
الم���دى مصن���ع محليا ومن المقرر أن تس���لم 
أول ش���حنة في عام 2021. وتشتري تركيا 
س���طح-جو  إس400-  صواري���خ  كذل���ك 
الروس���ية. ونقلت وكالة األناضول الرسمية 
قول���ه  أكار  خلوص���ي  الدف���اع  وزي���ر  ع���ن 
األسبوع الماضي إن نشر النظام الصاروخي 
إس400- سيبدأ في أكتوبر 2019. وأوضح 
المزم���ع  المنظوم���ة  أن  الترك���ي  الرئي���س 

إنتاجه���ا، س���تحمل اس���م “س���يبر” )ال���درع(. 
وأضاف أردوغان أن تركيا تعمل حاليا على 
رفع نسبة المنتجات المحلية والوطنية في 
قط���اع الصناع���ات الدفاعي���ة، إل���ى أكثر من 
65 %. وتاب���ع : “س���نحقق اهدافن���ا من أجل 

تركيا قوية ومس���تقلة، من 
خ���الل مواصلة الحمالت 
الوطني���ة الت���ي أطلقناها 
الصناع���ات  مج���ال  ف���ي 

الدفاعية”.

تركيا تنتج نظاما صاروخيا بعيد المدىإرهابيون من غوانتنامو إلى الدوحةبوتين يحذر من الـ “روسفوبيا”
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لندن - رويترز

حّذر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير له س���ّلمه لمجلس 
األم���ن الدول���ي، من أن ح���زب هللا اللبناني قادر عل���ى جر بالده إلى الح���رب، داعًيا 

إلى نزع سالحه.

واعتب���ر غوتيري���س أن ح���زب هللا ه���و 
أش���د الميليشيات تس���لًحا في لبنان، كما 
تس���اءل في تقري���ره على ق���درة الدولة 
اللبنانية على ممارس���ة سيادتها في ظل 
تعزيز ترس���انة حزب هللا العسكرية. كما 
طال���ب غوتيريس في تقري���ره بضرورة 

تطبي���ق القرار الذي يطالب بنزع س���الح 
الميليشيات في لبنان. وأشار غوتيريس 
كذلك إلى مساعدة حزب هللا للحوثيين 
ومدربي���ن  بمستش���ارين  اليم���ن  ف���ي 
يش���كل  ذل���ك  أن  معتب���ًرا  عس���كريين، 

ا خطيًرا. ا وعالميًّ تهديًدا إقليميًّ

أبلغ الوفد األميركي برئاس���ة المبعوث 
الجدي���د إلى س���وريا، جيمس جيفري، 
الصغي���رة  المجموع���ة  دول  ممثل���ي 
الغربي���ة - العربي���ة، خ���الل اجتماعهم 
في لندن، نية واش���نطن تقديم حزمة 
م���ن اإلج���راءات العقابي���ة ض���د نظام 
األس���د، إال أن���ه دعا إلى انتظ���ار نتائج 
دونال���د  األميرك���ي،  الرئيس���ين  لق���اء 
ترم���ب، والروس���ي فالديمي���ر بوتي���ن، 

بباريس في 11 من نوفمبر.
وتوق���ع الوفد أن تتضم���ن اإلجراءات 
عقوبات على رجال أعمال ومؤسسات 

في حكومة النظام السوري.
 وف���ي هذا اإلط���ار، قام وف���د أميركي 
آخ���ر بالذه���اب إل���ى عّم���ان للتأك���د من 
بقائم���ة  األردني���ة  الحكوم���ة  الت���زام 
النظ���ام  عل���ى  المفروض���ة  العقوب���ات 

ومؤسساته بعد فتح معبر نصيب.

حزب اهلل يجر لبنان إلى الحرب

عقوبات مرتقبة على النظام السوري

في الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبية أن ترمم االتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب واشنطن لتحقيق مكاسب اقتصادية، انفجرت أزمة دبلوماسية  «
مفاجئة بين كوبنهاغن وطهران بعدما اكتشفت الدنمارك أن نظام الماللي خطط لتصفية عدد من األفراد على أراضي البلد االسكندنافي. وأعلنت 

الدنمارك، مؤخًرا، استدعاء سفيرها في طهران، إثر افتضاح مخطط إيراني لتصفية أفراد في كوبنهاغن، وتوعد وزير الخارجية الدنماركي أندريس 
سامويلسون، بنقل هذا األمر إلى االتحاد األوروبي كي يناقش بشكل جماعي. وأكد سامويلسون أن دواًل أوروبية أخرى ينتابها القلق أيًضا من السلوك 

اإليراني، ففي الصيف الماضي، تم إحباط مخطط الستهداف ملتقى للمعارضة اإليرانية في باريس. وإزاء هذه االنتهاكات المتواصلة إليران في قلب 
دول أوروبية، تبرز تساؤالت عدة حول مستقبل العالقات بين طهران واالتحاد األوروبي، ال سيما أن انسحاب الرئيس األميركي دونالد ترامب، من االتفاق 

النووي في مايو الماضي، أربك التقارب الغربي مع طهران الهادف إلى تحقيق أكبر مكسب اقتصادي ممكن منها.

عالقة المصالح مع “بلد االنتهاكات”

عواصم - وكاالت رام اهلل  - األناضول

أعل����ن مبع����وث األمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس األربعاء أّنه س����يعمل عل����ى عقد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع في 
اليمن في غضون شهر، وذلك غداة دعوة أميركية مماثلة. وقال غريفيث في بيان نشر على حسابه على موقع تويتر “ما زلنا ملتزمين 

جمع األطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اّتفاق شامل”.

بيان���ه  ف���ي  غريفي���ث  رّح���ب  وإذ 
بالدع���وات األميركي���ة،  أض���اف “أحّث 
جمي���ع األط���راف المعنية عل���ى اغتنام 
هذه الفرصة لالنخراط بشكل بّناء في 
جهودنا الحالية الستئناف المشاورات 

السياسية على وجه السرعة”.
األميرك���ي،  الخارجي���ة  وزي���ر  وكان  
ماي���ك بومبي���و، ق���ال أم���س األربع���اء، 
إن المفاوض���ات الت���ي تقوده���ا األم���م 
اليم���ن  ف���ي  األزم���ة  المتح���دة إلنه���اء 

ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل. 
وأك���د بومبي���و أيًض���ا على ض���رورة أن 
الموالي���ة  الحوث���ي  ميليش���يات  تك���ف 
إلي���ران ع���ن تنفيذ ضرب���ات صاروخية 
ض���د  مس���يرة  بطائ���رات  وهجم���ات 

السعودية.
من جانبه، أكد وزير الدفاع األميركي، 
الس���عودية  أن  ماتي���س،  جيم���س 
لتبن���ي  اس���تعداد  عل���ى  واإلم���ارات 

مس���اعي غريفي���ث به���دف إيج���اد حل 
للصراع عن طريق التفاوض.

نتح���رك  أن  “ينبغ���ي  ماتي���س  وق���ال   
صوب مساع للسالم”.

اس���تقبل الرئيس الفلس���طيني محمود عباس أمس األربعاء بمقر الرئاس���ة في مدينة رام هللا بالضفة الغربية وزير الش���ؤون الخارجية الُعماني 
يوس���ف بن علوي. وس���ّلم بن علوي، الرئيس عباس، رس���الة من قابوس بن سعيد، سلطان ُعمان، تتعلق بزيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو إلى السلطنة، الجمعة الماضي، بحسب وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

ولم تق���دم الوكالة، مزي���دا من التفاصيل 
حول اللقاء. 

وي���وم الجمعة الماضي، أعلنت إس���رائيل 
أن رئي���س حكومته���ا بنيامي���ن نتنياه���و، 
العاصم���ة  إل���ى  رس���مية  زي���ارة  اختت���م 
الُعمانية، مس���قط، التقى خاللها السلطان 
قاب���وس. وكان ب���ن عل���وي، ق���د ق���ال إن 
نتنياه���و “ه���و م���ن أبدى رغبة ف���ي زيارة 

السلطنة لمناقشة قضية السالم”. 
وأضاف أن المفاوضات بين الفلسطينيين 
واإلس���رائيليين غي���ر متوقف���ة، وأن على 
وتاب���ع  إل���ى س���الم.  التوص���ل  الطرفي���ن 
تلع���ب  الس���لطنة ال  إن  الُعمان���ي  الوزي���ر 
دور الوس���يط في قضاي���ا المنطقة، لكنها 
تقدم تس���هيالت “لمن لديه���م الرغبة في 

التوص���ل التف���اق”. وتع���د زي���ارة نتنياهو 
لُعم���ان ه���ي األرفع، من���ذ زيارة ش���معون 
بيرس، للسلطنة عندما كان قائما بأعمال 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي العام 1996، 
والتي جاءت بعد زيارة س���لفه إسحاق 

رابين لمسقط بعامين.

مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
عباس مستقبال العلوي في رام الله

ترحي��ب أمم��ي بالدع��وات األميركي��ة لعق��د المحادثات س��لمه رس��الة من الس��لطان قابوس حول زيارة “نتنياهو”

مفاوضات جديدة حول اليمن خالل شهر عباس يستقبل وزير خارجية ُعمان

موسكو - أ ف ب :  لقي شخص واحد مصرعه فيما جرح 3 آخرون، في انفجار  «
وقع أمس األربعاء في فرع لالستخبارات الروسية في أرخانغيلسك، شمالي 
البالد. ووقع االنفجار في مبنى االستخبارات بوسط المدينة، حسب ما أعلن 

المتحدث باسم حاكم المنطقة، أرتيوم بوتيغين. وأوضح حاكم المنطقة، 
إيغور أورلوف، أنه من السابق ألوانه الحديث عن تفجير انتحاري. وأورد في 
ا”، وأضاف أورلوف أن  تصريحات أكدها المتحدث باسمه “الوضع خطير جدًّ

السلطات تسعى لتحديد هوية القتيل ونوع العبوة المتفجرة. 

واشنطن ـ رويترز : كشفت وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( عن تجهير آالف  «
الجنود من أجل التصدي لقافلة تضم آالف المهاجرين من أميركا الوسطى، 

في طريقهم إلى الواليات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك. وقال مسؤول 
أميركي، لـ”رويترز” أمس، إن وزارة الدفاع ستنشر 7 آالف جندي على الحدود 

مع المكسيك إذا دعت الحاجة، مؤكدا أن هذا العدد مبدئي ويمكن أن يتغير. 
وأكد جنرال أميركي، الثالثاء، أن بالده تعتزم نشر أكثر من 5200 جندي على 

الحدود مع المكسيك.

البنتاغون يستنفر آالف الجنودانفجار في فرع للمخابرات الروسية
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إلى أي مدى يمكن أن تثق الزوجة بزوجها؟ وبالعكس إلى أي مدى يمكن أن يثق 
الزوج بمن اختارها شريكة لحياته؟ سؤال قد تكون إجابته مختلفة من شخص 
آلخ���ر، تبع���ًا للخلفيات والتجارب، وتبعًا للش���واهد من الحي���اة، ولكن ما يمكن أن 
نقوله إن الثقة في المجمل حاضرة بين الزوجين، وتبدأ منذ اللحظة التي يتقدم 
فيها الش���اب خاطبًا الفتاة، فلو كان يش���ك ولو بس���يطا في أخالقيات وسلوكيات 
م���ن تق���دم له���ا، لما أقدم على مش���روع حياته، فهو هنا وبعد أن ق���رر أن يختارها 
زوجة يعني أنه قرر أن تكون أمًا ألوالده، وقرر أن تحمل اسمه واسم عائلته، إذا 

الثقة في األصل موجودة. 
بعدها يتحمل الزوجان مسؤولية بناء هذه الثقة، فالمواقف يمكن أن تبني الثقة 
بن���اًء قوي���ًا، وال يمكن بعدها أن تتزعزع، ومن الممكن كذلك أن تنس���فها بالكامل! 
والتصرف���ات ه���ي األخ���رى اختبار آخر، إم���ا أن تمت���ن الثقة بي���ن الزوجين أو أن 
تسمح لوسوسة الشيطان أخذ دورها، ويبدأ أحدهما يتوجس خيفة من أن هناك 
م���ا قد يفس���د عالقتهما، وأن أح���د الطرفين بدأ يحم���ل وزر الخيانة، فالتصرفات 
المريبة مثالً تخلق توجس���ًا قد يكون أحيانًا ال يمت للواقع بصلة، كخوف الزوج 
م���ن ت���رك هاتفه وتمس���كه الدائم ب���ه، وإغالقه المس���تمر برقم س���ري، أو كخروج 
الزوج���ة ألوق���ات طويلة دون أن تفصح لزوجها عن الم���كان، أو أنها تكثر الكذب 
وتعي���ش م���ع أقرب إنس���ان إليه���ا -زوجها- بغم���وض يجعله في دوام���ة من القلق 

والخوف.
الشفافية والوضوح سالح يمكن من خالله أن يحارب الزوجين بهما أي شك قد 
يدف���ع إلى عدم الثقة بش���ريك الحياة، فأقصر الطرق كما يقال الخط المس���تقيم، 
فكلم���ا كن���ت تتعامل مع ش���ريكك بصدق كلم���ا بنيت ثقته فيك، ف���ال تزعزعه بعد 
ذل���ك كل األقاوي���ل. إح���دى صديقات���ي تق���ول دائمًا: ل���و رأيت زوجي م���ع واحدة 
وب���أم عين���ي ل���ن أصدق م���ن يقول إن���ه يخونني معه���ا، فأنا أث���ق به ثق���ة عمياء، 
وصديقت���ي هذه لوال مواقف، وتصرفات وس���لوكيات زوجه���ا الواضحة معها لما 
قالت ما قالته. لكن الثقة ليست حكرًا على العالقات الزوجية، ماذا عن الثقة في 

العالقات األخرى؟ للحديث تتمة. 

ياسمينة: متى ما ذهبت الثقة... هدمت البيوت. «

م���ع ارتف���اع وتائر االحتجاج���ات ودرجة س���خونتها ضد نظ���ام الفاش���ية الدينية 
ودخ���ول النظ���ام مرحلة ص���ارت فيها أوضاعه م���ن مختلف النواحي أس���وأ، فإن 
المالل���ي ص���اروا يعلم���ون أنه���م وم���ع كل ال���ذي يعانونه، يقف���ون ف���ي بداية هذه 

المرحلة التي تخفي لهم الكثير من المفاجآت الصادمة.
اختف���اء التصريح���ات العنترية من جانب قادة ومس���ؤولي نظ���ام الماللي وبروز 
تصريح���ات ذات س���ياق”انبطاحي” واضح كما ف���ي التصريحات التي طفق وزير 
خارجي���ة النظ���ام محمد جواد ظريف يكررها بش���أن اس���تعداد نظام���ه للتفاوض 
مج���ددا م���ع الواليات المتحدة األميركي���ة بعد أن كان يتبجح ق���ادة النظام وفي 
مقدمتهم المال خامنئي بأنهم لن يفاوضوا األميركيين مرة ثانية ولن يغيروا في 
االتف���اق النووي الذي تم إبرامه في أواس���ط العام 2015، لكن تصريحات ظريف 

أثبتت وأكدت عكس ذلك.
المرحلة الحالية التي دخلها نظام الماللي، والتي تجس���د ليس تراجعا فقط، إنما 
فش���ل وعجز النظام من مختلف النواحي والجوانب، هي مرحلة يمكن أن نطلق 
عليها تسمية “المأزق الذي ال خالص منه”، ذلك أن هناك عامال دخل في المعادلة 
بصورة استثنائية وغير مسبوقة، يتمثل في دور وحضور منظمة مجاهدي خلق 
على س���احة المواجهة المباشرة ضد النظام داخليا وخارجيا، واألهم من ذلك أن 
الش���عب الذي هو عامل الحس���م ف���ي معادلة الصراع بين النظ���ام والمنظمة يقف 
إلى جانب األخيرة كما اتضح ذلك في انتفاضة 28 ديسمبر 2017، وما تالها من 
احتجاج���ات، حي���ث إن منظم���ة مجاهدي خلق هي التي تمس���ك دفة القيادة في 

مركب نضال الشعب اإليراني.

التصريحات واالعترافات المتكررة الصادرة من جانب قادة النظام والتي  «
تشير معظمها إلى األزمة الطاحنة للنظام وعدم وجود أي مخرج له 
منها، توحي بحقيقة كون النظام أشبه بذلك الجريح المحاصر الذي 

ينزف دما وال أمل إلسعافه وهذا ما بدأت دول العالم تتقبله وتفهمه 
رويدا رويدا، وهو أكثر شيء يؤلم النظام ويخيفه خصوصا أن خصمه 
وبديله الجاهز منظمة مجاهدي خلق تقف في الجانب اآلخر تنتظر 

لحظة الحسم بعد أن علمت كيف تقوم باختيار الفترة والمرحلة 
المناسبة لدخول المواجهة األخيرة ضد النظام. “الحوار”.

ال أثق بك

نظام الماللي والمأزق الذي ال خالص منه
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فوضى إعالنات 
المرشحين في الشوارع

صحي���ح أن ف���ي موس���م االنتخاب���ات تكث���ر إعالن���ات المرش���حين ف���ي 
الش���وارع والطرق���ات واألحياء، فالالفتات اإلعالني���ة جزء ال يتجزأ من 
االنتخاب���ات، لكن ما تش���هده طرقاتنا فوضى بكل م���ا تحمله الكلمة من 
معنى، فال وجود لتنظيم وقواعد معيارية للمقاسات واألحجام، كما أن 
هناك إعالنات تعيق نظر الس���ائقين بسبب وجودها في زوايا، ما يشكل 
خطرا وس���ببا رئيس���ا للحوادث، وإعالنات عش���وائية لمرشحين ملصقة 
عل���ى الجدران ومولدات الكهرباء وإش���ارات المرور وواجهات المحالت 

التجارية والمنازل.
يخي���ل إلي أن األس���س والمعايير الفنية لإلعالن���ات والالفتات معدومة 
تمام���ا وال أح���د يهتم بالص���ورة الجمالي���ة والبيئة، ومتطلبات الس���المة، 
ع���راك ح���اد في الش���وارع م���ن أجل الظف���ر بمت���ر أو مترين، فت���رى عدة 
إعالنات لمرشحين متراصة على طول الطريق وال توجد مسافة كافية 
بينها، وهذا ما يحجب الرؤية أثناء السير، وخير دليل على ذلك إعالنات 
المرشحين الملتفة حول الدوار القريب من بوابة مدينة عيسى “المقابل 
للمطاف���ئ”، ناهي���ك عن اإلعالن���ات “أي كالم” الخالية من أية مواصفات، 

كالدعائ���م والمثبت���ات في األرض، فمع أية نس���مة هواء خفيفة تس���قط 
وتعيق الطريق وفي بعض األحيان تلتف على اإلعالن القريب.

