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س��مو رئيس ال��وزراء: الوحدة ض��رورة لمواجه��ة المؤامرات

فخورون بشعبنا ونعتز بمواقفه

أك���د رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن سلم���ان آل خليف���ة أن 
ونح���ن  شعبن���ا،  ه���ي  الحقيقي���ة  ثروتن���ا 
االعت���زاز  وشدي���دو  بش���عبنا  فخ���ورون 
بإسهامات���ه ومواقف���ه الوطني���ة، وأن همن���ا 

األول ه���و تحس���ين حيات���ه وتقديم أفضل 
الخدمات له.

وك���ان سموه ق���د استقبل بقص���ر القضيبية 
صباح أمس عددا من رجال الدين والنخب 
الفكري���ة والثقافي���ة والتجارية واإلعالمية 

والصحافية وجموعا من المواطنين.
وق���ال سم���وه إن األمة تم���ر بوقت عصيب 

وف���ي أوض���اع صعب���ة، وإن وح���دة الكلمة 
والموق���ف ول���م الش���مل قد أصب���ح ضرورة 
في مواجهة الس���ياسات والمؤامرات التي 
تس���تهدف ب���ث الفرق���ة والتش���تت، محذًرا 
سموه من استغ���الل التكنولوجيا الحديثة 
كمنصة لخدمة هذه المؤامرات وفي نش���ر 

خطابات الكراهية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من المسؤولين والمواطنين في مجلس سموه األسبوعي أمس

مصر ركيزة الستقرار المنطقة
العاهل: تضحياتها مشهودة بالذود عن األمن القومي العربي
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We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 
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الجالل���ة  صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  أع���رب 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ع���ن 
والداعم���ة  الراسخ���ة  للمواق���ف  تقدي���ره 
لمصر الش���قيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح 

السيس���ي، ولدوره���ا المحوري ف���ي حماية 
وتضحياته���ا  العربي���ة،  األم���ة  مصال���ح 
مكتس���بات  ع���ن  ال���ذود  ف���ي  المش���هودة 
األم���ن القوم���ي العربي ومحارب���ة اإلرهاب 
ورفض التدخالت الخارجية في الش���ؤون 

الداخلية العربية.

وأك���د، جاللة الملك ل���دى استقباله في 
قصر الصافري���ة أمس وزير الخارجية 
الش���قيقة  العربي���ة  مص���ر  بجمهوري���ة 
سام���ح شك���ري، م���ا تمثل���ه مص���ر م���ن 
دعامة وركيزة مهمة لألمن واالستقرار 

في المنطقة.

المنامة - بنا

)02(
)04 - 03(



12 نوفمبر 2018 االثنين
4 ربيع األول 1440

جالل��ة الملك: العالق��ات بين البلدين تمث��ل نموذجا يحتذى

مصر ركيزة مهمة ألمن المنطقة

أك���د عاه���ل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة اعت���زاز مملكة 
البحري���ن بعالقاته���ا األخوي���ة التاريخي���ة 
الت���ي تجمعه���ا بش���قيقتها جمهورية مصر 
العربية، والتي تش���هد تطورا مس���تمرا في 

المجاالت كافة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل استقب���ال جالل���ة الملك 
في قص���ر الصافرية أمس وزير الخارجية 
بجمهوري���ة مصر العربية الش���قيقة سامح 
شكري؛ بمناسبة زيارته للمملكة للمش���اركة 
للجن���ة  العاش���رة  ال���دورة  أعم���ال  ف���ي 
البحرينية المصرية المشتركة، إذ نقل إلى 
جاللت���ه تحيات وتقدير رئي���س جمهورية 
مص���ر العربي���ة أخيه عبد الفتاح السيس���ي 
وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد 
م���ن الرفع���ة واالزدهار، فيم���ا كلفه جاللته 
بنق���ل تحياته وتمنياته لفخامته ولش���عب 

مصر العزيز بدوام الرقي والتطور.
ورحب جاللت���ه بوزير الخارجية المصري، 
الجتم���اع  المثم���رة  بالنتائ���ج  مش���يدا 
اللجن���ة المش���تركة، وال���ذي شه���د توقي���ع 
ع���دد م���ن االتفاق���ات ومذك���رات التفاه���م 
الت���ي ستع���زز أط���ر التعاون المش���ترك في 
مختلف الجوانب الحيوية تلبية لتطلعات 

الشعبين الشقيقين. 
البحريني���ة  العالق���ات  أن  جاللت���ه  وأك���د 

المصرية تمثل نموذجا يحتذى به لتكامل 
الشراكة السياسية واالقتصادية واألمنية 
ف���ي مختلف المحافل الدولي���ة، معربا عن 
والداعم���ة  الراسخ���ة  للمواق���ف  تقدي���ره 
لمصر الش���قيقة بقيادة الرئيس السيس���ي، 
ولدوره���ا المح���وري ف���ي حماي���ة مصال���ح 
األمة العربية، وتضحياتها المش���هودة في 
الذود عن مكتسبات األمن القومي العربي 

التدخ���الت  ورف���ض  اإلره���اب  ومحارب���ة 
الخارجية في الش���ؤون الداخلية العربية، 
مؤك���دا ما تمثله مصر م���ن دعامة وركيزة 

مهمة لألمن واالستقرار في المنطقة.
 كم���ا ج���رى خ���الل اللق���اء تب���ادل وجهات 
النظر بشأن األوضاع الراهنة في المنطقة، 

والتطورات اإلقليمية والدولية.
  أع���رب الوزير شكري عن شكره وتقديره 

لصاحب الجاللة المل���ك، واعتزازه بجهود 
جاللت���ه ف���ي تطوي���ر العالق���ات البحرينية 
المصري���ة واالرتق���اء بها إلى آف���اق أرحب 
م���ن التع���اون والعمل المش���ترك، مؤكدا ما 
تكن���ه مصر قي���ادة وشعبا م���ن تقدير كبير 
لمملك���ة البحري���ن بقي���ادة جالل���ة المل���ك، 
ودورها المش���رف في دع���م العمل العربي 

المشترك.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية المصري
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الرفاع - قوة الدفاع

استقب���ل القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
الش���يخ  الرك���ن  المش���ير  البحري���ن 
خليف���ة ب���ن أحم���د آل خليف���ة ف���ي 
مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، 

المدي���ر الع���ام لمكت���ب سم���و ول���ي 
العهد النائ���ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ سلمان ب���ن خليفة 

آل خليفة.

ال���ت���ق���ى وزي�������ر ال���ع���م���ل وال��ت��ن��م��ي��ة 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م س���وق ال��ع��م��ل جميل 
مبعوث  أم��س،  مكتبه  في  حميدان، 
رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة ال��ف��ل��ب��ي��ن ل���دول 
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ل�����دول ال��خ��ل��ي��ج 

العربية أمابيل أغيلوس.
تعزيز  اللقاء بحث سبل  وت��م خ��ال 
التعاون الثنائي القائم في المجاالت 
البشرية،  الموارد  وتنمية  العمالية، 
لكا  الناجحة  التجارب  إل��ى  إضافة 
ومشاريع  برامج  خال  من  البلدين 
الحماية  ودعم  والتأهيل  التوظيف 

االجتماعية المقدمة للمواطنين.

مدينة عيسى - وزارة العمل

تعزيز التعاون 

02العمالي مع الفلبين

المشير يستقبل سلمان بن خليفة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

اطل���ع وزي���ر األشغال وش���ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمران���ي والوف���د المرافق 
على مش���روع بلدي���ة الكويت في مجال 
إدارة المخلف���ات المنزلية. وصرح خلف 
بأن بلدية الكويت بدأت مش���روعا رائدا 

ف���ي مجال معالج���ة المخلف���ات المنزلية 
بإنش���اء مرف���ق لتحويل المخلف���ات إلى 
طاق���ة على مس���احة تبل���غ 500 ألف متر 
مرب���ع بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن 

من المخلفات سنويا.

االستفادة من تجربة الكويت بالتدوير

تكامل الشراكة السياسية 
واالقتصادية واألمنية في 

مختلف المحافل الدولية

جاللته يتبادل مع شكري 
وجهات النظر بشأن األوضاع   

الراهنة في المنطقة
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اس���تقبل رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس عددا من رجال 
الدين والنخب الفكرية والثقافية والتجارية واإلعالمية والصحافية وجموعا من المواطنين.

وخالل اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي 
رئي���س الوزراء أن ثروتن���ا الحقيقية هي 
شعبنا، ونحن فخورون بش���عبنا وشديدو 
االعت���زاز بإسهامات���ه ومواقف���ه الوطنية، 
حيات���ه  تحس���ين  ه���و  األول  همن���ا  وإن 
وتقدي���م أفض���ل الخدم���ات ل���ه، فش���عبنا 
ه���و سبيلن���ا لتحقي���ق غاياتن���ا وأهدافن���ا 
قليل���ة  مواردن���ا  كان���ت  وإذا  التنموي���ة، 
فهي كبيرة بش���عبنا الذي نراه هو موردنا 

ال���ذي ال ينضب، وبه ماضون في تيس���ير 
سبحان���ه  هللا  بع���د  معتمدي���ن  شؤونن���ا 
وتعال���ى على قدرات هذا الش���عب العزيز 
وإمكانات���ه الذي نحرص عل���ى تهيئة كل 
ما يمكن لتشجيعه نحو المزيد من العمل 

واإلنتاج.
وأض���اف صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء أن األم���ة تم���ر بوق���ت عصي���ب 
وف���ي أوض���اع صعبة، وأن وح���دة الكلمة 

والموقف ولم الش���مل ق���د أصبح ضرورة 
والمؤام���رات  الس���ياسات  مواجه���ة  ف���ي 
الت���ي تس���تهدف ب���ث الفرقة والتش���تت، 
محذًرا سموه م���ن استغالل التكنولوجيا 
الحديث���ة كمنصة لخدمة هذه المؤامرات 
وفي نشر خطابات الكراهية، لكننا نحمد 
هللا أن الوع���ي ف���ي مجتمعن���ا البحريني 
عالًيا بما يكفي ليفش���ل مثل هذه أهداف 

تلك المؤامرات.

رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وأك���د 
ال���وزراء الح���رص عل���ى حماي���ة البحرين 
من المخاطر التي تؤثر على تماسك هذا 
الوطن ولحمته كس���وء استغالل وسائل 
التواص���ل االجتماعي أو تل���ك التي تؤثر 
على مس���تقبل األجي���ال القادمة وسالمة 
البناء التعليمي كالشهادات المزورة التي 
نجح���ت الحكومة بالح���د منها من خالل 

اإلجراءات والمحاسبة.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وأك���د 
الوزراء أن المجتمع أشد ما يكون حاجة 
الي���وم إلى الخط���اب القائم عل���ى المحبة 

تحي���ط  الت���ي  فالتحدي���ات  والتناص���ح 
باألوط���ان كثي���رة وأي خط���اب متش���دد 
أو داع���م لس���ياسات التفرق���ة والتش���تت 
ستك���ون آث���اره وخيم���ة عل���ى المجتم���ع، 
ل���ذا يج���ب الح���ذر الي���وم أكث���ر م���ن أي 
وق���ت مض���ى والتمس���ك بع���روة الوحدة 
والتراب���ط والتماس���ك، حاثا سم���وه على 
تطوي���ع التكنولوجي���ا ووسائ���ل التواصل 
االجتماعي لتعزي���ز التماسك االجتماعي 
عل���ى  للتأثي���ر  يس���تغلها  بم���ن  والوع���ي 

نسيجنا القومي وأمننا المجتمعي.

أشار سمو رئيس الوزراء إلى أن مملكة  «
البحرين اليوم على أبواب استحقاق 

نيابي جديد، وهذا االستحقاق سيكون 
فصال جديدا في الديمقراطية الوطنية، 

حاثا سموه على دعم االستعدادات لهذا 
العرس الديمقراطي بالممارسات التي 

تعكس للعالم حضارة الديمقراطية 
البحرينية ووعي شعب البحرين، وقال 

سموه “على الجميع إثراء المسيرة 
الديمقراطية واالستفادة من دروس 

الماضي واالنطالق لبلوغ األهداف 
المشتركة التي تستند عليها المسيرة 

الوطنية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من المسؤولين وجموعا من المواطنين

المنامة - بنا

تطويع التكنولوجيا لتعزيز التماسك االجتماعي
بشعبنا ك��ب��ي��رة  ف��ه��ي  ق��ل��ي��ل��ة  م���واردن���ا  ك��ان��ت  إذا  ال�������وزراء:  رئ��ي��س  س��م��و 

االستحقاق 
النيابي سيكون 

فصال جديدا في 
الديمقراطية 

الوطنية

إثراء المسيرة 
الديمقراطية 

واالنطالق 
لبلوغ األهداف 

المشتركة

المجتمع أشد 
حاجة اليوم                

إلى خطاب 
المحبة 

والتناصح

األمة تمر 
بوقت عصيب 

ووحدة الكلمة   
والموقف 

أصبحت ضرورة
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سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من المسؤولين والمواطنين في مجلس سموه األسبوعي أمس

الشعب حريص على إعالء مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات
ال��ش��ق��ي��ق��ة م��ح��ل تقدير ال��س��ع��ودي��ة وال�����دول  ال������وزراء: م��واق��ف  س��م��و رئ��ي��س 

قصيدة مرفوعة إلى

صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

يكصدونه الناس  سيدي  يا  مثلك  الشهم  الشيخ 
يقصدونه والضيق هم  بالشدايد  الحوايج  وأهل 

دونه يقص  دمهم  الشرف  ألج��ل  الوطن  وشباب 
وي��ف��دون��ه ي��ا ب��و ع��ل��ي ب��أرواح��ه��م ص��ب��ح ومسيه

م��ذك��وره بالسّير  ال��ج��ود  أه��ل  وم��ح��اس��ن  شمايل 
وسوالفهم تزين المجالس بالخير والطيب مذكوره

خليفه بن سلمان بهيئة األمم شهادة التقدير مذكوره
ب���ن���ى ال���ب���ح���ري���ن وح���رس���ه���ا م����ن س��ن��ي��ن م��ض��ي��ه

مشهوده ص��اح  ي��ا  ال��وغ��ا  بيوم  النشامى  وق��ف��ات 
راي��ات مشهوده أمست  الوطن  وأرواح��ه��م ألجل 

خليفة العز بالبحرين لك األيام ولياليها مشهوده
اب�����ن س���ل���م���ان ح���ام���ي ال����وط����ن ي��ال��ت��ن��ش��د ع��ل��ي��ه

س����ور ال���وط���ن ب��ح��ري��ن ع���ال���ي ب���ارج���ال وح����دود
اح��دود مالها  وال��م��راج��ل  ال��ك��رم  ب��ن عيسى  حمد 

لحدود ش��ي��دوا  والمجد  خفاقه  راي���ات  الخليفة 
اب���و س��ل��م��ان ش��ج��اع وس��خ��ي وم���ا ي��ه��اب المنّيه

لليستاهلونه وال��ش��ه��د  ال��ط��ي��ب  ي��ك��ول  ال��ج��ن��اب��ي 
ال��خ��ي��ري��ن يستهلونه م��ن  ال��رج��ول��ه  وال���وف���ا س��ر 

يستاهلونه وه��م  للبحرين  الطيب  َم��د  وأبوعلي 
ش�����ي�����م�����ه وم���������راج���������ل وع���������ن���������وان ال�����ه�����وّي�����ه

ال���ح���اس���د ب��ه��م��ه خ��ل��ه ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ك م��س��اف��ات
وخ����ن����ج����ره ج������رح خ�����اط�����ري وم���س���ن���ي وف�����ات

مسافات بالفخر  ال��ه��م  ب��وع��ل��ي  ي��ا  ال��ك��رم  وأه���ل 
ب�����ال�����ج�����ن�����ة وك�������ص�������وره�������ا ح�������ل�������وه وه����ن����ي����ه

م��ع��ان��ي ال���رج���ول���ه ب��ك��ل أل���وان���ه���ا إل���ه���ا ب���داي���ات
وأق�������ام ال���ب���ش���ر ت���رص���د وت���ك���ت���ب ل���ه���ا ب���داي���ات

وال�����خ�����ي�����ر ي������ا ب����وع����ل����ي أله�����ل�����ه ب��������دا ب����آي����ات
وت�����ش�����ه�����د ل��������ه ب�����ال�����س�����ن�����د ال�����س�����ن�����ة ال���ع���ل���ي���ه

نهايات لها  م��ا  المحبين  بقلوب  محبتك  خليفه 
وخ��ي��رك ل��ل��وط��ن س���اري وم��اض��ي م��ا ل��ه نهايات

وال���ف���رق���ة وال��ت��ع��ص��ب ذم���ه���ا ال����ب����اري ب��ن��ه��اي��ات
وال����وح����دة ول����م ال��ش��م��ل ج���اءت���ن���ا آي�����ات ض��وي��ه

وق��ف��ات ال��ب��ش��ر ب��ال��دن��ي��ا ت���رى ي��ا ص���اح م��ح��دوده
وذكرهم بأوراق الخط والذكر صفحات محدوده

اح��دوده وح���ارس  حامي  دوم��ك  للوطن  خليفة 
اب�����������ن س������ل������م������ان ل�����ل�����ي�����ن�����خ�����اه ع��������ز وح����م����ي����ه

ك�����ام ال���م���ح���ب در وص����اف����ي م����ن ص�����در ش��اع��ر
ب��ن��ب��ض��ات ال��ق��ل��ب م��ث��ل ال�����ورد ب��إح��س��اس ش��اع��ر

البن شاعر يا سيدي  بعدك  من  والشكر موصول 
خ�����ال�����د ب����ال����م����ح����ب����ة وال�������وف�������ا أح�����ل�����ى ه���دي���ه

خليفة عز وحميه

الدكتور مراد عبداهلل الجنابي

قال رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة إن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على تحس���ين الوضع االقتصادي والمعيش���ي للمواطنين، 
مؤكدا سموه حرص شعب البحرين على إعالء مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات، معربا سموه عن ثقته في شعب البحرين وحرص أبناء الوطن على خدمة بلدهم. 

وش���دد س���مو رئي���س الوزراء، لدى اس���تقبال س���موه بقص���ر القضيبية صباح أمس ع���ددا من رجال الدين والنخ���ب الفكرية والثقافي���ة والتجارية واإلعالمي���ة وجموعا من 
المواطنين، على أهمية مواصلة العمل الوطني المش���ترك من أجل النهوض بالوطن والحفاظ على مكتس���باته، مش���يدا س���موه بمواقف الدول الشقيقة المساندة والداعمة 

للبحرين، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واعتب���ر سم���وه أن ق���رار إنه���اء خدم���ات 
ع���دد من موظفي شركة طي���ران الخليج، 
خصوصا البحرينيين، كان يفتقر للدراسة 
المتأنية، ودعا سمو إلى تحس���ين الكفاءة 
أسالي���ب  وكذل���ك  لألعم���ال،  اإلداري���ة 
اإلدارة الحكومي���ة ف���ي تقدي���م الخدمات 
شع���ب  أن  سم���وه  مؤك���دا  للمواطني���ن، 
البحرين مصدر فخر لبلده ويس���تحق كل 

تقدير.
رئي���س  سم���و  ق���ال  اللق���اء  بداي���ة  وف���ي 
ال���وزراء إن األمط���ار خير، ولل���ه الحمد لم 
تتع���رض البحري���ن لم���ا تعرض���ت له بعض 
الدول األخرى من أمطار غزيرة، وبمشيئة 

هللا ستكون أمورنا طيبة.
وأضاف سم���وه أن في هذه األيام نحتاج 
إل���ى تذكي���ر شع���ب البحري���ن بما يش���هده 
أوض���اع صعب���ة  م���ن  م���ن حولن���ا  العال���م 
أن  سم���وه  معتب���را  مهم���ة،  ومنعطف���ات 
المرحل���ة الراهن���ة تتطل���ب التركي���ز عل���ى 
تحس���ين الوض���ع االقتصادي والمعيش���ي 
للمواطني���ن، وق���ال سموه إن���ه على الرغم 
م���ن التحدي���ات الكبي���رة يج���ب أال يأت���ي 
حس���اب  عل���ى  الس���ياسة  ف���ي  التركي���ز 
مصلحة الوط���ن والمواطن، مؤكدا سموه 
حرص شعب البحرين العظيم على إعاء 

مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وأك���د 
ال���وزراء أهمي���ة نقل التج���ارب والخبرات 
والمعرف���ة إل���ى األجي���ال القادمة، مش���يرا 
سم���وه إلى أن أهم تجربة يمكن أن ننقلها 
إل���ى أبناء هذا الوط���ن هي تأكيد تماسكنا 
وترابطن���ا ووح���دة كلمتن���ا والتصدي لكل 
م���ن يري���د استغ���ال الس���ياسة كوسيل���ة 

للتفرقة بيننا من منطلق “فرق تسد”.
وقال سم���وه إن تلك الس���ياسات المفرقة 
عل���ى  تأثي���ر سلب���ي  لألس���ف  له���ا  أصب���ح 
المجتم���ع، مح���ذرا سم���وه م���ن استخ���دام 
أع���داء األم���ة كل األدوات الممكن���ة لب���ث 
الفرق���ة بي���ن أبناء المجتم���ع الواحد، ومن 

بينها وسائل التواصل االجتماعي.
الوطني���ة  الجه���ود  أن  سم���وه  وأض���اف 
المخلصة المبذولة ل���درء تلك المحاوالت 
الخبيث���ة أفض���ت إلى كش���ف أم���ور كثيرة 
ومكنتن���ا م���ن التصدي بقوة ل���كل محاولة 
ي���راد منه���ا اإلض���رار به���ذا البل���د والني���ل 
م���ن وحدت���ه، مش���ددا سموه عل���ى أهمية 
مواصل���ة العم���ل الوطن���ي المش���ترك؛ م���ن 
أج���ل النه���وض بالوط���ن والحف���اظ عل���ى 

مكتسباته.
ثروتن���ا  إن  نق���ول  “دائم���ا  سم���وه  وق���ال 
ف���ي شعبن���ا، وال نبال���غ عندم���ا نؤك���د هذه 
الحقيق���ة”، مؤك���دا سموه أن أه���م الموارد 
الت���ي حب���ا بها الخال���ق عز وج���ل البحرين 
الب���اد  عاه���ل  وقي���ادة  العظي���م  شعبه���ا 
صاح���ب الجال���ة المل���ك حمد بن عيس���ى 
آل خليفة، وهذا م���ا يجعل البحرين مثاال 

يحتذى به في المنطقة.
وأض���اف سم���وه أن���ه رغ���م قل���ة إمكان���ات 
البحري���ن مقارن���ة بال���دول المحيط���ة، إال 
أن المملك���ة استطاع���ت بعزيم���ة وإص���رار 
أبنائها أن تتب���وأ موقعا رائدا في المنطقة 
وأن تحق���ق إنج���ازات عالمية مش���هود لها 
بالبن���ان، مش���يدا سم���وه بمواق���ف ال���دول 
الش���قيقة المس���اندة والداعم���ة للبحري���ن، 
وعل���ى رأسه���ا المملكة العربية الس���عودية 

الشقيقة. وشدد سمو رئيس الوزراء على 
أهمي���ة االعتماد على ما تزخر به البحرين 
وب���ذل  بش���رية،  إمكان���ات وطاق���ات  م���ن 
أقصى الجهود من أجل تحسين األوضاع 
االقتصادية ومس���توى معيشة المواطنين 
ويش���جعهم  كرامته���م  له���م  يحف���ظ  بم���ا 
وق���ال  واإلنت���اج.  العم���ل  مواصل���ة  عل���ى 
سم���وه “لذل���ك أؤكد أهمي���ة االستفادة من 
تجاربنا للحفاظ على حاضرنا ومستقبلنا، 
والمس���توى الذي وصلنا إليه، وفي الوقت 
ذات���ه الس���عي لتحقيق المزيد م���ن التطور 

والنمو”.
وأك���د سم���وه أن التجارب الت���ي مررنا بها 
تؤكد أن لهذا البلد خصوصيته التي تميزه 
عن مختل���ف بلدان العالم، وقال سموه “ال 
يجب أن ننظر إلى الدول التي لها عاداتها 
وتقاليده���ا الخاصة ونحاول أن نقلدها أو 
نستنس���خ تجاربها”، مشيرا سموه إلى أنه 
ف���ي سريانكا على سبي���ل المثال تم حل 
البرلم���ان رغم أن رئيس ال���وزراء منتخب 

والبرلمان منتخب.
وش���دد سمو رئيس ال���وزراء عل���ى أهمية 

تحس���ين األساليب اإلدارية والطرق التي 
تدار بها األعمال وكذلك اإلدارة الحكومية 
في تقدي���م الخدم���ات للمواطنين، مؤكدا 
سم���وه أن شع���ب البحري���ن مص���در فخ���ر 

لبلده ويستحق كل تقدير.
ووج���ه سموه حديثه إلى مرتادي مجلس 
سم���وه العامر قائا “أنت���م تمثلون شرائح 
المجتم���ع البحرين���ي كافة داخ���ل وخارج 
المملك���ة، وأدعو هللا أن يوفقنا جميعا في 
خدمة بلدنا تحت القيادة الرشيدة لجالة 

الملك”.

دعا رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود المولى عز وجل أن يعم الخير  «
ُر إِلاَّ َمن  َماِء رِزًْقا َوَما َيَتَذكاَّ َن الساَّ المنطقة كلها، مستشهدا بقول الله تعالى “َوُيَنِزُّل َلُكم ِمّ

ُيِنيُب”. وقال آل محمود إن التذكير من المبادئ التي نحرص على تأكيدها، إذ إن الذكرى تنفع 
المؤمنين؛ هذا ألن إلنسان قد ينشغل بأمور الحياة، وحتى العلماء يحتاجون إلى من يذكرهم.

ورد سمو رئيس الوزراء على مداخلة الشيخ عبداللطيف آل محمود قائال “نحرص على الستماع  «
إلى وعظ علماء الدين، وتعودنا من والدنا رحمة الله عليه أن نستمع إلى الوعظ واإلرشاد 

وترسخت في عقولنا هذه العادات الحميدة والطيبة التي تجمع أهل البحرين على المحبة 
والتمسك بمكارم األخالق”.

نقل الرئيس المؤسس للجامعة األهلية ورئيس مجلس أمنائها عبدالله الحواج إلى  «
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء شكر وتقدير أبناء وبنات الجامعة األهلية لرعاية 

سموه الكريمة حفل تخريج الفوج الثالث عشر من طلبة الجامعة، وقال “طلبة الجامعة 
كلفوني بأن أنقل إلى سموكم شكرهم لما تقدمونه سموكم لهم من احتضان ورعاية”.

وأضاف الحواج “إن أبناء الجامعة األهلية يعتبرون رعاية سموكم لهم دين للوطن عليهم  «
أن يسددوه بسواعدهم وعقولهم، ويدركون أن كل ما يمكن أن يقدموه من إسهامات من 

أجل تحقيق الخير لهذا البلد قيادة وشعبا ما هو إل جزء قليل من هذا الدين الكبير”.

المحمود: بمشيئة اهلل يعم الخير المنطقة 

الحواج: رعاية سموكم طلبة “األهلية” دين

المرحلة 
تتطلب التركيز 
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يجب تحسين 
أساليب اإلدارة 
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تحت رعاية سمو محافظة الجنوبية الشيخ خليفة بن  «
علي آل خليفة، تقيم المحافظة يوم غد )الثالثاء( احتفاال 

بمناسبة عيد مدينة عيسى الخمسين، وذلك بقاعة نادي 
مدينة عيسى. ونظمت المحافظة الجنوبية العديد من 

الفعاليات المصاحبة لالحتفال، إذ يشتمل برنامج الفعاليات 
على مسابقة رياضية شبابية بتاريخ 14 نوفمبر الجاري 

بنادي مدينة عيسى، كما ستنظم المحافظة مهرجانا عائليا 
ألهالي مدينة عيسى يوم الخميس 15 نوفمبر 2018، وسوف 

يشتمل المهرجان على عزف للفرقة الموسيقية للشرطة، 
وفرقة ترفيهية لألطفال، وعرض فيلم وثائقي، وعدد من 

المسابقات، إضافة إلى مشاركة األسر المنتجة بعرض 
منتجاتهم، كما يشتمل االحتفال على العديد من الفعاليات.

مدينة عيسى تحتفل بعيدها غدا

المنامة - وزارة الداخلية

ق���ام محاف���ظ الجنوبي���ة سمو الش���يخ خليف���ة بن عل���ي آل خليفة 
بجول���ة تفقدية لعدد م���ن مناطق المحافظة إث���ر تعرضها لألمطار 

الغزيرة التي هطلت على البالد صباح أمس.
وح���رص سم���وه عل���ى االطمئنان على سالم���ة المواطني���ن، وذلك 
بزي���ارة عدد من المرافق العامة والمؤسس���ات التعليمية؛ للوقوف 
عل���ى اآلثار الناتجة عن األمطار الت���ي شهدتها مناطق المحافظة، 
كم���ا ق���ام سموه بزي���ارة مركز شرط���ة الرفاع الش���رقي؛ لدعم دور 

الجهات األمنية وتجاوبهم في توفير األمن والسالمة.

أوضح سمو المحافظ أن المحافظة قامت بالتواصل مع  «
الجهات المعنية لوضع خطة ميدانية لحصر تجمعات 

المياه في مناطق المحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة 
لتفادي تكرار هذه التجمعات التي تتعرض لها المناطق 

السكنية والطرق العامة.

سمو محافظ الجنوبية في جولة تفقدية لعدد من مناطق المحافظة

ال��م��واط��ن��ي��ن م��ت��ف��ق��دا  ال��م��ح��اف��ظ��ة  م��ن��اط��ق  ي����زور  ع��ل��ي  ب��ن  ال��ش��ي��خ خليفة  س��م��و 

خطة لحصر تجمعات األمطار في “الجنوبية” وتفادي تكرارها

أك���د رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مواقف 
جمهوري���ة مص���ر العربي���ة الش���قيقة مش���هودة 
وتبع���ث عل���ى االعت���زاز؛ ألنها تص���ب دائًما في 
تعزيز اللحمة العربية بما يحفظ أمن واستقرار 
المنطق���ة، وأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ي تمر بتط���ور وتنمي���ة ملحوظة تقوم 
على أسس متينة من األمن واالستقرار عّززت 
م���ن دوره���ا اإلقليم���ي والدول���ي، مرحًبا سموه 
بانعق���اد اللجنة البحرينية المصرية المش���تركة 
ت���م  الت���ي  التفاه���م  ومذك���رات  وباالتفاق���ات 
توقيعها؛ لما لها من أثر على زياد آفاق التعاون 
البحريني المصري وتعزيز العالقات التاريخية 
بي���ن البلدي���ن. وك���ان صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س ال���وزراء ق���د استقبل بقص���ر القضيبية 
صب���اح أمس وزي���ر الخارجي���ة المصري سامح 
شك���ري والوف���د المراف���ق، ال���ذي ي���زور مملكة 
البحري���ن لرئاس���ة وف���د ب���الده ف���ي اجتماعات 
اللجن���ة العليا المش���تركة بين مملك���ة البحرين 

وجمهورية مصر العربية.
ونق���ل وزي���ر الخارجي���ة المصري إل���ى صاحب 
الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء تحيات رئيس 
أخي���ه  الش���قيقة  العربي���ة  مص���ر  جمهوري���ة 
عبدالفتاح السيس���ي، ورئيس الوزراء المصري 
مصطف���ى مدبولي وتمنياتهما لمملكة البحرين 
الرفع���ة والتق���دم، فيم���ا كلف���ه  وشعبه���ا دوام 

سموه بنقل تحياته للرئيس السيس���ي ورئيس 
ال���وزراء، وتمني���ات سم���وه لجمهوري���ة مص���ر 
العربي���ة وشعبه���ا الش���قيق مزيدا م���ن النهضة 

واالزدهار. 
وخ���الل اللق���اء، رح���ب سم���وه بزي���ارة وزي���ر 
خارجي���ة جمهورية مص���ر العربية إل���ى مملكة 
البحري���ن، مؤك���ًدا سم���وه أهميته���ا ف���ي دف���ع 
عالق���ات التع���اون واألخ���وة التاريخي���ة بي���ن 
آف���اق  إل���ى  والش���قيقين  والش���عبين  البلدي���ن 
تلب���ي التطلعات المش���تركة، والوصول بها إلى 
المس���تويات الت���ي تعب���ر عما يجم���ع بينهما من 

محبة تاريخية متجذرة عبر السنين. 

ون���ّوه سموه بالعالقات األخوي���ة الوثيقة التي 
ترب���ط بي���ن قيادت���ي وشعب���ي البلدي���ن، الت���ي 
���ا للتع���اون المثم���ر بينهم���ا،  تعط���ي زخًم���ا قويًّ
مش���يًدا بم���ا تش���هده رؤى البلدي���ن م���ن تقارب 
وتطاب���ق تج���اه العديد م���ن القضاي���ا والملفات 

اإلقليمية والدولية. 
وأش���اد سم���وه بال���دور المح���وري ال���ذي تق���وم 
ب���ه جمهوري���ة مص���ر العربية الش���قيقة برئاسة 
اإلقليم���ي  محيطه���ا  ف���ي  السيس���ي  الرئي���س 
والدول���ي ومواقفه���ا المس���اندة لش���قيقاتها من 

الدول العربية في مختلف الظروف. 
وأك���د وزي���ر الخارجي���ة المصري ح���رص مصر 

ومس���اندتها لكل الجهود التي تقوم بها مملكة 
البحري���ن للحف���اظ عل���ى أمنه���ا واستقراره���ا، 
موّجًه���ا الدع���وة إل���ى صاح���ب الس���مو الملكي 
رئيس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية. 
العالق���ات  ب���ه  تتمت���ع  م���ا  إل���ى  أيض���ل  ون���ّوه 
المصري���ة البحريني���ة م���ن خصوصي���ة تعكس 
عمق العالقات بين قيادتي البلدين والش���عبين 
الش���قيقين، مش���يًرا إلى المكانة المتميزة التي 
تحتله���ا البحرين في قل���وب المصريين، مثنًيا 
على م���ا تالقيه الجالية المصري���ة في المملكة 
م���ن رعاي���ة واهتم���ام م���ن الحكوم���ة برئاس���ة 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير الخارجية المصري

المنامة - بنا

مصر قادرة على حماية نفسها وأمن واستقرار أشقائها
التطلعات ت��ل��ب��ي  آف����اق  إل���ى  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  دف���ع  ال������وزراء:  رئ��ي��س  س��م��و 

قال سمو رئيس الوزراء “إن مصر قادرة على حماية نفسها وحماية أمن  «
واستقرار أشقائها، فهي تحملت ـ وال تزال ـ الكثير في سبيل عدم تفرق 

شمل األمة العربية وضمان سالمتها واستقرار دولها، وستظل بإذن الله 
السند القوي الذي يحفظ لألمة العربية أمنها واستقرارها ويصون مقدراتها”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو  «
الملكي رئيس الوزراء، على حفاوة االستقبال والترحيب، الذي يعكس عمق 

عالقات األخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
مشيًدا بجهود سموه في توطيد العالقات الثنائية بين البلدين، وما 

يطرحه من رؤى حكيمة تجاه مختلف القضايا التي تهم الشأن العربي على 
المستويين السياسي واالقتصادي.

العالقات األخوية



م���ا حققناه ل���وال الرعاية والمس���اندة والصبر 
الطويل من والدينا وهما يهدؤون من روعنا 

ويقدمون لنا الحنو واالطمئنان”.
وذكرت���ا أن طلبة الجامع���ة األهلية يتابعون 
ع���ن كث���ب نجاحاته���ا المتواكبة م���ع معايير 
الج���ودة والتف���وق، وه���و ما يمنحه���م طاقة 
إيجابي���ة متجددة ف���ي اللحاق بقط���ار العلم 
السريع الذي يستقلونه مع أساتذتهم وإدارة 
الجامع���ة وف���ي مقدمته���م المرب���ي الفاض���ل 
الرئي���س المؤس���س ورئيس مجل���س األمناء 
عب���دهللا الح���واج، ورئي���س الجامعة منصور 

العالي.

 “خليفة صانع العمران”... إهداء 
لراعي الحفل

تضم���ن حف���ل التخ���رج المهي���ب فق���رة فنية 
وأغني���ة مهداة باس���م طلبة الجامع���ة لراعي 
الحفل، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، بعنوان 
“خليف���ة صان���ع العم���ران”، تتضم���ن مجموعة 
م���ن القي���م والمب���ادئ والمث���ل العلي���ا الت���ي 
أرس���ى قواعده���ا س���موه الكريم، وق���د لحنها 
الطال���ب  الموس���يقي  األداء  عل���ى  وأش���رف 
جمال الس���يب، بمش���اركة من الشاعرين علي 
الشرقاوي وهشام الشروقي، وأداء الفنانين 

محم���د البكري ومحمد الحم���ادي، فيما أنجز 
التوزيع الموس���يقي سيروس عيسى وأحمد 
أس���دي وهش���ام الش���روقي، وتولى الهندسة 

الصوتية عارف عامر.
كل  الخريج���ون  الطلب���ة  ق���دم  بدوره���م، 

معاني الش���كر والعرفان لجامعتهم الوطنية، 
عل���ى  حرص���وا  الذي���ن  أموره���م  وألولي���اء 
مش���اركتهم مش���اعر الف���رح والس���رور به���ذه 
المناس���بة، مؤكدي���ن أن م���ا وصل���وا له خالل 
ه���ذا الي���وم هو نت���اج جهود جب���ارة وحرص 

حثي���ث م���ن قب���ل إدارة الجامع���ة لتخري���ج 
أفواج ذات قدرات أكاديمية عالية تتناس���ب 

مع سوق العمل.
إل���ى  ال���وراء،  إل���ى  ننظ���ر  “الي���وم  وأضاف���وا 
الماضي���ة  الس���نوات  خ���الل  إنجازاتن���ا 

والتحديات التي عش���ناها، وها نحن وبذات 
للف���رص  للمس���تقبل،  أيض���ا  ننظ���ر  التح���دي، 
والمسؤوليات التي تنتظرنا... اليوم تختلط 
جميع المشاعر: فرحة االحتفال بهذا اإلنجاز، 

والحزن المؤلم للوداع”.
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أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سمو محافظ 
الجنوبي���ة الش���يخ خليف���ة بن علي بن خليف���ة آل خليفة؛ لحضور حفل تخري���ج الفوج الثالث 
عشر من طلبة الجامعة األهلية الذي أقيم مساء أمس، في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، 
وتضم���ن 388 خريج���ا، م���ن الحاصلين على درجت���ي البكالوريوس والماجس���تير في 6 كليات 

علمية بالجامعة.

تهان���ي  الجنوبي���ة  محاف���ظ  س���مو  ونق���ل 
وتبري���كات صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس 
الوزراء إل���ى الطلبة الخريجي���ن وعائالتهم، 
وتمنيات س���موه له���م دوام التفوق والنجاح 

في مسيرتهم المستقبلية.
وأشاد س���موه بما تشهده المسيرة التعليمية 
في مملكة البحرين من تقدم وريادة، بفضل 
الحكوم���ة  تولي���ه  ال���ذي  والدع���م  االهتم���ام 
الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  برئاس���ة 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة؛ 
لالرتق���اء بمس���توى التعليم وجودت���ه؛ إيمانا 
ب���دور التعلي���م في بن���اء المجتمع وترس���يخ 

دعائم النهضة والتنمية.
وأع���رب س���موه ع���ن فخ���ره واعت���زازه بم���ا 
تحقق���ه مملك���ة البحرين من مكان���ة متميزة 
والتنمي���ة  التعلي���م  ج���ودة  مؤش���رات  ف���ي 
البش���رية عل���ى المس���توى العالم���ي، والت���ي 
س���اهم االس���تثمار في التعليم بنصيب وافر 
ف���ي الوصول إليها، عبر إس���هامه في تطوير 
مخرج���ات التعلي���م، وإع���داد أجي���ال واعدة 
ق���ادرة على المش���اركة ف���ي جه���ود التطوير 
نحو مستقبل أكثر ازدهارا للمملكة وشعبها.

وهنأ سموه الجامعة األهلية على ما أحرزته 
من تصنيف متقدم على مس���توى الجامعات 
ف���ي الوطن العربي، مش���يًدا س���موه بحرص 
التطوي���ر  مواكب���ة  عل���ى  األهلي���ة  الجامع���ة 
والتحدي���ث ف���ي أنظم���ة التعليم م���ن خالل 
ش���راكتها الوثيق���ة م���ع كبري���ات الجامع���ات 

العالمية.
كم���ا هنأ س���موه خريج���ي الجامعة، مش���يدا 
بم���ا يتمتع به أبن���اء المملكة من جد ومثابرة 
وحب واجتهاد في تحصيل العلم، رغبة في 
المش���اركة ف���ي جهود بن���اء وتنمي���ة وطنهم 

وبناء مستقبلهم، متمنيا لهم دوام التفوق.
وأثنى س���موه على جهود الرئيس المؤسس 
ورئي���س مجل���س أمن���اء الجامع���ة األهلي���ة 
عب���دهللا الح���واج وجميع منتس���بي الجامعة 
م���ن الك���وادر األكاديمي���ة واإلداري���ة، متمنيا 
النج���اح  دوام  عليه���ا  والقائمي���ن  للجامع���ة 

والتوفيق.
وكان الحف���ل قد أقيم ف���ي مركز المؤتمرات 
بفن���دق الخلي���ج وبحض���ور لفيف واس���ع من 
ال���وزراء وكب���ار المس���ؤولين ورجال الس���لك 
السياسي والدبلوماسي المعتمدين وأعضاء 
كبي���ر  وع���دد  والن���واب  الش���ورى  مجلس���ي 
م���ن رج���ال الم���ال واألعم���ال واألكاديميي���ن 
والشخصيات العامة وعدد كبير من أساتذة 

الجامعة وطلبتها.
رئي���س  وتبري���كات  تهان���ي  س���موه  ونق���ل 

األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
خليفة بن س���لمان آل خليفة إلى الخريجين 
دوام  له���م  س���موه  وتمني���ات  والخريج���ات، 
التوفي���ق والنجاح، مش���يًدا باهتمام س���موه 
مملك���ة  ف���ي  بالتعلي���م  الدائم���ة  وعنايت���ه 
البحرين كركيزة أساسية للتنمية واالزدهار، 
بما في ذلك تش���جيع س���موه لالس���تثمار في 

قطاع التعليم الخاص.
وبين سموه أن مس���يرة التعليم في المملكة 
خطت خطوات كبيرة بفضل دعم ومساندة 
قي���ادة بلدن���ا العزي���ز، إذ اس���تطاعت المملكة 
االرتق���اء بمس���توى خدماته���ا عل���ى صعي���د 

التعليم الحكومي والخاص بمراحله كافة.

الحواج: رعاية سموه نعمة كبرى 
تمنحنا غبطة وسرورا

ألق���ى الرئي���س المؤس���س للجامع���ة األهلية 
ورئي���س مجل���س أمنائه���ا عب���دهللا الح���واج 
كلم���ة أك���د فيه���ا أن “الرعاية الكريمة لس���مو 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة نعمة 
وتزيدن���ا  وس���روًرا  غبط���ة  تمنحن���ا  كب���رى 
ق���وة وإيماًنا به���ذا الوطن المعط���اء”، منوها 
بأنه���ا “ص���ورة جليلة رائعة من ص���ور الوفاء 
يرس���مها س���موه على جدارية شامخة أصلها 

ثابت في األرض وفرعها في السماء”.
وكش���ف الح���واج ف���ي كلمات���ه ع���ن 3 أخب���ار 
بتوقي���ع  الجامع���ة  نج���اح  أوله���ا  س���ارة، 
اتفاقي���ة بناء الح���رم الجامع���ي الجديد في 
مدينة س���لمان الحضارية مع ش���ركة المؤيد 
للمقاوالت، والثاني حصول الجامعة األهلية 
عل���ى موقع متق���دم بين الجامع���ات العربية، 
بإحرازه���ا المركز األول بي���ن أكثر الجامعات 
العربية تطوًرا، والمركز األول بين الجامعات 
الخاص���ة ف���ي المملك���ة، والمرك���ز ال���� 35 بين 
أكث���ر من أل���ف جامعة عل���ى امت���داد الوطن 
 QS العربي، وذلك حس���ب تصنيف مؤسسة

العالمية للعام 2018.
الجامع���ة  نج���اح  فه���و  الثال���ث  الخب���ر  أم���ا 
األهلي���ة في األدراج المؤسس���ي والبرامجي 
م���ن قب���ل هيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب 
بع���د اس���تيفائها لجمي���ع الش���روط والمعايير 

المطلوبة.
وعب���ر الح���واج باس���مه ونياب���ة ع���ن أعضاء 
الهيئتي���ن األكاديمي���ة واإلداري���ة بالجامع���ة 
أموره���م  وأولي���اء  الخريجي���ن  وجمي���ع 
الش���كر  عظي���م  ع���ن  الجامع���ة  ومنتس���بي 
وخالص العرفان إلى صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س الوزراء لوضعه حف���ل التخرج تحت 

رعايته الكريمة.

رئيس الجامعة للخريجين: الوطن 
يحتاج إليكم

ألق���ى رئي���س الجامع���ة منص���ور العالي كلمة 
أشاد فيها بالرعاية الكريمة من قبل صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، لحفل تخريج 
الف���وج الثال���ث عش���ر م���ن طلب���ة وطالب���ات 

الجامعة األهلية.
تأسس���ت  األهلي���ة  الجامع���ة  أن  وأوض���ح 
من���ذ أكثر م���ن 17 عاًما، لتصب���ح واحدة من 
المنارات األكاديمية، التي خرجت إلى النور، 
برؤية ثاقبة م���ن قبل رائد التعليم الجامعي 
الخاص ومؤسس الجامعة األهلية، ورئيس 

مجلس أمنائها عبدهللا الحواج.
وأض���اف: خط���ت الجامع���ة األهلي���ة، بفضل 
الدع���م والرعاي���ة الكريم���ة م���ن ل���دن رئيس 
خليف���ة  األمي���ر  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، لمنظوم���ة التعلي���م 
عل���ى طري���ق  كبي���رة،  والمعرف���ة، خط���وات 
البح���ث العلمي الموجه نحو خدمة المجتمع 
واإلنس���انية جمع���اء، فأنجزن���ا العدي���د م���ن 
البح���وث التي تتصدى لمش���كالت المجتمع، 
البحريني���ة  االس���تراتيجية  م���ع  وتتماش���ى 
التنوي���ع  وتحقي���ق  للتنمي���ة،  الش���املة 

االقتصادي.
وخاطب رئي���س الجامعة الطلبة الخريجين 

قائ���ال “إن الوطن يحت���اج إليكم، إلى وعيكم 
بأهمية البناء والنماء، وثقافة الشكر وعظيم 
االنتماء، فالمستقبل والوطن ينتظران منكم 
الكثي���ر، واعلم���وا أن التحصي���ل العلم���ي هو 
خط���وة على الطري���ق، تضيفون م���ن خاللها 

إلى بالدكم وأمتكم والبشرية جمعاء”.

