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سمو رئيس 
الوزراء مترئسا 

الجلسة 
االعتيادية 
األسبوعية 
لمجلس 

الوزراء بقصر 
القضيبية 

أمس

عكست كلمة األمين العام السابق لمنظمة األمم 
المتح���دة ب���ان كي مون؛ بمناس���بة حصوله على 
جائ���زة خليف���ة بن س���لمان للتنمية المس���تدامة، 
االعت���زاز الدول���ي بهذه الجائزة وم���ا تحمله من 
اس���م غال قدم الكثير لوطنه وأمته ولإلنسانية 

جمعاء.

واس���تذكر ب���ان ك���ي مون من���ح صاحب الس���مو 
الش���رف  جائ���زة  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
لإلنج���از المتميز ف���ي مجال التنمي���ة الحضرية 
واإلس���كان في اجتماعات المجلس االقتصادي 
واالجتماع���ي التاب���ع لألم���م المتح���دة، معتب���را 
أن من���ح س���موه الجائزة المرموق���ة جاء تقديرا 

للجه���ود الجب���ارة واإلس���هامات الكبي���رة الت���ي 
قدمها س���موه لبناء أس���س الدول���ة الحديثة في 

البحرين.
وقال إن س���موه اضطلع بدور مؤثر كرجل دولة 
استثنائي اس���تطاع أن يحول اقتصاد البحرين 

إلى اقتصاد متنوع ومزدهر.

البحرين ترفض الحمالت المشبوهة ضد السعودية

الحديث��ة البحري��ن  أس��س  وض��ع  س��موه  م��ون:  ك��ي  ب��ان 

سمو رئيس الوزراء رجل دولة استثنائي
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المنامة - بنا

ص���در ع���ن عاه���ل الب���اد صاح���ب 
الجال���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
)55( لس���نة  خليف���ة مرس���وم رق���م 
2018 بإنشاء وتنظيم كلية عبدهللا 

بن خالد للدراسات اإلسامية.
وج���اء في المادة )2( من المرس���وم 
ع���ال  تعلي���م  مؤسس���ة  تنش���أ  أن���ه 
تح���ت مس���مى “كلي���ة عب���دهللا ب���ن 
خالد للدراس���ات اإلس���امية”، تتبع 
مجل���س الوزراء وتخضع إلش���راف 

وزير التربية والتعليم.

مرسوم بإنشاء كلية عبداهلل بن خالد

)03(
)02(

)05(

سمو رئيس 
الوزراء منح 

األمين العام 
السابق لألمم 
المتحدة بان 

كي مون جائزة 
األمير خليفة 
بن سلمان 

للتنمية 
المستدامة 
للعام 2018 
أمس األول

جاللة الملك

محرر الشؤون المحلية
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تبادل التهاني بالمولد النبوي الشريف

تب���ادل عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن 

س���لمان آل خليفة  وول���ي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليف���ة برقي���ات التهنئة بمناس���بة 
ذك���رى مول���د الرس���ول األك���رم محم���د ب���ن 

عبدهللا )صلى هللا عليه وسلم(، مع أصحاب 
الجالل���ة والس���مو والفخام���ة مل���وك وأمراء 
واإلس���المية،  العربي���ة  ال���دول  ورؤس���اء 
ضمنوه���ا أطي���ب التهان���ي به���ذه المناس���بة 
المبارك���ة وتمنياته���م له���م موف���ور الصح���ة 

الش���قيقة  وش���عوبهم  ولدوله���م  والس���عادة 
مزيدا من الرقي والتطور واالزدهار، داعين 
هللا ج���ل جالله أن يعيد المناس���بة المباركة 
عل���ى األمتين العربي���ة واإلس���المية ب اليمن 

والخير والبركات.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

ص�����در ع����ن ع���اه���ل ال����ب����اد ص��اح��ب 
آل  عيسى  ب��ن  حمد  الملك  ال��ج��ال��ة 
خليفة مرسوم رقم )56( لسنة 2018 
بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة 

للتأمين االجتماعي.
المرسوم  من  األول��ى  المادة  ونصت 
ع��ل��ى أن����ه ت��ع��ي��ن إي���م���ان ال��م��رب��اط��ي 
رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي لمدة أربع سنوات.
وزير  على  الثانية  المادة  وج��اء في 
ويعمل  المرسوم،  تنفيذ هذا  المالية 
ب��ه م��ن ت��اري��خ ص����دوره، وينشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

إيمان المرباطي 

رئيسا تنفيذيا لـ 

“التأمين االجتماعي”

02

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة مرس���وم رقم )55( لس���نة 2018 بإنش���اء وتنظيم كلية عبدهللا 
بن خالد للدراس���ات اإلس���امية. وجاء في المادة األولى من المرس���وم رقم )55( أنه في تطبيق أحكام هذا المرس���وم، تكون للكلمات 

والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
للدراس���ات  خال���د  ب���ن  عب���دهللا  كلي���ة  الكلي���ة: 

اإلسالمية المنشأة بموجب هذا المرسوم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.

المجل���س: مجل���س أمناء الكلية المش���كل طبقا 
لحكم المادة )5( من هذا المرسوم.

مجل���س الكلية: مجل���س إدارة الكلية المش���كل 
طبقا لحكم المادة )11( من هذا المرسوم.

العمي���د: عميد الكلية المعين طبقا لحكم المادة 
)14( من هذا المرسوم.

وج���اء ف���ي الم���ادة )2( من المرس���وم أنه تنش���أ 
“كلي���ة  مس���مى  تح���ت  ع���ال  تعلي���م  مؤسس���ة 
عب���دهللا بن خالد للدراس���ات اإلس���المية”، تتبع 
الوزي���ر.  ال���وزراء وتخض���ع إلش���راف  مجل���س 
ويك���ون الوزي���ر هو المس���ؤول ع���ن الكلية أمام 

مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
وج���اء في الم���ادة )3( من المرس���وم أنه تهدف 

الكلية إلى تحقيق اآلتي:
1 - إع���داد كف���اءات فكري���ة متمكن���ة من تعزيز 
الهوي���ة العربي���ة واإلس���المية، وترس���يخ مناخ 
الحري���ة والتعددي���ة الثقافي���ة، واحت���رام قي���م 
المواطن���ة واالنتم���اء، وفق���ا لثواب���ت الش���ريعة 
اإلس���المية وقيمه���ا الراس���خة المس���تمدة م���ن 

القرآن الكريم والسنة النبوية.
2 - تزويد الطلبة باألدوات المعرفية والمهارات 
العل���وم  ف���ي  األساس���ية  والكفاي���ات  العلمي���ة 

الشرعية والعلوم المساندة.
3 - إع���داد خريجين أكف���اء قادرين على القيام 
بواج���ب الدعوة إل���ى هللا بالحكم���ة والموعظة 
واإلرش���اد  الوع���ظ  مج���االت  ف���ي  الحس���نة 

والخطابة والتعليم واإلجراءات الشرعية.
4 - الجم���ع بين البعدي���ن األكاديمي والتدريبي 
للطلبة إلم���كان تأهيلهم لتولي مه���ام الوظائف 
الش���رعية، كمعلمي المواد اإلس���المية والقضاة 
الش���رعيين والباحثي���ن الش���رعيين والمأذونين 
الشرعيين وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ.

5 - تأهي���ل الطلبة لخدم���ة المجتمع عن طريق 
المش���اركة ف���ي إلق���اء المحاض���رات والندوات، 
وعقد الدورات المتخصصة في مجال الشريعة 
والدراس���ات اإلس���المية؛ به���دف توعي���ة أبن���اء 
المجتم���ع وتبصيره���م بأمور دينهم، وترس���يخ 

مفاهيم تعايش األديان والمذاهب.
6 - رب���ط المجتم���ع البحرين���ي بتراث���ه وثقافته 
بالثقاف���ات  وتعريف���ه  واإلس���المية  العربي���ة 

األخرى لدعم التواصل والحوار.

وجاء في المادة )4( من المرسوم ما يلي:
 1 - تباش���ر الكلي���ة كاف���ة المه���ام والصالحيات 
الالزم���ة لتحقي���ق أهدافه���ا، ويك���ون له���ا عل���ى 

األخص ما يلي:
والتدريبي���ة  التعليمي���ة  البرام���ج  توفي���ر   -  1
وبرامج التعليم والتدريب المس���تمر في مجال 

الشريعة والعلوم اإلسالمية.
يتمتع���ون  وإداريي���ن  أكاديميي���ن  تعيي���ن   -  2
بق���در عال من الكفاءة والمهارة، على أن يكون 
األكاديميون من ذوي الخبرة وأصحاب السيرة 

الحسنة المحمودة.
3 - القي���ام بالبح���وث الديني���ة واالستش���ارات 
الشرعية الالزمة التي تسهم في خدمة الوطن 

والمجتمع العربي واإلسالمي.
4 - منح الشهادات العلمية لخريجي الكلية.

5 - التع���اون م���ع الكلي���ات والجه���ات األخ���رى 
النظيرة في المملك���ة أو الدول األخرى، وإبرام 
االتفاق���ات لتقدي���م برامج مش���تركة فيما بينها 

كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
6 - التع���اون م���ع الكلي���ات والمؤسس���ات ذات 
المؤه���الت المتخصص���ة ف���ي مج���ال الش���ريعة 
اإلس���المية لمعادل���ة الش���هادات الت���ي تمنحه���ا 

الكلية.
التنس���يق م���ع كاف���ة الجه���ات الحكومي���ة   - 7

القط���اع  ومؤسس���ات  والمعاه���د  والجامع���ات 
الكلي���ة  بأه���داف  يتعل���ق  فيم���ا  الخ���اص 

واختصاصاتها.
األخ���رى  والصالحي���ات  بالمه���ام  القي���ام   -  8
المنص���وص عليها في هذا المرس���وم واألنظمة 

واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

2 - عل���ى الكلي���ة تحقي���ق أهدافه���ا وممارس���ة 
مهامها وصالحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية 
بم���ا يتفق م���ع توج���ه المملكة وخط���ط التنمية 
فيها، وااللتزام بكافة أحكام القوانين واألنظمة 
المعم���ول بها ف���ي المملكة، خصوص���ا القوانين 
المتعلق���ة بالتعلي���م والتعلي���م العال���ي واللوائح 

والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

 وجاء في المادة )5( من المرسوم ما يلي:
 1 - يك���ون للكلي���ة مجل���س أمن���اء م���ن ذوي 
الكف���اءة والخب���رة الفني���ة والمهني���ة المتنوع���ة 
وقيادي���ة  إداري���ة  بخب���رات  يتمتع���ون  مم���ن 
تمك���ن المجل���س من القي���ام بمهامه وممارس���ة 
صالحيات���ه، ويش���كل المجلس برئاس���ة الوزير، 

وعضوية كل من:

لش���ؤون  والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  وكي���ل   -  1
التعليم والمناهج.

2 - رئيس مجلس األوقاف السنية.
3 - رئيس مجلس األوقاف الجعفرية. 

4 - رئيس جامعة البحرين. 
5 - ممث���ل ع���ن األمانة العامة لمجل���س التعليم 

العالي.
6 - ممثلين اثنين عن المجلس األعلى للشؤون 

اإلسالمية.
7 - ممثل عن المجلس األعلى للقضاء. 

8 - أربعة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير.
9 - العميد.

2 - يص���در مرس���وم بتس���مية أعض���اء المجلس 
بناء على ع���رض الوزير، وتكون مدة العضوية 

في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
3 - يتولى المجلس في أول اجتماع له اختيار 
نائ���ب لرئي���س المجل���س يحل محل���ه في حال 

غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه.
4 - إذا خ���ال مح���ل أح���د أعض���اء المجل���س ألي 
س���بب يعي���ن م���ن يح���ل محل���ه ب���ذات األداة، 

ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
5 - يعفى عض���و المجلس من منصبه في حالة 
إخالله الجس���يم بواجبات منصبه أو عجزه عن 
القي���ام بها، ويكون اإلعفاء بمرس���وم بناء على 
ع���رض الوزير وذلك بعد اس���تماع المجلس إلى 

رأي العضو فيما نسب إليه.
6 - تح���دد مكاف���آت رئي���س وأعض���اء المجلس 

بقرار من مجلس الوزراء.

 وجاء في المادة )6( من المرس���وم أن المجلس 
ه���و الس���لطة المهيمنة على ش���ؤون الكلية، وله 
جمي���ع الصالحي���ات الالزمة لتحقي���ق أغراضها 

ويختص المجلس بوجه خاص بما يلي: 

الخط���ة اإلس���تراتيجية والس���نوية  إق���رار   -  1
للكلية، ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها التي 

أنشئت من أجلها الكلية.
-2 تقيي���م أداء الكلي���ة م���ن جمي���ع الجوان���ب 
األكاديمي���ة واإلدارية والمالية والبنية التحتية 

بناء على التقارير المرفوعة من العميد.
3 - إبرام مذكرات التفاهم بين الكلية والكليات 
والجامع���ات والجه���ات الحكومي���ة والخاص���ة، 
على أن تخضع مذكرات التفاهم مع مؤسسات 
التعليم الخارجية إلى متابعة ومراقبة مجلس 

التعليم العالي.
4 - اعتماد سياس���ة القبول والتوظيف، وإقرار 

الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي.
م���ن  أكث���ر  أو  حس���ابات  مدق���ق  تعيي���ن   -  5
المدققي���ن المرخ���ص له���م ف���ي مزاول���ة المهنة، 

والمصادقة على تقارير التدقيق.
6 - الموافق���ة عل���ى العق���ود التي تك���ون الكلية 
طرف���ا فيها، والتي يتم االتف���اق عليها لتحقيق 
أهدافه���ا، وللمجل���س تفوي���ض مجل���س الكلية 
ف���ي الموافق���ة عل���ى بع���ض العق���ود المتعلق���ة 

بالمنقوالت وإدارتها والتصرف فيها.
7 - قبول التبرع���ات والهبات والمنح والوصايا 
والوق���ف الت���ي ت���رد إل���ى الكلي���ة، بع���د موافقة 

مجلس الوزراء.
8 - إقرار الرسوم الجامعية وتعديلها بناء على 
اقتراح مجلس الكلية، على أن يتم عرض تلك 
الرس���وم عل���ى مجل���س التعلي���م العال���ي إلبداء 

الرأي فيها.
ومن���ح  الطلب���ة،  تخ���رج  نتائ���ج  اعتم���اد   -  9
الش���هادات ف���ي التخصصات الت���ي تدرس في 

الكلية.

 وجاء في المادة )7( من المرسوم ما يلي: 
1 - يجتمع المجلس مرتين س���نويا على األقل، 
ويج���وز لرئيس المجلس دعوت���ه الجتماع غير 
عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك في أي وقت، 
أو م���ن تاريخ تس���لمه طلبا كتابيا مس���ببا بذلك 
م���ن عضوين عل���ى األقل من أعض���اء المجلس 

أو من العميد.
2 - يج���ب ف���ي جمي���ع األح���وال أن يتضم���ن 
اإلخط���ار بالدعوة لعقد االجتماع إرفاق جدول 

األعمال.
3 - يحض���ر العمي���د كاف���ة اجتماع���ات المجلس 
الت���ي يق���رر فيه���ا  الح���االت  وذل���ك باس���تثناء 
المجل���س ع���دم حض���وره، وللمجل���س أن يدعو 
لحض���ور اجتماعات���ه م���ن ي���رى االس���تعانة بهم 
م���ن أه���ل الخب���رة أو ذوي الش���أن؛ لمناقش���تهم 
واالس���تماع آلرائه���م، وال يك���ون ألي من هؤالء 
م���ن  المجل���س  يتخ���ذه  فيم���ا  مع���دود  ص���وت 

قرارات أو توصيات.
4 - يعين المجلس أمينا للسر من بين العاملين 
بالكلية يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات 
المجل���س وتدوين محاض���ر اجتماعاته وحفظ 
الخاص���ة  والس���جالت  المس���تندات  جمي���ع 
بالمجل���س، والقي���ام بما يكلفه ب���ه المجلس من 

مهام أخرى في مجال عمل الكلية.
وج���اء في الم���ادة )8( من المرس���وم: أنه يكون 
اجتم���اع المجل���س صحيح���ا بحض���ور أغلبي���ة 
رئي���س  بينه���م  م���ن  يك���ون  أن  عل���ى  أعضائ���ه 
المجل���س أو نائب���ه. وتص���در ق���رارات المجلس 
بأغلبي���ة أص���وات الحاضري���ن، وعن���د تس���اوي 
ع���دد األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس 
االجتم���اع. وجاء ف���ي المادة )9( من المرس���وم 
ل���دى نظ���ر  أن���ه يج���ب عل���ى عض���و المجل���س 
المجل���س ألي موضوع يكون له���ذا العضو فيه 
مصلحة ش���خصية مباش���رة أو غير مباش���رة أو 
أي���ة مصال���ح تتعارض م���ع مقتضي���ات منصبه 
أن يفص���ح ع���ن ذلك كتاب���ة بمج���رد علمه بنظر 
المجلس لهذا الموضوع، وال يجوز له االشتراك 
التصوي���ت عل���ى  المجل���س أو  ف���ي م���داوالت 

الموضوع المنظور.
وجاء ف���ي المادة )10( من المرس���وم أنه يجوز 
مختص���ة  فني���ة  لج���ان  يش���كل  أن  للمجل���س 
للكلية تتولى تقديم المش���ورة الفنية والمهنية 
للمجلس والعميد، ويصدر المجلس قرارا يبين 
في���ه تش���كيل اللج���ان ونظ���ام عملها بم���ا يكفل 
اس���تقاللها في إب���داء آرائها كم���ا يبين مكافآت 
بعمله���ا.  المتعلق���ة  األم���ور  وكاف���ة  أعضائه���ا، 
ويج���وز للمجلس أن يش���كل لجن���ة أو أكثر من 
بي���ن أعضائه، أو منهم م���ع غيرهم، ويعهد إليها 
بدراس���ة موضوع معي���ن ورف���ع توصياتها إلى 

المجلس خالل المدة التي يحددها.

وجاء في المادة )11( من المرس���وم أنه يش���كل 
مجل���س الكلي���ة برئاس���ة العمي���د، وعضوية كل 

من:
1 - نائب العميد.

2 - رؤساء األقسام.
3 - ممثل عن كل قسم.

4 - ع���دد ال يزي���د ع���ن ثالث���ة م���ن ذوي الخبرة 
يعين���ون بق���رار من رئي���س المجلس لم���دة أربع 

سنوات قابلة للتجديد.

وجاء في المادة )12( من المرسوم أنه يختص 
مجلس الكلية بما يلي:

1 - اقت���راح السياس���ة العام���ة وخط���ط التعليم 
والبح���ث العلم���ي في الكلي���ة وتطويره���ا وفقا 
للمتطلبات التعليمية والخطط اإلستراتيجية.

2 - اقت���راح مش���روع ميزاني���ة الكلية وخططها 
المالي���ة وحس���ابها الختامي والنظ���ر في تقرير 
مش���روع  ع���رض  ويت���م  الحس���ابات،  مدق���ق 
الميزاني���ة عل���ى المجل���س قب���ل انته���اء الس���نة 

المالية الجارية بثالثة أشهر على األقل.
3 - تنظيم شؤون الطلبة.

4 - اقتراح الرسوم الجامعية.
5 - اقت���راح خط���ة إنش���اء واس���تكمال المباني 
وفق���ا  الكلي���ة  ف���ي  والمكتب���ات  والتجهي���زات 

ألحكام الالئحة الداخلية.
6 - إب���داء ال���رأي ف���ي المس���ائل التعليمي���ة في 
مستوياتها ونوعياتها المختلفة ومتابعة تنفيذ 
الخط���ة العام���ة للتعليم والبح���وث العلمية في 

الكلية.
7 - التوصي���ة بقبول التبرعات والهبات والمنح 
والوصاي���ا والوق���ف التي ت���رد إل���ى الكلية، من 

داخل المملكة أو خارجها.
8 - تقدي���م مقترح���ات الكلي���ة بش���أن البرام���ج 

ومنح الشهادات والدرجات الفخرية.
9 - وض���ع النظام الع���ام للدروس والمحاضرات 
والبح���وث والتمرينات العملي���ة، ووضع النظام 

العام ألعمال االمتحانات والتعليم المستمر.
10 - وضع التقويم الدراسي، وتحديد مواعيد 
عط���الت  وبداي���ة  ونهايته���ا،  الدراس���ة  ب���دء 

منتصف ونهاية العام.
11 - اقتراح اللوائح الداخلية للش���ؤون المالية 

واإلدارية والفنية للكلية.
-12 وض���ع الخط���ط الت���ي تكف���ل تحقي���ق دور 

الكلية في خدمة المجتمع.
13 - إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليه 

رئيس المجلس.

وجاء في المادة )13( من المرسوم ما يلي:
-1 يعق���د مجل���س الكلي���ة جلس���اته بدع���وة من 
العمي���د مرتي���ن خالل الش���هر، وللعمي���د الدعوة 

لعقد جلسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
2 - تك���ون اجتماعات مجل���س الكلية صحيحة 
بحض���ور أغلبي���ة األعض���اء عل���ى أن يكون من 
بينهم العميد أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته 
الحاضري���ن، وإذا تس���اوت  بأغلبي���ة األعض���اء 
األص���وات يرج���ح الجان���ب ال���ذي من���ه رئي���س 

االجتماع.
3 - يعي���ن مجل���س الكلي���ة أمين���ا للس���ر من بين 
العاملي���ن بالكلية يتولى إعداد جداول األعمال 
والوثائ���ق ذات الصلة وتوزيعه���ا على األعضاء 
قبل أسبوع من موعد انعقاد االجتماع وإعداد 
محاضر ه���ذه االجتماعات وقراراتها وتوزيعها 

على األعضاء.
4 - للعمي���د دعوة عدد من الخبراء الجتماعات 

المجل���س لالس���تئناس بآرائه���م عن���د الضرورة، 
دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

وجاء في المادة )14( من المرسوم ما يلي:
1 - يكون للكلية عميد، يعين بقرار من المجلس 
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد 

القرار ما يستحقه من راتب.
2 - ف���ي حالة خل���و منصب العميد، ألي س���بب، 

يعين من يحل محله بذات األداة.
وج���اء في المادة )15( من المرس���وم أنه يتولى 
أم���ام  الكلي���ة ويك���ون مس���ؤوال  إدارة  العمي���د 
المجلس عن س���ير أعمالها فني���ا وإداريا وماليا 
طبقا ألحكام هذا المرس���وم واألنظمة واللوائح 
والق���رارات الص���ادرة تنفيذا ل���ه، ويتولى بوجه 

خاص ما يلي:
1 - اإلش���راف عل���ى س���ير العم���ل بالكلية وعلى 
الفني���ة  األجه���زة  بي���ن  والتنس���يق  موظفيه���ا، 

واإلدارية والعاملين بالكلية.
2 - تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

3 - متابع���ة نظ���ام العم���ل بالكلي���ة وذل���ك وفقا 
ألحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

بتوظي���ف  الخاص���ة  اإلج���راءات  اتخ���اذ   -  4
العاملين في الكلية وإنهاء خدماتهم.