ش���يء ال يمك���ن تخيل���ه ف���ي كل موق���ع، إعالن���ات ال تناس���ب المحي���ط 
العمران���ي وتفتق���د األص���ول الفني���ة والهندس���ية، وكأن المس���ألة مج���رد 
الحصول على الترخيص والسالم ختام، فال المرشح ملتزم وال الجهات 

المعنية ملتزمة.
أم���ا قضي���ة ط���رق أب���واب المواطني���ن م���ن قبل “نس���وان حم���الت بعض 
المرش���حين” فه���ي قص���ة وتجرب���ة ال مثيل له���ا، فبعد ص���الة المغرب أو 
العش���اء تس���مع باب بيتك يط���رق، وما إن تخرج حتى تتش���رف بوجود 
امرأتي���ن وف���ي الغالب ثالث، يس���ألنك بالح���رف “من في بالك بترش���ح، 
ش���رايك بمرش���حنا فالن”، وقب���ل أن تتفوه بأية كلم���ة وتفكر بالرد تفتح 

إحداهن ملفا وتقول لك بكل بجاحة “عطني أسماء األهل كلهم”!

أي تخلف هذا وإزعاج للناس، فالمواطن يعرف من سيرشح  «
والضار والنافع وال حاجة لطرق بيته وإزعاجه.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الفذلكة في الفبركة

“إن كانت ممارسة الجنس غير الشرعية أو شرب الخمور من قبل السياح 
غير المس���لمين في بلد مس���لم تعود على ذلك البلد بالنفع والخير، فال أرى 
في���ه الحرم���ة... لك���ن ينبغ���ي أال تدّنس األمكنة المقّدس���ة والس���يما حرمة 
الحرمي���ن الش���ريفين، وعم���وم الب���الد اإلس���المية، ب���ل يج���ب أن تخصص 
أماكن محددة لمثل هذا كالشواطئ وغيرها”. إن هذا الحديث صادم لمن 
يع���رف أل���ف باء اإلس���الم، وال يمكن أن يصدق أن أح���دًا لديه الحّد األدنى 
م���ن المعرف���ة الديني���ة يمكن���ه أن يقبل هذا الط���رح، فكيف ب���ه إن أتى من 
ش���يخ دين، وأي ش���يخ دين؟! إنه مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ 
عبدالعزي���ز ب���ن عب���دهللا آل الش���يخ... مم���ا يجعل الحلي���م حيران���ًا، ويفغر 

األفواه عجبًا.
ل���م يصلن���ي هذا التصريح مرس���الً عبر تطبي���ق “الوات���س آب”، ولكنه أتى، 
ولمزيد من التأكيد رابط يقود إلى صحيفة “الرياض” السعودية، وفتحت 
الراب���ط ووجدت���ه يقودن���ي إل���ى صفحة م���ن صحيف���ة الرياض حق���ًا، وإذا 
بالتصري���ح الص���ادم متربع���ًا صفح���ة الصحيفة بم���ا حوله من أخب���ار، وبما 

للصفحة من “ترويسة” معروفة، بالتاريخ والعدد.
نفض���ت رأس���ي كما ينفض القط رأس���ًا بلله الماء غي���ر مصدق أن مثل هذا 

التصري���ح يص���در م���ن مث���ل ه���ذا الرج���ل، وذهبت إل���ى موق���ع الصحيفة، 
وأدخلت ما ش���ئت من كلمات مفتاحية، لعّلي أهتدي إلى التصريح اآلنف 
الذك���ر، لع���ّل أح���دا ق���د علق علي���ه، لعل هن���اك من ناقش���ه، لعّل م���ن أّيد أو 
عارض... فلم أجد للتصريح وجودا... عدت إلى الرابط الذي وصلني وإذا 
ب���ه ق���د كتب الرياض باإلنجليزي���ة alrriyadh مكررًا ح���رف )r( لكي يحبك 
الفبرك���ة، وف���ي الحقيقة كان���ت قد انطوت عل���ى الكثي���ر، إذ وصلتني بعد 
ذلك من أكثر من شخص، وأحاول اللحاق بهم لئال يعيدوا النشر ويصعب 
بالتالي لّم الموضوع بعد أن يتشظى ويتفّلت في األجواء، ال لشيء أكثر 

من إشفاقي على شكلهم المخدوع.

واضحة أغراض من فبرك هذا الخبر على لسان الشيخ، وذلك إلثارة  «
السخط والبلبلة، وحتى يكتشف الناس الخدعة التي وقعوا فيها 

يكون الخبر قد سرى واستقر والكته ألسن العاّمة وشدد من شدد 
موقفه المضاد، وتشكك من تشكك، وهكذا... أما خيول طروادة فهم 
أولئك الذين يجعلون من أنفسهم بوابات لعبور هذه الفبركات، وكل 

همهم التسابق ليكونوا أول من يرسل، مع أن هذه األولوية ال يدوم 
مفعولها إال ثوان معدودات في زمن أناسه بذاكرة السمك!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

التصريحات الصحافية... فن

هطل���ت عل���ى المملكة مؤخ���ًرا أمطار رعدّية غزي���رة صاحبتها رياح قوّية وتش���ّكل س���ريع للغيوم 
م���ع تقلبات مس���تمّرة ف���ي الطقس، وهي بالطبع أمطار خير وبركة، وكم���ا يعلم الجميع فإن معظم 
مناطق البحرين تضررت بشكل كبير والسبب معروف لدى الجميع، أال وهو ضعف البنى التحتية، 
حي���ث تناق���ل الجمي���ع صورًا ومقاط���ع فيديو عبر وس���ائل التواصل االجتماعي ح���ول حجم تلك 
األضرار الجسيمة التي تسببت بها األمطار لدرجة أن بعضها يصعب تصديق حدوثه في البحرين!

المضح���ك المبك���ي أن ع���ددا من المس���ؤولين من مختل���ف اإلدارات بوزارة األش���غال والبلديات 
والتخطي���ط العمران���ي خرج���وا علينا بتصريحات رنان���ة أجد أنها تفتقر للمس���ؤولية، وليعذرني 
المس���ؤولون في هذه الوزارة الموقرة، إذ كما يقول الحديث الش���ريف )إذا ابتليتم فاس���تتروا(. 
تش���ير تلك التصريحات في فحواها إلى أن هذه اإلدارات تلّقت س���يالً من البالغات التي تّمت 
االستجاّبة لها من خالل المبادرة بشفط كمّيات كبيرة من المياه بواسطة أعداد كبيرة أيضًا من 
الش���احنات، مع ذكر أرقام غالونات المياه التي تّم ش���فطها وأعداد الشاحنات، وهي إحصائيات 
قد تبدو للقارئ أنها إنجازات بينما هي في حقيقة األمر ليس���ت س���وى إخفاقات، نعم تلك هي 

الكلمة الدقيقة “إخفاقات”.
التصريحات مثلت تبريرا ألخطاء جس���يمة وتقصير ال حدود له، إنها برأيي المتواضع اعتراف 
صريح على هيئة تصريح رس���مي بأن الوزارة الموقّرة لم تقم بواجباتها كما ينبغي، ولم تتخذ 
االحتياطات الالزمة لمنع تجمع مياه األمطار بهذه الطريقة المؤس���فة التي تس���ببت في تعطل 

وتل���ف المركبات الش���خصية للمواطنين الذي���ن عمد الكثير منهم إلى تركها وس���ط برك األمطار 
والنج���اة بأنفس���هم. م���ا كان ينبغ���ي عل���ى مس���ؤولي هذه ال���وزارة تضيي���ع أوقاتهم ف���ي إصدار 
التصريحات المخجلة وذكر األرقام التي تكشف تقصيرهم، والتباهي بها وكأنها إنجازات، إلى 
متى ونحن نتحّدث ونعيد ذكر هذه المواضيع سنة تلو أخرى، هناك دول ال تملك ربع إمكانياتنا 
وميزانيتن���ا، لكنه���ا م���ع ذلك ُتقّدم أفضل ش���بكات الطرق. م���ن الجميل أن يق���وم الوزير في كل 
وزارة م���ن وزارات الدول���ة بمتابعة أعمال وزارته مع فري���ق عمله، وهو ما يوجه به على الدوام 
صاح���ب الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء الموقر، فالوزارات لدينا بحاجة إلى تش���كيل فرق عمل 
تعم���ل بش���كل احترافي بعيد عن األض���واء، وُتعطى لها صالحيات كافّي���ة إلنجاز األعمال ورفع 
تقارير مس���تمرة للوزير المعني، فالوزير من وجهة نظري مثل الرئيس التنفيذي ألية مؤسس���ة، 

مسؤولياته تكمن في وضع االستراتيجيات والخطط وتوفير الميزانيات لتنفيذ الرؤى.

من واقع عملي في القطاع الخاص، أجد أن المشكلة األساسّية في مؤسساتنا  «
الحكومية تكمن في افتقادنا الثقافة المؤسسّية )Organizational Culture( ، لذا 
أقترح من هذا المنبر أن يّتم العمل على استقطاب تلك الكوادر الفذة العاملة في 

مؤسسات القطاع الخاص. ُكّلي أمل أن أرى وطني في تطّور وازدهار مستمر، 
وأن يكون دائمًا وأبدًا في أحسن حاالته وتألقه. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



Û  تفخ���ر األوطان بقياداته���ا وعلمائها
وأبطالها ومخترعيه���ا وأدبائها، وكل من 
يس���هم ف���ي إع���اء راية وطن���ه بمختلف 
المجاالت، ونحن في البحرين نعتزُّ بما يقدمه أبطالنا وقياداتنا في الحقل الرياضي من 

إنجازات ونجاحات عّززت مكانة البحرين على كافة المستويات.

Û  ال���دول تدفع مئ���ات المايين من األم���وال لصناعة قيادات إدارية وأبط���ال ليكونوا خير
س���فراء لوطنه���م، وأتذّك���ر تصريًحا ش���هيًرا للكويتي الش���يخ طال الفهد لمجلة “س���وبر” 
اإلماراتية قال فيه )إن ميدالية أولمبية واحدة تقوم بعمل عش���ر س���فارات في الخارج(، 
وال���دول أصبح���ت تس���تخدم )الدبلوماس���ية الرياضي���ة( كوس���يلة في العاق���ات الدولية 

لتعزيز مكانتها بين األمم.

Û  ا واحًدا بجانب الش���يخ س���لمان بن إبراهيم لرئاس���ة ونحن في مملكة البحرين نقف صفًّ
االتحاد اآلس���يوي ل���دورة انتخابي���ة جديدة، فهو س���فير الوطن وواجهت���ه الرياضية، أال 
يكفي أن يرفرف علم البحرين عالًيا في مبنى االتحاد اآلس���يوي في العاصمة الماليزية 
كوااللمبور؟، وكم هو ش���عور رائع عندما تتداول وكاالت األنباء العالمية وكبرى وس���ائل 
اإلعام كلمة “البحريني” قبل اس���م الش���يخ س���لمان بن إبراهيم، أال تتذكرون كيف التفَّ 
الش���عب البحريني بأكمله حول شاش���ات التلفاز وهو يتابع نتائج انتخابات الفيفا، وكأنه 
ا في كأس العالم، ليخرج مرش���ح الوطن وهو مرفوع الرأس، وس���ط إشادة  يش���اهد نهائيًّ
رسمية وشعبية كبيرة، وللتذكير فقط، فإن سلمان بن إبراهيم هو “النائب األول” لرئيس 

الفيفا، مما يعني أنه الرجل الثاني في عالم كرة القدم العالمية.

Û  ينبغ���ي أن تق���ف الدول���ة بق���وة من أجل دعم الش���يخ س���لمان بن إبراهيم حتى ال نخس���ر
منصبي���ن دوليين مهمين في االتحادين الدولي واآلس���يوي، وإنن���ا على ثقة بأنه متى ما 
ا للرئاس���ة فإن الفوز سيكون حليفه بمشيئة هللا، ودعم  ترّش���ح س���لمان بن إبراهيم رسميًّ
ال���� 40 اتح���اًدا له���و أكبر دليل على ما يحظى به من مكانة وارتي���اح من إنجازاته وعمله، 
فسلمان بن إبراهيم هو علم من أعام البحرين، وأملنا أن يرتفع دوًما وال ينتكس، مهما 

بلغت قوة الرياح العاتية.

سلمان بن إبراهيم.. 
علم البحرين

حسن علي

Sports
@albiladpress.com

األداء البارز الذي يقدمه 
نجم البديع والمنتخب األولمبي 
لكرة القدم أحمد الشروقي محط 

إشادة وثناء من الوسط الرياضي. 
لم يتجاوز 18 عاًما ولكنه يمتلك 
إمكانات عالية تؤهله ألن يكون 

متواجًدا مع منتخبنا األول.

تدهشنا بعض المواقع 
اإللكترونية المحسوبة على الجانب 

الرياضي، بانتقاء العب لم يظهر 
إال في مباراة واحدة طيلة الموسم، 

وتطالب بضمه لصفوف المنتخب، 
فيما هناك العبون أكفاء وأفضل 

منه جديرون لتسليط الضوء 
عليهم.

علي ب��ن خليفة: الدعم يمث��ل نموذًجا مثاليًّا ل��دور “الخاص”

“NBB” يرعى كأس الملك ودوري ناصر
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قام االتحاد البحريني لرفع األثقال مس���اء يوم الجمعة الماضي بمقره بأم الحصم بتكريم الالعبين والالعبات من أصحاب اإلنجازات التي 
حققوها في بطولة غرب آسيا الخامسة لرفع األثقال للرجال والسيدات التي نظمها االتحاد البحريني لرفع األثقال في الفترة من 15 حتى 
20 من شهر مارس الماضي بفندق غولدن توليب التي حصد فيها منتخبنا الوطني 84 ميدالية ملونة )38 ذهبية، 36 فضية و10 برونزية(.

وف���ي بداي���ة الحف���ل، ألق���ى رئي���س االتح���اد 
الغان���م  س���لطان  األثق���ال  لرف���ع  البحرين���ي 
بحض���ور نائب رئي���س االتحاد خال���د الجودر 
وع���دد من أعضاء مجلس اإلدارة كلمة رحب 
فيه���ا باعب���ي والعب���ات المنتخ���ب الوطني، 
وانته���ز الفرصة برف���ع جزيل الش���كر وعظيم 
لألعم���ال  المل���ك  جال���ة  لممث���ل  االمتن���ان 
الخيري���ة وش���ئون الش���باب رئي���س المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة 
األولمبي���ة البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليف���ة على كل م���ا يقدمه من دعم 
ومساندة للرياضة البحرينية عموًما ورياضة 
رفع األثق���ال خصوًصا، وأك���د الغانم لاعبين 
والاعبات أن اهتمام س���مو الش���يخ ناصر بن 

حم���د آل خليفة بإخوان���ه الرياضيين ودعمه 
الامح���دود له���م إنم���ا يجعلن���ا ف���ي مجل���س 
اإلدارة نضاع���ف جهودنا من أجل االس���تمرار 
على طريق النجاح وبلوغ األهداف وتحقيق 

المزيد لمملكة البحرين.
وأثن���ى الغان���م بالجه���ود التي يبذله���ا الطاقم 
اإلداري والفني ودور اللجنة اإلعامية البارز 
م���ع االتحاد، مؤكًدا للحضور أن أس���رة اتحاد 
رف���ع األثق���ال تعم���ل كأس���رة واح���دة وبلقب 
واح���د وم���ن أج���ل ه���دف واح���د وه���و وضع 
مملكتنا الحبيبة في الريادة المستمرة، مثمًنا 
الجه���ود الكبي���رة لاعبي والعب���ات المنتخب 
الوطن���ي وم���ا حققوه م���ن إنجازات مش���رفة 
في البطوالت السابقة، وحثهم على مواصلة 

ه���ذه الجه���ود ومضاعفته���ا لتحقي���ق المزي���د 
للبحرين.

وتأت���ي ه���ذه الخطوة من قب���ل مجلس إدارة 
االتح���اد البحرين���ي لرفع األثق���ال حرًصا منه 
عل���ى تش���جيع العب���ي والعب���ات المنتخب���ات 
والتطوي���ر وحص���د  التق���دم  عل���ى  الوطني���ة 

أفضل النتائج خال مشوارهم الرياضي.
والعب���ات  العب���و  أع���رب  جهته���م،  م���ن   
المنتخ���ب الوطني لرفع األثق���ال عن جزيل 
الش���كر واالمتن���ان لمجل���س إدارة االتح���اد 
لرف���ع األثق���ال بقي���ادة س���لطان  البحرين���ي 
يبذله���ا  الت���ي  الجه���ود  مثمني���ن  الغان���م، 
مجل���س اإلدارة والجه���ازان الفني واإلداري 
ومعاهدي���ن ب���أن يواصل���وا مس���يرة اإلنجاز 

والعطاء ومضاعفة الجهود. 
الوف���د  رئيس���ة  التكري���م   وش���ملت الئح���ة 
البحريني لمنتخب الس���يدات الس���يدة نيله 
المي���ر، رئي���س الوف���د البحرين���ي لمنتخ���ب 
عيس���ى  محم���د  هللا،  عب���د  عل���ي  الرج���ال 
الم���درب  الح���كام،  لجن���ة  رئي���س  النين���ون 

عب���د الرضا عب���د هللا، المدربة م���روة أحمد، 
المدربة أميرة إبراهيم، الحكم عبد المحسن 
ابراهي���م، الاعبين والاعبات فاطمة ناصر، 
س���لمان ط���ارق، س���ارة حم���د عتي���ق، زهراء 
حس���ين محف���وظ، مري���م صالح، عل���ي عبد 
األمي���ر، مري���م محمد ش���ريف، نه���ى محمد، 

لطيفة محمد شريف.
وكان���ت الاعبة المتألقة مريم محمد ش���ريف 
ق���د حص���دت ف���ي تل���ك البطولة لق���ب أفضل 
العب���ة ناش���ئة، كم���ا حص���د منتخبن���ا الوطني 
لرفع األثقال كأس���ي بطولة غرب آسيا لفئتي 

الشباب والناشئين.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

تكريم أبطال غرب آسيا لرفع لألثقال

أعضاء مجلس اإلدارة يتوسطون الالعبين والالعبات المكرمين

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين  «
الوطني فاروق المؤيد بالدور الفاعل لسمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة وقيادته الموفقة لمنظومة الحركة 
الشبابية والرياضية البحرينية التي حققت إنجازات 

كبيرة ومتميزة في مختلف البطوالت الرياضية حتى 
بات العام 2018 عاًما للذهب، بفضل خطط واستراتيجية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والهادفة إلى جعل 

الرياضة البحرينية أكثر فاعلية وحضورًا في مختلف 

 البطوالت الرياضية”. 
وأكد المؤيد أن دعم بنك البحرين الوطني لكأس جاللة 

الملك ودوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم نابع 
من التفاعل اإليجابي مع المقترحات والمبادرات التي 
قدمها سموه في لقائه مع القطاع الخاص الذي أشار 

إلى أهمية الدخول في شراكات متميزة لالرتقاء بالجانب 
الشبابي والرياضي، األمر الذي جعل بنك البحرين 
الوطني يقدم دعمه ألغلى الكؤوس في كرة القدم.