“األهلية”... نجاحات تواكب 

معايير الجودة والتفوق

ألقت الخريجتان أمينة عسلي وزهراء سند 
كلم���ة الطلب���ة الخريجي���ن، قائلتي���ن “حان���ت 
اللحظات الحاس���مة الت���ي يجب أن نرد فيها 

الجميل لجامعتنا ووطننا وقادتنا، فما بذلوه 
م���ن أجلن���ا، وم���ا صنعوه لك���ي نعب���ر الطريق 
الصع���ب ونح���ن متس���لحون بن���ور المعرف���ة 
وق���وة العزيمة، وبه���اء اإلنج���از، ال يمكن أن 
نغ���ض الط���رف عنه، حي���ث الس���نوات األربع 
الت���ي قضيناها في رح���اب الجامعة األهلية 
تل���وح لن���ا بألف ذك���رى وذك���رى، والحوارات 
والمطارح���ات الفكري���ة التي نفخ���ر بأننا كنا 
أعض���اًء في نواصيه���ا قد مكنتن���ا بأن نكون 
دائًم���ا متميزي���ن ودائًم���ا حامدين ش���اكرين، 

ودائًما متقدمين فاعلين”.
وأضافت���ا “البد لن���ا أن نعيد الفضل إلى أهله، 
والعط���اء إلى أصحابه، فما كان لنا أن نحقق 

المنامة - بنا  )تصوير: رسول الحجيري(
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نجــــاح “األهلية” 
فــي اإلدراج 

المؤســـســـي 
والبرامجي

أبناء البحرين 
يتمتعون بالمثابرة 

واالجتهاد في 
تحصيل العلم

الجامعة األهلية 
تواكب التطوير 
والتحديث في 
أنظمة التعليم

إعداد أجيال 
واعدة قادرة على 

المشاركة في 
جهود التطوير

أع���رب وزي���ر التربية والتعليم رئيس مجلس التعلي���م العالي ماجد النعيمي عن 
خالص الش���كر والتقدي���ر لرئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليفة؛ على تفضل س���موه برعاية حفل تخري���ج طلبة الجامعة 
األهلية، والذي تفضل بحضوره محافظ الجنوبية س���مو الشيخ خليفة بن علي 

آل خليفة.

وأك���د الوزير أن هذه الرعاي���ة الكريمة 
من سمو رئيس الوزراء تأتي في إطار 
ما يوليه سموه من دعم كبير واهتمام 

التعليمي���ة  المس���يرة  بتطوي���ر  بال���غ 
بمختل���ف مراحله���ا؛ إيمان���ا من س���موه 
ف���ي  التعلي���م  دور  بمحوري���ة  الكري���م 

رفد جهود التنمية الش���املة في وطننا 
العزيز في ظل قيادته الحكيمة.

وتقدي���ره  ش���كره  ع���ن  أع���رب  كم���ا 
للقائمي���ن عل���ى الجامع���ة األهلي���ة؛ لم���ا 
يبذلون���ه م���ن جه���ود كبي���رة لالرتق���اء 
بمستوى الجامعة ومستوى خريجيها، 
معب���را ع���ن خال���ص تهاني���ه وتبريكاته 
وأولي���اء  والخريج���ات  للخريجي���ن 
أموره���م، وتمنياته له���م دوام التوفيق 

والنجاح.

النعيمي: سموه يؤمن بمحورية دور التعليم في رفد جهود التنمية
المنامة - بنا



لمص���ر  التقدي���ر  ع���ن عمي���ق  الوزي���ر  وعب���ر 
لجهوده���ا الحثيث���ة ودوره���ا الرئي���س ف���ي 
خدم���ة القضايا والمصال���ح العربية وتطوير 
العم���ل الجماع���ي العرب���ي، منوًه���ا خصوصا 
بمواقفه���ا األخوي���ة الثابتة الداعم���ة لكل ما 
في���ه أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين 
تتخ���ذه  م���ا  كل  ف���ي  جهوده���ا  ومس���اندة 

لمكافحة العنف والتطرف واإلرهاب.
مملك���ة  موق���ف  الخارجي���ة  وزي���ر  وج���دد 
البحري���ن الثابت والمتضامن م���ع جمهورية 
ف���ي  بالوق���وف  الش���قيقة،  العربي���ة  مص���ر 
اإلره���اب  ض���د  الح���رب  ف���ي  واح���د  ص���ف 
والتط���رف والعم���ل عل���ى تجفي���ف مص���ادر 
تمويله والس���عي إلرساء األمن والس���لم في 
المنطق���ة وفي مواجه���ة مختلف التهديدات 

والمخاطر. 
من جانب���ه، عبر شكري عن شك���ره وتقديره 
للش���يخ خال���د ب���ن أحم���د آل خليف���ة وجميع 
أعض���اء الجان���ب البحرين���ي؛ لم���ا قوب���ل ب���ه 
والوف���د المرافق من ك���رم الضيافة وحفاوة 
االستقب���ال وعل���ى التنظي���م المتميز ألعمال 
اجتماع���ات اللجن���ة العليا المش���تركة، والتي 
تجس���د العالق���ة التاريخي���ة الراسخ���ة بي���ن 

البحرين مصر.
وأك���د وزي���ر خارجية مصر ف���ي كلمته عمق 
العالق���ات التي ترب���ط بي���ن البحرين ومصر 
والتي تعد نموذًجا يحتذى به والتي تستند 
على أسس من االحترام والتنسيق المشترك 
في مختلف المحافل الدولية، منوًها إلى أن 
التع���اون بي���ن البلدي���ن يش���هد تعاوًن���ا وثيًقا 
ف���ي توقيت بالغ الدقة ومواجهة التحديات 
كالتدخ���الت اإلقليمي���ة، وإن عروبة الخليج 
ج���زء ال يتجزأ م���ن أمن مصر، مش���دًدا على 

أن مصر لن تسمح بزعزعة أمن البحرين.
الخارجي���ة  لوزي���ر  دع���وة  شك���ري  وق���دم 
البحرين���ي  الجان���ب  م���ن  اللجن���ة  وأعض���اء 
لزي���ارة مصر لعقد اجتماعات الدورة المقبلة 

للجنة.
وق���ام الش���يخ خال���د ب���ن أحم���د آل خليف���ة، 
محض���ر  عل���ى  بالتوقي���ع  شك���ري  وسام���ح 
اجتماع اللجنة العليا المش���تركة وعلى عدد 
م���ن االتفاق���ات ومذك���رات التفاه���م ح���ول 
مختل���ف جوان���ب التع���اون المش���ترك بي���ن 

البلدين الشقيقين.

نص البيان المشترك

والعالق���ات  التاريخي���ة  للرواب���ط  تجس���يًدا 
والوثيق���ة  والمتمي���زة  الراسخ���ة  األخوي���ة 
البحري���ن ومص���ر وشعبيهم���ا  بي���ن  القائم���ة 
الش���قيقين ف���ي ظ���ل التوجيه���ات والرعاية 
السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة وأخي���ه الرئيس 
وح���رص  السيس���ي،  عبدالفت���اح  المص���ري 
البلدي���ن على تعزيز وتوسيع آف���اق التعاون 

الثنائي بينهما في كافة المجاالت.
وانطالًق���ا م���ن النهج المب���ارك للقيادتين في 
ض���رورة تعزيز التنس���يق والتش���اور وتبادل 
الزيارات على كافة المس���تويات، وتأسيًس���ا 
لنتائ���ج اجتماع���ات اللجنة الس���ابقة، وتلبية 
لدع���وة كريمة م���ن وزير خارجي���ة البحرين، 
ق���ام وزي���ر خارجية مص���ر بزي���ارة البحرين 

يومي 10 و11 نوفمبر 2018.

الثنائي���ة  العالق���ات  الجانب���ان  واستع���رض 
مختل���ف  ف���ي  بينهم���ا  القائم���ة  المتمي���زة 
المج���االت وعّبرا ع���ن ارتياحهم���ا لما تحقق 
م���ن نتائ���ج إيجابي���ة ف���ي إط���ار اجتماعات 
ال���دورة التاسع���ة للجن���ة المش���تركة، وما تم 
اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق 
ثنائ���ي يخ���دم مصالحهما المش���تركة، وأكدا 
حرصهم���ا عل���ى أهمية تعزي���ز عالقاتهما في 
مختل���ف المجاالت واتخاذ خط���وات عملية 

تسهم في تطويرها.
التع���اون  مواصل���ة  أهمي���ة  عل���ى  وتأكي���ًدا 
وتفعيله، وقع الجانبان عدًدا من االتفاقيات 
التنفيذي���ة،  والبرام���ج  التفاه���م  ومذك���رات 

وهي كالتالي:
المس���ائل  ف���ي  التع���اون  بش���أن  اتفاقي���ة 
الجمركي���ة. اتفاقي���ة لإلعف���اء م���ن التأشيرة 
الدبلوماسي���ة  الس���فر  ج���وازات  لحامل���ي 
والخاص���ة ولمهم���ة. مذك���رة تفاه���م بش���أن 
إنش���اء لجن���ة مش���تركة للش���ؤون القنصلية. 
مذك���رة تفاه���م في مج���ال الكهرب���اء والماء 
ف���ي  تفاه���م  مذك���رة  المتج���ددة.  والطاق���ة 
مج���ال التع���اون البرلماني لجهات التنس���يق 
الحكومي���ة مع الس���لطة التش���ريعية. مذكرة 
تفاهم في مجال التعاون الثقافي. البرنامج 

مج���ال  ف���ي  التفاه���م  لمذك���رة  التنفي���ذي 
المواصف���ات والمقايي���س. برنام���ج تنفيذي 
لعام���ي 2019 - 2020 لتب���ادل الخبرات بين 
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 
واستص���الح  الزراع���ة  ووزارة  بالبحري���ن 

األراضي بمصر.
كم���ا تم التوقيع على محضر االجتماع الذي 
تن���اول سب���ل تعزي���ز التعاون ف���ي المجاالت 
التع���اون  ومج���االت  أع���اله  إليه���ا  المش���ار 
الحيوية األخرى بين الجهات المختصة في 

كال البلدين الشقيقين.
وأك���د الجانب���ان تطلعهم���ا إلى تفعي���ل ما تم 
التوقي���ع علي���ه، والتخطي���ط لوض���ع آلي���ات 
جدي���دة لتنفي���ذ مضامينها ف���ي أقرب وقت 
ممك���ن، بما يعك���س رغبتهم���ا األكي���دة لدفع 
التع���اون بينهما إل���ى آفاق مس���تقبلية رحبة 
وطموحة، بما ينس���جم ويع���زز آليات العمل 

العربي المشترك.
وأكد الجانبان حرصهما على تنس���يق العمل 
والتش���اور سويَا ف���ي المنظم���ات والمحافل 
تحقي���ق  أج���ل  م���ن  والدولي���ة،  اإلقليمي���ة 
مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما 
يحقق آم���ال وتطلعات شعبي البلدين، وفي 
ه���ذا اإلطار ق���دم الجان���ب المص���ري التهنئة 

للبحري���ن، بمناسبة فوزه���ا بعضوية مجلس 
حقوق اإلنسان للفترة 2019 - 2021.

مؤتم���ر  بنج���اح  البحرين���ي  الجان���ب  أش���اد 
الش���باب العالمي ف���ي دورته الثاني���ة والذي 
عق���د برعاي���ة الرئي���س المص���ري عبدالفتاح 
السيس���ي في شرم الش���يخ خالل الفترة 3 - 

6 نوفمبر 2018.
أك���د الجانب���ان محوري���ة الحف���اظ على أمن 
عل���ى  والحف���اظ  المنطق���ة  دول  واستق���رار 
سيادته���ا واستقالله���ا، وش���ددا عل���ى أهمية 
أم���ن الخليج العربي، وفي هذا اإلطار رحب 
الرئي���س  بتصريح���ات  البحرين���ي  الجان���ب 
السيس���ي بش���أن أم���ن الخلي���ج وال���ذي يع���د 
ج���زًءا ال يتج���زأ من األم���ن القومي المصري 
وأن المس���اس بأمن���ه يع���د خًط���ا أحم���ر، كما 
رح���ب الجان���ب المصري بتأكي���دات صاحب 
الجاللة بأن مصر تمثل العمق االستراتيجي 

واألمني للبحرين والمنطقة العربية ككل.
ج���دد الجانب���ان إدانتهم���ا لإلره���اب بجمي���ع 
ص���وره وأشكال���ه ومظاه���ره، وأك���دا تطابق 
ال���رؤى بين البلدي���ن في هذا الش���أن، وشدد 
الجان���ب البحرين���ي عل���ى إدانت���ه للعملي���ات 
اإلرهابي���ة ف���ي مص���ر ودعمه���ا ف���ي كل م���ا 
تق���وم ب���ه لمكافح���ة ه���ذا اإلره���اب الغاشم، 
وب���دوره أك���د الجانب المص���ري دعمه لكافة 

اإلج���راءات التي تتخذه���ا البحرين للحفاظ 
الجانب���ان  أمنه���ا واستقراره���ا، وأك���د  عل���ى 
الثنائي���ة  والجه���ود  العم���ل  تنس���يق  أهمي���ة 
واإلقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور 
وأشكال اإلرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، 
بم���ا في ذلك تجفيف مناب���ع تمويل اإلرهاب 

ودعمه.
كما استع���رض الجانب���ان عدًدا م���ن القضايا 
العربي���ة واإلسالمي���ة واإلقليمي���ة والدولية 
أهمي���ة  وأك���دا  المش���ترك،  االهتم���ام  ذات 
استم���رار التنس���يق بي���ن البلدي���ن ف���ي ظ���ل 
تج���اه  والمواق���ف  النظ���ر  وجه���ات  تطاب���ق 

مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
ش���دد الجانب���ان عل���ى تمس���كهما بالمطال���ب 
الثالثة عش���ر والمبادئ الس���تة للدول األربع 
الداعي���ة لمكافح���ة اإلره���اب كأس���اس لحل 
األزم���ة مع دولة قط���ر، وأن كافة المحاوالت 
القطري���ة لاللتف���اف عل���ى ه���ذه المطالب لن 
تق���ود إال إل���ى إطال���ة المدى الزمن���ي لألزمة، 
وح���رص الجانب���ان على اإلشادة بالمس���اعي 

الكويتية المستمرة إلنهاء األزمة.
وش���دد الجانب���ان عل���ى أهمية دع���م القضية 
الفلس���طينية ومتابعة تطوراتها الس���ياسية، 
باعتبارها القضية المركزية لألمتين العربية 
واإلسالمي���ة. وعبرا عن رفضهما لالنتهاكات 

اإلسرائيلية لحرمة المسجد األقصى وكافة 
عملي���ات االستيط���ان، وع���دم شرعيتها، كما 
أعرب���ا ع���ن دعمهم���ا للجه���ود الدولي���ة الت���ي 
تهدف لتس���وية القضية الفلس���طينية، وأكد 
“األون���روا”  دع���م  ض���رورة  عل���ى  الجانب���ان 
لم���ا تق���وم ب���ه م���ن مه���ام لخدم���ة الالجئين 

الفلسطينيين في الداخل والخارج. 
عب���ر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في 
رف���ض التدخ���الت اإلقليمي���ة ف���ي الش���ؤون 
عل���ى  وش���ددا  العربي���ة،  لل���دول  الداخلي���ة 
ض���رورة احت���رام ه���ذه األط���راف اإلقليمية 
لمب���ادئ ونص���وص القانون الدول���ي وميثاق 
ال���دول  سي���ادة  واحت���رام  المتح���دة  األم���م 

واستقاللها.
كما أكد الجانبان على سيادة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على جزرها الثالث. وفيما 
يخص األزمة الليبية، جددا موقفهما الثابت 
والداع���م لكافة الجه���ود الرامية إلعادة بناء 
الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون 
قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا 
والتص���دي لكل أشكال اإلره���اب، بما يحفظ 
للدول���ة الليبي���ة استقاللها ووح���دة وسالمة 
أراضيه���ا بما يلبي طموحات الش���عب الليبي 
الش���قيق في االستق���رار والتنمي���ة والتقدم، 
ورح���ب الجانب���ان بجهود المبع���وث األممي 
للتوص���ل لح���ل سياس���ي لألزم���ة وتحقي���ق 
الش���املة،  والمصالح���ة  الوطن���ي  التواف���ق 
عملي���ة  ف���ي  المص���ري  بال���دور  والترحي���ب 

توحيد الجيش الليبي.
لوح���دة  الداع���م  موقفهم���ا  الجانب���ان  أك���د 
اليمني���ة  الجمهوري���ة  وسالم���ة  واستق���رار 
ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من 
خالل مش���اركة البلدين في التحالف العربي 
لدع���م الش���رعية في اليم���ن من أج���ل إنهاء 
معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية 
التوص���ل إلى حل سياسي باعتباره الس���بيل 
وذل���ك  بالب���الد،  األزم���ات  إلنه���اء  الوحي���د 
عل���ى أس���اس المب���ادرة الخليجي���ة وآلياته���ا 
الوطن���ي  الح���وار  ومخرج���ات  التنفيذي���ة 
وقرارات مجلس األم���ن ذات الصلة، خاصة 
القرار 2216، وأكدا دعمهما لجهود المبعوث 
األممي للتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة 
كم���ا أعرب الجانب���ان عن إدانتهما الش���ديدة 
الصواري���خ  إط���الق  عملي���ات  الستم���رار 
الباليس���تية عل���ى الس���عودية م���ن األراض���ي 
الحوثي���ة  الميليش���يات  قب���ل  م���ن  اليمني���ة 
المدعوم���ة من قب���ل إيران ضم���ن تدخالتها 
في الش���أن اليمني ومحاوالته���ا الهيمنة من 
خ���الل دع���م الميليش���يات االنقالبي���ة ب���كل 
الوسائل مما أدى إلطالة أمد الصراع وثنيها 

عن المشاركة في العملية السياسية.
أك���د الجانبان على ضرورة الحل الس���ياسي 
لألزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي 
ق���وي، وبما يضمن تمكي���ن الدولة من فرض 
سيطرته���ا وسيادته���ا عل���ى جمي���ع أراضيها، 
والتخل���ص م���ن الجماعات اإلرهابي���ة بكافة 
أشكاله���ا، ومن���ع التدخ���الت اإلقليمي���ة التي 
وأك���د  ومس���تقبلها.  سوري���ا  بحاض���ر  تض���ر 
الجانب���ان أهمي���ة مواصل���ة الح���وار الدين���ي 
المعتدل بما يصب في صالح إقامة عالقات 
والش���عوب،  ال���دول  بي���ن  وتع���اون  تفاه���م 
األم���ر الذي يتطلب تعزيز ح���وار الحضارات 
التس���امح  واألدي���ان عل���ى أس���س ومب���ادئ 
واالنفت���اح ف���ي التعامل مع اآلخ���ر لمواجهة 
انتش���ار الفك���ر المتط���رف بم���ا يس���اهم ف���ي 
تحقيق عال���م أكثر توازًنا وأمًن���ا واستقراًرا، 
ورح���ب الجان���ب المص���ري في هذا الس���ياق 
بإع���الن البحري���ن تدشين مرك���ز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018.

اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية

المنامة - وزارة الخارجية

توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البحرين ومصر
وق��ت أق��رب  ف��ي  مضامينه��ا  لتنفي��ذ  جدي��دة  آلي��ات  تض��ع  المش��تركة  اللجن��ة 

أك���د دبلوماس���يان مصري���ان س���ابقان أن انعقاد اللجن���ة البحرينية المصرية المش���تركة في المنامة تأكيد لح���رص الدولتين 
على المتابعة والتنسيق الدوري، وأوضحا أن اجتماعات اللجنة المنتظرة تفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين في شتى 
المجاالت التكنولوجية واالستثمارية وغيرها، خصوصا أن مصر تعتبر أمن الخليج جزءا من أمنها القومي، وتحرص على 

التشاور المستمر مع دوله، وفي مقدمتها مملكة البحرين.

ف���ي  المصري���ان  الدبلوماسي���ان  وق���ال 
الي���وم”  “اله���الل  لصحيف���ة  تصريح���ات 
اله���الل  دار  مؤسس���ة  ع���ن  الص���ادرة 
الصحافي���ة المصري���ة أم���س إن ح���رص 
البحري���ن ومص���ر عل���ى عق���د اجتماعات 
إط���ار  ف���ي  يأت���ي  المش���تركة  اللجن���ة 
المس���اعي المبذولة من جان���ب الدولتين 
المش���ترك،  التع���اون  عالق���ات  لتطوي���ر 
تتس���م  العالق���ات  ه���ذه  أن  خصوص���ا 
إل���ى عق���ود  بالعم���ق، وتع���ود بجذوره���ا 
ماضي���ة، وتش���مل المس���تويين الرسم���ي 

والشعبي سواء بسواء.

بدر: اللجنة المشتركة تفتح 

آفاقا أوسع لدعم التعاون

ق���ال مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة األسب���ق 
اللجن���ة  انعق���اد  إن  ب���در  نبي���ل  الس���فير 
البحريني���ة المصري���ة في المنام���ة تأكيد 
جدي���د للعالقات التاريخي���ة الوثيقة بين 
البلدي���ن، والت���ي تأسس���ت من���ذ بدايته���ا 
على التعاون وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلي���ة، مضيف���ا أن مص���ر تهت���م بأمن 

الخليج، ومنه البحرين وسيادتها.

م���ن  المص���ري  الموق���ف  أن  وأوض���ح 
إستراتيجي���ة  عل���ى  يتأس���س  البحري���ن 
واضح���ة ومعلنة تتعلق بع���دم القبول أو 
السكوت عن أي تهديدات تمس أمنها، أو 
أي م���ن دول الخليج، مضيفا أن البحرين 
تعرض���ت لتدخالت في شأنه���ا الداخلي، 
المنطق���ة م���ن  ل���ه  فض���ال عم���ا تتع���رض 

تهديدات في الوقت الحالي.
وأش���ار إل���ى أن تداعي���ات األوض���اع في 
المنطق���ة واإلرهاب والق���وى المحركة له 
المش���ترك  والتنس���يق  التع���اون  تتطل���ب 
التضام���ن  لتعزي���ز  مس���تمرة  بص���ورة 

العربي، مضيف���ا أن اللجنة ستتطرق إلى 
القضايا الثنائية خصوصا في ظل وجود 

مجاالت للتوسع والتنوع في العالقات.
التع���اون  لدع���م  آفاق���ا  هن���اك  أن  وأك���د 
بي���ن البلدين ف���ي مج���االت التكنولوجيا 
والتعلي���م،  واالستثم���ار  والس���ياحة 
وستك���ون هذه المجاالت وغيرها محورا 
لم���ا سيتوصل إليه الطرفان من مذكرات 

تفاهم مشتركة خالل انعقاد اللجنة.

بيومي: مليارا دوالر 

استثمارات البحرين في مصر

اعتب���ر مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة األسبق 
اللجن���ة  أن  بيوم���ي،  جم���ال  الس���فير 
البحريني���ة المصرية المش���تركة هي آلية 
لمتابعة العالقات بي���ن البلدين والتعاون 
واالستثم���اري  والتج���اري  االقتص���ادي 
بينهما والقضايا ذات االهتمام المش���ترك 

على الجانب الس���ياسي واألمني، مضيفا 
األول  الدف���اع  خ���ط  ه���ي  البحري���ن  أن 
ع���ن المنطق���ة العربي���ة وتحيطه���ا بع���ض 

التهديدات.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيس���ي 
خ���الل تصريح���ات واضحة ل���ه األسبوع 
الماضي خالل منتدى شباب العالم بشرم 
الش���يخ، شدد على حرص مصر على أمن 
الخلي���ج، وأن الجي���ش المصري مس���تعد 
للتح���رك لحماي���ة األم���ن القوم���ي العربي 
إذا تطل���ب األم���ر، مضيف���ا أن���ه لذل���ك من 
المهم المتابعة والتنس���يق المتواصل بين 

البحرين ومصر.
وأضاف أن البحرين من الدول الرئيسية 
ف���ي االستثمارات العربي���ة بمصر، وتقدر 
استثماراته���ا بأكث���ر م���ن ملي���اري دوالر، 
فض���ال عن التبادل التج���اري بين البلدين 
والصناع���ات الت���ي تعم���ل به���ا البحري���ن 

بمصر ومنها صناعات األلومنيوم، مشيرا 
إلى أن اللجنة ستتطرق إلى هذا التعاون 
فض���ال عن القضايا الرئيس���ية ف���ي العالم 
العرب���ي كاألوضاع ف���ي سوري���ا والعراق 

واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية.
وأك���د أن القضاي���ا الت���ي تش���غل اهتماما 
دولي���ا ستك���ون محور نقاش ف���ي أعمال 
اللجنة المش���تركة منها اإلرهاب والهجرة 
الجريم���ة  ومكافح���ة  المش���روعة  غي���ر 
المنظمة، وأن الوفد المصري الجتماعات 
اللجنة المش���تركة يرأسه وزير الخارجية 
م���ن  ممثل���ون  ومع���ه  شك���ري  سام���ح 
أي���ة  لبح���ث  وذل���ك  كاف���ة؛  ال���وزارات 
معوقات قد تواجه الطرفين، مشيرا إلى 
أن اللجنة المش���تركة ه���ي خطوة لتعزيز 
وأوج���ه  العالق���ات  وتحس���ين  التق���ارب 
التعاون وستشهد توقيع مذكرات تفاهم 

واتفاقات ثنائية مختلفة.

القاهرة - بنا

دبلوماسيان مصريان: البحرين خط الدفاع األول عن المنطقة

تطابــق الرؤى بين 
البلدين في شأن إدانة 

اإلرهاب 

التمسك بالمطالب الـ13 
والمبادئ الـ6 لحل األزمة 

مع قطر

الحل السياسي السبيل 
الوحيد إلنهاء أزمة 
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اس���تضافت المنامة أمس اجتماع الدورة العاش���رة للجنة المش���تركة للتعاون بين البحرين ومصر، برئاس���ة وزيَري الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وسامح شكري. وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن 
العالقات بين البحرين ومصر ستظل نموذًجا للعالقات والتعاون المشترك بين األشقاء، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدًما وازدهاًرا في شتى المجاالت، وإن من أهم ما يميز العالقات الثنائية ذلك 
التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أخيه عبدالفتاح السيسي، 

والتي كان آخرها زيارة السيسي للبحرين في أغسطس الماضي، وما تمخض عن تلك المباحثات من نتائج كان لها أطيب األثر في المضي بالعالقات الثنائية لمستويات أرحب.

وزير الخارجية ونظيره المصري يوقعان عددا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة
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أعرب الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين 
الدولي للطيران س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لجميع 
الجه���ات الت���ي تعم���ل بكل طاقته���ا اس���تعدادا لالفتتاح الرس���مي لمع���رض البحرين 
الدول���ي للطيران 2018، والذي س���يقام خالل الفترة 14 إل���ى 16 نوفمبر الحالي في 
قاع���دة الصخي���ر الجوي���ة، والذي يع���د نقلة جدي���دة إلقامة المع���رض وتغيير وقت 

إقامته بالنسبة للمعارض السابقة، والتي أيضا لقيت نجاحات كبيرة.

النجاح���ات  ه���ذه  استم���رار  وتمن���ى 
ف���ي  الجدي���دة  ال���دورة  ه���ذه  وإسه���ام 
تحقي���ق مزيد من استقطاب المش���اركين 
الفاعلين والش���ركات الجديدة فضال عن 
المشاركين المس���تمرين منذ بداية إقامة 
المعرض وإلى اآلن، والمشاركة المتميزة 
من الدول الشقيقة والصديقة التي يرجع 
له���ا الفضل ف���ي النجاحات الت���ي حققتها 
مملك���ة البحري���ن؛ ليصب���ح الس���م مملكة 
البحري���ن بصم���ة عل���ى الس���احة الدولي���ة 
الطي���ران؛  مع���ارض  لصناع���ة  كموط���ن 
بفض���ل الرعاي���ة والدعم الالمح���دود من 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك الوالد 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، والتوجيهات 
الس���امية والرؤي���ة اإلستراتيجية الثاقبة 

لجاللته.
وأش���اد سم���وه، خ���الل ترؤس���ه ف���ي قاع���دة 
الصخي���ر الجوي���ة اجتم���اع اللجن���ة المنظم���ة 
لل���دورة الخامس���ة لمع���رض البحري���ن الدولي 
للطي���ران، بالقائمي���ن على ه���ذا المعرض وفي 
واالتص���االت  المواص���الت  وزارة  مقدمته���م 
لجهوده���ا ف���ي تول���ي المهم���ة لتنظي���م ه���ذا 
المع���رض طيل���ة ه���ذه الس���نوات الماضية، إذ 
اكتس���بت البحرين شه���رة عالمي���ة وأصبحت 
موض���ع ثقة للصن���اع والش���ركات العالمية في 
مج���ال الطي���ران ف���ي المش���اركة والحض���ور، 
ومؤك���دا  ومش���اركتهم  حضوره���م  مق���درا 
استقبالهم بكل حفاوة وترحيب لمش���اركتهم 

في معرض البحرين الدولي للطيران 2018.
ووج���ه سمو الش���يخ عبدهللا بن حمد الش���كر 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو  والتقدي���ر لرئي���س 
الملك���ي األمي���ر خليفة ب���ن سلم���ان آل خليفة 
عل���ى كل الدع���م وم���ا تقدم���ه الحكوم���ة م���ن 
إسهام���ات إلنج���اح ه���ذا المعرض، كم���ا تقدم 
بالش���كر والتقدي���ر لول���ي العه���د نائ���ب القائ���د 
األعل���ى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة على المس���اندة التي نحظى بها من 

سموه.
والتنس���يق  بالتع���اون  أيض���ا  سم���وه  وأش���اد 
المتمي���ز الذي تقوم ب���ه وزارة الدفاع، وسالح 
الجو الملكي البحريني، الذي يس���هم دائما في 
نجاح المعرض والمعارض الس���ابقة وتس���هيل 
مختل���ف المعوق���ات، إضاف���ة إل���ى ال���وزارات 
والمؤسس���ات والهيئات الحكومية والخاصة، 
وكل م���ن يش���ارك ويس���اهم لتحقي���ق النجاح 
الممي���ز لمع���رض البحري���ن للطي���ران، مش���يرا 
سموه إلى أن كل هذا العمل الضخم والجهود 
الجب���ارة منذ بداي���ة االستع���دادات إلى نهاية 
آخ���ر ي���وم والنج���اح المنتظ���ر تص���ب جميعها 
ف���ي رفع اس���م مملك���ة البحرين عالي���ا، وتعزز 
التعاون والعمل الوطني المش���ترك، وتس���اهم 
بص���ورة إيجابي���ة ف���ي تعزي���ز دورة االقتصاد 

الوطني.
وق���ال سم���وه إن مع���رض الطيران ه���ذا العام 
سيش���هد وج���ود أح���دث الطائ���رات المدني���ة 
والعس���كرية والمركبات الطائرة التي ستشهد 

تطورا سريعا في عالم الطيران والمواصالت 
خالل الس���نوات المقبلة، كما سيضم المعرض 
ف���رق استعراض���ات جوية عالمي���ة جديدة لم 
تش���ارك ف���ي المع���ارض الماضي���ة، إضافة إلى 
المؤتم���رات المدني���ة عل���ى مس���توى رؤس���اء 
الش���ركات، والعس���كرية على مس���توى رؤساء 
هيئ���ة أركان سالح الجو ف���ي دول العالم، كما 
ت���م ترتيب وإع���داد برام���ج خاص���ة ترفيهية 
ممتعة للكبار والصغار والعائالت على هامش 
فعالي���ات المع���رض ف���ي المنطق���ة المخصصة 

لعامة الجمهور.
وخ���الل االجتم���اع، ناقش سموه م���ع أعضاء 
البحري���ن  لمع���رض  المنظم���ة  العلي���ا  اللجن���ة 
إلقام���ة  االستع���دادات  للطي���ران  الدول���ي 
المعرض في الوقت المحدد، إذ اطمأن سموه 
عل���ى وض���ع الترتيبات خصوص���ا بعد األمطار 
الت���ي تعرض���ت له���ا مملك���ة البحري���ن أخي���را، 
مش���يرا سم���وه إل���ى أهمي���ة تذلي���ل العقب���ات 
استع���دادا النط���الق المع���رض الدول���ي المهم 
في المملكة، كما استمع سموه إلى مالحظات 
إنج���ازه  ت���م  وم���ا  المنظم���ة  اللجن���ة  أعض���اء 
للمش���اركين  وتس���هيالت  استع���دادات  م���ن 

والضيوف وزوار المعرض.
وك���ان ف���ي استقب���ال سموه ل���دى وصوله إلى 
قاع���دة الصخي���ر الجوي���ة وزي���ر المواص���الت 
قاع���دة  وقائ���د  أحم���د،  كم���ال  واالتص���االت 
الصخي���ر الجوي���ة الل���واء الركن طي���ار محمد 
وم���ن  اللجن���ة  أعض���اء  م���ن  المس���لم، وع���دد 

المسؤولين.
المواص���الت  وزي���ر  ن���وه  المناسب���ة،  وبه���ذه 
العلي���ا  اللجن���ة  رئي���س  نائ���ب  واالتص���االت 
المنظم���ة لمع���رض البحرين الدول���ي للطيران 

إل���ى أن مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران 
يحظ���ى برعاي���ة سامي���ة م���ن جالل���ة المل���ك، 
وبإش���راف ودع���م سم���و الش���يخ عب���دهللا بن 
حم���د آل خليفة، وتوجيهات سموه الس���ديدة 
ب���أن يصبح مع���رض البحرين للطي���ران 2018 
نقل���ة نوعي���ة ف���ي سلس���ة المع���ارض العالمية 
طيل���ة  البحري���ن  مملك���ة  احتضنته���ا  الت���ي 
األرب���ع  ال���دورات  إن  إذ  الماضي���ة،  الس���نوات 
الماضي���ة حقق���ت نجاح���ات كبي���رة ومتميزة 
العالمي���ة  الش���ركات  كب���رى  استقط���اب  ف���ي 
لصناعة الطيران وبمختلف قطاعاتها المدنية 

والعسكرية.
وق���ال كم���ال أحمد ف���ي تصريح لوكال���ة أنباء 
البحري���ن )بن���ا( إن مع���رض البحري���ن الدول���ي 
للطيران يعتبر منصة مثالية لعقد االجتماعات 
رفيع���ة المس���توى، كم���ا أن���ه يجم���ع بي���ن كبار 

المس���ؤولين م���ن القط���اع الع���ام ف���ي منطق���ة 
الش���رق األوسط وممثلين من أكبر الش���ركات 
العالمي���ة ف���ي مكان واحد، مؤك���دا أن معرض 
البحري���ن للطي���ران سيش���هد نقل���ة نوعية في 
العرض ف���ي هذه الدورة بمش���اركة 11 شركة 
عالمية من أكبر 15 شركة في قطاع الطيران، 
مش���يرا إل���ى أن االستع���دادات أصبحت على 
أكم���ل وجه إلقام���ة معرض البحري���ن الدولي 
للطيران 2018 ال���ذي سيحقق تطورا إيجابيا 
بعد أن أكد جميع المش���اركين حضورهم، كما 

استكملت المساحات المخصصة للمعرض.
وأوض���ح الوزي���ر أن مع���رض البحرين الدولي 
للطيران يقدم فرص غير مس���بوقة للشركات 
العالمي���ة للقاء صانعي القرار سواًء من خالل 
العس���كرية  الوف���ود  برنام���ج  ف���ي  المش���اركة 
والتجارية، أو برنامج المؤتمرات والجلس���ات 

النقاشي���ة والن���دوات أو من خالل زيارة قاعة 
عرض الطائرات في قاعدة الصخير الجوية.

وأش���ار إل���ى أهمية مع���رض البحري���ن الدولي 
للطي���ران عل���ى خريط���ة الفعالي���ات العالمي���ة 
المتعلق���ة بصناع���ة الطيران؛ لكون���ه المعرض 
ال���ذي يح���رص عل���ى مقابل���ة أط���راف صناعة 
الطي���ران من مصنعي���ن ومس���تخدمين وجًها 
لوج���ه في بيئة مالئمة، األم���ر الذي جعل منه 

األسرع نمًوا في الشرق األوسط.
واالتص���االت  المواص���الت  وزارة  إن  وق���ال 
شاركت ف���ي عدد م���ن المع���ارض والفعاليات 
ب���دول مختلف���ة؛ لغاي���ة استقط���اب شرك���ات 
صناع���ة الطيران والصناعات العس���كرية، كما 
قام���ت بالتروي���ج والتس���ويق للمع���رض ف���ي 

مختلف الدول.
األجنبي���ة  الش���ركات  لرغب���ة  نظ���ًرا  أن���ه  كم���ا 

المتوسط���ة وصغي���رة الحج���م المش���اركة في 
المعرض وتوسعة أنش���طتها في المنطقة فقد 
تم توسعة صالة المعارض لمضاعفة المساحة 
المخصص���ة للعارضين الدوليي���ن، وتم تقديم 

مختلف التسهيالت للمشاركة في المعرض.
مملك���ة  ه���دف  يع���زز  المع���رض  أن  وأض���اف 
االستثم���ارات  استقط���اب  ف���ي  البحري���ن 
ف���ي قط���اع الطي���ران؛ نظ���ًرا لموق���ع المملك���ة 
اإلستراتيج���ي مم���ا جعل���ه راف���ًدا أساسًيا في 
االقتص���اد الوطن���ي، ومن أب���رز األمثلة لنجاح 
المع���رض كمنص���ة لتوقي���ع االتفاق���ات، أنه تم 
التوقيع على اتفاقية لتعيين المقاول الرئيس 
لمش���روع تحدي���ث مبن���ى المس���افرين بمطار 
البحري���ن الدول���ي في 2016، وم���ن ثم أصبح 
تنفي���ذ أعم���ال المش���روع حقائ���ق ملموسة، إذ 
من المزمع االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى 
لمبنى المس���افرين في الرب���ع الثالث من العام 

 .2019
كم���ا تعد صفقة شراء الناق���ل الوطني لمملكة 
البحري���ن )طي���ران الخلي���ج( أسط���واًل جديًدا 
م���ن الطائ���رات في مع���رض البحري���ن الدولي 
للطي���ران 2016 وهي من أكبر الصفقات التي 
ت���م التوقيع عليها في تاري���خ المعرض والتي 
نلم���س نتائجه���ا الي���وم بوص���ول واستخ���دام 

.B787 األسطول الجديد
يسلط معرض الطيران هذا العام  «

الضوء على برامج علوم الفضاء 
في أرض المعرض، حيث سيشارك 

عدد من المراكز اإلقليمية والدولية 
لبحوث الفضاء والمؤسسات 

المختصة بالفضاء في المعرض 
من بينها الهيئة العامة لعلوم 

الفضاء من مملكة البحرين ووكالة 
اإلمارات للفضاء، وروسكوسموس 

الروسية، وشركة أنظمة األقمار 
الصناعية، وهي جزء من شركة 

ISS - Reshetnev، وستتيح مشاركة 
هذه الشركات فرصة متميزة لزوار 

المعرض؛ للتعرف على أحدث 
التطورات وآخر االبتكارات في مجال 

علوم الفضاء عموما وفي الشرق 
األوسط خصوصا.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد مترئسا اجتماع اللجنة المنظمة

المنامة - بنا

معرض الطيران يسلط الضوء على برامج علوم الفضاء
عب��داهلل بن حمد: اس��تقطاب أحدث الطائ��رات المدنية والعس��كرية والمركب��ات الطائرة

يذك���ر أن للع���روض الثابت���ة والجوي���ة ف���ي مع���رض البحرين 
الدول���ي للطي���ران مي���زة مهم���ة وجاذبي���ة كبي���رة، إذ إن ع���دد 
الطائ���رات المعروض���ة ف���ي م���درج قاع���دة الصخي���ر الجوية 
يقارب 120 طائرة وسيتيح الفرصة لزوار المعرض مشاهدة 
طائرات متنوعة عن كثب، وأما بالنسبة لهذه النسخة فسوف 
Fl�  ععرض شركة “تكس���ل اي���ر” البحرينية طائرته���ا الجديدة

exCombi، كم���ا ستش���ارك روسي���ا من خالل الع���رض الثابت 
للطائرات بطائ���رة “سوخوي سوبر جيت”، وستتيح العروض 
الجوية للمش���اركين البرهنة عل���ى قدرات طائراتهم بالطيران 

جنًبا لجنب مع أشهر فرق االستعراضات الجوية.
ويس���تضيف مع���رض البحري���ن الدولي في ال���دورة الجديدة 
وفوًدا عالية المس���توى من العسكريين والمدنيين من معظم 

دول العال���م، ويع���د له���م برامج متكامل���ة لخلق بيئ���ة مالئمة 
للق���اء وتكوي���ن العالق���ات يب���ن كب���ار التنفيذيي���ن ف���ي قطاع 
الطيران التجاري والعس���كري، ففي النس���خ الس���ابقة من هذا 
المعرض التقى ممثلو شركة روكيتس���ان مع كبار المس���ؤولين 
م���ن أذربيج���ان وقائد س���الح الج���و الباكس���تاني لبحث سبل 

التعاون المشتركة.

عروض مميزة للزوار

المنامة - وزارة المواصالت

وقعت وزارة المواصالت واالتصاالت اتفاقية تفاهم مع كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، تضمنت االتفاق على تدريب مجموعة من طلبة الكلية ضمن 
طاقم عمل معرض البحرين الدولي للطيران 2018.

 كما سيش���ارك طالب من 7 جامعات في المملكة في 
النسخة الخامس���ة لمعرض البحرين الدولي للطيران 
2018، وال���ذي يق���ام تح���ت رعاية جالل���ة العاهل في 
الفت���رة الممت���دة م���ن 14 ولغاي���ة 16 نوفمب���ر 2018 

بأجنحة خاصة للجامعات في قاعة المعرض.
وتأت���ي ه���ذه المب���ادرة األولى من نوعه���ا، من منطلق 
اهتم���ام اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة لمع���رض البحري���ن 
الدول���ي للطي���ران، برئاسة الممثل الش���خصي لجاللة 
المل���ك، بإش���راك الك���وادر المس���تقبلية ف���ي الفعاليات 
المهم���ة في المملكة؛ بهدف خلق فرص للتعليم ضمن 

أهداف المعرض األساسية.
يذك���ر أن وزارة المواص���الت واالتص���االت قد وقعت 

اتفاقي���ة تفاه���م م���ع “بوليتكن���ك البحري���ن”، تضمنت 
االتفاق على أوجه التدريب التي سيخوضها الطالب 
أثن���اء فترة عمله���م ضمن المع���رض، إضافة إلى سرد 
وسائ���ل تب���ادل المعرف���ة بي���ن الطرفي���ن، فض���اًل ع���ن 
تدشين التعاون بينهما فيما يتعلق بمش���اريع البحث، 
وغيره���ا م���ن الجه���ود المش���تركة الت���ي تس���هم ف���ي 
تقوية التعاون ورفع مس���توى المخرجات األكاديمية 
والمهني���ة، وتوظيف اإلمكانات الش���بابية الواعدة بما 

يبرز اسم المملكة. 
وحس���ب ه���ذه االتفاقي���ة ت���م اختي���ار أكث���ر م���ن 20 
طالًبا من بوليتكن���ك البحرين متدربين ضمن الفريق 
المنظ���م للمع���رض من مختل���ف االختصاص���ات، وتم 

دمجه���م م���ع الفريق المنظ���م ضمن برنام���ج التدريب 
العمل���ي لطلبة الكلي���ة، إذ يتم تدريبه���م لمدة شهر أو 
شهري���ن ويتس���نى له���م العم���ل في مختل���ف مجاالت 
المع���رض، منه���ا: تنظي���م الفعاليات، وخدم���ة الزبائن، 

والتسويق وغيرها. 
وص���رح وزير المواص���الت واالتص���االت نائب رئيس 
اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة لمع���رض البحري���ن الدول���ي 
للطي���ران كم���ال أحم���د بأن ه���ذه المش���اركة تأتي في 
إطار الجهود التي تبذله���ا اللجنة لتحقيق أكبر فائدة 
ممكن���ة لمختل���ف فئ���ات المجتم���ع، وتعزي���ز خب���رات 
الش���باب البحرينيي���ن؛ لتمكينه���م م���ن المس���اهمة في 

عملية صنع القرار المهني مستقباًل.

“بوليتكن��ك” طلب��ة  لتدري��ب  تفاه��م  اتفاقي��ة  توق��ع  “االتص��االت” 

إشراك الجامعيين في طواقم عمل معرض الطيران

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

بمناسبة فوزهن بجائزة أفضل مشاركة 
ف���ي ال���دورة األول���ى لجائ���زة “محمد بن 
زاي���د ألفضل معل���م خليج���ي”، استقبل 
وزي���ر التربي���ة والتعليم ماج���د النعيمي 
المعلم���ات الفائ���زات في مكتب���ه بديوان 
ال���وزارة بمدين���ة عيس���ى، مش���يًدا بدور 
الجائ���زة ف���ي تحفيز المي���دان التعليمي 
الخليجي على تقديم أفضل الممارسات 
ف���ي المج���ال الترب���وي، وإيج���اد ح���راك 
ترب���وي مهم ج���ًدا في المنطق���ة، ومعّبًرا 
ع���ن خالص تهاني���ه للمعلم���ات الفائزات 
لتحقيقهن هذا اإلنجاز التربوي المشرف 
ال���ذي يض���اف إل���ى سلس���لة اإلنج���ازات 
الت���ي تحققه���ا ال���وزارة ف���ي المج���االت 
التعليمي���ة كافة على المس���توى الدولي، 
مؤك���ًدا ح���رص ال���وزارة عل���ى االرتق���اء 

بأداء منتسبيها وتحفيزهم على العطاء 
وتحقيق أفضل النتائج.