5 - إعداد سياس���ة القبول الس���نوية في الكلية 
وضوابطها.

6 - اإلش���راف عل���ى إع���داد الخط���ة التعليمي���ة 
والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.

7 - اإلش���راف عل���ى إع���داد المنش���آت وتوفي���ر 
األدوات الالزمة لسير العملية التعليمية.

8 - إع���داد تقري���ر س���نوي ع���ن نش���اط الكلي���ة 
الفني والمالي على أن يراعي في ذلك الش���كل 
الت���ي  والمواعي���د  واإلج���راءات  والطريق���ة 

يحددها المجلس.
9 - إعداد وعرض تقارير دورية نصف س���نوية 
عل���ى المجلس عن نش���اط الكلية وس���ير العمل 
فيه���ا وما ت���م إنجازه وفق���ا للخط���ط والبرامج 
الموضوع���ة، وتحديد معوقات األداء والحلول 

المقترحة لتفاديها. 
األخ���رى  والصالحي���ات  بالمه���ام  القي���ام   10-
الت���ي يختص بها طبق���ا ألحكام هذا المرس���وم 
واألنظمة واللوائح والق���رارات الصادرة تنفيذا 
ل���ه، وما نصت علي���ه قوانين التعلي���م والتعليم 
العالي والقرارات واللوائح المنفذة لها، أو التي 
يكلفه بها المجلس تحت إشراف ورقابة رئيس 

المجلس.
وج���اء في الم���ادة )16( من المرس���وم أنه يعين 
نائب العميد ورؤساء األقسام بالكلية بقرار من 
رئي���س المجلس بناء على ع���رض العميد وبعد 
موافق���ة المجل���س، وتح���دد الالئح���ة الداخلية 
الش���روط الت���ي يج���ب توافره���ا ف���ي رؤس���اء 
األقس���ام ومدة تعيينه���م واالختصاصات التي 

يباشرونها.
وجاء في المادة )17( من المرسوم ما يلي:

1 - يتح���دد اختي���ار أعض���اء هيئ���ة التدري���س 
والمهام الموكلة إليهم بالكلية حسب السياسات 

واإلجراءات المعمول بها في الكلية.
2 - يش���كل العمي���د لجان���ا م���ن ذوي الخبرة في 
مجال التعليم بالتوصية باختيار أعضاء الهيئة 

التدريسية.

وجاء في المادة )18( من المرسوم ما يلي:
1 - أن���ه يحدد مجلس الكلية عدد الطلبة الذين 
سيتم قبولهم سنويا سواء في مرحلة الدبلوم 

أو البكالوريوس أو في الدراسات العليا.

2 - تك���ون األولوية ف���ي قبول الطلبة لخريجي 
كل م���ن المعهد الديني الس���ني والمعهد الديني 
الجعف���ري وللكلي���ة قب���ول ع���دد م���ن خريج���ي 

فروع الثانوية العامة.
-3 تش���كل الكلي���ة ف���ي بداي���ة كل عام دراس���ي 
المتقدمي���ن  الطلب���ة  لمقابل���ة  مختص���ة  لجن���ة 

للقبول في الكلية.
4 - تع���د المق���ررات والبرام���ج الدراس���ية وفق���ا 

ألهداف الكلية.
5 - يج���رى تقوي���م الطلبة خالل الدراس���ة وفقا 
للمعايي���ر األكاديمي���ة والتخصصي���ة المعتم���دة 

التي تقررها الكلية.
وجاء في المادة )19( من المرسوم أنه يمارس 
المنص���وص  المه���ام  الكلي���ة والعمي���د  مجل���س 
عليه���ا في ه���ذا المرس���وم واألنظم���ة واللوائح 
والق���رارات الص���ادرة تنفيذا له، تحت إش���راف 
ورقاب���ة رئيس المجلس، وعل���ى مجلس الكلية 
إل���ى المجل���س تقاري���ر دوري���ة ع���ن  أن يرف���ع 
نش���اط الكلية وس���ير العم���ل بها وم���ا يعترضها 
م���ن معوقات والحلول المقرح���ة لتفاديها، وأن 
ي���زوده بم���ا يطلبه م���ن بيان���ات أو معلومات أو 
قرارات أو محاضر أو سجالت أو تقارير الزمة 

للقيام بمهام أعمال الكلية.

وجاء في المادة )20( من المرسوم ما يلي:
1 - يك���ون للكلي���ة اعتماد مالي ضم���ن ميزانية 

مجلس الوزراء.
2 - يعتمد المجلس الميزانية قبل بداية الس���نة 
المالي���ة الجدي���دة، ف���إذا حل���ت الس���نة المالي���ة 
الجدي���دة دون اعتم���اد ميزانيته���ا يت���م العم���ل 
بميزاني���ة الس���نة الس���ابقة إل���ى أن يت���م اعتماد 

ميزانية السنة الجديدة.
وجاء في المادة )21( من المرس���وم أنه تتكون 

الموارد المالية للكلية مما يأتي:
1 - االعتماد المالي المخصص لها في الميزانية 

العامة للمملكة.
2 - المن���ح واإلعان���ات والهب���ات والوصايا التي 

يقبلها المجلس.
3 - مقابل الخدمات التي تؤديها الكلية للغير.

4 - أية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.
وجاء ف���ي المادة )22( من المرس���وم أنه يكون 
للكلي���ة الئحة داخلية تصدر بقرار من المجلس 
بناء على اقتراح مجلس الكلية، تتضمن بوجه 

خاص ما يلي:
1 - تحدي���د األقس���ام المختلف���ة بالكلية ونظام 

وبرامج التدريب والدراسة بها.
2 - تنظيم ش���ؤون أعض���اء الهيئتين التعليمية 

واإلدارية والباحثين في الكلية.
3 - الخدمات الت���ي تؤديها الكلية للغير بمقابل 
مال���ي. وجاء في المادة )23( من المرس���وم أنه 
عل���ى كافة الجه���ات العامة ف���ي المملكة تزويد 
الكلي���ة بم���ا تطلبه م���ن بيان���ات أو معلومات أو 
إحصاءات تتصل بنش���اط الكلي���ة وذلك خالل 

الميعاد الذي تحدده.
وجاء في المادة )24( من المرس���وم أنه تس���ري 
عل���ى موظفي الكلية أح���كام القانون رقم )13( 
لس���نة 1975 بش���أن تنظيم معاش���ات ومكافآت 
تس���ري  كم���ا  الحكوم���ة،  لموظف���ي  التقاع���د 
عليه���م أح���كام قانون الخدم���ة المدنية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010.
ونص���ت الم���ادة )25( م���ن المرس���وم أن���ه عل���ى 
ه���ذا  تنفي���ذ   - يخص���ه  فيم���ا  كل   - ال���وزراء 
المرس���وم، ويعمل ب���ه من الي���وم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

رب���ط ال��م��ج��ت��م��ع ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��ت��راث��ه وث��ق��اف��ت��ه وت��ع��ري��ف��ه ب��ال��ث��ق��اف��ات األخ���رى

مرسوم بإنشاء كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية

المنامة - بنا

الكلية تتبع 
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وتخضع 
إلشراف وزير 

“التربية”
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إعداد كفاءات 
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ت���رأس رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة الجلس���ة 
االعتيادية األس���بوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلس���ة 

أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

بمناس���بة ميالد س���يد البشرية س���يدنا محمد 
صل���ى هللا علي���ه وس���لم، فق���د رف���ع صاح���ب 
السمو الملكي رئيس الوزراء إلى عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة وشعب البحرين العزيز خالص التهاني 
وأطي���ب التبريكات، س���ائال المول���ى عز وجل 
ب���أن يعيد هذه الذك���رى العطرة عل���ى جاللته 
بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب العزيز 

بمزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار.
بعده���ا، أش���اد صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
الدول���ي  البحري���ن  مع���رض  بنج���اح  ال���وزراء 
للطي���ران ال���ذي عقد تح���ت الرعاية الس���امية 
لصاحب الجاللة الملك ونوه سموه بما شهده 
المعرض من حس���ن إعداد وتنظيم ومشاركة 
فاعل���ة من كبريات الش���ركات العالمية، وأثنى 
صاحب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء على 
جهود اللجن���ة العليا المنظمة برئاس���ة الممثل 
الش���خصي لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا 

ب���ن حم���د آل خليف���ة، كم���ا ش���كر س���موه كل 
ال���وزارات والجه���ات الحكومي���ة لدوره���ا في 
إنج���اح ه���ذا المع���رض م���ن خ���الل التنس���يق 

والتعاون مع اللجنة المذكورة.
م���ن جانب آخر، هن���أ مجلس ال���وزراء األمين 
الع���ام الس���ابق لألم���م المتحدة ب���ان كي مون 
لف���وزه بجائ���زة خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة 
إلس���هاماته  تقدي���رًا  المس���تدامة  للتنمي���ة 
اإلنس���انية ف���ي نش���ر الس���الم، وتعزي���ز األمن 
واالستقرار العالمي، وتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، فيما أشاد مجلس الوزراء بأهمية 
جائ���زة خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة للتنمية 
المس���تدامة في تجس���يد رؤى صاحب السمو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء ف���ي إب���راز النم���اذج 
العالمية المضيئة الت���ي تقدم خدمات جليلة؛ 
لتعزيز جهود التنمية المس���تدامة، وتحس���ين 

الحياة لألجيال القادمة.
بعده���ا، نوه مجل���س الوزراء بأهمي���ة المؤتمر 

والمع���رض الخليج���ي للضم���ان الصحي الذي 
عق���د تحت الرعاية الكريم���ة من لدن صاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء ف���ي مملك���ة 
خليجي���ة  ش���خصيات  بمش���اركة  البحري���ن 
األوراق  بأهمي���ة  المجل���س  منوه���ا  ودولي���ة، 

العلمية والفنية والجلس���ات النقاشية للمؤتمر 
وبالتوصيات الصادرة عنه في بناء الشراكات 
اس���تدامة  وتعزي���ز  والدولي���ة،  اإلقليمي���ة 

الخدمات الصحية.
وبمناس���بة االنتخابات النيابية والبلدية التي 

س���تنطلق يوم الس���بت المقب���ل، تمنى مجلس 
الوزراء التوفيق للجميع مترشحين وناخبين 
ف���ي اس���تكمال دورهم المس���ؤول والرائد في 

دعم المسيرة الديمقراطية.
ببي���ان  ال���وزراء  مجل���س  رح���ب  ذل���ك،  بع���د 
النيابة العامة في المملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة بش���أن مقت���ل المواط���ن الس���عودي 
جمال خاش���قجي، مؤكدا المجل���س أن البيان 
العربي���ة  المملك���ة  الت���زام  يعك���س  المذك���ور 
العربي���ة  المملك���ة  بقي���ادة عاه���ل  الس���عودية 
الس���عودية خ���ادم الحرمين الش���ريفين الملك 
س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود، وحرصه���ا 
على إرس���اء العدالة وتطبيق القانون ونزاهة 
القض���اء واس���تقالليته، وأن البي���ان ق���د وضع 
ه���ذه القضي���ة ف���ي إطاره���ا الجنائ���ي وقط���ع 
الطريق على محاوالت التس���ييس والحمالت 
المش���بوهة ض���د المملك���ة العربية الس���عودية 
الش���قيقة التي ترفضها مملكة البحرين شكال 

ومضمونا.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

إدراج إيــــــرادات البلديـــــات فـــــي الميزانيــــــــة
س����م����و رئ�����ي�����س ال��������������وزراء ي���ش���ي���د ب����ن����ج����اح م�����ع�����رض ال����ط����ي����ران

س��موه يرف��ع التهان��ي والتبري��كات لجاللة المل��ك وش��عب البحري��ن بالمولد النبوي الش��ريف

نظ���ر المجلس ف���ي المذكرات المدرجة عل���ى جدول أعماله واتخذ بش���أنها من 
القرارات ما يلي:

أوال:

 أح���ال مجل���س ال���وزراء إل���ى اللجن���ة 
الس���مو  صاح���ب  برئاس���ة  التنس���يقية 
الملك���ي ولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 
مش���روع قان���ون بتعديل بع���ض أحكام 
األهل���ي  القط���اع  ف���ي  العم���ل  قان���ون 
الصادر بالقانون رقم )36( لسنة 2012.

ثانيا: 

واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى تطبي���ق 
أح���كام قانون الميزاني���ة العامة للدولة 
عل���ى البلدي���ات وذل���ك ب���إدراج جمي���ع 
إيراداته���ا من الرس���وم واألم���وال التي 
تق���وم بتحصيله���ا ف���ي باب اإلي���رادات 
لتدخ���ل  للدول���ة،  العام���ة  بالميزاني���ة 
بموجب ذلك جميع إي���رادات البلديات 
م���ن الرس���وم والمبال���غ الت���ي تحصله���ا 
ف���ي الحس���اب العمومي للدول���ة، وقرر 

المجلس الموافقة على مشروع قانون 
بتعدي���ل بعض أحكام قان���ون البلديات 
الص���ادر بالمرس���وم بقان���ون رق���م )35( 
لس���نة 2001 المعد بن���اء على االقتراح 
بقان���ون المق���دم م���ن مجل���س الن���واب 

وإحالته إلى مجلس النواب.

ثالثا: 

واف���ق مجل���س ال���وزراء على مش���روع 
قان���ون بالموافقة عل���ى انضمام مملكة 
البحري���ن إل���ى وثيق���ة إنش���اء صندوق 
هيكلت���ه  المع���ادة  العالمي���ة  البيئ���ة 
بصيغته���ا المعدل���ة حت���ى 15 س���بتمبر 
الس���لطة  إل���ى  إحالت���ه  وق���رر   ،2014
التش���ريعية، وذل���ك عل���ى النح���و ال���ذي 
أوص���ت ب���ه اللجن���ة الوزارية للش���ؤون 
القانوني���ة في مذكرته���ا، والتي عرضها 
نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.

رابعا: 

واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مذك���رة 
والفن���ي  االقتص���ادي  للتع���اون  تفاه���م 
مملك���ة  حكوم���ة  بي���ن  واالس���تثماري 
البحري���ن وحكوم���ة جمهوري���ة مص���ر 
العربية الشقيقة وتفويض وزير المالية 
بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة 
التفاه���م  مذك���رة  وته���دف  البحري���ن، 
إل���ى تعزي���ز التع���اون بي���ن البلدين في 
مجال مش���روعات االس���تثمار، وإنشاء 
المش���تركة  االقتصادي���ة  المش���روعات 
والتع���اون بينهما في المجاالت العلمية 
وتب���ادل  المتقدم���ة  والتكنولوجي���ة 
وتش���جيع  والمعلوم���ات،  الخب���رات 
عل���ى  البلدي���ن  ف���ي  الخ���اص  القط���اع 
إنش���اء ش���ركات اس���تثمارية مشتركة، 
وذل���ك عل���ى النح���و ال���ذي أوص���ت ب���ه 
القانوني���ة  للش���ؤون  الوزاري���ة  اللجن���ة 
ف���ي مذكرته���ا، والت���ي عرضه���ا نائ���ب 
رئيس مجل���س الوزراء رئي���س اللجنة 

المذكورة.

خامسا: 

واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى التوقيع 
النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية 
المجل���س وزي���ر  م���ع أوكراني���ا وكل���ف 
بالتوقي���ع  واالتص���االت  المواص���الت 
مملك���ة  حكوم���ة  ع���ن  نياب���ة  عليه���ا 

البحرين.

سادسا:

بح���ث مجل���س ال���وزراء اقت���راح بقانون 
مقدم م���ن مجلس النواب لتعديل قانون 
اس���تخدام التقني���ات الطبي���ة المس���اعدة 
عل���ى التلقي���ح االصطناع���ي واإلخصاب؛ 
به���دف اس���تثناء الخالي���ا الجذعي���ة م���ن 
حظر االستنساخ، وقد تم إحالة مشروع 
القانون مش���فوعا بمذكرة برأي الحكومة 
حول���ه إلى مجل���س الن���واب، وضمن هذا 
الس���ياق فقد كلف مجلس الوزراء وزارة 
الصح���ة والمجلس األعلى للصحة بوضع 
الت���ي  والش���روط  والضواب���ط  المعايي���ر 
تتي���ح اس���تخدام الخالي���ا الجذعي���ة في 
األبح���اث وع���الج المرض���ى والتعاون مع 
المراك���ز البحثي���ة المتخصص���ة ف���ي هذا 

المجال.

سابعا:

أح���ال مجل���س ال���وزراء إل���ى مجل���س 
تم���ت  بقانوني���ن  مش���روعين  الن���واب 
اقتراحي���ن  ض���وء  ف���ي  صياغتهم���ا 
مجل���س  م���ن  مرفوعي���ن  بقانوني���ن 

كل  إش���فاع  المجل���س  وق���رر  الن���واب، 
منهم���ا بمذكرة ب���رأي الحكوم���ة حوله، 
األول مش���روع قان���ون بإضاف���ة فق���رة 
جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم 
بقان���ون رق���م )25( لس���نة 2015 بش���أن 
تحصي���ل كلفة إنش���اء وتطوي���ر البنية 
التحتية ف���ي مناطق التعمي���ر والثاني 
مشروع قانون بتعديل المادة )16( من 
المرسوم بقانون رقم )25( لسنة 1998 
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبة 

الخاصة.
تاب���ع  الوزاري���ة،  التقاري���ر  بن���د  وف���ي 
صاحب الس���مو الملك���ي رئيس الوزراء 
مدين���ة  لمش���روع  التنفي���ذي  الموق���ف 
الجدي���دة،  والمؤتم���رات  المع���ارض 
وم���ا تتضمن���ه م���ن مراف���ق وم���ن بينها 
 4000 يس���توعب  للمؤتم���رات  مرك���ز 
مش���ارك، حي���ث أح���اط وزي���ر الصناعة 
والتج���ارة والس���ياحة المجل���س علم���ا 
بطرح مناقص���ة بناء مدين���ة المعارض 
الش���هر  ف���ي  الجدي���دة  والمؤتم���رات 
المقبل، وس���يتم البدء في بنائها خالل 

الربع األول من سنة 2019.

قرارات المجلس
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى مشاركة سموه احتفال سفارة سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم 
الوطني العماني، أن سلطنة عمان بقيادة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد، حققت طفرات حضارية وتنموية متميزة تضعها أمام مستقبل مشرق.

حض���ور  عل���ى  حرصن���ا  “إن  س���موه  وق���ال 
االحتفال باليوم الوطني العماني يمثل رسالة 
تعبر عما نكّنه لسلطنة عمان سلطاًنا وحكومة 
وش���عًبا م���ن محب���ة وتقدي���ر وم���ا يجم���ع بين 
بلدينا الشقيقين من عالقات أخوية راسخة”.

وكان صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
ق���ام بزي���ارة س���فارة س���لطنة عمان الش���قيقة 
ظه���ر أم���س بمناس���بة العي���د الوطن���ي الثامن 
واألربعين للس���لطنة الش���قيقة، حيث كان في 
اس���تقبال س���موه س���فير س���لطنة عم���ان ل���دى 
مملك���ة البحري���ن عبدهللا المديل���وي، بحضور 

عدد من الوزراء وكبار المس���ؤولين وعدد من 
الس���فراء المعتمدي���ن لدى المملك���ة وعدد من 

رجال الصحافة ووسائل اإلعالم.
وف���ي الزي���ارة، تق���ّدم صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء بخال���ص التهاني إل���ى جاللة 
الس���لطان قابوس بن سعيد وللشعب العماني 
الش���قيق بهذه المناسبة العزيزة، سائال هللا عّز 
وج���ّل أن يدي���م على س���لطنة عمان وش���عبها 

الشقيق األفراح والتقدم واالزدهار.
وقال سموه: “إننا حرصنا اليوم على مشاركة 
األش���قاء في سلطنة عمان الشقيقة احتفالهم 

أعيادن���ا  فأعياده���م  الوطني���ة،  بأعياده���م 
ونب���ارك لقي���ادة وش���عب عم���ان الش���قيق هذا 
الي���وم، تعبي���ًرا عما نكّن���ه لهم من مش���اعر ود 
واحت���رام، وتقدي���ًرا للبلد الش���قيق الذي نجح 
بفضل قيادته الحكيمة وعطاء ش���عبه في أن 
يحق���ق نموذًجا راقًيا ف���ي التطور نال احترام 

الجميع”.
كما أكد س���موه أن عالقات األخ���وة والتعاون 
الت���ي ترب���ط مملك���ة البحرين وس���لطنة عمان 
الش���قيقة ترتكز على دعائم قوية من المحبة 
الوطي���دة التي ش���كلت وال تزال نس���ًقا مميًزا 

لشكل ومستوى العالقات بين البلدين.
عم���ان  س���لطنة  س���فير  أع���رب  جانب���ه،  م���ن 
الش���قيقة ل���دى مملك���ة البحري���ن، ع���ن خالص 
ش���كره وتقديره لس���موه على تشريفه للحفل، 
وحرص س���موه على مشاركته االحتفال بهذه 
المناس���بة العزيزة بما يعكس مش���اعر المحبة 
المتبادل���ة بين س���موه وس���لطنة عم���ان قيادة 

وشعًبا.
وقال: “إن تش���ريف س���موه يمثل شرًفا كبيًرا، 
وزي���ارة س���موه نقدرها ونعتز به���ا كثيًرا وهي 
بادرة ولفتة طيبة من سموه الكريم تدل على 

عم���ق عالق���ات المحب���ة واألخوة الت���ي تجمع 
البلدين والشعبين الشقيقين، فسموه يحظى 

بحب وتقدير الجميع”.
وأش���اد بم���ا يوليه س���موه من اهتم���ام بكل ما 
يس���هم في توثيق عالقات التع���اون والمحبة 

التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
مؤكًدا أن العالقات البحرينية العمانية تتسم 
بأنه���ا ترتك���ز على أس���س متينة م���ن التفاهم 
ف���ي  نموذًج���ا  منه���ا  جعل���ت  الت���ي  والم���ودة 

العالقات الثنائية بين الدول.