المؤيد يشيد بالنظرة المستقبلية

قدم���ت ش���ركة ن���اس للمقاوالت رعايته���ا لبطولة كأس جاللة المل���ك حمد الدولية الحادية عش���ر للجولف كراٍع ذهبي له���ذه البطولة التي 
س���تقام على مالعب النادي الملكي للجولف خالل الفترة من 14 لغاية 17 نوفمبر الحالي، ويش���ارك فيها أكثر من 100 العب من 22 دولة 

من مختلف دول العالم. 

وتأتي رعاية ش���ركة ناس له���ذه البطولة ضمن 
اهتمام المس���ؤولين في الش���ركة بدعم الحركة 
الرياضي���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن وذل���ك م���ن 
خال المس���اهمة في تش���جيع االتحادات على 
اس���تضافة البطوالت العالمي���ة التي تعود علي 
الحرك���ة الرياضي���ة بالتط���ور واالزده���ار. وق���د 
قدمت ش���ركة ناس للمقاوالت خال السنوات 
الماضي���ة الدع���م لبطول���ة كأس جال���ة المل���ك 
حم���د الدولي���ة من���ذ انطاقه���ا في ع���ام 2007 
وواصلت هذا الدعم إليمانها بأهمية دعم مثل 
هذه البطوالت التي تتس���م بالعالمية ومشاركة 
العدي���د م���ن الاعبي���ن البارزي���ن على مس���توى 
المنطق���ة والقادمي���ن من ال���دول األوربية ومن 
شرق آسيا . وبهذه المناسبة، يسر مجلس إدارة 
االتح���اد البحرين���ي للجول���ف أن يق���دم خالص 
الشكر والتقدير إلى سمير عبدهللا ناس رئيس 
مجل���س اإلدارة بش���ركة ناس للمق���اوالت على 

دع���م الش���ركة المتواصل لبطول���ة كأس جالة 
المس���تمر  الدولي���ة وتش���جيعهم  المل���ك حم���د 
إلقام���ة هذه الفعالية الدولية على أرض مملكة 
ال���ذي كان  البحري���ن ه���ذا الدع���م والتش���جيع 

له ال���دور الكبي���ر ف���ي مواصلة إقام���ة البطولة 
وكذلك ارتفاع مس���توى البطول���ة مما أدى إلى 
رغب���ة العديد من الاعبي���ن البارزين في اللعبة 

للمشاركة للفوز بلقب البطولة.

من تقديم الرعاية

الرعاي��ة ضمن اهتمام المس��ؤولين بدعم الحرك��ة الرياضية في البحرين

“ناس” ترعى كأس الملك للجولف

المكتب اإلعالمي

تعتب���ر بطول���ة الرجل الحديدي من أكثر الس���باقات صعوبة وش���هرًة على مس���توى مجل���س التعاون الخليجي والعالم. س���وف تقام 
بطول���ة الش���رق األوس���ط للرج���ل الحديدي 70.3 ف���ي البحرين، وذلك في تاريخ 8 ديس���مبر 2018 حيث تعد ه���ذه البطولة أكثر من 

مجرد حدث رياضي. 

 وقد ُأعلن عن فندق وسبا رامي غراند كراٍع 
رس���مي للضياف���ة له���ذه البطول���ة، حي���ث إن 
التزامه في دع���م وتعزيز رياضة الترايثلون 
ا  ف���ي مملك���ة البحرين ق���د لعب دوًرا رئيس���يًّ

في ذلك. 
وأعرب���ت اللجنة المنظمة ع���ن مدى امتنانها 
وتقديرها لدعم الفندق للبطولة للعام الثاني 
على التوالي قائلًة: “نحن نرحب بدعم فندق 
وس���با رام���ي غران���د المس���تمر ال���ذي يعكس 
سياس���ة الفن���دق في المس���اهمة ف���ي تطوير 

حركة الشباب والرياضة في المملكة”. 
 وم���ن جانب���ه، أش���اد كوم���ار أش���واني مدي���ر 
المبيع���ات والتس���ويق بفن���دق رام���ي جراند 
بالجه���ود الكبي���رة التي يبذله���ا ممثل جالة 
المل���ك لألعم���ال الخيري���ة وش���ئون الش���باب 
رئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة 

رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة س���مو 
الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة من أجل 
توفير كافة سبل نجاح البطولة من الناحية 

التنظيمي���ة واإلدارية حيث تعد هذه فرصة 
رائع���ة الس���تضافة الرياضيي���ن م���ن جمي���ع 

أنحاء العالم. 

فاروق المؤيد

اللجنة المنظمة للرجل الحديدي: تطوير حركة الش��باب والرياضة

ا “وسبا رامي غراند” راعًيا رسميًّ

hasan.ali
@albiladpress.com

الغانم حثهم 
على مضاعفة 

الجهود لتحقيق 
المزيد من 

اإلنجازات

االتحاد البحريني لكرة القدم

أك���د رئي���س االتح���اد البحريني لكرة القدم الش���يخ علي بن خليف���ة آل خليفة أن القطاع الخاص ب���دأ يأخذ خطوات 
مثالي���ة ورائ���دة م���ن أجل دعم الحركة الش���بابية والرياضية ف���ي المملكة والدخول في ش���راكة حقيقية مع الجهات 
المس���ئولة ع���ن هذي���ن القطاعين ليكون ضم���ن المنظومة التي تعمل على االرتقاء بش���باب البحري���ن وتهيئة الطريق 

أمامهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواصلة طريق اإلنجازات والمحافظة على المنجزات.

 ورّح���ب الش���يخ عل���ي ب���ن خليفة بن 
أحم���د آل خليف���ة باس���تمرارية بن���ك 
فاع���ل  كش���ريك  الوطن���ي  البحري���ن 
وراعي رئيس���ي في افتت���اح الرعاية 
ل���كأس جال���ة المل���ك المف���دى لك���رة 
الق���دم ودوري ناصر ب���ن حمد الممتاز 
لك���رة الق���دم، مش���يًدا بالجه���ود التي 
تب���ذل من أج���ل أن تكون ك���رة القدم 
البحرينية أكثر تطوًرا ونماًء ومنحها 

عل���ى  والق���درة  الثق���ة 
بين  المحلي  التناف���س 

األندي���ة الوطني���ة، 

ا. ا وعالميًّ والظهور المتميز إقليميًّ
وأع���رب الش���يخ عل���ي ب���ن خليفة آل 
خليف���ة ع���ن تقدي���ره لبن���ك البحري���ن 
الوطن���ي عل���ى رعايت���ه ل���كأس جالة 
الملك المف���دى ودوري ناصر بن حمد 
الممت���از لك���رة الق���دم وح���رص البنك 
على تقديم الدعم الكبير الذي يسهم 
با ش���ك ف���ي نجاح “أغل���ى الكؤوس” 
ووصوله���ا إل���ى المس���توى المأم���ول، 
والمس���اهمة بنج���اح ال���دوري الممتاز 
لك���رة القدم، مؤك���ًدا أن بنك البحرين 
كل  يس���تحق  الوطن���ي 
التقدي���ر واإلش���ادة على 
الكبي���ر  دوره، وحرص���ه 
الدع���م  تقدي���م  عل���ى 
ا المزيد  والرعاي���ة، متمنيًّ
واالزده���ار  التق���دم  م���ن 
ف���ي  واالس���تمرار  للبن���ك، 
الرياضي���ة  الفعالي���ات  دع���م 

في البحرين.
وأش���اد علي بن خليف���ة بمواقف 
ودع���م رئيس مجل���س إدارة بنك 
الوطني  البحرين 
فاروق المؤيد، 

ل���كأس جال���ة المل���ك ودوري ناص���ر 
بن حم���د الممتاز لكرة الق���دم بصورة 
خاص���ة وللش���باب والرياض���ة بصورة 
عامة، مؤكًدا أن العمل المش���ترك بين 
اللجن���ة المنظمة ل���كأس جالة الملك 
وبنك البحرين الوطني سيس���هم في 
والظه���ور  ونجاحه���ا  البطول���ة  تمي���ز 
طموح���ات  يرض���ي  ال���ذي  بالمظه���ر 
الق���دم  ك���رة  منتس���بي  وتطلع���ات 
البحرينية، كما أنه سيس���اهم باشك 

بتحقي���ق ال���رؤى الت���ي ت���م 
والخاص���ة  وضعه���ا 

ب���ن  ناص���ر  ب���دوري 
حم���د الممت���از لكرة 
مش���يًرا  الق���دم، 

إل���ى أن رعاي���ة بن���ك 
الوطن���ي  البحري���ن 
ستكون حافًزا للجميع، 

لما يمثله هذا الدعم من 
ب���دور  واعت���راف  تقدي���ر 

البحريني  الرياضي  الشباب 
الق���دم  بك���رة  االرتق���اء  ف���ي 

ووصولها إلى مستويات أرفع.

علي بن خليفة



للبلي���اردو  الوطن���ي  منتخبن���ا  بعث���ة  تش���ّد 
والسنوكر رحالها إلى مدينة دبي في دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة الش���قيقة، من 
أجل المش���اركة ف���ي دورة الخلي���ج العربي 
للبلياردو والس���نوكر التي تق���ام في الفترة 
م���ا بي���ن الثال���ث لغاي���ة العاش���ر م���ن ش���هر 

نوفمبر الجاري.
ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في البطولة 
الخليجية نائب رئيس االتحاد منذر جواد 
البص���ري إل���ى جان���ب األمين المال���ي حامد 
ضيف ومدير المنتخبات باالتحاد حس���ين 
بوبش���يت، فيما يمثل منتخب السنوكر كال 
م���ن حبيب صباح وهش���ام الصق���ر وطالل 
جاس���م وماجد ضي���ف باإلضافة إلى خليل 
إبراهيم في منافس���ات الناشئين، في حين 
يمثل منتخ���ب البلياردو فهد خلف بجانب 
عل���ي عبدالكري���م وأحمد صب���اح والالعب 

وسام راتب في فئة الناشئين.
منتخب���ات   4 مش���اركة  البطول���ة  وتش���هد 
خليجية، ه���ي البلد المس���تضيف اإلمارات 
منتخبن���ا  بجان���ب  وُعم���ان  والس���عودية 

الوطن���ي، فيم���ا تق���ام منافس���ات الس���نوكر 
ف���ي صال���ة االتح���اد اإلمارات���ي للبلي���اردو 
والس���نوكر ومنافس���ات البلياردو في صالة 
“اي زون”، ويتنافس الالعبون المش���اركون 
عل���ى فئات الفردي والمنتخبات إلى جانب 

بطولتي الناشئين والماسترز.
ويأمل منتخبنا الوطني في تحقيق نتائج 

إيجابي���ة من خالل مش���اركته في البطولة 
مدي���ر  أك���د  حي���ث  المجمع���ة،  الخليجي���ة 
المنتخبات باالتحاد حس���ين بوبشيت على 
جاهزي���ة الالعبي���ن الفني���ة لخ���وض غم���ار 
المنافس���ة م���ع األش���قاء، متابًع���ا: “بطول���ة 

الخليج يعتبر من أهم المش���اركات بالنسبة 
للمنتخب���ات الوطني���ة، فإلى جان���ب األمور 
الفني���ة فإنن���ا نطلع في كل نس���خة لاللتقاء 
باألش���قاء ف���ي دول الخلي���ج ف���ي أج���واء 

أخوية وتنافسية”.

اتحاد البلياردو والسنوكر

ب���وب���ش���ي���ت ي����ؤك����د ج���اه���زي���ة ال���اع���ب���ي���ن ال���ف���ن���ي���ة ل���ب���ط���ول���ة ال��خ��ل��ي��ج

أحمر البلياردو والسنوكر إلى دبي

جانب من استعدادات الالعبين في المعسكر

حسين بوبشيت

األهلي واالتفاق يالقيان البحرين والبسيتين
ال���ث���ان���ي���ة ال������درج������ة  ل����������دوري   3 ال����ج����ول����ة  اف����ت����ت����اح 

تفتتح عند 6 من مس����اء اليوم )الخميس( منافس����ات الجولة 3 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك بإقامة 
لقاءين. حيث يلعب األهلي مع البحرين على استاد النادي األهلي، واالتفاق مع البسيتين على ملعب مدينة 
حمد. وتس����تكمل مباريات الجولة غًدا )الجمعة(، إذ يلعب التضامن مع مدينة عيس����ى، واالتحاد مع س����ترة، 

فيما يغيب قاللي عن الجولة؛ لخضوعه للراحة اإلجبارية.

ا إلى  ويش���ير ترتي���ب ال���دوري حاليًّ
برصي���د  عيس���ى  مدين���ة  ص���دارة 
نق���اط،   4 االتح���اد  ث���م  نق���اط،   6
البس���يتين 4 نقاط، األهلي 3 نقاط، 
التضام���ن 3 نق���اط، البحرين نقطة 
واحدة، سترة نقطة واحدة، قاللي 
واالتف���اق ب���ال نق���اط. ولعبت جميع 
الف���رق مباراتين، فيم���ا عدا األهلي 

والبحرين.
الي���وم،  مباري���ات  إل���ى  وبالع���ودة 
والبحري���ن  األهل���ي  مب���اراة  ف���إن 
تع���د األق���وى ه���ذه الجول���ة؛ كونها 

تجم���ع فريقين مرش���حين للصعود 
إلى الدرج���ة األولى، وقياًس���ا على 
مستوياتهما الفنية وما يملكانه من 

تشكيلة.
الوطن���ي  الم���درب  األهل���ي  يق���ود 
والبحري���ن  الس���عدون،  عيس���ى 

المدرب الصربي دراجان.
ويتوقع أن تحظى المباراة بتنافس 
ف���ي س���بيل  الجانبي���ن  بي���ن  ق���وي 
الث���الث،  النق���اط  عل���ى  الحص���ول 
إذ يس���عى األهل���ي لتحقي���ق ف���وزه 
الثان���ي على التوالي، فيما البحرين 

يبحث ع���ن ف���وزه األول بعد 
تعادله الجولة األولى وغيابه 

اإلجباري عن الثانية.
وفي المب���اراة الثانية، يدخل 
الم���درب  بقي���ادة  االتف���اق 
الش���هابي،  بري���ر  الوطن���ي 

الم���درب  بقي���ادة  والبس���يتين 
الوطني أحمد سوار.

يس���عى االتف���اق لتحقي���ق أول���ى 
نقاط���ه بعد خس���ارته مرتي���ن على 
التوال���ي، فيم���ا يس���عى البس���يتين 

لتحقيق فوزه الثاني في الدوري.
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الصخير- حلبة البحرين الدولية:

تواصل اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الرياضي الس���نوي مهرجان أس���بوع 
الدراج���ات النارية لتنظيم المهرجان هذا العام في نس���خته التاس���عة بعد ما 
حققه من نجاح واسع ومنقطع النظير في السنوات الماضية، وتقام فعالياته 
ف���ي الفترة من 6 حتى 8 من ش���هر ديس���مبر الق���ادم، ويتزامن م���ع احتفاالت 

المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس جاللة الملك المفدى.

وق���د وقعت اللجن���ة المنظمة العليا 
يمثلها نائب الرئيس عيسى الزباري 
اتفاقي���ة رعاي���ة ماس���ية م���ع إدارة 
مجمع البحرين التجاري الذي مثله 
مدي���ر ع���ام المجم���ع جي���روم أكيل 
Abhishek Shriv�  ممدير التسويق

مواق���ف  س���تكون  حي���ث   ،astav
ا  مق���رًّ التج���اري  البحري���ن  مجم���ع 
ا إلقامة المهرج���ان الرياضي  رس���ميًّ

وفعالياته وأنشطته المختلفة.
وح���رص القائم���ون عل���ى المهرجان 
بالتنس���يق مع إدارة مجمع البحرين 

فعالي���ات  مق���ر  ليك���ون  التج���اري 
المهرج���ان الرياض���ي لم���ا يتمي���ز به 
م���ن موقع يتوس���ط قل���ب محافظة 
العاصم���ة ويق���ع على عدة ش���وارع 
حيوي���ة، حيث س���اهم ه���ذا الموقع 
ف���ي كل س���نة يقام فيه���ا المهرجان 
م���ن  كبي���رة  أع���داد  ج���ذب  ف���ي 
الجماهي���ر والزوار، ومش���اركة عدة 
منتوجاته���ا  ع���رض  ف���ي  ش���ركات 
وج���ذب أيًض���ا العدي���د م���ن م���الك 
الدراجات النارية من داخل وخارج 

مملكة البحرين.

تطرح حلبة البحرين الدولية اليوم تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال1 للعام 2019 والمقرر إقامتها خالل الفترة من 28 حتى 
31 مارس 2019، التي تنطلق مع حملة العروض المبكرة بتخفيض يصل إلى 20 % على تذاكر السباق، وذلك بدًءا من اليوم 1 نوفمبر.