وم���ن جانبهن، عّبرت المعلمات الفائزات 
ع���ن عميق شكرهن للقائمين على وزارة 
التربي���ة والتعليم لدعمهن وتش���جيعهن 
على المش���اركة في مثل هذه المس���ابقة 

الفرص���ة  أعطته���ن  والت���ي  الممي���زة، 
تنفي���ذ  مج���ال  ف���ي  تجاربه���ن  لع���رض 
االستراتيجي���ات التعليمي���ة المختلف���ة، 
والهادف���ة إل���ى رف���ع كف���اءة المخرجات 
التعليمي���ة م���ن خالل تطبيق المش���اريع 
التربوية باستخدام التقنيات الحديثة. 

المواص���الت واالتص���االت  رع���ى وزي���ر 
كم���ال بن أحمد، أم���س، افتتاح المنتدى 
العلمي “تقنيات الفضاء للبحرين”، الذي 
تقيمه كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحرين(، بالش���راكة مع الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء، في قاعة البحرين بحرم 
البوليتكن���ك في مدينة عيس���ى، ويمتد 
إل���ى اليوم.يش���ارك ف���ي المنت���دى نخبة 
م���ن المتحدثين الخب���راء واألكاديميين 
م���ن داخ���ل مملك���ة البحري���ن وخارجها، 
على رأسهم رئي���س مركز ُرشد لإلبداع، 
المعلوم���ات  وزي���ر االتص���االت وتقني���ة 
الس���عودية  العربي���ة  بالمملك���ة  سابًق���ا 
محم���د ب���ن إبراهي���م الس���ويل، بحضور 
نخب���ة من ال���وزراء والمس���ؤولين وكبار 
الش���خصيات ف���ي هيئ���ات ومؤسس���ات 

الدول���ة الحكومي���ة والخاص���ة، وممثلي 
مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

وتن���اول المنتدى الموضوع���ات التالية: 
إنه���ا ليس���ت لعب���ة: نظ���رة عام���ة عل���ى 
وتقني���ات  النانوساتلي���ة،  التطبيق���ات 
ف���ي  ومقدم���ة  الفض���اء،  وتطبيق���ات 

تقني���ات الفضاء المتقدم���ة، وتطبيقات 
تقني���ات الفض���اء لألغ���راض التعليمي���ة 
القم���ر  ومش���روع  العلم���ي،  والبح���ث 
الصناع���ي متناه���ي الصغ���ر لبوليتكن���ك 

البحرين - مخترع الفضاء.

ت��ه��ن��ئ��ة ال���ف���ائ���زات ب��ج��ائ��زة “م��ح��م��د ب���ن زاي���د” وزير “المواصالت” يفتتح منت��دى “بوليتكنك البحرين”

النعيمي: االرتقاء بأداء المعلمين محطة للتعريف بالتقنيات الفضائية

النعيمي مع المعلمات الفائزات بجائزة محمد بن زايد ألفضل معلم خليجيوزير المواصالت واالتصاالت يحضر المنتدى العلمي في “بوليتكنك البحرين”
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تعرض���ت البحري���ن لتأثيرات رياح هابطة إثر عاصفة رعدية ماطرة لم تألفها البحرين منذ س���نوات، وغرقت المملكة في س���اعة 
مطر أماطت اللثام عن تلك األس���رار. وعلى إثر وقع المطر العاصف والس���ريع تحولت مناطق البحرين إلى برك وبحيرات، وبات 

واضًحا بأن شبكة تصريف مياه األمطار عجزت عن استيعاب منسوب مياه األمطار.

وك���ان الفًت���ا في أمط���ار األمس غ���رق جميع 
األس���واق التجارية في مناط���ق عدة السيما 
المح���رق،  وس���وق  الكبي���ر،  المنام���ة  س���وق 
والس���وق الشعبي بمدينة عيسى، ولم تكتف 
الحال���ة عند األس���واق المكش���وفة بل تعدت 
وألول م���رة إلى غرق مجمع “الس���تي سنتر” 

والشوارع المحيطة به.
مدينة عيسى كان لها احتفال من نوع خاص 
م���ع المط���ر، حي���ث احتفلت بغ���رق شوارعها 
 50 بم���رور  والتجاري���ة  الس���كنية  وأحيائه���ا 
سن���ة عل���ى تجم���ع مي���اه األمط���ار، وتكونت 
عل���ى الع���ادة مس���تنقعات مي���اه األمطار في 
الكثي���ر من المواق���ع السيما تلك التي تحيط 
بالمنش���آت الحيوي���ة كمرك���ز مدينة عيس���ى 
الصح���ي ومجم���ع مدين���ة عيس���ى والبلدية، 
والم���دارس ومجم���ع التعلي���م ال���ذي يحتوي 
على العديد من المدارس الخاصة والمعاهد 

وجامعة البحرين فرع مدينة عيسى.
أم���ا عال���ي كان���ت التال���ي، فمن���ذ أم���د بعي���د 

واألنظ���ار تش���ير إليها بعد هط���ول أي أمطار، 
بي���ن  )الراب���ط  عال���ي  نف���ق  يمتل���ئ  حي���ث 
قريت���ي عال���ي وب���وري(، ورغ���م التطوي���رات 
والتحديث���ات عل���ى مس���توى شبك���ة ص���رف 
مياه األمطار ف���ي النفق، إال أن هذا التطوير 

سقط عند أول اختبار يوم أمس.
وف���ي ق���رى ش���ارع البدي���ع حاص���رت المي���اه 
الخ���ارج،  ع���ن  األهال���ي  وعزل���ت  المن���ازل 
وسجلت “البالد” تجمعات للمياه بشكل كبير 
ف���ي قري���ة القلعة وكران���ة وبارب���ار، والبديع، 

بني جمرة وغيرها.
الش���وارع الرئيس���ة امت���أت باألمطار، حيث 
غ���رق تقاط���ع دوار ألب���ا بالمي���اه، وتجمع���ت 
المي���اه عل���ى مس���تويات عدي���دة ف���ي شارع 
خليف���ة،  آل  سلم���ان  ب���ن  عيس���ى  الش���يخ 
وشهدت الش���وارع ازدحام���ات شديدة أثناء 

وبعد هطول األمطار.
ووفًق���ا لمعاينات “الب���الد” للمناطق الداخلية 
للم���دن والق���رى، فقد ب���دا جلًيا غ���رق معظم 

المناط���ق الداخلي���ة للم���دن وق���رى البحرين، 
حال���ت تجمعات مي���اه األمطار بي���ن المنازل 
والس���يارات، ودخ���ل العديد منه���ا إلى داخل 
المن���ازل، خصوًص���ا في مجم���ع 813 بمدينة 
عيس���ى، كما شوه���د العديد م���ن المواطنين 
مم���ن قام���وا بتحويل المس���تنقعات المطرية 
إلى سخرية، إذ قام أحد المواطنين بتشغيل 

“طراد” في مستنقع مياه وتجول فيه.
وتس���اقطت العديد من األشجار إزاء الرياح 
الش���ديدة الهابط���ة الت���ي صاحب���ت األجواء 
الممطرة، وقد خلفت بعض الحاالت خس���ائر 
مادي���ة، حيث سقط بعض النخيل واألشجار 
عل���ى سيارات، وأخرى سقطت على مظالت 
المس���توى  عل���ى  إتالف���ا  وسبب���ت  المن���ازل 

المادي.
الصخي���ر  ف���ي  البحري���ن  جامع���ة  وشه���دت 
سي���وال مائي���ة إزاء تجمع���ات كبي���رة لمي���اه 
األمط���ار داخ���ل مبن���ى الجامع���ة، وخارجه���ا 

والمناطق المحاذية لها.

“ساعــة مطــــــر”... تضـع البحريــن في خطــــــر
السيول تس��تبيح المجمعات واألسواق المغلقة

“األشغال” تستنفر وتشكل خلية ميدانية
للشفط الصهاريج  وعشرات  الحيوية  بالمناطق  مضخات  لـ“^”:  خلف 

أعل���ن وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط العمران���ي عصام خلف 
ل���� “الب���اد” حالة االس���تنفار قبل يوم من س���قوط األمطار، مؤك���ًدا أن الوزارة 
كله���ا في المي���دان لمتابعة جميع الحيثيات والتفاصي���ل التي خلفتها األمطار 

الرعدية التي مرت على البحرين.

وبي���ن أن ال���وزارة وضع���ت إمكاناته���ا 
لمواجه���ة  كاف���ة  وذخيرته���ا  البش���رية 
األشغ���ال  أن  إل���ى  مش���يًرا  المش���كلة، 
والبلديات قامت بوضع صهاريج ثابتة 

في المناطق الحيوية التي تتجمع فيها 
األمط���ار، وكذل���ك عش���رات الصهاريج، 
وقد باشرت هذه األجهزة عملها بشكل 

مباشر بعد سقوط األمطار.

ولف���ت إل���ى أن الك���وادر البش���رية من 
المهندسين والموظفين كانوا موزعين 
في مختلف مناطق البحرين يعاينون 
بش���كل مباش���ر وميدان���ي المش���كالت 
ويقف���ون على وض���ع الحل���ول لتذليل 
الصع���اب، مبيًن���ا أنه تم إنش���اء شبكة 
إلكتروني���ة؛ م���ن أج���ل تنس���يق األمور 

وأخذ القرارات بشكل مستعجل.
كبي���را  تنس���يقا  هنال���ك  أن  وذك���ر 
المجال���س  وبي���ن  ال���وزارة  بي���ن 
العاصم���ة  أمن���اء  ومجل���س  البلدي���ة 

والمحافظ���ات، وأن ال���وزارة لن تدخر 
جه���ًدا في توفير الحلول ألي مش���كلة 
تط���رأ في جميع مناطق البحرين إزاء 
األمط���ار الرعدي���ة الت���ي تعرض���ت لها 

البالد.
الوزي���ر  “الب���الد”  ورص���دت  ه���ذا 
ومهندسيه���ا  ال���وزارة  ومس���ؤولي 
وموظفيها في أكثر من موقع ومدينة 
ال���وزارة  متابع���ة  وشاه���دت  وقري���ة، 
بمي���اه  المتعلق���ة  التفاصي���ل  لجمي���ع 

األمطار.

المنامة - بنا

أهاب���ت وزارة الداخلية بكافة المواطني���ن والمقيمين عدم الخروج 
م���ن منازله���م إال في حالة الض���رورة القصوى؛ نظرا لم���ا تتعرض له 

الباد من أمطار غزيرة وانعدام في حالة الرؤية بالشوارع. 

عل���ى  الداخلي���ة  وزارة  ودع���ت 
أم���س  “تويت���ر”  عل���ى  صفحته���ا 
والمقيمي���ن  المواطني���ن  جمي���ع 
لاللتزام باإلجراءات السليمة مع 

هطول األمطار الغزيرة.
يمك���ن  أن���ه  ال���وزارة  وأك���دت 
االتصال بخط الطوارئ 999 في 

أي وقت على مدار الساعة.

“الداخلية” تدعو إلى توخي الحذر

المياه تجتاح 
المدن والقرى 

والشوارع 
الرئيسة

مدينة عيسى 
تسبح في 
احتفاليتها 

الـ 50

نفق بوري 
“المعدل” 

يغرق “فوق 
المعدل”

عدم الخروج 
من المنازل 
إال في حال 

الضرورة

علوي الموسوي )تصوير: رسول الحجيري(

علوي الموسوي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي اجتماًعا ضم كبار المس���ؤولين في الوزارة، وذلك بش���أن اإلجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة 
الحاالت الطارئة في المدارس الحكومية والخاصة، ومنها هطول األمطار الغزيرة؛ حفاًظا على س���امة الطلبة ومنتس���بي تلك المدارس، 
وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، إذ تم خال االجتماع التذكير بالتعليمات السابقة الموجهة إلى المؤسسات التعليمية 
الحكومية والخاصة بشأن ضرورة االلتزام بإجراءات األمن والسامة في المدارس، ومنها ما يتعلق بالحاالت الناتجة عن هطول األمطار. 

وتؤكد التعليمات الموجهة إلى اإلدارات 
المدرسية وجوب االلتزام بخطة األمن 
والسالمة وقواعدها التي سبق تعميمها 
عليه���ا، وض���رورة  الم���دارس  وتدري���ب 
تحدي���ث البيان���ات الخاص���ة بالتواصل 
م���ع أولي���اء األم���ور لس���هولة التواص���ل 
معه���م عند الحاج���ة، وتحدي���د األماكن 
اآلمنة الت���ي يمكن تجمي���ع الطلبة فيها 
عند الضرورة، والتأكد من توافر حقيبة 
عل���ى  واحتوائه���ا  األولي���ة  اإلسعاف���ات 
جمي���ع األدوات الضروري���ة، وف���ي حال 
تعلي���ق الي���وم الدراس���ي، ُيس���ّلم الطلبة 
اآللي���ة  أموره���م بحس���ب  أولي���اء  إل���ى 

عل���ى  لل���رد  وُيكّل���ف موظ���ف  المتبع���ة، 
الهاتفي���ة  األم���ور  أولي���اء  استفس���ارات 
وف���ق التوجيهات، إل���ى جانب التواصل 
الس���ريع م���ع رق���م الط���وارئ )999( ف���ي 

حالة الضرورة.
وفيما يتعلق بواجبات اإلدارة المدرسية 
قب����ل ال����دوام المدرسي، فعليه����ا االلتزام 
بالحضور في تمام الساعة 5:45 صباًحا؛ 
لمتابع����ة المراف����ق المدرسي����ة وتحدي����د 
األضرار التي لحقت باألبنية والمنش����آت 
التي لها عالقة بسالمة الطلبة ومنتسبي 
المدرس����ة، واإلب����الغ الف����وري والتواصل 
����ا في حال  م����ع اإلدارة التعليمي����ة هاتفيًّ

الي����وم  سي����ر  تعي����ق  أض����رار  أي  وج����ود 
الدراس����ي، وااللت����زام بتعليم����ات اإلدارة 
وإع����داد  الخص����وص،  به����ذا  التعليمي����ة 
تقري����ر مص����ور عاج����ل يرسل م����ن خالل 
أي  ع����ن  للتبلي����غ  المعتم����دة  االستم����ارة 
ا لإلدارة  ط����ارئ أو حادث مدرسي رسميًّ
التعليمي����ة، والقيام بالفح����ص الروتيني 
للمنش����آت المدرسي����ة م����ن حي����ث: مبنى 
اإلدارة المدرسي����ة، الصف����وف الدراسية، 
المم����رات الداخلي����ة، المظالت، مش����اكل 
التيار الكهرب����ي، التصدعات في المبنى، 
سالمة األسقف، فحص مسالك تصريف 

مياه األمطار )المرازيم(.

خطــــة طـــوارئ لحمايــة الطــالب
المنامة - وزارة اإلسكان

قالت وزارة اإلسكان إنه في إطار التوجيه والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بش���أن االس���تعداد لموس���م األمطار وتنفيذًا لتلك التوجيهات، اس���تطاعت الوزارة أن تتعامل ومعدالت مياه األمطار الغزيرة التي هطلت 

أمس بوقٍت قياسي، إذ رصدت تضرر عدد محدود من المواقع اإلسكانية بتجمعات لمياه األمطار وسرعان ما تم تصريفها.

وأك���دت أن تفق���د فري���ق ال���وزارة المخت���ص 
بمتابع���ة كف���اءة عم���ل أنظم���ة تصري���ف مياه 
األمطار للمش���اريع الجدي���دة في فترة هطول 
األمط���ار أسف���ر عن رص���د عدم تض���رر معظم 
الحنيني���ة،  كمش���روع  اإلسكاني���ة  المش���اريع 
القدي���م،  والب���الد  وسماهي���ج،  والبس���يتين، 
وجدحف���ص وسترة ومش���روع النبي���ه صالح 
ومدينت���ي  والحجي���ات  سلماب���اد  وعم���ارات 
خليف���ة وسلم���ان. وتابع���ت أنه ت���م رصد عدد 
من المواقع التي شهدت تجمًعا لمياه األمطار 
بشكل محدود بكل من مشروع قاللي ووادي 
الس���يل والرف���اع الش���رقي والل���وزي والهمل���ة 
ودمستان وهورة سند، مؤكدًة أنه تم التعامل 

معها باالستعانة بالمضخات والصهاريج.

تضرر محدود بمشاريع اإلسكان
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مشروع استشاري للمرحلة االنتقالية للجسر الموازي
الج��اري األس��بوع  المناقص��ة  تعت��زم ط��رح  المل��ك فه��د  مؤسس��ة جس��ر 

العام���ة  للمؤسس���ة  الع���ام  المدي���ر  أك���د 
لجس���ر الملك فه���د المهندس فه���د الداود 
الج���اري  األس���بوع  ف���ي  المؤسس���ة  أن 
تعتزم طرح مناقصة استش���اري المرحلة 
 - الجدي���د  الجس���ر  لمش���روع  االنتقالي���ة 
الموازي لجسر الملك فهد، والذي يتضمن 
للس���كك  وخطوط���ا  للمركب���ات  طريًق���ا 
الحديد بواسطة تحالف استشاري )مالي 
االستش���اري  يق���وده  قانون���ي(   - فن���ي   -
المالي، مش���يرا إلى أن المؤسس���ة العامة 
لجسر الملك فهد ستكون الجهة المشرفة 

مالًيا وفنًيا على المشروع.
يتضم����ن  المش����روع  أن  ال����داود  وأوض����ح 
االنتقالي����ة  للمرحل����ة  استش����ارية  خدم����ات 
تش����مل تطوي����ر بني����ة مناسب����ة للش����راكة بين 
القطاعي����ن الع����ام والخ����اص، وأيًض����ا دراس����ة 
الج����دوى المالية النهائية، واإلط����ار القانوني 

الفني����ة  والمواصف����ات  والتصامي����م  ال����ازم، 
األولي����ة بم����ا يتناس����ب م����ع ال����رؤى والخطط 
واالستراتيجيات الوطني����ة في مجال النقل 

والخدمات اللوجستية في المملكتين.
وأشار المدير العام للجس����ر إلى أن المشروع 
مراجع����ة  تش����مل  مراح����ل   5 م����ن  يتك����ون 
جدوى المش����روع، وهيكل تمويل المشروع، 
وتعريف المشروع وطرح المناقصة األولية، 

وعملي����ة تقدي����م العط����اءات، وعقد الش����راكة 
بين القطاع العام والخاص واإلغاق المالي.
وأضاف ال����داوود أن الم����دة المتوقعة إلتمام 

وم����ن  سن����وات،  الث����اث  تق����ارب  المش����روع 
المتوقع تحديد نموذج الش����راكة مع القطاع 
الخ����اص ف����ي الرب����ع األخير من الع����ام 2019، 
مبين����ا أن المش����روع يتضم����ن جس����ر بح����ري 
بط����ول 25 كيلومت����را مواز للجس����ر القائم مع 
امت����داد لخط����وط الس����كك الحديدي����ة تربط 
ومناط����ق  للرك����اب  المخصص����ة  المحط����ات 

الشحن في البلدين الشقيقتين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقب���ل رئي���س دي���وان سم���و ول���ي العه���د، 
الش���يخ خليف���ة بن دعي���ج آل خليفة بمكتبه 
بالدي���وان أم���س سفي���ر جمهوري���ة الصي���ن 
الش���عبية الصديقة لدى المملكة السيد أنور، 
حي���ث رح���ب الش���يخ خليف���ة ب���ن دعيج آل 

خليف���ة بالس���فير الصين���ي، مش���يدا بعاقات 
مملك���ة  بي���ن  القائم���ة  والتع���اون  الصداق���ة 
البحري���ن وجمهوري���ة الصي���ن الش���عبية في 

مختلف المجاالت. 
من جانبه، أعرب السفير الصيني عن خالص 

شك���ره وتقدي���ره لرئي���س ديوان سم���و ولي 
العه���د عل���ى م���ا أبداه م���ن اهتمام بمس���توى 
مؤك���دا  الصيني���ة،  البحريني���ة  العاق���ات 
مواصل���ة العمل نحو تعزيز وتنمية العاقات 

الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

يشارك الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، في الدورة ال� 57 للجمعية الدولية للمؤتمرات 
واالجتماعات ICCA، والتي تقام في دبي خالل الفترة 11 و14 نوفمبر الجاري.

ويتي���ح ه���ذا الح���دث العالم���ي، والمق���ام ف���ي 
الش���رق األوسط للم���رة األولى، فرص���ة لتبادل 
إقام���ة  قط���اع  ف���ي  العاملي���ن  بي���ن  الخب���رات 
إل���ى  العال���م  أنح���اء  مختل���ف  م���ن  المع���ارض 
جانب مناقش���ة آخر المس���تجدات، كذلك يوفر 
االجتماع برنامج مخصص وعالمي المس���توى 

للتعليم والتدريب. 
وسيت���م خ���ال الح���دث اإلع���ان ع���ن أسم���اء 
الفائزي���ن بجائزة الجمعي���ة الدولية للمؤتمرات 
واالجتماعات، والتي ُتمنح تقديًرا للمؤسسات 
إنج���ازات  وحقق���ت  التمي���ز  أظه���رت  الت���ي 
استثنائية عبر سعيها في التس���ويق لوجهة أو 

منتج معين.
وتعليًق���ا على المش���اركة، قال الش���يخ خالد بن 
حمود “تأتي مش���اركتنا في ه���ذا االجتماع من 
أجل الترويج ألحد أبرز مش���اريعنا الحالية، إذ 

نعمل على خطط تشييد مركز معارض جديد، 
وال���ذي سيك���ون بالق���رب م���ن حلب���ة البحري���ن 

الدولية بالصخير”.
وأض���اف “نظ���ًرا للمكانة التي تحتله���ا البحرين 
كأبرز مركز مالي في الش���رق األوسط، نس���عى 
إلقام���ة  الش���ركات  م���ن  المزي���د  الستقط���اب 
مرك���ز  أرض  عل���ى  وفعالياته���ا  اجتماعاته���ا 
المع���ارض الجدي���د ما يحق���ق م���ن هدفنا نحو 
جع���ل البحري���ن الوجه���ة المثل���ى ف���ي مج���ال 
المع���ارض  لصناع���ة  والتروي���ج  التس���ويق 

والحوافز في المنطقة” .
وج���اءت مش���اركة الهيئة ف���ي االجتماع ضمن 
إستراتيجيتها المس���ماة “بلدنا، بلدكم” الرامية 
لتطوي���ر القط���اع الس���ياحي والقائم���ة عل���ى 4 
أعم���دة رئيس���ة م���ن بينه���ا التروي���ج للمملك���ة 
كوجهة مثالي���ة لصناعة المعارض والمؤتمرات 

التي تس���تقطب رجال األعمال والمس���تثمرين، 
بما يصب في زيادة مساهمة القطاع السياحي 
ف���ي دعم االقتص���اد الوطني، وتعزي���ز إسهامه 

وفق رؤية المملكة االقتصادية 2030.

الشيخ خليفة بن دعيج مستقبال السفير الصيني

خالد ب��ن حمود يش��ارك ف��ي دورة “الدولي��ة للمؤتمرات”

خليفة بن دعيج يشيد بالعالقات مع الصين الترويج لمركز المعارض الجديد

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أف���اد رئي���س دي���وان الخدمة المدني���ة أحمد الزاي���د بأنه بناًء على م���ا تم خالل 
اللق���اء التعريف���ي الثان���ي المنعقد مع مس���ؤولي الموارد البش���رية ف���ي الجهات 
الحكومية بتاريخ 6 نوفمبر 2018، والذي اس���تعرض الخطة الزمنية التنفيذية 
لبرنامج التقاعد االختياري ومس���ؤوليات الجهات الحكومية، تم مخاطبة أكثر 
من 50 جهة حكومية على أن تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة وموافاة ديوان 
الخدمة المدنية بص���ورة إلكترونية بجميع معلومات الموظفين المطلوبة بحد 

أقصى تاريخ 28 نوفمبر 2018.

الخدم���ة  دي���وان  رئي���س  وأوض���ح 
الجه���ات  مس���ؤولية  أن  المدني���ة 
الحكومية تكمن ف���ي مراجعة قوائم 
للبرنام���ج  المتقدمي���ن  الموظفي���ن 
والتأكد من استيف���اء جميع الطلبات 
لش���روط االستحقاق؛ للتقدم لبرنامج 

التقاعد االختياري.
الجه���ات  عل���ى  أن  الزاي���د  وأك���د 
الحكومي���ة مراع���اة ض���رورة إخط���ار 
الموظفين غير المس���توفيين لشروط 
التقاع���د  برنام���ج  م���ن  االستحق���اق 
ف���ي  قبوله���م  وع���دم  االختي���اري 

البرنام���ج؛ بس���بب ع���دم استيفائه���م 
الشروط.

نوه رئيس ديوان الخدمة المدنية  «
بأن إحالة المقبولين بالبرنامج إلى 
التقاعد سيكون إما بتاريخ 31 يناير 

2019 أو تاريخ 28 فبراير 2019؛ 
مراعاة لالعتبارات التنظيمية 

على أن يتم تحديد التاريخ من 
قبل الجهة الحكومية، مع تحديد 

سنوات الخدمة التي يرغب 
الموظف المتقدم للبرنامج في 

شرائها.

بدء التقاعد االختياري 31 يناير أو 28 فبراير

كرسي الملك حمد... مبادرة حضارية
ي���وس���ف: ي��ع��ك��س ن��ب��ل وس���م���و ج��ال��ت��ه ون���ظ���رت���ه اإلن��س��ان��ي��ة

أش���اد رئي���س مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوس���ف بالمب���ادرة الرائدة والحضاري���ة المباركة التي 
أطلقها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين األديان 

في جامعة سابينزا في روما.

وق���ال يوسف “يس���رني باألصالة عن 
نفسي ونيابة عن المجتمع المصرفي 
ف���ي البحرين أن أرفع خالص التهاني 
الصادقة إلى جال���ة الملك، حيث إن 
تدشين ه���ذا الكرس���ي األكاديمي بما 
يحمل���ه م���ن مع���اٍن سامي���ة وأهداف 
طويل���ة  أكاديمي���ة  وفلس���فة  نبيل���ة 
الم���دى يعك���س نب���ل وسم���و جالت���ه 
ونظ���رة جالت���ه اإلنس���انية الحكيمة، 
كما يعكس في الوقت نفسه الصورة 
الحقيقية لمكانة البحرين الحضارية 
واإلنس���انية عب���ر التاري���خ في خدمة 

البشرية”.
وأك���د أن البحرين كان���ت دوما وعلى 

مر التاريخ مركزا لتاقح الحضارات 
والثقافات واألدي���ان ومصدر إشعاع 
وعط���اء للعال���م أجم���ع. وه���ي الي���وم 
بفض���ل قيادته���ا الحكيمة ماضية في 
حمل شعل���ة الرسالة اإلنس���انية التي 
حمله���ا اآلب���اء واألجداد، تق���دم مثاال 
ناصع���ا على عم���ق إيمانه���ا باالنفتاح 

والتسامح واإلخاء. 
وأض���اف: مم���ا يضف���ي أهمي���ة كبيرة 
عل���ى ه���ذه الكرس���ي األكاديم���ي أن���ه 
يدش���ن ف���ي جامع���ة سابين���زا، الت���ي 
دورا  الس���نوات  ه���ذه  ط���وال  لعب���ت 
عمليا رائدا في خدمة البشرية، األمر 
الذي ينس���جم مع الغاية السامية من 

ه���ذا التدشي���ن، وبنف���س الوقت فهو 
موجه للش���باب بهدف تنشئتهم على 
واإلخ���اء،  والتعاي���ش  الس���ام  قي���م 
وفت���ح آفاق أوسع أمامهم في مجال 
الح���وار بي���ن األديان عل���ى اعتبار أنه 
أداة قوي���ة وفعالة للتغيي���ر، والبد أن 
أولئك الش���باب سوف يكون لهم دور 
فاع���ل ورائ���د في نش���ر ه���ذه الثقافة 
والتش���جيع عل���ى الحوار ف���ي دولهم 

وفي أرجاء العالم.
كما أش���اد يوسف بالجهود التي بذلها 
مرك���ز الملك حم���د العالم���ي للتعايش 
الس���لمي وعمله الدؤوب والمتواصل، 
والذي أسهم في تدشين كرسي الملك 

حم���د ف���ي احتفالي���ة عالمي���ة كب���رى، 
شهدت حضوًرا أممًي���ا وأكاديمًيا من 
مختل���ف ال���دول والجامع���ات يعكس 
المكانة العالمية المرموقة التي باتت 

تتبوأها البحرين.

عدنان يوسف

المنامة - جمعية مصارف البحرين

الشيخ خالد بن حمود

فهد الداود

 المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

استقبل متحف البحرين الوطنّي أمس مجموعة من طالب مدرسة عالية الخاصة، 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و16 سنة. 

واآلث���ار،  للثقاف���ة  البحري���ن  بهيئ���ة  المرشدي���ن  م���ن  مجموع���ة  الط���اب  واستقب���ل 
مم���ن أخذوه���م ف���ي جول���ة بقاعتي دلم���ون والمداف���ن للتعرف عل���ى أب���رز المقتنيات 
والمعروض���ات ف���ي المتحف. ت���ا ذلك ورشة عمل ف���ي مختبر المتحف ع���ن التنقيب 

والترميم للقطع الفخارية األثرية.
وتأت���ي الزي���ارة ف���ي إطار تفعي���ل دور هيئة البحري���ن للثقافة واآلثار الخ���اص بتهيئة 
الطاب وتعريفهم على التراث واآلثار في مملكة البحرين، وارتباطاته التاريخية مع 
الحياة اليومية. إذ يستقبل متحف البحرين الوطني بشكل دوري مجموعات طابية 

من األطفال والناشئة.

“المتحف” يستقبل مجموعة طالبّية

Û  ،يذّكرن���ا المط���ر، ه���ذا العام، وكل ع���ام، أن األمور ليس���ت بخير، وبأن هنال���ك قصوًرا
وخديعة، وفساًدا، وتوغًا في قضم المال العام.

Û  ويذّكرنا أيًضا، بمس���ئولين ال يؤّدون عملهم كما يجب، ادعاءاتهم كثيرة، ومقاعدهم
اإلع���ام،  الصح���ف، ووسائ���ل  الوحي���د، ماحق���ة  أحجامه���م، ساحه���م  م���ن  أكب���ر 
والكامي���رات، ودل���و التصريح���ات الرنان���ة، والفارغ���ة، ولك���ن حين تدله���ّم الخطوب، 

وتشتد األزمات، يكتشف بأنهم في خانة الصفر، وال أقل من ذلك.
Û  وعاوة على انهيار الش���وارع أمام أول زّخة مطر، وتصّدع البنى التحتية، وفيضان

شبكات المجاري، كما شاهدنا وتابعنا، فلقد تكش���ف هذا العام، زيف عمل العديد من 
المقاولي���ن، الذي���ن ال يف���ون بالعهود والوع���ود، مهارتهم الوحيدة م���ص دماء الناس، 
وسرق���ة أمواله���م بالباطل، قبالة مس���اكن كرتونية، خس���ر ألجلها الكثي���رون، أثاثهم، 

وحاجياتهم، وأماكهم.
Û  وكنت قد شاهدت قبل أيام، مقطع فيديو مؤثًرا، لبحريني كهل، وهو “يولول” الحال

بمنطق���ة الحجي���ات، وأطفال���ه الصغار يجرفون أرط���ال مياه األمطار خ���ارج المنزل، 
بط���رق بدائي���ة، وهم يضحكون، ويلعب���ون، دون أن يعوا ضخامة المس���ئوليات التي 

تنتظر والدهم.
Û  وأتس���اءل هن���ا، م���ن يتحّم���ل مس���ؤولية كل ه���ذه الفوض���ى العارمة؟ م���ن سيعّوض

المتضرري���ن؟ ولم���اذا ال ن���رى محاسب���ة فعلي���ة وإق���االت أس���وة بغيرنا؟ لم���اذا ال نرى 
وضوح موقف للرأي العام؟ ولماذا ال نرى مؤتمرات صحفية من وزراء االختصاص؟ 

تفصل بها اإلحصائيات، وحجم الضرر، وأثره.
Û لماذا ال تبادر الشركات والبنوك والتجار بتقديم المساعدة للمتضررين؟
Û  لماذا يكون المواطن لوحده دائًما في األزمات؟ ولماذا ال تخصص الموازنات الكافية

لتحسين البنى التحية؟ لماذا ال نرى أي تغيير يذكر عن العام المنصرم؟ 
Û هذه األسئلة يطرحها المواطنون الذين تشّكل العشرة دنانير فارًقا لهم، فمن يجيب؟

األمور “ليست 
بخير”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

طريق للمركبات 
وخطوط للسكك 
بواسطة تحالف 

استشاري

 المشروع يتكون 
من 5 مراحل 

تشمل مراجعة 
الجدوى

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

أك���د مجل���س أمن���اء جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة أن الجامع���ة ماضية ف���ي تحقيق 
الري���ادة وتقديم تعلي���م نوعي يرتقي بمهارات المواطن، ويع���ود بالنفع على تقدم 
وتط���ور الب���الد في مجاالت الحياة كاف���ة، مؤكدين حرص الجامع���ة الوصول إلى 
مستويات متقدمة في مجال التعليم العالي، والذي سيساهم في تلبية متطلبات 

وحاجات سوق العمل البحرينية.

وهن���أ المجل���س ف���ي اجتماع���ه األول للعام 
ُعق���د  ال���ذي   ،2019  -  2018 األكاديم���ي 
بحض���ور رئي���س المجلس وهي���ب الخاجة 
ورئي���س الجامع���ة غس���ان ع���واد وأعضاء 
الجامع���ة؛  منتس���بي  جمي���ع  المجل���س، 
بمناسب���ة الحص���ول عل���ى تصني���ف متقدم 
على مس���توى الجامعات المحلية والعربية 
بحسب التقرير السنوي الذي أصدره مركز 
 Quacquarelli تصنيف الجامعات العالمي
Symonds - QS، المخت���ص دولي���ًا بمجال 

تصنيف الجامع���ات، إذ أظهر التقرير تبوء 
الجامع���ات  بي���ن  األول  المرك���ز  الجامع���ة 
الخاصة في البحري���ن، والمركز ال� 45 على 
مس���توى الجامع���ات العربية م���ن بين أكثر 
من 1000 جامعة عربية هذا العام خضعت 

جميعها لمعايير فحص موحدة.
ون���وه المجل���س إل���ى أن اإلنج���از يؤك���د أن 
الجامع���ة تس���ير في االتج���اه الصحيح في 
تقدي���م تعلي���م ع���ال ذي ج���ودة عالي���ة من 
خال اعتم���اد المعايير الوطني���ة والدولية 

لج���ودة التعليم وتطوير الخطط والمناهج 
بما يتناسب مع متطلب���ات مجلس التعليم 

العالي ويتاءم مع التطورات العالمية.
واستعرض المجلس تقرير رئيس الجامعة 
للع���ام األكاديم���ي 2018 - 2019، والتق���دم 
كم���ا  األداء،  مؤش���رات  بلوح���ة  المح���رز 
اطل���ع على تقرير التق���دم المحرز في ملف 
االعتم���اد المؤسس���ي لمؤسس���ات التعلي���م 

العال���ي، وتحضي���رات الجامع���ة للمراجع���ة 
المؤسس���ية من قبل هيئة ضم���ان الجودة، 
الخط���ط  تعدي���ات  اعتم���اد  إل���ى  إضاف���ة 
التش���غيلية للعام األكاديمي 2018 - 2019، 
واعتم���اد بع���ض التعدي���ات عل���ى لوائ���ح 
وسياس���ات ودليل لج���ان الجامعة، إضافة 
إلى تدارس ما استجد في موضوع سجل 

المخاطر.

اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية

”QS“ ال��ج��ام��ع��ة ف���ي ت��ص��ن��ي��ف  م��ج��ل��س األم���ن���اء ي��ش��ي��د ب��إن��ج��از 

“العلوم التطبيقية” تؤكد المضي في الريادة
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أرج���أت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاكمة رئيس���ة قس���م ب���وزارة العمل، مخلى 
س���بيلها في وقت سابق، كونها متهمة بقضية فساد إداري، التهامها باختالس أكثر من 
23 أل���ف دينار من أموال المس���اعدات االجتماعية المس���ترجعة بعدما ت���م صرفها لغير 
مستحقيها عن طريق الخطأ، حتى جلسة 26 نوفمبر الجاري، الستدعاء شاهد اإلثبات 

األول الوارد اسمه بقائمة األدلة، في حين سمعت باقي الشهود بجلسة سابقة.

وتتمث���ل وقائ���ع القضية فيما أبلغ���ت به وزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة للنياب���ة العامة، 
من أن المتهمة وهي رئيس���ة قسم في الوزارة 
ق���د ت���م تش���كيل لجن���ة تحقي���ق معه���ا بش���أن 
ع���دم قيامه���ا بتس���ليم مبال���غ مالي���ة متعلق���ة 
بالمس���اعدات االجتماعي���ة إل���ى قس���م الموارد 
المالي���ة، وأنه بعد فحص المس���تندات وإعداد 
التقري���ر تم التوص���ل إلى عدم تس���ليمها لمبلغ 
إجمال���ي 23 ألفا و390 دين���ارا، والتي أرجعت 

جزءا منها عقب التحقيق معها.
وج���اء ف���ي التقري���ر ال���وارد للنياب���ة العامة أن 
المبال���غ المالي���ة ك���ان ق���د ت���م صرفه���ا بطريق 
الخطأ لعدد من المواطنين، باعتبار أنها عالوة 

الضم���ان االجتماعي لألسر التي ال يزيد دخلها 
ع���ن 300 دينار، وذلك خ���الل الفترة من العام 

2014 وحتى العام 2016.
إال أن���ه وبعد اكتش���اف الخطأ بع���د مرور سنة 
من صرف تلك المبال���غ، والتي وصل اجماليها 
إل���ى 38 ألف���ا و65 دين���ارا، خاطب���ت ال���وزارة 
المواطنين المصروف لهم تلك المبالغ إلعادتها 
لحس���اب الوزارة كون أنهم ال يس���تحقون تلك 
المبالغ، وهو ما حدث فعال إذ أعاد المواطنين 
تل���ك المبال���غ إال أن المتهم���ة لم تس���لم الوزارة 
سوى مبل���غ 14 ألفا و675 دينارا فقط، أي أنها 

استولت على مبلغ 23 ألفا و390 دينارا.
وبالتحقيق مع المتهمة أنكرت ما نس���ب إليها، 

وادع���ت أن الس���بب ف���ي وج���ود ه���ذا الف���ارق 
ه���و أن ال���وزارة ق���ررت تقس���يط المبال���غ على 
المواطني���ن الذين صرفت لهم العالوة بطريق 
الخط���أ، ل���ذا فإنها ل���م تتمكن من إع���ادة كامل 
المبال���غ الواردة بالتقرير. هذا وتواجه رئيس���ة 

القسم حاليا تهمة أنها منذ العام 2014 وحتى 
2016، وح���ال كونها موظفة عامة، اختلس���ت 
والمملوك���ة  ب���األوراق  ق���درا  المبين���ة  المبال���غ 
ل���وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، والتي 

وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.

مس��تحقيها لغي��ر  ألف��ا   23 ص��رف  بش��أن  لش��اهد  االس��تماع  نوفمب��ر   26

تأجيل قضية اختالس موظفة “العمل”

إعداد: عباس إبراهيم

المنامة - النيابة العامة

ص���رح وكي���ل النائب الع���ام بنيابة األس���رة والطفل ناصر الش���يب بأن 
النيابة العامة تلقت بالغ مديرية أمن محافظة المحرق بشأن انتشار 
مقطعين مصورين على وسائل التواصل االجتماعي عن اعتداء أحد 

التالميذ بالضرب على آخرين ونشر ذلك التصوير.

وف���ور تلق���ي النياب���ة العامة تل���ك البالغات باش���رت إجراءات التحقي���ق في تلك 
الواقع���ة، إذ تبين أن المتهم الذي قام باالعتداء على التالميذ كان بداخل إحدى 
الم���دارس، وق���د اشترك معه آخرون في االعتداء عل���ى المجني عليهما وتصوير 
الواقع���ة ونش���رها، وعلي���ه استجوب���ت المتهمي���ن الذي���ن قام���وا باالعت���داء على 
التالميذ ونش���ر ذلك التصوير وواجهتهم بالتصوير، ووّجهت لهم تهمة االعتداء 
على سالمة جسم الغير وإساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي فاعترفوا 
بما نس���ب إليهم من اتهام وأمرت بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيًدا 

إلحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام المحكمة المختصة.

عاقب���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائية الرابعة 7 متهمين بالس���جن 
لمدة 3 س���نوات؛ إلدانتهم باالش���تراك في تجمهر بين دواري 20 
و21 منطق���ة مدين���ة حم���د وحيازة عب���وات “المولوت���وف” التي 

أشعلوا بواسطتها حريًقا في عدد من اإلطارات.

وقال���ت المحكم���ة إن وقائ���ع القضي���ة تتحص���ل ف���ي أن الجه���ات 
األمني���ة كان���ت ق���د تلق���ت بالًغ���ا مف���اده وج���ود تجمهر فيم���ا بين 
الدواري���ن 20 و21، وإن الغرض منه ارتكاب جرائم بالهجوم على 
دوري���ات الش���رطة المتواج���دة بالش���ارع، وم���ا إن وصل���ت القوات 
حتى الذ بالهرب قرابة 25 شخًصا من المشاركين بالواقعة، إال أن 
أفراد الش���رطة تمكنوا من القبض على عدد منهم، الذين اعترفوا 

بمشاركة باقي المتهمين.
وبالتحقي���ق م���ع أحد المقب���وض عليهم اعترف أن���ه اتفق مع باقي 
المتهمي���ن ووضع���وا الخطة بهدف استدراج أفراد الش���رطة، ومن 

ثم مهاجمتهم بواسطة عبوات )المولوتوف(.
وأضاف أنهم وضعوا اإلطارات على الشارع وسكبوا عليها البنزين 
وأشعلوا النار فيها؛ بهدف استدراج الش���رطة، مبيًنا أنهم انقسموا 
إل���ى مجموعتي���ن تمرك���زت األولى خل���ف األشج���ار المزروعة في 
الش���ارع وأن المتهم السابع كانت مهمته إبالغهم بوصول الشرطة 
ليب���دأ الهج���وم عل���ى الدوري���ات األمني���ة، ف���ي حي���ن كان���ت مهمة 
المجموع���ة الثاني���ة هو حرق اإلطارات، وم���ا إن وصلت الدوريات 
وأعطاهم المتهم السابع اإلشارة حتى هاجموا الدوريات بواسطة 
عب���وات “المولوت���وف” والذوا بالف���رار من الموقع، إال أن الش���رطة 

تمكنت من القبض عليه متلبًسا.

حبس التلميذ المعتدي على زمالئه

3 سنوات لـ7 مدانين بحرقهم إطارات

تسهيل اإلجراءات وسرعة إنجاز القضايا
البوعيني���ن يشي����د بعم�����ل “إدارة ال��دع���وى المدني���ة والتج���اري���ة”

ق���ام رئي���س محكم���ة التمييز نائب رئي���س المجلس األعل���ى للقضاء المستش���ار عبدهللا 
البوعينين بزيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، حيث اطلع على آلية 
س���ير العمل، وعلى أبرز اإلنجازات في إدارة الدعاوى التي حققها المكتب، وكانت في 
اس���تقباله رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية القاضي جواهر العبدالرحمن 
الت���ي أطلعته على س���ير الدع���وى من لحظة اس���تالمها لحين إحالته���ا للمحكمة للفصل 
فيه���ا، كم���ا أطلعته على ما ت���م رصده لعدد الدعاوى الداخلة لمكت���ب إدارة الدعوى من 
الدع���اوى التجاري���ة التي يتولى ب���دوره إدارتها وتهيئتها للمرافعة موزعة على حس���ب 
تصنيفها الفرعي بين دعاوى البنوك وشركات التأمين وبين دعاوى بيع وتوريد بضائع 

بين شركات تجارية أو دعاوى أوراق مالية.

وأوضح���ت القاض���ي جواه���ر أن غالبية دعاوى 
سبتمب���ر أحاله���ا المكت���ب للمحكم���ة المختص���ة 
للحك���م فيها، وقد حكم���ت المحكمة أو حجزت 
للحك���م ع���دد منه���ا والبع���ض ال ي���زال مت���داوالً 
أمامها، مما يعكس فاعلية مكتب إدارة الدعوى 
ف���ي اختص���ار وق���ت التقاض���ي، وسرع���ة إنجاز 
عل���ى  البوعيني���ن  وأثن���ى  التجاري���ة.  القضاي���ا 

عمل مكت���ب إدارة الدعوى المدني���ة والتجارية 
وتس���هيل إج���راءات التقاضي وسرع���ة اإلنجاز 
في تحضير وإدارة الدعاوى وإحالتها للمحكمة، 
ودع���ا جمي���ع العاملين في���ه إل���ى االستمرار في 
سرع���ة العم���ل ف���ي المكت���ب لتحقي���ق العدال���ة 
الناج���زة وه���ي اله���دف الرئيس���ي إلنش���اء ه���ذا 

المستشار عبدالله البوعينين في زيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجاريةالمكتب ونظام إدارة الدعوى.

المنامة - بنا

متخصص بسرقة أموال وهواتف اآلسيويين
المحكم��ة تق��رر حبس الش��اب المته��م 5 س��نين إلدانت��ه بالس��رقة باإلكراه

حكمت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى برفض اس���تئناف ش���اب وأيدت معاقبته بالس���جن لمدة 5 س���نين؛ إلدانته بواقعة 
س���رقة باإلك���راه اش���ترك مع���ه فيها آخر عس���كري، كالهما من ذوي األس���بقيات بمجال الس���رقة باإلك���راه، تعرضا فيها لعامل آس���يوي 

الجنسية )34 عاًما(، وسرقا منه بعد التعدي عليه بالضرب هاتفه النقال ومبلغ 61 ديناًرا في منطقة سند.