سمو رئيس الوزراء يشارك سفارة سلطنة عمان احتفالها باليوم الوطني

المنامة - بنا

العالقات البحرينية العمانية ترتكز على التفاهم والمودة
س��مو رئيس الوزراء: الس��لطان قابوس حقق بقيادت��ه الحكيمة نموذًجا راقًي��ا في التطور

تلق���ى رئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة برقية ش���كر من س���فير 
سلطنة عمان لدى مملكة البحرين عبدهللا المديلوي؛ وذلك بمناسبة زيارة سمو رئيس الوزراء السفارة العمانية. 

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة الموقر

رئيس مجلس ال���وزراء � حفظه هللا 
ورعاه

الس���الم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
وبعد

أرف���ع لمقام س���موكم الكريم أس���مى 
م���ا  عل���ى  والتقدي���ر  الش���كر  آي���ات 
احطتمونا به من تش���ريف الحتفال 
الوطن���ي  العي���د  بمناس���بة  الس���فارة 

الثام���ن واألربعين المجيد لس���لطنة 
ُعمان.

به���ذه  لن���ا  س���موكم  تش���ريف  إن 
المناس���بة الوطني���ة يجس���د رواب���ط 
المحبة واألخوة التي يكنها سموكم 
المف���دى  وقائده���ا  ُعم���ان  لس���لطنة 
حفظ���ه هللا ورع���اه � وش���عبها األبي، 
ويعك���س عم���ق العالق���ات األخوي���ة 
والتاريخية الراس���خة، ويؤكد مدى 
واهتم���ام  ح���رص  م���ن  تولون���ه  م���ا 
بتعزيز مسيرة هذه العالقات القائمة 

بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

يحف���ظ  أن  وج���ل  ع���ز  هللا  س���ائال 
سموكم ويس���دد على طريق، الخير 
خطاكم ويديم عليكم نعمة الصحة 
والعافي���ة لمواصلة مس���يرة التنمية 

والبناء لمملكة البحرين الشقيقة.

واف���ر  بقب���ول  س���موكم  وتفضل���وا 
التقدير واالحترام،،

عبدهللا بن راشد بن علي المديلوي
سفير سلطنة ُعمان لدى مملكة 
البحرين

المنامة  - بنا

السفير العماني: تشريف سمو رئيس الوزراء يعزز العالقات

عالقات األخوة 
والتعاون ترتكز 

على دعائم 
المحبة الوطيدة

المديلوي: سموه 
يحظى بحب وتقدير 

الجميع وتشريفه 
شرف كبير
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أعرب األمين العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون عن اعتزازه لحصوله على 
جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة 
الت���ي تمن���ح لألف���راد أو المؤسس���ات التي كرس���ت جهوده���ا لتنفيذ برام���ج أهداف 

التنمية المستدامة أو األهداف التنموية لأللفية.

وق���ال بان كي مون في لق���اء خاص مع قناة 
تلفزيون البحرين )اإلنجليزية(: “إن ما زادني 
فخ���را أن ال���ذي س���لمه الجائ���زة ه���و صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 

خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين”.
وأض���اف أنه في ظل وج���ود الكثيرين الذين 
يس���تحقون هذا التكريم، فانه يش���عر بعظيم 
الس���عادة لمنحه هذه الجائزة، مؤكدا أن ذلك 
س���وف يش���كل حافزا له على مواصلة العمل 
وب���ذل المزيد م���ن الجهود في نش���ر التوعية 

بأهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأش���اد األمي���ن الع���ام الس���ابق برؤي���ة عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، ورئي���س الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
وجهودهم���ا ف���ي تط���ور المملك���ة، مؤك���دا أن 
النموذجي���ة  ال���دول  إح���دى  تع���د  البحري���ن 
في دع���م قيم التس���امح الديني واس���تيعاب 

الثقافات والعقائد األخرى.
كم���ا أش���اد بم���ا تش���هده البحري���ن م���ن تق���دم 
وتطور في مختلف المجاالت في ظل قيادة 
جالل���ة الملك، وم���ا تقدمه الحكومة برئاس���ة 
ال���وزراء،  رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 

م���ن خدم���ات صحي���ة ش���املة ال تقتصر على 
المواط���ن فقط، بل تش���مل المقيمين والزوار 
أيضا. وأوضح بان كي مون أن زيارته مملكة 
البحرين كانت للمش���اركة في منتدى الضمان 
الصحي األول لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربي���ة، الفت���ا إل���ى أهمية ه���ذا المنتدى في 
دع���م تنفي���ذ أحد األه���داف الرئيس���ة للتنمية 
المس���تدامة، وه���و اله���دف الثال���ث الخ���اص 
بض���رورة االهتم���ام بتكوي���ن مجتم���ع صحي 
انطالق���ا م���ن قاعدة أن الصحة تش���كل حجر 

الزاوية ألى مجتمع ناهض.
وأشار إلى أنه يعلم أن مملكة البحرين تكرس 
كثيرا من إمكاناتها وطاقاتها لتنمية المجتمع 
وتخص���ص نح���و 35 % م���ن إجمال���ي الناتج 
المحل���ي لالنف���اق عل���ى التعلي���م والخدم���ات 
الصحي���ة، األم���ر ال���ذي يمثل نموذج���ا يتمنى 
أن يتبع���ه اآلخرون في المنطقة وس���ائر دول 

العالم.
كما أش���اد بالتطور االقتص���ادي في البحرين، 
وال���ذي يت���م م���ن خ���الل تطبي���ق سياس���ات 
اجتماعي���ة ش���املة، مش���يرا إل���ى أن ه���ذا ال 
يقتص���ر عل���ى المواطني���ن فق���ط، ب���ل يتس���ع 

ليشمل المقيمين من الجنسيات األخرى.
وتطرق األمين العام السابق لألمم المتحدة إلى األسباب التي دعته إلى التفكير  «

في إنشاء “مركز بان كي مون للمواطنة العالمية”، حيث قال إن الغرض 
الرئيس من إنشاء المركز هو رغبته في مواصلة العمل العام والعطاء على 

صعيد تمكين المرأة والشباب والفئات التي ال تنال الدعم الكامل، وذلك من 
خالل التعاون مع مختلف األطراف المعنية - وخاصة رؤساء الدول والحكومات 

ورجال األعمال والشخصيات السياسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 
وأكد بان كي مون أنه يتطلع إلى تعميق التعاون والشراكة بين مملكة البحرين 

والمركز بالشكل الذي يسهم في تحقيق األهداف المشتركة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال األمين العام السابق لألمم المتحدة

المنامة - بنا

بان كي مون: سمو رئيس الوزراء وضع أسس الدولة الحديثة
س��موه رف��ع البحري��ن م��ن ق��رى ريفي��ة إل��ى اقتص��اد مزده��ر ف��ي الرب��ع ق��رن األخير

اس���تقبل محافظ الجنوبية س���مو الشيخ 
خليف���ة بن عل���ي آل خليف���ة صباح أمس 
بمبن���ى المحافظ���ة، مدي���ر ع���ام الثقاف���ة 
والفن���ون بهيئة البحري���ن للثقافة واآلثار 

الشيخة هال بنت محمد آل خليفة.
وفي بداية اللقاء، رحب س���مو المحافظ 
بالش���يخة هال بنت محمد، مشيرا سموه 
إلى اعتزازه بوجود المواقع التراثية في 
مملك���ة البحري���ن والتي تفخ���ر بتاريخها 

العريق، مؤكدا س���موه أهمي���ة المواصلة 
بالتع���اون مع هيئ���ة الثقاف���ة واآلثار في 
تطوير هذه المواقع وتهيئتها الس���تقبال 
العال���م  ال���زوار؛ لوضعه���ا عل���ى خريط���ة 

التاريخية.

وأعرب س���موه عن تقدي���ره لجهود هيئة 
التعري���ف  أج���ل  م���ن  واآلث���ار؛  الثقاف���ة 
والثقافي���ة،  الحضاري���ة  بالمكتس���بات 
مؤكدا سموه تقديم المحافظة الجنوبية 
كاف���ة أن���واع الدع���م بما من ش���أنه تعزيز 

مكانة البحرين.
م���ن جانبه���ا، عب���رت مدي���ر ع���ام الثقافة 
والفن���ون بهيئة البحري���ن للثقافة واآلثار 
الش���يخة ه���ال بنت محم���د آل خليفة عن 
محاف���ظ  الهتم���ام  وتقديره���ا  ش���كرها 

المحافظة الجنوبية س���مو الشيخ خليفة 
ب���ن عل���ي آل خليف���ة بفعاليات وأنش���طة 
هيئ���ة الثقاف���ة واآلث���ار بم���ا يس���اهم في 
المملك���ة  بص���ورة  ولالرتق���اء  التعري���ف 

الحضارية والثقافية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: تطوير المواقع التراثية وتهيئتها

سمو محافظ الجنوبية مستقباًل الشيخة هال بنت محمد

سمو رئيس الوزراء يتلقى التهاني لرعايته “الضمان الصحي”
تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر وتقدير 
م���ن رئيس المجلس األعل���ى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناس���بة تفضل 

سموه برعاية المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي. وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي األمي�ر خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه،،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يش���رفني ي���ا صاح���ب الس���مو أن أرف���ع إل���ى مقام 
س���موكم الكري���م أس���مى آي���ات الش���كر والتقدي���ر 
وعظي���م االمتنان والعرفان عل���ى تفضلكم برعاية 
للضم���ان  األول  الخليج���ي  والمع���رض  “المؤتم���ر 
الصح���ي” ال���ذي أقيم مؤخ���را عل���ى أرض مملكتنا 
الغالي���ة بمش���اركة اإلخ���وة األع���زاء وزراء الصحة 
بمجلس التعاون لدول الخليج العربي وشخصيات 

أممية ودولية بارزة في القطاع الصحي.
وبمزي���د م���ن الفخ���ر واالعت���زاز، أؤك���د أن رعاي���ة 
س���موكم له���ذا المؤتمر والمع���رض األول من نوعه، 
له���ي داللة واضحة وملموس���ة على دعم س���موكم 
الدائ���م والمس���تمر والالمح���دود للقط���اع الصح���ي 
ودوره ف���ي تقدي���م كاف���ة الخدمات والتس���هيالت 
للمواطني���ن والمقيمي���ن؛ لتحقيق أه���داف التنمية 

المس���تدامة، وإن حرص س���موكم على اس���تقطاب 
تحش���د  الت���ي  المتخصص���ة  الطبي���ة  المؤتم���رات 
الخب���رات والكف���اءات العالمية، يأت���ي انطالقا من 
اهتم���ام المملك���ة بمس���اندة ودع���م كاف���ة الجه���ود 
الرامي���ة إل���ى تعزي���ز التع���اون وتب���ادل الخب���رات 
ف���ي مختل���ف القضاي���ا الطبي���ة، وبن���اء الش���راكات 
اإلقليمي���ة والدولي���ة لتعزي���ز اس���تدامة الخدم���ات 
الصحية. معاهدين س���موكم على مواصلة االلتزام 
بتوجيهاتك���م الس���ديدة ف���ي أداء دورن���ا وواجبن���ا 
الوطن���ي ف���ي االرتق���اء بالقطاع الصح���ي بكل جد 
وكف���اءة وإخالص، وتطوي���ره بما يخدم المصلحة 
العلي���ا للوطن والمواطن، ويبرز إنج���ازات المملكة 
على الساحتين المحلية والخليجية وفي مختلف 
المول���ى  المحاف���ل اإلقليمي���ة والدولي���ة، س���ائلين 
ع���ز وج���ل أن يحفظ س���موكم عزا وذخ���را وفخرا 
لمملكتن���ا الغالية، وأن ينعم عليكم بموفور الصحة 
والس���عادة، ودوام الس���داد لمواصلة مسيرة البناء 

والخير والعطاء والتقدم واالزدهار في ظل العهد 
الزاهر لس���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليفة عاهل الب���الد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
ودمتم يا صاحب السمو موفقين وسالمين.
الفريق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة

رئيس المجلس األعلى للصحة 
وتلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية 
ش���كر وتقدير م���ن وزيرة الصح���ة فائق���ة الصالح، 
بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي 
األول للضم���ان الصح���ي الذي أقي���م برعاية كريمة 

من لدن سموه. وفيما يلي نص البرقية:
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظكم هللا ورعاكم

سيدي صاحب السمو..
يش���رفني أن أرفع إلى مقام س���موكم أس���مى آيات 
التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر 
والمع���رض الخليج���ي األول للضمان الصحي الذي 

أقيم برعاية كريمة من لدنكم حفظكم هللا.
وإن���ه لم���ن دواع���ي فخرن���ا واعتزازن���ا أن تحتضن 
مملك���ة البحري���ن الغالية أعمال ه���ذا المؤتمر الهام 

واألول من نوعه على صعيد الخليجي واإلقليمي 
الذي يشارك فيه نخبة متميزة من كبار المسؤولين 
والخبراء والمختصين في مجاالت الصحة وصنع 
السياس���ات الصحية والتأمين ونظ���م المعلومات، 
إل���ى جانب مش���اركة كب���ار المتحدثي���ن وأصحاب 

السعادة والمعالي وزراء الصحة لدول الخليج.
نب���ارك  أن  الطيب���ة  المناس���بة  به���ذه  لن���ا  ويطي���ب 
لس���موكم حفظكم هللا ورعاك���م نجاح هذا المؤتمر 
ال���ذي يس���اهم ف���ي ني���ل مملك���ة البحري���ن مكان���ًة 
مرموق���ة وعالمي���ة عل���ى صعي���د تبنى السياس���ات 
وتط���وًرا  حداث���ة  األكث���ر  الصحي���ة  واإلج���راءات 
التي تواك���ب المتغيرات العالمي���ة والدولية خالل 
المراحل القادمة كما أنه ودون شك سوف ينعكس 
ذل���ك عل���ى االرتق���اء بج���ودة وكف���اءة الخدم���ات 
الصحية المقدم���ة للمواطنين والمقيمين على حد 

سواء على أرض مملكتنا الحبيبة.
سيدي صاحب السمو..

الالمح���دود  ودعمك���م  الس���ديدة  رؤاك���م  بفض���ل 
وعطاء ومس���اندة س���موكم حق���ق القطاع الصحي 
ف���ي المملك���ة إنج���ازات عدي���دة رائ���دة وملموس���ة 
بش���هادات واعتم���ادات عالمية تؤكد تب���وء مملكة 
القط���اع  ه���ذا  ف���ي  متقدم���ة  لمراك���ز  البحري���ن 

اله���ام لتجس���د م���دى االهتم���ام والدع���م والرعاية 
المتواصل���ة م���ن جان���ب قي���ادة حض���رة صاح���ب 
الجاللة الملك المفدى. سائلين المولى عّز وجّل أن 
يحفظ سموكم ويسدد على مسيرة الخير خطاكم 
الكريم���ة بقي���ادة صاح���ب الجالل���ة المل���ك المفدى 
حفظ���ه هللا ورع���اه لتحقي���ق المزي���د م���ن التق���دم 
والرفعة والرخاء لمملكتنا الغالية ولشعبها الوفي.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
فائقة بنت سعيد الصالح - وزيرة الصحة

وتلق���ى صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء 
برقي���ة ش���كر وتقدير م���ن األمي���ن الع���ام للمجلس 
األعلى للصحة إبراهيم النواخذة؛ بمناس���بة تفضل 
س���موه برعاية المؤتمر والمعرض الخليجي األول 

للضمان الصحي. وفيما يلي نص البرقية:
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يش���رفني ي���ا صاح���ب الس���مو أن أرف���ع إل���ى مقام 
س���موكم الكري���م أس���مى آي���ات الش���كر والتقدي���ر 
والعرفان على تفضلكم برعاية )المؤتمر والمعرض 
ال���ذي أقي���م  الخليج���ي األول للضم���ان الصح���ي( 
مؤخرا تحت شعار “تطوير النظام الصحي: الرؤية 

الخليجية تجاه تطبيق الضمان الصحي”.
م����ن دون ثمة ش����ك بأن رعاية س����موكم له����ذا المؤتمر 
والمع����رض الصح����ي المتميز تمثل عالم����ة فارقة في 
المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البالد بفضل 
اهتمام س����موكم وإيالئكم للقط����اع الصحي األولوية 
الموق����رة  توفي����ر حكومتك����م  خ����الل  م����ن  القص����وى، 
الرعاية الصحية الكافية التي تشكل حقا أصيال لكل 
بن����ي اإلنس����ان. إنن����ا يا صاحب الس����مو، ف����ي المجلس 
األعلى للصحة ندرك أهمية دعمكم الكريم للمبادرات 
التي تساهم في تشجيع المزيد من التعاون اإلقليمي 
والعالم����ي ف����ي مج����ال التغطي����ة الصحي����ة الش����املة، 
وتعزيز الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون 
الخليج����ي، كما نتطل����ع دائما للدفع قدم����ا بالمبادرات 
الصحي����ة الخليجي����ة عموم����ا وف����ي مج����ال الضم����ان 
الصح����ي خصوصا، معاهدين س����موكم عل����ى تحقيق 
تطلعاتك����م الكبي����رة وتنفي����ذ توجيهاتك����م الس����ديدة 
لتعزيز مس����اهمة القطاع الصحي في مسيرة التنمية 

المستدامة لوطننا العزيز.
حفظك���م هللا وس���دد عل���ى طري���ق الخي���ر خطاكم 

ودمتم موفقين وسالمين.
إبراهيم علي النواخذة

األمين العام للمجلس األعلى للصحة

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء نهض 
باالقتصاد ولكن ليس على 

حساب الدعم االجتماعي

 سمو األمير
 خليفة بن سلمان 

رجل دولة استثنائي

منح سموه جائزة التنمية 
الحضرية لجهوده الجبارة في 

بناء أسس الدولة الحديثة

عكست كلمة األمين العام السابق لألمم المتحدة  «
بان كي مون، بمناسبة حصوله على جائزة خليفة بن 

سلمان للتنمية المستدامة، االعتزاز الدولي بهذه 
الجائزة وما تحمله من اسم غال قدم الكثير لوطنه 

وأمته ولإلنسانية جمعاء. وأعرب بان كي مون، في 
كلمته بمناسبة تسلمه الجائزة، عن تشرفه وفخره 
بنيل جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، قائال “إنه شرف 
عظيم أن أنال هذه الجائزة الرائعة؛ جائزة خليفة بن 

سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة”.

وأشاد بان كي مون بالخطوات المتميزة التي قطعتها  «
مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة، منوهًا 

بجهود سمو رئيس الوزراء طوال السنوات الماضية 
لتحسين الخدمات الصحية العامة، وتقوية الترابط 

االجتماعي ونشر ثقافة السالم.

واستذكر بان كي مون منح صاحب السمو الملكي  «
رئيس الوزراء جائزة الشرف لإلنجاز المتميز في مجال 

التنمية الحضرية واإلسكان خالل اجتماعات المجلس 
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، معتبرا 

أن منح سمو رئيس الوزراء هذه الجائزة المرموقة 
جاء تقديرا للجهود الجبارة واإلسهامات الكبيرة التي 

قدمها سموه لبناء أسس الدولة الحديثة في البحرين، 
موضحا أن سموه أسهم على مدى الربع قرن األخير 
في رفع مملكة البحرين مما كانت عليه إلى حد كبير 

من مجموعة من القرى الريفية إلى اقتصاد متنوع 
ومزدهر مع توفير الدعم االجتماعي والتركيز على 

الفرص التعليمية.

وقال األمين العام السابق لألمم المتحدة إن سمو  «
رئيس الوزراء اضطلع بدور مؤثر كرجل دولة استثنائي 
استطاع أن يحول اقتصاد البحرين إلى اقتصاد متنوع 
ومزدهر، مشيرا إلى أن هذا التطور الكبير لم يأت على 

حساب الدعم االجتماعي، الذي يحرص سموه على 
توفيره لجميع المواطنين مع إتاحة أفضل الفرص 

التعليمية لهم. 

وأكد أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو  «
الملكي رئيس الوزراء عملت على تحسين الظروف 

المعيشية والخدمات االجتماعية من خالل تبني 
سياسات التنمية الحضرية وتطبيق خطط إسكان 

اجتماعي شاملة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية 
األساسية واستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب جهودا  «
جماعية ذات طابع مؤسسي، ووجود شراكة وتعاون 
بين كل األطراف، مضيفا أن االبتكارات والتكنولوجيا 

الحديثة توفر أدوات ووسائل تدعم اإلسراع في مساعي 
الحفاظ على البيئة والحياة وإنشاء مدن حضرية 

مستدامة.

بان كي مون: سموه حريص على إتاحة أفضل الفرص التعليمية للمواطنين
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أش���ادت مملكة البحرين بالمضامين الس���امية لكلمة عاهل المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة خادم الحرمين الش���ريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز خالل افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى بالسعودية، التي قدمت صورة جلية 

للمبادئ األصيلة والقيم الثابتة التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية.

تؤكد أنها كانت وس���تظل نموذًجا في ترس���يخ 
العدال���ة والمس���اواة واإلنص���اف وف���ي تحقيق 
الوطن���ي  المس���توى  عل���ى  الش���املة  التنمي���ة 
واإلقليم���ي والدول���ي، وف���ي نهجه���ا والتزامها 
بدعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في 
تج���اوز أزماته���ا ومواصلة جه���ود التنمية فيها 
ألجل رخاء وازدهار ش���عوبها، وذلك تجس���يًدا 
لريادته���ا العربي���ة واإلس���امية ومس���ؤولياتها 

الدولية.
وش���ّددت مملكة البحرين بقي���ادة عاهل الباد 
صاح���ب الجال���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل 
خليف���ة، عل���ى أنه���ا وكم���ا كان���ت عل���ى امت���داد 
تاريخه���ا س���تظل جنًب���ا إل���ى جن���ب وفي صف 
واح���د م���ع المملك���ة العربي���ة الس���عودية ف���ي 
مس���اعيها الرامية لترس���يخ األمن واالس���تقرار 

ف���ي المنطقة وجميع أنح���اء العالم، وفي وجه 
كل من يحاول استهدافها بأي صورة كانت.

تقديره���ا  عمي���ق  البحري���ن  مملك���ة  وتج���ّدد 
وامتنانه���ا لإلس���هامات العظيم���ة والمب���ادرات 
العربي���ة  المملك���ة  تتوان���ى  ال  الت���ي  النبيل���ة 
الس���عودية أب���ًدا ع���ن إنجازه���ا عب���ر تاريخه���ا 

وتحرص بكل قوة على اس���تمرارها، وتؤكد ما 
تضطل���ع به من دور مح���وري فاعل في ضمان 
األمن واالس���تقرار وترس���يخ الس���ام المنطقة 
والعال���م كل���ه وإرس���اء نم���وذج بن���اء للعاقات 
الدولية يقوم على االحترام المتبادل والتعاون 

اإليجابي الذي يعود بالنفع على الجميع.