وتنطلق عملية بيع التذاكر من اليوم 1 نوفمبر 
وتس���تمر لمدة ش���هر كامل وبنس���بة تصل ل� 20 
% عل���ى تذاك���ر المنص���ة الرئيس���ية فقط، و15 
% عل���ى تذاكر منصة المنعط���ف األول وبتلكو 
ومنص���ة الف���وز والجامع���ة. وتتي���ح الع���روض 
صفق���ة  عل���ى  الحص���ول  للجماهي���ر  المبك���رة 
قّيم���ة لحض���ور فعاليات عطلة نهاية األس���بوع 
المرتقب���ة. ومع هذه العروض يتمكن الجماهير 
من ش���راء تذاكر المنصة الرئيس���ية لثالثة أيام 
ا فقط ش���املة التخفيض،  ب� 120 ديناًرا بحرينيًّ
و102 دين���ار بحريني لمنص���ة بتلكو، 85 ديناًرا 
���ا لمنص���ة المنعط���ف األول، و51 ديناًرا  بحرينيًّ
���ا لمنصتي الف���وز والجامعة. كما يوجد  بحرينيًّ
هن���اك عدد من الع���روض المخفضة على تذاكر 
س���باق الفورموال 1 لطالب المدارس والجامعة 

وذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن. جانب من منافسات الفورموال 1خالل تسليم االتفاقية

العروض المبكرة صفقة قّيمة لحضور فعاليات نهاية األسبوعتوقع��ات بمش��اركة مميزة م��ن دراجي البحري��ن والخليج

ا للفعاليات طرح تذاكر الجائزة الكبرى للفورموال1“مجمع البحرين” مقرًّا رسميًّ

21

ا  « في الوقت الذي أشار فيه بوبشيت إلى أن منتخبنا الوطني أقام معسكًرا داخليًّ
في نادي كيو إن بالمنامة ابتداًء من 20 أكتوبر الماضي لغاية يوم أمس، مضيًفا: 
“نأمل في تقديم مستوى فني أفضل من المشاركة األخيرة في البطولة العربية، 
وأداء يعكس المستوى الحقيقي لالعبين، نحن على ثقة بقدرتهم على المنافسة 

والوصول لمراكز متقدمة في مختلف فئات البطولة”.

اختتم���ت يوم أمس مباري���ات دور ال� 
16 لبطول���ة ش���اين البحري���ن الدولية 
لناش���ئي التنس التي ينظمها االتحاد 
البحرين���ي للتنس في الفت���رة من 27 
م���ن أكتوبر ولغاية الثالث من نوفمبر 
مالع���ب  ش���هدت  حي���ث  الج���اري، 
االتح���اد إقام���ة 16 مب���اراة في فئتي 

فردي األوالد والفتيات.

وتمي����زت مباري����ات األم����س بالتناف����س الش����ديد بي����ن 
الالعبي����ن الذي����ن قدم����وا مس����تويات جي����دة، وأك����دوا 
م����ن خاللها أنه����م نجوم اللعبة مس����تقبالً، وق����دم فيها 

الالعبون مهارات متميزة في اللعبة.
وأس����فرت نتائج فئة األوالد عن ف����وز البريطاني روتر 
عل����ى االوكران����ي باخرينك����و 2/0، وتمك����ن الهولن����دي 
ريك م����ن الفوز على البريطاني جراه����ام 2/0، وتغلب 
الفرنس����ي باغنيتي على المصري عمر لطفي 2/0، كما 
تغل����ب الهن����دي لومبا عل����ى المصري عمر مرس����ي 2/0، 
فيما تغلب العمان����ي عبدهللا البرواني على البريطاني 
ريتش����ارد بعد انس����حاب األخير بس����بب اإلصابة، وفاز 
ف����وك عل����ى المص����ري كري����م إبراهي����م 2/1، واس����تطاع 

الفرنسي هولست على السويدي ارنارب 2/0.
وف����ي فئ����ة الفتي����ات اس����تطاعت البريطاني����ة س����ميث 
الف����وز على التركية تينازتيب 2/0، وفازت التش����يكية 
وتغلب����ت   ،2/1 ديفي����ز  البريطاني����ة  عل����ى  بانتش����رتك 
اإليرلندي����ة أوكون����ور عل����ى المصري����ة لم����ا نبي����ل 2/0، 
كم����ا تغلب����ت االس����تونية ريج����ا عل����ى االمريكي����ة زارا 
2/0، وتمكنت الس����لوفاكية دانيس����وفا م����ن الفوز على 
ل����و  الفرنس����ية  ونجح����ت   ،2/0 الدري����ج  البريطاني����ة 
باودوي����ن في تخط����ي الروس����ية كوفاليفس����كايا 2/0، 
فيم����ا نجح����ت البريطان����ي روس����يل ف����ي الف����وز عل����ى 
الهندي����ة اليزابيث 2/0، كما حققت الكندية ويل الفوز 

على الدنماركية فيتشي 2/0.

ختام مباريات دور الـ 16 لـ “شاين”

وبعد اكتمال عقد المتأهلين إلى  «
الدور ربع النهائي للبطولة، تقام 

اليوم مباريات دور الثمانية لفئتي 
األوالد والفتيات، كما ستقام اليوم 
أيًضا منافسات الدور قبل النهائي 

لمسابقة الزوجي للفئتين، وتبدأ 
المباريات في الساعة 9 صباح، حيث 

تقام جميعها على مالعب االتحاد 
البحريني للتنس.

ربع النهائي ينطلق اليوم
مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

أك���د عضو مجلس إدارة االتح���اد البحريني لرفع األثقال رئيس 
لجن���ة الكاليس���تنكس ش���هاب س���عيد أن رياضة الكاليس���تنكس 
تعتب���ر م���ن الرياضات الحديثة في البحرين، وأعداد ممارس���يها 

في تزايد كبير، وأن األندية المختصة لها في ارتفاع واضح.

 ورغم حداثته���ا إال أن األعداد 
التي تمارس هذه الرياضة في 
ارتف���اع واض���ح، وه���ي رياضة 
تعتمد عل���ى المقاومة مع وزن 

الجسم.
ه���ذه  أن  س���عيد  وأوض���ح 
الرياضة يش���رف عليها االتحاد 
األثق���ال  لرف���ع  البحرين���ي 
تش���رف  لجن���ة  له���ا  وخص���ص 
عليه���ا، وق���د أقيم���ت بطولتان 
أرض  عل���ى  له���ا  عالميت���ان 
المملكة، حيث شهدت مشاركة 
ع���دد كبير من الفرق المحترفة 
العال���م  أنح���اء  مختل���ف  م���ن 
التي قدم���ت مس���تويات فنية 

مذهل���ة وجذب���ت العدي���د م���ن 
محبي وعش���اق ه���ذه الرياضة 

والجمهور. 
 وأض���اف س���عيد حرصن���ا على 
دع���م هذه المش���اركات لتأهيل 
الخارجية  للمش���اركات  العبينا 
فق���د تأه���ل الالعب���ون يوس���ف 
ناصر ومحمد سلمان للمشاركة 
 Battle of the بطول���ة  ف���ي 
bars الت���ي س���تقام ف���ي دب���ي 
ف���ي الفت���رة من 2 حت���ى 5 من 
ش���هر نوفمب���ر الج���اري، حي���ث 
س���يتكون الوفد البحريني من 
مدربي���ن وفنيي���ن خالد الريس 

وعلي الساري.

مشاركة خارجية لفريق الكاليستنكس

 سبورت

 أحمد مهدي
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تنظ���م األكاديمي���ة األولمبية التابعة للجنة األولمبية البحرينية ندوة “التخطيط الرياضي” التي س���تقام 7 نوفمبر المقبل بقاعة 
االجتماع���ات بمق���ر اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية بضاحية الس���يف، وذلك ف���ي إطار الخطة الس���نوية لألكاديمي���ة والرامية إلى 
تنظي���م سلس���لة من الن���دوات والدورات وورش العمل التدريبية لصق���ل وتطوير الكوادر اإلدارية والفني���ة العاملة في األندية 

واالتحادات وسائر الهيئات الرياضية.

الكن���دي  العال���م  األكاديمي���ة  وتس���تضيف 
بال���ي”  “س���تيفان  البروفيس���ور  المع���روف 
الرياض���ي”  “التخطي���ط  محاض���رة  لتقدي���م 

التي س���تخصص ألمناء الس���ر ورؤساء لجان 
المس���ابقات، حي���ث يمتل���ك “س���تيفان بال���ي” 
خبرة كبي���رة في التخطيط الرياضي وس���بق 

ل���ه العمل ف���ي الكثي���ر م���ن ال���دول األوروبية 
وه���و أحد مؤلفي كتاب “محو األمية البدنية” 
ويتمتع بش���هرة عالمية ف���ي تدريب المدربين 

العل���وم اإلداري���ة والتطبيقي���ة  وف���ي مج���ال 
الرياضي���ة، وس���بق له زي���ارة مملك���ة البحرين 
ف���ي عدة مناس���بات وهو محاض���ر معتمد من 
الجمعي���ة الكندي���ة للمدربي���ن ف���ي المس���توى 

الرابع للبرنامج الوطني للمدربين.
هذا، وقد أكد رئيس قسم التدريب والتطوير 
ف���ي األكاديمي���ة األولمبي���ة محم���ود يتيم أن 
ن���دوة “التخطي���ط الرياض���ي” تأتي ف���ي إطار 
تنظي���م  عل���ى  المس���تمر  األكاديمي���ة  ح���رص 

وإقام���ة مختل���ف ن���دوات العمل التي تس���هم 
ف���ي تعزيز قدرات الك���وادر الفني���ة واإلدارية 
بمختلف الهيئات الرياضية، وقد تم استغالل 
بال���ي”  “س���تيفان  الكن���دي  المحاض���ر  تواج���د 
ليقدم عصارة خبرته في التخطيط الرياضي 
وخصصت الندوة ألمناء السر ورؤساء لجان 
المس���ابقات باعتبارهم مس���ئولين ع���ن تنفيذ 
الخاص���ة  والمس���ابقات  والبرام���ج  الخط���ط 

محمود يتيمباالتحادات الرياضية.

ندوة “التخطيط الرياضي” 7 نوفمبر
تعزي��ز ق��درات الك��وادر الفني��ة واإلداري��ة بمختل��ف الهيئ��ات الرياضي��ة

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

ص���در ع���ن ممث���ل جالل���ة المل���ك 
وش���ئون  الخيري���ة  لألعم���ال 
الش���باب رئيس المجل���س األعلى 
للش���باب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناص���ر ب���ن حم���د ال خليف���ة قرار 
م���راد  عب���دهللا  ع���ارف  بتعيي���ن 
عض���ًوا مكمالً في مجل���س إدارة 
للبلي���ارد  البحرين���ي  االتح���اد 

والسنوكر.
م���ن جانب، تق���ّرر تكليف االتحاد 
باإلشراف على لعبة “الدارت” إلى 
جان���ب لعبتي البليارد والس���نوكر 
عل���ى أن تش���كل لجن���ة داخلي���ة 
مجل���س  ع���ن  منبثق���ة  خاص���ة 
تس���يير  عل���ى  لإلش���راف  اإلدارة 
ش���ئون ه���ذه اللعبة وف���ق أنظمة 

ولوائح االتحاد.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

يخ���وض منتخبنا األول مباراته الرابعة اليوم الخميس أمام نظيره العراقي ضمن 
منافس���ات البطولة 21 للمنتخبات العربي���ة لكرة الطائرة والمقامة في القاهرة من 
27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2018، وذلك عند تمام الساعة الرابعة حسب التوقيت 

المحلي لمملكة البحرين.

وس���يواجه منتخبن���ا نظي���ره منتخ���ب 
وصعب���ة  قوي���ة  مب���اراة  ف���ي  الع���راق 
ل���كال المنتخبين في ظ���ل رغبة طائرة 
األحم���ر تحقي���ق االنتص���ار الرابع على 
التوال���ي وكس���ب النق���اط الث���الث؛ من 
أج���ل ضم���ان المنافس���ة عل���ى اللق���ب 
العرب���ي م���ع المنتخ���ب المص���ري الذي 
يتصدر منافسات البطولة بفارق نقاط 

األشواط عن منتخبنا.
ويعم���ل الجه���از الفن���ي لمنتخبن���ا على 
تهيئة الالعبين من الجانبين النفس���ي 
والبدن���ي؛ س���عيا نح���و الوق���وف عل���ى 
الغ���د،  لمب���اراة  الكامل���ة  جاهزيته���م 
واضعي���ن نص���ب أعينه���م دخ���ول كل 
مباراة على حدة كمباراة بطولة للفوز 
والتمس���ك بأمل المنافس���ة على اللقب 
في ظل صعوبة المواجهة أمام العراق 
ف���ي المباراة القادمة وكذلك المنتخب 

الفلس���طيني الذي حقق انتصاره على 
البطول���ة،  مفاج���آت  كإح���دى  األردن 
ليضع منتخبنا أهمية كلتا المواجهتين 

وعدم االستهانة بالخصمين.
وتمتل���ك طائ���رة األحم���ر 9 نقاط وفي 
المرك���ز الثان���ي عل���ى س���لم الترتي���ب 
العام للبطولة وبفارق نقاط األش���واط 
لمص���ر المتصدر، فيما يحتل المنتخب 
العراق���ي المرك���ز الراب���ع ف���ي البطول���ة 

برصيد 3 نقاط فقط.
وق���د خضع���ت أم���س األربع���اء جميع 
منتخب���ات البطولة إل���ى الراحة بعد 4 
أي���ام متواصلة من المباريات، على أن 
تعود المنافس���ة غدًا بثالث مواجهات 
األولى بين منتخبنا والعراق، والثانية 
تجم���ع كل م���ن األردن والجزائر، وفي 
فلس���طين  منتخب���ا  يلتق���ي  الثالث���ة 

ومصر.

رجال الطائرة يواجهون العراق مــــــراد 
عضــــــًوا 

مكــمـــــــل

ينطلق يوم غٍد الجمعة الموس���م الجديد لس���باقات الخيل 2019/2018 بإقامة الس���باق االفتتاحي على كؤوس المغفور له بإذن هللا 
تعالى س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى آل خليفة، وذلك على مضمار سباق لنادي راشد للفروسية وس���باق الخيل، وذلك على مضمار 

السباق بمنطقة الرفة بالصخير.

 ومع اقت���راب موعد انطالق صراع اإلثارة 
والتناف���س بين الجياد والفرس���ان ارتفعت 
درجة االستعدادات التنظيمية والفنية في 
ميدان الفروس���ية وس���ط اهتم���ام ومتابعة 
وجه���ود كبي���رة م���ن القائمين عل���ى رياضة 
س���باق الخيل بقي���ادة رئيس الهيئ���ة العليا 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو 
الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة ونائبه 
س���مو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 

خليفة من أجل مواصلة مسيرة التطوير.
ويترقب الجمهور انطالقة أول الس���باقات 
مثي���رة  منافس���ات  يش���هد  أن  والمنتظ���ر 
وتكش���ف األوراق األول���ى لجي���اد الموس���م 
خصوًص���ا أن الس���باقات األول���ى ع���ادة م���ا 
تش���هد تقلب���ات ف���ي المس���تويات والنتائج 

النتائ���ج  وتك���ون  بالمفاج���آت  الممزوج���ة 
مفتوح���ة عل���ى جمي���ع االحتم���االت نظ���ًرا 
الجي���اد  جاهزي���ة  عل���ى  ذل���ك  العتم���اد 
وس���ط حم���اس وح���رص م���ن اإلس���طبالت 

عل���ى المش���اركة والمنافس���ة عل���ى كؤوس 
األشواط السبعة للس���باق والجوائز المالية 
أل���ف   20 إجماليه���ا  والبالغ���ة  المخصص���ة 

دينار.

جمهور سباق الخيل ينتظر انطالقة الموسم الجديد

ارتفاع االس��تعدادات ومنافس��ات مفتوحة على ك��ؤوس االفتتاح

غًدا انطلق منافسات موسم الخيل

تتنافس اليوم الخميس 4 أندية لبلوغ نهائي كأس االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
عندم���ا يلتق���ي النجم���ة والمحرق الس���اعة 6 مس���اء، فيم���ا يلتقي عال���ي وداركليب 
الس���اعة 7:30 مس���اء، وذلك في إطار منافس���ات الدور نصف النهائي من المسابقة 

التي تقام على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية بمنطقة الرفاع.

الت���ي  االتح���اد  كأس  مس���ابقة  وتعتب���ر 
ألغيت الموسم الماضي باكورة مسابقات 
الموس���م الرياضي الجدي���د 2018/2019 
تحضي���ر  بمثاب���ة  وه���ي  الرج���ال  لف���رق 
الدرج���ة  أندي���ة  اس���تعدادات  الختب���ار 
منافس���ات  لخ���وض  والثاني���ة  األول���ى 
الدوري والكأس، علًما بأن منافسات دور 
المجموع���ات ل���م تش���هد مش���اركة العبي 
المنتخب والمحترفي���ن، حيث إن لوائح 
المس���ابقة تسمح لهم بالمش���اركة ابتداء 

من الدور ربع النهائي.
المواجه���ة األولى بي���ن النجمة والمحرق 

تجم���ع قطبي���ن من أقط���اب اللعب���ة على 
المس���توى المحل���ي يطمح كليهم���ا لبلوغ 
النهائي والظفر بأولى المس���ابقات، حيث 
يق���ود النجم���ة الم���درب المحلي مش���عل 
ترك���ي ال���ذي يع���ّول على النج���م محمود 
عبدالواحد المنتقل للفريق هذا الموس���م 
قادًما من داركليب وخبرة صانع األلعاب 
البرازيل���ي  والمحت���رف  س���لمان  عم���اد 
ويغيب عن الفريق يوس���ف خالد ضارب 
مرك���ز 4 الرتباط���ه م���ع المنتخ���ب األول 
في البطول���ة العربية بمصر، وربما يغيب 
حس���ن ضاحي الذي أجرى مؤخًرا عملية 

جراحية بسيطة.
أم���ا المح���رق بقي���ادة الم���درب الوطن���ي 
محمد المرباطي فإنه يضم مجموعة من 
العناص���ر الب���ارزة في مقدمته���م العمالق 
فاضل عب���اس ومحمد حبي���ب وعبدهللا 
النجدي والسيد علي محمد وباقي أفراد 
المجموعة من العبي فئة الش���باب، فيما 

يغيب عن طائرة األحالم ضارب مركز 2 
حسن الحداد.

وفي اللقاء الثان���ي بين عالي وداركليب 
بعدم���ا  وج���وده  إلثب���ات  األول  يس���عى 
االنتداب���ات  م���ن  سلس���لة  بإب���رام  ق���ام 
والتعاقدات الناجحة، حيث يشرف على 
قي���ادة الفريق الم���درب الوطني محمود 

العاب���د ال���ذي يعتم���د عل���ى حس���ن عقيل 
وأحم���د عيس���ى وصان���ع األلع���اب أحم���د 
عبدالحسين والليبرو يوسف عبدالغفار، 

المحت���رف  مش���اركة  احتم���ال  م���ع 
البورتوريكي “إدواردو” في حال اكتمال 

تسجيله.

أما داركليب تحت قيادة المدرب البرازيلي المؤقت “لوشيانو” فإنه يضم كوكبة  «
من العناصر البارزة في مقدمتهم الخبير محمود حسن في صناعة اللعب، 

وحسن عباس وحسين خليل والليبرو علي خير الله ومجموعة من العبي فئة 
الشباب وسط غياب الالعب األبرز محمد يعقوب.