وكان المس���تأنف قد أودع في مستش���فى 
الطب النفسي من المحكمة المذكورة في 
واقع���ة أخرى مش���ابهة ارتكبها المتهم في 
وقت سابق، وورد خطاب من المستشفى 
مفاده أنه مس���ؤول عن تصرفاته وبكامل 

قواه العقلية.
وتتحص���ل وقائ���ع القضي���ة فيم���ا أبل���غ به 
المجن���ي علي���ه اآلسي���وي، ال���ذي ق���ال إنه 
أثن���اء وج���وده فج���ًرا ف���ي منطق���ة سن���د 
ال���ذي  إليص���ال طلب���ات خاص���ة بالمخب���ز 
يعمل فيه، الحظ أن الس���يارة التي تس���ير 
خلف���ه تق���وم بتش���غيل اإلض���اءة العالي���ة 
ل���ه بش���كل متك���رر، فتوق���ف عل���ى جان���ب 
الطريق لمعرفة السبب، فنزل من السيارة 
شخص���ان أحدهما المس���تأنف، وأشار إلى 

أن األخير ضربه بقبضة يده “بوكس” على 
بطن���ه وتمكن من سرقة محفظته وهاتفه 

النقال من السيارة والذا بالفرار.
وأض���اف أنه ت���م عرض صورة المس���تأنف 
وتعرف عليه ألنه لم يكن ملثما، في حين 
كان العسكري متلثما بواسطة “الجاكيت” 
الذي يرتدي���ه لكنه تعرف عليه في طابور 
التع���رف، كم���ا أن���ه عن���د حض���وره لمرك���ز 
الش���رطة شاه���د ذات الس���يارة الت���ي كان 
يستقلها المستأنف ومن معه متوقفة في 

مركز الشرطة.
وثبت بكش���ف االستعالم الجنائي الخاص 
بالمس���تأنف أنه سبق اتهامه والحكم عليه 

في قضايا مماثلة.
بتحقيق���ات  العس���كري  المته���م  وق���ّرر 

النياب���ة العس���كرية أنه اشت���رك في سرقة 
ع���دة أشخ���اص آسيويي���ن الجنس���ية م���ع 
المستأنف ذاته، مستقلين السيارة المبينة 
األوص���اف ب���األوراق وه���ي ذات الس���يارة 
الت���ي تع���ّرف عليه���ا المجني علي���ه بمركز 

الشرطة.
كم���ا أوض���ح أن دور المدان كان اإلمس���اك 
بالمجن���ي عليهم؛ حتى يتمك���ن هو بدوره 
من سرقتهم، مبيًنا أن الهواتف المسروقة 
بح���وزة  مازال���ت  عليه���م  المجن���ي  م���ن 

المستأنف.
وبالتحقي���ق م���ع المس���تأنف اعت���رف ب���أن 
المته���م العس���كري جاره ويس���كن معه في 
ذات المنطق���ة، وأنهم في حوالي الس���اعة 
3:00 فج���ًرا، شاهدا المجني عليه بمنطقة 

سن���د، ونزل ه���و والمتهم العس���كري الذي 
كان ملثًما منها، وضرب المجني عليه على 
بطنه، وأخذ منه هاتفه النقال ومحفظته.

بتاري���خ  المس���تأنف  للمحكم���ة أن  وثب���ت 
وآخ���ر عس���كري  2017، س���رق  م���ارس   2
والن���وع  الوص���ف  المبين���ة  المنق���والت 
ب���األوراق والمملوكة للمجن���ي عليه وذلك 
بطري���ق اإلكراه الواق���ع على المجني عليه 
سال���ف الذك���ر بأن ضربه بقبض���ة يده على 
القس���رية  بتل���ك الوسيل���ة  بطن���ه فتمك���ن 
م���ن تعطي���ل مقاومت���ه واالستي���الء على 
المس���روقات والف���رار به���ا وك���ان ذلك في 

الطريق العام.

يذكر أن المتهمين لديهما العديد من  «
األسبقيات، إذ ارتكبا 10 وقائع مختلفة 
مًعا، وأن المستأنف لوحده يحمل 39 
أسبقية في كشف االستعالم الجنائي 

-األسبقيات- الخاص به.

رفض���ت محكم���ة االس���تئناف العليا الجنائي���ة األولى اس���تئناف مدان 
واح���د من أص���ل 6 مداني���ن بواقعة تفجير س���يارة في س���احة ترابية 
مقابلة لمجمع س���يتي س���نتر في العام 2014، وأيدت معاقبته بالسجن 

لمدة 15 عاما المحكوم بها على جميع المدانين.

إل���ى  التفاصي���ل  وتش���ير 
بس���يارة  حري���ق  ح���دوث 
-تبين الحقا أنها مسروقة- 
كانت متوقفة في الساحة 
الترابي���ة المقابل���ة لمجم���ع 
وبع���د  سنت���ر،  الس���يتي 
دقائق انفج���رت اسطوانة 
موضوع���ة  كان���ت  غ���از 

بداخلها.
التحري���ات  إج���راء  وبع���د 
الواقع���ة  مرتكب���ي  ح���ول 
اتض���ح أن المتهمي���ن ه���م 
من ارتكب الواقعة، حيث 
قاموا بس���رقة السيارة من 
الكراج���ات بمنطق���ة  أح���د 
ال���دراز -تم تب���رأت المتهم 

الثالث من تهمة الس���رقة- 
المته���م  محركه���ا  وأدار 
الراب���ع بواسط���ة مفاتي���ح 
مصطنع���ه، وقام���وا بوضع 
لوح���ات مس���روقة عليه���ا، 
ضبطه���م،  يت���م  ال  حت���ى 
موق���ع  إل���ى  وأخذوه���ا 
االنفج���ار في حي���ن كانت 
أخ���رى  سي���ارة  ترافقه���م 
إلرجاعهم، حيث أوقفوها 
الترابي���ة  الس���احة  ف���ي 
المقابل���ة لمجم���ع الس���يتي 
سنتر، ووضع���وا اسطوانة 
وأشعل���وا  بداخله���ا،  الغ���از 
النار فيها، مما أدى النفجار 
االسطوانة وهي بداخلها.

15 عاما لمدان بتفجير سيارة

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى عقوبة السجن لمدة 5 سنين على رجل أعمال “48 عاًما - آسيوي الجنسية” 
ش���رع في االس���تيالء على مبلغ 195 ألف دينار، الذي ال يمتلكه في حس���ابه أصالً، باس���تعمال طريقة السحب Offline، كما 

ا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، عما أسند إليه من اتهامات. أيدت األمر بإبعاده نهائيًّ

موظفي���ن  أن  ف���ي  التفاصي���ل  وتتمث���ل 
البطاق���ات  نش���اط  بمتابع���ة  مختصي���ن 
االئتمانية الصادرة من الشركة التي يعملون 
فيه���ا والمتخصص���ة بإصدار تل���ك البطاقات 
االئتماني���ة، كانوا قد تفاج���أوا بمحاولة أحد 
الزبائن اآلسيويين االحتيال على الشركتين 
المجن���ي عليهما، إذ ضبطوا في اليوم التالي 
إلجراء عمليتي الس���حب استخ���دام المتهم 
 ”Offline“ بطريق���ة  االئتماني���ة  لبطاقت���ه 
الممنوعة في عمليات السحب؛ وذلك إلتمام 
عمليت���ي شراء بمبلغ وقدره 195 ألف دينار، 

الذي لم يكن متوفًرا في حسابه أصال.
وعلى إث���ر ذلك، تم إيق���اف العملية من قبل 
الش���ركة المس���حوب عليها تل���ك المبالغ وتم 
إب���الغ إدارة مكافحة الجرائ���م االقتصادية، 

م���ن  بضاعتي���ن  ش���راء  ح���اول  الزب���ون  أن 
الش���ركتين المجن���ي عليهم���ا تص���ل قيمته���ا 
للمبل���غ المذك���ور، وأف���ادوا في بالغه���م أنهم 
أم���روا بإيق���اف العمليتي���ن بعد اكتش���افهما، 
فضالً عن أنه لم يأخذ اإلذن من الش���ركة أو 

من البنك التابع له إلجراء تلك العمليات.
كما اتضح أن المس���تأنف استغ���ل قلة خبرة 
الموظف المسؤول بالشركتين في استعمال 
جه���از الس���حب اآلل���ي وتمك���ن م���ن تعطيل 
اإلنترنت عن الجهاز وأصدر رصيدين شراء 

ووقع عليهما.
محاولت���ه  ح���ال  الم���دان  عل���ى  وبالقب���ض 
مغادرة البالد بعد التعميم على بياناته، أنكر 
ما نس���ب إلي���ه، وقال إن���ه رج���ل أعمال في 
إم���ارة دبي، وأنه يمتل���ك شركتين إحداهما 

المناسب���ات  لتنظي���م  واألخ���رى  سياحي���ة 
والحفالت.

أن���ه تعاق���د م���ع شرك���ة آسيوي���ة  وأض���اف 
موجودة في بالده بموجب اتفاقية يحصل 
ع���ن طريقه���ا على عمول���ة قدره���ا 5 % من 
قيم���ة الصفق���ة الت���ي ستبرمها مع الش���ركة 
الم���وردة؛ الت���ي تنوي شراء مع���دات بحرية 

وأجهزة مالحة منها.
وأوض���ح ف���ي تفاصيل تل���ك االتفاقية التي 
أبرمه���ا م���ع الش���ركة اآلسيوي���ة، أنه���م كانوا 
ق���د طلبوا من���ه ش���راء معدات من الش���ركة 
البحريني���ة، وبالفعل حض���ر للمملكة وتوجه 
للش���ركة المشار إليها؛ وذلك لشراء المعدات 
المطلوبة من الشركة اآلسيوية، التي زودته 

بالسلع التي ترغب في شرائها.

ولف���ت إل���ى أن الش���ركة اآلسي���وية أودعت 
في حس����ابه البنكي قيمة تلك المعدات التي 
ترغب في شرائها، لكنه لم يس����تلم البضاعة، 
ولم يقم بإيداع أي مبلغ في حس����اب الشركة 
البحريني����ة، كم����ا تفاج����أ بالقب����ض علي����ه ف����ي 
مطار البحرين الدولي لحظة مغادرته للبالد.

رفض استئناف رجل أعمال شرع باالستيالء على 195 ألف دينار
ثبت للمحكمة أن الُمدان اآلسيوي ارتكب  «

بتاريخ 24 مايو 2016، اآلتي:

أوال: شرع في استعمال توقيع إلكتروني  «
لغرض احتيالي بأن قام بتغيير نظام جهاز 

السحب اآللي الخاص بالحساب البنكي 
 Offline للشركتين المجني عليهما إلى نظام

ثم قام بإدخال أرقام سرية وطبع رصيدين 
شراء بقيمة 195 ألف دينار رغم أن رصيده غير 

كاف لسداد هذا المبلغ.

ثانًيا: شرع في االستيالء على مبلغ وقدره  «
195 ألف دينار والمملوك للشركتين المجني 

عليهما؛ باالستعانة بطريقة احتيالية بأن 
قام بإدخال أرقام سرية في جهاز السحب 

الخاص بالشركتين، إال أنه خاب أثر الجريمة 
لسبب خارج عن إرادته وهو اكتشاف ذلك من 

قبل الشركة المصدرة للبطاقات االئتمانية 
المجني عليها مالكة جهاز السحب.

التهم

استغل قلة 
خبرة الموظف 

المسؤول 
بالشركتين في 
استعمال جهاز 

السحب اآللي
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رفع عدد البحرينيين العاملين بالقطاع حتى 43 ألف منتس��ب

زيادة حجم الصادرات إلى 20 %

والتج���ارة  الصناع���ة  وزي���ر  ق���ال 
مرك���ز  إن  الزيان���ي،  زاي���د  والس���ياحة 
حج���م  لزي���ادة  يه���دف  الص���ادرات 
 ،%  20 إل���ى   %  8 م���ن  الص���ادرات 
مبيًن���ا أنه قد تم وض���ع خطة طموحة 
بمعايي���ر  المقبل���ة  الخم���س  للس���نوات 

واضحة.
تصري���ح  خ���ال  الوزي���ر  وأض���اف 
افتت���اح  هام���ش  عل���ى  للصحافيي���ن 
مرك���ز “ص���ادرات البحري���ن” أن���ه م���ن 
أهداف المركز زيادة عدد البحرينيين 
العاملي���ن م���ن 36 ألف���ا إل���ى 43 أل���ف 
منت���ٍم للقط���اع، وخلق ف���رص جديدة 
البحرينيي���ن  للمصنعي���ن والمبتكري���ن 
لغزو أس���واق جديدة ف���ي المنطقة أو 

العالم.
وأوضح أن هدف المركز األساس دعم 
وتش���جيع الص���ادرات البحريني���ة م���ن 
منتج���ات وأفك���ار وخدم���ات للوصول 
إل���ى العالمي���ة، خصوصا فيم���ا يخص 
والمتوسط���ة،  الصغي���رة  الش���ركات 
وه���ي أه���م مب���ادرات مجل���س تنمي���ة 
والمتوسط���ة  الصغي���رة  المؤسس���ات 
الذي ُأسس بأمر من ولي العهد ويضم 
ف���ي مجل���س إدارات���ه وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة ومجلس التنمية 
االقتصادي���ة وصندوق العمل )تمكين( 

وبنك البحرين للتنمية.
ولف���ت إل���ى أن القصد م���ن الصادرات 
البحريني���ة  المنتج���ات  به���ا  ال يقص���د 
فقط، وإنما تش���مل الخدمات واألفكار 
والتركي���ز  البحريني���ة،  واالبتك���ارات 
األس���اس عل���ى المؤسس���ات الصغيرة 
والمتوسطة التي تم تصنيفها ضمن 3 
فئات، األولى المؤسسات التي لم تفكر 
بالتصدي���ر، والثاني���ة الذي���ن يمتلكون 
بتصدي���ر  قام���وا  أو  للتصدي���ر  فك���رة 
بع���ض  ولديه���م  مح���دودة  كمي���ات 
العوائق، واألخيرة هي الشركات التي 
تقوم بعمليات التصدير بش���كل متكرر 

ولكن تطمح بزيادة كميات التصدير.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة واضحة 
ل���كل من ه���ذه الفئ���ات حس���ب عمرها 

المؤسس���ات  م���ع  بالتع���اون  فئته���ا  أو 
المصرفي���ة ومؤسس���ة “ضم���ان”، مبيًنا 
أن بع���ض المؤسس���ات تق���وم بعملي���ة 
تصدي���ر روتين���ي وتحت���اج لمزي���د من 
الدع���م المال���ي أو لضمان الص���ادرات، 
المراح���ل  بداي���ة  ف���ي  مؤسس���ة  أو 
م���ن  لمزي���د  وتحت���اج  التصديري���ة 

التدريب والتوعية والتوجيه.
وأض���اف الوزير أن المركز هو انطاقة 
جديدة لدع���م الص���ادرات وجزء مهم 
لتوسيع قاعدة االقتصاد وضخ مجال 
جدي���د ف���ي النات���ج المحل���ي ويص���ب 
مباشرة في رؤية 2030 لخلق اقتصاد 

مستدام تنافسي واضح وشفاف.

الزياني مفتتحا مركز “صادرات البحرين”

الوزير يلقي كلمة في الفعالية

المنامة - القابضة للنفط والغاز

نجح���ت الش���ركة القابضة للنف���ط والغاز بإصدار ما قيمته مليار دوالر من س���ندات 
الضمان المالية المزدوجة. ويعتبر هذا اإلصدار الذي يش���مل 500 مليون دوالر من 
الس���ندات بنس���بة فائدة 7.625 % على فترة 6 س���نوات و500 مليون من السندات 
بنسبة فائدة 8.375 % على فترة 10 سنوات، الثاني ضمن برنامج الشركة القابضة 

للنفط والغاز والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دوالر بعد اإلصدار األول في 2017.

وحقق اإلصدار أهدافه من خال توسيع 
واستكم���ال  الدي���ن  استحق���اق  نط���اق 
متطلبات تمويل المش���اريع االستثمارية 
للشركة. وتلقى العرض دعما دولًيا قوًيا 
ج���ًدا، إذ ت���م تخصيص أكث���ر من 70 % 
م���ن الس���ندات المالية للمس���تثمرين من 
الوالي���ات المتح���دة والمملك���ة المتحدة، 
وإجمالي اكتتاب بمبلغ 2.5 مليار دوالر. 
الدولي���ة وه���ي  الصفق���ة  ه���ذه  وتتمي���ز 
الثاني���ة م���ن نوعه���ا ف���ي البحرين خال 
العام 2018، بإعادة فتح سوق البحرين 
لاستثم���ار بع���د اإلص���دار الس���يادي في 

شهر مارس.
وكان���ت الش���ركة القابضة للنف���ط والغاز 
ق���د عق���دت اجتماعات مع المس���تثمرين 
ف���ي لن���دن ونيوي���ورك وبوسط���ن قبي���ل 
فت���ح االكتت���اب م���ن خ���ال وف���د رفي���ع 
المس���توي برئاس���ة وزير النف���ط ورئيس 

مجل���س إدارة الش���ركة القابض���ة للنف���ط 
آل  ب���ن خليف���ة  الش���يخ محم���د  والغ���از 
خليفة، واألعضاء القائم بأعمال الرئيس 
التنفي���ذي ظافر الجاهم���ة، المدير العام 
لاستثم���ار قيص���ر زم���ان، ومدي���ر إدارة 

المحفظة االستثمارية حسن العلوي.

وقال الوزير “يعتبر هذا اإلصدار  «
أساسًيا للشركة القابضة 

للنفط والغاز، حيث إننا أكملنا 
تمويل العام وسنواصل تنفيذ 

برنامجنا االستثماري. ولقد كانت 
صفقة التمويل ناجحة للشركة 

وتمثل عالمة أساسية في تجارة 
المعامالت المهمة في مملكة 

البحرين. كما تمثل خطوة جديدة 
في تأمين االستراتيجية المستمرة 

لمتابعة االستثمار والتوسع في 
قطاع النفط والغاز في المملكة “.

“القابضة للنفط”: سندات بمليار دوالر

12 نوفمبر 2018 االثنين
4 ربيع األول 1440

المنامة - المصرف المركزي

المنامة – المصرف المركزي

أص���در مص���رف البحري���ن المركزي أم���س ورقة 
استش���ارية جديدة تتضمن مس���ودة توجيهات 
بش���أن “الخدم���ات المصرفية المفتوح���ة”، وهو 
مفه���وم جدي���د نس���بًيا قائ���م عل���ى فك���رة رب���ط 
بن���وك التجزئ���ة المرخصة والمؤسس���ات المالية 
م���ع الش���ركات المتخصص���ة ف���ي التكنولوجي���ا 
المالية “الفينتك” والت���ي تقدم خدمات مبتكرة 

للمستهلكين. 
وتتضمن الخدمات المصرفية المفتوحة توفير 
“خدم���ات معلوم���ات الحس���اب”، وه���ي خدم���ة 
عب���ر اإلنترن���ت توف���ر معلوم���ات مدمج���ة حول 
حس���ابات الدفع المتعلقة بمعامات العماء مع 
مختلف البنوك ومصدري البطاقات )أو شركات 

التمويل( ومزودي خدمات الدفع. 
عب���ر  فه���ي خدم���ة  الدف���ع”  “ب���دء  أم���ا خدم���ة 
اإلنترن���ت تنطوي عل���ى بدء تحوي���ل الدفع من 
أي مرخ���ص له مرتب���ط مع العميل عب���ر تطبيق 
واحد أو تطبيقات برمجية أو جهاز محمول أو 

وسائط أخرى.
وتأت���ي ه���ذه المب���ادرة كجزء م���ن تحديث أكبر 
للقط���اع المال���ي البحريني الذي يج���ب أن يظل 
منافًسا في مواجهة الطلب على االتصال ضمن 

الخدمات المالية وقطاع التجارة اإللكترونية. 
إن العدد المتزايد م���ن نماذج األعمال التجارية 
)الفينت���ك(”،  المالي���ة  “التكنولوجي���ا  الجدي���دة 
والخطوات السريعة في التكنولوجيا واالتصال 
العالمي للتج���ارة اإللكترونية، تقع ضمن صميم 
المب���ادرات الرقابية في أجزاء كثيرة من العالم 
في فتح المجال المصرفي ألطراف ثالثة للدفع 

والحلول ذات الصلة.
وتهدف هذه التوجيهات تأكيد توجه المصرف 
المرك���زي لتعزي���ز االبتك���ار والمنافس���ة وتعزي���ز 
مراع���اة  م���ع  المال���ي  النظ���ام  داخ���ل  الكف���اءة 
اتجاه���ات المس���تهلكين المتغي���رة. فيم���ا يل���ي 
وبالتحدي���د، بعض اآلث���ار المتوقعة على النظام 

المصرفي من منظور المستهلك:
• قن���وات جدي���دة للدف���ع عب���ر اإلنترن���ت ب���دون 

استخدام بطاقات االئتمان/  بطاقات الخصم.
الع���رض التجميع���ي أو العموم���ي أو المدم���ج   •

لبيان���ات حس���اب العمي���ل أو مرك���زه المالي لدى 
)بن���وك  المالي���ة  الخدم���ات  مقدم���ي  مختل���ف 

ومؤسسات مالية أخرى(. 
الميزاني���ة  وإع���داد  المالي���ة  اإلدارة  أدوات   •

للمستخدمين. 

• انخفاض الرسوم والتكاليف للعميل.
الرئيس���ة  الفوائ���د  م���ن  االستف���ادة  يت���م  ول���ن 
للمص���ارف المفتوح���ة إال إذا ك���ان هن���اك قب���ول 
واس���ع، والقي���ام بالرب���ط بش���كل آم���ن وبكلف���ة 
عل���ى  المرك���زي  المص���رف  ويس���عى  معقول���ة. 
وماحظ���ات  النظ���ر  وجه���ات  عل���ى  الحص���ول 
القط���اع المال���ي على ه���ذه الورقة االستش���ارية 
)مسودة التوجيهات( والتي سيتم االنتهاء منها 

في وقت قريب جًدا.
وقال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج 
“يس���رنا أن نعل���ن ع���ن إطاق مص���رف البحرين 
المرك���زي للمبادرة المصرفي���ة المفتوحة تماشًيا 
مع سعيها الحثيث لتحديث القطاع والمساعدة 
ف���ي وضع أفض���ل المعايي���ر الرقابي���ة للخدمات 
المالي���ة الجدي���دة والمبتك���رة. ويتماشى اإلطار 
التنظيم���ي م���ع أفض���ل المعايي���ر الدولي���ة، مم���ا 
يخل���ق نظاًما بيئًي���ا سليًما للحف���اظ على مكانة 
البحرين القوية كمركز مالي رائد في المنطقة“.

ويس���عى “المركزي” للحص���ول على الماحظات 
بش���أن الورق���ة االستش���ارية ف���ي موع���د أقصاه 
25 نوفمب���ر 2018؛ م���ن أج���ل االنتهاء من وضع 

اللوائح التنظيمية قبل نهاية العام.

العالم���ي  أبوظب���ي  س���وق  م���ن  كل  أعل���ن 
توقي���ع  ع���ن  المرك���زي  البحري���ن  ومص���رف 
مذكرة تفاهم تهدف إلى تش���جيع وتس���هيل 
االبتك���ار في الخدمات المالية لدى اإلمارات 

والبحرين. 
ووق���ع االتفاقي���ة كل م���ن وزي���ر الخارجي���ة 
والتعاون الدولي في اإلمارات سمو الش���يخ 
عبد هللا بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية 
الش���يخ خالد بن أحم���د بن محمد آل خليفة، 

وذلك خال حفل التوقيع بالمنامة.
قاع���دة رسمي���ة  التفاه���م  وتش���كل مذك���رة 
ل���كا الس���لطتين للتع���اون بش���أن المبادرات 
والجه���ود التنظيمي���ة ف���ي تعزي���ز وتطوي���ر 
القطاعات المالية في كا البلدين، وبموجب 
االتفاقي���ة، ستتمكن فرق مص���رف البحرين 
م���ن  العالم���ي  أبوظب���ي  وس���وق  المرك���زي 
والتع���اون  الصل���ة  ذات  المعلوم���ات  تب���ادل 

ف���ي اإلشراف عل���ى التكنولوجيا المالية في 
الوالية القضائية المعنية. 

المس���تمر  االلت���زام  الش���راكة  ه���ذه  وتع���زز 
لس���وق أبو ظبي العالم���ي ومصرف البحرين 
التكنولوجي���ا  ف���ي دع���م مجتم���ع  المرك���زي 
المالي���ة ومجتم���ع ري���ادة األعم���ال وتحفي���ز 
زيادة النمو في اإلمارات والبحرين ومنطقة 

الشرق األوسط بشكل أوسع.
وق���ال محاف���ظ مص���رف البحري���ن المركزي 
رشيد المعراج “يس���رنا أن نستمر في تطوير 
إط���ار التع���اون مع س���وق أبو ظب���ي العالمي 
في مج���ال التكنولوجي���ا المالي���ة واالبتكار، 
كم���ا تمثل مذك���رة التفاهم ه���ذه أهمية دور 
الجه���ات الرقابي���ة ف���ي خل���ق بيئ���ة حاضنة 
لصناع���ة التكنولوجي���ا المالي���ة وتش���جيعها 

لصالح الشركات الرائدة في البلدين”.
تنظي���م  لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 

أبوظب���ي  س���وق  ف���ي  المالي���ة  الخدم���ات 
العالمي، ريتشارد تينق “تشكل هذه الشراكة 
االستراتيجي���ة بي���ن سوق أبوظب���ي العالمي 
ومصرف البحرين المركزي تطورا كبيرا في 
القطاع المالي وتسهم في فتح المجال أمام 
المزيد من فرص أعمال التكنولوجيا المالية 
عب���ر الح���دود م���ن خ���ال التع���اون الوثي���ق 

والشراكات وتبادل األفكار”.
المالي���ة  التكنولوجي���ا  “تش���كل  وأض���اف 
والتحول الرقمي أركان���ا أساسية لمجتمعي 
األعم���ال في أبوظبي والبحري���ن، وباعتباره 
للتكنولوجي���ا  ومرك���ًزا  دولًي���ا  مالًي���ا  مرك���ًزا 
المالي���ة في منطقة الش���رق األوسط وشمال 
إفريقي���ا، يتطلع سوق أبوظب���ي العالمي إلى 
العمل بش���كل وثيق مع الس���لطات والشركاء 
ذوي التفكير المماثل لدعم التقدم اإليجابي 

في أسواقنا وفي اقتصاداتنا”.

“المركزي” يصدر ورقة استشارية جديدة تتضمن مسودة التعليمات

مذك��رة تفاهم بين “أبوظبي العالم��ي” و“البحرين المركزي”

توجيهات بشأن “الخدمات المصرفية المفتوحة”

تشجيع االبتكار في القطاع المالي

قال الوزير الزياني إنه ال توجد سوق بعينها مستهدفة وانما يعتمد على  «
الشركات التي ستقدم الخدمات حيث إنها على معرفة باألسواق، والهدف هو 

تنويع قاعدة االقتصاد في البحرين وسيتم دراسة كل فرصة بحد ذاتها لمعرفة 
ما الطموحات التي تلبيها ألصحاب المؤسسات. وعند سؤاله عن ميزانية 

المركز، أشار إلى أن هناك ميزانية تشغيلية والدعم من مؤسسات خارجية 
وتم اإلعان أمس )األحد( عن تعاون مع بنك البحرين اإلسامي وبنك البحرين 
للتنمية، إذ سيقومان بالدعم المالي بضمانات من المركز لتسهيل الحصول على 
الدعم للمؤسسات. والشق المهم هو التعاون مع مؤسسة “ضمان” التي ستفتح 

المجال للمصنعين وأصحاب األفكار البحرينية للدخول إلى أسواق جديدة كان 
هناك تخوف في الدخول إليها سابقا. وفي سياق آخر، أكد أن شركة جرامكو 

هي أول الشركات البحرينية التي حصلت على استرجاع مبلغ معين من 
الضرائب التي فرضت أخيرا على األلمنيوم مع أميركا، وهي بادرة خير ونأمل 

أن تحظى بقية الشركات بمثل هذه الخطوات.

األسواق المستهدفة

زينب العكري من السنابس

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املرحلية املوحدة - 

مكا يف 30 سبمترب 2018  )مراجعة(

للتسعة األهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2018  )مراجعة(

للتسعة األهشر املنهتية  30 سبمترب 2018  )مراجعة(

للتسعة األهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2018  )مراجعة(

)مراجعة(

30 سبمترب

2018

)مدققة(

31 ديمسرب 

2017

األصول

 1,823  1,431 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 13,004  15,840 مراحبة مستحقة القبض

 15,500 7,991مستحقات لدى البنوك

 5,071 2,484مضاربات مستحقة القبض

 5,851 1,972متويالت مستحقة القبض

 73,461 73,580استمثارات يف الصكوك

 5,651 4,953استمثارات االهسم والصناديق املالية

 27,547 27,008االستمثارات العقارية

 139 138معدات

 1,366 2,502أصول أخرى

 149,413  137,899 مجموع األصول

للتسعة األهشر املنهتية يف

30 سبمترب
2018

30 سبمترب
2017 

من األنشطة التشغيلية   26,619  )5,065(صايف النقد )املستخدم يف( 

 26,619  )5,065(صايف التغري يف النقد وما يف حمكه

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 37,198  25,262 النقد وما يف حمكه يف 30 سبمترب

*مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

للتسعة األهشر املنهتية يفللثالثة األهشر املنهتية يف

30 سبمترب

2018

30 سبمترب

2017

30 سبمترب

2018

30 سبمترب

2017

ايرادات من:

 4,617  2,605  1,751  846 األستمثار يف الصكوك

االستمثارات يف األهسم والصناديق 
املالية

 1  9  60  38 

 62  161  35  68 مستحقات لدى البنوك

 285  752  98  622 مستحقات المتويل

 87  44  36  11 مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل  خمصوما مهنا : 
املستمثرون  الصكوك قصرية االجل - 

 )1,296()1,587(  )493()573( والبنوك

 975   1,436   2,035  3,793 

 346  358  81  217 رسوم من املعامالت البنكية

 1,147  965  366  308 ارباح اإلجارة 

الصايف  20  )2( )1( -   العمالت األجنبية - 

 116  242  2  7 ارباح أخرى

 5,422  3,598  1,884  1,507 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 2,004  1,775  589  541 تاكليف املوظفني 

 773  708  270  250 مرصوفات عامة وادارية  

 543  543  181  181 االسهتالك

 3,320  3,026  1,040  972 مرصوفات التشغيل  

صايف الرحب للفرتة قبل 
خمصص االمضحالل 

 535  844   572    2,102  

 -    280  -    -   صايف املسرتدات خلسائر االئمتان

خسائر القمية العادلة غري احملققة من 
االستمثارات يف الصناديق

   -    - )285(    - 

)خمصصات اإلمضحالل( املسرتدات 
صايف من اإلستمثارات - 

)14(    -  9 )33( 

 2,069  576  844  521 صايف الرحب  للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

 93,461  82,739 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 979  972 مستحقات املوظفني

 832  1,478 مطلوبات أخرى

 95,272  85,189 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,567  8,282 احتياطات

 )13,465( )14,611()خسائر مرتامكة(

 54,141  52,710 مجموع حقوق املسامهني 

 149,413  137,899 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
مجموع حقوق )خسائر مرتامكة(األحتياطات 

املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة

   املايل رمق 30 مكا هو يف 1 يناير 2018 

 59,039 

  - 

 3,881 

 - 

 

 2,226 

 - 

 2,460 

 - 

 

 8,567 

 - 

)13,465( 

)2,007( 

 54,141 

)2,007( 

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد املعاد عرضه يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

   - 

-

   - 

-

   - 

-

   - 

)285( 

   - 

)285( 

 576 

 285 

 576 

   - 

 52,710  )14,611( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 30 سبمترب 2018 

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للفرتة

 59,039 

   - 

 3,669 

   - 

 2,226 

   - 

 2,460 

   - 

 8,355 

   - 

)15,370( 

 2,069 

 52,024 

 2,069 

 54,093  )13,301( 8,355  2,460  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 30 سبمترب 2017 

www.lmcbahrain.com املوقع االلكرتوين  info@lmcbahrain.com الربيد االلكرتوين فاكس 17568569 973+   س.ت. 49092 ص.ب. 11567  املنامة مملكة البحرين   هاتف 17568568 973+   مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )مقفلة( 

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 1 نومفرب 2018  

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي  1 نومفرب 2018

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( 

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
30 سبمترب 2018 )مراجعة(

تتذاكى بعض الش���ركات عند اإلعان 
ف���ي  كأخب���ار  المالي���ة  نتائجه���ا  ع���ن 
الصح���ف المحلي���ة، حيث تعم���د إلى 
الخس���ائر  األرب���اح/  صاف���ي  إخف���اء 
بي���ن طي���ات الخب���ر، ف���ي حي���ن تبرز 
أي  أو  مث���ا،  التش���غيلية  اإلي���رادات 
لتوه���م  إيجابي���ة،  “ضخم���ة”  أرق���ام 
القارئ والمتابع بأن إنجازاتها طيبة.

مصرف البحري���ن المركزي بالمرصاد، 
وه���و شديد الرقابة والماحظة، لكنه 
به���ذه الحال���ة غي���ر معن���ي بصياغ���ة 
“تحرير” األخبار، حيث يهمه اإلعان 
ال���دور  ليبق���ى  فق���ط،  النتائ���ج  ع���ن 
األكب���ر عل���ى المح���رر الذي ل���زم عليه 
إب���راز الحقيق���ة للناس.. ه���ل يتحكم 

المُعلن؟، معادلة صعبة الحل.

المحرر

الصادرات ال يقصد بها المنتجات فحس��ب بل تشمل الخدمات واالبتكارات
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يق���ام مع���رض “الجواه���ر العربي���ة 2018”، أضخم وأرقى معرض للمجوهرات والس���اعات في الش���رق األوس���ط بمرك���ز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2018. وينطلق هذا الحدث الس���نوي المرموق في عامه الس���ابع 

والعشرين تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

جدي���دة  مجموع���ة  الع���ام  ه���ذا  ويض���م 
والس���اعات  المجوه���رات  م���ن  وفاخ���رة 
واألحج���ار الكريم���ة والُحل���ي الت���ي تقدر 
للبي���ع  ستع���رض  دوالر  بملي���ار  قيمته���ا 
للجمه���ور والتج���ار. ويس���تقبل المع���رض 
زواره مجانا بدون رسوم، وتتوقع شركة 
ي���و ب���ي إم إدارة المع���ارض العربية وهي 
الش���ركة المنظم���ة للمع���رض، أكثر من 50 
ألف  زائر على مس���احة تزيد عن 21 ألف  

متر مربع على مدار 5 أيام.
سيت���م الترحي���ب بال���زوار من قب���ل أكثر 
من 550 ع���ارض محلي وإقليمي ودولي 
والذين سيطلقون خطوط إنتاج جديدة 
م���ع عرض أحدث مجموعاتهم من القطع 

المحدودة والحصري���ة بمعرض الجواهر 
العربية 2018.  

وقال مدير التس���ويق والمبيعات بشركة 
يو ب���ي إم إدارة المعارض العربية، فوزي 
الش���هابي “يعتبر معرض الجواهر العربية 
2018 منص���ة نابض���ة بالحي���اة للصاغ���ة 
أح���دث  لع���رض  المجوه���رات  وتج���ار 
منتجاته���م ف���ي س���وق الش���رق األوس���ط 
المع���رض  ه���ذا  يتي���ح  حي���ث  الحي���وي، 
م���ن  والزائري���ن  للمس���تهلكين  الزاخ���ر 
التجار فرص���ة سنوية لالطالع على أكبر 
مجموع���ة م���ن المجوه���رات والس���اعات 
في الش���رق األوسط، ومواكبة واكتشاف 
التصميم���ات  م���ن  جدي���د  ه���و  م���ا  كل 

والتش���كيالت والقط���ع المتمي���زة في جو 
فريد من نوعه”.

بي���وت  ع���ودة  الع���ام  ه���ذا  سيش���هد 
العالمي���ة  والس���اعات  المجوه���رات 
الش���هيرة ف���ي مع���رض الجواه���ر العربية 
2018، بم���ا ف���ي ذلك العالم���ات التجارية 
الرائ���دة. وسيك���ون ه���ذا الح���دث بمثابة 
منص���ة للعديد م���ن العارضي���ن الدوليين 
لتقدي���م مجموع���ات حصري���ة  البارزي���ن 
وقطع محدودة للمهتمين بس���وق الشرق 

األوسط.
وإضاف���ة إل���ى ه���ذه العالم���ات التجارية 
الش���هيرة هن���اك مجموع���ات وطني���ة من 

الدول الرائدة في تصدير المجوهرات. 

المنامة - يو بي إم إدارة المعارض العربية

عودة “الجواهر العربية 2018” 20 نوفمبر
ت����ح����ت رع�����اي�����ة ص�����اح�����ب ال����س����م����و ال���م���ل���ك���ي رئ�����ي�����س ال����������وزراء

تفعيل مبادرة “حزام واحد.. طريق واحد”
وفــد بحــرينــي رفيــع يــزور الصيـــن لتعــزيــز العــالقــات االقتصـاديـــة

 ي���زور وف���د اقتصادي بحريني رفيع المس���توى الصين هذا األس���بوع ف���ي زيارة ينظمها 
مجل���س التنمي���ة االقتصادية بالبحرين به���دف تعزيز العالقات االقتصادي���ة والتجارية 
بي���ن البلدي���ن. واكتس���بت العالقات الثنائية زخم���ًا متزايدًا منذ زي���ارة جاللة الملك حمد 
للصي���ن في الع���ام 2013، وتتمتع البحري���ن بمكانة مثالية للع���ب دور مركزي في مبادرة 

“حزام واحد.. طريق واحد” الصينية.

ويتأل���ف الوفد البحرين���ي برئاسة محافظ 
ب���ن  هش���ام  الش���يخ  العاصم���ة،  محافظ���ة 
عبدالرحم���ن آل خليفة، الرئي���س التنفيذي 
خال���د  االقتصادي���ة،  التنمي���ة  لمجل���س 
الرميح���ي، سفي���ر البحري���ن ل���دى الصي���ن، 
أنور العب���د هللا، رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناع���ة البحرين، سمير هللا ناس، 

وممثلين عن القطاعين الخاص والعام.
وستك���ون مدين���ة شنجن المحط���ة األولى 
ف���ي جول���ة تس���تمر 9 أيام للم���دن والمراكز 
التجاري���ة الرئيس���ة ف���ي الصي���ن. وسيزور 
الوف���د مدين���ة هانغتش���و وشيجياتش���وانغ 

والعاصمة بكين، ليواصل استكشاف سبل 
تعمي���ق التع���اون االقتص���ادي م���ع الصين. 
ويلتق���ي الوف���د خ���الل الزيارة بمس���ؤولين 
حكوميي���ن صينيي���ن، منهم شي���ن روغوي، 
عم���دة مدينة شنجن، وحاكم���ي مقاطعتي 
تش���جيانغ وخبي، باإلضافة إلى العديد من 

قادة األعمال الصينيين.
ويحض���ر الوف���د رفي���ع المس���توى منت���دى 
ومع���رض  لألعم���ال”  شنج���ن   - “البحري���ن 
وه���و  المتقدم���ة،  للتكنولوجي���ا  الصي���ن 
الح���دث التكنولوج���ي األب���رز ف���ي الصين، 
باإلضاف���ة إلى زيارة مركز ه���واوي للبحث 

والتطوير. 
من جانبه، قال الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
“إن هذه الزيارات االستراتيجية تؤكد على 
اهتم���ام البحرين ببناء عالق���ات اقتصادية 
أعم���ق م���ع الصي���ن تعزي���زًا ل���روح التع���اون 

المتنامية بين بلدينا على مر السنين”. 
“ته���دف  الرميح���ي  خال���د  ق���ال  وب���دوره، 
ه���ذه الزي���ارات لتحقي���ق أه���داف مجل���س 
التنمي���ة االقتصادي���ة لج���ذب االستثمارات 
إل���ى المملك���ة، وتنمي���ة االقتص���اد الوطني، 
والمساهمة في خلق فرص عمل نوعية في 
السوق المحلي. ونحن سعيدون بالمشاركة 
ف���ي معرض الصي���ن للتكنولوجيا المتقدمة 
وع���رض  التوال���ي  عل���ى  الثالث���ة  للس���نة 
المج���االت الت���ي يمكن للش���ركات الصينية، 
خصوص���ًا العامل���ة ف���ي قط���اع تكنولوجي���ا 
م���ن  المعلوم���ات واالتص���االت، االستف���ادة 
الف���رص الت���ي تقدمه���ا البحري���ن ومنطق���ة 

الخليج ككل “.
البيني���ة غي���ر  التج���ارة  أن إجمال���ي  يذك���ر 
النفطي���ة بي���ن البحرين والصي���ن ارتفع من 
872 مليون دوالر في العام 2009 إلى أكثر 

من 1.7 مليار دوالر في العام 2017.

المنامة - مجلس التنمية

المحرق - باس

تقدم ش���ركة خدمات مطار البحرين “باس” خدماتها التموينية في معرض البحرين الدولي 
للطي���ران، وال���ذي يق���ام ف���ي الفترة ما بي���ن 14 إلى 16 نوفمب���ر الجاري. حيث تس���تعد إدارة 
التموي���ن ف���ي “باس” لتوفير بوفيه الطعام على مدى 3 أيام في الخيمة المخصصة بمعرض 
الطي���ران، وذل���ك عب���ر توفير وجبات طعام فاخ���رة ومميزة لزّوار المع���رض المتوقع أن يبلغ 

عددهم نحو 70 ألف زائر.

وق���ال مدير أول التموين مس���لم النابلس���ي “ 
تمتلك )باس( سعة استيعابية كبرى من خالل 
إدارة التموي���ن، السيم���ا وأن الش���ركة تق���وم 
بتحضير نحو 6.5 مليون وجبة طعام سنويًا 
للطائ���رات الت���ي تس���تخدم مط���ار البحري���ن 
الدول���ي، باإلضافة إلى توفي���ر التموين لعدد 
ف���ي  والصحي���ة  الصناعي���ة  المنش���آت  م���ن 
البحري���ن، وتبلغ المس���احة اإلجمالي���ة إلدارة 

التموين نحو 11 ألف متر مربع.
وأض���اف “إدارة التموين فخ���ورة باستيفائها 
الت���ي   22000 اآلي���زو  شه���ادة  متطلب���ات 
تع���د بمثاب���ة معيار دول���ي يح���دد المتطلبات 
الغذائي���ة  الس���المة  إدارة  بنظ���ام  الخاص���ة 
وضمان الجودة. وهي كذلك متوافقة بشكل 
تام م���ع المعايي���ر الدولية للصحة والس���المة 

 .”)HACCP(
على صعي���ٍد متصل، فإن “ب���اس” تعد المقدم 

الرسمي لخدمات المناولة األرضية للمعرض، 
ه���ذا  ف���ي  تراكمي���ة  خب���رات  تمتل���ك  وه���ي 

المجال.

“باس” تقدم التموين لزوار “الطيران”

مهلة 6 أشهر للمستأجرين إلزالة المباني الصناعية
ــه ــائ ــغ إل أو  تـــجـــديـــد  دون  الـــعـــقـــد  ـــاء  ـــه ـــت ان ـــة  ـــال ح فــــي  ـــري  ـــس ي الــــقــــرار 

أص���در وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة 
زاي���د الزيان���ي ق���راًرا بتعديل بع���ض أحكام 
الالئح���ة التنفيذي���ة للمرس���وم بقانون رقم 
)28( لس���نة 1999 بش���أن إنش���اء وتنظي���م 
المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم )1( 

لسنة 2000.
ونص���ت المادة األول���ى من الق���رار على أنه 
يس���تبدل بن���ص الم���ادة )29( م���ن الالئح���ة 
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )28( لس���نة 

1999، النص اآلتي: 
الم���ادة 29: م���ا ل���م يقت���ض العق���د بخ���الف 
ذل���ك، فإنه في حالة انتهاء مدة العقد دون 
تجدي���د، أو ف���ي حال���ة إلغائ���ه وع���دم رغبة 

والمنش���آت  بالمبان���ي  باالحتف���اظ  ال���وزارة 
القائم���ة عل���ى القس���يمة الصناعي���ة، فيت���م 
المس���تأجر  ال���وزارة  تمن���ح  اآلت���ي:  اتب���اع 
مهل���ة ال تزيد عن ست���ه أشهر إلزالة المباني 
والمنش���آت المكتمل���ة وغي���ر المكتملة على 
القس���يمة الصناعية من تلقاء نفس���ه وعلى 
نفقت���ه الخاص���ة، أو االتف���اق م���ع مس���تثمر 
آخر ببيع تلك المباني والمنش���آت إليه، على 
أن يق���وم المس���تثمر الجدي���د - وقبل إتمام 
عملي���ة البي���ع - بالحص���ول عل���ى الموافق���ة 
المس���بقة م���ن ال���وزارة باستئجار القس���يمة 

الصناعية.
وف���ي حال���ة ع���دم قي���ام المس���تأجر بإزال���ة 
المبان���ي والمنش���آت القائمة على القس���يمة 
الصناعي���ة، أو بيعها خالل المهلة الممنوحة 

ل���ه بموجب الفقرة الس���ابقة، تق���وم الوزارة 
بتعيي���ن ثالث���ة مثمني���ن عقاريي���ن لتقيي���م 
المبان���ي والمنش���آت القائمة على القس���يمة 
الصناعي���ة بغ���رض بيعها على أي مس���تثمر 
آخ���ر يرغ���ب باستئج���ار القس���يمة، على أن 
يقوم المستثمر الجديد بدفع قيمة المباني 
والمنش���آت، مع احتفاظ الوزارة بمبلغ البيع 
للمس���تأجر الذي قام بالبناء لُتسلمه في أي 
وق���ت، دون أن يك���ون ل���ه ح���ق االعت���راض 
على مبل���غ التثمين أو مبل���غ البيع أو عملية 
الدفع، وذلك كله دون اإلخالل بحق الوزارة 
في استقطاع أية مبالغ تكون مستحقة لها 

على المستأجر، بما فيها مبلغ التثمين.
وف���ي حال���ة تع���ذر حص���ول ال���وزارة عل���ى 
المبان���ي  بش���راء  يرغ���ب  جدي���د  مس���تثمر 

والمنشآت القائمة على القسيمة الصناعية، 
يح���ق له���ا إزال���ة ه���ذه المبان���ي والمنش���آت 
على نفقة المس���تأجر، ويكون لها الحق في 
الرج���وع عليه بم���ا تكّبدته م���ن مصروفات 
في سبي���ل إزالة ه���ذه المباني والمنش���آت. 
وف���ي جمي���ع األح���وال، ال يحق للمس���تأجر 

مطالبة الوزارة بأية تعويضات.