تلقى الممثل الشخصي لجاللة الملك، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة برقية تهنئة من وزير ش���ؤون الدفاع الفريق الركن يوس���ف الجالهمة؛ بمناس���بة نجاح الدورة الخامسة لمعرض البحرين 

الدولي للطيران 2018، هذا نصها:

سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة ... 
حفظه هللا

الممث���ل الش���خصي لجالة المل���ك المفدى 
رئي���س اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة لمع���رض 

البحرين الدولي للطيران
السام عليكم و رحمة هللا و بركاته،،،

 يش���رفني أن أرف���ع إل���ى س���موكم أس���مى 
آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناس���بة 
نج���اح الدورة الخامس���ة لمعرض البحرين 
الدولي للطي���ران 2018 الذي أقيم برعاية 
ملكية س���امية من حضرة صاحب الجالة 
المل���ك المف���دى حفظه هللا ورع���اه بقاعدة 

الصخير الجوية.
إن نجاح معرض البحرين الدولي للطيران 
يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من 

مس���توى متقدم ف���ي المنافس���ات الدولية 
والمجه���ود  والمتابع���ة  اإلع���داد  بفض���ل 
والعم���ل الج���اد ال���ذي قمت���م ب���ه للتحضير 

له���ذا المع���رض، ويع���د إنجازا يض���اف إلى 
سجل إنجازات سموكم ومملكة البحرين، 
حيث كان لس���موكم األث���ر األكبر في إبراز 
هذا الح���دث الدول���ي بالصورة المش���رفة، 
داعي���ا هللا تعال���ى بتحقي���ق المزي���د م���ن 
الرفع���ة واالزده���ار لمملك���ة البحرين ورفع 
راي���ة المملك���ة خفاقة عالية ف���ي المحافل 
الدولية في ظل القيادة الحكيمة لس���يدي 
حض���رة صاح���ب الجال���ة المل���ك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة عاه���ل الب���اد المف���دى 

القائد األعلى حفظه هللا و رعاه.
 ودمتم برعاية هللا سالمين موفقين،،،

الفريق الركن
وزير شؤون الدفاع

يوسف بن أحمد الجاهمة

السعودية نموذج في ترسيخ العدالة والمساواة واإلنصاف الدفاع ش��ؤون  وزي��ر  تهنئة  يتلقى  حمد  ب��ن  ع��ب��داهلل 

البحرين تشيد بمضامين كلمة خادم الحرمين نجاح معرض الطيران يعكس تقدم المملكة

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اس����تقبلت رئيس����ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار في مكتبها أمس مدير 
العاق����ات العام����ة ببن����ك البحري����ن الوطن����ي هش����ام أبولفت����ح، إذ تب����ادل 
الطرفان س����بل التعاون المش����ترك إلثراء الحراك الثقاف����ي في البحرين.

وقال���ت الش���يخة م���ي إن تكاتف جه���ود القطاعي���ن العام والخاص يس���اهم في 
االرتق���اء باألج���واء الثقافي���ة المحلي���ة، مش���يدة بدع���م بن���ك البحري���ن الوطني 
للح���راك الثقاف���ي البحريني، مس���تذكرة رعايته الذهبية لمهرج���ان ربيع الثقافة 

للعام 2018. 
ب���دوره أكد هش���ام أبوالفت���ح أهمية الثقاف���ة ودورها في تعزي���ز مكانة األوطان 
واالرتق���اء بالمجتمع���ات، مبدي���ا اس���تعداد بن���ك البحري���ن الوطني للتع���اون مع 

الهيئة؛ لتحقيق مزيد من المنجزات الثقافية في المستقبل القريب.

التعاون لتحقيق المنجز الحضاري

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

سمو رئيس الوزراء يجري اتصاال بأمير الكويت
س��موه يهنئ بنج��اح الفحوصات الطبية للش��يخ ناصر األحمد وعودته س��الما

ج���رى اتص���ال هاتف���ي بين رئي���س الوزراء 
خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة وأخي���ه أمي���ر دولة 
الكوي���ت الش���قيقة صاحب الس���مو الش���يخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، صباح أمس، 
اطم���أن خال���ه س���موه عل���ى صح���ة أمي���ر 
الكويت، س���ائا سموه هللا العلي القدير أن 
يدي���م عليه الصحة والعافي���ة، وأن يحفظ 

الكويت وشعبها الشقيق.
الملك���ي رئي���س  وأع���رب صاح���ب الس���مو 
لنج���اح  تهاني���ه  خال���ص  ع���ن  ال���وزراء 
الفحوص���ات الطبي���ة الت���ي قام به���ا النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
وعودت���ه  األحم���د  صب���اح  ناص���ر  الش���يخ 
الكوي���ت س���الما، مش���يدا س���موه بالعاقات 
األخوي���ة والتاريخي���ة التي ترب���ط البلدين 

والشعبين الشقيقين.
 كما تم اس���تعراض القضاي���ا ذات االهتمام 

عل���ى  المس���تجدات  وآخ���ر  المش���ترك 
الساحتين اإلقليمية والدولية.

 من جانبه، عبر أمير دولة الكويت الشقيقة 

ع���ن بال���غ ش���كره لصاح���ب الس���مو الملكي 
رئيس الوزراء على مشاعر سموه الصادقة 
الت���ي تعك���س عم���ق العاق���ات التاريخي���ة 

والش���عبين  البلدي���ن  بي���ن  والوطي���دة 
الش���قيقين، متمنيا لسموه أن ينعم بموفور 

الصحة ودوام العافية.

سمو الشيخ صباح األحمدسمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا
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تلق���ى رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان 
آل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئيس 
الش���قيقة  العربي���ة  جمهوري���ة مص���ر 
عبدالفتاح السيس���ي بمناس���بة ذكرى 

المولد النبوي هذا نصها: 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليفة رئي���س وزراء 

مملكة البحرين 
يطي���ب ل���ي ونح���ن نس���تقبل ذك���رى 
مبارك���ة، وه���ي ذك���رى مي���اد خي���ر 

األن���ام محمد عليه الصاة والس���ام، 
أن أبعث الى س���موكم ب���أرق التهاني 
وأصدق الدعوات القلبية بأن يمتعكم 
هللا عز وجل بالصحة والسعادة وأن 
يعي���د عليكم ه���ذه المناس���بة العطرة 
وعلى شعب البحرين الشقيق وعلى 
أمتن���ا العربي���ة واالس���امية بالخي���ر 
واليم���ن والب���ركات،  كل ع���ام وانت���م  

بخير. 
عبدالفتاح السيسي 

رئيس جمهورية مصر العربية

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة من السيسي

06local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة إغالق باب التسجيل لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الشباب وجعلهم العنصر األساسي 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أعلنت عنها المنظمة العالمية كأهداف للتحقيق في العام 2030.

والرياض���ة  الش���باب  ش���ئون  وزي���ر  وأك���د 
حم���د  المل���ك  جائ���زة  أن  الج���ودر  هش���ام 
المس���تدامة  التنمي���ة  أه���داف  لتحقي���ق 
البحري���ن  مب���ادرات مملك���ة  تأت���ي ضم���ن 
العالمي���ة والرامية إلى تعزيز دور الش���باب 
ف���ي تحقي���ق أه���داف التنمية المس���تدامة 
وتوعي���ة الش���باب وتثقيفهم ح���ول أهمية 
األف���كار والمقترح���ات الت���ي يقدمونها من 
أج���ل المش���اركة ف���ي صناع���ة الق���رار الذي 
يوص���ل إلى تحقيق األهداف المس���تدامة، 
مش���يًرا إل���ى أن الجائ���زة التي تع���د األولى 
م���ن نوعها عل���ى المس���توى العالمي وتوفر 

بيئ���ة خصبة أمام المهتمين بتنفيذ أهداف 
وترجم���ة  لابت���كار  المس���تدامة  التنمي���ة 
وبي���ن  الواق���ع.  أرض  عل���ى  مش���روعاتهم 
وزير شئون الشباب والرياضة أن االنتشار 
العالي���ة  للمكان���ة  يع���ود  للجائ���زة  الكبي���ر 
الت���ي يحتله���ا عاهل الباد على المس���توى 
العالم���ي وجه���ود جالت���ه الواضح���ة ف���ي 
دعم الش���باب لتحقيق األه���داف التنموية، 
مش���يًرا إل���ى أن إش���راك ه���ذا الك���م الكبي���ر 
م���ن المتس���ابقين في الجائزة ج���اء تنفيًذا 
لتوجيه���ات ممث���ل جال���ة المل���ك لألعمال 
الخيرية وشئون الش���باب رئيس المجلس 

األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر 
بن حم���د آل خليفة بفت���ح المجال بصورة 

أوسع الستقبال طلبات المشاركة.
وأش���ار أن���ه وبع���د انته���اء الم���دة المحددة 
لتقديم المش���اركات وإغاق ب���اب التقديم 
ف���ي النس���خة الثانية من الجائ���زة أظهرت 
اإلحصائي���ات الص���ادرة م���ن قب���ل اللجن���ة 
المش���اركات أن  المش���رفة عل���ى تس���جيل 
إل���ى  وص���ل  للمش���اركات  النهائ���ي  الع���دد 
3553 مش���اركة فيم���ا كان���ت في النس���خة 
بزي���ادة وصل���ت  663 مش���اركة  الماضي���ة 

إل���ى 436 %، فيم���ا أش���ارت اإلحصائي���ات 
إلى أن عدد الدول المش���اركة في النسخة 
بينم���ا  دول���ة   125 إل���ى  وصل���ت  الحالي���ة 
87 دول���ة  الماضي���ة  النس���خة  ف���ي  كان���ت 
أن  وأش���ار   .%  44 إل���ى  وصل���ت  بزي���ادة 
المش���اركات المس���جلة ف���ي جائ���زة المل���ك 
حم���د س���تنتقل إل���ى المرحل���ة الثاني���ة من 
الجائ���زة وه���ي مرحلة التقيي���م والتحكيم 

والت���ي تنقس���م إلى ث���اث مراح���ل األولى 
عل���ى  والتدقي���ق  اإللكترون���ي  التحكي���م 
شروط المشاركة ومعاييرها واستخاص 
نتائ���ج ه���ذه المرحل���ة، الثاني���ة التحكي���م 
والتقيي���م  األعم���ال  ومراجع���ة  األول���ي 
إص���دار النتائ���ج، والمرحل���ة األخيرة وهي 
تقيي���م لجنة التحكيم العليا لتقييم أفضل 

األعمال وتحديد الفائزين بالجوائز.

تنقسم الجائزة إلى فئتين األولى - فئة الشباب وستكون هذه الفئة مفتوحة للتقدم من  «
األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة والمؤسسات الشبابية التي تمثل إدارتها 

الحالية 50 % على األقل من الذين تكون أعمارهم أقل من 30 سنة والمؤسسات التي تركز 
على الشباب بما ال يقل عن 90 % من المنتفعين يخدمون الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5 و29 على أن يتم منح خمس جوائز في هذه الفئة واحدة لكل من: السالم، االزدهار، 
الشعوب، الكوكب، الشراكات. أما الفئة الثانية - فئة داعمين الشباب فستكون هذه الفئة 

مفتوحة للقطاعات التالية: الحكومة/   القطاع العام، القطاع الخاص، المنظمات غير 
سمو الشيخ ناصر بن حمدالحكومية/   مؤسسات، وسائل اإلعالم.

ال���م���اض���ي ال�����ع�����ام  ع�����ن   %  436 زي����������ادة  ش����ه����دت  ال����م����ش����ارك����ات 

إغالق التسجيل في جائزة الملك حمد الشبابية

إستراتيجية خليجية لترشيد اإلنفاق الصحي
2020 بحلول  ال��ت��ع��اون  دول  ف��ي  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  دوالر  مليار   56

كش���فت الوكي���ل المس���اعد للصحة العامة عضو الهيئ���ة التنفيذية لمجل���س الصحة لدول مجلس 
التعاون مريم الهاجري عن أن محاور الورش���ة المتخصصة في مجال ترش���يد اإلنفاق الصحي، 
التي انطلقت أمس االثنين تحت عنوان “ترش���يد اإلنفاق الصحي” بحضور وزيرة الصحة فائقة 
الصالح، وبتنظيم وتنسيق مشترك بين المجلس األعلى للصحة مع مجلس الصحة لدول مجلس 

التعاون وزارة الصحة.

 ته���دف إل���ى التعري���ف بنظم التموي���ل الصحي 
ف���ي دول المجلس، وتعزيز التنس���يق والتعاون 
بي���ن مختل���ف الجه���ات ذات العاق���ة؛ لمواجهة 
تحدي���ات اإلنف���اق الصح���ي المتزاي���د والعم���ل 
عل���ى إيج���اد الم���وارد الصحية البديلة لترش���يد 
اإلنفاق الصحي، إضافة إلى االستخدام الفاعل 
للتكنولوجي���ا الطبية في مجال ترش���يد اإلنفاق 
الصح���ي، مبين���ة أن الورش���ة حظيت بمش���اركة 
واس���عة م���ن أكثر من 300 مش���ارك م���ن القطاع 

الصحي بمملكة البحرين ودول الخليج.
ل���دول  الصح���ة  لمجل���س  الع���ام  المدي���ر  وأك���د 

مجلس التعاون س���ليمان بن صالح الدخيل في 
تصريحات صحافية أن مخرجات ورشة العمل 
ستس���اعد في إع���داد إطار عام لإلس���تراتيجية 
الخليجي���ة لترش���يد اإلنف���اق الصح���ي، ووض���ع 
اآللي���ات والس���بل لتعزي���ز التع���اون والتنس���يق 
بي���ن الدول األعضاء في مجال ترش���يد اإلنفاق 
الصحي واالس���تخدام الرش���يد للمورد الصحية 
المتواف���رة، كم���ا سيس���هم ف���ي وضع إط���ار عام 
لخط���ة توعوي���ة وتثقيفية للمرض���ى والمجتمع 
ع���ن االس���تخدام الرش���يد للخدم���ات الصحي���ة 
لألدوي���ة.  وبحس���ب تقرير ص���در حديثا إلدارة 

األبح���اث التابع���ة لمؤسس���ة فلك لاستش���ارات 
“FCRD” فإن س���وق خدم���ات الرعاية الصحية 
في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 

56 مليار دوالر في العام 2020.
وذك���ر التقري���ر أن إجمال���ي اإلنف���اق ف���ي مجال 
الرعاي���ة الصحي���ة ف���ي دول مجل���س التع���اون 

الخليج���ي ق���در بنحو 46 ملي���ار دوالر في العام 
2012، وه���و يؤك���د وج���ود الفرص���ة لمزي���د من 
توفي���ر  ف���ي  الخ���اص  القط���اع  م���ن  المش���اركة 
خدم���ات الرعاي���ة الصحي���ة الس���يما م���ن خال 
تطوي���ر نم���اذج للش���راكة بي���ن القطاعي���ن العام 

والخاص.

جانب من الورشة

بدور المالكي



أبلغ النائب األسبق والمترشح حسن بوخماس بأن “الحكومة تريد دائًما تمرير مشاريع  «
وقوانين على حسب رغبتها، ونحن نقول إن بعض القوانين البد أن تطبق إذا كان فيها مصلحة 

للجميع”. وأضاف: المواطن أعطى النائب صوته كأمانة آمًل في تحسين مستواه المعيشي 

وتطوير الخدمات كاإلسكان والتوظيف لكي يعيش حياة طيبة. وأردف: المواطن البحريني 
ال يتطلع إلى أمور غير ممكنة، مكررًا التعبير عن األمل في أن يكون مجلس 2018 قويًّا في 
التشريعات وسن القوانين، فهناك قوانين كثيرة توجب المراجعة والمناقشة بشكل دقيق.

بوخماس صوتكم لتحسين المعيشة

 تقديم سؤال برلماني لوزير اإلسكان في العام الماضي عن عدد  «
ا وتم تسليمها  الطلبات اإلسكانية التي أنجزتها الوزارة فعليًّ

للمواطنين فعًل منذ إقرار برنامج عمل الحكومة.

 تقديم سؤال برلماني لوزير األشغال عن المعايير واآلليات التي  «
تعتمدها الوزارة في تصنيف المناطق، وما هي المناطق التي تم 

تغيير تصنيفها من سكني إلى أي تصنيف آخر.

شارك في تقديم اقتراح برغبة بتخصيص 5 % من كل مشروع  «
إسكاني لذوي اإلعاقة.

 اقتراح برغبة بشأن تخفيض الرسوم البلدية للبحرينية غير  «
المتزوجة وال يوجد من يعولها وليس لها دخل ثابت.

 اقتراح بصفة بشأن منع وضع عدادات المواقف للسيارات في  «
األحياء السكنية وإزالة ما تم وضعه سابًقا.

اقتراح برغبة بشأن االعتماد على الراتب األساسي فقط للمتقدم  «
بطلب الحصول على خدمة إسكانية من وزارة اإلسكان.

اقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في اشتراطات التعمير في  «
المناطق القديمة للحفاظ على هويتها البحرينية.

تحركات القصير اإلسكانية

ناصر القصير

بوخماس يتحدث أمام حضور مقره االنتخابي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

ق���ال المترش���ح ع���ن س���ابعة الجنوبي���ة المحام���ي عل���ي 
النعيم���ي ف���ي لقائ���ه المواطنين م���ن أهالي الدائ���رة: البد 
م���ن اس���تثمار الموارد الكبي���رة التي تزخر به���ا المحافظة 
الجنوبي���ة، وذلك من خالل العمل على اقتراح تخصيص 
نس���بة م���ن الموارد المالي���ة لهذه الش���ركات لتطوير البنية 
األساس���ية والخدمات المقدمة للقاطني���ن في المحافظة 

وزيادة أعداد المرافق العامة وتطويرها. 

العدي���دة  التاريخي���ة  باألماك���ن  العناي���ة  ض���رورة  وأك���د 
الموج���ودة ف���ي المحافظ���ة الجنوبي���ة، ودع���م الجه���ود 
الت���ي تبذل في هذا المجال، حيث س���يكون لهذه العناية 
م���ردود اقتصادي وس���ياحي، فهذه المعال���م المتنوعة لها 
أبع���اد وطني���ة جديرة بأن تع���زز الهوية الوطني���ة العربية 
اإلس���المية، إضافة لمكانته���ا التاريخية التي تبين عراقة 

مملكة البحرين. علي النعيمي ملتقيا مع مجموعة ناخبين بمجلس العائلة

النعيم��ي: للعناي��ة باألماك��ن التاريخي��ة بالمحافظة

تطوير مرافق “الجنوبية” من موارد الشركات
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عبر المترش���ح النيابي عن الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة حس���ن عيد بوخماس عن تطلعات 
وأمني���ات ب���أن يكون مجل���س 2018 قوًيا قادًرا على القيام بدور تش���ريعي ورقابي فاعل، واصًفا 
أداء مجلس 2014 بأنه “ضعيف مع ش���ديد األس���ف”، والسبب في ذلك دخول أعضاء ليسوا على 
كف���اءة للتش���ريع، عدا البعض منهم، فيما أش���اد بال���دورة البرلمانية األول���ى 2002 – 2004 حيث 

كانت األقوى وأسست بيت الشعب.

وتح���دث بوخم���اس ف���ي حف���ل افتت���اح مق���ره 
االنتخاب���ي  بالجفي���ر، مؤك���ًدا ض���رورة أن يضم 
المجل���س الق���ادم نواًب���ا له���م ب���اع في التش���ريع 
والرقاب���ة خصوًص���ا عل���ى أداء الحكومة، فدور 
الس���لطة التش���ريعية ه���و مراقبة عمل الس���لطة 
الحكوم���ة  عم���ل  برنام���ج  ومنه���ا  التنفيذي���ة، 
يت���م  ال  الت���ي  المش���اريع  ومش���اريعها، الس���يما 

إنجازه���ا عل���ى أرض الواقع مما يخلق مش���كلة، 
ومن بين تلك المش���كالت إقرار الموازنة العامة 
وارتف���اع الدين العام؛ بس���بب بعض التجاوزات 
أو بع���ض المش���اريع الفاش���لة، موضًح���ا بقول���ه 
:”مجل���س الن���واب كس���لطة تش���ريعية يل���زم أن 
يكون أعضاؤه “بوقفة رجل واحد” مع القوانين 

التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

الحضور يتابعون الفقرات المتنوعة لبرنامج حفل افتتاح مقر بوخماس

ال��ش��ع��ب ب��ي��ت  وأس�����س  األق������وى   2002 م��ج��ل��س  ب���وخ���م���اس: 

ضعف البرلمان بسبب عدم كفاءة أغلب أعضائه

أع�����ل�����ن ال���م���رش���ح 
االن��ت��خ��اب��ي أح��م��د 
ال��������س��������ل��������وم ع����ن 
ل��ق��اءات   3 تنظيم 
لفئات  متخصصة 
أبناء  من  مختلفة 
ال�������دائ�������رة خ����ال 
األي����������ام ال���ث���اث���ة 

ال�����م�����ق�����ب�����ل�����ة ض���م���ن 
وخدماته  االنتخابي  ببرنامجه  التعريف 
ال���ت���ي س��ي��ق��دم��ه��ا ل���ل���دائ���رة ح����ال وص��ول��ه 
ب��ل��ق��اء خ��اص  ال��ن��ي��اب��ي، وس��ت��ب��دأ  المجلس 
عن المرأة اليوم الثاثاء يشمل متحدثات 
الوظيفي  المرأة  ودور  األعمال  ري��ادة  عن 
الثانية،  ال��ن��دوة  أم��ا  الصحية.  والخدمات 
فستكون عن المتقاعدين بالدائرة، والندوة 

الثالثة لقطاع الشباب.

3 ندوات للسلوم

شكا عدد من منسقي إعلنات مترشحين، خصوصا بالمحافظة الجنوبية، من تداخل إعلنات بعض 
المترشحين من دوائر معينة بدوائر أخرى.

وقال مدير حملة انتخابية لـ “البلد”: “بعد التواصل مع المنسقين بالبلديات تبين أنهم يغضون 
النظر عن مخالفة مترشحين الشتراطات الدعاية االنتخابية”.