النجمة بمواجهة المحرق وعالي يصطدم بداركليب

فريق طائرة المحرق فريق طائرة النجمة

عسكر يستقبل أبطال الترايثلون
األولمبي��ة ل��ن تدخ��ر جه��ًدا ف��ي س��بيل دع��م االتح��اد وتكري��م األبط��ال

للمجل���س  المس���اعد  الع���ام  أك���د األمي���ن 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة، أمي���ن ع���ام 
اللجنة األولمبي���ة البحرينية عبدالرحمن 
تحققه���ا  الت���ي  اإلنج���ازات  أن  عس���كر 
منتخب���ات الترايثلون تبع���ث على الفخر 
واالعتزاز وتجسد الدعم الكبير والرعاية 
الت���ي تحظ���ى به���ا الرياض���ة م���ن ممث���ل 
جالل���ة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ئون 
الش���باب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة، 
س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، 
ال���ذي أس���س القواع���د المتين���ة لرياض���ة 
الترايثلون ونشرها على أكبر نطاق على 
مستوى البحرين لتصبح واجهة مشرفة 
لمملكة البحرين بمختلف االستحقاقات. 
جاء ذلك لدى اس���تقباله رئي���س االتحاد 
البحرين���ي للترايثل���ون الش���يخ صق���ر بن 
س���لمان آل خليف���ة ال���ذي ق���ّدم ل���ه أفراد 

البطل���ة  تتقدمه���م  الوطن���ي  المنتخ���ب 
س���ميرة البيط���ار الحائزة عل���ى الميدالية 
الذهبي���ة ف���ي بطول���ة غ���رب آس���يا الت���ي 
أقيم���ت بمدين���ة العقبة األردني���ة مؤخًرا 
ومنتخ���ب  عاًم���ا(،   23 ال����  ف���وق  )فئ���ة 
الترايثل���ون )تحت 19 عاًم���ا( المكون من 

عم���ر عب���دهللا حم���زة الفائ���ز بالميدالي���ة 
الذهبي���ة ف���ي س���باق )س���برنت( والالعب 
الميدالي���ة  عل���ى  الحائ���ز  مب���ارك  محم���د 
الفضي���ة، والالع���ب عبدالرحم���ن مب���ارك 
صاحب المركز الرابع في بطولة الكويت 
اختتم���ت  الت���ي  للترايثل���ون  المفتوح���ة 

مؤخًرا.
وأكد عسكر أن اللجنة األولمبية لن تدخر 
جهًدا في س���بيل دعم اتح���اد الترايثلون 
الالئق���ة  بالص���ورة  األبط���ال  وتكري���م 
���ا لألبط���ال المزيد من  والمش���رفة، متمنيًّ

التوفيق والنجاح في المستقبل.

عسكر يتوّسط أبطال الترايثلون

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية:
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حظ���ي البط���ل العالم���ي البحرين���ي ف���ي التربي���ة البدني���ة الكابت���ن 
حسين جاسم المقيم في الكويت بتكريم عال المستوى من حفيد 
ومستشار سمو أمير الكويت الشيخ دعيج الخليفة الصباح للدور 
الكبي���ر الذي قام به من أجل تطوير البطل الكويتي العالمي طارق 

الشخص في مجال التربية البدنية وكمال األجسام.

والقى المدرب والبطل البحريني العالمي حس���ين جاس���م الكثير من 
الترحاب من مستش���ار سمو أمير الكويت بعد االستقبال الكبير الذي 

ناله.
وقال البطل البحريني العالمي حس���ين جاسم: إنه يشعر بالفخر 
ا المًعا سوف  واالعتزاز بأن يقدم للرياضة الكويتية نجًما رياضيًّ
يناف���س كبار األبط���ال في مجال التربية البدني���ة أال وهو البطل 

الصاعد طارق الشخص الذي يرتفع مستواه يوًما عن آخر.
وأض���اف جاس���م: كل م���ا أق���وم به ه���و لخدم���ة األش���قاء الرياضيين 
الكويتيي���ن ألنن���ا تربطنا بهم عالق���ات جذرية وقوي���ة وكل رياضيي 

البلديين ُيدينون لبعضهم البعض.
وقال: سوف يكون للبطل الكويتي طارق الشخص مستقبل المع في 
مجال كمال األجس���ام وأتوقع أن يحقق المزيد من المكاس���ب وعلى 

أعلى المستويات.

تكريم كويتي للعالمي جاسم
سبورت

اليوم نصف 
نهائي كأس 
االتحاد على 
صالة مدينة 

عيسى الرياضية 

حسن علي



أعلن رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم 
الش���يخ س���لمان ب���ن ابراهي���م آل خليفة عن تلقي���ه دعم 40 اتح���ادا وطنيا ف���ي انتخابات 
الرئاس���ة المقبل���ة لالتح���اد القاري التي س���تجرى ف���ي العاصم���ة الماليزي���ة كوااللمبور في 

السادس من أبريل المقبل.

ج���اء ذل���ك ف���ي الكلمة الت���ي ألقاها الش���يخ 
س���لمان ب���ن ابراهيم ف���ي اجتم���اع الجمعية 
لإلتح���اد  والعش���رين  الثام���ن  العمومي���ة 
أم���س  صب���اح  أقيم���ت  الت���ي  اآلس���يوي 
)األربع���اء( ف���ي كوااللمب���ور بحضور الس���يد 
جيان���ي إنفانتني���و رئي���س االتح���اد الدول���ي 
لك���رة الق���دم وعدد م���ن رؤس���اء االتحادات 
القاري���ة والمس���ئولين في )الفيف���ا( وأعضاء 
اآلس���يوي  لالتح���اد  التنفي���ذي  المكت���ب 
ورؤساء وأعضاء 47 اتحادا وطنيا يمثلون 

قوام الجمعية العمومية.
وأعرب رئيس اإلتحاد اآلس���يوي عن فخره 
واعت���زازه بالدع���م الكبي���ر م���ن اإلتح���ادات 
الوطنية مؤك���دا أن ذلك الدعم يؤكد وحدة 
أس���رة اللعب���ة والتزامه���ا بمواصل���ة مس���يرة 
التطوي���ر والتحديث وإرس���اء قواعد العمل 
المؤسس���ي والتخطي���ط الس���ليم م���ن أج���ل 

مستقبل أكثر إشراقا للكرة اآلسيوية.
وأكد الش���يخ س���لمان بن إبراهيم آل خليفة 
أهمي���ة ترس���يخ أعل���ى معايي���ر النزاهة، في 
انتخاب���ات االتحادي���ن اآلس���يوي والدول���ي 
لك���رة الق���دم المقررتي���ن العام المقب���ل مبينا 
ع���ن  بمع���زل  اإلنتحاب���ات  إج���راء  ض���رورة 

تدخل أية اطراف خارجية.
وخاطب الش���يخ سلمان بن ابراهيم أعضاء 
الجمعي���ة العمومي���ة بالق���ول: كم���ا تعرف���ون 
ف���إن انتخاباتن���ا كان���ت تعتم���د دائم���ًا عل���ى 
مب���ادئ اللع���ب النظي���ف، واحت���رام القواعد 
والتعليم���ات، ونح���ن في االتحاد اآلس���يوي 
لكرة القدم، اكتسبنا سمعة إيجابية وصورة 
حس���نة خ���الل الس���نوات الخم���س األخيرة، 
وه���و األم���ر ال���ذي يف���رض علين���ا المحافظة 
على تلك المكتسبات وعدم السماح بتدخل 
أو تأثير أية أطراف خارجية في انتخاباتنا، 
يج���ب أن نك���ون أق���وى ف���ي مواجه���ة ه���ذا 

األمر.
وأوض���ح: جميع االتح���ادات الوطنية يجب 
أن تك���ون ح���رة ف���ي ممارس���ة حقوقه���ا من 
أج���ل صال���ح اللعب���ة، ويج���ب أن نتذك���ر أن 
هذه أس���رة كرة القدم اآلسيوية، ويجب أن 

تحافظ عائلتنا على تماسكها.
آل  ابراهي���م  ب���ن  س���لمان  الش���يخ  وأش���ار 

خليفة إلى التط���ور المتنامي في كرة القدم 
اآلس���يوية منذ عام 2013، قائال: لقد حرص 
االتح���اد اآلس���يوي لك���رة القدم عل���ى تعزيز 
االتح���ادات  وف���ي  اللعب���ة  ف���ي  االس���تثمار 
الوطني���ة األعض���اء، وه���ذا األم���ر قادنا إلى 
وح���دة قوي���ة، يج���ب أن نقف مع���ًا من أجل 
الدف���اع عن مبادئن���ا، والتي كانت األس���اس 
لنجاحنا خالل الس���نوات األخيرة، وال يمكن 
أن يس���مح االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ألي 

أحد بتدمير ما قمنا ببناءه معًا.

مصادقة كاسحة على تعديالت 

النظام األساسي

خ���الل  العمومي���ة  الجمعي���ة  وصادق���ت 
اإلجتم���اع بأغلبي���ة كبي���رة )42 اتح���ادا م���ن 
أص���ل 46 إتحادا يحق له���ا التصويت(، على 
تعديل بعض بنود النظام األساسي لإلتحاد 
اآلس���يوي، لتعل���ن ع���ن بداية حقب���ة جديدة 

تضمن أعلى معايير الحوكمة الجيدة. 
وصادق���ت الجمعية العمومي���ة على اعتماد 
اتح���ادات المناطق الجغرافي���ة الخمس في 
االتح���اد، ورحبت بهذه االتحادات كش���ركاء 
ف���ي تنفي���ذ إط���ار الرؤي���ة والمهم���ة خ���الل 
الس���نوات المقبلة، كما تم���ت المصادقة على 
تعدي���ل النظ���ام األساس���ي، بحي���ث يصب���ح 
المرش���ح لرئاس���ة االتح���اد بحاجة لترش���يح 
ولك���ن  أعض���اء،  وطني���ة  اتح���ادات  ثالث���ة 
ال يش���ترط أن يك���ون م���ن ضمنه���ا االتح���اد 

الوطني الذي يمثله. 

وقال الش���يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: 
م���ن خ���الل دع���م مجموع���ة عم���ل الحوكمة 
واللجن���ة القانوني���ة ف���ي االتح���اد اآلس���يوي 
لكرة القدم، فإننا نعمل على مواصلة تعديل 
النظ���ام األساس���ي والتعليم���ات ك���ي تك���ون 
متوافقة مع أفضل مبادئ الحوكمة الجيدة، 
وبالتأكيد لتكون متوافقة مع لوائح االتحاد 

الدولي لكرة القدم. 
وأض���اف: في رحل���ة التطوير في الس���نوات 
الخم���س األخي���رة، ل���م نكت���ف فق���ط بوضع 
الوحدة والتضامن على رأس طموحاتنا، بل 
أيضًا ركزنا على الحاج���ة للحوكمة الجيدة، 

والتعدي���الت عل���ى النظ���ام األساس���ي لدينا 
تأتي لتواكب النظام األساس���ي في االتحاد 

الدولي لكرة القدم. 
رائع���ة  ش���راكة  لدين���ا  ب���ات  اآلن  وأوض���ح: 
المناط���ق  ف���ي  اإلقليمي���ة  االتح���ادات  م���ع 
الجغرافية الخمس باالتحاد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم، حي���ث قمن���ا الي���وم باالعت���راف به���ا 
والترحيب بهم كشركاء في مهمتنا لتطوير 
اللعبة في قارة آسيا، وهي تمثل رابطا قويا 
بين االتحاد اآلس���يوي واالتحادات الوطنية 
األعض���اء، ويجب أن نق���وم بدعمها والعمل 

معها. 

كم���ا أش���ار رئي���س االتح���اد اآلس���يوي لك���رة 
القدم إل���ى اتفاقية الحق���وق التجارية التي 
أبرمه���ا اإلتحاد اآلس���يوي اإلس���بوع الحالي 
قائ���ال: تمكنا من اإلعالن عن حقوق تجارية 
وصل���ت إل���ى رقم قياس���ي مع ش���ركائنا )دي 
دي ام س���ي فورتيس(، وذلك قبل 48 ساعة 
فق���ط، حيث قمنا بتوقي���ع عقد طويل األمد 
هنا في كوااللمبور، وهذه االتفاقية ستضمن 
االستقرار المالي في االتحاد اآلسيوي لكرة 
الوطني���ة  االتح���ادات  ف���ي  وكذل���ك  الق���دم 
األعض���اء، ومعًا بات لدين���ا الفرصة لالرتقاء 
بكرة القدم اآلسيوية إلى مستويات جديدة 

والوصول إلى مستقبل مشرق. 
م���ن جانب���ه ألق���ى جيان���ي انفانتين���و رئيس 
االتح���اد الدول���ي لك���رة الق���دم، كلم���ة خالل 
اإلجتم���اع أش���اد فيها بقيادة معالي الش���يخ 
لمس���يرة  خليف���ة  آل  ابراهي���م  ب���ن  س���لمان 
اإلتح���اد اآلس���يوي عل���ى امت���داد الس���نوات 
الخم���س الماضية مؤكدا على أن اإلنجازات 
التي حققه���ا اإلتحاد الق���اري كان لها أطيب 
األث���ر ف���ي تعزيز مكان���ة القارة على س���احة 

الكرة العالمية.
وأض���اف: نحن نتطلع لس���نوات أرب���ع مقبلة 
س���يكون خاللها هنالك دور مهم لكرة القدم 
اآلس���يوية، وذل���ك انطالقًا م���ن كأس العالم 
األندي���ة الت���ي تنطل���ق بع���د أس���ابيع قليل���ة 
ف���ي أب���و ظبي، ث���م نهائيات كأس آس���يا في 
كأس  هنال���ك  أيض���ًا  وبالتأكي���د  اإلم���ارات، 
العال���م 2022 في قط���ر، وطموحنا أن ننظم 
نس���خة من كأس العالم تك���ون حتى أفضل 

من روسيا. 
عل���ى  العمومي���ة  الجمعي���ة  صادق���ت  كم���ا 
ع���ن  اآلس���يوي  لإلتح���اد  المال���ي  التقري���ر 
غانبات���ار  تزكي���ة  الس���ابقة، وتم���ت  ال���دورة 
امغاالنبات���ار رئي���س االتح���اد المنغولي لكرة 
القدم )ش���رق آس���يا(، والدكتور ت���ران كووك 
توان نائ���ب رئيس االتح���اد الفيتنامي لكرة 
الق���دم )منطق���ة آس���يان(، من أج���ل عضوية 
م���ن  المتبقي���ة  للفت���رة  التنفي���ذي،  المكت���ب 
الدورة 2019-2015، وذلك بحس���ب النظام 

األساسي في االتحاد.

الشيخ سلمان بن ابراهيم خالل كلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين لإلتحاد اآلسيوي

40 اتحادا وطنيا تدعم سلمان بن إبراهيم
الجمعي��ة العمومية تصادق بأغلبية س��احقة عل��ى تعديل بعض بنود النظام األساس��ي
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كونغرس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في كوااللمبور

“اآلسيوي” يعلن دعمه للبطوالت الجديدة في االتحاد الدولي
 وأعلن الش���يخ س���لمان بن إبراهيم آل خليف���ة رئيس االتحاد 
اآلس���يوي لكرة القدم، دعم أسرة كرة القدم اآلسيوية، لرئيس 
االتح���اد الدولي لك���رة القدم ومقترح االتحاد الدولي من أجل 
إع���ادة هيكل���ة المس���ابقات واس���تحداث بط���والت جديدة من 

أجل صالح اللعبة على مستوى العالمي.
 وقال الش���يخ س���لمان ب���ن ابراهيم آل خليفة: خ���الل العامين 

ونص���ف الماضيين، حق���ق االتحاد الدولي لك���رة القدم، تطورًا 
وف���ي  والمس���ابقات،  الحوكم���ة  مج���ال  ف���ي  خاص���ة  كبي���رًا، 
ذات الوق���ت نح���ن نؤم���ن أن���ه ال زال هنالك الكثي���ر من العمل 
المطلوب، ونعتقد أن السيد انفانتنيو هو الرجل المناسب من 
أج���ل إكمال هذه المهمة، ونحن في القارة اآلس���يوية معنيون 

بدعمه ومساندته.

 وكان مجل���س االتح���اد الدول���ي لك���رة القدم صادق األس���بوع 
الماض���ي خ���الل اجتماعه ف���ي كيغالي برواندا، على تأس���يس 
مجموعة عمل من أجل مواصلة النقاش حول احتمال إطالق 
بطول���ة جدي���دة ل���كأس العالم لألندي���ة، وكذل���ك دوري عالمي 

لألمم.
 وق���ال رئي���س االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم: س���وف نعمل 

خالل األش���هر المقبلة عن قرب مع االتحاد الدولي لكرة القدم 
واالتح���ادات القاري���ة األخ���رى، ح���ول المس���ابقات الجدي���دة، 
وه���ذا يتضمن إعادة هيكلة كأس العالم لألندية وكأس العالم 
واستحداث دوري لألمم على مستوى العالم، ونحن نؤمن أن 
هذه البطوالت س���وف تساهم في تحقيق الفائدة لتطوير كرة 

القدم في آسيا وعلى المستوى العالمي أيضًا.

ملتزمون 
بتوفير أعلى 

معايير النزاهة 
لالنتخابات 

ونرفض التدخالت 
الخارجية 



كأس  نهائ���ي  إل���ى  بلي���ت  ريف���ر  تأه���ل 
ليبرتادوري���س لكرة القدم بعدما حّول تأخره 
به���دف إل���ى ف���وز 1-2 ف���ي ضياف���ة جريمي���و 
حام���ل اللق���ب ليصع���د بقاعدة اله���دف خارج 
األرض. وتأخ���ر ريفر، الذي خس���ر على أرضه 
1 -صفر ذهابا، بهدف على عكس س���ير اللعب 
ليون���اردو  س���جل  عندم���ا   35 الدقيق���ة  ف���ي 

للبرازيليين.
وواص���ل الفري���ق الق���ادم م���ن بوين���س أيرس 
الضغ���ط وأدرك رفائي���ل ب���وري التع���ادل ف���ي 
الدقيق���ة 81 قب���ل أن يحتس���ب الحك���م ركلة 
جزاء لفري���ق ريفر بعد خم���س دقائق وعقب 

التشاور مع حكم الفيديو المساعد.
الج���زاء  ركل���ة  مارتيني���ز  جونزال���و  وس���جل 
بع���د توقف طوي���ل وحصول بريس���ان العب 
جريميو على بطاقة حمراء. ورغم احتس���اب 
ل���م يتمك���ن  14 دقيق���ة كوق���ت ب���دل ضائ���ع 
آخ���ر.  ه���دف  إضاف���ة  م���ن  األرض  أصح���اب 
وق���ال خافيي���ر بين���وال الع���ب ريفر ”كن���ا نثق 
في أنفس���نا حتى الدقائق األخيرة في قدرتنا 
عل���ى الف���وز“. وربما يكون ال���دور النهائي بين 
فريقين من األرجنتي���ن إذ فاز بوكا جونيورز 

2 -صفر على بالميراس ذهابا.