التحقيق اإلداري في المخالفات

كما تمت إضاف���ة مواد جديدة إلى الالئحة 
التنفيذي���ة وفًق���ا للم���ادة الثانية م���ن القرار 
كان���ت أبرزها م���ادة )37( للتحقيق اإلداري، 
وتضمن���ت ه���ذه الم���ادة العديد م���ن النقاط 
منها: يجوز لإلدارة أن تجري تحقيًقا إدارًيا 
إذا ارت���أت م���ن تلق���اء نفس���ها أو بن���اًء على 

م���ا تتلقاه م���ن بالغ���ات أو شك���اوى جّدية، 
للتحق���ق م���ن أية مخالف���ة على المس���تأجر 
التنفيذي���ة  والئحت���ه  القان���ون  ألحك���ام 
والق���رارات الص���ادرة تنفيًذا ل���ه، ويجوز لها 
أن تج���ري التحقيق إذا قام���ت لديها دالئل 
جّدي���ة تحملها على االعتقاد ب���أن المخالفة 
عل���ى وش���ك الوق���وع، وكان من ش���أن فتح 

تحقيق أن يمنع وقوعها.
ويج���ب عل���ى المس���تأجر تقديم م���ا يطلبه 
القائ���م بالتحقي���ق من مس���تندات أو أوراق 
أو بيان���ات أو معلوم���ات تتعل���ق بالمخالف���ة 
محل التحقي���ق، وأن يجيب على ما ُتطرح 
علي���ه م���ن أسئل���ة واستفس���ارات لتمكي���ن 
القائ���م بالتحقيق من إنجاز مهمته وكش���ف 

الحقيقة في موضوع التحقيق.

ويج���ب عل���ى اإلدارة ف���ي سبي���ل التحقيق 
مراع���اة ع���دد م���ن اإلج���راءات والضواب���ط 
إج���راء  قب���ل  المس���تأجر  إخط���ار  أبرزه���ا: 
موج���ز  ببي���ان  ك���اف  بوق���ت  التحقي���ق 
بالمخالف���ة أو المخالف���ات مح���ل التحقيق. 
تمكين المس���تأجر من إب���داء أوجه دفاعه، 
أراد  باالستعان���ة بمح���ام إن  ل���ه  والس���ماح 
ذل���ك. كتاب���ة التحقيق وإثبات���ه في محضر 
يتم إع���داده وفقا لإلج���راءات المتبعة في 

إعداد محاضر التحقيق اإلداري.

من الضوابط أيضا المحافظة على  «
سرية المعلومات المتصلة بالتحقيق، 

وعدم جواز اإلفصاح عنها إال في الحدود 
المقّررة قانوًنا. وألغت المادة الثالثة من 

القرار كل نص يتعارض مع أحكامه.

 أمل الحامد

مسلم النابلسي

خالد الرميحي 

تح���ت رعاي���ة وزي���ر الصناعة والتجارة والس���ياحة زايد الزياني، انطلقت صباح أم���س أعمال المؤتمر الدولي المهني الس���ادس الذي ينظمه 
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، تحت عنوان “مستقبل مهنة المحاسبة في ظل ثورة المعرفة”، وذلك بفندق ويندهام جراند. 

وخ���الل كلمت���ه االفتتاحية أش���ار الوزير إلى 
أن االقتص���اد العالم���ي بصورة عام���ة وما تمر 
به اقتصاديات الدول الناشئة بصورة خاصة 
م���ن منعطفات وتحدي���ات مس���تمرة يتطلب 
المزي���د من الدق���ة والقراءة الجي���دة للفرص 
المتاحة، ولكون التقارير المحاسبية من أهم 
عناصر جذب االستثمارات ورؤوس األموال 
األجنبية وتوطين االستثمارات المحلية، إلى 
جان���ب كونها مصدًرا م���ن المصادر األساسية 

التخ���اذ الق���رار، ف���إن مكانة ه���ذه المهنة تبرز 
وتتصدر االهتمامات باعتبارها إحدى الركائز 
المهم���ة والدعائ���م الُمع���ززة للتنمية الش���املة 

والمستدامة.
م���ن جهت���ه، أش���ار رئي���س المجم���ع الدول���ي 
العرب���ي للمحاسبي���ن القانونيي���ن ط���الل أب���و 
غزال���ة أن���ه خ���الل عش���رين سنة م���ن تاريخه 
ستنتقل مهنة تدقيق الحسابات من “اإلنسان 
المدقق” إل���ى “البرنامج المدقق” كما سيكون 

البرنام���ج المدق���ق أكثر دقة وسرع���ة وقدرة 
على اكتش���اف األخط���اء والمخالفات، ومبنًيا 
عل���ى معايي���ر المحاسب���ة الدولي���ة، ومعايي���ر 
التدقي���ق الدولي���ة، وعل���ى برنام���ج التدقي���ق 
الكتش���اف المخالف���ات واألخط���اء مقارنة مع 
المعايير، كما ستكون المنافس���ة بين شركات 
ومكات���ب التدقيق بناء عل���ى جودة البرنامج 
المدق���ق، وف���ي المرحل���ة االنتقالي���ة سيكون 
“البرنام���ج  ليصب���ح  ي���ؤدي  انتق���ال  هنال���ك 

وينته���ي  “المدق���ق”  بأن���ه  يع���رف  المدق���ق” 
وج���ود “اإلنس���ان المدق���ق” تماًما كم���ا أصبح 
“البريد اإللكتروني” يسمى “البريد” وسيكون 
المطل���وب م���ن مكات���ب وشرك���ات التدقي���ق 
تقدي���م نتائ���ج التدقي���ق بواسط���ة “البرنامج 
واستنتاجاته���م  مالحظاته���م  م���ع  المدق���ق” 

وتوصياتهم.
وأضاف أنه قبل ثالثة عقود ومن على موقعي 
عل���ى مجل���س االتح���اد الدول���ي للمحاسبي���ن 
)IFAC، نيوي���ورك( ومجل���س اللجن���ة الدولية 
طالب���ت  لن���دن(   ،IASC( المحاسب���ة  لمعايي���ر 

بتح���ول أه���داف معايي���ر المحاسب���ة لتصبح 
“أداة صنع القرار االقتصادي” وعدم االكتفاء 
بأنها إلع���داد الوضع المال���ي ونتائج األعمال، 
وق���د حققت ذل���ك، ومن على موقعي نفس���ه 
الدولي���ة  “األدل���ة  تس���مية  تغيي���ر  استطع���ت 
للتدقيق” لتصبح “المعايير الدولية للتدقيق”، 
كم���ا أصبح ه���دف تعيين “البرنام���ج المدقق” 
تقدي���م االقتراح���ات والخي���ارات ف���ي صن���ع 
القرار االقتصادي لتحس���ين وضع المؤسس���ة 
المال���ي ونتائ���ج أعمالها من خ���الل ما يتيحه 
الذكاء االصطناعي )AI( من تمكين وقدرات.

التقاريـــر المحاسبيــــة أهــم عناصــر جــذب االستثمــارات

 زايد الزياني
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 حقق���ت البحرين قفزة ف���ي ترتيبها لتصبح الوجه���ة المفضلة على 
مس���توى منطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا بالنسبة لألفراد 
الراغبي���ن م���ن ح���ول العالم في االنتق���ال وتحقيق نقل���ة نوعية في 
حياته���م المهنية،وذل���ك وفق���ًا الس���تبيان بن���ك “إتش إس بي س���ي” 

العالمي السنوي آلراء المغتربين.

تقيي���م  االستبي���ان  ويس���تعرض 
تجارب المغتربين حول العالم من 
حيث االنتقال والتطور الوظيفي. 
وف���ي استبي���ان البنك لع���ام 2018، 
قف���ز ترتي���ب البحرين م���ن المرتبة 
التاسعة إلى المرتبة الخامسة على 
مس���توى العالم، من حيث مستوى 

رضا المغتربين.
شم���ل  ال���ذي  االستبي���ان،  ويق���وم 
22 أل���ف مغترب���ًا من ح���ول العالم، 
تحقي���ق  مس���تويات  بتقيي���م 
تطلعاتهم من خ���الل ثالثة محاور 

االقتص���ادي،  المس���توى  رئيس���ية: 
وتحس���نت  واألس���رة.  والخب���رة، 
مكان���ة البحري���ن بش���كل ملح���وظ 
على مس���توى جميع تل���ك المحاور 
قف���زت  حي���ث   ،2018 ع���ام  ف���ي 
12 مرتب���ة ف���ي مح���ور المس���توى 
االقتص���ادي و5 مرات���ب في محور 
مح���ور  ف���ي  مرات���ب  و4  الخب���رة 
األس���رة هذا الع���ام بالمقارن���ة بعام 

 .2017
وإتاح���ة  األج���ور  الرتف���اع  وك���ان 
ف���رص النم���و الوظيف���ي والموازنة 

بي���ن العم���ل والحي���اة االجتماعي���ة 
واألم���ان الوظيف���ي وتواف���ر رعاية 
مالئمة لألطفال وسهولة االندماج 
االجتماع���ي، دورًا كبي���رًا ف���ي هذا 

األداء القوي للمملكة.
وق���ال العض���و المنت���دب لمجل���س 

سيم���ون  االقتصادي���ة،  التنمي���ة 
البحري���ن  “يت���م تصني���ف  جالبي���ن 
باستمرار كأفضل دولة في منطقة 
الش���رق األوس���ط وشم���ال افريقيا 
للعي���ش والعم���ل ومعيش���ة األس���ر. 
متمي���ز  بتعلي���م  تتمت���ع  المملك���ة 

وتس���تمر ف���ي النه���وض بمس���توى 
يش���مل  بم���ا  العام���ة،  الخدم���ات 
اإلسكان والرعاية الصحية. وتبقى 
البحرين وجهة رئيس���ية للوافدين 
الراغبين في النجاح واالندماج مع 

المجتمع”.

المنامة - إتش إس بي سي

البحرين أفضل وجهة ألعمال المغتربين
ب��ال��خ��ارج ال��ع��ام��ل��ي��ن  آلراء  ال��ع��ال��م��ي  س���ي”  ب��ي  إس  “إت����ش  الس��ت��ب��ي��ان  وف��ق��اً 

سيمون جالبين

يش���ارك وفد تجاري بحريني برئاس���ة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س���مير ناس في منتدى األعمال البحريني الكوري الذي 
يبدأ أعماله اليوم اإلثنين في العاصمة س���يؤول، الذي يأتي تنظيمه بالتعاون بين كل من الس���فارة الكورية لدى البحرين، والغرفة 

البحرينية ونظيرتها الكورية، وذلك بهدف تفعيل عالقات الشراكة والترويج لفرص األعمال واالستثمار بين البلدين.

 وق���ال النائ���ب األول لرئي���س الغرف���ة 
خال���د نجيب���ي إن تنظيم ه���ذه الزيارة 
ومشاركة الوفد البحريني في المنتدى 
للقطاع���ات  التروي���ج  به���دف  تأت���ي 
البحري���ن  ف���ي  الرائ���دة  االقتصادي���ة 
وبح���ث سب���ل التع���اون المش���ترك م���ع 

أصحاب األعمال الكوريين.

 ويمث���ل الوف���د البحرين���ي ع���دًدا م���ن 
قطاعات األعمال منها البناء والتصنيع 
والبنية التحتية، النفط والغاز والطاقة، 
النقل  البتروكيماوي���ات والتكنولوجيا، 
والس���ياحة،  اللوجس���تية  والخدم���ات 

والمواد الصحية والتأمين الصحي.
 ويعق���ب مش���اركة الوفد ف���ي المنتدى 

زي���ارات رسمية إلى عدد م���ن الجهات 
االقتصادي���ة ف���ي كوريا يلتق���ي خاللها 
الكوريي���ن  المس���ؤولين  م���ن  بالعدي���د 
لبح���ث أوج���ه وسب���ل تطوي���ر عالقات 
األعم���ال  قطاع���ات  بي���ن  التع���اون 
والفعاليات االقتصادية والتجارية في 

البلدين الصديقين.

يشارك الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة في الدورة ال� 57 للجمعية 
الدولية للمؤتمرات واالجتماعات ICCA، التي تقام في مدينة دبي خالل الفترة بين 11 و14 من شهر نوفمبر الجاري.

ويتيح هذا الحدث العالمي، والمقام 
ف���ي الش���رق األوس���ط للم���رة األولى، 
فرصة لتبادل الخبرات بين العاملين 
في قطاع إقامة معارض من مختلف 
أنحاء العالم إلى جانب مناقشة آخر 
المس���تجدات، كذلك يوف���ر االجتماع 
برنامج مخصص وعالمي المس���توى 
للتعلي���م والتدري���ب. وسيت���م خ���الل 

الحدث اإلعالن ع���ن أسماء الفائزين 
بجائزة الجمعي���ة الدولية للمؤتمرات 
واالجتماع���ات، الت���ي ُتمن���ح تقدي���ًرا 
التمي���ز  أظه���رت  الت���ي  للمؤسس���ات 
وحقق���ت إنج���ازات استثنائي���ة عب���ر 
سعيها في التسويق لوجهة أو منتج 

معين.
وتعليًقا على المش���اركة قال الرئيس 

التنفيذي لهيئ���ة البحرين والمعارض 
الش���يخ خال���د ب���ن حم���ود آل خليف���ة 
“تأت���ي مش���اركتنا في ه���ذا االجتماع 
أب���رز  ألح���د  التروي���ج  أج���ل  م���ن 
مش���اريعنا الحالية، حيث نعمل على 
خطط تش���ييد مركز معارض جديد، 
حلب���ة  م���ن  بالق���رب  سيك���ون  ال���ذي 

البحرين الدولية بالصخير”.

“السياحة” تشارك باجتماعات “الدولية للمؤتمرات”انطالق المنتدى البحريني الكوري اليوم
المنامة - البحرين للسياحة والمعارضالسنابس - الغرفة

تعد البحرين الدولة الوحيدة في  «
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ضمن المراكز العشرة األولى التي 
تمكنت من تحسين ترتيبها بالتقدم 

من المركز التاسع إلى الخامس عالميًا. 
وتتفوق البحرين كذلك في مؤشرات 

عالمية أخرى تؤكد على مكانة المملكة 
في هذا الشأن، كالتصنيف السنوي 

لمؤسسة “إنترنيشنز” الدولية، “إكسبات 
إنسايدير”، الذي أفاد للمرة الثانية بكون 

البحرين أفضل الدول من حيث استقرار 
المغتربين وسعادتهم، وأشاد التصنيف 

بأدائها المتميز في سهولة االستقرار 
وشعور المغتربين وكأنهم في بلدهم 

األم وتطوير الحياة الرقمية. تشير تلك 
العوامل إلى كون البحرين مجتمعًا 

منفتحًا على االستثمار في منظومة 
تجارية تواكب التوجهات المستقبلية 

مما يعزز تقدم الشركات وازدهارها.

الدولة الوحيدة

المملكة تقفز 
من المرتبة 

التاسعة 
إلى المرتبة 

الخامسة 
عالميا

االستبيان 
يتمتع 

بتأثير كبير 
على قرارات 

قادة 
األعمال

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمين

حققت الش���ركة البحرينية الكويتية للتأمين ربحا صافيا عائدا إلى مس���اهمي الش���ركة 
األم خ���الل التس���عة ش���هور األولى م���ن العام بل���غ 2.81 ملي���ون دينار، مقارن���ة مع 2.33 
مليون من العام الس���ابق، وذلك بارتفاع قدره %21، وكما حققت الش���ركة ربح مكتتب 
خالل التس���عة ش���هور األولى م���ن العام الحالي بلغ 1.84 مليون دين���ار، مقارنة مع 1.49 

مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق أي بزيادة نسبتها 23%.

أم���ا على صعيد الدخل من األقس���اط، فقد 
حققت الشركة خالل التسعة شهور األولى 
من العام الحالي 49.6 مليون دينار، مقارنة 
م���ع 41.9 ملي���ون دين���ار لنف���س الفترة من 
العام الس���ابق وذلك بزيادة نس���بتها 18%. 
كم���ا ارتف���ع صاف���ي الدخ���ل م���ن االستثمار 
بنس���بة %28، م���ن 1.4 ملي���ون دين���ار ف���ي 
التسعة شهور األولى من العام السابق إلى 
1.8 مليون دينار في التسعة شهور األولى 
م���ن الع���ام الحال���ي. وبلغت ربحية الس���هم 

الواحد للفترة الحالية 20 فلس مقارنة مع 
33 فلسا لنفس الفترة من العام السابق. 

ويع���ود سب���ب االرتف���اع في صاف���ي الربح 
للفت���رة المالي���ة المنتهي���ة ف���ي 30 سبتمب���ر 
2018 مقارن���ة م���ع نف���س الفترة م���ن العام 
الس���ابق إلى التحسن الذي طرأ على الربح 
المكتت���ب وكذل���ك إلى الزي���ادة في صافي 

الدخل من االستثمار. 
وبلغ مجموع أصول الش���ركة خالل الفترة 
المالي���ة المنتهي���ة ف���ي 30 سبتمب���ر2018، 

179 ملي���ون دين���ار، مقارنة مع 172 مليون 
دين���ار لنف���س الفت���رة م���ن الع���ام الس���ابق، 
وذل���ك بزي���ادة نس���بتها %4، وم���ن جان���ب 
آخ���ر بلغ إجمالي حقوق المس���اهمين خالل 
الفت���رة الحالية 37,1 ملي���ون دينار، مقارنة 
م���ع 36.5 ملي���ون دين���ار لنف���س الفترة من 
الع���ام الس���ابق، وذك بزي���ادة نس���بتها 2%. 
م���ن  الفني���ة  االحتياطي���ات  ارتفع���ت  كم���ا 
26.5 مليون دينار في نهاية العام الس���ابق 
إل���ى 30.8 ملي���ون دين���ار في نهاي���ة الفترة 

الحالية.

النتائج المالية للفصل الثالث

أم���ا عل���ى صعي���د النتائ���ج المالي���ة للثالث���ة 
شه���ور المنتهي���ة ف���ي 30 سبتمب���ر 2018، 
فقد حققت الش���ركة رب���ح صافي عائد إلى 
مس���اهمي الش���ركة األم بل���غ 1.12 ملي���ون 

دين���ار، مقارنة مع 1.19 مليون دينار خالل 
الرب���ع الثال���ث م���ن الع���ام الس���ابق، وذل���ك 
بانخفاض نس���بته %6، كما حققت الشركة 
رب���ح مكتتب خالل الرب���ع الثالث من العام 
الحال���ي بل���غ 644 أل���ف دين���ار، مقارن���ة مع 
1.05 ملي���ون دينار لنف���س الفترة من العام 
الس���ابق أي انخف���ض بنس���بة %39، وأم���ا 
عل���ى صعيد إجمالي الدخل من األقس���اط، 
فقد حققت الش���ركة خالل الربع الثالث من 
العام الحالي زيادة بنس���بة %29 من 11.3 
ملي���ون دين���ار إلى 14.6 ملي���ون دينار.وقد 
بلغت ربحية الس���هم الواحد للربع الثالث 8 
فل���س للس���هم الواحد مقارنة م���ع 17 فلس 
للس���هم الواحد ف���ي الربع الثال���ث من العام 

السابق. 
ويعود سبب االنخف���اض في صافي الربح 
ف���ي الفص���ل الثال���ث بالمقارن���ة م���ع نف���س 

الفترة من العام الس���ابق إلى تراجع األرباح 
الفنية بسبب الزيادة في صافي المطالبات 
اإلداري���ة  المصاري���ف  ف���ي  والزي���ادة 
والعمومي���ة وكذل���ك االنخفاض في صافي 

العموالت المكتسبة.
و أع���رب مجل���س اإلدارة ع���ن رض���اه لهذه 
الش���ركة   الت���ي حققته���ا  الجي���دة  النتائ���ج 
ف���ي  وثق���ة عمالئن���ا  دع���م  بفض���ل  وذل���ك 

الخدمات التي تقدمها الشركة.

م���ن جهته، قال الرئيس التنفيذي للش���ركة 
الزال���ت  الش���ركة  ب���أن   “ الري���س  إبراهي���م 
ه���ي الرائدة ف���ي سوق التأمي���ن البحريني 
وتس���عى باستم���رار إل���ى تطوي���ر خدماتها 
للمحافظ���ة عل���ى وضعه���ا التنافس���ي ف���ي 
اآلون���ة  ف���ي  الش���ركة  وأطلق���ت  الس���وق. 
يمك���ن  ال���ذي  الذك���ي  التطبي���ق  األخي���رة 
الخدم���ات  عل���ى  الحص���ول  م���ن  العم���الء 

التأمينية من خالل الهواتف النقالة”. 

مراد علي مراد

الماضي ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  ل��ل��ف��ت��رة   %  21 م��رت��ف��ع��ة 

أربــاح “البحرينيـــة الكويتيــــة للتأميـــــن”

إبراهيم الريس

مناقصــــات “األشغـــال” بالربــــع الثانـــــي
16.2 مليــــون دينــــار لتطويــــر الطـــرق وصيانـــة الجســـور

أرس���ى مجل���س المناقص���ات والمزاي���دات 28 مناقص���ة ومزايدة لوزارة األش���غال وش���ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 57.7 مليون دينار. 

ط���رق،  لتطوي���ر  المناقص���ات  أب���رز  وكان���ت 
وإع���ادة تأهيل طرق أخرى، وتركيب حواجز 
للمش���اة، وإنش���اء مس���ارات، وصيانة جسور، 
ورصف وإع���ادة رصف الط���رق، وإنارة طرق 

بنحو 16.2 مليون دينار.
للمقاول���ة  10 ماليي���ن دين���ار تقريًب���ا  وه���ي: 
الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق لألعوام 
دين���ار  ملي���ون   2.4 ونح���و   ،)2019 -  2017(
إلعادة تأهيل طرق مجمع 804 و814 بمدينة 
عيس���ى، وقراب���ة 870 أل���ف دين���ار للمقاول���ة 
 2016( لألع���وام  الجس���ور  لصيان���ة  الزمني���ة 

- 2018(، و781 أل���ف دين���ار تقريًب���ا إلنش���اء 
مس���ارات لالنعط���اف يميًن���ا عل���ى الش���وارع 
 772.5 ونح���و  الق���دم،  دوار  إل���ى  المؤدي���ة 
أل���ف دينار إلع���ادة تأهيل ش���ارع الملك حمد 
الس���ريع من جس���ر رقم 4 إل���ى درة البحرين، 
ونح���و 701.5 ألف دينار لتطوير شارع سترة 
المؤدي لمركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب، 
و262.8 أل���ف دين���ار لتطوي���ر ط���رق العدلي���ة 
والرابع���ة،  الثالث���ة  للمرحلتي���ن   338 بمجم���ع 
و250 أل���ف دين���ار للمقاول���ة الزمني���ة لتوري���د 
وتركي���ب حواج���ز المش���اة لألع���وام )2018 - 

2019(، ونح���و 188.8 ألف دينار إلنارة جس���ر 
الشيخ عيسى بن سلمان.

كما أرست ال���وزارة مناقصات أخرى، أبرزها: 
تنفيذ المرحلة الثانية من مش���روع المعالجة 
الثنائي���ة لمي���اه الص���رف الصح���ي باستخدام 
تقني���ة “هايبك���س” بقيم���ة 13 ملي���ون دين���ار، 
ونح���و 11.7 ملي���ون لتنفي���ذ مش���روع مرك���ز 
و5.5  بالمح���رق،  الطويل���ة  لإلقام���ة  العناي���ة 
ملي���ون دين���ار تقريًب���ا لالنتف���اع بمبن���ى رق���م 
33 )مارين���ا م���ول( الواق���ع عل���ى ش���ارع رق���م 
13 بمجم���ع 314 بمنطق���ة الس���وق المرك���زي 
بالمنام���ة، ونح���و 3.6 ملي���ون دين���ار ألعم���ال 
بناء مبن���ى مكاتب لتوسعة مجل���س النواب، 
و1.8 مليون دين���ار لتطوير الواجهة البحرية 

للبسيتين.

وكذل���ك أرس���ى المجل���س مناقص���ات، بواق���ع 
مليون دينار لتوريد وتركيب سياج الس���المة 
لألع���وام )2018 - 2019(، ونح���و 491 أل���ف 
دين���ار لتوري���د وتركي���ب العام���الت المرورية 
لألع���وام )2018 - 2019(، وقرابة 201.9 ألف 
دين���ار لتقدي���م خدم���ات الصيان���ة لضواغ���ط 
اله���واء بمحط���ة المعالجة الثالثي���ة في مركز 
الصح���ي،  الص���رف  مي���اه  لمعالج���ة  توبل���ي 
و180.9 أل���ف دين���ار تقريًبا لتوري���د وتركيب 
اإلنش���ائية، ونح���و  التجمي���ل  م���واد ألعم���ال 
178.1 أل���ف دين���ار لدراس���ة ج���دوى توسع���ة 
الص���رف  مي���اه  لمعالج���ة  المح���رق  محط���ة 
الصح���ي، و159.4 أل���ف دينار لتحويل مصب 
مائي لتصريف مياه األمطار في منطقة ريف 

السيف.

ونح���و 108.8 أل���ف دين���ار لتقدي���م الخدمات 
والصيانة والتصليح ألنظمة التبريد المركزية 
ووحدات التبري���د والتكييف لمواقع متعددة 
ف���ي مرك���ز توبل���ي لمعالج���ة مي���اه الص���رف 
الصح���ي، ونح���و 92.4 أل���ف دين���ار الستئجار 
مع���دات ثقيلة وتزويد م���واد ري، و90.9 ألف 
ا للقي���ام بأعم���ال إضافية عاجلة  دين���ار تقريَبً

لس���فارة المملك���ة ف���ي الكوي���ت، و77.6 أل���ف 
دين���ار تقريًبا ألعمال سح���ب العينات الالزمة 
ف���ي منش���آت الص���رف الصح���ي وملحقاته���ا، 

ونحو 51.8 ألف دينار لصيانة الخوادم.
وأيًض���ا أرست الوزارة مزايدتين لتأجير 198 
ا بنطاق أمانة العاصمة بنحو 3  موقًع���ا إعالنيًّ

ماليين دينار.

أمل الحامد

2.81

57.7

دينــار مليــــون 

مليون دينــــار
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عرض وطلب

القيد: 91896  -  تاريخ: 8/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )1111( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سفاير لمواد البناء ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب شركة مس���ئولية محدودة المس���جلة بموجب القيد رقم 91896، 
طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري للمجموعة من س���عيد حميد حس���ن الصائغ إلى 

مجموعة بلو سافير للمقاوالت ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-160492( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلين���ا الس���يدة المعلنة نجل���ة عبدالرحمن جاس���م البنعل���ي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيدة الشيخة عائشة سلمان صقر آل خليفة 

فعل���ى كل م���ن لدي���ه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
1-91295

االسم التجاري
صالون الفاند بيوتي لونج
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عرض وطلب
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+973 17580939

+973 38344464 

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
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60 مليون دوالر من 
السعودية لفلسطين

حولت المملكة العربية السعودية ممثلة 
في الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 

مليون دوالر إلى حساب وزارة المالية 
الفلسطينية؛ وذلك قيمة مساهمات 

المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة 
الفلسطينية ألشهر أغسطس وسبتمبر 
وأكتوبر 2018، بواقع 20 مليون دوالر 

شهرًيا.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 

جمهورية مصر العربية مندوب المملكة 
الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة 
بن أحمد نقلي في بيان صحافي أمس 

األحد أن المملكة ستستمر دوًما في دعم 
القضية الفلسطينية على مختلف الصعد 

السياسية واالقتصادية واإلنسانية.

عملي��ة تحري��ر الحدي��دة.. المع��ارك تحت��دم عل��ى 3 مح��اور

انشقاقات الحوثي.. وتوقع “ساعة النهاية”

ع���ادت االنش���قاقات م���رة أخ���رى لتعصف بميليش���يات الحوثي، لكن هذه المرة على مس���توى القي���ادات العليا، وس���ط توقعات بالمزيد منه���ا؛ تزامًنا مع 
الخس���ائر الكبي���رة لالنقالبيي���ن عل���ى المس���توى الميداني والبش���ري، وتضييق الخناق عليه���م في معقلهم الرئي���س بصعدة وآخر منافذه���م البحرية في 

الحديدة، واقتراب سقوط مشروعهم االنقالبي.

وتعي����ش قيادات الحوثي، بحس����ب 
م����ن  حال����ة  منه����ا،  مقرب����ة  مص����ادر 
توال����ي  م����ع  والرع����ب  الضغ����ط 
رغ����م  صفوفه����ا  م����ن  االنش����قاقات 
يش����به  وم����ا  خانق����ة  رقاب����ة  ف����رض 
“اإلقام����ة الجبري����ة” عل����ى القيادات 
الموالي����ة له����ا، إال أن ذل����ك لم ينجح 
م����ن  “القف����ز  إيق����اف مسلس����ل  ف����ي 

سفينتهم الموشكة على الغرق”.
وتوقعت ه����ذه المصادر أن يتحول 
ف����رض اإلقام����ة الجبري����ة عل����ى م����ا 
تبق����ى م����ن مس����ؤولين ف����ي مناطق 
علني����ة  إل����ى  الحوثيي����ن  سيط����رة 
وبإج����راءات أكث����ر تش����دًدا، وذل����ك 
بعد خروج الكثير من المس����ؤولين، 
اإلع����ام  وزي����ر  انش����قاق  وآخره����م 
ف����ي حكومته����م غي����ر المعت����رف بها 
عبدالس����ام جاب����ر، بع����د أي����ام قليلة 
على استقالة وزير الس����ياحة ناصر 
وزي����ر  نائ����ب  وانش����قاق  باقزق����وز، 
التربية والتعليم عبدهللا الحامدي، 
إضاف����ة إل����ى أنباء غي����ر مؤكدة عن 
فرار وزير الخارجية هش����ام شرف، 
فيما يعد استمراًرا لمسلسل النزيف 

الحاد لرأس هرم الميليشيات. 
م����ن  الكثي����ر  مغ����ادرة  وب����دأت 
المس����ؤولين الذين كان����وا جزًءا من 
انقلب����وا  بع����د أن  الحوث����ي  انق����اب 
الراح����ل  الرئي����س  شريكه����م  عل����ى 
عل����ي عب����دهللا صال����ح، وقتل����وه في 

منزل����ه بصنع����اء، إذ اعتب����روا ذل����ك 
مؤش����را عل����ى أنه ال مكان للش����راكة 
مع ميليش����يات طائفي����ة تفتك بكل 

حلفائها.
م����ن جانبه����م، توقع مس����ؤولون في 
الحكومة اليمنية الش����رعية حدوث 
مزيد من االنشقاقات على مستوى 
والمس����ؤولين  الحوثي����ة  القي����ادات 

الموالين لهم خال األيام المقبلة.
التوقع����ات  م����ع  مراقب����ون  ويتف����ق 

الخاص����ة بتزاي����د أع����داد القي����ادات 
المنشقة عن الميليشيات، مشددين 
عل����ى الحكومة الش����رعية استغال 
الميداني����ة  واالنتص����ارات  التق����دم 

المدني����ة  القي����ادات  م����ع  للتواص����ل 
والقبلية والعس����كرية، التي ما زالت 
ف����ي صف����وف الميليش����يات لتأمين 

خروجها من تحت قبضتهم.

كذلك يرى خبراء أن تحول االنشقاقات إلى ظاهرة سيضع االنقالبيين في  «
مأزق، ويفرغ صفوفهم من القيادات، ما يسرع بعملية سقوط مشروعهم 
الطائفي المدعوم إيرانًيا والدخيل على المجتمع اليمني وعروبته وثقافته، 

الفتين إلى أن هذه االنشقاقات لها أهميتها وستشجع البقية على االلتحاق 
بصفوف الشرعية، وإحداث تراجع مادي ومعنوي في صفوف معسكر 

االنقالب.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية نت

عناصر من الحوثيين

باريس - أ ف بسيول - أ ف بباريس ـ وكاالت

تب���ادل الرئيس���ان األميرك���ي دونال���د ترام���ب، والروس���ي فالديم���ر بوتي���ن، أم���س األحد، 
التحية خالل مراسم االحتفال بذكرى مئوية نهاية الحرب العالمية األولى في العاصمة 

الفرنسية باريس.

ورك���زت الكامي���رات عل���ى ترام���ب وبوتين 
لفترة وجيزة، وهما يتصافحان بعد وصول 
الرئي���س الروس���ي، وأش���ار بوتي���ن لترامب 
بإبهام���ه مستحس���نا، ورب���ت األخي���ر عل���ى 
ذراع���ه. ويتوقع أن يلتق���ي بوتين وترامب 
على غ���داء عم���ل سريع في قص���ر اإلليزيه 
ضمن مش���اركتهم في فعاليات ذكرى نهاية 
الح���رب العالمية األولى، بحض���ور أكثر من 
60 رئيس دولة وحكومة.  وأعلن الكرملين، 
أن الرئيسين اتفقا على عقد مباحثات على 
هام���ش القم���ة المقبلة لمجموعة العش���رين 

الش���هر  نهاي���ة  األرجنتي���ن  ف���ي 
المتح���دث  وق���ال  الحال���ي. 
دميت���ري  الكرملي���ن  باس���م 
للصحافيي���ن  بيس���كوف 

“نع���م. اتفقا على اللقاء هناك”. 

كم���ا صرح المتح���دث باس���م الكرملين، بأن 
الرئيس بوتين أج���رى محادثات مع رئيس 
ال���وزراء اإلسرائيل���ي بنيامي���ن نتنياهو في 
أروق���ة قص���ر اإلليزي���ه ف���ي باريس.  يش���ار 
إلى أن هذا اللق���اء اليوم هو األول للرئيس 
الروس���ي م���ع نتنياه���و بعد حادث���ة إسقاط 
الطائرة الروسية “إيل 20” قبالة الس���واحل 

السورية فوق البحر المتوسط.

كان على متن الطائرة الروسية  «
المذكورة التي أسقطت من قبل 

الدفاعات الجوية السورية 15 عسكريا 
روسيا، وألقت موسكو 
المسؤولية على عاتق 

ساح الجو اإلسرائيلي 
الذي تواجدت طائراته في 

منطقة الحادثة.

ب���دأت الكوريت���ان أم���س األح���د بإزال���ة 20 موق���ع مراقب���ة على ط���ول الحدود ش���ديدة 
التحصي���ن بينهم���ا، في مس���عى لتخفيف التوتر ف���ي المنطقة وعلى أم���ل التخلص منها 

جميعا في المستقبل.

وبموج���ب اتف���اق ت���م بي���ن جن���راالت من 
الجانبين الشهر الفائت، اتفقت الكوريتان 
عل���ى إزالة 10 مواقع واإلبقاء على موقع 

واحد فقط على كل جانب من الحدود.
الكوري���ة  أنب���اء يونه���اب  وقال���ت وكال���ة 
الجنوبي���ة نق���ا عن مس���ؤول ف���ي وزارة 
الدف���اع ف���ي سي���ول إّن الجيش���ين شرعا 
األح���د في تدمي���ر المواقع العش���رين في 
المنطق���ة منزوع���ة الس���اح الت���ي تقس���م 
شبه الجزيرة الكورية بعد سحب الجنود 

والمعدات منها.
أو  الحدودي���ة،  بانمونج���وم  وقري���ة 

المنطقة األمنية المشتركة، 
هي الموق���ع الوحيد على 
المتوترة  الح���دود  ط���ول 

الت���ي يبل���غ طوله���ا 250 كيلومت���ًرا، حيث 
يق���ف وجًها لوج���ه جنود م���ن الكوريتين 
وم���ن قيادة األمم المتح���دة التي تقودها 

الواليات المتحدة.
ولكن كج���زء من أحدث ب���ادرة مصالحة، 
قام���ت الكوريت���ان الش���هر الفائ���ت بإزال���ة 
جميع األسلح���ة النارية ومواقع الحراسة 
م���ن المنطق���ة، تاركة فيه���ا 35 من األفراد 

غير المسلحين من كل جانب.

ال تزال الدولتان من الناحية النظرية  «
في حالة حرب منذ انتهاء الحرب 

الكورية التي دارت بين العامين 
1950 و1953 وكرست 

تقسيم شبه الجزيرة 
وانتهت بهدنة بدال من 

معاهدة سام.

ألقى الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون كلمة؛ بمناس���بة مئوية انتهاء الحرب 
األولى، وسط حضور 70 شخصية من قادة وزعماء العالم، دعا فيها إلى السلم 

الدولي ونبذ العنف والهيمنة في العالم.

وق���ال ماك���رون ف���ي الكلم���ة الت���ي ألقاها 
الح���رب  هدن���ة  توقي���ع  ذك���رى  بمناسب���ة 
“دعون���ا   1918 نوفمب���ر   11 ف���ي  األول���ى 
نض���م آمالنا إلى بعضها بدال من المواجهة 

بمخاوفنا”.
ودع���ا ماك���رون إل���ى خ���وض “المعرك���ة من 
والعن���ف  “االنط���واء  ونب���ذ  الس���ام”  أج���ل 
والهيمن���ة”. وأض���اف “من���ذ مئ���ة ع���ام وفي 
مث���ل ه���ذه اللحظ���ة قرعت األج���راس في 
“م���ا  وتاب���ع  الهدن���ة”.  معلن���ة  كنائس���نا  كل 
زال���ت األماك���ن المدمرة ماثل���ة حتى اليوم 

وشاهدة على جنون البش���ر.. القول 
إن مصالحن���ا أه���م م���ن مصال���ح 
اآلخري���ن يخالف كل م���ا نتعلمه 
م���ن قي���م.. علينا وضع الس���ام 
فوق أي اعتب���ار وجمع األموال 

لتحقي���ق النهض���ة والتنمية”.ودع���ا ماكرون 
دول العال���م للتع���اون ف���ي ح���ل المش���كات 
العالمية، وأض���اف “بإمكاننا معا أن نتصدى 
لتهدي���د شب���ح االحتباس الح���راري وتدمير 
البيئ���ة والفق���ر والج���وع والم���رض وع���دم 

المساواة والجهل”. 
ووصل عش���رات القادة في وقت سابق من 
أمس إل���ى قصر اإلليزيه ف���ي باريس حيث 

كان ماكرون في استقبالهم.

توجه ضيوف ماكرون بعد ذلك  «
إلى قوس النصر المطل على جادة 

الشانزيليزيه، حيث ضريح 
الجندي المجهول والشعلة 

الدائمة التي تخلد ذكرى 
ضحايا الحرب العالمية 

األولى.

ماكرون يدعو لنبذ العنف والهيمنةالكوريتان تبدآن بإزالة مواقع المراقبةإعجاب من بوتين لترامب ولقاء مرتقب
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أدرجت الس���لطات القضائي���ة المصرية، أمس األحد، تنظيم الجماعة اإلس���المية، 
وعدد من قادتها على قائمة الكيانات اإلرهابية لمدة 5 س���نوات، حس���ب ما نشرت 

الجريدة الرسمية.

وذك���رت صحيفة الوقائ���ع المصرية، أنه 
164 م���ن قي���ادات التنظي���م  ت���م إدراج 
الم���دة  ل���ذات  عل���ى قوائ���م اإلرهابيي���ن 
أيض���ا، ومن أبرز الذين تم إدراجهم على 
القوائ���م، محم���د اإلسامبول���ي وط���ارق 
الزمر وعاصم عبدالماجد وعصام دياب 

ومجدي حسين. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الق���رار ص���در من محكم���ة الجنايات، 
الت���ي اطمأنت إلى م���ا ورد بمذكرة نيابة 
أمن الدول���ة، أن الجماعة اإلسامية تعد 
م���ن الكيان���ات اإلرهابية، لتأسس���ها على 

خاف أحكام القانون.

ق���ال الجي���ش الترك���ي أمس األح���د إن ضرب���ة جوية نفذته���ا طائرة حربي���ة تركية 
أس���فرت عن ”تحييد“ 14 مس���لحا من حزب العمال الكردس���تاني في ش���مال العراق 

ودمرت مخابئ ومستودعات سالح.

عب���ارة  الترك���ي  الجي���ش  ويس���تخدم 
”تحيي���د“ ف���ي وصف قت���ل أو اعتقال أو 

إصابة مسلحين.
وق���ال الجيش إن الضرب���ة الجوية التي 
نفذه���ا ي���وم الس���بت استهدف���ت منطقة 

أفاشين.

وأض���اف ف���ي إشارة إل���ى ح���زب العمال 
مس���لحا   14 تحيي���د  ”ت���م  الكردستان���ي 
االنفصال���ي  اإلرهاب���ي  التنظي���م  م���ن 
قواع���د  عل���ى  لهج���وم  يع���دون  كان���وا 
عس���كرية. وتم تدمير أسلح���ة ومخابئ 

ومستودعات ساح“.

مصر: “الجماعة اإلسالمية” على قائمة اإلرهاب

تركيا: تصفية 14 إرهابيا شمالي العراق

الكويت،   بغداد - وكاالت أبوظبي - سكاي نيوز عربية

ش����دد الرئي����س العراق����ي بره����م صالح على عم����ق العالقات بين بغ����داد والكويت، داعي����ا إلى ضرورة تج����اوز آثار الماض����ي والتطلع نحو 
المستقبل والتركيز على مصالح البلدين المشتركة.

وق����ال صال����ح م����ن الكوي����ت الت����ي وصله����ا 
كأول محط����ة ف����ي جولت����ه الخليجي����ة من����ذ 
تس����لمه المنص����ب “وجدن����ا لدى سم����و األمير 
صباح األحم����د الصباح، حرصا حقيقيا على 
دع����م الع����راق وإع����ادة بنائ����ه، وه����ذا منطلق 
م����ن حكمت����ه وحب����ه للع����راق وشعب����ه... إنن����ا 
مص����رون على تجاوز آث����ار الماضي والتطلع 
نح����و المس����تقبل والتركي����ز عل����ى مصالحن����ا 
المش����تركة”. وأش����ار الرئي����س العراق����ي إل����ى 
أهمي����ة أن “يك����ون للع����راق والكويت موقف 

موحد في المحافل الدولية واإلقليمية”.
ونوه صالح إلى أن زيارته إلى دولة الكويت 
ستشهد تسليم دفعة من الممتلكات والمواد 
األرشيفي����ة الكويتي����ة الموجودة في خزائن 
وزارة الخارجي����ة العراقي����ة، عل����ى أن يت����م 
تس����ليم بقي����ة تل����ك الممتلكات عل����ى دفعات 

الحق����ة. م����ن جهت����ه، أك����د أمير الكوي����ت، أن 
“ب����اده لن تدخر جهدا في مس����اعدة العراق 
والوق����وف إل����ى جانب����ه ف����ي مرحل����ة إع����ادة 

اإلعمار بعد القضاء على تنظيم )داعش(”.

استقبل أمير الكويت، أمس  «
األحد، الرئيس العراقي برهم 

صالح الذي يزور الكويت كمحطة 
أولى ضمن جولته الخليجية.

نف���ذت الس���لطات اإليراني���ة، أمس األح���د، إعداما جماعي���ا “دون محاكمة” بحق 22 ش���خصا كانت اعتقلتهم ف���ي مناطق األحواز، 
بحسب مصادر محلية.

وق���ال المركز األح���وازي لإلع���ام والدراسات 
جريم���ة  ارتك���ب  النظ���ام  إن  اإلستراتيجي���ة، 
إع���دام خ���ارج القان���ون بطريق���ة همجية ضد 
الضحاي���ا الذي���ن كانوا محتجزي���ن في سجن 

كيلينك سيئ السمعة في األحواز.
وأوضح أن اإلعدامات تأتي “ردا على النضال 
األحوازي المتصاعد ومطالبه المش���روعة من 
جه���ة، وانتقام���ا من عملي���ة 22 سبتمب���ر التي 
استهدف���ت الع���رض العس���كري اإليران���ي ف���ي 

األحواز من جهة أخرى”.
ألزم���ت  فق���د  محلي���ة،  لمص���ادر  ووفق���ا 
االستخبارات اإليرانية ذوي المعدومين بعدم 

نشر األخبار أو إقامة مجالس عزاء لذويهم.
ول���م تذك���ر الس���لطات اإليراني���ة اإلج���راءات 
القضائية واألدلة الت���ي استندت إليها إلعدام 
الضحاي���ا. وتش���هد األح���واز انتفاض���ة شعبية 

والتهمي���ش  األمن���ي  القم���ع  ض���د  مس���تمرة 
ذوي  للس���كان  واالقتص���ادي  االجتماع���ي 
األص���ول العربي���ة. وبحس���ب تقدي���رات غي���ر 
رسمي���ة، يواج���ه نح���و 4500 سجي���ن مقصلة 
اإلع���دام في إيران، وفق إج���راءات سريعة ال 

تستند لمعايير المحاكمات العادلة.

تتصدر إيران دول العالم في تنفيذ  «
عقوبة اإلعدام، بينما تفعل ذلك دون 

محاكمة عادلة، وهو ما يثير انتقادات 
دولية واسعة.

أمير الكويت مستقبال الرئيس العراقي

صباح األحمد يستقبل برهم صالح في أول محطة من جولته الخليجية ردا عل��ى النضال المتصاع��د وانتقاما م��ن الهجوم األخير

إصرار عراقي كويتي على تجاوز آثار الماضي إيران تعدم 22 أحوازيا “دون محاكمة”

على 3 محاور قتالية، تسعى قوات المقاومة اليمنية 
إل���ى إحك���ام سيطرتها عل���ى مدينة الحدي���دة، بعدما 
تمكنت من الدخول إلى قلب المدينة والسيطرة على 

مناطقها اإلستراتيجية. 
م���ن  بإسن���اد  المش���تركة  المقاوم���ة  ق���وات  ودفع���ت 
طي���ران التحالف العرب���ي بقواتها إلى 3 محاور داخل 

الحديدة، وحققت تقدما كبيرا في كل محور.