أحمد السلوم

سعيد محمد من الجفير

القصير: الملف اإلسكاني من أولويات عملي البرلماني
االنتظ��ار قوائ��م  عل��ى  زال��وا  ال  العاصم��ة”  “خامس��ة  م��ن  كبي��رة  مجموع��ة 

أكد النائب ناصر القصير أن الملف اإلسكاني للدائرة الخامسة بالعاصمة، من أولويات العمل 
الوطني البرلماني، وس���وف نواصل العمل واإلنجاز من أجل معالجة هذا الملف، خاصة وأن 
مجموع���ة كبي���رة من المس���تحقين من أهالي خامس���ة العاصمة ال زالوا عل���ى قوائم االنتظار 

للخدمات اإلسكانية.
وأش���اد القصير بجهود الحكومة برئاس���ة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان ال خليفة، وتوجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، وبالتج���اوب الكريم من 

وزارة اإلسكان في تنفيذ التوجيهات وتطبيق برنامج عمل الحكومة في الشأن اإلسكاني.

محرر الشؤون المحلية

أّكد النائب عادل بن حميد أنه تقّدم للجنة البرلمانية المش���تركة المعنية بدراس���ة إعادة توجيه الدعم الحكومي برؤية برلمانية متكاملة 
وواقعي���ة تضمن���ت معايي���ر مفّصل���ة وأكثر عدالة عن آليات صرف الدعم الحكومي بكل أش���كاله بدءا من عاوة الغاء وعاوة تحس���ين 

المعيشة للمتقاعدين، ومرورا باستحداث معونة للسلع الغذائية األساسية ومعونة أخرى للبنزين، وانتهاًء بعاوة بدل السكن.

وق���ال إن الرؤي���ة الت���ي تق���ّدم به���ا تضمنت 
تقس���يم المواطنين إلى ش���رائح م���ع إدخال 
تحدي���د  ف���ي  األس���رة  أف���راد  )ع���دد  عام���ل 
مس���توى الدع���م(. أض���اف أن���ه تق���ّدم برؤية 
ش���املة عن موضوع إصالح نظ���ام التقاعد، 
والنق���اط  البن���ود  م���ن  العدي���د  تضمن���ت 
المهم���ة إلص���الح نظ���ام التقاع���د ومعالج���ة 

العج���ز االكت���واري المحتمل ف���ي الصناديق 
المتقاعدي���ن  بمكتس���بات  المس���اس  دون 
والمواطنين.وأّك���د أن���ه في ح���ال وصل إلى 
مجل���س الن���واب مج���ددا س���يواصل متابعة 
جمي���ع ال���رؤى والمقترحات التي تق���ّدم بها، 
خصوصا القوانين والتشريعات التي ترتبط 

بالجانب المعيشي.

وردا على س���ؤال بانتقاد مواطنين للبرلمان 
للوض���ع  الكاف���ي  االهتم���ام  يع���ِط  ل���م  بأن���ه 
المعيش���ي للمواطني���ن رد بأن “ه���ذه النظرة 
كان  المعيش���ي  اله���ّم  وأن  صحيح���ة،  غي���ر 
م���ن أب���رز أولوي���ات المجل���س ف���ي الفص���ل 
التش���ريعي السابق”. وتابع: “كنت عضوا في 
اللجن���ة المالي���ة، وكان هّمن���ا األساس���ي عند 

مناقش���ة الموازنات ع���دم المس���اس بالدعم 
الحكومي المقّدم للمواطنين. وأنا شخصيا، 
قل���ت للزمالء منذ الي���وم األّول، إن عالوات 
للمتقاعدي���ن  المعيش���ية  وتحس���ين  الغ���الء 

وبدل السكن خّط أحمر”.

عادل بن حميد

ب��ن حمي��د: اله��ّم المعيش��ي من أب��رز أولوي��ات برلم��ان 2014

عالوات الغالء والمتقاعدين والسكن “خّط أحمر”

        إنفوجرافيك: 

محمد خليل

بطاقات انتخابية 
ألصحاب الجوازات التالفة

البحرينيون بالصين أول 
ناخبي السفارات

 االنتخابات في الخارج ستجرى في 29 سفارة 
وقنصلية وبعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج.

يوم الثالثاء الموافق 20 نوفمبر 2018.

تبدأ عملية االقتراع في الخارج من الساعة الثامنة 
صباحا حتى الساعة الثامنة مساًء.

 أول سفارة ستشهد اقتراعا بعثة
 المنامة في الصين.

فتح مكاتب إدارة الجوازات بالمبنى الرئيس في 
المنامة وذلك يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر ويوم 

السبت الموافق 24 نوفمبر إلصدار بطاقات 
االنتخابات للمواطنين أصحاب الجوازات المفقودة أو 

التالفة أو المحفوظة ألي جهة رسمية
 كانت مع إحضار ما يثبت ذلك.

تسليم الجوازات الجاهزة فقط في الفرع
 الرئيس وفرع مدينة عيسى والمحرق.
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تح���ت رعاي���ة مدير ع���ام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية، وبحضور ممثل عن س���فارة الواليات المتحدة األميركية، أقيم 
حف���ل تخري���ج دورة التحقي���ق في مس���رح الجريمة اإلرهابي���ة التي نظمته���ا إدارة التدريب والمرك���ز المش���ترك لمكافحة اإلرهاب 

بالتعاون مع السفارة األميركية وشارك فيها عدد من الضباط بمختلف إدارات وزارة الداخلية.

للمباح���ث  العام���ة  اإلدارة  ع���ام  وعّب���ر مدي���ر 
واألدل���ة الجنائي���ة ع���ن ش���كره للقائمي���ن على 
تنظي���م ال���دورة، معرًب���ا عن أمله ف���ي تحقيق 
االس���تفادة مما تضمنته من دراسات وأبحاث 
قّيمة، تساعد المشاركين في الدورة في أداء 

األعمال المنوطة بهم.
التدريب���ات  م���ن  العدي���د  ال���دورة  تضمن���ت   
مه���ارات  تنمي���ة  إل���ى  ته���دف  الت���ي  العملي���ة 
المش���اركين على التعامل مع مسرح الجريمة 
المتعل���ق باألعم���ال اإلرهابية وما يش���مله من 
أدل���ة مادية وتحريزها وف���ق المعايير العلمية 
والفني���ة الصحيحة باإلضاف���ة إلى توثيق كل 
ما يتعلق بمسرح الجريمة. وفي نهاية الحفل، 
قام مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 

الجنائية بتوزيع الشهادات على الخريجين.

في إطار الجهود األمنية لتعزيز السالمة العامة، قامت مديرية شرطة محافظة المحرق من خالل فريق عمل مدرب وبالشراكة مع عدد من الجهات 
المعنية ومنها اإلدارة العامة للدفاع المدني واإلدارات ذات الصلة في كل من وزارة الصحة، وزارة األشغال، هيئة الكهرباء والماء، وبلدية المحرق 

بمعاينة مبنى يستخدم سكنا عماليا وذلك بعدما بدت عليه عالمات تشير إلى قصور جسيم في اشتراطات األمن والسالمة العامة.

المديري���ة  عق���دت  ذل���ك،  إط���ار  وف���ي 
اجتماعا تنس���يقيا مع ممثلي تلك الجهات 
اس���تعرضت فيه المخالف���ات والتجاوزات 

ذات االرتب���اط باختص���اص تل���ك الجهات 
وكيفي���ة معالجته���ا، إذ تم تأكي���د ضرورة 
اس���تمرار مث���ل ه���ذه الج���والت الميدانية 

لمواقع أخرى مماثلة من خالل اس���تئناف 
نشاط الفريق المشترك لمعاينة اشتراطات 

المشاركون في الدورةاألمن والسالمة والصحة العامة.

التدريبات العملية تهدف إلى تنمية مهارات المش��اركين

شرطة المحرق تعقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المعنية

تخريج دورة التحقيق في مسرح الجريمة اإلرهابية

معاينة سكن عمالي مخالف بالمحرق
 تأكيد استمرار الجوالت الميدانية للمساكن العمالية المخالفة

ال يزال ملف البيوت اآليلة للسقوط يمثل أحد أبرز الملفات التي تؤرق آالف األسر 
في مختلف محافظات المملكة، وذلك بعد بلوغ المشروع الذي أطلقه جاللة الملك 
إلع���ادة بن���اء البيوت اآليلة غايته، واالقتصار على منح وزارة اإلس���كان قروض ال 

تتجاوز 20 ألف دينار.

وتس���تعرض “الب���الد” اليوم قصة إحدى 
العائ���الت الت���ي تع���رض منزله���ا اآلي���ل 
للسقوط في قرية باربار إلى حريق في 
شهر فبراير الماضي، مما ضاعف حجم 
األض���رار، وجعلته عرض���ة لالنهيار على 

قاطنيه في أي لحظة.
ويقط���ن المن���زل ف���ي الوق���ت الحاض���ر 
عائلتان مكونت���ان من ١١ فردا، ضاقت 
به���م الس���بل إليج���اد مش���روع خدم���ي 

ينتشلهم من المحنة التي يقاسونها.
ولم يقف أصحاب المنزل وفق أقوالهم 
حي���ال  األي���دي  مكتوف���ي  للصحيف���ة 
معانتاه���م، بل لجأوا لع���دد من الجهات 
الرس���مية كبلدي���ة المنطق���ة والمجل���س 
والتنمي���ة  العم���ل  ووزارة  البل���دي 
المؤسس���ة  إل���ى  إضاف���ة  االجتماعي���ة، 

الخيرية الملكية.

وأش���اروا إل���ى أن ج���ل م���ا انته���ت إليه 
المس���اعدات  بع���ض  كان���ت  مس���اعيهم 
المالي���ة المتواضع���ة، إل���ى جانب بحث 
إم���كان إدراج���ه عل���ى طلب���ات الترميم، 
والت���ي ذك���ر المكتب الهندس���ي المكلف 
من الوكالة المساعدة للخدمات البلدية 
المش���تركة فيه إلى عدم إمكان إدراجه 
عل���ى طلب���ات الترمي���م، حي���ث تج���اوز 

المنزل عمره االفتراضي.
وناش���د أصحاب المنزل رئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليفة توجي���ه الجهات 
المعنية إلى مراعاة الحالة االس���تثنائية 
التي يعانونه���ا، وبحث الحلول الممكنة 
وق���وع  ومن���ع  منزله���م،  بن���اء  إلع���ادة 

الكارثة المحتملة.

في بـاربـار... بيـت ينتظـر إذن السقـوط على قاطنيـه

66 % العزوف عن الكشف المبكر للسرطان
الفحوص��ات عل��ى  المس��تفيدين  تش��جع  ال  الصح��ي  التأمي��ن  تغطي��ة 

مس���اهمة من مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات( في 
دعم الحمالت التوعوية بشأن مرض السرطان.

وتزامًنا م���ع الحملة العالمي���ة للتوعية بمرض 
س���رطان الث���دي وس���رطان البروس���تات ف���ي 
ش���هري أكتوبر ونوفمبر 2018 عل���ى التوالي، 
أج���رى المرك���ز اس���تطالًعا لل���رأي ع���ن توج���ه 
المواطنين إلجراء فحوصات الكش���ف المبكر 
لسرطان الثدي أو البروستات، والتعرف على 
األس���باب التي تح���ول دون ذل���ك، إلى جانب 
قي���اس مدى تأثير وجود غطاء لتكاليف هذه 
الفحوص���ات ببرنامج التأمي���ن الصحي، على 

قرار المواطن إلجرائها.
واتضح من نتائج تحليل البيانات اإلحصائية 
للدراس���ة أن هناك عزوًفا م���ن قبل المواطنين 
عن إجراء فحوصات الكشف المبكر لسرطان 
الثدي أو البروستات، حيث بلغت نسبتهم 66 
% وتبي���ن أيًضا أن الش���عور الس���ائد هو عدم 

الحاجة إلجراء مثل هذه الفحوصات. 
وقد شكل أصحاب هذا الرأي 51 %. في حين 
أف���اد 42 % مم���ن قاموا بإج���راء الفحوصات 

مسبقا بأنهم يعتزمون إعادتها سنوًيا.
واش���تملت عينة الدراسة على مجموعة 600 
ف���رد ش���كل منه���ا )h( رج���ال و)2( نس���اء، م���ن 
الفئ���ات العمري���ة 35 س���نة وأكث���ر، وتراوحت 
غالبي���ة الفئة العمري���ة لعينة الدراس���ة ما بين 

35 و39 سنة بنسبة 45 %.
عل���ى  أيض���ا  الدراس���ة  عين���ة  اش���تملت  كم���ا 
مختلف المس���تويات العلمية، إذ بلغت نس���بة 
األفراد الذي يحملون الشهادة الثانوية 34 % 

و27 % من حملة شهادة البكالوريوس. 
وبلغت نس���بة العاملين في القطاع الحكومي 
40 % ف���ي حين نس���بة العاملين ف���ي القطاع 

فبلغ���ت  المتقاع���دون  أم���ا   ،%  27 الخ���اص 
نس���بتهم 18 %، وكان���ت غالبي���ة أف���راد عينة 
الدراس���ة من أصح���اب الدخل المت���راوح بين 
500 و999 دين���ارا ش���هرًيا بنس���بة 47 %، في 
حي���ن بلغت نس���بة أصحاب الدخ���ل األقل من 

500 دينار 26 %.
كما كش���فت الدراس���ة عن أن تغطي���ة التأمين 

الصح���ي لتكالي���ف فحوصات الكش���ف المبكر 
تش���جع  ال  البروس���تات  أو  الث���دي  لس���رطان 
المس���تفيدين للقي���ام به���ذه الخط���وة، إذ بّي���ن 
56 % ع���دم إلمامه���م أص���ال بتفاصي���ل غطاء 
التأمي���ن الصح���ي وما إذا كان���ت تكاليف هذه 
الفحوص���ات مش���مولة ضم���ن وثيق���ة التأمين 

أم ال.

التوزيع النسبي ألسباب عدم قيام المبحوثين بإجراء فحوصات الكشف المبكر لسرطان الثدي أو البروستات
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المنامة - بنا

والش���ؤون  الع���دل  وزي���ر  اس���تقبل 
اإلس���المية واألوقاف الشيخ خالد بن 
عل���ي آل خليف���ة بمكتب���ه أمس رئيس 
المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا 

محمد علي الذي يزور البالد. 
العالق���ات  بمس���توى  الوزي���ر  وأش���اد 
المتمي���زة الت���ي ترب���ط البلدي���ن، وم���ا 
يش���هده التعاون الثنائ���ي بين البلدين 

الصديقي���ن م���ن تط���ور مس���تمر ف���ي 
كاللقطاعات.

وأكد الوزي���ر الحرص على تعزيز أطر 
التعاون العدلي المش���ترك وفتح آفاق 
جدي���دة ف���ي ه���ذا المج���ال، إذ ج���رى 
بحث ع���دد من موضوع���ات االهتمام 
التطوي���ر  مج���االت  ف���ي  المتب���ادل 

والتدريب القانوني.

بحث التعاون العدلي مع إندونيسيا

08local@albiladpress.com
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المنزل من الخارج

جانب من داخل البيت الجزء المحترق من البيت

أسياخ حديد السقف بارزة

م��ن��اش��دة س��م��و رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��وج��ي��ه ل��ل��ن��ظ��ر ف���ي ال��ح��ال��ة اإلن��س��ان��ي��ة

سيدعلي المحافظة
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تخريج 100 من المتدربين في “الداخلية”
والتحدي��ث التطوي��ر  سياس��ة  ترس��خ  ال��دورات  عبدالرحم��ن:  ب��ن  ناص��ر 

شهد وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، بنادي ضباط األمن 
الع���ام أم���س، وبحض���ور الوكيل المس���اعد للم���وارد البش���رية العميد ع���ادل أمين، حفل 
تخريج 100 من المش���اركين في مجموعة من الدورات التدريبية التي نظمتها الموارد 

البشرية.

وأك���د الش���يخ ناص���ر أن ال���وزارة، وبتوجيه من 
وزي���ر الداخلي���ة، مس���تمرة ف���ي دع���م الخط���ط 
سياس���ة  ترس���خ  الت���ي  التدريبي���ة  والبرام���ج 
التطوي���ر والتحدي���ث، منوه���ا إل���ى أن تنظي���م 
مث���ل ه���ذه ال���دورات المتخصص���ة يأت���ي ضمن 
الخط���ة اإلس���تراتيجية الت���ي تنفذه���ا ال���وزارة 
ف���ي مج���ال رفع كف���اءة منتس���بيها م���ن ضباط 
وأف���راد وموظفي���ن مدنيين وتطوي���ر مهاراتهم 
وقدراته���م الش���خصية والوظيفي���ة بم���ا يحقق 

مستويات األداء والتميز الوظيفي المطلوب.
وأع���رب وكي���ل الداخلي���ة، عن ش���كره وتقديره 
المدنيي���ن  الموظفي���ن  ش���ؤون  إدارة  لجه���ود 
ال���دورات  اختي���ار  ف���ي  البش���رية  بالم���وارد 

والبرام���ج التدريبي���ة التي يحتاجه���ا العاملون، 
داعي���ا المش���اركين إلى بذل المزي���د من الجهود 
المخلص���ة واالس���تفادة م���ن هذه ال���دورات في 

مجال عملهم.
من جهت���ه، أكد مدي���ر إدارة ش���ؤون الموظفين 
المدنيي���ن الش���يخ س���لمان ب���ن راش���د آل خليفة 
مواصلة التطوير واالرتقاء بالموارد البشرية لما 
له من اثر فع���ال في تحقيق المبادئ واألهداف 
اإلس���تراتيجية لوزارة الداخلية، وترس���يخ قيم 
التميز المؤسس���ي، موضحا إن تنظيم الدورات 
التدريبي���ة يأت���ي بعد دراس���تها م���ع احتياجات 
نح���و  تتج���ه  الت���ي  بال���وزارة  العام���ة  اإلدارات 

المجاالت التخصصية أكثر من اإلدارية.

وأش���ار إل���ى أن���ه ف���ي ع���ام 2018 ت���م إلح���اق 
414 موظف���ا م���ن مختل���ف إدارات ال���وزارة في 
دورات تدريبية وتخصصية، مؤكدا االس���تمرار 

ف���ي تنظي���م مث���ل ه���ذه ال���دورات لتلبي���ة كافة 
االحتياجات التطويري���ة وصوال لألهداف التي 

تسعى لتحقيقها.

وكيل وزارة الداخلية يشهد تخريج 100 من المشاركين في الدورات

المنامة - وزارة الداخلية

قال المحامي حس����ن العجوز إن المحكمة الكبرى العمالية الثاني قضت بإلزام إحدى كبرى ش����ركات المقاوالت واإلنش����اءات، 
بأن تدفع أكثر من 43 ألف دينار؛ وذلك لصالح مدير المش����روعات بها والذي يحمل جنس����ية أوروبية، باعتبارها مس����تحقاته 

المالية لمدة 5 أشهر فقط.

كم���ا حكمت بع���دم اختصاصها بنظ���ر دعوى 
المدع���ي ض���د المدع���ى عليه���م م���ن الثان���ي 
اإلدارة(  مجل���س  )أعض���اء  الراب���ع  وحت���ى 
وأم���رت بإحالته���ا إلح���دى دوائ���ر المحكم���ة 
الكبرى المدنية المختصة، فيما أبقت الفصل 

في مصروفات هذا الطلب.
وأضاف أن المحكمة ألزمت الشركة المدعى 
عليه���ا األول���ى ب���أن تدف���ع تعويض���ا للمدعي 
ا م���ن األج���ر ال���ذي تأخ���ر  بنس���بة 6 % س���نويًّ
صرف���ه م���دة س���تة أش���هر أو أقل م���ن تاريخ 
اس���تحقاق األجر، وت���زاد هذه النس���بة بواقع 
1 % ع���ن كل ش���هر تأخي���ر بع���د ذل���ك وبما ال 
ا من ه���ذا األجر  يج���اوز نس���بة 12 % س���نويًّ

حتى الس���داد، وبتسليمه ش���هادة خدمة عن 
فت���رة عمل���ه م���ن 15 أكتوب���ر 2015 حتى 27 
والمدع���ى  المدع���ي  وألزم���ت   2017 أبري���ل 
عليه���ا األول���ى بالمناس���ب م���ن المصروف���ات 
وألزمت المدعى عليها األولى مبلغ 20 ديناًرا 
مقابل أتعاب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وأف���اد العج���وز أن موكل���ه كان ق���د التح���ق 
بالعم���ل ل���دى الش���ركة بالع���ام 2015 بوظيفة 
غي���ر  عم���ل  عق���د  بموج���ب  مش���روع  مدي���ر 
مح���دد الم���دة برات���ب ش���هري ق���دره 6000 
دين���ار بحرين���ي باإلضافة إل���ى تأمين صحي 
ش���امل ل���ه وإلف���راد أس���رته، إال أن الش���ركة 
توقفت عن س���داد رواتبه للفترة من نوفمبر 

2016 حت���ى أبريل 2017 وعن دفع أقس���اط 
التأمين الصحي للمدعي ولزوجته منذ شهر 
ماي���و 2016 حتى أبري���ل 2017 مما اضطره 
لس���دادها بنفس���ه، وتعهدت الش���ركة بس���داد 
مس���تحقاته إال أنه���ا لم تلت���زم بذلك فتوقف 

عن العمل بتاريخ 27 أبريل 2017.
وأض���اف أن المدع���ى عليهم من الثاني حتى 
الرابع أعضاء مجل���س اإلدارة خالفوا أحكام 
القانون بامتناعهم عن سداد رواتب المدعي 
ورتب���وا التزامات���ه عل���ى عات���ق الش���ركة م���ع 
علمه���م م���ن أنه���ا غير ق���ادرة على دف���ع تلك 
االلتزام���ات في وقت اس���تحقاقها مما يحق 
له مطالبتهم ش���خصيا ف���ي أموالهم الخاصة 

لألضرار التي تسببوا فيها له.
ولف���ت إل���ى أن كل ذل���ك دف���ع موكل���ه لرف���ع 
الدع���وى مطالًب���ا بإل���زام المدع���ى عليه���م أن 
ي���ؤدوا ل���ه بالتضام���ن راتب���ه عن الفت���رة من 
بمبل���غ   2017 أبري���ل  حت���ى   2016 نوفمب���ر 
ع���ن  والتعوي���ض  بحرين���ي  دين���ار   36000

التأخير في سداد األجور ومبلغ 9975 ديناًرا 
و540 فلًس���ا ب���دل التأمي���ن الصحي المس���دد 
من قبله لش���ركة التامين الصحي عن الفترة 
م���ن مايو 2016 حتى أبري���ل 2017 ومكافأة 
نهاي���ة الخدم���ة وتعوي���ض ع���ن إنه���اء عق���د 
العمل بدون سبب مشروع وشهادة الخدمة.
وبع���د مداول���ة القضي���ة أص���درت المحكم���ة 
حكمه���ا الت���ي أوضح���ت فيها أن���ه عن طلب 
إلزام الش���ركة باألجور المتأخ���رة للفترة من 
2017  بمبل���غ  2016 حت���ى أبري���ل  نوفمب���ر 
36000 دين���ار، ف���إن المدع���ي يس���تحق أجر 
الفت���رة وال يس���تحق كام���ل أجر ش���هر أبريل 
انته���ت  العم���ل  عالق���ة  أن  باعتب���ار   2017
 27 بتاري���خ  العم���ل  ع���ن  المدع���ي  بتوق���ف 
أبريل 2017، وأن الش���ركة لم تقدم ما يثبت 
سدادها األجور المستحقة للمدعي في تلك 
الفت���رة وه���ي المكلفة بإثبات ذل���ك فتقضي 
المحكم���ة بإلزامه���ا بأن ت���ؤدي للمدعي مبلغ 

وقدره 35 ألًفا و400 دينار.
وبين���ت أن���ه ع���ن طل���ب إلزامه���ا بالتعوي���ض 
ع���ن التأخير في س���داد األجور، ف���إن المقرر 
أن���ه إذا تأخ���ر صاحب العمل ف���ي صرف أجر 
العام���ل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض 
ا م���ن األجر الذي  العام���ل بنس���بة 6 % س���نويًّ
تأخ���ر صرفه مدة 6 أش���هر أو أقل من تاريخ 
اس���تحقاق، وقد امتنعت الش���ركة عن سداد 
أج���ر المدع���ي، مم���ا أصاب���ه ض���رر ف���ي عدم 
االنتف���اع باألجر، وتقضي المحكمة بتعويض 
المدع���ي التعويض القانوني عن التأخير في 

سداد األجور.
وتابع���ت أنه عن طل���ب إلزام المدع���ى عليها 
األولى بمبلغ 9975 ديناًرا و540 فلًسا مقابل 
أقساط التأمين التي سددها لشركة التأمين 
للفترة من مايو 2016 حتى أبريل 2017 بعد 
أن توقف���ت المدعى عليها األولى عن س���داد 

أقساط التأمين لتلك الفترة. 