الق���دم  لك���رة  األوروب���ي  االتح���اد  فت���ح 
بس���بب ظه���ور ملع���ب  )يويف���ا(، تحقيق���ا 
ويمبل���ي الش���هير، بأرضي���ة س���يئة للغاي���ة 
خالل مباراة توتنهام ومانشس���تر سيتي، 

األخيرة، بالدوري اإلنجليزي الممتاز.
وأش���ارت ش���بكة “س���كاي س���بورت”، إل���ى 
أن يويف���ا سيرس���ل مندوبي���ه إل���ى ملعب 
ويمبل���ي ي���وم اإلثني���ن المقب���ل، م���ن أجل 
الكش���ف عن صالحية الملعب الستضافة 
مب���اراة توتنه���ام وآيندهوف���ن ف���ي دوري 

أبطال أوروبا، يوم الثالثاء.
األوروب���ي  “االتح���اد  الش���بكة  وتابع���ت 
يراق���ب عن ق���رب موقف ملع���ب ويمبلي، 
ويعمل م���ع الن���ادي واالتح���اد اإلنجليزي، 
وم���دراء الملع���ب، م���ن أجل توفير س���بل 
الس���المة لالعبين، والشروط الالزمة 
أبط���ال  دوري  مباري���ات  لخ���وض 

أوروبا”.
أرضي���ة  أن  إل���ى  الش���بكة  وأش���ارت 
الملعب لن تعود كما كانت في 6 أيام 
فق���ط، وتحتاج لفترة، من أجل عالجها 
بعد خوض مباراة لك���رة القدم األميركية 

يوم األحد الماضي، عليها.

هجوم علني
حم���ل البي���ان الصارم الذي أعل���ن فيه ريال مدريد اإلس���باني، اإلثنين الماض���ي، إقالة المدرب 
جولي���ن لوبيتيج���ي من تدريب الفريق، وتعيين س���انتياجو س���ولري بش���كل مؤق���ت بدلاً منه، 

الكثير من التهامات.

وق���ال الن���ادي الملك���ي ف���ي بيان���ه، إن “هن���اك 
تناق���ض كبي���ر بين ج���ودة العب���ي الفريق الذي 
ت���م ترش���يح 8 من نجومه للك���رة الذهبية وهو 
ش���يء غير مس���بوق في النادي، والنتائج التي 
تم تحقيقها )مع لوبيتيجي(”. واعتبرت وسائل 
اإلع���الم اإلس���بانية أن “البي���ان بمثاب���ة هج���وم 
علني من النادي تجاه المدرب اإلس���باني الذي 
أقاله”. وأش���ارت صحيفة “مون���دو ديبورتيفو” 
إلى عدم ارتي���اح ريال مدريد، إلصرار المدرب 
المقال، على الحص���ول على قيمة عقده كاملة 

والتي تبلغ 18 مليون يورو.
وأوضح���ت الصحيف���ة أن إدارة الفريق الملكي 
رأت أن لوبيتيجي “لم يكن في وضع يسمح له 
بطلب مس���تحقاته كاملة، وذلك بسبب النتائج 
الهزيل���ة الت���ي حققه���ا الفري���ق ه���ذا الموس���م، 

واألداء السيء الذي ظهر به”.
عل���ى صعيد متصل، ُيخط���ط ريال مدريد، إلى 
إغراء األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير 
لتدري���ب  اإلنجلي���زي،  توتنه���ام  لن���ادي  الفن���ي 

الفريق الملكي. 

)وكاالت(:

كشفت صحيفة “ذا صن”، أن ريال مدريد يفكر  «
في مضاعفة الراتب الذي يحصل عليه بوكيتينو، 

ومنحه 17 مليون جنيه إسترليني سنوًيا، 
للموافقة على تدريب الملكي.

ويدرك فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن  «
الحصول على بوكيتينو في منتصف الموسم، 

لن يكون سهاًل، وبالتالي على إدارة النادي تقديم 
عرض جذاب، للحصول على خدمات المدرب 

األرجنتيني.

الخميس 1 نوفبمر

كأس الرابطة االنجيزية
الدور 4

فولهامم سيتي 22:45

)وكاالت(:

)وكاالت(:

)وكاالت(:

انتفاضة متأخرة

تحقيق ويمبلي

قال برايان روبس���ون قائد مانشس���تر يونايتد 
الس���ابق إن المهاج���م ماركوس راش���فورد في 
حاج���ة إل���ى تحس���ين قدرت���ه عل���ى تس���جيل 
األه���داف ومحاولة إح���راز 20 إل���ى 30 هدفا 
في الموسم الواحد سواء كان يلعب كمهاجم 

أو كجناح.
وس���جل راش���فورد، الذي بلغ عام���ه 21 أمس، 
هدف���ا واح���دا ف���ي س���بع مباري���ات بال���دوري 
اإلنجلي���زي الممت���از وأخف���ق ف���ي ت���رك بصمة 
خ���الل الف���وز 1-2 عل���ى إيفرتون ف���ي الجولة 
كمهاجم.وأب���دى  اللع���ب  أثن���اء  الماضي���ة 
روبسون س���عادته بنجاح راشفورد في زيادة 
قوت���ه وصالبته لكنه ق���ال إن مهاجم إنجلترا 
يحتاج إل���ى المزيد ليقطع خطوة جديدة في 

تطوره.
وق���ال روبس���ون ال���ذي قض���ى 13 عام���ا ف���ي 
يونايت���د لموقع النادي ”الش���يء الوحيد الذي 
أود رؤيت���ه هو تحس���ين قدرته عل���ى التعامل 
مع الفرص حيث يمكن لماركوس تسجيل 20 
أو 30 هدفا بالموسم الواحد سواء كان يلعب 

ماركوس راشفوردناحية الجناح أو في مركز المهاجم“.

راشفورد مطالب بالمزيد

)وكاالت(:

حق���ق كليفالن���د كافاليي���رز وصيف البط���ل، فوزه األول ف���ي دوري كرة الس���لة األميركي 
للمحترفين هذا الموس���م، وذلك على حس���اب ضيفه أتالنتا هوكس 114-136، وذلك في 

مباراته األولى بعد إقالة مدربه تايرون لو.

ونج���ح كليفالن���د بط���ل 2016 ووصيف غولدن س���تايت ووريرز ثالث مرات ف���ي آخر أربعة 
مواس���م، بتحقي���ق أول نتيج���ة إيجابي���ة منذ انتقال نجم���ه ليبرون جيمس لل���وس أنجليس 
ليك���رز ه���ذا الصيف، بفوز أول بعد س���ت هزائم. وأتى الفوز على حس���اب فري���ق آخر يعاني 
بش���كل كبير هذا الموس���م، اذ تلقى أتالتنا في مباراة الثالثاء خس���ارته الخامس���ة في س���بع 
مباريات. وفاز بوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 108 - 105، وتشارلوت هورنتس 
على ميامي هيت 125 - 113، وساكرامنتو كينغز على أورالندو ماجيك 99-107، وممفيس 
غريزلي���ز عل���ى واش���نطن ويزاردز 107 - 95، وأوكالهوما س���يتي ثاندر عل���ى لوس أنجليس 

كليبيرز 128 - 110، وهيوستن روكتس على بورتالند ترايل باليزرز 85 - 104.

االنتصار االول

sports@albiladpress.com
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)وكاالت(:

تفوق البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على أس���اطير النادي اإليطالي، برقم تهديفي مميز، رغم غيابه عن التس���جيل 
في أول 3 مباريات بالكالتش���يو. وقالت صحيفة “ميرور” إن غياب رونالدو عن التس���جيل في أول 3 مباريات أمام كييفو ولتس���يو 

ا. وبارما، لم يمنعه من تسجيل رقم قياسي غائب عن الفريق منذ 60 عاماً

واس���تطاع البرتغال���ي أن يس���جل 7 أهداف في 
المباريات السبع األخيرة لليوفي في الكالتشيو.

وذك���رت الصحيف���ة البريطاني���ة، أن آخ���ر العب 
سجل 7 أهداف في أول 10 مباريات ليوفنتوس 
بالدوري، في أول مواسمه بالنادي، كان الويلزي 
جون تش���ارلز، في موسم 1957/1958. وتمكن 
تشارلز من أن ينهي الموسم بتسجيل 28 هدفا 

لصالح البيانكونيري.
ول���م تتمكن أس���ماء كبيرة انضم���ت ليوفنتوس 
ف���ي الس���ابق، م���ن الوص���ول له���ذا الرق���م، مث���ل 
كارل���وس تيفي���ز وجونزالو هيجواي���ن، وفيليبو 
إنزاج���ي ودافي���د تريزيجي���ه وإبراهيموفيتش، 

وأسطورة النادي ديل ببيرو.
وثن���ى الفرنس���ي بلي���ز ماتوي���دي، عل���ى قدرات 

زميله البرتغالي.
كريس���تيانو  بس���اطة،  “ب���كل  ماتوي���دي  وق���ال 

رونالدو يقوم بأشياء ال يفعلها اآلخرون”.
وتاب���ع ماتوي���دي “العب���و يوفنت���وس اإليطال���ي 

يش���عرون بالق���وة المطلوب���ة، بعد ق���دوم الدون 
البرتغالي، إنه قائد عظيم”.

وأضاف “لقد أذهلن���ي، إنه رائع، بعد رحلتنا إلى 
مانشس���تر يونايت���د ف���ي دوري أبط���ال أوروب���ا، 
شعرنا باإلرهاق الش���ديد، لكني رأيته في اليوم 
إل���ى  أن���ه بحاج���ة  للمب���اراة، وأخبرن���ي  التال���ي 

االس���تمرار في العمل، في عمر ال� 33 عاًما، 
إنه مثال مبهر لكل العب”.

وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
إل���ى صفوف الس���يدة العجوز، خالل 
الميركات���و الصيفي الماض���ي، قادًما 

من ريال مدريد اإلسباني.
يوفنت���وس،  ن���ادي  ويتص���در 

ال���دوري  ترتي���ب  ج���دول 
اإليطالي برصيد 28 نقطة، بعد 
م���رور 10 ج���والت، كما يتصدر 

األوروبي���ة  مجموعت���ه  ترتي���ب 
بالعالمة الكاملة )9 نقاط(.

كريستيانو 
رونالدو

كريستيانو االستثنائي

)وكاالت(:

ا عل���ى الفريق بع���د فوزه  ���ا حاداً ش���نت جماهي���ر بايرن ميون���خ، هجوماً
الصع���ب عل���ى رودينجهاوس���ن )1-2(، الثالث���اء، في ال���دور الثاني من 

كأس ألمانيا.

وعل���ى الرغم من تحقي���ق البايرن 
4 انتص���ارات متتالي���ة ف���ي كاف���ة 
البط���والت، إال أن أداء الفري���ق لم 

ينل إعجاب مشجعيه.
وبحس���ب الصحف األلمانية، فإن 
جماهي���ر الن���ادي الباف���اري عب���رت 
ع���ن غضبه���ا م���ن س���وء مس���توى 
التواص���ل  مواق���ع  عب���ر  الفري���ق، 

االجتماعي، عقب المباراة.
وانتقد أح���د النش���طاء عبر موقع 
“تويتر”، الفرنسي فرانك ريبيري، 
بس���بب ظه���وره بمس���توى س���يء 
دوري  ف���ي  ينش���ط  فري���ق  أم���ام 
أن���ه  مؤك���ًدا  الرابع���ة،  الدرج���ة 
يس���تحق الجل���وس عل���ى مقاع���د 

البدالء في المباريات القادمة.

وطال���ب آخ���ر، الم���درب الكرواتي 
من���ح  بض���رورة  كوفات���ش  نيك���و 
وو  جيون���ج  الجنوب���ي  الك���وري 
يونج الفرص���ة، حيث كتب: “ماذا 
يمك���ن لجيون���ج فعل���ه أس���وأ م���ن 

ريبيري؟”.
ووجه آخر رسالة إلى كارل هاينز 
التنفي���ذي  الرئي���س  رومينيج���ه، 
للن���ادي، وال���ذي عب���ر ع���ن غضب���ه 
ف���ي وقت س���ابق م���ن االنتقادات 
الموجه���ة آلريين روب���ن وريبيري، 

بسبب تقدمهما في العمر.
وكت���ب: “س���يد رومينيج���ه، م���اذا 
يفعل فرانك ريبيري في المباراة؟ 
ه���ل يمكننا تس���ميته بك���رة القدم 

القديمة؟”.

غضب جماهير بايرن

روني 
يستمتع بالضغوط

اعترف النجم اإلنجليزي واين روني، مهاجم دي س���ي يونايتد، بأنه تفاجأ بمس���توى 
لعبي الدوري األميركي، لدى وصوله لتمثيل فريقه الجديد.

ونج���ح رون���ي في قيادة دي س���ي يونايتد إل���ى التصفي���ات النهائية، بعدم���ا كان فريقه 
يعاني قبل انتقاله إلى أميركا، من صفوف إيفرتون.

وقال روني في حوار مع هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي”: “كنت أعلم أن الدوري 
األميركي يعتمد على القوة البدنية قبل المجيء إلى هنا”.

وأض���اف: “أعتق���د أن إمكاني���ات الفرق ف���ي الدوري، والق���درات الفردي���ة لالعبين، أعلى 
بكثير مما كنت أعتقد عندما أتيت ألول مرة”.

وتابع: “األس���ابيع المقبلة ستش���هد إثارة وتنافس���ية أكبر عندما تبدأ مباريات التصفيات 
النهائية”.

وواصل: “أنا أس���تمتع حقا وأعتقد أن الفريق يلعب بش���كل جيد. يقدم كرة قدم رائعة، 
لذلك نأمل أن يستمر ذلك”.

وأوض���ح قائ���د مانشس���تر يونايتد الس���ابق أن���ه “وعلى عكس م���ا يتوقع البع���ض فاألمر 
مختلف، وليس كما ظن الناس أني سأذهب إلى أميركا للراحة”.

وأردف “هناك ضغط في كل مباراة، وأنا أستمتع بهذه الضغوط، والمساعدة في التأهل 
للتصفيات النهائية، ونأمل أن نحقق المزيد من النجاح في األسبوعين المقبلين”.

وع���ن مميزات اللعب ف���ي أميركا، قال: “أعيش حياة هادئة قليال. من الس���هل الحصول 
على قهوة. أعيش مثل األشخاص العاديين، وهذا أمر مريح لي ولعائلتي”.

)وكالت(:



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

يع���رض حالي���ا في البحرين ضم���ن عروض فوكس س���ينكو البحرين 
فيل���م A Star Is Born وال���ذي يع���د أول���ى تج���ارب برادل���ي كوب���ر 

اإلخراجية.

وتدور أحداثه حول “جاكسون”، 
نجم موس���يقى على حافة انهيار 
مس���تقبله الفن���ي، يكتش���ف “ألي” 
فت���اة موهوبة لديها ص���وت رائع 
لكنه���ا غي���ر واثق���ة ف���ي جماله���ا. 
عاطفي���ة،  عالق���ة  بينهم���ا  تنش���أ 
وينج���ح ف���ي دفعه���ا إل���ى دائ���رة 
الضوء والنجاح. وبينما تؤس���س 
هي قاعدتها الجماهيرية، يعاني 
ه���و م���ن صعوب���ة الحف���اظ عل���ى 

مجده الذي يضيع.
الفك���رة  إن  كوب���ر  برادل���ى  ق���ال 
 A Star فيل���م  وراء  الرئيس���ية 
المم���زوج  الح���ب  ه���و   Is Born
الش���يئان  ألنهم���ا  بالموس���يقى 
اللذان يعطيان الحياة لإلنس���ان، 
لي���دى  م���ع  أن���ه  أيًض���ا  وأض���اف 
جاج���ا أرادا تجس���يد قص���ة حب 
حقيقية للجمهور للتعايش معها، 
بجان���ب إنه حلمه من���ذ الصغر أن 
يخرج أح���د األف���الم وحققه فى 

ه���ذا الفيلم. أما ع���ن ليدى جاجا 
فقال���ت إنه���ا أرادت ظه���ور مزايا 
وعيوب الشهرة من خالل الحب 
وكيف لالثنين أن يتحمال س���وًيا 
كل الظ���روف والضعف الذي يمر 
بهم���ا وصرحت بأن قص���ة الفيلم 
في الحقيقة هي تعيشها اآلن مع 

برادلى كوبر.
ومنذ ع���رض الفيلم للمرة األولى 
في مهرجان فينيسيا السينمائي، 
توجه���ت أنظ���ار النق���اد نحو أداء 
ليدي جاجا والتجربة اإلخراجية 
األولى لبرادلي كوبر. هتف النقاد 
للكيمي���اء المتواجدة بين برادلي 
كوبر وليدي جاجا على الشاش���ة 
س���ويا والطريقة التي أعيدت بها 
 A القص���ة م���رة أخرى حي���ث يعد
Star Is Born إعادة تقديم لقصة 
فيلم Price at Hollywood العام 
1932. وه���ذه تقييمات الصحف 

العالمية للفيلم:

الكامي��رات خل��ف  ل��ه  أداء  أفض��ل  ق��دم  كوب��ر  برادل��ي 

A Star Is Born إشادات نقدية بفيلم

اعرب���ت كريس���تين بيل عن اس���تيائها م���ن قّص���ة Snow White، حيث 
جعلتها تتس���اءل عن مدى مالئمة الفيلم الصادر عنها بالنس���بة البنتيها 

الصغيرتين.

وتس���اءلت بي���ل: “ أال تعتق���دون أنه 
م���ن الغري���ب أن يقب���ل األمير “س���نو 
وايت” دون اذنها؟، ألنه ال يمكنك أن 
تقبل شخصا ما وهو نائم!. وكشفت 
بي���ل أنه���ا تس���رد القصة عل���ى بناتها 
لهدف معين وهو ومواجهة السرقة، 

وع���دم االس���تماع للغرب���اء، مضيفة: 
ف���ي كل مرة نغلق فيها الكتاب أنظر 
إل���ى فتات���ي وأس���ألهن: أال تعتقدان 
أنه م���ن الغريب أن “س���نو وايت” لم 
تس���أل الس���احرة لما ه���ي في حاجة 

إلى أكل التفاح؟
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رغم ردود الفعل اإليجابية التي حققها فيلم السيرة الذاتية “First Man” خالل 
عرضه األول بمهرجان فينيس���يا الس���ينمائي الدولي، فإنه لم يتمكن من ترجمة 
تل���ك الردود في ُش���باك التذاك���ر العالمي عقب طرحه ي���وم الجمعة قبل الماضي 

بصاالت السينما.