وبحس���ب العقيد الس���ابق في الجي���ش اليمني يحيى 
أب���و حاتم، تقاتل القوات على المحور الرئيس باتجاه 
مس���تهدفة  الش���مالية  الجه���ة  م���ن  التس���عين  ش���ارع 
وصوله���ا إل���ى نقط���ة الش���ام، فيم���ا دفع���ت الق���وات 
الطري���ق  وتمهي���د  األلغ���ام  لن���زع  هندس���ة  بوح���دات 

لمواصلة الهجوم.
 وق���ال أب���و حات���م لموق���ع “سك���اي ني���وز عربي���ة”، إن 

الوص���ول إلى هذه النقطة، يعني أن المدينة أصبحت 
م���ن كل  المقاوم���ة  لق���وات  الكام���ل  الحص���ار  تح���ت 
االتجاه���ات، فيما سيكون الميناء اإلستراتيجي على 
بع���د م���ا ال يزي���د ع���ن 300 متر فق���ط. وتوق���ع العقيد 
الس���ابق أن���ه إذا استم���رت العمليات العس���كرية بهذه 
الوتيرة ف���إن الحديدة ستصبح ف���ي قبضة المقاومة 

خال 72 ساعة.

معارك الحديدة
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 يعكس اهتمام صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال���وزراء الموقر حفظ���ه هللا ورعاه برعاية تخريج جيل بع���د آخر من الخريجين 
بقراءة مستقبل الوطن، فسموه يدرك أن التعليم المفتاح الذهبي لترسيخ جذور 
المعرف���ة في ال���دول والمجتمعات الناهضة، وسموه يوجهن���ا في أكثر من محفل 
وأكث���ر من مج���ال إلى كيفية النه���وض بالتعليم، وبناء العق���ل الجمعي لألمة، بل 
كيفي���ة أن يك���ون هذا البناء قائمًا على ثوابت ال تهت���ز ومعتمدًا على أركان قوية 

في إعداد الجيل المتسلح بالعلم ومواكًبا لمتطلبات العصر.
 AMA إن رعاي���ة سم���و رئيس الوزراء لحف���ل تخريج الفوج الرابع عش���ر لجامعة
الدولي���ة، يص���ب في نفس المضمار الذي يحرك مفاص���ل الدولة الباحثة عن جيل 
يحت���رم العل���م والعلماء، وتلك الداعمة لخلق علماء قادرين على مس���ايرة أحدث 
العل���وم الت���ي خلفتها ث���ورة تكنولوجي���ا المعلومات في العالم أجمع. نقول لس���مو 
القائد الحكيم شكرًا لكم على عطائكم الفياض، ووقفتكم النبيلة خلف الجامعات 
الباحث���ة ع���ن موطئ ق���دم لها من بي���ن الجامعات الرائ���دة في المنطق���ة والعالم، 
وعل���ى م���دى عقود من الزمن، كان التعلي���م الجامعي وال يزال في مرتبة عليا من 
اهتمامات خليفة بن سلمان الذي يؤمن بأن االهتمام باألجيال - وبالتحديد تلك 
الت���ي تخ���رج من كن���ف التعليم الجامع���ي النظامي في المملك���ة وتوجيه الرعاية 
للتعلي���م الجامع���ي الخاص - سوف يثب���ت فكرة التعليم للجمي���ع، ويضيف عليها 
مس���ودة جديدة في ملف تطوير الحركة العلمية البحرينية بحيث تكون بنودها 
مفعم���ة بالتركي���ز عل���ى التفكير وليس التلقي���ن، وأن يكون االرتب���اط بين التعليم 
وحاجات سوق العمل بالتدريب والتأهيل األكاديمي أكثر من كونه منساقًا خلف 

التنظير والقوالب الصماء الجامدة.
إن الوفاء له رجاله الكرام، والنعمة التي حبانا هللا بها من لدن سمو رئيس الوزراء 
األمي���ر خليفة ب���ن سلمان حفظه هللا ورعاه وهو يتابع عن كثب األجيال الش���ابة 
وهي تس���تقبل غدًا جدي���دا لخير ضمان بأن بالدنا مازال���ت بخير، وأن منظومتنا 
التعليمية سيكون لها المستقبل المشرق السعيد بإذن هللا، وأن شبابنا سيعثرون 
بكل تأكيد على ضالتهم المنشودة وسط هذا الكم الهائل من الفرص والتحديات.

ربم���ا شع���ر الكثي���رون ف���ي عالمنا العرب���ي بس���عادة وارتياح بنتائ���ج انتخاب���ات التجديد 
النصف���ي للكونج���رس األميرك���ي بعد ف���وز الديمقراطيي���ن بأغلبية بمجل���س النواب في 
حي���ن احتفظ الحزب الجمهوري ال���ذي ينتمي إليه الرئيس ترامب باألغلبية في مجلس 

الشيوخ.
فالنتائ���ج تع���د خس���ارة لترامب بعد أن فق���د حزبه األغلبية في مجل���س النواب، ومجرد 
إلح���اق أية خس���ارة بالرئي���س األميركي كاف لخلق حال���ة من الرض���ا للكثيرين جراء ما 
يلمسونه من نموذج مختلف للرؤساء يتعامل مع قضاياهم بمنطق لم يعتادوا عليه من 
قبل، وهو من النوعية التي تحسب لكل قرار حسابها المالي والتجاري، ويزن كل خطوة 

يريد أن يتخذها بميزان المكسب والخسارة بالمعنى المادي الملموس أمام الجميع.
ف���وز الح���زب الديمقراط���ي بأغلبي���ة مجلس الن���واب حرك األم���ل لدى البع���ض بإمكانية 
حدوث تغيير في الس���ياسة الخارجية األميركية، خصوصا بعد فوز امرأتين مس���لمتين 
تنتمي���ان له���ذا الحزب وهم���ا؛ إلهان عم���ر؛ وهي الجئ���ة صومالية، واألميركي���ة من أصل 

فلسطيني رشيدة طليب.
رغ���م ذل���ك، إن إمكاني���ة ح���دوث تغيي���ر عل���ى الس���ياسة األميركية تب���دو ضيئل���ة للغاية 
ألسب���اب كثيرة م���ن بينها أن ملف الس���ياسة الخارجي���ة تحديدا بيد الرئي���س األميركي 
ث���م وزارت���ي الخارجية والدفاع، وحتى عل���ى صعيد الكونجرس، فإن مجلس الش���يوخ 
وليس مجلس النواب هو األكثر ارتباطا وتأثيرا على السياسة الخارجية، إضافة إلى أن 
االهتمام األساس سواء لعضو مجلس النواب أو الشيوخ هو للقضايا الداخلية التي تهم 
المواطن األميركي ومن الصعب وجود صدام بين مجلس النواب والرئيس في القضايا 
الخارجي���ة إال م���ن باب المناكف���ات والمناورات للحص���ول على تن���ازالت تتعلق بالداخل 

األميركي، وتبقى القضايا الخارجية في مرحلة تالية ومتأخرة إلى حد كبير.
من الصعب أن نتصور أن يكون مجلس النواب داعما للقضايا العربية بما يكفي لحدوث 
تغيي���ر جوه���ري ف���ي الس���ياسة األميركية بم���ا يحقق مصالحن���ا ألن إسرائي���ل أو اللوبي 
اإلسرائيل���ي ه���و الذي يكاد يش���كل توجه���ات أعضاء المجلس���ين تجاه قضاي���ا المنطقة 
وتحديدا القضية الفلسطينية وال يمكن أن يتم اتخاذ أية سياسة على غير رضى منه.

ال نري���د أن نلق���ي همومن���ا عل���ى نائبي���ن أو أكثر م���ن بين مئات م���ن الن���واب األميركيين 
ونحملهما ما ال يطيقان وال يستطيعان، فهما بالنهاية مواطنان أميركيان وتم انتخابهما 

إلسهاماتهما في خدمة المجتمع األميركي وليس القضايا العربية.

مكانة الخريجين الجامعييـن لـدى 
سمو األمير خليفة بن سلمان

االنتخابات األميركية والقضايا العربية

األمن الفكري
إن العقل البش���ري قوة إدراكي���ة مهمة وضرورية، 
أف���اض هللا به���ا علين���ا لنتمك���ن م���ن خالله���ا م���ن 
محاكم���ة األشياء ومعرفة علله���ا وغاياتها، ونميز 
به���ا النافع والض���ار، فنقِب���ل على الناف���ع ونتجنب 
الض���ار، ولع���ل بيت القصيد هنا ه���و كيفية الحكم 

على األشياء بمدى فائدتها وضررها علينا؟
نستقبل في كل يوم آالف األفكار سواء من خالل 
الص���ور أو المق���االت أو ما ُتس���مى باللغة الصامتة 
أو م���ن خ���الل المس���موع م���ن كل ح���دٍب وصوب، 
الغ���ث  عقولن���ا  عل���ى  الواف���دات  ه���ذه  وتحت���وي 
والسمين، وتتطلب منا الفرز والتصنيف والحذف 
أو االحتفاظ، وهي ليست عملية سهلة أبدا، لكنها 

ضرورية لصيانة أنفسنا ومناعتنا الفكرية.
وتعتب���ر المناع���ة الفكرية من المواضي���ع الحيوية 
والمهم���ة، خصوصا في ظل ما يش���هده العالم من 
تغيرات وتفاع���الت مكثفة بين العقول، خصوصا 
العق���ول الش���ابة، فم���ا ي���دور ف���ي خاطر الش���باب 
اليوم مختلف تمامًا عن ما كان يدور في األعوام 
الماضي���ة، األسئل���ة الت���ي يس���ألها الش���باب الي���وم 
مختلفة والقناعات ما عادت ُتلتهم بس���هولة، لهذا 
أصب���ح م���ن المه���م بمكان الب���دء الج���اد في وضع 
استراتيجي���ة األم���ن الفكري وتحصي���ن مناعتهم 

ضد األفكار المشبوهة.
ولتك���ن ه���ذه االستراتيجي���ة مبنية على إكس���اب 

واله���ادئ، وأن  المت���زن  الح���وار  مب���ادئ  الش���باب 
االخت���الف ُسنة كونية وال تعن���ي بالضرورة الكره 
والِخ���الف، إضاف���ًة إل���ى ذل���ك العم���ل عل���ى تعليم 
الشاب أن هناك أساليب وطرقا حضارية متعددة 
يمكنن���ا م���ن خاللها التعبير عن م���ا نعتقد والدفاع 
عن���ه، وفي نفس الوقت االستماع الجيد إلى آراء 

وأفكار اآلخرين. 
ولك���ي نتمك���ن م���ن تحصي���ن عقولن���ا الب���د لنا من 
االط���الع الجي���د بطبيع���ة الح���ال، حي���ث ال ُتدرك 
األمور بحقيقتها الفعلية إال إذا تواجد العقل ووِجَد 
العلم والبصيرة، كما ال يس���تطيع عقل اإلنسان أن 
يرى المشكلة إال إذا توافرت لديه معرفة حقيقية 
وذات عم���ٍق معي���ن، ربما هذه العب���ارة تختصر لنا 
سبب ضي���اع الش���باب وراء آيديولوجيات رخوة 
وبعيدة عن ديننا وعاداتنا واالنقياد الس���هل خلف 
أفك���ار من هنا وهناك فقيرة الجذر واألصل ال تتم 
مواجتها بالمس���توى المفترض وبالتالي تقود إلى 

ضياع اإلنسان واألوطان.

“ال ُتدرك األمور بحقيقتها الفعلية إال إذا  «
تواجد العقل ووِجَد العلم والبصيرة، كما ال 
يستطيع عقل اإلنسان أن يرى المشكلة إال 
إذا توافرت لديه معرفة حقيقية وذات عمٍق 

معين”.
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عباس ناصر

ما يدور في خاطر الشباب  «
اليوم مختلف تمامًا عن ما كان 

يدور سابقا، فاألسئلة التي 
يسألها الشباب اليوم مختلفة 

والقناعات ما عادت ُتلتهم 
بسهولة، ومن المهم البدء 
في وضع استراتيجية األمن 

الفكري وتحصين مناعتهم ضد 
األفكار المشبوهة.
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التغيرات المناخية 
المرعبة تهدد أوطاننا

أصبحت الس���يول الناتجة ع���ن هطول األمطار الغزي���رة على دول الخليج 
مرعب���ة حق���ا وتنذر بكوارث متزايدة ما لم نكتش���ف الطري���ق الوحيد وهو 
تطوير قدراتنا في التعامل مع التغيرات المناخية المرعبة والشديدة التي 
ل���م تك���ن دول الخليج تع���رف عنها شيئا عل���ى األقل خالل العش���رين سنة 
الماضي���ة، فالمس���ألة ال تنحص���ر في هطول أمطار غزي���رة ليومين أو ثالثة 
أيام وقيام الجهات المختصة بالالزم، كالدفاع المدني والبلديات وغيرها، 
إنم���ا المس���ألة أكب���ر من ذلك بكثير، ولألس���ف مازلنا نتعامل معها ببس���اطة، 
وه���ي ظاه���رة ارتفاع منس���وب مي���اه البح���ر كما أك���د العديد م���ن الخبراء 
والدارسي���ن، م���ا يعن���ي أننا مهددون بالغ���رق في الس���نوات القادمة السيما 
م���ع وجود الجزر االصطناعية والمش���اريع المختلفة التي تصنف في خانة 

المخاطر على البيئة.
أحد التقارير التي نشرتها “البالد” قبل سنوات، أعده محمد الراعي مستندا 
إل���ى دراسة للبن���ك الدولي، أوضح “أن مملكة البحري���ن معرضة ألن تضيع 
11 % من مساحة أراضيها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 50 
سنتيمت���رًا، إن ل���م تب���دأ أعمال الحماية فورًا، حس���ب تحليل ص���ور األقمار 

االصطناعي���ة، ولفت التقرير أيضا إلى اآلتي “تعاني سواحل العالم العربي 
عددا من المشاكل البيئية في مقدمتها التعمير غير المخطط حيث تتوسع 
رقع���ة كثي���ر م���ن الم���دن العربي���ة الس���احلية بنحو متس���ارع، غي���ر خاضعة 
لتخطيط يراعي احتياجات المس���تقبل، كما أدى غياب التخطيط الس���ليم 
الستخدام���ات األراض���ي إل���ى كثي���ر من المش���اكل ف���ي النواح���ي الخدمية 
والضغ���وط االستهالكي���ة”. إذا نح���ن بحاجة حادة للس���يطرة عل���ى الوضع 
والتغل���ب عل���ى الخطر الذي تتوسع دائرته يوما بعد يوم، فأوجه التغيرات 
المناخي���ة ف���ي منطقتن���ا أصبحت مخيفة وته���دد حياتنا ومس���تقبل أبنائنا 
عالوة على الكثير من المش���اكل البيئية والصحية، إذ يكفينا تلوث عوادم 
الس���يارات في ظل ازدياد عددها والضجيج، وانحسار المخزون السمكي، 

وردم الشواطئ وغيرها من المشاكل البيئية التي صنعناها بأيدينا.

أتمنى حقيقة من مرشحي المجلس النيابي وخصوصا من يجد  «
في نفسه الكفاءة، وأنه ملم بالدراسات واألبحاث حمل وتحريك هذا 

الملف المهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الوالء والبراء... والعداء

وكأّن الجماع����ات متع����ددة االنتم����اءات في الوطن العرب����ي ال تتعلم من 
التاري����خ، أو ال تريد أن تتعلم منه، ألنها تكرر أخطاء الجماعات األخرى 
الت����ي سبقته����ا، ربما تكون م����ن الطيف الفكري أو الديني نفس����ه، أو ربما 
تك����ون مغايرة تمامًا، تس����تخدم لفت����رة من الزمن، ليق����وى عودها، ثم ما 

تلبث أن تجد نفسها خارج اللعبة تمامًا.
لق����د استخدم����ت العديد م����ن األنظمة العربي����ة هذه الجماع����ات الجائعة 
للس����لطة، لك����ي تق����ّزم جماعات أخرى مهددة للس����لطة القائم����ة، أو بدأت 
تتنمر، أو تتمّرد، وأخذت تتطلع إلى ما وراء الدور المرسوم لها، وصارت 
قوة تتفلت وال يمكن الس����يطرة عليها، وغالبًا ما تنمو هذه القوى أسرع 
مما يمكن اإلحاطة بها، فتصبح هناك مسافة شاسعة بين المركز واتخاذ 
القرار، وبين أطراف وذيول هذه الجماعة أو الحركة، وغالبًا � أيضًا – ما 
تظه����ر ثنائية الصقور والحمائم في ه����ذه الحركات، آملة الحصول على 
مواق����ع متقدمة من صنع القرار، وتطفو على الس����طح االنقس����امات بين 
م����ن يري����دون اإلبقاء على “نقاء” عقيدة هذه الفئ����ة أو الجماعة، ومن ال 
ي����رى بأسًا ف����ي براغماتية الحراك، فتبدأ األخط����اء تحيط بها، وتتخبط 

في حركاتها، وتصبح ثقيلة الحركة بخطورة، وهنا... تبدأ رحلة األفول 
والذه����اب إلى التخلص من هذه الجماعة التي استنفدت دورها، وأّدته 
على خير وجه... وسرعان ما تقوم هذه السلطات بتقوية جماعة أخرى 
مناهض����ة، حت����ى إذا ما استكملت قوتها وعنفوانه����ا؛ جرى إطالقها على 

الفصيل السابق لتحل محله، وتبدأ المسألة مجددًا.
لق����د ج����رى استخ����دام ه����ذه اللعب����ة الخط����رة على م����ّر العق����ود الماضية، 
وأثبت����ت أحيانًا أنها ناجحة، ولكنها لعب����ة مكلفة أيضًا إن انفلت زمامها، 
وصارت مهددة للدولة بأسرها، وليس للمنافسين لها، ألنها ستغدو ترى 

النظام بأنه تبّرأ منها، وسلمها للريح!

القول إن أنظمة بكل أجهزتها ومستشاريها وخبرائها وتاريخها  «
واتصاالتها ما كانت لتدري االحتمالية الكبيرة النقالب السحر 

على الساحر، وان النهاية واضحة للعيان ألنها وليدة البدايات 
المتكررة؛ لهو قول عابث، فإن كانت الغفلة تجوز على الجماعات 

مع تشككها المبدئي في تقريب السلطة لها، فإن غفلة السلطات 
تؤدي إلى الدمار.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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المستويات القوية 
والنتائج الرائعة التي 

يقدمها فريق الرفاع لكرة القدم 
في دورينا، محط إشادة وثناء 

على الدور الكبير لمجلس اإلدارة 
الذي سّخر كل شيء للجهاز الفني؛ 

من أجل الوصول لتلك الصورة 
وتصدر الفرق.

ترّنح أداء النجمة في الجوالت 
ما قبل األخيرة رغم انتصاره كان 

يعطي مؤشًرا على أن الفريق 
سيسقط في إحدى المحطات، 

وهذا ما حصل في الجولة 
األخيرة؛ كوننا لم نلمس أي 

تطور وتصحيح لألخطاء.

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة السلة عند السادسة من مساء اليوم اإلثنين بتوقيت البحرين مباراة هامة للغاية أمام المنتخب الجزائري في البطولة العربية 
ال����23 لك���رة الس���لة التي تس���تضيفها العاصمة المصرية القاهرة خالل الفترة م���ن 7 لغاية 16 نوفمبر الحالي على الصالة المغطاة رق���م 2 التابعة لمجمع الصاالت في 

استاد القاهرة الدولي، ومباريات البطولة منقولة عبر قناة النيل الرياضية ودبي الرياضية.

وهذه المباراة هي الثالثة ألحمر الس���لة 
ف���ي البطولة بع���د أن كان ق���د فاز على 
السعودية 68-75 وخسر من المنتخب 
المص���ري 64-74، وسيلعب غ���ًدا لقاءه 
ب���أن  علًم���ا  اإلم���ارات،  أم���ام  األخي���ر 
البطولة ُتش���ارك فيه���ا خمس منتخبات 
عربية هي مصر، البحرين، الس���عودية، 
اإلم���ارات والجزائر، وتتأهل أربعة فرق 
لنص���ف النهائ���ي الذي سُيق���ام يوم 
الخمي���س وسيلتقي فيه األول مع 
الراب���ع، وكذل���ك الثاني م���ع الثالث، 
والفائزان يصعدان للنهائي الجمعة 
لتحدي���د  سيلعب���ان  والخاس���ران 
المركزي���ن الثالث والراب���ع، وتلعب 
الي���وم أيًضا مصر المس���تضيفة مع 
الس���عودية في اللق���اء األخير لكال 
المنتخبي���ن ف���ي ال���دور التمهيدي، 
والترتي���ب الع���ام للمنتخبات حتى 
اآلن ُيش���ير إل���ى التال���ي: مص���ر 6 
نق���اط م���ن 3 مباري���ات، الجزائ���ر 5 
نق���اط م���ن 3 مباريات، الس���عودية 
4 نق���اط من 3 مباريات، منتخبنا 3 
نق���اط من مباراتين واإلم���ارات 3 نقاط 

من 3 مباريات.
سلم���ان  منتخبن���ا  م���درب  وسيعم���ل    
رمضان ومس���اعده ريان المحمود على 
تطبيق بعض األمور الفنية والتكتيكية 

ف���ي مب���اراة الي���وم ك���ي يظه���ر األحم���ر 
بص���ورة فني���ة ممي���زة، علًم���ا أن قائم���ة 
منتخبنا لهذه البطولة تضم العبين أقل 
م���ن ثالثين عاًم���ا، والقائمة تتكون من: 
واي���ن تش���يزم، أحم���د عزي���ز، مصطفى 
حس���ين، ميث���م جمي���ل، محم���د أمي���ر، 
مزمل أمير، علي شكرهللا، أحمد حس���ن 
ال���درازي، محم���د بوعالي، سي���د محمد 

شرف، محمد كويد وأحمد بن دينة.

بوعالي وشكراهلل جاهزان

شهدت الحالة الصحية لنجمي منتخبنا 
الوطن���ي علي شكرهللا ومحمد بوعالي 
تحس���ًنا كبي���ًرا بع���د أن ك���ان األول ق���د 
تع���رض ل�”ش���ج” ف���ي الحاج���ب خ���الل 
المب���اراة األول���ى أمام الس���عودية، وفي 
نف���س المب���اراة تع���رض بوع���الي لرض 

ف���ي الجانب األيس���ر للقف���ص الصدري، 
وفض���ل الجه���از الفن���ي ع���دم إشراكهما 
أم���ام مصر في المباراة الثانية، لكن من 
الُممك���ن أن يس���تعين بهم���ا ف���ي مباراة 
اليوم الجزائر وغًدا أمام اإلمارات متى 
ما دعت الحاجة لذلك، كونهما جاهزين 

للعب.

منتخبنا الوطني لكرة السلة المشارك في البطولة العربية

المب��اراة الثالث��ة لمنتخبن��ا ف��ي البطول��ة العربي��ة بالقاهرة

أحمر السلة يواجه الجزائر

12 نوفمبر 2018 االثنين
4 ربيع األول 1440
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أشاد األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة، األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر باإلنجاز التاريخي 
الذي حققه منتخب السنوكر والبليارد للرجال والناشئين في بطولة الخليج المجمعة التي أقيمت في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
مؤخ���ًرا بع���د حصول���ه على 12 ميدالي���ة ملونة من بينها أربع ذهبي���ات وأربع فضيات وأرب���ع برونزيات، معرًبا عن فخ���ره واعتزازه بما حققه 

أبطال السنوكر والبليارد من حصيلة وافرة من الميداليات عززت مكانة البحرين في البطولة الخليجية.

ج���اء ذل���ك، ل���دى استقبال���ه أف���راد منتخب���ي 
الس���نوكر والبلي���ارد بمق���ر اللجن���ة األولمبي���ة 
بضاحية الس���يف لدى وصوله���م صباح أمس، 
وذل���ك بحضور رئيس االتح���اد سعيد اليماني 
وعدد م���ن أعضاء مجل���س اإلدارة، وبحضور 
المدير التنفيذي للشئون الرياضية عبدالجليل 
أسد ومدي���ر دائرة اإلع���الم والعالقات العامة 

والتسويق محمد لوري.
ونق���ل عس���كر لألبطال تحي���ات وتهاني ممثل 
وشئ���ون  الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة 
الش���باب، رئي���س المجل���س األعل���ى للش���ئون 
الرياضي���ة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

سمو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيًدا 
بم���ا أظه���ره الالعب���ون م���ن مس���توى مش���رف 
أثم���ر عن تحقيق حصاد كبي���ر من الميداليات 
عل���ى  األول  المرك���ز  الس���نوكر  لعب���ة  لتعتل���ي 
مستوى الرجال وفوز منتخب ناشئي البليارد 
بالمركز األول على مستوى الناشئين والتفوق 

على سائر المنتخبات الخليجية.
وأض���اف عس���كر “لق���د جّس���د العب���و منتخبي 
الس���نوكر والبلي���ارد شعار )ع���ام الذهب فقط( 
ال���ذي أطلق���ه سمو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليفة بكل جدارة وأثبتوا علو كعبهم وأكدوا 
أن اللعبتي���ن تزخ���ران بالعدي���د م���ن األبط���ال 

القادري���ن عل���ى رفع عل���م المملك���ة عالًيا وهو 
م���ا تحق���ق بالفع���ل وش���كل لن���ا مبعًث���ا للفخ���ر 
واالعتزاز..”. كما أشاد عسكر بالجهود الكبيرة 
للس���نوكر  البحرين���ي  االتح���اد  يبذله���ا  الت���ي 
والبلي���ارد برئاس���ة سعيد اليمان���ي الذي يولي 
اللعبتين الكثير م���ن االهتمام والدعم وهو ما 
أثم���ر عن تحقيق ه���ذا اإلنجاز، مش���يًدا كذلك 
بجه���ود كافة أعض���اء مجل���س اإلدارة ولجنة 
المنتخب���ات والجهازين الفني واإلداري الذين 
كان���ت له���م بصم���ة واضح���ة في تحقي���ق هذا 
اإلنجاز التاريخي. وبدوره، أعرب اليماني عن 
خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الش���يخ 

ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيق هذا 
اإلنجاز الخليج���ي، معرًبا عن فخره واعتزازه 
بم���ا حقق���ه األبط���ال م���ن إنج���از مش���رف عزز 

مكانة البحرين في لعبتي الس���نوكر والبليارد، 
مؤك���ًدا أن شع���ار “الذه���ب فقط” ك���ان الدافع 
األساس���ي وراء تحقيق اربع ميداليات ذهبية 

كم���ا أن���ه ش���كل تحدًي���ا كبي���ًرا أم���ام الالعبين 
كس���بوا من خالله الرهان وتمكنوا من اعتالء 

منصة التتويج بكل جدارة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

عسكر يستقبل منتخب البليارد والسنوكر

عبدالرحمن عسكر يتوّسط أبطال الخليج

تواصل 3 طالبات بحرينيات يدرسن في القاهرة التواجد في مباريات منتخبنا  «
بالبطولة رغم بعد المسافة بين مقر سكنهن والصالة، إذ تواجدن في المباراة 

األولى أمام السعودية وكذلك في مباراة مصر، ووعدن بالتواجد في بقية المباريات 
متى ما سنحت لهن الفرصة وبحسب ظروف الدراسة. 

ُيعد سيتي ستارز مول القاهرة الوجهة األفضل للتسوق بالنسبة لوفود البطولة،  «
خصوصًا الالعبين الذين يتواجدون هناك باستمرار في حالة حصولهم على أوقات 

حرة. 

يقوم حساب الفيسبوك التابع لالتحاد العربي لكرة السلة وكذلك المصري ببث  «
المباريات على الهواء مباشرًة، وكذلك يستفيد المدربون من ذلك بعمل تنزيل 

تسجيل كامل للمباريات التي يرغبون بها من أجل التحليل الفني، كون التسجيل 
يظل في الموقع. 

جدول مباريات البطولة ُمربك لبعض الفرق، فاإلمارات خاضت 3 مباريات في 3 أيام  «
متتالية، ترتاح اآلن لـ 3 أيام من أجل مالقاة منتخبنا الذي سيرتاح أقل من 24 ساعة 

قبل مالقاة اإلماراتيين غداً!.

معكم من القاهرة

خ���اض منتخبنا الس���الوي ظهر األم���س تدريبًا خفيفًا للغاية عل���ى صالة البطولة 
تحضيرًا لمباراة اليوم واقتصر على بعض األمور البس���يطة مثل التصويب، في 
حي���ن استغ���ل المدرب رمضان الجزء األكبر من الوق���ت المخصص لمنتخبنا في 
تقديم محاضرة فنية تكتيكية لالعبين الذين استمعوا لكافة التوجيهات الفنية 

منه.
وترك���ز حديث رمضان عن بع���ض األمور الفنية لما قدمه المنتخب في اللقاءين 
الس���ابقين أمام الس���عودية ومصر، وكيفية االستفادة مما ت���م تقديمه من خالل 
تعزي���ز األمور اإليجابي���ة والعمل على تالفي الس���لبيات، باإلضافة لش���رح بعض 

األمور الفنية الخاصة بمباراة اليوم أمام الجزائر.

محاضرة فنية

عب���ر الع���ب منتخبن���ا الش���اب أحمد بن دين���ة عن س���عادته البالغة بالمش���اركة الخارجية األولى له م���ع المنتخ���ب األول، مؤكدًا أنها 
س���تضيف ل���ه الكثي���ر من الفائ���دة والخبرة على جميع األصعدة بعد أن كانت مش���اركاته الس���ابقة مقتصرة عل���ى منتخبات الفئات 

العمرية فقط.

 وأضاف بن دينة “شاركت لدقائق في مباراة 
مصر صاحب األرض والجمهور، ولكن لم أكن 
خائف���ًا عل���ى اإلطالق كون الجه���از الفني كان 
قد هيأ الالعبين مس���بقًا بأنهم من الُممكن أن 
ُيش���اركوا ف���ي أي لحظة خ���الل البطولة وهو 
م���ا حص���ل، إذ تواجد ف���ي الملع���ب 3 العبين 
من منتخب الش���باب دفعة واحدة، وأنا أشكر 
الجهاز الفني واتحاد السلة كذلك على إتاحة 
الفرص���ة لن���ا بالمش���اركة ف���ي ه���ذه البطول���ة 
والتي سنسعى لالستفادة منها قدر اإلمكان”.

من جهة أخرى، أكد العب منتخبنا  «
محمد أمير إن منتخبنا قادر على 

العودة إلى طريق االنتصارات عندما 
ُيالقي المنتخب الجزائري اليوم، مشيراً 

إلى أن الالعبين لديهم عزم كبير على 
تقديم مستوى أفضل في هذه المباراة 

أحمد بن دينة خالل مباراة منتخبنا مع مصروتحقيق االنتصار إن شاء الله.

أمي��ر: منتخبنا ق��ادر على الع��ودة إلى طري��ق االنتصارات

بن دينة: سعيد للمشاركة األولى

عل���ى عك���س بقية رؤس���اء وفود المنتخبات المش���اركة في البطول���ة، يحرص رئيس الوف���د البحريني وعضو مجل���س إدارة اتحاد 
السلة، رئيس لجنة المسابقات أنور شرف على التواجد على مقاعد البدالء في مباريات منتخبنا خالل البطولة من أجل الوقوف 

على كل ما يتعلق باألحمر السالوي في المباريات، ومساعدة الطاقم اإلداري وتشجيع الالعبين كذلك، وهي خطوة الفتة منه.

م���ن جهة أخرى، يب���ذل إداري منتخبنا الوطني 
موس���ى جعف���ر جه���وًدا كبي���رة للغاية م���ع بعثة 
أحم���ر الس���لة، إذ تق���ع عل���ى عاتق���ه الكثي���ر من 
األم���ور اإلداري���ة الخاصة بالتجهي���زات بالذات 
المنتخب���ات  مدي���ر  م���ن  ومتابع���ة  وبتوجي���ه 
الوطني���ة غس���ان قارون���ي، إذ يق���وم بمتابع���ة 
أمور مالب���س الالعبين وتجهيزاتهم للمباريات 
الغذائي���ة،  التجهي���زات  وكذل���ك  والتدريب���ات 
ويك���ون أول من يص���ل الملع���ب للمباريات من 
أج���ل تجهي���ز غرف���ة المالب���س، وه���و يحظ���ى 

بشعبية وُحب من جميع الالعبين.

من جهة أخرى، يحرص كريم محمد  «
العب نادي المنامة ومنتخبنا للشباب 

على حضور مباريات األحمر وتشجيع 
نجوم الفريق على تحقيق أفضل 

النتائج، إذ كان حاضرا في لقائنا مع 
لقطة للجهاز اإلداري والفني لمنتخبناالسعودية ثم في مباراة مصر.

جه��ود كبي��رة ل��إداري المحب��وب.. وكريم ي��ؤازر منتخبنا

رئيس الوفد على مقاعد البدالء

المشجعات البحرينيات الثالث في مباراة منتخبنا مع مصر

جانب من المحاضرة الفنية لالعبين أمس

القاهرة - حسين الدرازي  )تصوير: أحمد المحاري(



أص���درت اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة تعميما رس���ميا إل���ى كاف���ة االتحادات 
الرياضية الوطنية بتعليق كافة األنشطة الرياضية بتاريخ 24 نوفمبر الجاري 

والذي ستجري خالله عملية التصويت لإلنتخابات النيابية والبلدية 2018.

وق���ال المدير التنفيذي للش���ئون الرياضية 
عبدالجلي���ل أس���د أن���ه انطالق���ا من حرص 
اللجن���ة األولمبي���ة للمس���اهمة ف���ي إنجاح 
بالمس���ئولية  والتزام���ا  الوطن���ي  الح���دث 
عل���ى  بالتعمي���م  قام���ت  فإنه���ا  الوطني���ة 
كاف���ة االتح���ادات بتعلي���ق كافة األنش���طة 
الرياضية يوم الس���بت الموافق 24 نوفمبر 

.2018
وأك���د أسد ب���أن اللجن���ة األولمبية حريصة 
كل الح���رص عل���ى المس���اهمة ف���ي إنجاح 
مس���يرة  ودع���م  االنتخاب���ي  الع���رس 
الديموقراطي���ة وتلبي���ة الواج���ب الوطني 
ول���ذا فإنها أص���درت هذا التعمي���م إلتاحة 
الحرك���ة  منتس���بي  كاف���ة  أم���ام  المج���ال 

الرياضية من العبي���ن ومدربين وإداريين 
عملي���ة  ف���ي  الفاعل���ة  للمش���اركة  وحك���ام 
االقتراع واإلدالء بصوتهم في االنتخابات 
النيابي���ة والبلدي���ة والت���ي تق���ام كل أرب���ع 

سنوات تنفيذا لشعار “نلبي الواجب”.

أدار طاقم تحكيم دولي بحريني مباراة ضمن إطار منافس���ات الجولة 30 من 
.CFA Chinese Super League دوري السوبر الصيني لكرة القدم

بي���ن  أم���س  ي���وم  المب���اراة  وأقيم���ت 
Chang�و Dalisn yifang FC  رريقي

.chun yatai FC
وتك���ون الطاقم التحكيم���ي من حكم 
الس���احة المونديال���ي ن���واف شكرهللا، 
والحك���م المس���اعد األول المونديال���ي 
ياسر تلفت، والحكم المس���اعد الثاني 
محم���د جعف���ر، ف���ي مب���اراة مهم���ة مع 
ومح���ددة  الصين���ي،  ال���دوري  خت���ام 

لهوية الهابطي���ن أو الباقين في دوري 
السوبر الصيني.

التحكيم���ي  الطاق���م  إدارة  وتأت���ي 
لمباري���ات م���ن دوري الس���وبر الصيني 
بن���اًء عل���ى ترشي���ح االتح���اد الصيني 
سب���ق  حي���ث  للطاق���م،  الق���دم  لك���رة 
ل���ذات الطاق���م أن أدار مباريات ضمن 

الجولتين 26 و29.
 ويعتب���ر تواج���د التحكي���م البحريني 

في دوري الس���وبر الصين���ي استمراًرا 
الت���ي تحققه���ا  للنجاح���ات المتع���ددة 
التواج���د  عب���ر  البحريني���ة  الصاف���رة 
ف���ي إدارة مختلف البط���والت الدولية 

والقارية واإلقليمية.

طاقم بحريني للدوري الصينياألولمبية تعلق النشاط الرياضي

أكاديمية بست للسباحة

عاد فريق اكاديمية بست للسباحة مساًء يوم السبت الماضي قادًما من سلطنة 
عم���ان بع���د المش���اركة ف���ي بطول���ة Nautilus Annual Swim Meet الدولي���ة 

الودية التي قامت في مجمع سلطان قابوس محمالً ب� 26 ميدالية ملونة.

حي���ث استط���اع فري���ق بس���ت تحقيق 
نتيج���ة متمي���زة بحص���د سباحي���ه 26 
ميدالية ملون���ة )11 ذهبية و11 فضية 
4 برونزي���ة( رغم أنه شارك ب� 11 سباًحا 
فق���ط ومعظمه���م م���ن الص���ف الثان���ي. 
نتيج���ة  تحقي���ق  الفري���ق  واستط���اع 
ممتازة، حيث حققت لوسي هاسيت 4 
ذهبي���ات وبرونزيتين في سن 11 � 12 

سنة، واستطاعت الزين طارق تحقيق 
5 فضيات في سن 13 � 14 سنة، أماني 
ط���ارق ذهبيت���ان وفضي���ة وبرونزي���ة، 
مري���م العري���ض ذهبي���ة واح���د، رايل���ي 
بوسكايت���س ذهبية وفضية وبرونزية، 
حنين محم���د فضيتان وبرونزية، أنس 
محم���د ذهبيت���ان وفضيت���ان، وارم���ان 

برايت ذهبية.

“بست” تحصد 26 ميدالية علي إبراهيم يطمئن جماهير داركليب
واردة ج���م���رة  ب���ن���ي  أم������ام  وم���ش���ارك���ت���ه  ب���ال���ع���ودة  م��ت��ف��ائ��ل 

طمأن العب منتخبنا الوطني ونادي داركليب علي ابراهيم جماهير “العنيد” بالعودة قريبا إلى صفوف 
الفريق، معربا عن تفاؤله الكبير بانتهاء جميع الظروف التي حالت دون استمراره ليعود إلى ناديه األم 

ومعشوقته الكرة الطائرة ويواصل المسيرة مع باقي أفراد الفريق للمنافسة على البطوالت المحلية.

وأض���اف ابراهيم ل� “البالد سبورت”: مش���اركتي 
ف���ي المب���اراة القادم���ة ي���وم األربعاء أم���ام بني 
جمرة واردة وغير مس���تبعدة.. فخالل اليومين 
المقبلين ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع اإلدارة 
وتزول جميع العقبات التي تحول دون قدرتي 
االرتب���اط  أبرزه���ا  الفري���ق وم���ن  عل���ى تمثي���ل 
بالوظيف���ة الجدي���دة، وأنا متفائ���ل إن شاء هللا 

بالعودة القريبة...”.
وذكر ابراهيم في حديثه المقتضب أن داركليب 

ه���و ناديه األم وال يمك���ن أن يتخلى عنه، فاتحا 
الب���اب عل���ى مصراعي���ه لكل االحتم���االت خالل 
ه���ي  الع���ودة  كان���ت  وإن  القادمي���ن،  اليومي���ن 
الخي���ار األقوى واألبرز في ظل مطالبة جماهير 
داركليب بعودته ليش���كل مصدر قوة ل� “العنيد” 
الفائ���ز بلق���ب كأس االتح���اد مؤخ���را بع���د فوزه 
عل���ى النجم���ة بنتيجة 3/ 1، خصوص���ا وأن علي 
ابراهي���م يش���كل ثقال كبيرا وخب���رة متميزة في 

مركز 2 . 

غاب علي ابراهيم عن منتخب الرجال في البطولة العربية الـ 21 التي اقيمت مؤخرا  «
بجمهورية مصر العربية رغم اختياره في قائمة المنتخب، كما غاب عن فريقه في 

نهائي كأس االتحاد وتتمنى جماهير الكرة الطائرة عودته لتميزه في مركز 2 كضارب 
مؤثر وصاحب إمكانيات عالية في حوائط الصد وتنفيذ اإلرسال القوي. علي إبراهيم يحيي الجماهير بعد الفوز بالنهائي الثالث

االثنين 12 نوفمبر 2018 
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مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنساللجنة اإلعالمية - اتحاد السباحة

بس���ط س���باحو أكاديمية االتحاد البحريني للس���باحة س���يطرتهم على منصة التتويج في بطولة نتوالس الس���نوية التي اختتمت 
منافساتها يوم السبت الماضي في العاصمة الُعمانية مسقط.

ومث���ل األكاديمية في أول مش���اركة خارجية 
بع���د إع���الن القائمون على االتحاد تأسيس���ها 
15 سباًح���ا، استطاع���وا أن يظهروا بمس���توى 
ُمشرف وأداء فني يعكس جدية وقوة، حيث 
نال سباحو األكاديمية احترام وإعجاب كافة 

المشاركين في بطولة نتوالس.
 45 إح���راز  األكاديمي���ة  سباح���و  واستط���اع 
ميدالي���ة ملونة في مختلف الفئات واألعمار، 
بواقع 25 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية 
إلى جانب سبع ميداليات برونزية، وجاء في 
ص���دارة الس���باحين عل���ي العلوي ال���ذي تمكن 
من الفوز س���ت ميداليات ذهبية، يليه فراس 
تهام���ي بأرب���ع ذهبيات وفضيتي���ن، كما حقق 
الس���باح سيف تهامي ثالث ميداليات ذهبية 

وأخرى فضية وبرونزيتين.
ف���ي الوق���ت ال���ذي ن���ال في���ه عم���ر المالك���ي 

ث���الث ميدالي���ات ذهبيات وفضي���ة، وسفيان 
المالك���ي وسلم���ان حبيب ث���الث ذهبيات لكل 
منهم���ا، سيد هادي ذهبيتي���ن وبرونزية، وآية 
ب���ن رج���ب ذهبية وث���الث فضي���ات، ويوسف 

المالك���ي ث���الث فضي���ات وبرونزي���ة، ومحمد 
عل���ي فضيتي���ن وبرونزية، كما حقق الس���باح 
ناص���ر القوتي ميدالية فضي���ة وبرونزية لكٍل 

من آالء بن رجب وعلي العكري.

تح���ت رعاي���ة نائ���ب رئيس االتح���اد البحريني للتنس الش���يخ عبد العزيز ب���ن مبارك آل خليف���ة، اختتمت فعالي���ات بطولة البحرين 
المفتوح���ة للبراع���م تح���ت 8، 10، 12 س���نة، التي نظمها االتحاد البحريني للتنس على مالعبه خالل الفترة من 5 حتى 10 من ش���هر 

نوفمبر الجاري على مالعبه بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة عيسى.

ع���ن  النهائي���ة  النتائ���ج  وأسف���رت   
صدارة الش���قيقين طالل وأحمد نجال 
محم���د الس���يد ع���ن ص���دارة فئت���ي 8، 
10 سن���وات، حي���ث ف���از ط���الل عل���ى 
مهدي إبراهيم من الس���عودية بنتيجة 
4/ 1 بفئ���ة 8 سنوات، وف���از أحمد على 
السعودي عبد الرزاق الحنابي بنتيجة 

6/ 2 بفئة 10 سنوات.
 وضمن منافس���ات الفئة السنية تحت 
فئة 12 سنة كانت المباراة سجاالً بين 
العب منتخب البحرين عيسى صالح 
الدين القط���ان والهندي سون���ادان، إال 
أن إصرار وعزيمة عيس���ى جعله ينهي 

المباراة لصالحه بنتيجة 10/ 6.
تفّض���ل  النهائي���ة  المباري���ات  وبع���د   

الش���يخ عبد العزي���ز آل خليفة بتوزيع 
الجوائز عل���ى الفائزين وهنأهم بالفوز 
عل���ى  وحثه���م  المختلف���ة،  بالفئ���ات 
بجدي���ة  التدري���ب  مواصل���ة  ض���رورة 

لتطوير مستوياتهم الفنية والمهارات 
لصف���وف  واالنضم���ام  المختلف���ة، 
المنتخب���ات الوطني���ة لتمثي���ل مملك���ة 

البحرين في البطوالت الخارجية.

 صورة جماعية لالعبين المتوجينصورة تجمع السباحين متوجين بالميداليات

عبدالعزيز بن مب��ارك تّوج الفائزين وض��م المتميزين للمنتخباتس��باحو المس��تقبل يقتحمون منصة التتوي��ج في ُعمان

ختام مميز لبطولة تنس البراعم45 ميدالية لـ“اتحاد السباحة”
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نواف شكراللهعبدالجليل أسد

دخل نادي المحرق على خط المفاوضات مع صانع ألعاب منتخبنا الوطني األول للكرة الطائرة حس���ين الحايكي للظفر بخدماته 
خ���الل الموس���م الحالي واالس���تفادة م���ن خدماته مع فري���ق “طائرة األحالم” الطامح هذا الموس���م للمنافس���ة بق���وة على األلقاب 

المحلية.