إلزام شركة مقاوالت بدفع 43 ألف دينار ألوروبي ترك العمل لديها

“الجمـارك”: تخليــص 629 معاملــة
24 س��اع��ة ع��م��ل ل��م��وظ��ف��ي االس��ت��ق��ب��ال إلن��ج��اح م��ع��رض ال��ج��واه��ر

ص���رح مدي���ر ع���ام اإلدارة العام���ة لألم���ن والتفتي���ش الجمركي العمي���د عبدهللا 
الكبيس���ي بأن ش���ؤون الجمارك وخالل مش���اركتها في تنظيم معرض الجواهر 
العربي���ة للع���ام 2018 الذي يعقد بمملك���ة البحرين اليوم، قام���ت بتخليص 185 
معامل���ة وصلت حتى أمس األول عن طريق الش���حن الجوي و444 معاملة عبر 
مط���ار البحري���ن الدول���ي، منّوًها في الوقت ذات���ه إلى أن الع���دد كان مازال في 

تزايد حتى أمس.

وأوضح أنه بن���اًء على توجيهات وزير 
الداخلية وبمتابعة من رئيس الجمارك 
بتخصي���ص  الجم���ارك  ش���ؤون  قام���ت 
24 س���اعة عم���ل لموظفيه���ا الس���تقبال 
العارضي���ن وتأمين البضائع، بمش���اركة 
 5 بينه���م  م���ن  جم���ارك  ضاب���ط   29
موظف���ات يعملن بنظام النوبات، حيث 
تتلخ���ص عملية تخلي���ص البضائع في 
قي���ام الموظفي���ن بمراقبة حرك���ة البيع 
ف���ي المع���رض باإلضاف���ة إل���ى إدخ���ال 

معلومات البيع أوالً بأول.

تعم���ل  الجم���ارك  ش���ؤون  أن  وأض���اف 
ا عل���ى توزي���ع ملص���ق توع���وي  س���نويًّ
واإلنجليزي���ة  العربي���ة  باللغتي���ن 
يحت���وى  المع���رض،  ف���ي  للمش���اركين 
على معلومات ح���ول النظم الجمركية 
عملي���ة  إج���راءات  المع���ارض،  إلقام���ة 
إل���ى  باإلضاف���ة  البضائ���ع  اس���تيراد 
وذل���ك  تصديره���ا،  إع���ادة  إج���راءات 
بهدف تعريف المش���اركين باإلجراءات 

الجمركية وتسهيل عملية التخليص.
وأش���اد مدي���ر ع���ام األم���ن والتفتي���ش 

الجمرك���ي بكل الجهات المش���اركة في 
إنج���اح مع���رض المجوه���رات العربية، 
منّوًه���ا إل���ى أهمي���ة التع���اون وتضاف���ر 

الجه���ود بي���ن كاف���ة الجه���ات المعني���ة 
في س���بيل انتع���اش الحرك���ة التجارية 

واالقتصادية في مملكة البحرين.

مشاركة 29 ضابط جمارك من بينهم 5 موظفات يعملن بنظام النوبات

المنامة - وزارة الداخلية

للم���رة الرابع���ة، تؤجل المحكمة الكب���رى الجنائية األولى محاكمة ش���اب )24 عاما( 
تج���رد م���ن إنس���انيته ألج���ل بضع���ة دنانير يتحص���ل عليها م���ن خالل قت���ل العمال 
اآلسيويين غدرا، ممن يتصادف وجودهم في المنطقة التي يتجول فيها بحثا عن 
ضحيته، وراح ضحيته على األقل اثنين لقيا حتفهما بواس���طة 8 ضربات بمطرقة 
حديدية، هش���مت رأس���يهما، واعترف بما نسب إليه من جرائم قتل، مدعيا بأنه لن 
يسأل عن اآلسيويين أي أحد على حد تعبيره؛ لقرارها السابق بشأن إحالة المتهم 
للطب النفس���ي وانتظار التقرير النهائي بش���أنه، مع األمر باس���تمرار حبس���ه لحين 

الجلسة المقبل.

الواقعتي���ن  تفاصي���ل  وتش���ير 
المنفصلتي���ن إل���ى أن المته���م كان ق���د 
ق���رر في نفس���ه أنه س���يعمل على قتل 
اآلس���يويين؛ به���دف س���رقة أمواله���م، 
يجم���ع  كان  لعام���ل  ترص���د  وبالفع���ل 
الكراتي���ن ف���ي منطقة توبل���ي، فأخرج 
مطرق���ة كان���ت بحوزته، وانه���ال عليه 
بالض���رب ع���دة م���رات على رأس���ه من 
الخل���ف ب���كل ق���وة، مم���ا أدى لتهش���م 
جمجمت���ه ونزف���ه لكمي���ة كبي���رة م���ن 
الدم���اء، حتى تيقن أن���ه فارق الحياة، 
فقام بتحريك الجثة وسرقة محفظته 
الت���ي كانت تح���وي بداخله���ا مبلغ 25 

دينارا فقط.
أما في الواقع���ة الثانية، والتي أثبتت 
للمتحري ارتكابه للجريمتين، فقد قال 
المتهم إنه بعد ارتكابه للجريمة األولى 
ب���دأ يتلقى العديد م���ن االتصاالت من 
مركز ش���رطة النعي���م، لكنه كان يتعمد 
ع���دم ال���رد ولم���دة تج���اوزت 10 أيام، 
وذات يوم أبصر آسيويا يقود دراجته 
الهوائي���ة، فقرر قتل���ه، وبالفعل أحضر 
مطرقته بس���رعة وركب سيارته حتى 
تج���اوز المجن���ي عليه، وم���ا إن وصل 
بجانب���ه انقض عليه وضربه بالمطرقة 

من الخلف على رأسه.

“قاتل اآلسيويين” بانتظار التقرير النفسي

العلي���ا  االس���تئناف  محكم���ة  حج���زت 
الجنائي���ة األول���ى النظر في اس���تئناف 
الش���يخ  قات���ل  البنغال���ي  الم���ؤذن 
عبدالجلي���ل حم���ود، وكذل���ك صديق���ه 
ال���ذي عاون���ه ف���ي دف���ن الجث���ة عق���ب 
تقطيعه���ا إل���ى عدة أجزاء ف���ي منطقة 
الب���ر؛ وذلك للنطق بالحك���م عليهما في 

جلسة 27 نوفمبر الجاري.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت 
حكمها بمعاقبة المؤذن باإلعدام جزاء 
لما جنته يداه من جريمة غير إنس���انية 
وف���ي أحد بي���وت هللا الطاه���رة؛ وذلك 
بعد مطالبة النيابة العامة بإعدام قاتل 
إم���ام مس���جد بن ش���دة، خصوص���ا بعد 
تأكي���د تقري���ر اللجن���ة الطبية النفس���ية 
بأن القاتل مس���ؤول ع���ن تصرفاته وال 
يعاني أية أمراض ومدرك ألفعاله، فيما 

حبست صديقه لمدة سنة واحدة.

27 نوفمبر الحكم 
في طعن قاتل 

إمام المسجد

ب���رأت المحكم���ة الصغ���رى الجنائي���ة الثالث���ة المتهمين بإدارة بركة س���باحة ومرافقه���ا في أفعال 
منافي���ة ل���آداب العامة؛ وذلك لعدم كفاية األدلة المقدمة بالقضي���ة؛ كون أن المحكمة لم تلحظ 
م���ا يثير الش���بهة في الفيديو المرفق مع القضية، بعد أن أف���اد المتهمان بأن الحفلة كانت خاصة 

لألصدقاء فقط إلقامة مناسبة عيد ميالد، كما أمرت بتسليم البركة إلى مالكها.

أن  ف���ي حيثي���ات حكمه���ا  المحكم���ة  وأف���ادت 
الفيدي���و المرفق والذي يعتبر هو عماد الدعوى، 
تبين منه ظهور مجموعة من الشباب والفتيات 
عل���ى  يرقص���ون  س���باحة  برك���ة  م���ن  بالق���رب 
ص���وت األغان���ي الصاخب���ة ويدخنون الشيش���ة 
ويتناول���ون مش���روبات يعتق���د بأنه���ا كحولي���ة، 
تلح���ظ  ل���م  حي���ث  عادي���ة،  مالبس���هم  وكان���ت 
المحكمة من لبس���هم أي ش���يء غي���ر طبيعي أو 

شبه عار أو يثير الشبهة.
وتتمث���ل وقائع ضب���ط المتهمين ف���ي أنه وعلى 
إث���ر تداول مقطع فيديو عبر ش���بكات التواصل 
االجتماع���ي المختلف���ة، يوض���ح وج���ود أعم���ال 
منافي���ة لآلداب العام���ة في مكان غير مخصص 
لذل���ك، وال���ذي ت���م تس���جيله من خ���الل تطبيق 

“س���ناب ش���ات” وموض���ح في���ه موق���ع الواقع���ة 
تحدي���دا، وال���ذي تبي���ن في���ه ظه���ور ع���دد م���ن 
األش���خاص يرقص���ون بجانب فتي���ات بمالبس 
غير محتشمة، ما تسبب في فضح األعمال غير 

األخالقية التي تحصل بذلك المكان.
وعل���ى الفور تحرك���ت الجه���ات المعنية إلجراء 
التحري���ات الالزم���ة بع���د تحدي���د موق���ع البركة 
التي تم تصوير الفيديو بها، وتم استصدار إذن 
م���ن النيابة لمداهمة الموقع، وبالفعل تم القبض 

على المتهمين بإدارة البركة.
وبع���د التحقي���ق معهم���ا أس���ندت لهم���ا النياب���ة 
العامة تهمتي التحريض على ممارس���ة الدعارة 

والفجور، وإدارة محل للفجور والدعارة.
واس���تجوبت النيابة المتهمين وبمواجهتهم بما 

آل���ت إلي���ه التحريات، فأم���رت بحبس���هم 7 أيام 
على ذمة التحقيق، وطلبت تحرياتها التكميلية 
ع���ن باق���ي المتهمين، فض���ال ع���ن التحفظ على 

مكان الواقعة.
وذك���ر المته���م الثان���ي بأقواله أنه ق���ام بترتيب 
لك���ي  وخاص���ة  مختلط���ة  مي���الد  عي���د  حفل���ة 
يتمك���ن من جل���ب أصدقائه من الجنس���ين لكي 
والرق���ص  الشيش���ة  بتدخي���ن  مع���ا  يس���تمتعوا 
والعش���اء، مضيف���ا أن الحفل���ة لم تك���ن عامة أو 
متاح���ة للجمي���ع، وأنه���م كانوا يرتدون مالبس���ا 
عادي���ة وأن الفتيات الالتي ك���ن موجودات في 
الحف���ل ل���م يتقاضين أية مبالغ مالي���ة، كما أنهن 
والرق���ص،  لالس���تمتاع  منه���ن  برغب���ة  حض���رن 
مؤكدا أن البركة مس���تأجرة إلقامة هذه الحفلة 
وأنه���م ل���م يرتكبوا أي���ة أفعال لها صل���ة بأعمال 
الفج���ور والدعارة. وكانت النيابة العامة اتهمت 
المتهمي���ن بأنهم���ا ف���ي يوم���ي 12 و13 يولي���و 
2018، أوال: أدارا وآخ���ر مح���ال للدع���ارة -برك���ة 
س���باحة-، ثانيا: حرضا وآخر علنا على ممارسة 

الفجور والدعارة.

بالفيديو الشبهة  يثير  ما  وج��ود  ع��دم  تؤكد  المحكمة 

تبرئة المتهَمين بقضية دعارة بركة السباحة

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

المنامة - النيابة العامة

ص���رح رئي���س النياب���ة مهنا الش���ايجي رئيس 
لجن���ة التحقي���ق في الجرائ���م االنتخابية بأن 
النياب���ة العام���ة تلق���ت بالغ���ا أم���س اإلثني���ن 
إعالن���ات  بإت���الف  أش���خاص  قي���ام  مف���اده 
انتخابي���ة لع���دد م���ن مرش���حي االنتخاب���ات 
النيابي���ة والبلدية بمحافظ���ة المحرق، حيث 
تحدي���د  ع���ن  الش���رطة  تحري���ات  أس���فرت 

المتهمي���ن مرتكب���ي ذل���ك الفعل وم���ن ثم تم 
ضبطهم.

وق���د باش���رت النياب���ة العام���ة التحقي���ق في 
الواقع���ة، حي���ث اس���تجوبت المتهمين الذين 
اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فأمرت بحبسهم 
احتياطي���ا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت 
إليهم تهمة إتالف وتمزيق إعالنات انتخابية 

مرخصا بها.

حبس أشخاص أتلفوا إعالنات انتخابية

Û  كتبت قبل أس���ابيع مقااًل عن بيروقراطية عمل هيئة الكهرباء والماء فيما
يتعل���ق بآلية س���داد الفواتير، والتي تس���تلزم س���دادها أواًل ب���أول، أو وقف 
المصال���ح األخ���رى للمتأخري���ن، بتأثير ط���ال الكثيرين من مالك الش���ركات 

العقارية، والسكنية، والتجارية، والمستهلكين أيضا.
Û  ول���م يتخ���ط تج���اوب الهيئ���ة حينه���ا، س���وى باتص���ال تلقيت���ه م���ن إح���دى

بإج���راء  المش���تكي  التاج���ر  اس���م  باهتم���ام  طلب���ت  والت���ي  الموظف���ات، 
بيروقراط���ي تتبع���ه أغلب���ه ال���وزارات والجه���ات الحكومي���ة ف���ي تجاوبها 
الخج���ول م���ع الصحاف���ة، حي���ث ال ترك���ز عل���ى جوهر المش���كلة، ب���ل على 

صاحب المشكلة نفسه.
Û  وأش���ير اليوم ألمور أخرى تضع بها الهيئة العصا بعجلة االقتصاد الوطني

وتعطل���ه، أوله���ا تقلي���ص فت���رة س���داد الفواتير )غي���ر المدعومة( إلى س���نة 
ونصف السنة، بخالف الفواتير المدعومة والتي تحصل على فترة سماح 
تص���ل عش���ر س���نوات، ويكمن الض���رر ب���أن القس���ط المرتفع بفترة الس���داد 
القصيرة، ال يسهل سير الخدمات، بقدر التضييق على المستفيد، وخنقه.

Û  ثانيا، يمنع أي مستهلك لديه فواتير غير مدفوعة، من استئجار، أو تأجير
أي عقار، بمعنى تعميم المش���كلة على كل حساباته األخرى، بخطوة أقرب 

للعقاب الجماعي تحول دون مساعدته للوصول للحل.
Û  ثالث���ا، تس���عون بالمئ���ة م���ن أصح���اب الحس���ابات غي���ر المدعوم���ة ه���م من

أصح���اب المح���الت التجارية م���ن صغار التج���ار، ومن أصح���اب العقارات 
المختلف���ة، والذي���ن يعملون بصعوبة بس���وق ضعيفة، وعلي���ه تضعهم هذه 

القرارات المجحفة أمام خيارات كلها مريرة.
Û  ه���ذه الفئ���ة تحدي���دا، ه���ي م���ن تنش���ط االقتص���اد الوطن���ي، بمدفوع���ات

التأمين الصحي، وهيئة تنظيم س���وق العم���ل، وتمكين، والبلدية، ورواتب 
الموظفين، وبإجمالي سجالت تجارية تتخطى الثمانين ألفا.

Û  ويمكن الحل برفع فترة التقس���يط لعش���ر سنوات، وإلغاء قرار الحظر على
الحس���ابات األخ���رى للمس���تفيد، حل���ول نقترحها في ظل وض���ع اقتصادي 
صع���ب، يتس���ابق خالله مس���ؤولو هيئ���ة الكهرب���اء والماء بإص���دار فواتير 

القطع على صغار التجار.

“الكهرباء” 
واإلضرار 
بالمواطن

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حسن العجوز
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استعراض التسهيالت التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصينيين

مشاركة واسعة بمنتدى البحرين – تشيجيانغ

ش���ارك عش���رات المس���ؤولين من الجانبين البحريني والصيني في منتدى البحرين – تش���يجيانغ لألعمال الذي عقد في عاصمة المقاطعة الصينية، مدينة هانتش���غو، 
والت���ي تع���د مق���را لعدد من ش���ركات التجارة والتقني���ة الرائدة مثل علي بابا إل���ى جانب مصانع جيلي وغيرها م���ن التقنيات. ويأتي هذا المنت���دى ضمن جولة الوفد 

االقتصادي البحريني إلى الصين والتي تشمل عددا من المدن الصينية حيث شهدت توقيع عدد من االتفاقات مع شركات ومؤسسات صينية.

لمقاطع���ة  المحل���ي  النات���ج  ويبل���غ 
تشيجيانغ اكثر من 766 مليار دوالر 
وتع���د رابع أكبر محافظة في الصين 

من ناحية حجم االقتصاد.
وق���ال محاف���ظ محافظ���ة العاصمة، 
الش���يخ هش���ام ب���ن عبدالرحم���ن آل 
خليف���ة “إنه لمن دواعي س���روري أن 
أت���راس وفد البحري���ن الزائر لمدينة 
هانغتش���و الصيني���ة، ضم���ن برنام���ج 
له���ذه  األول���ى  الرس���مية  زيارت���ي 
المدينة، لما تعكس���ه هذه الزيارة من 
عم���ق العالق���ات الثنائي���ة ومتانته���ا، 
وم���ا تحمل���ه من ف���رص نم���و واعدة 
وتص���ب  الصديقي���ن،  بلدين���ا  بي���ن 
جس���ور  م���د  مواصل���ة  مس���ار  ف���ي 
جديدة م���ن الش���راكات االقتصادية 
واالس���تثمارية، في ظل ما يتمتع به 
بلدين���ا م���ن عالقات متمي���زة ورؤية 
مش���تركة ح���ول العديد م���ن القضايا 
تش���كل  أن  آملي���ن  االس���تراتيجية، 
الزي���ارة إضاف���ة نوعي���ة ف���ي رصيد 

العالقات البحرينية الصينية”. 
م���ن  هانغتش���و  “تتمت���ع  وأض���اف 
ازده���ار عالي المس���توى في قطاعي 
الخدم���ات والتكنولوجيا العالية إلى 
لش���ركة  المدين���ة  احتض���ان  جان���ب 
)عل���ي باب���ا(، وف���ي المقاب���ل تحتضن 
القطاع���ات  ذات  المنام���ة  العاصم���ة 
المتوفرة في هانغتشو حيث وفّرت 
البحرين كامل التس���هيالت لشركتي 
)أم���ارون( و)ه���واوي( لتؤس���س لهما 
البحريني���ة،  العاصم���ة  ف���ي  مقري���ن 
البحري���ن  حكوم���ة  وأن  خصوص���ًا 
تول���ي أهمي���ة قص���وى له���ذا القطاع 
المزده���ر لما له من م���ردود في دعم 
النمو والتطور وزيادة اإلنتاجية في 

القطاعات االقتصادية األخرى”.
وفي جلس���ة ناقش���ت تح���ت عنوان 
“لم���اذا البحري���ن؟”، ف���ي إش���ارة إلى 
االس���تثمارية،  البحري���ن  ممي���زات 

غرف���ة  إدارة  مجل���س  عض���و  ق���ال 
ولي���د  البحري���ن  وصناع���ة  تج���ارة 
كان���و، إن هن���اك الكثير من األس���باب 
تدف���ع النش���اء األعمال ف���ي المملكة 
والس���ؤال ربم���ا يك���ون “لم���اذا لي���س 

البحرين”.
المدي���ر  وه���و  حي���در  حس���ن  أم���ا 
س���تارت   500“ لصن���دوق  اإلقليم���ي 
آب” فأش���ار إلى أن الصندوق ومقره 
الوالي���ات المتح���دة كان يبح���ث عن 
فرص التوس���ع ووجد ف���ي البحرين 
الكثي���ر من الممي���زات الت���ي تميزها 
عن غيرها م���ن الدول. قائال “ اعتقد 
أن البحرين هي من أفضل الوجهات 
 100 بنح���و  قمن���ا   )...( لالس���تثمار 
استثمار في الس���نوات الماضية في 
الش���رق األوس���ط وش���مال افريقي���ا، 
اسكتش���فنا الكثي���ر م���ن الف���رص في 
المنطق���ة، واعتق���د أن البحري���ن من 

أفضل األماكن لالستثمار”.
أما مؤسس مس���رعة أعمال “برينك” 
ياس���ين أبوداود فأشار إلى أنه حين 
هون���غ  ومقره���ا  المس���رعة  بحث���ت 
كون���غ، ع���ن إقام���ة فروع في ش���رق 
آس���يا، نظ���رت في ع���دد م���ن الدول، 
ووج���دت أنه م���ن المناس���ب أن يتم 
افتتاح فرع للمس���رعة في البحرين، 
المحلي���ة  التش���ريعات  أن  موضح���ا 
جاذب���ة للمس���تثمرين، بالمقارن���ة مع 
ال���دول المجاورة، اذ يمك���ن التعامل 
م���ع الكثير من المواطنين والش���باب 
الت���ي  ال���دول  بع���ض  م���ع  مقارن���ة 

يق���ل فيه���ا التعام���ل م���ع المواطنين 
المحليي���ن، معتب���را أن ف���ي المملك���ة 
ت���وازن فري���د م���ن جمي���ع العناص���ر 

البشرية.
أن  إل����ى  كان����و  أش����ار  جانب����ه،  م����ن 
الغرف����ة تعمل من خ����الل المجالس 
المش����تركة عل����ى أن تك����ون جس����ر 
بين المس����تثمرين ورج����ال األعمال 
بين ال����دول المختلفة، الفتًا إلى أن 
عمل الغرفة الرئيس����ي ينصب على 
تس����هيل وح����ل جمي����ع الصعوب����ات 
التي تواجه المستثمرين وأصحاب 

األعمال.