ملي���ون   32 حص���د  الفيل���م 
 22 ���ا، جم���ع منه���ا  دوالر عالميًّ
ملي���ون دوالر بش���باك التذاك���ر 
 10 حق���ق  فيم���ا  األميرك���ي، 
الس���وق  ف���ي  دوالر  ماليي���ن 
األجنبية، بينما بلغت تكلفته 
اإلنتاجي���ة نح���و 59 ملي���ون 

دوالر تقريًبا.
 ”First Man“ فيل���م  ويلق���ي 
نظرة عل���ى قصة حياة نيل 
أرمس���ترونج رائ���د الفضاء 
األسطوري، الذي يعد أول 
رجل في تاريخ البش���رية 
يس���ير على س���طح القمر 
في العش���رين م���ن يوليو 

.1969

انض���م إدري���س ألب���ا إلى فريق عم���ل الفيلم الموس���يقي المرتق���ب “Cats”، الذي 
���د ألبا ش���خصية الش���رير في أحداث  تق���وم ببطولت���ه تايلور س���ويفت. وسيجسِّ

الفيلم، وسط عدد من التطورات الشيقة والمثيرة.

ويض���م فري���ق العم���ل نخب���ة كبي���رة م���ن 
الموس���يقيين ونج���وم ونجم���ات 

كي���ت هادس���ون،  هولي���وود: 
إي���ان  ك���وردن،  جيم���س 
ول���وري  ماكلي���ن، 
للمخ���رج  ديفيدس���ون، 
أوس���كار  جائ���زة  الحائ���ز 
توم هوبر، الذي أخرج من 

 Les“ قب���ل الفيل���م الغنائ���ي
.”Miserables

والفيل���م مقتب���س ع���ن مس���رحية ش���هيرة 
ُعرض���ت من قبل على مس���رح برودواي 
الشهير، وتدور أحداثها حول عدد 
م���ن القط���ط الت���ي يطل���ق عليها 
اس���م “Jellicles”، حي���ث تقرر 
كل عام ذه���اب أحد منها إلى 
 Heaviside“ تدع���ى  منطق���ة 

.”Layer

تح���دث المغن���ي الكندي ماي���كل بوبليه 
عم���ا ط���رأ على حيات���ه من تغي���ر بعدما 
اكتش���ف إصاب���ة ابن���ه بس���رطان الكب���د 
وكي���ف اختلف���ت نظرت���ه لألم���ور. ق���ال 
بوبلي���ه، ال���ذي يص���در ألبوم���ه الجدي���د 
ف���ي  المقب���ل،  الش���هر  )ل���وف(  “الح���ب” 
حدي���ث مع رويترز “عندما تمر بش���يء 
كذلك الذي مرت به أس���رتي، فال بد أن 

يغيرك”.

وق���ال “بالنس���بة ل���ي، جعل ه���ذا األمور 
أوضح بكثير”.

وأضاف “ليس لدي وقت. الحياة أقصر 
بكثي���ر م���ن أن نقل���ق وننش���غل بنظ���رة 

الناس إلينا أو بما يقولونه عنا”.
وتابع “أظن أن من الضروري أن نتحرر 
وأن نجد السعادة بشكل أو بآخر، مهما 
كان م���ا يتعين علين���ا فعله ومهما كانت 

الطريقة “.

First Man Cats ألبا في

بسبب المرض

حقق���ت األغني���ة الدعائية لفيلم الخي���ال العلمي “Venom” نجاحا جماهيري���ا كبيرا، ويقوم بغنائها النج���م العالمي إمينيم، وتحمل 
نف���س اس���م الفيل���م، بع���د أن تخطت األغنية حاجز 80 مليون مش���اهدة خالل أس���بوع من طرحها عبر “يوتي���وب”، حيث لم يتخط 

اإلعالن الرسمي للفيلم حاجز 60 مليون مشاهدة رغم مرور شهرين على طرحه.

ويأتي نج����اح األغنية نظرا للنجاح الكبير 
بطرح����ه  مؤخ����را  إميني����م  يحقق����ه  ال����ذي 
وال����ذي   ،”Kamikaze“ الغنائ����ي  ألبوم����ه 
تخط����ى نجاح����ه كل التوقع����ات، وكان����ت 
 35 حاج����ز  تج����اوزت   ”Killshot“ أغني����ة 
ملي����ون مش����اهدة ف����ي أقل من 24 س����اعة 

من طرحها عبر موقع يوتيوب.
واألغنية كانت ردا قاسيا من مغني الراب 
الش����هير عل����ى أغني����ة MGK الت����ي وجهها 
من����ذ أي����ام النتقاده والس����خرية م����ن ابنته 
ومن ألبوماته الس����ابقة. واس����تغل إمينيم 
 MGK الكثي����ر م����ن األخط����اء التي كتبه����ا
عن����ه، والت����ي تخ����ص ألبومات����ه الس����ابقة، 
وأنش����أ أغنيت����ه الجدي����دة Killshot، الت����ي 
اتب����ع فيه����ا األول نمطه المعتاد ف����ي الرد، 
كأداة  من����ه وتحويله����ا  الس����خرية  بتقب����ل 

هجوم من منتقديه.
فيل����م  يحق����ق  أخ����رى،  جه����ة  م����ن 
“Venom” نجاح����ا جماهيريا كبيرا، 
حاج����ز  إيرادات����ه  تخط����ت  حي����ث 
100 ملي����ون دوالر في أس����بوعين 
فقط م����ن طرحه، وت����دور أحداثه 
ف����ي أج����واء م����ن الخي����ال العلمي 
واإلث����ارة ح����ول محق����ق صحافي 
ب����روك”، يواص����ل  “إي����دي  يدع����ى 
التحقيق بإحدى القضايا المريبة 
لتس����تحوذ عليه قوة شريرة في 
محاولة منه للتحرر منها، ويقوم 
ببطول����ة الفيل����م النج����م العالمي 
توم هاردي، ويش����اركه البطولة 
النجمة ميش����يل ويليامز، وريز 

أحمد.

ب����ص����وت ن���ج���م ال���������راب ال���ك���ب���ي���ر اي��م��ي��ن��ي��م

“Venom”... نجاح الفيلم واألغنية

في الس����نوات األخيرة، أصبح اس����م الممثل األميركي جوني ديب مرتبطا بالمشاكل والنزاعات الناشبة 
بينه وبين المحيطين به. بدأ األمر مع زوجته السابقة آمبر هيرد التي أقامت دعوى عليه تتهمه فيها 
بالعنف الزوجي، ثم تأزمت عالقته مع مديري أعماله الس����ابقين بس����بب س����وء إدارة أعماله ومصادر 
 City دخل����ه، وانته����ى الحال به متورطا في قضية س����ب وضرب رفعها عليه مدي����ر موقع تصوير فيلم

.of Lies

عل����ى م����دار الفت����رة الماضي����ة، ح����اول ال����رد على 
اإلع����الم،  وس����ائل  ف����ي  المختلف����ة  االتهام����ات 
وبالفع����ل نج����ح ف����ي كس����ب تعاط����ف كثيري����ن، 
قب����ل   ،Rolling Stone مجل����ة  نش����رت  حت����ى 
ش����هرين، حوارا معه يرصد كافة المش����اكل التي 
ت����ورط فيها. اعتبر البعض أن الحوار يدل على 
انفت����اح جون����ي دي����ب وقدرته عل����ى االعتراف 
بأخطائه، فيم����ا رأى آخرون أنه يدينه بدرجة 
م����ا، ويلم����ح أن تصرفات����ه وس����لوكه الس����بب 
الرئيسي في معاناته، ويبدو أن هذا الحوار 
المثي����ر للج����دل دفع����ه إلى الحديث بش����كل 
مط����ول مع مجلة GQ البريطانية ليكش����ف 
عن الجان����ب اآلخر من األخب����ار المتداولة، 
وصف الممث����ل صاحب ال�����55 عاًما، حواره 

مع الصحيفة األميركية بأنه خادع ومزيف.
وأوضح: “لقد تم خداعي، الصحفي ستيفن رودريك، 
ج����اء إل����ي بهدف واح����د فق����ط. اعتق����دت أن بإمكاني 
مس����اعدته عل����ى فهم األش����ياء... لقد وثق����ت في جان 
وين����ر )أح����د مؤسس����ي Rolling Stone( نظ����را ألنن����ي 
تعرف����ت علي����ه ع����ن طريق هانت����ر طومس����ون )الكاتب 

الصحافي الراحل الذي يعتبر ديب بمثابة معلمه(”.
وأض����اف أن����ه وث����ق في توج����ه المجلة، أو م����ا اعتادت 
عل����ى مناصرته من قضايا، إل����ى جانب أنه كان يرغب 
ف����ي نش����ر قصت����ه بص����دق ليض����ع األم����ور ف����ي نصابها 

الصحيح.
قال ديب: “لقد ش����عرت في السنوات الثالث أو األربع 
األخي����رة، أن هن����اك حال����ة م����ن الفس����اد في كل ش����يء 

ألحقت بي. هذا مؤلم”.

ي�����ح�����ارب ال����ف����س����اد ب���ش���ك���ل دائ�����م

جوني ديب... كيف خدعته صحيفة أميركية؟

تقول الناقدة ستيفاني زكاريك  «
إنه من الرائع أن نرى مخرجا للمرة 
األولى مهتما برواية القصة بشكل 

مؤثر كهذا، حيث يعد هذا األمر 
صعبا بما فيه الكفاية، واألفضل من 

هذا كله أن برادلي كوبر نجح في 
صنع ميلودراما رائعة تالئم العصر 

الحديث.

فيلم A Star Is Born قصة تحكي  «
عن شخصيات كبيرة مع أخطاء 

إنسانية أكبر، وفي هذه األيام نحن 
مستعدون لتقريب وجهات النظر، 

يا لها من راحة عندما تترك المسرح 
لشخصا آخر من أجل التغيير.

يرى الناقد مايكل نوردين أن برادلي كوبر قدم  «
أفضل أداء له خلف الكاميرات، وأن الكيمياء 

المتواجدة بينه وبين جاجا أمام الكاميرا تبقيك 
داخل عالمهم.

أما فيما يتعلق بأداء ليدي جاجا فإن مصداقيتها  «
في الدور تجعلك تؤمن بها كموهبة غير معروفة 

على الرغم من كونها بالفعل واحدة من أكثر 
النجوم نجاحا في العالم، تظهر متواضعة 
ولكن مميزة تشتكي دائما من أن العاملين 

في هوليوود يحبون صوتها ولكن ال يعجبهم 
مظهرها، تقنعك ألبعد الحدود أنها موهبة 

تستحق الحضور. أما برادلي كوبر فنجده أن 
هدفه على الشاشة لعب دورا ثانويا لمساعدتنا 

في رؤية الموهبة الفريدة المتمثلة في ليدي 
جاجا.

وصف الناقد أوين جليبرمان  «
الفيلم بأنه مذهل ولكن عندما 

نقول إن برادلي كوبر أدى دورا 
 A Star Is Born جيدا كمخرج ل

سيكون هذا بمثابة تقليل من 
إنجازاته.

ويقول الناقد: كصانع أفالم، نجح  «
برادلي كوبر في التعامل جيدا مع 

األمر األصعب وهو مشاهد المسرح 
التي جاءت بطريقة حميمية 

غير معتادة”. ووصف الفيلم بأنه 
رومانسي للغاية وأيضا يجعلك 
تصدق كل تفاصيل يعرضها من 

القصة.
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اليوم فكر في مشروع للمستقبل.

ادرس المشروع قبل البداية والنهاية.

التزم بالصبر فهو مفيد جدا لحياتك.

حافظ على رشاقتك وصحتك كثيرا.

أنت في حاجة على الراحة هذا األسبوع.

نجاح باهر على صعيد العمل.

القناعة كنز ال يفنى تذكر الحكمة.

الجو بارد فاحذر تقلبات الجو واالمراض.

ال تتسرع قبل ان تشاهد النور.

أنت قادر على احداث التغير الكبير.

وعكة صحية بسبب الجو هذه األيام.

ال تصرف المال دون داع ومبرر.
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ممت��ع لفيل��م  البن��دق”  “كس��ارة  تح��ول  “ديزن��ي” 

The Nutcracker and the Four Realms

ف���ي ع���رض خاص ودعوة خاصة م���ن والت ديزن���ي وايتاليا فيلم وس���ينمات فوكس في 
االفني���وز، ش���اهدنا الفيل���م المنتظ���ر “ The Nutcracker and the Four Realms “ الذي 
يش���ارك ف���ي بطولت���ه ع���دد كبير م���ن نج���وم هوليوود مث���ل كي���را نايتلي وماكين���زي فوي 
ومورغ���ان فريمان وماثيو ماكفادي���ان وهيلين ميرين وإيلي بامبر وميراندا هارت وجاك 
وايتهول وريتشارد غرانت ويوجينيو ديربيز وهو من نوع الخيال والمغامرات وباخراج 

المخرجان السي هالستروم وجو جونستون.

قصة “كس���ارة البندق”، للمؤلف البروسي إي 
ت���ي إي���ه هوفم���ان، والباليه المقتب���س عنها 
للموس���يقار الروس���ي تشايكوفس���كي، م���ن 
الكالس���يكيات الت���ي ارتبط���ت بش���دة بعيد 
الميالد، وتدور أحداثها عشية الكريسماس، 

وهو معالجة جديدة للباليه الشهير
 The Nutcracker“ الفيلم مأخوذ عن قصة
إرنس���ت  تألي���ف   ،”and the Mouse King
The Nut-  ييودور، وفي���ه يصطحب الفيلم

cracker and The Four Realms “كالرا” 
- والجمه���ور - في مغامرة ال ُتنس���ى، تطغى 

عليها العظمة والسحر والفئران. 
وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة تعثر على 
دمية كس���ارة البندق من بي���ن هدايا العائلة، 
وتتهم بها بش���كل خاص، وه���و مقتبس عن 
رواية “كسارة البندق وملك الفئران” للكاتب 
إرنست هوفمان، ومسرحية “كسارة البندق” 
إليت���ش تشايكوفس���كي،  بيت���ر  للموس���يقي 
وف���ي التفاصيل تدور أح���داث الفيلم حول 
“كالرا” الت���ي تتلق���ى هدي���ة مختلف���ة تغي���ر 
عالمه���ا، عندم���ا تحص���ل على مفت���اح فريد 
من نوعه س���يفتح صندوًق���ا يحمل هدية ال 
تق���در بثمن من أمه���ا الراحلة، وعندما يقدم 
لها والدها الروحي خيطا ذهبيا يقودها إلى 
المفتاح المرغ���وب، وتنتقل إلى عالم متواز 
غريب وغامض. وم���ن هناك، تصادف كالرا 
جندًي���ا يدعى فيلي���ب، وعصابة من الفئران 

والحكام الذين يرأسون ثالثة عوالم: أرض 
الحلوي���ات،  وأرض  الزه���ور،  أرض  الثل���ج، 
يج���ب عل���ى كالرا وفيلي���ب الذه���اب إل���ى 
العالم الرابع المشؤوم، موطن الطاغية األم 
جينج���ر، الس���تعادة مفت���اح كالرا، ويأمالن 

في إعادة االنسجام إلى عالم غير مستقر.
ب���دأ اإلع���الن ع���ن العم���ل عل���ى الفيل���م ف���ي 
م���ارس 2016، ووق���ع الكثي���ر م���ن الممثلين 
ف���ي  التصوي���ر  وب���دأ  الصي���ف،  ذل���ك  ف���ي 
أكتوبر في اس���توديوهات “باين���وود”، الذي 
 .2017 يناي���ر حت���ى ديس���مبر  م���ن  اس���تمر 
وف���ي يولي���و 2016، انض���م ماكن���زي ف���وي، 
ميس���تي كوبالن���د، ومورج���ان فريم���ان إلى 
فريق التمثيل، وفي أغسطس انضمت كيرا 
نايتل���ي وهيلين ميرين، في س���بتمبر انضم 
إل���ى بامب���ر إلى فري���ق التمثيل، ف���ي أكتوبر 
انضم���ت ميراندا هارت، ف���ي مارس 2017، 
أكد أوجينيو ديربيز أنه قد تم تصويره في 
الفيل���م، ف���ي وقت الحق، جرى الكش���ف عن 
أن جاك وايتهول انضم إلى فريق التمثيل.

لين���وس  تصوي���ر  م���ن  االمريك���ي  الفيل���م 
نيوت���ن  جيم���س  وموس���يقى  س���انديجرن، 
ه���اورد وتوزي���ع وال���ت ديزن���ي س���توديوز 

موشن بيكشرز.

باليه

أكث���ر  البن���دق” أح���د  بالي���ه “كس���ارة  يمث���ل 

األعم���ال الموس���يقية الكالس���يكية ارتباط���ًا 
بأجواء الش���تاء واحتف���االت الميالد والعام 
الجدي���د، حي���ث يش���مل ويصل���ح لجمه���ور 
ع���رض ه���و م���ن الكب���ار والصغ���ار، ذاك لم���ا 
تحقق���ه أح���داث العم���ل البراق���ة والخيالية 
متع���ة  م���ن  التن���وع،  ش���ديدة  ورقصاته���ا 
بصري���ة وس���معية، من خ���الل ألح���ان بيوتر 
اليتش تشايكوفس���كي، المتدفقة واآلسرة، 
الت���ي تنفذ إلى الوجدان بغنائيتها الش���فافة 

الحساسة.

موسيقى تشايكوفسكي في هذا  «
الباليه رائعة بكل المعايير. فهي 

عمل ضخم اوركستراليا، استعمل 
فيه أوركسترا ضخمة ففيه تؤدي 

آالت األوركسترا جميعا، في توزيع رائع 
تظهر فيه مهارة وعبقرية المؤلف 

الفذة في التلوين األوركسترالي، حتى 
انه استخدم آلة جديدة تشبه البيانو 

اسمها)الشيلستا(، اخترعت في باريس 
عام 1886، صوتها سماوي كريستالي 

رقيق.

استطاعت أغنية “تاج راسك” للفنانة شيرين عبدالوهاب أن تحتل 
المرك���ز األول من ألبومها الجديد “نس���اي”، إذ تج���اوزت ال�3 ماليين 

مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد مرور 4 أيام على طرحها. 