ف���إن  سب���ورت”  “الب���الد  لمص���ادر  ووفق���ا 
ن���ادي المح���رق قد تف���اوض م���ع الحايكي 
األم���ور  أن  بي���د  الفري���ق  إل���ى  لالنضم���ام 
لغاي���ة هذه اللحظ���ة لم تصل إل���ى مرحلة 
االتف���اق بين الطرفين، حيث سعى “البالد 
سب���ورت” لمحاولة الحص���ول على المزيد 
م���ن المعلوم���ات باالتصال بمدي���ر الفريق 
األول أحم���د يوس���ف لك���ن محاوالتن���ا ل���م 

تتكلل بالنجاح.
ويس���عى المحرق لكس���ب صفقة الحايكي 
العائ���د للتو م���ن المش���اركة م���ع المنتخب 
الحادي���ة  العربي���ة  البطول���ة  ف���ي  األول 
والعش���رين الت���ي استضافتها مصر ليلعب 

إلى جانب صان���ع األلعاب محمود العافية 
ليش���كل االثن���ان ق���وة كبي���رة ف���ي مرك���ز 
صناعة اللع���ب بتواجد الالعبين الدوليين 
واللذين كانا ضمن قائمة المنتخب بقيادة 
الم���درب يوس���ف خليف���ة، خصوص���ا وأن 
كليهم���ا يتمت���ع بمه���ارات وق���درات كبيرة 
عل���ى مس���توى كاف���ة المه���ارات وه���و م���ا 
يحاول المدرب محمد المرباطي توظيفه 

لخدمة الفريق في الموسم المقبل.
وك���ان نادي النصر ق���د دخل هو اآلخر في 
مفاوض���ات ج���ادة م���ع الحايك���ي بحس���ب 
وسائل اإلعالم للظفر بخدماته، خصوصا 
في ظل عدم قدرة صانع األلعاب عيس���ى 

عب���اس عل���ى االلت���زام م���ع النص���ر بس���بب 
ظ���روف عمل���ه وهو م���ا يس���تدعي وجود 
مع���د مث���ل الحايكي لقي���ادة الفريق خالل 
المرحلة المقبلة، ولكن الصفقة لم تحس���م 
بع���د فهل يلعب الحايك���ي لصالح المحرق 
أم النصر.. هذا ما ستكشفه األيام المقبلة.
الموس���م  ف���ي  لع���ب  الحايك���ي  أن  يذك���ر 
الماض���ي مع نادي النجمة وسبق له اللعب 
طويل���ة  لس���نوات  البس���يتين  ن���ادي  م���ع 
ف���ي  واحت���رف  األول  المنتخ���ب  ومث���ل 
عدة أندية خليجية ويتمتع بس���جل زاخر 
م���ن البط���والت عل���ى مس���توى المنتخ���ب 

واألندية التي لعب بها.

المحرق يفاوض حسين الحايكي
األم��������ور ل���غ���اي���ة ه�����ذه ال���ل���ح���ظ���ة ل����م ت���ص���ل إل�����ى م���رح���ل���ة االت����ف����اق

حسن علي

حسن علي
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كش���ف رئي���س جه���از لعبة الكرة الطائرة بن���ادي داركليب عباس صالح أن كل الخيارات بش���أن 
المحترف األجنبي مازالت مفتوحة ولم يستقر النادي حول هوية أي محترف لغاية اآلن.

وكان رئيس نادي داركليب محفوظ ثامر 
خ���ص “البالد سب���ورت” بتصريح قال فيه 
إن التعاق���د م���ع المحت���رف األجنب���ي ه���و 
أم���ر وارد لدى مجل���س اإلدارة، وذلك في 

أعقاب فوز الفريق بنهائي كأس االتحاد.

وأضاف صالح أن داركليب مازال يدرس 
كافة الملفات المتعلقة بالمحترف، مشيًرا 
إلى أن الظروف المالية هي التي ستحدد 
وافتق���د  عدم���ه.  م���ن  المحت���رف  وج���ود 
“العني���د” ه���ذا الموس���م خدم���ات ض���ارب 

مرك���ز 4 الالعب محم���ود عبدالواحد الذي 
انتق���ل إلى نادي النجمة ولعب أول مباراة 
ض���د نادي���ه الس���ابق داركليب ف���ي نهائي 

كأس االتحاد.
وذكر رئيس الجه���از أن النادي يبحث عن 

محترف يشغل مركز )4(.
سب���ورت”  “الب���الد  س���ؤال  عل���ى  ا  وردًّ

بخص���وص إمكاني���ة اللع���ب ف���ي القس���م 
واالستعان���ة  محت���رف  دون  م���ن  األول 
ب���ه في القس���م الثان���ي أجاب )إنن���ا نفضل 
القس���م  المحت���رف من���ذ  إلين���ا  أن ينض���م 
األول ولك���ن مثلم���ا ذك���رت ل���ك سابًقا كل 
وه���ي  واردة  والخي���ارات  االحتم���االت 

مرهونة بالظروف المالية(.

في حال تمكن داركليب من التعاقد مع  «
محترف أجنبي مع إعادة الدولي علي 

إبراهيم فإن ذلك سيجعل الفريق واحًدا 
من أقوى األندية المرشحة للمنافسة 

على لقب بطولة الدوري وكأس سمو ولي 
العهد خصوًصا بعد تتويجه ببطولة كأس 

االتحاد وتفوقه على النجمة من دون 
االستعانة بمحترف أجنبي واالعتماد على 

عباس صالحأبناء النادي.

صالح: التعاقد مع محترف تحكمه الميزانية
مفتوح��ة الخي��ارات  وجمي��ع   4 بمرك��ز  الع��ب  ع��ن  يبح��ث  داركلي��ب 

الس���بت فعالي���ات  اختتم���ت مس���اء 
مس���ابقة “أق���وى رج���ل ف���ي الدائرة” 
التي تمَّ إقامتها خلف مسجد النصر 
محافظ���ة  ف���ي  الس���ابعة  بالدائ���رة 
العاصم���ة، تزامًن���ا م���ع شع���ار “ع���ام 
الذه���ب فق���ط، وذل���ك تح���ت رعاية 
ط���الل القناص المرش���ح النيابي عن 
الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة. 
وأسف���رت النتائ���ج عن ف���وز كل من: 
مرتض���ى، الزي���ان، عبدالرحمن خالد 
ببطول���ة ال���وزن الثقي���ل، بينما حقق 
عبدالكري���م،  سع���ود  المتس���ابقون: 
حم���د سع���د، عب���دهللا ماج���د بطولة 
م���ن  كل  وف���از  المتوس���ط،  ال���وزن 
األطفال: صالح صالح، وعبدالرحمن 
صال���ح، إبراهي���م إقب���ال ببطولة فئة 
الصغ���ار، بينم���ا فاز في مس���ابقة شد 
صال���ح،  عب���دهللا  الالعب���ون  الحب���ل 
ن���واف الرميح���ي، ناي���ف صال���ح، إذ 
ت���م تكريمهم من قبل راعي الفعالية 

بميداليات البطولة.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

أشرف رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم ومقيم ومكتشف 
الح���كام اآلس���يوي، جاس���م محم���ود، على األطق���م التحكيمي���ة لبطول���ة الجامعات 
اآلس���يوية لك���رة القدم، الت���ي نظمها اتح���اد الجامعات الرياضية اآلس���يوي، تحت 
إش���راف االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم، في مدينة “جنجان” الصينية خالل الفترة 

30 أكتوبر الماضي وحتى 10 نوفمبر الجاري.

وك���ان االتحاد اآلسيوي لك���رة القدم قد كلف 
األطق���م  عل���ى  باإلش���راف  محم���ود  جاس���م 
التحكيمي���ة للبطول���ة، الت���ي لعب���ت في فئتي 
الرجال والس���يدات، وشملت أطقم تحكيمية 

من الرجال والسيدات أيًضا.
وشه���دت البطولة مش���اركة 16 فريًقا للرجال 
و7 فرق للس���يدات، إذ أقيمت 48 مباراة على 
مستوى الرجال و16 على مستوى السيدات، 
حيث كان جاسم محمود مشرًفا على تقييم 
األطق���م التحكيمية لجميع مباريات البطولة، 

والتي شهدت تواج���د 30 حكًما للرجال و14 
حكًما للسيدات.

ويأت���ي التكلي���ف الص���ادر م���ن قب���ل االتح���اد 
اآلسيوي لكرة القدم إلى رئيس قسم الحكام 
باتح���اد الكرة جاسم محمود، كونه من ضمن 
األسماء المعتمدة لدى االتحاد القاري كمقيم 
ومكتش���ف حك���ام، كم���ا أن���ه استم���رار لنجاح 
الك���وادر التحكيمي���ة البحريني���ة عل���ى جميع 
المستويات بتواجدها في مختلف البطوالت 

على جميع الفئات.

تكليف آسيوي لجاسم محمود أقوى رجل بالدائرة

رف���ع عضو مجلس إدارة اللجن���ة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد 
البحرين���ي لفنون القتال المختلطة خال���د عبدالعزيز الخياط، أسمى 
آيات التهان���ي والتبريكات لمقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة، وإل���ى رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن سلم���ان آل خليفة وإلى ول���ي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر سلم���ان ب���ن حم���د آل خليف���ة، ولممثل جالل���ة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 
والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية سمو الش���يخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب 

والرياضة الرئيس الفخ
ري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة؛ بمناسبة تحقيق المواي التاي البحرينية لقب بطولة 

النخبة الدولية للمواي تاي.
ونظم البطولة االتحاد اإلماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ  «

بالتعاون مع نظيره األردني يوم الجمعة 9 نوفمبر بالعاصمة 
األردنية عّمان، وذلك بعد أن أحرز العب المنتخب الوطني 
للمواي تاي عبدالله الزايد المركز األول وحزام فئة وزن 57 

كيلوغراًما.
الالعب عبدالله الزايد

المرك��ز األول وح��زام فئ��ة 57 كيلوغراًم��ا الزاي��د يحق��ق 

الخياط يهّنئ بإنجاز المواي تاي

حقق العب المنتخب الوطني لبناء األجسام البطل علي القصاب الميدالية الفضية 
ببطولة العالم لبناء األجسام للعموم في نسختها 72 التي أقيمت منافساتها بمدينة 

بينيدروم األسبانية في الفترة من 8 حتى 11 من شهر نوفمبر الجاري.

وق���دم رئي���س االتح���اد البحرين���ي لرف���ع 
آي���ات  أسم���ى  الغان���م  سلط���ان  األثق���ال 
التهان���ي والتبريك���ات إل���ى عاه���ل الب���الد 
المل���ك حم���د  الجالل���ة  حض���رة صاح���ب 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، ورئي���س الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة 
بن سلم���ان آل خليفة، وول���ي العهد نائب 
لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى،  القائ���د 
مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل 
جالل���ة المل���ك لألعمال الخيري���ة وشئون 
الش���باب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة باإلنجاز المش���رف. كما أكد الغانم 
أن ه���ذا اإلنج���از الرياض���ي المش���رف في 
البطولة العالمية جاء بعد جهد كبير، وأنه 
لوال دعم واهتمام ومساندة قائد الشباب 
والرياضة سمو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليف���ة لما تحقق، مثنًيا على دعم سموه 
المتواص���ل للرياض���ة البحريني���ة عموًم���ا 
ورياضة بناء األجس���ام خصوًصا، وأشاد 
بجه���ود الالع���ب البط���ل عل���ي القص���اب 
وم���ا قدمه من مس���توى وأداء مش���رفين 
عل���ى خش���بة المس���رح، حي���ث إن الفئ���ة 
الت���ي ش���ارك فيه���ا 65 كيلوغراًما شهدت 
منافس���ة قوي���ة شرسة وتحقيق���ه المركز 

الثاني لهو محل فخر واعتزاز.

فخور بهذا اإلنجاز

م����ن جهته، أع����رب البط����ل البحريني 
عل����ي القص����اب ع����ن سعادت����ه البالغة 
لمق����ام  أه����داه  ال����ذي  اإلنج����از  به����ذا 
القي����ادة وإلى سمو الش����يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وإلى شعب البحرين، 
وأك����د أن����ه ق����د وض����ع اس����م البحرين 
المس����تحيل  وب����ذل  ناظري����ه  أم����ام 
م����ن أجل تش����ريف المملك����ة في هذا 
المحفل الرياض����ي العالمي، وأوضح 
أج����ل  م����ن  العط����اء  سيواص����ل  أن����ه 
المملكة الحبيبة وتحقيق المزيد من 

اإلنجازات لها.
فهيم يس���تنكر ظلم التحكيم  أكد النائب 
لبن���اء  الدول���ي  االتح���اد  لرئي���س  األول 
األجس���ام عادل فهي���م أن لجنة التحكيم 
ظلم���ت الع���ب المنتخ���ب الوطن���ي علي 
القص���اب، مؤكًدا أن���ه استحق أن يحصد 

الميدالي���ة الذهبي���ة في ه���ذه الفئة، وأن 
جس���مه كان أفضل من منافس���ه الكوري، 
وأض���اف خالل تصريحه “رغ���م أنه توج 
بالمركز الثان���ي وتقلد بالميدالية الفضية 
إال أنني أراه أن���ه البطل وصاحب المركز 

األول ومتقلًدا بالميدالية الذهبية”.

الموسوي خامس العالم

ضمن منافسات فئة 75 كيلوغراًما تمكن 
الع���ب منتخبن���ا الوطن���ي سي���د نصرهللا 
الموس���وي م���ن إح���راز المرك���ز الخامس 
شه���دت  كم���ا  الفئ���ة،  ه���ذه  ف���ي  عالمي���ًا 
ه���ذه الفئ���ة مش���اركة الالع���ب البحريني 
عبدالعزي���ز بومجي���د ال���ذي ق���دم ب���دوره 
مستوى رائع.  وقدم الالعب بدر سلطان 
مس���توى متمي���ز ضم���ن منافس���ات الفئة 
الت���ي شارك فيها 80 كيلوغراًما، كما قدم 
الالعب نادر مال هللا مستوى رائع ضمن 

منافسات فئته الوزنية 90 كيلوغراًما.

إسبانيا - االتحاد البحريني لرفع األثقال

القصاب يحصد فضية عالمية بناء األجسام

من تتويج القصاب بالميدالية الفضية

تفتتح اليوم )اإلثنين( منافس���ات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري 
أندي���ة الدرج���ة األولى لكرة اليد بإقام���ة مباراتين، يلتقي ف���ي األولى األهلي 
مع نظيره توبلي في تمام الس���اعة 5.30، وتليها مباش���رة لقاء يجمع باربار مع 

التضامن عند الساعة 7 مساًء، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

بع���د  المنافس���ات  وستتوق���ف 
ه���ذه الجول���ة بس���بب تحضيرات 
منتخبن���ا الوطن���ي لنهائيات كأس 
العال���م والمقرر إقامتها في ألمانيا 
والدانم���ارك مطل���ع الع���ام المقبل، 
واح���دة  مب���اراة  تق���ام  أن  عل���ى 
مؤجل���ة م���ن الجولة الثاني���ة التي 
ي���وم  واالتح���اد  النجم���ة  تجم���ع 

السبت المقبل.

مباريات اليوم

المتص���در  بي���ن  يجم���ع  لق���اء 
األه���الوي )12 نقط���ة( والوصي���ف 
التوبالني )10 نقاط(، ومن المؤكد 

أنهم���ا يس���تهدفان النق���اط الثالث 
الف���رق.  مقدم���ة  ف���ي  والمض���ي 
الظف���ر  ف���ي  تب���دو  األهل���ي  كف���ة 
بالف���وز والحف���اظ عل���ى الص���دارة 
ه���ي األرج���ح ف���ي ظ���ل العناص���ر 
توبل���ي  ولك���ن  لدي���ه  الموج���ودة 
بعناصره الش���ابة يقدم مستويات 
األهل���ي  في���ه  يح���رج  ق���د  الفت���ة 

اليوم.
وف���ي اللقاء الثان���ي، الكفة تميل ل� 
“حام���ل اللق���ب” بارب���ار )10 نقاط( 
ف���ي تحقيق الفوز عل���ى التضامن 
الخب���رة  ألسب���اب  نق���اط(   6(

وعناصره المميزة.

المؤتمر اآلسيوي للفئات العمريةالجولة الخامسة لتمهيدي اليد
البشري ال��ع��ن��ص��ر  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ح��ري��ص  ال��ك��رة  ات��ح��اد  األن���ص���اري: 

يش����ارك رئيس قس����م الش����ؤون الفنية باالتح����اد البحريني لكرة الق����دم عابد األنصاري، ف����ي مؤتمر االتحاد 
اآلس����يوي لكرة القدم للفئات العمرية، الذي س����يعقد في العاصمة الماليزية - كوااللمبور، خالل الفترة من 

13 حتى 15 نوفمبر الجاري.

 ويخص���ص مؤتمر الفئات العمرية للمدراء الفنيين 
والمسؤولين عن تطوير الفئات العمرية باالتحادات 

األعضاء في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
 وفي هذا الصدد، قّدم رئيس قسم الشؤون الفنية 
عاب���د األنص���اري شك���ره إل���ى رئي���س اتح���اد الك���رة 
الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليفة، وإل���ى األمين 
العام لالتح���اد إبراهيم البوعينين، وذلك لحرصهما 
وسعيهما الحثيث لتطوير العنصر البشري في بيت 
الك���رة البحرينية من خ���الل إشراكه���م وتواجدهم 
المؤتم���رات والن���دوات وال���دورات،  ف���ي مختل���ف 
الت���ي تس���هم ف���ي تطوي���ر العاملين في قط���اع كرة 
الق���دم عموم���ا، ومج���ال الفئات العمري���ة على وجه 

الخصوص.
األول  الي���وم  ف���إن  المؤتم���ر،  برنام���ج  وبحس���ب   

سيش���هد تن���اول العديد م���ن الجوانب منه���ا تكريم 
لع���دد من األبط���ال المميزي���ن في الفئ���ات العمرية، 
باإلضافة إلى عرض عن تطوير الفئات العمرية في 

قارة آسيا.
جوان���ب  عل���ى  فسيش���تمل  الثان���ي،  الي���وم  أم���ا   
وتدريبات عملية للفئات في مقر االتحاد اآلسيوي، 
باإلضافة إلى المعايير الخاصة باالتحادات لتطوير 
ه���ذا الجان���ب، ومناقش���ات ع���ن الفئ���ات العمري���ة 
على الصعي���د العالمي، عالوة عل���ى برنامج الفئات 

العمرية لقارة آسيا.

سيشتمل اليوم األخير على استكمال المناقشات  «
حول الموضوع الرئيس للمؤتمر على أن تشهد 

الفترة المسائية إسدال الستار على المناقشات 
 عابد األنصاريوتقديم التوصيات والمراجعات.
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تنفي���ًذا لم���ا أعلن عن���ه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس 
المجل���س األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجن���ة األولمبية البحرينية سمو الشیخ 
ناصر بن حمد آل خلیفة في إدارة برنامج البعثات الرياضية في مجال كرة القدم، 
قام مركز وینرز لكرة القدم وبالتعاون مع وزارة ش���ؤون الشباب والرياضة وتمكين 

بتدشين البرنامج EduSports لتحفیز الطاقات الریاضیة في مملكة البحرین. 

وك���ان مرك���ز وين���رز ق���د أعل���ن عن إكمال 
العملیة  األداء  الختبارات  األولى  الدفعة 
الذي   ”EduSports” لبرنامج  التابعة 
یتخصص في توفیر فرص بعثات ریاضیة 
في مجال كرة القدم، وذل���ك بع���د إقام���ة 
االختب���ارات ف���ي تجم���ع أقي���م ف���ي استاد 

البحرين الوطني ألداء تلك االختبارات. 
من  األولى  الجولة  مركز”وینرز“  ونظ���م 
 EduSports لبرنامج  األداء  تجارب 
”فیرست  باستضافة شركات عالمیة مثل 
لتقییم  سبورتس”  ”ریجونال  و  بوینت“ 
للبعثة  للتأهل  المتمیزین  واختیار  الطلبة 
إقباًال  األداء  تجارب  ولقیت  الریاضیة، 
طال���ب   100 م���ن  أكثر  بتسجیل  شاسًعا 

وحضورهم لتجارب األداء العملية. 
ويعل���ن مرك���ز وینرز لكرة القدم عن قیام 
الجولة الثانیة من تجارب األداء لبرنامج 
 2019 م���ارس  شه���ر  ف���ي   ”EduSports“
و  والریاضة  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون 

“تمكین”. 
الوكي���ل  حض���ور  االختب���ارات  وشه���دت 
الشبابي���ة  والمراك���ز  للهيئ���ات  المساع���د 
الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة والوكيل 
المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت خالد 
الحاج ومدي���ر إدارة األندية طارق العربي 
ومدي���ر التخطيط والسياس���ات والمتابعة 
بالمجل���س األعلى للشباب والرياضة راشد 

الشب���اب  تنمي���ة  برام���ج  ومدي���ر  الزيان���ي 
بتمكين محمد أحمدي.

”وینرز”  لمركز  التنفیذي  الرئیس  وأع���رب 
واعت���زازه  فخ���ره  ع���ن  البنمحمد  فواز 
الشب���اب  ش���ؤون  وزارة  م���ع  بالتع���اون 
والرياض���ة و “تمكي���ن”؛ م���ن أج���ل تنفي���ذ 
توجيه���ات سم���و الشي���خ ناص���ر ب���ن حم���د 
آل خليف���ة ف���ي العمل عل���ى توفیر برنامج 
القدم  لكرة  الریاضیین  للطلبة  متكامل 
وتطلعه إلى مساهمتهم الفعالة في تطویر 

القطاع الریاضي في المملكة. 
وخلص���ت نتائ���ج فري���ق الرصد ف���ي مركز 
”وینرز“ لكرة القدم إل���ى أن التحدي الذي 
هو  الصغار  الریاضیین  معظ���م  یواجه 
إذ  المسیرة،  مواصلة  على  قدرتهم  عدم 
الدراسي.  األداء  م���ع  الرياض���ة  تتع���ارض 
إلى   ”EduSports“ برنام���ج  ویهدف 
مواجهة هذا التحدي من خالل الجمع بین 
الریاضة والدراسة بتوفیر الفرص لالعبین 
ریاضیة  بعثات  على  للحصول  المتمیزین 
في الجامعات األميركیة والحصول أعلى 
منهج  مع  العملي،  التدریب  مستویات 
المبتعثین  الطلبة  إلعداد  عالمي  دراسي 
العلمیة  المهارات  بجمیع  الریاضیین 
المجال  في  للتمیز  المطلوبة  والعملیة 
البرنامج  ویعمل  والدراسي،  الریاضي 
االجتماعي  الجانب  تطویر  على  أیضا 

لدى المبتعثین والمهارات الذاتیة االخرى 
المهمة.

بعثات  توفیر  برنامج  هو   ”EduSports”
في  والشابات  الشباب  لتأهیل  ریاضیة 
الفئة العمریة من 15 إلى 21 عاما بجامعات 
والتي  األمي���ركیة،  المتحدة  الوالیات  في 
الرائدة  الریاضیة  الشركات  من  تعتبر 

بالوالیات المتحدة منذ سنة 2001.

وتقوم ”فیرست بوینت“ بابتعاث أكثر من 
500 طال���ب م���ن أنحاء العالم سنویا إلى 
باستطاعتهم  حي���ث  أمي���ركیة،  جامعات 
االلتحاق بإحدى الجامع���ات ف���ي الواليات 
المبتعث  أن  علما  األميركي���ة،  المتح���دة 
التعلیم  من  عالي���ا  مستوى  سیتلقى 

وسیتوفر له السكن والرعایة التامة. 
سوف یتمكن الطلبة المبتعثون  «

من اختبارات كرة القدم

أول برنامج للبعثات الریاضیة
ال���ق���دم ك�����رة  ل��ع��ب��ة  م���ج���ال  ف����ي  ال��ع��م��ل��ي  األداء  اخ����ت����ب����ارات  إج�������راء 

الشباب والریاضة

ل���م تشهد الجولة الس���ادسة من مس���ابقة دوري ناص���ر بن حمد الممت���از لكرة القدم 
تغيًرا على مستوى الفريق المتصدر لسلم الترتيب العام لفرق الدوري.وعّزز الرفاع 
صدارته في هذه الجولة ورفع رصيده إلى النقطة 15، واستطاع المنامة أن يحتل 
المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 11، ويبدو أن المحرق بدأ يدخل في 
أجواء المس���ابقة، إذ نجح في التقدم نحو المركز الثالث في سلم الترتيب بعد أن 

رفع رصيده إلى 10 نقاط. 
خسارة النجمة في الجولة جعلته يبتعد 
إل���ى المرك���ز الرابع، كما تراج���ع الحد بعد 
خسارت���ه للمركز الخامس، وكذلك الحال 
للرف���اع الشرقي الذي تراج���ع إلى المركز 

السادس. 
وشه���دت الجولة تغي���رات على مستوى 
أن  البدي���ع  واستط���اع  المؤخ���رة،  ف���رق 
يبتع���د المرك���ز األخي���ر ويتق���دم للمرك���ز 
الساب���ع بع���د أن ف���از ورف���ع رصي���ده إلى 
إل���ى  الشب���اب  تراج���ع  فيم���ا   ،7 النقط���ة 
المرك���ز الثام���ن، ورغم احت���الل المالكية 

المركز التاسع في الترتيب إال أن الفريق 
نج���ح ف���ي الظه���ور بمست���وى مغاير في 
ه���ذه الجول���ة وحق���ق ف���وًزا ثميًن���ا رف���ع 
رصي���ده إلى 6 نقاط، بينما تراجع الحالة 

بعد خسارته إلى تذيل الترتيب العام.

حصلنا على األهم

ق���ال قائد فريق نادي المنامة األول لكرة 
الق���دم الالع���ب الدول���ي الساب���ق محمود 
عبدالرحمن )رينغو( “إن الفريق نجح في 
تحقي���ق األه���م في مب���اراة الشب���اب بعد 

خروج���ه فائًزا م���ن ه���ذه المواجهة التي 
منحت���ه النقاط الث���الث التي تعتبر مهمة 
ف���ي مش���وار الفريق ف���ي ه���ذه المرحلة، 
خصوًص���ا م���ع تق���ارب الف���رق ف���ي ع���دد 
النق���اط. ونسع���ى لالستف���ادة م���ن فت���رة 
األوراق  لترتي���ب  بالمسابق���ة  التوق���ف 
والتحضي���ر لما تبقى م���ن مباريات الدور 

األول بالصورة المطلوبة”.

افتقدنا للتركیز

 ق���ال قائد فريق نادي الشباب األول لكرة 
القدم أحمد جعفر )كريمي( “إن المباراة لم 
تس���ر وفق ما كنا نطمح، فقد بدأنا بصورة 
جي���دة وقد اعتم���د المنامة عل���ى أخطائنا 
ونجح في زيارة شباكنا. ولكن بعد الهدف 
كان ينقصنا التركي���ز وهذا ما لم يساعدنا 
عل���ى الع���ودة من جدي���د ألج���واء المباراة 
بالشك���ل الذي يمك���ن من خالل���ه أن نحرز 

هدف التعديل على أقل تقدير”.

فوز مهم

ق����ال العب فريق نادي البدي����ع األول لكرة 
الق����دم ه����زاع عل����ي “الحمد لله عل����ى الفوز 
الذي يعتبر مهما ويصب في صالح فريقنا 
نحو التقدم لألمام في سلم الترتيب العام 
بالمسابق����ة. بدأنا بصورة غير مقنعة، وبعد 
توجيهات المدرب نجح الفريق في العودة 
مج����دًدا ومعادل����ة النتيج����ة، ونج����ح كذلك 
ف����ي تسجيل الهدف الثان����ي والخروج من 
ه����ذه المواجهة بف����وز مهم وثمين في هذه 
المرحل����ة، فالفري����ق يسير خط����وة بخطوة 
ويتط����ور مست����واه م����ن مباراة إل����ى مباراة 

بفضل توجيهات المدرب”.

الحظ عاندنا

قال قائد فريق نادي الحد األول لكرة القدم 
عبدالوهاب المالود “إن الفريق قدم مستًوى 

جيًدا في المواجهة، ولكن الحظ عاندنا”.
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إلى الوالیات المتحدة األميركیة من تمثیل مملكة البحرین والخلیج 

العربي ضمن البرنامج، وسیتم توفیر فرص أعلى لالعبین الخریجین 

باالنضمام إلى منتخبات مملكة البحرین وفرق أخرى في دول 

الخلیج العربي والعالم لنقل المهارات المكتسبة، مما سیحدث 

نقلة نوعیة في مجال كرة القدم في المنطقة، إذ یتماشى ذلك مع 

رؤیة سمو الشیخ ناصر بن حمد آل خليفة لتطویر األداء الكروي في 

السنوات المقبلة في المملكة.



أكدت النائب رؤى الحايكي والمرش���حة عن الدائرة الس���ابعة بالمحافظة الجنوبية أنها وضعت خطة تش���ريعية ورقابية متكاملة من ش���أنها أن تس���اهم في 
تفعي���ل اس���تراتيجيات الت���وازن المالي لمملكة البحرين، التي يقود دفته���ا ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حمد آل خليفة تحت المظلة اإلصالحي���ة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، وبدعٍم متواصل من قبل 

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

يمث���ل  االقتص���ادي  المل���ف  أن  الحايك���ي  وأك���دت 
ف���ي الوق���ت الراهن أب���رز التحديات الت���ي تواجهها 
مملك���ة البحرين، معبرة عن ثقتها الكاملة أن مملكة 
وبس���واعدهم  أبنائه���ا  جه���ود  وبتضاف���ر  البحري���ن 
الس���لطتين  بي���ن  المثم���ر  وبالتع���اون  الوطني���ة، 
التش���ريعية والتنفيذية س���تصل لمرحلة االستقرار 
المالي واالقتصادي والمعيشي بما يحقق االستقرار 
والنماء للشعب البحريني، وبما يؤدي في المحصلة 

لحماية مستقبل األبناء.
ولفت���ت إل���ى أن العم���ل البرلمان���ي بحاج���ة ل���رؤى 
عميق���ة، واس���تراتيجيات مدروس���ة بش���كل عميق، 
ولخبرات تشريعية ورقابية ترسم للمرحلة القادمة 

خارطة طريق تش���ريعية تحقق أهداف االس���تقرار 
االقتص���ادي والمالي والمعيش���ي وه���ذا تحديدا ما 
تضمن���ه برنامجها االنتخابي. مش���ددة على أن تلك 
للتروي���ِج  ليس���ت س���ياقات  التش���ريعية  الخارط���ة 
جاه���زة  قواني���ن  مش���اريع  ه���ي  إنم���ا  االنتخاب���ي، 
وتعدي���ات لمواد قانونية س���تترجم من تحت قبة 

البرلمان القادم.
وذك���رت أن انطاق���ة رؤيته���ا وعملها س���تبدأ فعليًا 
م���ن برنام���ج عم���ل الحكوم���ة الذي يش���كل خاصة 
المش���اريع والمب���ادرات والخدمات التي س���تطبقها 
السلطة التنفيذية على أرض الواقع خال السنوات 
األرب���ع المقبل���ة، حيث بينت حرصها على اس���تمرار 

الخدم���ات الت���ي تش���كل أهمي���ة ل���دى المواطني���ن 
بوتيرة ال تقل عن السابق، مع وضع تدابير للوصول 
لنقطة التوازن بين المصروفات واإليرادات بحلول 
بأعل���ى  البرنام���ج  تنفي���ذ  ومراقب���ة   ،2022 الع���ام 
درجات الش���فافية وضمن نطاق مشاورات موسعة 
بين الس���لطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات 

المجتمع المدني وأهالي دائرتها.
وأردف���ت أنه���ا ق���د وضع���ت أيًض���ا خارط���ة طري���ق 
تش���ريعية ورقابي���ة تدعم االس���تثمار األمثل للدعم 
الخليج���ي، وكذلك رؤية آللية عم���ل متكامله تضع 
الخط���ط االس���تراتيجية الحكومية موض���ع التنفيذ 
االقتص���اد  تدع���م  تش���ريعات  منظوم���ة  بواس���طة 

الوطني وتتجاوز تحدياته. 
ولفت���ت إل���ى أنه���ا س���تعمل عل���ى تفعي���ل الخط���ة 
التش���ريعية والرقابية في البرنامج لضمان تحسين 
بيئ���ة األعمال وتطوي���ر الخدم���ات المقدمة للقطاع 
التجاري لضمان تسهيل كافة اإلجراءات، مع إيجاد 
الدع���م التش���ريعي للتوجه���ات الحكومي���ة الرامي���ة 

لتنويع مصادر الدخل، مع عدم إغفال تعزيز الرقابة 
عل���ى الش���ركات الحكومية المنضوية تحت ش���ركة 
ممتل���كات البحرين “تمكي���ن” لضمان تحقيق كفاءة 
أكبر في عملها، واستثمار إمكانياتها لتحريك عجلة 
االقتص���ادي بوتي���رة أس���رع. وبينت كذل���ك أن تلك 
الخطط ف���ي برنامجها االنتخاب���ي داعمة لمبادرات 
مجلس التنمية االقتصادية وخططه االستراتيجية 
الس���تقطاب رؤوس األموال الخارجية، وذلك وفقا 
لرؤي���ة 2030 المرتكزة على مبادئ أساس���ية تتمثل 

باالستدامة والتنافسية والعدالة.

أكدت الحايكي أنها ضمنت برنامجها  «
االنتخابي تشريعات مقترحة لتطوير 

السياحة المحلية لكونها أحد الروافد المهمة 
ا  لاقتصاد الوطني، ودعم الجهود تشريعيًّ

إلنشاء مشاريع صناعية كبيرة ودعم تطوير 
البنية التحتية للمناطق الصناعية لتعزيز 

النمو في القطاع االقتصادي.

الحايكي تضع خطة تشريعية لتفعيل التوازن المالي

رؤى الحايكي

ق����ال المترش����ح حم����د تق����ي مرش����ح الدائرة 
العاش����رة بالعاصم����ة إن المواط����ن هو محور 
التنمي����ة وإن برنامج����ه االنتخابي هو عبارة 
ع����ن خط����ة عم����ل ألرب����ع س����نوات سيس����عى 

لتنفيذه.
واك����د أن برنامج����ه االنتخاب����ي يرك����ز عل����ى 
كاف����ة،  المواطني����ن  تم����س  الت����ي  القضاي����ا 
ال س����يما م����ا يتعل����ق بالمعيش����ة واإلس����كان 

والتنمية وغيرها من الملفات الملحة.
وأض����اف أنه يس����عى إلعادة الثق����ة بمجلس 
األدوات  م����ع  التعام����ل  أن  مبيًن����ا  الن����واب، 
لخدم����ة  المجل����س  تس����خر  الدس����تورية 

المواطن.
 وأبل����غ أن ش����عاره ه����و: ”واقعي����ة وتواصل” 
حي����ث إن الواقعية هي الواقعية في الطرح 
والمناقش����ة والت����داول وأم����ا التواص����ل فهو 
اس����تخدام كل أس����اليب التواص����ل البناء مع 
األهال����ي ف����ي الدائ����رة، حي����ث إن المواط����ن 

هو مح����ور السياس����ات التنوية والمس����تفيد 
األكبر منها، وسيؤسس برنامجه االنتخابي 
عل����ى أربعة محاور، ه����ي تعزيز الرقابة على 
أداء الس����لطة التنفيذي����ة ووقف ه����در المال 

العام، وتحفيز االقتصاد الوطني وتحس����ين 
الخدم����ات  وتحس����ين  المعيش����ة  مس����توى 
العام����ة وذلك باالس����تخدام األمثل لألدوات 

الدستورية. 

قال حمد تقي خالل لقاء مناقشة البرنامج الذي حضره عدد كبير من أهالي الدائرة  «
ا من خالل فتح مجلس  العاشرة بالعاصمة إن على النائب أن يكون متواصاًل أسبوعيًّ
لألهالي إلطالعهم على ما يدور تحت قبة البرلمان، وإلى أين وصلت مواضيع الدائرة، 

وذلك يشجع على التواصل المستمر بين النائب واألهالي في الدائرة.

دعا النائب أسامة الخاجة جميع أهالي دائرة سابعة العاصمة إلى 
ض���رورة اختيار المرش���ح الك���فء القادر على إيص���ال احتياجات 

الناخبين وهمومهم تحت قبة البرلمان.
ج���اء ذلك، خال اس���تقباله مجموعة من مرش���حي دائرة س���ابعة 
العاصم���ة بحض���ور النائ���ب محم���د معرف���ي إل���ى جانب ع���دد من 

وجهاء الدائرة ولفيف من األهالي والمقيمين.
وأض���اف الخاج���ة أن المجل���س مفت���وح من���ذ 4 س���نوات ألهال���ي 
الدائ���رة كمكت���ب ومجل���س وس���يظل عل���ى حال���ه خدم���ًة ألهالي 
المنطق���ة كم���ا عاهدوه، حيث س���يتم ط���رح قضايا مهم���ة في كل 
أس���بوع ه���ي مح���ط اهتمامه���م، مؤك���ًدا أن هذا األس���بوع س���يتم 
تس���ليط الضوء على توعية الناخبين الختيار المترش���ح األفضل 
واألكفأ وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، منوًها إلى أنه سيقوم 
بزيارات لبعض مترش���حي الدائرة لمناقش���ة برامجهم االنتخابية 
والتح���اور بش���أنها والتواصل مع الناخبين بش���كل مباش���ر، حيث 
س���يتم عرض أس���باب ترش���حهم كما س���تكون هناك فرصة لطرح 

أسئلة الناخبين أمام المترشحين.
ودع���ا النائب أهالي الدائرة الس���ابعة لمحافظة العاصمة للحضور 
والمش���اركة ف���ي فعالي���ات مجلس���ه الدائ���م ألجل مناقش���ة هموم 

الناخبي���ن، وذل���ك ضمن فت���رة االنتخابات النيابي���ة والبلدية التي 
تش���هدها الباد، حيث يعتزم النائب استقبال األهالي بشكل دائم 
في مجلس���ه الكائن بمدينة عيس���ى وذلك يوم األربعاء بعد صاة 

العشاء.

ختم الخاجة بأن المجلس سيكون مفتوًحا إلنجاح العملية  «
االنتخابية وسيظل دائًما مخصًصا لخدمة أهالي الدائرة، 

ا أن يمثل نائب كفء الدائرة ليواصل ما بدأه. متمنيًّ

تقي متوسًطا عدًدا من حضور المجلس

ب��رن��ام��ج��ه االن��ت��خ��اب��ي خ��ط��ة ع��م��ل ل���� 4 س��ن��وات

س��ينظم ن��دوة ع��ن اختي��ار األكف��أ ليواص��ل م��ا ب��دأه

ا تقي: ليتواصل النائب مع الدائرة أسبوعيًّ

الخاجة للمترشحين: مجلسي مستمر

الموسوي ومراد والخاجة والقناص
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بمدينة  العامر  احمد  مجلس  واصل 
عيسى استقباله عددا من المرشحين 
حيث  عيسى  ب��م��دي��ن��ة  البرلمانيين 
برنامجه  ع��ن  ن��ب��ذة  منهم  ك��ال  ق���دم 
الذي سيعمل عليه عند وصوله قمة 
مواضيع  طرح  إلى  إضافة  البرلمان 
المواطن  مصلحة  ف��ي  تصب  مهمة 
والمنطقة التي تحتاج إلى كثير من 

االهتمام.

خالل اللقاء، تحدث العامر عن  «
مدينة عيسى مشيرا إلى انها اقدم 
مدينة نموذجية بمملكة البحرين 
واليوم قد مضى على إنشائها 50 

سنة وعليه نبارك للقيادة الرشيدة 
هذا اإلنجاز العظيم حيث اطلق 

عليها اسم مدينة العظماء.

مجلس العامر... عامر

أكدت المترش����حة النيابية عن الدائرة السادس����ة بمحافظة المحرق تغريد العلوي أهمية االستثمار 
في مشاريع البنية التحتية الذي أعد أصبح يعد من أهم المجاالت االستثمارية في الدول المتقدمة 

في العالم والذي تستطيع من خالله الدولة الحصول على مبالغ كبيرة لميزانياتها.

وأضاف���ت: ف���ي ظل وج���ود حاجة ماس���ة لتطوير 
الب���اد  ف���ي  التحتي���ة  والبني���ة  العام���ة  المراف���ق 
مثل تطوير الش���وارع الرئيس���ة وإنش���اء الجس���ور 
به���دف تخفي���ف االزدحام���ات التي يش���تكي منها 
المواطنين، وكذلك مش���اريع تمديد شبكات المياه 
للمنازل وش���بكات الصرف الصح���ي، وأيضًا تهيئة 
مختل���ف  ف���ي  الجدي���دة  العمراني���ة  المخطط���ات 
محافظات البحرين والمشاريع اإلسكانية الجديدة 
وتمدي���دات الكهرب���اء وتولي���د الطاق���ة إضافة الى 

ل���ذا  والمستش���فيات،  الم���دارس  إنش���اء  مش���اريع 
أصبح���ت الحاج���ة ملحة لفت���ح أبواب االس���تثمار 
البني���ة التحتي���ة عل���ى مصراعيه���ا  ف���ي مش���اريع 

للمستثمرين من القطاع الخاص.
وذكرت أن االستثمار في البنية التحتية في الدول 
المتقدم���ة س���اهم ف���ي تحقي���ق خدم���ات متقدمة 
ومش���اريع متميزة وانعكس���ت هذه المشاريع على 
المس���توى المعيش���ي للمواط���ن وتحس���ين ظروف 
الحياة االجتماعية والذي نسعى جميعًا من أجله.

أشارت تغريد إلى أن األمطار األخيرة التي هطلت على البحرين كشفت القصور في مشاريع البنية التحتية  «
وتصريف مياه األمطار التي اقتحمت منازل العديد من المواطنين وكذلك تجمعت في العديد من الشوارع 

الهامة في البالد والمناطق القديمة في البالد التي تعاني من ضعف شبكة تصريف مياه األمطار.

العلوي: لالستثمار بمشروعات البنية التحتية
ي����س����ه����م ف�������ي ت����ح����ق����ي����ق خ�������دم�������ات م���ت���ق���دم���ة

محرر الشؤون المحلية

تغريد علي العلوي 

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الحد تقفز إلى 14 ألفا وقاللي 11 ألفا... و4 جدد بوسط أم المدن
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87
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8071
كتلة 2014

10528

2457
كتلة 2018 

البسيتين والساية
7850

كتلة 2014

7854

4
كتلة 2018 

وسط المحرق 
(أحياء ستيشن وبن هندي والقمرة والعمامرة 

والمري والحياك) والبسيتين (221-222)

7563
كتلة 2014

7310

253
كتلة 2018 

وسط المحرق 
(أحياء البنعلي والحياك والمحميد والكازينو والحكومة والمطار)

13204
كتلة 2014

15400

2196
كتلة 2018 

عراد وحالتي السلطة والنعيم

إعداد: راشد الغائب

7904
كتلة 2014

7700

904
كتلة 2018 

وسط السوق والحالة

7199
كتلة 2014

11022

3823
كتلة 2018 

قاللي وجزر أمواج والديار

7762
كتلة 2014

7825

63
كتلة 2018 

الدير وسماهيج

9065
كتلة 2014

قرابة

14000

4935
كتلة 2018 

الحــد

ناخبا
كتلة 686182014

ناخبا(رسمية)
كتلة 792132018

 10595(تقديرية)

 

كل دوائر المحرق زادت عدا الحالة والمطار
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إعداد: هبة محسن

احتفلت دار أي دبليو سي للس���اعات السويس���رية بذكرى مرور 150 عامًا على تأسيس���ها من خالل حفل عشاء خاص في البحرين بالتعاون مع مجوهرات آسيا في 
فندق فور سيزنس بحرين باي.  استضاف حفل العشاء الذي أقيم في 7 نوفمبر، مدير دار أي دبليو سي في منطقة الشرق األوسط والهند وافريقيا مهدي راجان 

إلى جانب رئيس مجوهرات آسيا وشريك أي دبليو سي في البحرين محمد جعفر.

الحف���ل بفرص���ة  الضي���وف ط���وال  حظ���ي 
م���ع  المهم���ة  المناسب���ة  به���ذه  االحتف���ال 

.Years” Jubilee 150“ مجموعة
ب���دأ الحفل الحصري بجو ترفيهي يتناسب 

مع روح المناسبة. 
وسع���د الضي���وف بالتع���رف إل���ى مجموعة 
Jubilee الخاص���ة بالعيد ال���� 150للدار وقد 
تكفل راجان بشرح تفاصيل كل ساعة على 

الحضور. 
تتضم���ن المجموع���ة 29 ساع���ة مح���دودة 
م���ن مجموع���ات بورتوغي���زر وبورتوفين���و 
وبايل���وت ودافينش���ي فض���اً ع���ن ساع���ات 
 ،Tribute to Pallweber مجموع���ة 
خطف���ت األنظار م���ن موقع العش���اء المطل 
عل���ى مدين���ة المنامة. وأش���اد راجان بحفل 
البحرين معلقًا بالق���ول: “نشعر بالفخر بأننا 
استطعن���ا أن نتش���ارك ه���ذه المناسب���ة م���ع 
أحبائن���ا ف���ي البحري���ن، وم���ن بينه���م جميع 
األشخاص الذين دعموا أي دبليو سي على 
م���دى سن���وات طويلة. وم���ع تواصل توسع 
الدار وتطوره���ا، يسعدنا أن نكرم إنجازاتنا 
م���ع البحرين الرائعة التي تعرف كيف تقدر 
الساع���ات الراقي���ة والخال���دة م���ن أي دبليو 

سي”. من جهته، قال مجعفر”إنه لشرف لنا 
أن نك���ون شرك���اء أي دبليوسي شافهاوزن، 
واحتفالن���ا اليوم بمجموعة الذكرى ال 150 

يشك���ل حدث���ًا تاريخي���ا كبي���رًا لن���ا جميع���ًا. 
أي دبلي���و س���ي رائ���دة ف���ي مج���ال صناعة 
والحرفي���ة  التصمي���م  لناحي���ة  الساع���ات 

ونحن نتطلع إل���ى مواصلة دعمنا للدار في 
البحري���ن كما فعلنا منذ بداية الطريق العام 

”.1975

ح�����ف�����ل ع������ش������اء خ���������اص ف�������ي ال����ب����ح����ري����ن

“دار أي دبليو” تحتفل بالذكرى 150

ضمن إطار جهوده لالهتمام بالكوادر الوطنية وتهيئتها لشغر المناصب المهمة، وحرصًا منه على تمكين المرأة في مختلف قطاعات 
العمل في البنك، أعلن بنك البحرين اإلسالمي )BisB(، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية اإلسالمية بمملكة 
البحرين، عن تعيين إيمان محمد البنغدير بمنصب رئيس دائرة التدقيق الشرعي، األمر الذي ُيعد إنجازًا مشرفًا كونها أول امرأة 

بحرينية تشغر المنصب على المستوى المحلي. 