وأثنى كانو على تجربة وزارة التجارة والصناعة والسياحة التي قامت  «
بتشغيل مركز البحرين للمستثمرين، والتي سهلت تأسيس الشركات 

واختصار اإلجراءات. أما خالد القعود من صندوق العمل “تمكين” فأشار 
إلى أن الصندوق يعمل على عدد من المسارات التي ساهمت بشكل كبير 
في تحفيز القطاع الخاص، سواء بالتمويل أو التدريب أو االستشارات، وأنه 

مستمر في استكشاف أي فرص لمساعدة القطاع الخاص من أجل تنميته.

جانب من المنتدى

النفط يصعد لتوقعات 
بخفض المعروض

ارتفعت أس����عار النفط أمس االثنين مع 
توقع التجار أن تضغط الس����عودية أكبر 
مص����در للنف����ط ف����ي العالم عل����ى منظمة 
أوب����ك لخف����ض اإلم����دادات ق����رب نهاية 
الع����ام. وعل����ى الرغ����م م����ن ذل����ك، يظ����ل 
القل����ق يس����يطر عل����ى األس����واق وس����ط 
أكب����ر  بي����ن  ش����ديدة  تجاري����ة  خالف����ات 
اقتصادي����ن ف����ي العالم، وهم����ا الواليات 
المتحدة والصين. ,س����جل خام القياس 
العالم����ي مزي����ج برن����ت ف����ي عقود ش����هر 
أقرب اس����تحقاق 67.21 دوالر للبرميل، 
بارتفاع 45 س����نتا أو %0.7 عن اإلغالق 
الس����ابق.وارتفع خام غرب تكس����اس 58 
س����نتا أو واحد بالمئ����ة إلى 57.04 دوالر 

للبرميل.

سنغافورة - رويترز

20 نوفمبر 2018 الثالثاء
12 ربيع األول 1440

“هواوي” تفتتح مختبرا لألبحاث بالبحرين
ال���رم���ي���ح���ي: ت����واج����د ال���ش���رك���ة ف����ي ال��م��م��ل��ك��ة ي��ح��ف��ز ال���ش���رك���ات ال��ص��ي��ن��ي��ة

ذكر مس���ؤول بحريني أن ش���ركة هواوي الصينية س���تفتح مختبرات تقنية في البحرين في الوقت الذي تواصل فيه الش���ركة تعزيز 
تواجدها من خالل مقرها اإلقليمي في المنامة. وتأتي هذه التطورات مع زيارة قام بها الوفد االقتصادي إلى الصين لمقر التصنيع 

واألبحاث لشركة هواوي في مدينه شينجن الصينية.

واطل���ع الوف���د البحرين���ي، ال���ذي ض���م محاف���ظ 
محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
وصناع���ة  تج���ارة  غرف���ة  ورئي���س  خليف���ة  آل 
البحرين س���مير ناس باإلضافة لعضوي مجلس 
إدارة الغرفة خالد نجيبي ووليد كانو والس���فير 
البحريني لدى الصين أنور عبدهللا خالل زيارته 
للش���ركة المتخصص���ة ف���ي قط���اع التكنولوجيا 
والهوات���ف النقال���ة، عل���ى جوان���ب م���ن خطوط 
اإلنتاج للش���ركة والتعرف على تجارب الش���ركة 

المختلفة في القطاع التكنولوجي.
التنمي���ة  لمجل���س  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
االقتصادي���ة خال���د الرميحي إن تواجد ش���ركة 
ه���واوي ف���ي البحرين مهم ج���دا، ومنحها زخما 
كبي���را، مش���يرا إل���ى أن البحري���ن تع���ول كثي���را 

عل���ى تواجد هواوي من أج���ل جذب المزيد من 
االستثمارات الصينية الكبيرة إلى المملكة.

وأضاف الرميحي أن توس���ع ش���ركة هواوي في 
البحرين سيش���كل دعامة قوية لجهود المملكة 
ف���ي ج���ذب االس���تثمارات، الفتا إل���ى أن وجود 
مث���ل هذه الش���ركات س���يوفر المزي���د من فرص 
العم���ل، باإلضاف���ة إلى وض���ع البحري���ن كوجهة 

رئيسة للعديد من الشركات مستقبال.

 تدريب طلبة الجامعات

وتاب���ع الرميح���ي “أن ه���واوي ب���دأت من���ذ فترة 
ف���ي ط���رح برنامجه���ا الخ���اص بتدري���ب طلب���ة 
الجامعات ف���ي البحرين كجزء من اس���تثمارها 
في التعليم والتدري���ب من أجل تأهيل الكوادر 

الوطني���ة الق���ادرة عل���ى االنخ���راط ف���ي أعم���ال 
الش���ركة، مضيف���ا أن ه���واوي تس���تعد لالحتفال 
بمرور 10 س���نوات على تواجده���ا في البحرين 
من خ���الل احتفال س���يقام ف���ي 21 نوفمبر في 
جامع���ة بوليتيكنك، حيث س���يتم افتتاح قاعة 
هواوي وهي عبارة ع���ن مختبر أبحاث بتمويل 

كامل من الشركة.
محافظ���ة  محاف���ظ  أش���اد  جهت���ه،  م���ن 
آل  عبدالرحم���ن  ب���ن  هش���ام  العاصمة،الش���يخ 
خليف���ة، بم���ا تنفذه ش���ركة هواوي من مش���اريع 
كب���رى ف���ي مج���ال التكنولوجي���ا واالتص���االت، 
وق���ال “البحرين لديها آفاق كبي���رة من التعاون 
م���ع ش���ركة ه���واوي وذل���ك نظي���ر م���ا تمت���ع ب���ه 
المملك���ة بجمل���ة م���ن التس���هيالت والمحف���زات 

ل���رأس الم���ال األجنب���ي مس���تفيدة مم���ا لديه���ا 
م���ن بيئ���ة تنظيمي���ة متقدم���ة ومس���تقرة تمتاز 
بالش���فافية والجاذبية، مضيفا أن ذلك تجس���ده 
رغبة جادة في إطار تطوير العالقات التجارية 
بي���ن البلدي���ن الصديقي���ن وأصح���اب األعم���ال 

البحرينيين والصينيين”.

 هواوي ستقود القطاع عالميا

م���ن جانب���ه، ق���ال النائ���ب األول لرئي���س غرف���ة 
تج���ارة وصناع���ة البحري���ن، خال���د نجيب���ي، إن 

هواوي بم���ا تملكه من إمكان���ات فنية ومعرفية 
س���تكون قائ���دة لقط���اع االتص���االت ف���ي العالم 
خ���الل الس���نوات القليل���ة المقبلة، الفت���ا إلى أن 
الش���ركة تس���ير بخط���وات ثابت���ة نح���و ذلك من 
التقنيات المبتكرة والبنية القوية التي تمتلكها.
وأوضح نجيبي أن نسبة البحرينيين العاملين في 
هواوي البحرين تصل إلى %10، كاشفا عن وجود 
تع���اون مش���ترك بين الش���ركة و”تمكي���ن” ومجلس 
التنمية االقتصادية م���ن توفير فرص للبحرينيين 
لي���س ف���ي المج���ال االداري فق���ط ب���ل حت���ى ف���ي 
المج���ال الفني، متوقعا ارتفاع نس���بة البحرنة في 

الشركة الى %20، خالل السنوات المقبلة.

وأضاف أن هواوي لديها ما يقارب 27  «
ألف موظف في جميع خطوط إنتاجها 

في الصين، كما لديها ما يقارب 600 
موظف في المملكة وتسعى إلى 

جلب 150 موظفا من الصين من أجل 
تعزيز مركزها في البحرين ليكون 

مركزا رئيسا في المنطقة.

زيارة الوفد لهواوي

علي الفردان من هانغتشو )الصين(

نس���مع عن القضاء المستعجل. فما هو؟ ولماذا االستعجال؟. إن قانون المرافعات المدنية 
والتجارية في البحرين ينظم القضاء المستعجل واألمر ليس متروكا لرغبة األشخاص أو 
هويتهم. قاضي األمور المس���تعجلة يفصل وبصفة مؤقتة، في المس���ائل المستعجلة التي 
يخش���ى عليها من فوات الوقت، مع عدم المس���اس بأصل الحق. القانون ال يحدد المسائل 
المس���تعجلة تحدي���دا نهائي���ا، ولكن االس���تعجال يتوق���ف على طبيعة ما ح���دث أو يحدث 
ومدى أهمية التدخل المس���تعجل للعدالة الناجزة.يجوز، لمن يخش���ى ضياع معالم واقعة 
يحتم���ل أن تصب���ح نزاع أمام القض���اء، الطلب من قاضى األمور المس���تعجلة في مواجهة 

ذوي الشأن، االنتقال للمعاينة مع مراعاة األحكام المبينة في القانون.
كما يجوز، لمن يخش���ى فرصة االستش���هاد بش���اهد على موضوع لم يع���رض على القضاء 
ويحتمل عرضه عليه أن يطلب من قاضى األمور المس���تعجلة س���ماع ذلك الشاهد. ويقدم 
الطل���ب بالطرق المقررة لرفع الدعوى المس���تعجلة. وعند تحق���ق الضرورة، يحكم القاضي 
بس���ماع الش���اهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود. وأيضا، عند الشروع 

بالهروب أو تهريب األصول، أو إنهاء العمل.. وغيره.
ويج���وز لقاض���ي األمور المس���تعجلة أن يأمر، بناء على طلب ذوي الش���أن، بتعيين حارس 
قضائ���ي عل���ى األم���وال المحجوزة أو الت���ي يقوم في ش���أنها نزاع ويكون الح���ق فيه غير 
ثاب���ت ويتهدده���ا خطر عاجل، ويتكف���ل الحارس بحفظها وادارتها مع تقديم حس���اب إلى 
من يثبت له الحق تحت إش���راف المحكمة. وهكذا تقام الدعوى المس���تعجلة بالئحة تقدم 
إلى قس���م تس���جيل الدعاوى، وعلى القس���م أن يحدد في يوم تقديم الالئحة جلس���ة لنظر 

الدعوى في موعد ال يقل عن أربع وعشرين ساعة ويجوز تقليص هذا الميعاد.
إن غ���رض القان���ون واضح، لكن نالحظ “الهلع والجزع” وكثرة اللجوء للقضاء المس���تعجل 
بالرغم من انعدام ما يرمي له المشرع. هذه التصرفات غير سليمة وكثيرا تصدر األحكام 

برفضها تماما. 

القضاء المستعجل
د. عبد القادر ورسمه *

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@waresamalc.com

اتفق���ت الدول األعضاء ف���ي المكتب الدولي 
ل���أوزان والمقايي���س عل���ى اعتم���اد التعريف 
الجديد لقيم���ة الكيلوجرام وذلك اعتبارا من 
20 ماي���و 2019، ف���ي احتف���ال دول���ي وق���رار 
تاريخي جرى يوم 16 نوفمبر الجاري. وجاء 
ه���ذا القرار بع���د جهود من األبح���اث الطويلة 
اس���تمرت لعدة س���نوات، حيث اتفقت الدول 
60 دول���ة  األعض���اء ف���ي المكت���ب وعدده���ا 
توج���ت ه���ذه الجه���ود باإلع���الن عنه���ا ف���ي 
المؤتم���ر العام الس���ادس والعش���رين للمعايير 
واألوزان ف���ي فرس���اي بفرنس���ا، حيث صّوت 
المجتمع���ون على تغيير تعري���ف الكيلوغرام، 
وربطه إلى “ثابت بالنك”، وهو ثابت الفيزياء 

الكمية الذي ال يتغير أبدا. 
وأك���دت مدي���ر إدارة المواصفات والمقاييس 
ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة، إن 
وح���دة الكيلوجرام من الوحدات األساس���ية 

ف���ي النظ���ام الدول���ي للوحدات، حي���ث كانت 
المرجعية األساس���ية له وألكثر من 120 عاما 
عبارة عن كتلة من البالتينيوم بنس���بة 90 % 
وم���ن اإلريدي���وم بنس���بة 10 %، ومحفوظ���ة 
ف���ي وع���اء زجاجي خ���اص في مق���ر المكتب 
الدولي لأوزان والمقاييس الموجود بفرنسا. 

وأضاف���ت أن أح���د األس���باب المهم���ة إلع���ادة 
الكيلوج���رام  أن  ه���و  الكيلوج���رام  تعري���ف 
المرجع���ي الحالي لي���س ثابًتا، حيث فقد منذ 
إنش���ائه نح���و 50 ميكروغ���رام )كتل���ة تع���ادل 
رم���ش العي���ن(، لك���ن الدق���ة العلمي���ة تقتضي 

التحول إلى أسلوب أكثر ثباتا ودقة.

قال س����فير البحري����ن لدى الصين، 
أنور العبدهللا، على هامش منتدى 
البحرين – تشيجيانغ لأعمال عن 
العالق����ات المتمي����زة بي����ن البلدين 
المش����تركة،  االس����تثمار  وف����رص 
إن الممي����زات االس����تثمارية الت����ي 
للمس����تثمرين  البحري����ن  توفره����ا 
ومنه����ا حري����ة  عدي����دة  األجان����ب 
تملك الشركات. وبين السفير إلى 
أن تكلف����ة األعم����ال ف����ي البحرين 
ربم����ا تك����ون متدني����ة ف����ي بع����ض 
جوانبه����ا حت����ى أكث����ر م����ن الم����دن 
الصيني����ة، إذ أن تكلف����ة الغاز أقل، 
فسعر الغاز في البحرين يبلغ نحو 
3.25 دوالر ل����كل ملي����ون وح����دة 
حراري����ة، وه����و أقل بنح����و الثلث، 
للمؤسس����ات  الكهرب����اء  وس����عر 

الكبي����رة 0.7 دوالر لكل كيلو وات 
وه����و ن����ص الس����عر ف����ي المناط����ق 

الصينية الصناعية.
وتاب����ع “وه����ذا يعن����ي توفي����ر كبير 

للشركات الصينية المستثمرة “.
ولفت الس����فير إلى تط����ور القطاع 

الخ����اص وال����ذي بات يش����كل أحد 
للصناع����ة،  الرئيس����ة  المح����ركات 
مدعوم����ا بوج����ود “تمكي����ن” ال����ذي 
واالستش����ارات  التموي����ل  ق����دم 
والتدري����ب ألكث����ر م����ن 100 أل����ف 

مؤسسة منذ انطالق عمله.

احتفالية اعتماد التعريف الجديد للكيلوجرامالسفير العبدالله متحدثا في المنتدى 

قرار من الدول األعضاء بالمكتب الدولي لألوزان والمقاييس توفي��ر كبي��ر للش��ركات المس��تثمرة ف��ي المملكة

العمل بالتعريف الجديد للكيلوجرام 2019 السفير البحريني بالصين: نحن األقل تكلفة
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كشف وكيل وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني لش���ؤون األشغال أحمد 
الخياط أن تنفيذ األعمال اإلنش���ائية لتشييد 
جس���ر علوي لتقاطع الشيخ خليفة بن سلمان 
مع الش���يخ عيس���ى بن س���لمان “تقاطع س���ار” 

خالل أسبوعين، بكلفة 13.75 مليون دينار.
وأوض���ح الخي���اط - للصحافيين على هامش 
فعالي���ات مع���رض البحرين الدول���ي للطيران 
2018 - أن المقاول سيس���تغرق فترة تتراوح 
ما بين 18 ش���هًرا إلى 24 شهًرا إلنشاء الجسر 
العل���وي الجدي���د الذي يعد من أه���م أولويات 
ال���وزارة؛ نظ���ًرا لالزدح���ام الم���روري الحاصل 

حالًيا بالمنطقة.
وأش���ار الخياط إلى أن “تقاطع س���ار” سينقل 
الحرك���ة المرورية من ش���ارع الش���يخ خليفة 
ب���ن س���لمان، على أن يعتلي الجس���ر ش���ارعي 
الش���يخ خليف���ة بن س���لمان والش���يخ عيس���ى 
ب���ن س���لمان، ثم يكون التقاء الجس���ر بش���ارع 

الشيخ عيسى بن سلمان.
ذي  الجدي���د  العل���وي  الجس���ر  ط���ول  ويبل���غ 
مسارين 13.45 متر؛ لتوفير انسياب الحركة 
المرورية القادمة من جهة الشمال على شارع 
الش���يخ خليف���ة ب���ن س���لمان مباش���رة باتجاه 
الش���رق على شارع الشيخ عيسى بن سلمان، 
وبالتال���ي خفض االزدح���ام المروري الحاصل 
على ش���ارع الشيخ خليفة بن سلمان. ويعتبر 
اإلس���تراتيجية  المش���اريع  أح���د  المش���روع 
الممول���ة م���ن الصن���دوق الس���عودي للتنمي���ة 

ضمن برنامج الدعم الخليجي.
م���ن  القادم���ة  المروري���ة  الحرك���ة  أن  يذك���ر 
الش���مال من ش���ارع الش���يخ خليفة بن سلمان 
والمتجه���ة إل���ى ش���ارع الش���يخ عيس���ى ب���ن 
س���لمان، تقدر بأكثر من 4 آالف مركبة/ساعة 
خ���الل س���اعات ال���ذروة للوصول إل���ى مدينة 
عيس���ى وس���لماباد ومنطق���ة بوق���وة وجنوب 
المنامة، وفقا للدراسة والمسوحات المرورية 

التي قامت بها الوزارة.
للمنعط���ف  االس���تيعابية  الطاق���ة  أن  علًم���ا 
ي���ؤدي  900 سيارة/س���اعة فق���ط مم���ا  تبل���غ 
إل���ى تك���دس المركب���ات عليه، كما أن س���رعة 
المركب���ات تنخف���ض تدريجًي���ا كلم���ا اقت���رب 
الس���ائق م���ن )المنعط���ف(، وبالتال���ي تتش���كل 
االزدحامات المرورية على ش���ارع خليفة بن 

سلمان.
والمزاي���دات  المناقص���ات  مجل���س  وكان 
فت���ح يوم 17 ماي���و الماض���ي مناقصة وزارة 
األش���غال للعط���اءات المالية للحزم���ة األولى 
إلنش���اء جس���ر عل���وي لالنعط���اف يس���اًرا من 
جهة الشمال لشارع الشيخ خليفة بن سلمان 
إلى جهة الش���رق على ش���ارع الش���يخ عيسى 
بن س���لمان مع تنفي���ذ التحس���ينات المرتبطة 
بالمش���روع، تق���دم إليه���ا 3 عط���اءات، أقلها ب� 
12.9 ملي���ون دين���ار، في حي���ن أكبرها بقرابة 

18.5 مليون دينار.

كلفــة “تقاطــع ســار”
وك���ي���ل “األش������غ������ال”: األع����م����ال اإلن���ش���ائ���ي���ة ت���ب���دأ خ�����ال أس��ب��وع��ي��ن

الخياط مصرحا للصحافيين           )تصوير: رسول الحجيري(

”Haldor Topsoe“توثيق عالقات “جيبك” و
البتروكيماويات” لصناّعة  “الخليج  ي���زور  الهولندية  ال��ش��رك��ة  وف��د 

Hal-  ����ام وف���د رفي���ع المس���توى م���ن ش���ركة “
اس���تطالعية  بزي���ارة  العالمي���ة   ”dor Topsoe
لمقر ش���ركة الخلي���ج لصناع���ة البتروكيماويات 
“جيب���ك”، وذلك يوم 12 نوفمب���ر الجاري، وضم 
الوف���د الزائ���ر ع���دد م���ن أعض���اء مجل���س إدارة 

الشركة واإلدارة التنفيذية.
وصول���ه  ل���دى  الوف���د  اس���تقبال  ف���ي  وكان 
المس���اعد،  الع���ام  المدي���ر  الش���ركة،  مق���ر  إل���ى 
فاض���ل األنص���اري، وع���دد م���ن أعض���اء اإلدارة 
التنفيذي���ة، ونائ���ب رئيس نقابة العم���ال، وعدد 
من المس���ؤولين بالش���ركة، حيث نقل األنصاري 
تحي���ات رئيس الش���ركة، عبدالرحم���ن جواهري 
المتواجد خارج المملكة في زيارة عمل رسمية، 
مرحبًا بوفد ش���ركة “Haldor Topsoe” ومؤكدًا 
أن ه���ذه الزي���ارة تص���ب في مصلح���ة العالقات 
الثنائي���ة بين الش���ركتين. ثم ق���ام أعضاء الوفد 
والتعل���م  القي���ادة  ألكاديمي���ة  تفقدي���ة  بزي���ارة 
بالش���ركة، واطلعوا عل���ى البرامج الت���ي تقدمها 

األكاديمية لتطوير القوى العاملة، كما ش���اهدوا 
نموذجًا مصغرًا للمصانع وتعرفوا على التقنيات 
التصني���ع  مج���ال  ف���ي  المس���تخدمة  الحديث���ة 
والعمليات التشغيلية بالشركة. واطلع الضيوف 
التدريبي���ة  واألنش���طة  البرام���ج  عل���ى  كذل���ك 
التابعة ألكاديمية التعلم والقيادة ومركز التعلم 
اإللكترون���ي. كما تم كذلك تقديم عرض ش���امل 
ح���ول طبيعة عم���ل الش���ركة ومنتجاته���ا عالية 
الجودة ومراحل العمليات التشغيلية.  ثم اطلع 
الوف���د على مصانع الش���ركة التي تم تش���ييدها 
عل���ى أح���دث وس���ائل التكنولوجي���ا وتجهيزه���ا 
وفق���ًا آلخ���ر م���ا أنتجت���ه التقني���ة الصناعية في 
العال���م، كم���ا تع���رف الضي���وف ع���ن كث���ب عل���ى 
مجموع���ة م���ن المش���اريع البيئي���ة الت���ي نفذتها 
الش���ركة داخ���ل مجمعه���ا الصناعي. م���ن جانبه، 
أش���اد جواه���ري بالعالق���ة الوطي���دة التي تربط 
جيبك بالشركة الهولندية والتي تمتد إلى قرابة 
األربعي���ن س���نة، وتحدي���دًا من���ذ ب���دء العمليات 

التشغيلية لمصانع األمونيا والميثانول في عام 
Hal-“ 1985م حي���ث تعتمد جيبك على ش���ركة

dor Topsoe” ف���ي توريد المواد المحفزة التي 
تستخدمها، معربًا عن سعادته للمستوى الرفيع 
من الصالت بين الشركتين، موضحًا أن الشركة 
الدانماركي���ة وبصفته���ا ش���ركة عالمي���ة م���وردة 
للتكنولوجيا المتطورة والم���واد المحفزة، فإنها 

تس���عى م���ن خالل تعاونه���ا الوثيق م���ع “جيبك” 
إلى توسيع عملياتها وتواجدها في البحرين.