أغني���ة “تاج راس���ك” م���ن كلمات: 
أمي���ر طعيمة، وألح���ان: خالد عز، 

وتوزيع: حسن الشافعي.
ويض���م ألبوم “نس���اي” 12 أغنية، 
منه���ا “أب���و الرجول���ة، حب���ة جنة، 
راس���ك،  ت���اج  كدابي���ن، ضعف���ي، 

ونال���ت  نس���اي”،  عني���ه،  كالم 
جميعها إعجاب الجمهور.

وأطلقت ش���يرين مؤخ���را فيديو 
كلي���ب أغنية نس���اي والذي حقق 

أيضا نسب مشاهدة عالية.

“تاج راسك” في المركز األول

طارق البحار
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1927
النقد الفلسطيني  يصدر الجنيه  والذي  بقي  متداواًل في  فلسطين.

 1945

إنشاء منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - يونسكو.

 1950
 ظهور أولى طائرات الميغ  في هجوم على القوات األميركية.

 1954
اندالع الثورة الجزائرية التي أدت الستقالل الجزائر.

 1964
  فتح جدار برلين للسماح بمرور الذين تجازوا سن الخامسة والستين.
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خضعت عارضة األزياء 
الحسناء جيجي حديد 
لجلسة تصوير في ريو 

دي جانيرو بالبرازيل، 
وأثارت صورها ردود 

فعل كبيرة عقب نشرها 
عبر حسابها ب� “تويتر”.

عب��رت الفنان��ة س��اف فواخرجي عن اس��تيائها الش��ديد نتيجة 
العمل في مسلس��ل “خط س��اخن” ألكثر من شهور طويلة، 
مؤك��دة أن الغموض يكتنف اس��تئناف التصوي��ر مرة أخرى، 
وأنها ال تعلم شيئا عن مصير المسلسل الذي اصبح تنفيذه 
في علم الغيب، وأضافت: لو اس��تمر هذا الوضع على ما هو 

عليه فسوف اعتذر عن العمل نهائيا، وتدور أحداث المسلسل 
ف��ي قال��ب اجتماع��ي حول فك��رة تج��ارة األعض��اء وكواليس��ها 

والمجموعات اإلجرامية القائمة عليها.

يعود الفنان القدي��ر إبراهيم الصال الى الدرام��ا المحلية بعد غياب 
طوي��ل، ج��راء ظروفه الصحية ف��ي الفترة الماضي��ة، حيث يصور 
حاليا حلق��ات الدرام��ا االجتماعي��ة “العاصفة”، وه��ي من إنتاج 
تلفزي��ون دول��ة الكوي��ت، المنتج المنف��ذ مجموعة »الس��ام« 
اإلعامية. ويش��ارك الصال في بطولة العم��ل الفنان عبدالعزيز 

المس��لم الذي قام بالتأليف، إلى جانب الممثلين أسمهان توفيق، 
زهرة الخرجي، محمد الش��عيبي وعدد من الوجوه الشابة، إخراج مناف 

عبدالله، والعمل معاصر يدور في إطار بوليسي.

أصدرت وزارة اإلع��ام العدد الجديد من مجلة الكويت لش��هر 
نوفمبر، حي��ث تضمن ملفا خاصا احتفى بمس��يرة الفنان 
الكبي��ر عبدالكريم عبدالق��ادر، لما قدمه م��ن إبداع متميز 
عبر مسيرة اتس��مت بااللتزام واالتزان الفني، متناوال أهم 
جوان��ب هذه المس��يرة، وه��و م��ن الفنانين ال��رواد الذين 
فضلوا االبتعاد عن األضواء وعرف بلقبه “الصوت الجريح”.

كما تضمن العدد تس��ليط الضوء على احتفالية افتتاح استديو 
السالمية الجديد كركيزة أساسية في عملية تطوير.

مجلة تحتفي بمسيرة عبدالكريمإبراهيم الصالل يواجه الغرقهل تنسحب سالف



الصين تمنح علي خليفة جائزة التواصل الثقافي العالمية

أعلنت أريانا غراندي، عبر تغريدة لها بـ”تويتر”، عودتها الستكمال  «
جولتها الفنية “The Sweetener”، بعد العديد من المواقف العصيبة 

التي تعرضت لها في العام الجاري، كانت بدايتها مع رحيل صديقها 
السابق ماك ميلر، مرورا بانفصالها عن خطيبها بيت ديفيدسون. ُيذكر 

أن أريانا تحرص على التواصل مع جمهورها ومتابعيها، عبر نشرها 
عددا من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية.

ن���ال رئيس المنظمة الدولية للفن الش���عبي IOV الش���اعر البحرين���ي علي عبدهللا خليفة 
جائ���زة التواصل الثقافي العالمية م���ن المجلس األعلى للثقافة بجمهورية الصين وهي 
من أكبر الجوائز الثقافية التي تمنحها جمهورية الصين للش���خصيات العالمية الداعمة 
لنج���اح جهوده���ا ف���ي التواصل م���ع ثقاف���ات العالم، وقد ك���رم حاكم مقاطعة ش���نغهاي 
الش���اعر علي خليفة في احتفالية كبرى خالل افتتاح مهرجان ش���نغهاي بوشان الدولي 
للفن���ون الش���عبية Shanghai Baoshan International Folk Art Festival بالملع���ب 
البلدي حضرها جمهور يناهز عشرة آالف من مختلف االعمار يتقدمهم كبار المسؤولين 

الصينيين وضيوف المهرجان الدوليين. 

“إن  الجائ���زة  من���ح  حيثي���ات  ف���ي  وج���اء 
بالمنج���زات  الحافل���ة  الش���خصية  الس���يرة 
الج���ادة لخدم���ة الثقاف���ة الش���عبية محلي���ا 
وعالمي���ا ع���ززت عالق���ة التع���اون الناجحة 
والممتدة لس���نوات كما ان الجهود المتميزة 
الت���ي أبدته���ا المنظم���ة بقيادة عل���ي خليفة 
مّكن���ت ك���وادر العمل االحترافية بش���نغهاي 
م���ن التواص���ل م���ع ف���رق الفن���ون الش���عبية 
العالمية من أالسكا الى افريقيا ومن أمريكا 
إلى اس���تراليا وس���اعدت ف���ي الوصول الى 
أفضلها بيس���ر لتنظيم هذا المهرجان لتس���ع 

دورات متتالية بنجاح”.
وق���د حي���ا رئي���س المنظم���ة الدولي���ة للف���ن 
الش���عبي جمهوري���ة الصين حكومة وش���عبا 

في الكلمة التي افتتح بها الدورة العاش���رة 
لمهرجان ش���نغهاي بوش���ان الدول���ي للفنون 
الشعبية مشيدا ببروز الصين كقطب دولي 
رئيس���ي في السياس���ة واالقتصاد وش���ريك 
اس���تراتيجي ف���ي التعاون الدول���ي لحماية 
الت���راث الثقاف���ي غي���ر الم���ادي مؤك���دا “بأن 
التفاه���م اإلنس���اني هو األس���اس ف���ي جمع 
ش���عوب العالم وأن حب البش���ر لبعضهم هو 
الره���ان المنتص���ر على كل بش���اعات العالم، 
وم���ن خ���الل الفن���ون الش���عبية يمكنن���ا أن 
نتق���ارب وأن ن���زداد فهما لبعضن���ا البعض”. 
وقد احتف���ت الصحاف���ة الصينية بمضمون 

كلمة االفتتاح وأبرزت مقاطع منها.
وقد صرحت الدكتورة معصومة المطاوعة 

ممثل مكتب المنظمة الرئاس���ي بالمنامة أن 
“المنظمة الدولية للفن الشعبي IOVتعاونت 
بنج���اح مع الهيئ���ة المنظمة له���ذا المهرجان 
على أوسع نطاق وهيأت ألكثر من خمسين 
فرق���ة م���ن ف���رق الفن���ون الش���عبية العالمية 
للمش���اركة بنجاح باهر في ه���ذا المهرجان، 
ويعتب���ر ف���وز ش���خصية بحريني���ة عالمي���ة 
به���ذه الجائزة فوزا لنج���اح مملكة البحرين 

في تولي رئاس���ة المنظمة وتس���هيل أعمال 
مكتبه���ا الرئاس���ي لتقديم خدم���ات متميزة 
ل���كل المعنيين بحماية الت���راث الثقافي في 
العال���م”. وتج���در اإلش���ارة ال���ى أن مهرجان 
شنغهاي بوشان سيستمر حتى نهاية الشهر 
الق���ادم ف���ي تقدي���م ع���روض الف���رق الفنية 
العالمي���ة ضم���ن برنامج يش���مل كل مناطق 

شنغهاي.
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الشاعر علي خليفة يلقي كلمة االفتتاح

tariq_albahhar

يوسف المدني شاب بحريني بدأ التصوير منذ الطفولة كهواية حتى بات التصوير 
شغفه ومهنته. حاز العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

متى بدأ شغفك للتصوير؟ «

بدأ منذ العام 2006، في بداية األمر أخذت 
بين  الذكريات  التصوير كهواية واللتقاط 
إلى  التصوير  مجال  في  وواصلت  األه��ل 

يومنا هذا حيث صار عملي.

من الذي شجعك للدخول في  «
هذا المجال؟

في  للدخول  ل��ي  األول  ال��داع��م  كانت  أم��ي 
الكبير  أخ���ي  شجعني  ك��م��ا  ال��م��ج��ال،  ه���ذا 
مصورًا  كان  النه  المجال  هذا  في  للدخول 
وقد تعلمت منه الكثير، وال أنسى أصدقائي 

الذين وقفوا بجانبي في بداياتي.

لماذا اخترت التصوير ولم تختر  «
مجااًل آخر؟

أن  أح��ب  كنت  الن��ي  التصوير  اخ��ت��رت 
صغري،  في  والذكريات  الصور  أتصفح 
فقلت في نفسي أح��ب أن أك��ون ج��زءًا 
من توثيق هذه اللحظات، بحيث يمكننا 
مضي  بعد  الجميلة  الذكريات  استرداد 

السنوات وهذا ما يحدث اآلن.

مؤخرًا فزت بالمركز الثالث في  «
المسابقة التي نظمتها اإلدارة 
العامة للمرور، كيف كانت هذه 

التجربة؟

جديدة  تحديات  تحمل  تجربة  ك��ان��ت 
انني  حيث  ل��ي،  بالنسبة  مميزة  وكانت 

اش��ت��غ��ل��ت م��ع ط��اق��م ع��م��ل ج��دي��د وكنا 
بعضنا  م��ع  األول���ى  للمرة  نعمل  جميعًا 
مسبق،  ت��ع��ارف  بيننا  يكن  ول��م  البعض 
ال��م��س��اب��ق��ة بتجربة  ف��خ��رج��ن��ا م��ن ه���ذه 
ج��م��ي��ل��ة وم���ف���ي���دة، وف����ي ال��ح��ق��ي��ق��ة أن��ا 
عمالً  ألنتج  المسابقة  هذه  في  شاركت 
رغبتي  م��ن  أك��ث��ر  ال��م��ش��اه��دة  يستحق 

بمجرد المشاركة والفوز.

هل واجهت بعض الصعوبات  «
في مجال التصوير؟ وما هي إن 

ُوجدت؟

مشواري  خ��الل  صعوبتين  واج��ه��ت 
مادية  ك��ان��ت  األول���ى  التصوير،  ف��ي 
ح��ي��ث أن���ن���ي ب�����دأت ال��ت��ص��وي��ر في 
بسيطة  بكاميرا  اإلعدادية  المرحلة 
جدًا ومع مرور الوقت أردت أن أطور 
الكاميرات  أسعار  وكانت  نفسي  من 
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ت��ت��راوح بين 500 
باهظًا  المبلغ  هذا  وكان  دينار  و600 
بالنسبة لي فكان هذا تحديًا بالنسبة 
بمساعدة  ال��م��ال  بجمع  فقمت  ل���ي، 
المال  بجني  ب��دأت  حتى  أهلي  م��ن 
واالعتماد  كمصور  عملي  خ��الل  من 
على نفسي، والصعوبة الثانية كانت 
نفسي  م��ن  أط���ور  كيف  ل��ي  بالنسبة 
الحمد  ولله  الجديد،  وأتعلم  وأيضا 
بتكوين  ال��ص��ع��وب��ة  ه���ذه  ت���ج���اوزت 
ومخرجين  م��ص��وري��ن  م��ع  ع��الق��ات 

وقد تعلمت الكثير منهم.

هل لديك تواجد على منصات  «
التصوير العالمية أو الخليجية؟

مسابقات  ع��دة  ف��ي  ش��ارك��ت  لقد  لله  الحمد 
عالمية  مسابقات  وفي  البحرين  مملكة  في 
أيضًا، وتم عرض أفالمي في عدة أمسيات 
البحرين، وفزت في جائزة  سينمائية داخل 
ُأق��ي��م��ت في  ال��ت��اس��ع وال��ت��ي  بالمركز  )وع���ي( 
المسابقة  ه���ذه  ف��ي  ال���ري���اض ح��ي��ث ش����ارك 
م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ش��خ��ص  آالف   10 ح���وال���ي 
مسابقة  في  الثالث  بالمركز  وف��زت  الخليج، 
أُق��م��ي��ت في  ال��ت��ي  العالمية  ب��ن ح��م��د  ن��اص��ر 

البحرين.

لماذا لم نسمع حتى اآلن عن جائزة  «
تصوير بحرينية يتسابق من خاللها 

المصورين البحرينيين المحترفين؟

ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��وج��د ه��ن��اك م��س��اب��ق��ات 

ليست مخصصة  المسابقات  هذه  ولكن 
التصوير  ي��ك��ون  وإن��م��ا  ف��ق��ط،  للتصوير 

فيها قسمًا من أقسام المسابقة.

هل تعتقد بأن الحاجة باتت  «
ماسة إلنشاء أكاديمية للتصوير 

االحترافي في البحرين؟

أت��م��ن��ى ح�����دوث ه����ذا األم�����ر ح��ي��ث ان��ه 
س��ي��س��اع��د ال��م��ص��وري��ن وس��ي��س��اه��م في 

تطويرهم وتأسيسهم بشكل صحيح.

هل يمكن إنشاء موقع تصوير أو  «
تطبيق للهواتف يضم مصوري 
البحرين على منصة واحدة كما 

هو معمول في بقية الدول؟

ال أتوقع حدوث هذا الشيء لصغر حجم 
بحاجة  بأننا  أعتقد  وال  نسيبًا،  البحرين 

األم���ر ون��ح��ن كمصورين  إل��ى مثل ه��ذا 
أن����ا وال��ب��ق��ي��ة ق��م��ن��ا بعمل  ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن 
مجموعة في تطبيق )الوتس أب( يضم 
نسبة كبيرة من المصورين البحرينيين.

هل لديك صورة قمت بتصويرها  «
وتعتز بها؟

لدي صورة أحبها جدًا قمت بتصويرها 
وأن����ا ف���ي م��ك��ة ال��م��ك��رم��ة وه���ي أق���رب 

صورة إلى قلبي.

ما أعمالك  «
القادمة؟

ل����ل����ه ال���ح���م���د 
ت���م االن��ت��ه��اء 
م�����ن ت��ص��وي��ر 

عنوان  يحمل  سينمائي  فلم  ومونتاج 
المسابقات  ف��ي  ب��ه  للمشاركة  “م���رب���ع”، 

المحلية والعالمية القادمة بإذن هللا.

في النهاية، ما نصيحتك  «
للمصورين البحرينيين الذين هم 

في بداية مشوارهم؟ 

أنصحهم بأن يطوروا من أنفسهم وبأن 
ي��س��ت��ف��ي��دوا م���ن خ���ب���رات غ��ي��ره��م، إلن 
مبهر  مستقبل  وأم��ام��ه��م  كبير  ال��م��ج��ال 
بإذن هللا، كما أن مجال التصوير يتطور 
ب��اس��ت��م��رار خ��ص��وص��ًا ب��أن ال��ن��اس ب��دأوا 
المجال مع تطور مواقع  باالهتمام بهذا 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي أو ك��م��ا ُي��ع��رف 

بالسوشيل ميديا.

لقاء طالب االعالم حافظ بوجيري

جامعة البحرين

انتهيـت مـن تصويـر ومونتـاج فلـم “مـربـع”
ال�����م�����دن�����ي: أج�������د ال������دع������م م������ن األه���������ل واألص�����������دق�����������اء... وال����ت����ص����وي����ر ش��غ��ف��ي
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صورة “الصياد” للمصور ينجي بان الحاصل على 
المرتبة األولى في مسابقة “جوائز سينا الدولية 

للتصوير 2018”

س���جلت كاميرات مراقبة أحد متاجر مدينة نازيفايفس���ك الروس���ية، أسرع 
والدة الم���رأة ش���هدتها المدينة، فبعد أن ش���عرت الحامل بأنه���ا متعبة أمام 

صندوق المحاسبة، خرج طفلها إلى النور خالل دقيقتين فقط.

ولحس���ن الح���ظ كانت الحام���ل برفقة أصدقائه���ا الذين وضعوه���ا على األرض 
مباشرة، وهرعت أمينة الصندوق للمساعدة وتلقي المولود الذي خرج بسرعة 
قياس���ية إلى النور. وما أثار دهشة موظفي المتجر والزبائن الذين كانوا بقرب 
صندوق المحاس���بة، أن الحامل ذكرت أن تقلص���ات الوالدة بدأت لديها بهدوء 
تام. ومع وصول الفريق الطبي، كان المولود الجديد يستلقي على صدر أمه. 
يذكر أن المولود الذكر الذي أسموه إيفان، ولد بوزن 3.6 كيلوغرام، واتضح أن 

هذه هي الوالدة السادسة لألم.

يستعد موظفو متجر المدينة الواقعة في منطقة أومسك لتجهيز  «
الهدايا المناسبة لألم التي ولدت في متجرهم، وتسببت بشهرته 

في كل أنحاء المنطقة.

والدة مفاجئة في متجر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التعامل مع السخانات

اهت���م متابعو إنس���تغرام “البالد” 
بالخب���ر ال���ذي نش���رته الصحيفة 
ترف���ع  الج���ودر  “وف���اة  بعن���وان 
وع���ي التعامل مع الس���خانات... 
التأك���د من عم���ل وصيانة صمام 
األمان وعزل التيار عند انقطاع 
الم���اء”، إذ كان الخب���ر م���ن بي���ن 
أكث���ر المنش���ورات تفاعال أمس. 
fadoo_@ المس���تخدم  وق���ال 

alqatif إن وج���ود س���خان الماء 
في دورة المياه يمثل خطرا.
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