وبع���د هذا التعيين ستعمل إيمان البنغدير 
وبم���ا تمتلكه من خب���رات لارتقاء بقطاع 
التدقي���ق الشرع���ي الداخلي في البنك من 
خ���ال التدقيق على مدى التزام العمليات 
الشرعي���ة  بالضواب���ط  بالبن���ك  المصرفي���ة 
ومتابعته���ا حت���ى يت���م اتخ���اذ اإلجراءات 

الازمة بخصوصها. 
بهذه المناسبة، قال رئيس التنفيذي  «

لبنك البحرين اإلسالمي حسان 
جرار: “أود أن أتقدم بالتهنئة إليمان 

البنغدير على التعيين، الذي نفتخر به 
جميعًا كونها أول امرأة بحرينية ترأس 

إدارة التدقيق الشرعي على مستوى 
البحرين، متمنين لها دوام التقدم 

والتوفيق. متطلعين للنهوض قدمًا 
بدائرة التدقيق الشرعي وتحقيق المزيد 

من اإلنجازات”.

ضم���ن التزامه���ا بدعم االبتكار والتطوير الرقمي في البحرين، زودت VIVA البحرين مس���تشفى الس���الم التخصصي بأحدث حلول 
تقنية المعلومات واالتصاالت التي تم تصميمها لخدمة قطاع الرعاية الصحية ودعم األنظمة الطبية.

وم���ن بي���ن ه���ذه الحل���ول التقني���ة تق���دم 
VIVA خدم���ة اإلنترنت والمصممة لتغطية 
المستشفى بأكمل���ه بشبكة إنترنت سريعة 
وذات كف���اءة عالي���ة، باإلضافة إلى خدمة 
الخط���وط الثابت���ة الموحدة عب���ر المكاتب 
والعيادات ف���ي المستشفى. هذا باإلضافة 
النق���ال  الهات���ف  خدم���ات  توفي���ر  إل���ى 
ألعض���اء الطاق���م الطب���ي ف���ي المستشفى 
وذل���ك لتسهي���ل التواص���ل بي���ن موظفي���ن 
للمراجع���ات  المرافقي���ن  م���ع  المستشف���ى 

الدورية.
وتعليًق���ا عل���ى هذه الشراكة، ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي لشرك���ة VIVA البحري���ن علي���ان 
الوتيد: “نحن فخورون بالنتائج اإليجابية 
الس���ام  مستشف���ى  م���ع  حققناه���ا  الت���ي 
التخصصي، الت���ي ترجع إلى حد كبير في 
إدراك المستشف���ى لضرورة التطور التقني 

والتمكي���ن الرقم���ي ف���ي المج���ال الطب���ي. 
ونأمل من القطاعات األخرى في البحرين 
أن تتبنى ه���ذا التوجه المستقبلي لتساعد 

ف���ي جعل البحرين مملكة رائدة في العالم 
الرعاي���ة  مج���ال  إل���ى  باإلضاف���ة  الرقم���ي 

الصحية الحديثة”. 

كما قال الرئيس التنفيذي لمستشفى السام التخصصي، رامز العوضي: “لقد  «
جهزنا المستشفى بأحدث التقنيات لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى 

ا بتعاوننا مع  وبمستوى متميز من التكامل في الخدمات.  كما أننا مسرورون جدًّ
إيمان البنغديرVIVA البحرين التي ساعدتنا في إنشاء البنية التحتية للشبكة الخاصة بنا. حسان جرار

الداخل��ي الش��رعي  للتدقي��ق  رئيس��ا  البنغدي��ر  العوض��ي: توفير أعل��ى معايير الرعاي��ة الصحية للمرضى

“اإلسالمي”: أول امرأة تشغل المنصب VIVA تجهز “السالم التخصصي” 
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نّظمت شركة البحرين لمطاحن الدقيق تجّمع للموظفات وذلك بالمساهمة 
م���ع جمعية البحرين لمكافحة الس���رطان لموظفات المطاحن بهدف زيادة 
الوعي بهذا المرض، وعن كيفية الكشف المبكر عنه، كذلك حرص واهتمام 
إدارة الشرك���ة بالمرأة البحريني���ة العاملة ومراعاتها وتوعيتها فيما يتعلق 

بجميع الشئون المختلفة سواء المهنية منها أو الصحية. 

كم���ا قام أحمد النوخ���ذة من جمعية 
البحرين للسرطان بتكريم السيدات 

وبتقديم الهدايا الرمزية لهن. 
وق���د تزامن���ت خ���ال شه���ر أكتوب���ر 
حي���ث يعتبر شه���ر التوعي���ة بمرض 

بتعزي���ز  آملي���ن  الث���دي،  سرط���ان 
الجهود القائمة لمحاربة هذا المرض 
الذي يتطلب منا بذل أقصى الجهود 
للتوعي���ة بمخاط���ره وكيفية الوقاية 

منها.

“المطاحن” توعي من سرطان الثدي

أعلنت ماكالرين أتوموتيڤ، الشركة البريطانية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، عن تعاونها مع عالمة األزياء الشهيرة 
’بيلستاف‘ Belstaff إلطالق تشكيلة أزياء مصغرة جديدة تضم طيًفا فريًدا وفاخًرا من األزياء الرجالية والنسائية. 

ويعّد هذا التعاون األول من نوعه الذي 
يجمع االسم المبدع في عالم السيارات 
عالي���ة  والخارق���ة  الفاخ���رة  الرياضي���ة 
األداء م���ع عام���ة األزي���اء البريطاني���ة 

المرموقة. 
وقد نجحت الفرق اإلبداعية المختصة 
بتجسي���د فلسفات ورؤى التصميم التي 
تعكس اس���م العامتين، لتبتكر تشكيلة 
جدي���دة تتمي���ز بطاب���ع أصي���ل وفاخ���ر 
يت���واءم بشك���ل مثال���ي م���ع تفضي���ات 

عماء ’ماكارين‘ و’بيلستاف‘. 
وت���م التركي���ز عل���ى تصمي���م ك���ل قطعة 
الراح���ة  درج���ات  أعل���ى  يوف���ر  بشك���ٍل 
لمرتديه���ا، ويضم���ن ل���ه بفض���ل القماش 

المبتك���ر القاب���ل للتم���دد حري���ة الحركة، 
ا لنم���ط الحياة  م���ا يجعله���ا خي���اًرا مثاليًّ

العص���ري؛ س���واء أثن���اء القي���ادة أو عند 
ممارسة أي نشاط كان.

احتف���ى المص���رف الخليجي التج���اري، أحد المص���ارف اإلسالمية الرائدة بمملك���ة البحرين، بمجموعة جدي���دة من موظفيه 
المتميزي���ن ضم���ن برنام���ج “األداء المتمي���ز”، وذل���ك خالل احتفالي���ة أقيمت بالمقر الرئيس���ي للمصرف بمرف���أ البحرين المالي 

بحضور عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية.

ويح���رص المص���رف عل���ى إقام���ة ه���ذا 
التكري���م ك���ل 3 أشه���ر ف���ي إط���ار تقدير 
جهود الموظفين المتميزين وتحفيزهم 
لب���ذل المزي���د م���ن العط���اء والتميز في 
الوظيف���ي  االنتم���اء  وتعزي���ز  األداء، 
لديه���م. وق���د ج���رى تكري���م الحاصلي���ن 
على جوائز االبتك���ار وتطوير العمليات، 
والتمي���ز ف���ي خدم���ة العم���اء، والفريق 

المتميز.
وبهذه المناسبة، أك���د الرئيس التنفيذي 
التج���اري سط���ام  الخليج���ي  للمص���رف 
القصيبي أهمية مواصلة مسيرة العطاء 
للحف���اظ  الجه���ود  م���ن  المزي���د  وب���ذل 

عل���ى الصدارة في بيئ���ة تنافسية مليئة 
أن  أهمي���ة  عل���ى  مش���دًدا  بالتحدي���ات، 

ا  تك���ون ج���ودة الخدم���ة سلوك���ًا وظيفيًّ
وسمة أساسية في العمل اليومي .

تش��كيلة جدي��دة تتمي��ز بطابع أصي��ل وعال��ي األداء “الخليجي التجاري” يحتفي بالمتميزين ضمن “األداء المتميز”

“ماكالرين” تطلق تشكيالت فاخرة القصيبي يحّفز الموظفين على العطاء
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تستعيد ذكريات الماضي أو تعيش بعض 
الهواجس.

المطلوب منك طي صفحة الفشل واالنطالق 
بالمشروع.

تعيش أجواء الرومانسية وتقدم الكثير للشريك.

الحيوية الظاهرة سببها مواظبتك الكبيرة على 
اإلنجاز.

يوم خال من القلق على الصعيد المهني.

أفكار بّناءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة 
جًدا.

خفف من العصبية والتزم الهدوء مع الزمالء.

تحسن التصرف وتوزع طاقاتك على كل الصعد.

تقوم بعمل يتطلب جرأة وشجاعة وإقداما.

كن صريًحا وواضًحا مع مسؤولك السيما في 
البداية.

يتراكم عليك التعب الجسدي والتوتر العصبي.

يكون هذا اليوم واعًدا على الصعيد المهني.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

12 نوفمبر

  1847
الطبيب البريطاني 

جيمس يانج 
سيمبسون 

يستخدم 
الكلوروفورم 
في التخدير 
ألول مرة في 

التاريخ وكان ذلك 
بابا لالختراعات الطبية 

المهمة.

احتفلت عارضة األزياء 
كارلي كلوس بزفافها 

يوم الخميس الماضي 
على رجل األعمال 

جوشوا كوشنر. وكان 
العروسان تقابال العام 
2012 ولم يفترقا منذ 

ذلك الحين.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بمش��اركة األوركس��ترا المصرية وعلى وقع اإليق��اع البحريني

المايسترو الخان يحيى حفل األوبرا

استقب���ل الجمه���ور المص���ري وضيوف مهرجان الموسيقى العربية بحفاوة بالغة مقطوعات ألبوم “العودة” للمايس���ترو وحيد الخان في الحفل الذي أقيم بدار االوبر 
المصري���ة. وتفاع���ل الجمه���ور المص���ري مع مقطوعات األلبوم )الع���ودة( والذي قام الخان بتأليفها في الفت���رة من 2010– 2016 واستغ���رق إعدادها عامين، بفواصل 

تصفيق حارة استمرت حتى نهاية الحفل. 

سامسون���غ  شرك���ة  كشف���ت 
لإللكتروني���ات ع���ن شاشة عرض 
خاصة بهات���ف قابل للطي إضافة 
إل���ى استخدامه ممي���زات واجهة 
المستخ���دم )UI( وق���ال كو دونغ-
جي���ن، الرئي���س التنفي���ذي لشركة 
لإللكترونيات ألعمال  سامسون���غ 
الهاتف المحمول خ���الل المؤتمر، 
إن الشرك���ة تق���ود تطوي���ر الذكاء 
االصطناع���ي وإنترن���ت األشي���اء، 

مضيف���ا أنها ستقدم قيمة جديدة 
الهات���ف  مج���ال  ف���ي  لعمالئه���ا 
المحمول من خالل تطوير منصة 

جديدة مع مطوريها في العالم.
عرض���ت  المؤتم���ر،  وخ���الل 
سامسون���غ لإللكتروني���ات شاشة 
ع���رض مرنة خاص���ة بهاتف قابل 
للط���ي، إال أنه���ا ل���م تكش���ف ع���ن 
نم���وذج تجريب���ي لهاتفه���ا القاب���ل 

للطي.

“سامسونج” تكشف 
عن هاتفها القابل للطي
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1914
تركيا تعلن انضمامها رسميا إلى دول المحور المكون من ألمانيا والنمسا.

1927
طرد الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي من الحزب الشيوعي السوفييتي.

 1948
الحكم على رئيس الوزراء الياباني الجنرال هيدكي توجو باإلعدام.

 1979
اندالع أزمة الرهائن األميركيين في إيران.

1982
يوري أندروبوف يخلف ليونيد بريجينيف في رئاسة الحزب الشيوعي.

26

يصنف ألبوم )العودة( ضمن “موسيقى العالم – World Music”، وهو قائم على التأليف الحر الذي يستلهم بعض األلحان واألهازيج من التراث الموسيقي  «
البحريني. المايسترو وحيد الخان، موسيقار بحريني تخرج العام 1982 من معهد الكونسرفتوار، متخصصا في آلة “األبو” و”البيانو” وحصل على درجة 

الماجستير في “علوم موسيقى الشعوب” كما أسس أول معهد كالسيكي للموسيقى في البحرين في الفترة من العام 1986 حتى 2003.

التراث الموسيقي

حالة م��ن الضيق انتابت الفنانة منى زك��ي عندما وجدت العديد 
م��ن الصحافيي��ن وأصدقائها يسألونها ان كان��ت قد اعتذرت 
ع��ن بطولة المسلس��ل الجدي��د »إيزيس« واألسب��اب التي 
دفعته��ا إل��ى ذلك. من��ى زكي اجاب��ت بحدة قائل��ة: كان من 
المفروض تقدي��م المسلسل منذ عامي��ن، لكن بسبب عدم 

انته��اء المؤلفة مريم نعوم من كتاب��ة نص العمل، ناهيك عن 
أن��ه يحتاج إلى تكلفة باهظة حتى يخ��رج بالصورة الالئقة، فقد تم 

االتفاق إلى تأجيل التصوير.

ذكرت الفنانة فريال يوسف أنها ستجسد دور البطولة النسائية 
أمام النجم محمد سع��د في فيلم “محمد حسين”، مبينة 
أنه��ا ستبدأ تصوير مشاهدها خالل األي��ام المقبلة، بعدما 
ينتهي مخ��رج العمل محمد علي م��ن معاينة الديكورات، 
وإب��رام التعاقدات مع باقي النج��وم، وشهد الفيلم العديد 

من االعتذارات النسائية عن تجسيد دور البطولة فيه.
ويجس��د محمد سعد، خ��الل أحداث الفيل��م، شخصية السائق 

محمد حسين، الذي يحاول الفوز بقلب إحدى الفتيات.

يستع��د الفنان القدي��ر جاسم النبهان لخ��وض تجربة درامية 
جديدة، تضيف إلى رصيده الفني الثري، والمحمل بالعشرات 
من األعمال المميزة، إذ يجسد شخصية مختلفة من خالل 
مسلسل »ال موسيقى في األحمدي«، مع المخرج محمد 
دحام الشم��ري. وتحدث النبهان، عن مالمح العمل وأبعاد 

الشخصية التي يجسدها،وذكر أن مسلسل ال موسيقى في 
األحم��دي من المتوق��ع عرضه خالل رمض��ان المقبل، ويحمل 

العديد من القضايا المهمة ويدور في حقبة زمنية ماضية.

“ال موسيقى” للنبهانفريال يوسف بطلة “محمد حسين”منى زكي تنتظر »إيزيس«

وعزف����ت األوركست����را ف����ي الحف����ل ال����ذي 
حضرته وزي����رة الثقاف����ة المصرية ايناس 
ال����ذوادي  خلي����ل  والسفي����ر  عبدالداي����م 
االمي����ن الع����ام المساع����د لجامع����ة ال����دول 
العربي����ة رئي����س قط����اع الش����ؤون العربية 
مملك����ة  سفي����ر  ونائ����ب  القوم����ي  واألم����ن 
البحري����ن ف����ي جمهوري����ة مص����ر العربي����ة 
عبدالرحم����ن هاش����م وع����دد م����ن الفناني����ن 
الموسيقي����ة  المقطوع����ات  البحرينيي����ن، 
الثم����ان عل����ى دفعتي����ن واختتم����ت الحفل 
بأغني����ة بحريني����ة مصري����ة مشترك����ة قام 
بإع����داد موسيقاها لألوركسترا كهدية من 
الشع����ب البحرين����ي الى الشع����ب المصري، 
المايست����رو الخان وأداها مطرب ومطربة 
م����ن البحرين بمصاحب����ة اخرين من مصر، 
حيث انشد المطرب����ان البحرينيان بأغنية 
“طلع����ت ي����ا مح����ال ن����ورة” فيم����ا رد عليهم 
المصرين بأغني����ة “بان الصبح بانيه وايه” 
على وقع اإليقاع البحرين بمشاركة فرقة 
بن حربان بقيادة الفنان عيسى الحربان.

م����ن جانبه، عب����ر السفي����ر خليل ال����ذوادي 
ع����ن سعادت����ه بالمشارك����ة البحريني����ة في 
مهرج����ان الموسيقى العربي����ة وبالمستوي 
الراق����ي ال����ذي قدمه����ا المايست����رو وحي����د 
مشارك����ة  ان  ش����ك  ب����ال  وق����ال،  الخ����ان 
المايسترو الخ����ان في حفل االوبرا وأمام 
كوكب����ه م����ن الفناني����ن الع����رب يبع����ث على 
البهج����ة والس����رور ف����ي نفوسن����ا ويجعلن����ا 
فخوري����ن بمبدعين����ا البحرينيي����ن وال����ذي 

القم����ة،  اعت����الء  نح����و  طريقه����م  شق����وا 
بالمواه����ب  زاخ����رة  البحري����ن  وأض����اف، 
والمبدعي����ن على كاف����ة األصعدة وبالشك 
انه����ا ق����ادرة عل����ى تشري����ف وطنه����ا عل����ى 
أكم����ل وجه وذلك بفض����ل تشجيع القيادة 
قدمه����ا  وم����ا  البحري����ن،  ف����ي  السياسي����ة 
المايسترو وحيد الخان لهو دليل على ان 
المبدعين البحرينيين، والفن والموسيقية 
واالب����داع البحرين����ي لهم مكان����ه في قلب 

الفنون الموسيقية العربية.
الكبي����ر سمي����ر صب����ري  الفن����ان  عب����ر  كم����ا 
وال����ذي حرص عل����ى االلتق����اء بالمايسترو 
وحي����د الخ����ان بع����د الحف����ل ع����ن اعجاب����ه 
قدمه����ا  الت����ي  الموسيقي����ة  بالمقطوع����ات 
الخان وقال، ليس غريب على المايسترو 
وحيد ما قدمها من مقطوعات موسيقية 
عالية ف����ي االتقان واإلب����داع وترتقي الى 
مصاف الموسيق����ي العالمية وقد أعجبت 
ب����ه اكثر وحرص����ت على تهنئت����ه شخصيا 
بع����د الحفل، حين عرفت انه من البحرين 
لم����ا تحويه هذه البلد ف����ي قلبي من معزة 
خاص����ة وأضاف، ومن المج����دي بالبحرين 
ان تفخ����ر بالمايست����رو وحي����د الخان فهو 
موسيق����ار عالم����ي بم����ا تعن����ي الكلم����ة م����ن 

معنى.
اين����اس  الثقاف����ة  وزي����رة  حرص����ت  كم����ا 
عبدالداي����م على الحضور خلف الكواليس 
لتهنئة المايسترو وحيد الخان على نجاح 

حفلته.



Cineco الحصرية في VIP تجربة استثنائية في صالة الـ

فازت النجمة جانيت جاكسون بجائزة “األيقونة العالمية”، في حفل  «
جوائز “MTV EMA”، الذي أقيم على مسرح مركز بيلباو بإسبانيا، وهي 

توزيع مواٍز لحفل “MTV” العالمي ألهم المطربين والموسيقيين 
 Made for“ :العالميين. وأدت جانيت عددا من أغانيها الشهيرة، منها

Noe- All For You- Rhythm Nation”، وسط تفاعل اآلالف من الحضور 
والجماهير بالحفل.

Cine�  ففتتح���ت مؤخرا شركة البحري���ن للسينم ا
co مجم���ع ش اش اته��� ا السينم ائي���ة الجدي���دة ف���ي 
مجمع الواحة ب الجفي���ر ضمن خطط توسعه ا في 
البحري���ن والمنطقة والتي يبل���غ عدد دور العرض 
الت ابع���ة له��� ا 57 ص الة في المملك���ة و47 ص الة في 
دول مجلس التع��� اون الخليجي األخرى، المجمع 
السينم ائ���ي الجديد يضم 10 ش اش ات عرض على 
مس احة تبل���غ 3000 متر مربع، وتتميز بأحدث م ا 

تقدمه هذه الصن اعة في المملكة والع الم.
“مس اف��� ات البالد” ك انت له ا جول���ة خ اصة للمجمع 
السينم��� ات  مزاي��� ا  اب���رز  ع���ن  للتع���رف  الجدي���د 
الجدي���دة من Cineco التي تقدم في هذا المك ان 
 VIP �الجدي���د خدم��� ات استثن ائية مثل تجرب���ة ال
الحصري���ة لتذوق مجموعة م���ن األطب اق بمق اعد 
درجة اولى وبأسع ار من اسبة جدا تبدأ من 8 دين ار 
ب االض اف���ة الى طلب الوجب��� ات الرائعة والمتنوعة 
في أشك اله ا وطعمه ا من ق ائمة تضم ألذ المقبالت 
والوجب��� ات الرئيس���ة والحلوي��� ات ب اإلض اف���ة إلى 
المشروب��� ات في ش اشة كبيرة رائع���ة وب الطبع مع 
أفالم من األح���دث واألكبر كع ادة الشركة الرائدة 

في البحرين.
ويضم المجمع السينم ائي ص الة عرض مخصصة 

لألطف��� ال تضم العدي���د من الخدم��� ات وفكرة أنه 
إذا قررت الذه��� اب لمش اهدة فيلم مع طفلك ربم ا 
ال يتن اسب مع عمره، فهذه الص الة ستقوم ب الالزم 
بأسع��� ار من اسبة ج���دا تبدأ مع 3 دن انير فقط، وقد 
قمن��� ا بجول���ة لمش اهدة هذه الخدم��� ات المتوافرة 
في ص الة سينم��� ا Cinekids المخصصة لألطف ال 
البحري���ن.  عل���ى مست���وى  نوعه��� ا  م���ن  واألول���ى 

وتض���م الص الة منطقة مخصص���ة للعب، مع توفر 
جليس ات أطف ال محترف ات لرع ايتهم أثن اء غي اب 
أه اليه���م، وأيض��� ا تسمح السينم��� ا ب الحجز الك امل 
م���ع ب اق��� ات متنوعة وش امل���ة ألعي��� اد الميالد في 
الص الة الملونة الرائع���ة لألطف ال وأيض ا لمش اهدة 
األف���الم السينم ائي���ة المخصص���ة لألطف��� ال فيه��� ا 

وبألوانه ا الجميلة.

يقدم المجمع السينمائي الجديد  «

تجربة سينمائية مزودة بأحدث 

التقنيات واألنظمة المتمثلة في 

نظام Dolby Atmos المتطور مع 

تجربة صوتية ثالثية األبعاد، إلى 

 Cine Gourmet جانب افتتاح قسم

للمأكوالت الفاخرة.

االثنين
12 نوفمبر 2018 
4 ربيع األول 1440

27

tariq_albahhar

المواف����ق  السب����ت  ي����وم  مس���� اء  أقيم����ت 
10 نوفمب����ر 2018 أمسي����ة فني����ة ممي����زة، 
استحض����رت خالله���� ا فرق����ة شب���� اب الح����د 
الموسيق����ى البحريني����ة التقليدي����ة، حي����ث 
قدم����ت للجمه����ور الح اضر ألواًن���� ا مختلفة 

من تراث البحرين الموسيقي العريق.
وتتن���� اوب كل من دار المحرق ودار الرف اع 
العوده على تقديم مش اهد فنية استثن ائية 
للجمه����ور كل أسبوع حت����ى نه اية ديسمبر 

الج���� اري، بمش ارك����ة أهم الف����رق البحرينية 
الرائ����دة ف����ي أداء ف����ن الص����وت والفن����ون 

الغن ائية التقليدية األخرى.
وتعم����ل دار المحرق -التي تقع ب القرب من 
دار جن���� اع وتع����د امت����داًدا لمبن اه���� ا - عل����ى 
إث����راء التراث غير الم ادي لمدينة المحرق، 
عب����ر استض افة فع الي���� ات موسيقية دورية 
الموسيق����ى  بفن����ون  الجمه����ور  تع����ّرف 

الشعبية.

“شباب الحد” تستحضر فنون الغناء التقليدي

يش ارك الن اق���د المسرحي البحريني القدير 
يوس���ف الحمدان في فع الي��� ات الدورة 25 
لمهرج��� ان االردن المسرح���ي ال���ذي تقيم���ه 
وزارة الثق اف���ة/  مديرية الفن���ون والمسرح 
ب التع��� اون م���ع نق اب���ة الفن اني���ن األردنيي���ن 
في المرك���ز الثق افي الملك���ي. وتش ارك في 
المهرج ان الذي يستمر حتى 14 من الشهر 
الح ال���ي ع���روض مسرحي���ة م���ن الكويت، 
وتون���س، وُعم��� ان، والع���راق، إض اف���ة إل���ى 
االردن. ويتضم���ن المهرج��� ان، العدي���د من 
والن���دوات  المتخصص���ة،  الفني���ة  ال���ورش 
ون���دوة  المش ارك���ة،  للع���روض  التقييمي���ة 
فكرية بعنوان “مهرج ان األردن المسرحي 

في ربع قرن”.

ويكرم المهرجان المخرج حاتم السيد،  «
والفنان مروان حمارنة من األردن.

الحمدان في 
األردن المسرحي

م ا زال ل���دى الجمهور ف���ي مملكة البحرين 
مّتس���ع م���ن الوق���ت لمع ايشة تجرب���ة فنية 
الوطن���ي،  البحري���ن  مس���رح  ف���ي  مغ اي���رة 
حي���ث يواصل المسرح استض افة المعرض 
العراق���ي  للفن��� ان  “ه���و”  التشكيل���ي  الفن���ي 
1 ديسمب���ر  مه���دي مطّش���ر، وذل���ك حت���ى 
2018 وك ان���ت هيئ���ة البحرين قد افتتحت 
المعرض يوم 1 نوفمبر 2017 ب التع اون مع 
دار الب��� ارح للفنون والسف ارة الفرنسّية لدى 

البحرين.
ويق���دم مع���رض “هو” عم���الً تكريبي��� ًا يتيح 
التف اع���ل مع الزوار حي���ث استوحى الفن ان 
والهندس���ة  والنح���ت  الرس���م  م���ن  العم���ل 
المعم اري���ة. ويق���ول الفن��� ان مه���دي مطشر 
إن عن���وان “ه���و” يعني حرفي��� ًا “اآلخر”، بم ا 
يعك���س صورت���ه وإنس انيت���ه. ول���د الفن��� ان 
مهدي مطشر ف���ي العراق في الع ام 1943. 
انتق���ل إل���ى ب اري���س ف���ي ع��� ام 1967وق���د 
عم���ل أست��� اذًا ف���ي المعهد الوطن���ي للفنون 
التشكيلي���ة ف���ي ب اري���س ف���ي الفت���رة م���ن 

أعم��� ال  2008. وق���د عرض���ت  إل���ى   1974
مطش���ر ع المي��� ًا ف���ي دول مث���ل البحري���ن 
وألم اني��� ا  وفرنس��� ا  والدنم��� ارك  والتشي���ك 

والعراق وإيط الي ا والي اب ان ولبن ان وهولندا، 
العربي���ة  اإلم��� ارات  سويس���را،  السوي���د، 

المتحدة، والوالي ات المتحدة.

م��س��رح ال��ب��ح��ري��ن ي��واص��ل اس��ت��ض��اف��ة م��ع��رض “ه��و”

ت�����ح�����دي�����ات وت�����ط�����ل�����ع�����ات م������س������رح ال�����ط�����ف�����ل ف�������ي ن�����������دوة ب�����ف�����ن�����ون ال������دم������ام

إبداع الفنان مهدي مطّشر

أكد المسرحي علي طاهر أن أبرز التحديات التي يواجهها مسرح الطفل في الفترة الحالية عدم وجود عروض جاذبة تنافس 
م���ا يشاهدون���ه من خيال وإبهار عبر مواق���ع التواصل االجتماعية وااللعاب المتاحة لهم في االجه���زة اللوحية المتوافرة لدى 
الغالبي���ة منه���م، وذلك في ندوة “مس���رح الطفل التحديات والتطلعات” التي اقامتها لجنة المس���رح بجمعي���ة الثقافة والفنون 

بالدمام مساء الخميس وشاركت فيها المخرجة إيمان الطويل وأدارها الفنان هيثم حبيب.

وق��� ال عل���ي ط اهر ب���أن أهمية مس���رح الطفل 
تكم���ن ف���ي ق���وة تأثيره عل���ى ط���رق التفكير 
والسل���وك  والع اطف���ة  والقي���م  واالعتق��� ادات 
لدى المتلقي والطفل الممثل على حد سواء، 
والفن���ي  الجم ال���ي  الت���ذوق  لتنمي���ة  إض اف���ة 
وتنمية المه ارات واكتش��� اف الذات ومواهبه 
وقدرات���ه، كم��� ا تس اهم في كثي���ر من االحي ان 
بع���الج ح��� االت االنط���واء او مش اك���ل عيوب 
النط���ق ل���دى الممثلي���ن الصغ ار، مش���ددا على 
أن لمس���رح الطف���ل مخرج��� ات مهم���ة تتمث���ل 

في االجي ال الواعية المتوازنة فكري ا ونفسي ا 
وسلوكي��� ا، نظ���را المتالكه ا مه��� ارات حي اتية، 
وق���درة عل���ى ت���ذوق الجم��� ال والتف اع���ل م���ع 

الفنون.
وأش��� ار إل���ى ح اج���ة مس���رح الطف���ل لصي اغة 
من قب���ل الجه��� ات المسؤولة لدعم���ه وتوفير 
البنية التحتي���ة المالئمة إلق امة عروض على 
مست���وى يحقق االبه ار والتطلع��� ات المأمولة، 
إض اف���ة لتوفر مؤلفي���ن متمكنين من مع الجة 
قض اي��� ا الطف���ل بحرفي���ة ع الي���ة تتواف���ق م���ع 

عقليت���ه ونفسيت���ه المتغي���رة المن اسبة للعصر 
إيم��� ان  المخرج���ة  قدم���ت  فيم��� ا  الح ال���ي. 
الطوي���ل خالصة تجربته ا التي تعتمد بدرجة 
كبي���رة عل���ى تقدي���م اللوح��� ات االستعراضية 
م���ن االطف��� ال،  ب استخ���دام مج امي���ع كبي���رة 
مشيرة إلى أن الجمه���ور يتف اعل بشكل كبير 

مع وجود االطف ال على خشبة المسرح.
الفئ���ة  تصني���ف  أن  إل���ى  الطوي���ل  وذك���رت 
العمري���ة لالطف��� ال يس اعد بدرج���ة كبيرة في 
أن  عل���ى  مش���ددة  الع���رض،  رس ال���ة  إيص��� ال 

تج اه���ل ذل���ك ق���د يتسب���ب في هج���رة بعض 
الفئ��� ات للمس���رح بع���د أن تف اج���أ بمحتوى قد 
ال يتن اس���ب مع طبيعته او تطلع اته، حيث أن 

فئ���ة الطفولة المبك���رة تحت اج إلى نوع م ا من 
الخي ال البسيط بعكس االطف ال في المراحل 
المتقدم���ة والذي���ن يميل���ون إل���ى المغ ام���رات 

والع���روض التشويقية. كم ا ق ال���ت إن توثيق 
وتصوي���ر العروض المسرحية يس اهم بدرجة 
كبي���رة في إيص ال م ا يتمت���ع به ابن اء المملكة 
من مواهب وق���درات ع الية لألسف كثير من 
الن��� اس ال يعل���م عنه��� ا، واستشه���دت ب الف ائدة 
الكبي���رة الت���ي تحصل���ت عليه��� ا م���ن خ���الل 
االطف��� ال  مسرحي��� ات  لع���روض  مش اهدته��� ا 
الت���ي ك ان���ت تقدمه��� ا الفن ان���ة الكويتي���ة هدى 
حسين، والتي جعلته ا تعشق تقديم اللوح ات 
االستعراضي���ة التي تبقى في ذاكرة االطف ال 
لسن���وات طويل���ة. وشه���دت األمسي���ة ع���ددا 
م���ن المداخالت ش���ددت على أهمي���ة مسرح 
الطف���ل في صن اع���ة اجي ال واعي���ة من خالل 
م��� ا يمتلكه من قدرة ف���ي تعزيز القيم إض افة 

للرس ائل التوعوية والتعليمية.

تنميـة التـذوق الجمالـي والفنـي للصغـار

ندوة مسرح الطفل

طارق البحار

تساهم دار الرفاع العوده - بمنطقة الرفاع الشرقي - في تعزيز التراث العريق  «

لمدينة الرفاع وتقاليد الغناء الشعبي التي تشتهر بها المنطقة.

تعزيز التراث
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السعودية... جائزة ثقافية بمليون ريال
أطل���ق األمي���ر خال���د الفيصل جائ���زة األمير 
عب���دهللا الفيص���ل العالمي���ة للش���عر العرب���ي 
ف���ي حفل أم���س األحد، بع���د موافقة خادم 
ب���ن  س���لمان  المل���ك  الش���ريفين  الحرمي���ن 

عبدالعزيز على الجائزة.
وته���دف الجائ���زة إل���ى الحفاظ عل���ى اللغة 
الفصي���ح  العرب���ي  الش���عر  العربي���ة، ونش���ر 
ح���ركات  وتعزي���ز وج���وده ودوره، ودع���م 
تجدي���د القصيدة العربي���ة مع الحفاظ على 
بأوزانه���ا  وأصالته���ا  وتاريخه���ا،  امتداده���ا 

وقوافيها، وتقدير مبدعيها.
ملي���ون  قيمته���ا  تبل���غ  الجائ���زة  أن  يذك���ر 
ري���ال موزع���ة عل���ى 3 أف���رع، األول للش���عر 
العرب���ي وتبل���غ جائزته نصف ملي���ون ريال 
وتمنح الجائزة لش���اعر عرب���ي معاصر على 
مجمل أعماله الش���عرية التي اتسمت بغنى 
التجربة، بحيث ال يقل إنتاجه الشعري عن 
3 دواوين مطبوعة ومكتوبة باللغة العربية 

الفصحى.
العرب���ي  للش���عر  ُخص���ص  الثان���ي  والف���رع 
المس���رحي وتبلغ قيم���ة الجائ���زة 300 ألف 

ريال.
والفرع الثالث الشعر الُمغنى وقيمة جائزته 
200 أل���ف ري���ال، وتمن���ح الجائ���زة للجه���ة 
المنتج���ة لعم���ل غنائ���ي قائم عل���ى قصيدة 

المعاصري���ن، وأن  الع���رب  الش���عراء  ألح���د 
يكون العمل إضافة في المجال الفني، وأن 
تلت���زم القصي���دة ف���ي موس���يقاها باإليقاع 

الشعري المنضبط )العمودي والتفعيلة(.

تجت���ذب مدينت���ا ماليبو وكاالباس���اس في 
والية كاليفورني���ا النجوم من أمثال باربرا 
سترايس���ند وتوم هانكس وبريتني سبيرز 
للس���كن بحًث���ا ع���ن إطالل���ة عل���ى المحيط 
وابتعاد عن الضجيج إال أن حريق الغابات 
المس���تعر الذي اجتاح المنطقة دفع الكثير 

من المشاهير لترك منازلهم هناك.
كي���م  الواق���ع  تلفزي���ون  نجم���ة  وكان���ت 
كارداش���يان ونجمة البوب ليدي جاجا من 
بين اآلالف الذي���ن فروا من منازلهم جراء 

الحريق.

صدرت يوم الجمعة تعليمات  «
إلزامية بإخالء ماليبو، التي 

يقطنها 12 ألف شخص وتمتد 
على مساحة 43.5 كيلومتر على 

ساحل المحيط الهادي في جنوب 
كاليفورنيا وحتى جبال سانتا 

مونيكا، بالكامل مع اندالع حريق 
وولزي أثناء الليل. وقال حساب 

مدينة ماليبو على تويتر إن 
الحريق خرج عن السيطرة.

المشاهير 
يفرون من نيران 

كاليفورنيا
توّص���ل باحثون إلى وجود صلة بين إش���عاع 
الهات���ف المحم���ول واألورام الس���رطانية في 
الج���رذان، مما أثار س���ؤااًل ع���ن تأثير األجهزة 
المحمول���ة عل���ى المس���تخدمين، فيم���ا ح���ذر 
العلم���اء م���ن اس���تنباط النتائ���ج عل���ى البش���ر 

بشكل مباشر.
وُعث���ر عل���ى دليل واض���ح بأن ذك���ور الفئران 
إش���عاع  م���ن  عالي���ة  لمس���تويات  المعرض���ة 
ف���ي  المس���تخدمة  الراديوي���ة  الت���رددات 
ب���أورام  أصيب���ت  ق���د  المحمول���ة،  الهوات���ف 

س���رطانية في القلب، وذلك بحس���ب ما جاء 
في تقرير لبرنامج الواليات المتحدة الوطني 
لعلم الس���موم، يلخص دراس���ة استمرت لمدة 
10 س���نوات، صدرت مس���ودة له���ا في فبراير 

قبل تأكيدها مؤخًرا.
ويق���ول ج���ون بوتش���ر، وه���و عال���م ب���ارز في 
برنام���ج علم الس���موم، إن هن���اك بعض األدلة 
الت���ي تعك���س بوض���وح أن الس���رطان ال���ذي 
تعرض���ت ل���ه ذك���ور الج���رذان، كان مرتبًط���ا 

بالتعرض إلشعاع التردد الالسلكي.

االس���تخدام  أن  حديث���ة  دراس���ة  أظه���رت 
االجتماع���ي،  التواص���ل  لوس���ائل  المف���رط 
خصوًص���ا نش���ر الص���ور الخاصة والس���يلفي، 

يرتبط بزيادة األنانية عند األشخاص.
وح���ذر معّدو الدراس���ة من أن النتائج تش���ير 
إلى أن ما يصل إلى 20 % من السكان يمكن 
أن تتط���ّور عنده���م صف���ات أناني���ة مرتبط���ة 
باالستخدام الزائد عن الحد لوسائل التوصل 

االجتماعي المرئية، أي الصور والفيديو.

ورص���دت الدراس���ة، الت���ي ق���ام به���ا باحثون 
م���ن جامعت���ي س���وانزي اإلنجليزي���ة وميالن 
اإليطالية التغيرات التي رافقت 74 ش���خًصا 
تت���راوح أعماره���م بي���ن 18 و34 عاًما لمدة 4 
ش���هور. وأوض���ح الباحثون أن أولئ���ك الذين 
بص���ورة  التواص���ل  وس���ائل  يس���تخدمون 
مفرطة، من خالل نشر صورهم وفيديوهات 
تتعلق بهم، أظهروا زيادة في صفات األنانية 

لديهم بنسبة 25 %.

إشعاع الهاتف يصيب الفئران بالسرطان

اإلفراط بـ“السيلفي” مؤشر على “األنانية”

منحدرات صخرية شكلتها حمم بركانية على 
سواحل البحر األسود شمال غربي تركيا، تبهر الزوار 

بطبيعتها الساحرة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمطار ساعة

حقق خبر بعنوان “أمطار ساعة... 
أغلق���ت طرق���ا وأغرق���ت أحي���اء 
سكنية” أعلى معدل تفاعل على 
حس���اب “الب���الد” ف���ي إنس���تغرام 
أم���س. وقال @tiger_17_04 إن 
نزول المط���ر لوقت قصير رحمة 
م���ن هللا لن���ا ف���ي البحري���ن، فيما 
دع���ا @_mohd.ali إل���ى إعط���اء 
ط���الب الم���دارس إج���ازة الي���وم 
س���وء  بس���بب  الثالث���اء؛  وغ���دا 

األحوال الجوية.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  ما سر هذا الموظف الشاب؟ لماذا هو دائم التجوال بين مكاتب زمالئه؟ لماذا
ال يبق���ى عل���ى مكتبه ويم���ارس عمله؟ لماذا يح���اول جذب انتباه���ي بوقوفه 
ولس���اعات أمام مكتبي دون االكتراث، كما يبدو، ألي إجراء جزائي قد يتخذ 
بش���أنه؟ هذه التس���اؤالت شغلت حيًزا من تفكير المدير العام الجديد الذي لم 

يمض على تعيينه أكثر من شهر.
Û  خبرت���ه الطويل���ة ف���ي اإلدارة وثقافته المهنية جعلته يتعام���ل مع هذه الحالة

بهدوء واتزان، وأن يتبع الخطوات المعهودة في صنع القرار. س���أل مس���ؤول 
الموارد البش���رية عنه وجاءه الرد بأن هذا الموظف متمرد وال يطيع رئيس���ه، 

وأنه بصدد إنهاء خدماته قريًبا.
Û  اتص���ل برئيس���ه المباش���ر مستفس���ًرا، ف���رّد األخي���ر ب���أن ه���ذا الش���اب مته���ور

ومتفلس���ف وأنه طلب إنهاء خدماته. لم يقتنع المدير العام بتلك الردود لكي 
يتخذ قراره، فالقائد اإلداري ال يتخذ أي قرار إال إذا اكتملت لديه المعلومات، 

فترّيث في إصدار الحكم وطلب ملف الموظف وهنا كانت المفاجأة!
Û  الملف يحوي رسائل شكر ومديح على األداء المتميز للموظف وحصوله على

جوائ���ز إبداع وابتكار في العمل. اس���تغرب المدير العام م���ن هذه التناقضات 
فاجتمع مع الموظف وطلب منه شرح حقيقة أمره.

Û  ،تبّين أن تخصص ذلك الشاب كان في مجال إدارة المشاريع وقياس المردود
وإنف���اًذا لمهام���ه أخذ - وكما كان يفعل مع رئيس���ه الس���ابق - في التواصل مع 
رئيس���ه الحال���ي الذي يبدو أنه لم يس���توعب ذلك التخصص، فقام بتهميش���ه 
وهو اآلن ومنذ ذلك اليوم من دون مكتب ومن دون مهام وظيفية واضحة.

Û  ُكلف الشاب بإعداد مشروع معّين ونجح نجاًحا الفًتا في إعداده، األمر الذي
جعل المدير العام يخّصص له مكتًبا، ليس ذلك فحسب، بل ابتعثه في دورة 
تدريبية تخّصصية إلى إحدى الدول األوروبية. المفاجأة الثانية كانت عندما 
تس���لم المدير العام طلًبا من إحدى المؤسسات العاملة في تلك الدولة بإعارة 

ذلك الشاب للعمل معها واالستفادة من قدراته.
Û هذا موقف حقيقي نقلته لك سيدي القارئ. فما رأيك؟

من يكتشف 
الذهب؟

أشارت دراسة أميركية، أجريت على عدد 
كبير من النس���اء لفترة طويل���ة من الزمن، 
إل���ى أن فق���دان ال���وزن لدى النس���اء األكبر 
سنًّا قد يقلل من احتماالت إصابتهن بنوع 
خطي���ر م���ن س���رطان الث���دي، مقارن���ة بمن 
يحتفظن بذات الوزن وبمن تزيد أوزانهن.

طويل���ة  لفت���رة  الس���منة  ارتبط���ت  وفيم���ا 
بزيادة احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي، 
إال أن األبح���اث الس���ابقة قدم���ت ص���ورة 
مشوشة عن إمكان مساهمة فقدان الوزن 

في تقليل ذلك االحتمال.

وصلت كل النساء المشاركات في  «
الدراسة لمرحلة انقطاع الطمث 

التي يقل بعدها إنتاج هرمون 
االستروجين ويصبح المصدر الرئيس 

لهذا الهرمون هو األنسجة الدهنية، 
وبالتالي فالسمنة تزيد من خطر 

اإلصابة بالسرطان، بسبب أن هذا 
الهرمون يساعد األورام على النمو.

إذا كنت الرجل المناسب، فإنك قد تحصل 
ا مقابل  على 60 ألف جنيه إسترليني سنويًّ

مواعدة مليونيرة بريطانية شابة.
وقال���ت جي���ن ب���ارك، البالغة م���ن العمر 23 
“يورومليون���ز”،  بجائ���زة  الفائ���زة  عاًم���ا، 
وقدرها مليون جنيه إسترليني، إنها تأمل 
في أن تساعدها األموال في شراء الحب. 
ودش���نت ب���ارك موقًعا عل���ى اإلنترن���ت، إذ 
يمك���ن للراغبي���ن ف���ي مواعدته���ا التق���دم 
بطلب، حيث س���تختار الرجل الذي تعتقد 
أنه يناس���بها، وس���تخصص له مبلًغا بقيمة 
ا، مقاب���ل أن يتناول  60 أل���ف جني���ه س���نويًّ

معها الشراب والطعام.

ستقوم جين أيًضا بتصوير عملية  «
المقابلة مع المتقدمين لها وتوثيقها 

في فيلم وثائقي سيتم بثه العام 
المقبل، وفًقا لما نقلته صحيفة 

ميرور البريطانية عن مصادر 
مطلعة.

 فقدان الوزن 
يقلل مخاطر 

سرطان الثدي

مليونيرة تعرض 
ا”   راتًبا “فلكيًّ
لمن يواعدها

ركضت متظاه���رة عاري���ة الصدر صوب 
موكب الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
أم���س األح���د ف���ي باري���س، ف���ي أثن���اء 
ذهاب���ه للمش���اركة في مراس���م االحتفال 
بم���رور 100 ع���ام عل���ى انته���اء الح���رب 
العالمية األول���ى. وانطلق���ت المتظاهرة، 
الت���ي يبدو أنه���ا تنتمي لحرك���ة “فيمين” 
النس���وية الراديكالي���ة الت���ي تتخ���ذ م���ن 

ا له���ا، نحو موك���ب الرئيس  باري���س مق���رًّ
األميرك���ي، وكتبت عب���ارات احتجاجية 

على جسدها منها “مزيف” و ”منافق”.
واقترب���ت الس���يدة م���ن موك���ب ترام���ب 
بأمت���ار قليل���ة، في ح���ادث م���ن المرجح 
أن يثير تس���اؤالت بش���أن األمن في هذا 
الح���دث ال���ذي يحض���ره حوال���ي 70 من 

قادة العالم، بحسب وكالة “رويترز”.

متظاهرة “عارية” تقتحم موكب ترامب

تلقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم هجوًما وانتقادات من جانب عدد من 
متابعيها؛ بسبب إطاللتها األخيرة في حفلها الغنائي في الواليات المتحدة 
األميركية. وانتقد جمهور نانسي فستانها القصير للغاية، كما انتقد البعض 

رقصها وحركتها الزائدة على المسرح رغم دخولها في أشهر الحمل األخيرة. حركة “فيمين” هي جماعة نسوية راديكالية مقرها في باريس، وتقوم في كثير من األحيان 
باحتجاجات ضد التمييز على أساس الجنس، والعنصرية، ورهاب المثلية الجنسية، وغير 

ذلك من القضايا االجتماعية والسياسية.

األمير خالد الفيصل
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