م���ن جانبه، أع���رب نائب رئي���س مجلس اإلدارة 
بش���ركة “ Haldor Topsoe”عن شكره وتقديره 
للحفاوة الكبيرة التي قوبل بها والوفد المرافق، 
مؤكدًا إعجابه الكبير بما شاهده من تطور كبير 

في مصانع “جيبك” ومرافقها.

صورة جماعية مع الوفد الزائر

سترة - جيبك

المنامة - نسيج

أعلن���ت ش���ركة نس���يج ع���ن مش���اركتها كراع 
عق���اري حص���ري لمع���رض “الجواه���ر العربية 
2018” ال���ذي ينطل���ق الي���وم، ويعتب���ر أضخم 
وأرقى مع���رض للمجوهرات والس���اعات في 
الش���رق األوس���ط. وق���ال مدي���ر عام الش���ركة 
أحم���د الحمادي “إننا س���عداء بمش���اركتنا في 
مع���رض الجواه���ر العربي���ة ال���ذي يعتب���ر م���ن 
أب���رز المع���ارض الس���نوية الت���ي تق���ام عل���ى 
أرض المملك���ة، وتش���هد حض���ورا كثيف���ا م���ن 
رج���ال األعم���ال والمش���ترين. يوف���ر لن���ا هذا 
المعرض منصة مثالية للوصول إلى ش���ريحة 
واس���عة من الزبائن المحتملين، وسيس���اعدنا 
ذلك ف���ي تعريفه���م بالمكان���ة البارزة لش���ركة 
نس���يج ف���ي القطاع العق���اري”. وأض���اف “إننا 
متحمس���ون جدا لع���رض مش���اريعنا العقارية 
الرائ���دة في البحرين، والتي نفتخر بتقديمها 
إل���ى المس���تثمرين والمش���ترين م���ن البحرين 
وال���دول المجاورة. تمتاز مش���اريعنا العقارية 
باحتوائها على أفكار مبتكرة ومرافق فاخرة 

توفر للقاطنين فرصة العيش برفاهية”.
وستعرض الشركة مش���روعها المميز والرائد 
دلموني���ا  جزي���رة  ف���ي  الواق���ع  في���و”  “كن���ال 

الصحية في جزي���رة المحرق، ويحتوي على 
المبان���ي متع���ددة الطواب���ق،  مجموع���ة م���ن 
س���كنية،  ش���قة   250 نح���و  س���تضم  والت���ي 
ومتاج���ر لقطاع التجزئ���ة ومطاعم ومحالت 
تجارية ومقاهي مطلة على البحيرة المزينة 
بمنظ���ر الش���الل المائ���ي، وبإطالل���ة مباش���رة 
على البحر، إضافة إلى المس���احات الخضراء 
رائع���ة  إط���الالت  س���توفر  الت���ي  والشاس���عة 

لسكان وزوار “كنال فيو”.

“نسيج”راعيا  لـ “الجواهر العربية”

تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ممثل���ة ب���إدارة فح���ص المع���ادن واألحجار 
مع���رض  ف���ي  الس���نوية  كعادته���ا  الكريم���ة 
الس���ابعة  بنس���خته  العربي���ة  الجواه���ر 
والعش���رون والذي س���يفتتح اليوم الثالثاء 
20 نوفمبر 2018، برعاية كريمة من رئيس 
األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  ال���وزراء صاح���ب 
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة وذل���ك بمركز 
البحري���ن الدول���ي للمع���ارض والمؤتم���رات 
ويس���تمر حت���ى ي���وم الس���بت 24 نوفمب���ر 

.2018

وتق���وم ال���وزارة بإج���راءات الرقاب���ة عل���ى 
العارضي���ن والتأكد م���ن التزامه���م بتطبيق 
المع���رض  بتنظي���م  الخاص���ة  الش���روط 
والتحق���ق م���ن م���دى مطابق���ة المعروضات 
لالش���تراطات الخاص���ة باألحج���ار الكريمة 
والمع���ادن الثمين���ة ف���ي البحري���ن، إضاف���ة 
إل���ى توعية ال���زوار والعارضي���ن بمجموعة 
القواني���ن الرقابي���ة واالش���تراطات الفني���ة 
المطلوب���ة وذلك لحفظ ح���ق كل طرف من 
األطراف في عملي���ات البيع التي تتم على 

هامش المعرض. 

المع���ادن  فح���ص  إدارة  جن���اح  ب���أن  علم���ًا 
 )L07( المع���رض  ف���ي  الكريم���ة  واألحج���ار 
س���يقوم أيض���ًا خ���الل ه���ذا الع���ام بتقدي���م 
خدمة الفحص والوسم الفوري لمشغوالت 
المعادن الثمينة وبرس���وم خاصة، بما يلبي 
حاج���ة الزوار والعارضين ف���ي التحقق من 
وكذل���ك  المباع���ة  المش���غوالت  مصداقي���ة 
التحق���ق م���ن األوزان الدقيق���ة للعارضي���ن 
وحماي���ة العالمات التجارية العالمية ضمن 
آلي���ة الرقاب���ة المعم���ول به���ا ف���ي البحرين. 
ل���ذا ف���إن الجمه���ور الكري���م مدع���و الغتنام 

ه���ذه الفرص���ة واالس���تفادة م���ن الخدم���ات 
فت���رة  أثن���اء  تق���دم  الت���ي  االس���تثنائية 
المعرض. ويحظى معرض هذا العام والذي 
يع���د الح���دث األكبر م���ن نوعه ف���ي منطقة 
الش���رق األوسط وش���مال افريقيا بمشاركة 
550 من كبري���ات دور العرض والمصممين 
مصنع���ي  ش���رائح  ومختل���ف  العالميي���ن 
المجوهرات ومش���غوالت المع���ادن الثمينة 
م���ن جمي���ع ق���ارات العال���م بالش���كل ال���ذي 
يلب���ي األذواق المختلف���ة لل���زوار ويراع���ي 

إمكانياتهم وخصوصياتهم.

البحري���ن  مص���رف  أعل���ن 
المرك���زي بأن���ه تم���ت تغطي���ة 
ISIN BH-( 211  إلإلصدار رقم
00062W49C3( م���ن صكوك 
الس���لم اإلس���المية الحكومية 
قصيرة األج���ل التي يصدرها 
المص���رف نياب���ة ع���ن حكومة 
قيم���ة  وتبل���غ  البحري���ن. 
دين���ار  ملي���ون   43 اإلص���دار 

يوم���ًا   91 اس���تحقاق  لفت���رة 
نوفمب���ر2018   21 ف���ي  تب���دأ 
إل���ى 20 فبراي���ر 2019. ويبلغ 
العائ���د المتوقع لهذه الصكوك 
%4.25 مقارنة بسعر 4.20% 
لإلص���دار الس���ابق بتاريخ 17 
أكتوب���ر 2018، علم���ا بأن���ه قد 
تم���ت تغطية اإلصدار بنس���بة 

.100%

43 مليون دينار لتغطية “التجارة” تشارك في “الجواهر العربية 2018””
صكوك سلم قصيرة األجل المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة -المصرف المركزي

أحمد الحمادي

أمل الحامد

أمل الحامد

إدراج 16 محطة وقود بشركة جديدةلتنظيف خطوط توزيع الغاز
المغناطيسي” “التسرب  وتقنيات  بأدوات ذكية  الفحص  “بابكو”إجراء  ل�  مملوكة  دينار  ألف   250 مال  برأس  “تزويد” 

طرحت ش���ركة تطوير للبترول في جلسة 
أم���س  والمزاي���دات  المناقص���ات  مجل���س 
مناقصة لتنفيذ عمليات التنظيف الداخلي 
لخط���وط ش���بكة توزي���ع الغ���از تق���دم إليها 
عط���اءان، أقلهم���ا بنحو 2.8 ملي���ون دينار، 

في حين أكبرها بقرابة 2.9 مليون دينار.
ويش���تمل العمل في المناقصة على توفير 
جمي���ع الخدم���ات المطلوب���ة، بم���ا في ذلك 
اإلدارة،  الحص���ر،  ال  المث���ال  س���بيل  عل���ى 
العامل���ة،  والق���وى  واإلب���الغ،  واإلش���راف، 
والمصن���ع، والمع���دات، والم���واد، والم���واد 
االس���تهالكية، والنقل، وم���ا إلى ذلك لعزل، 
)انتلجن���ت  داخلًي���ا  والتنظي���ف  وتنقي���ة، 
بجن���ج(، وكذلك القي���ام بأعم���ال التفتيش 

الغي���ر متصل عن طري���ق األدوات الذكية، 
والتعاق���د عل���ى خط���وط أنابي���ب مختارة 

لشبكة توزيع الغاز )جي. دي. ان(.
باس���تخدام  الفح���ص  إج���راء  ويت���م 
أدوات ذكي���ة تس���تخدم تقنيات التس���رب 

المغناطيس���ي )Flux Fleakage( )MFL( أو 
.)Ultrasonic )UT

وفتح المجلس أمس في جلسته مناقصة 
وحيدة لشركة تطوير بإجمالي عطاءين.

يش���ار إلى أن المجلس بدأ في ش���هر يوليو 
الماضي بعقد جلستين أسبوعيتين يومي 
االثني���ن والخمي���س لفتح العط���اءات بدل 
جلس���ة واح���دة كم���ا ه���و متع���ارف علي���ه، 
حرًص���ا من���ه عل���ى تس���ريع وتي���رة عم���ل 
الجه���ات الحكومية المتصرفة وتس���هيلها 
وعدم تأخير س���ير عمله���ا وتحقيق المزيد 
م���ن الفاعلي���ة والكف���اءة لجمي���ع األطراف 

المشاركة.

ق���ال مدي���ر ع���ام المش���اريع الخاص���ة ف���ي 
ش���ركة نفط البحرين “بابكو” خالد الصباغ 
إن الشركة ستؤسس شركة خاصة إلدارة 
له���ا  التابع���ة  الوق���ود  محط���ات  وتطوي���ر 
باس���م “تزويد” وبرأس مال يبلغ 250 ألف 
دين���ار مملوك���ة بالكامل ل���� “بابك���و”، وذلك 
ضمن مش���روع خصخصة قطاع محطات 

خدمات الوقود التابعة للشركة.
أعض���اء  بح���ث  اآلن  يت���م  أن���ه  وأض���اف 
مجلس اإلدارة للشركة، والذي تم تقديمه 
لمجل���س إدارة ش���ركة “بابك���و، وم���ن ث���م 
سيتم إش���هارها رس���ميا بعد تسجيلها في 
وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة، فيما 
س���يتم إدراجها في بورص���ة البحرين بعد 

عامين من التش���غيل بعد أن تدقق األرباح 
المس���جلة له���ا وتدقيقه���ا م���ن قبل ش���ركة 
وذل���ك  الخارج���ي،  والتدقي���ق  محاس���بة 

حسب شروط االكتتاب.

محط���ة   16 إدراج  س���يتم  أن���ه  وأوض���ح 
إل���ى  بالكام���ل  مملوكي���ن  مبدئي���ا  وق���ود 
“بابك���و”، مبيًنا أن هناك خططا الفتتاح 10 
محط���ات وق���ود ف���ي المناطق اإلس���كانية 
الجديدة مثل البس���يتين والمعامير والحد 
ومدين���ة س���لمان، ومحطتين ف���ي منطقة 
البدي���ع إحداها قريب من منطقة المقش���ع 
واألخ���رى داخ���ل البدي���ع خالل الس���نوات 
الخم���س المقبل���ة بكلفة ملي���ون دينار لكل 

محطة، أي بإجمالي 10 ماليين دينار.
م���ن جانب آخر، قال إن بطاقات “س���ديم” 
التابعة لش���ركة “بابكو” س���اعدت الشركات 
عل���ى ضبط إنف���اق الوقود باعتب���ار أن كل  

بطاقة مخصصة لسيارة واحدة فقط.

خالد الصباغ

زينب العكري من الصخير

2.8
مليون دينار

13.75
م���ل���ي���ون دي���ن���ار
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عرض وطلب

18/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -163620( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: لطيفة ابراهيم محمد شريف العوضي
االسم التجاري الحالي: مدينة العوضي االلكترونية
االسم التجاري المطلوب: مدينة العوضي للتكييف

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية المنزلية

قيد رقم
66955-4

شقة / محل
0

بناية
59ب

شارع / طريق / ممر
354

مجمع
307

14/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-162161( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: عمر عثم���ان رحمةهللا س���يد  تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى السيدة/ سيما تازين سيد هاشم عمر عمر قادر 

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

رقم القيد
77969-3

االسم التجاري
صالون وست مان

15/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -163024( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الس���يدة/ رقية عبدالمحسن علي محمد علي سلمان بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة/ ايمان السيد جعفر محمد هاشم

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

رقم القيد: 98451-01
االسم التجاري: مركز رقية للتجميل

نوع النشاط: تصفيف الشعر وانواع التجميل األخرى - نسائي
العنوان: محل رقم:11 - مبنى: 692 - طريق: 99 - مجمع: 814 مدينة عيسى

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

العملیات البسیطة : الثآلیل ،األکیاس الدهنیة ..الخ

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية
 إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 15188 - التاريخ: 15/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2018-162794( لسنة 2018

بشأن تحويل مؤسسة فردية
 إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
قد تقدمت إليها الس���يدة/ نفيس���ة الس���يد نعمة خليل احم���د المالكة ل� 
المغادرون 24 للحجوزات )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد 
رقم 39338-2 تطلب تحويل المؤسس���ةالمذكورة إلى ش���ركة الش���خص 

الواحد، برأسمال وقدره 20000 دينار لتصبح مملوكة لها وبإسمها.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
قد تقدمت إليها الس���يد/ بدر احمد س���لمان كيكس���و المالك ل� كيكس���و 
للتج���ارة الحديث���ة )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
15188 تطلب تحويل المؤسس���ةالمذكورة إلى شركة الشخص الواحد 
ويصبح مالمها  ش���ركة بدر احمد كيكس���و ش.ش.و ، برأس���مال وقدره 

175٫000 دينار بحريني.

القيد: 67267 - التاريخ: 15/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )162422( لسنة 2018
بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة الفياصل ألدوات البناء والنجارة الخفية ذ.ذ.م

القيد: 1-116345 - التاريخ: 29/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة العقول العظيمة للتجارة ذ.ذ.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
اصحاب ش���ركة الفياصل ألدوات البناء والنجارة الخفية ذ.ذ.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 67267، طالبين تغيير اسم المجموعة للشركة
من: الفياصل ألدوات البناء والنجارة الخفية ذ.ذ.م
AL FAYASIL BUILDING MATERIALS & CARPENTRY WLL

الى: الفياصل لمواد البناء ذ.م.م
AL FAYASIL BUILDING MATERIALS WLL

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة اصحاب ش���ركة العقول العظيم���ة للتجارة ذ.ذ.م المس���جلة بموجب القيد 
رقم 1-116345، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة   العقول العظيمة للتجارة 

ذ.ذ.م إلى جريت مايندز للتكنلوجيا والحلول 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
اعالن رقم )9999( لسنة 2018

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية 
شركة شركة كاسلك هوم بايسو المحدودة ش.ش.و لمالكها علياء عبدهللا 

علي ابراهيم سلمان

19/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -155679( لسنة 2018
بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية 

شركة هوم هو المحدودة ش.ش.و - لمالكها علياء عبدهللا علي ابراهيم
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا الس���يدة/ علي���اء عبدهللا عل���ي ابراهي���م س���لمان باعتباره 
المصفي القانوني  لش���ركة كاس���لك هوم بايس���و المح���دودة ش.ش.و 
لمالكه���ا علياء عبدهللا علي ابراهيم س���لمان، المس���جلة كش���ركة ذات 
مس���ئولية مح���دودة بموجب القيد رق���م 101977، طالبا إش���هار انتهاء 
أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل 
التج���اري، وذل���ك وفق���ا ألح���كام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الص���ادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا الس���يدة/ علي���اء عبدهللا عل���ي ابراهي���م س���لمان باعتباره 
المصفي القانوني  لشركة هوم هو المحدودة ش.ش.و - لمالكها علياء 
عب���دهللا علي ابراهيم، المس���جلة كش���ركة الش���خص الواح���د بموجب 
القي���د رق���م 102191-1، طالب���ة إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة 
تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

18/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-164053( اعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري )قيد 3-47132 االسم التجاري )تيقو جاليري(

تقدم إلينا السيد ابراهيم محمد حسين حيدر بطلب تحويل/ المحالت التجارية 
الى عاتقة السيد محمد حسين حيدر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
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عرض وطلب
+973 17111502

+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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كل دول الخليج 
تحضر قمة الرياض

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، 
خالد الجارهللا، إن القمة الخليجية 

التي ستعقد في ديسمبر المقبل 
بالعاصمة السعودية الرياض، 

ستحضرها جميع دول مجلس 
التعاون الخليجي، وفق ما نقلت 

وكالة األنباء الكويتية )كونا(. وأعرب 
الجارهللا عن توقعاته وتفاؤله بأن 

يكون مستوى التمثيل في القمة 
عالًيا ويليق بتجربة مجلس التعاون 

ويجّسد حرص قادة دوله في الحفاظ 
على هذه التجربة الرائدة. وذكر 

أن هذه القمة “تمثل بارقة أمل في 
إعادة إحياء الجهود الهادفة الحتواء 

الخالف الخليجي الذي طال أمده”.

أعلن دعم��ه للجهود األممية من أجل إنه��اء الحرب في اليمن

خادم الحرمين: يجب وضع حد إليران

دعا خادم الحرمين الش���ريفين العاهل الس���عودي الملك س���لمان بن عبدالعزيز المجتمع الدولي لوضع حد لنش���اطات إيران “التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”، وأكد 
أمس االثنين دعم المملكة لجهود األمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن. وقال الملك سلمان خالل كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال السنة ال�3 من الدورة ال�7 

لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس في الرياض، إن “إيران تعمل على إثارة الفوضى والخراب في دول المنطقة”.

“دأب���ت  طه���ران  أن  إل���ى  وأش���ار 
دول  ش���ؤون  ف���ي  التدخ���ل  عل���ى 
المنطقة ورعاي���ة اإلرهاب”، مؤكدا 
عزم ب���الده على محارب���ة التطرف 

واإلرهاب.
وأوض���ح “لقد دأب النظام اإليراني 
على التدخل في الشؤون الداخلية 
لل���دول األخ���رى ورعاي���ة اإلرهاب، 
ف���ي  والخ���راب  الفوض���ى  وإث���ارة 
العدي���د م���ن دول المنطق���ة، وعلى 
المجتم���ع الدولي العمل على وضع 
اإليران���ي  النظ���ام  لبرنام���ج  ح���د 
الت���ي  نش���اطاته  ووق���ف  الن���ووي، 
ته���دد األم���ن واالس���تقرار”، مؤكدا 
دور الس���عودية القي���ادي بالمنطقة 

على محاربة التطرف واإلرهاب.
العاه���ل  ق���ال  ذل���ك،  ف���ي غض���ون 
الس���عودي إن ب���الده “تدع���م الحل 
السياس���ي ف���ي اليم���ن وفق���ا لقرار 
مجلس األمن والمبادرة الخليجية”، 
مضيفا أن الشرعية اليمنية توافق 
عل���ى المش���اركة ف���ي المش���اورات 
المقبل���ة ف���ي الس���ويد. ون���وه إل���ى 
أن وق���وف الس���عودية إل���ى جانب 
اليم���ن “ل���م يك���ن خي���ارا ب���ل واجبا 
االنقالبية”. للميليش���يات  للتص���دي 

واعتبر العاهل السعودي أن القضية 
قضيتن���ا  “س���تبقى  الفلس���طينية 
األولى ليحصل الفلس���طينيون على 
حقوقهم المش���روعة”، كم���ا دعا إلى 
ح���ل سياس���ي ف���ي س���وريا، يضمن 
ع���ودة الالجئين إلى وطنهم. وفيما 

أوض���ح:  الع���راق،  بالش���أن  يتعل���ق 
“إننا نش���يد بما تحق���ق من خطوات 
بي���ن  العالق���ات  لتوثي���ق  مبارك���ة 
اس���تمرار  إل���ى  متطلعي���ن  بلدين���ا، 
الجهود لتعزيز التعاون في مختلف 

المجاالت”.

ومن جهة أخرى، بّين الملك: “نعتز  «
بجهود رجال القضاء والنيابة 

العامة في أداء األمانة الملقاة على 
عاتقهم، ونؤكد أن هذه البالد لن 
تحيد عن تطبيق شرع هللا، ولن 

تأخذها في الحق لومة الئم”.

الرياض - وكاالت

الكويت - كونا

الملك سلمان نتبنى قيم الوسطية والتسامح واالعتدال

واشنطن - أ بأبوظبي - سكاي نيوز عربيةأبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس االثنين، أنه سيتم هدم 
قرية الخان األحمر ش���رقي القدس في الضفة الغربية قريبا، اس���تجابة لمطلب 

زعيم حزب البيت اليهودي المتطرف، نتفالي بينيت.

ويتراج���ع نتنياه���و به���ذا اإلعالن ع���ن قرار 
الش���هر  حكومت���ه  أعلنت���ه  ال���ذي  التجمي���د 
الماض���ي بتأجيل هدم القرية حتى إش���عار 
آخ���ر. ويأت���ي الق���رار الجديد، بعد س���اعات 
م���ن توصل رئيس الوزراء اإلس���رائيلي إلى 
اتف���اق مع بينيت، يبقى بموجبه األخير في 

الحكومة، ويحميها من السقوط.
ال���وزراء  رئي���س  سياس���ة  بيني���ت  وانتق���د 
بتأجي���ل ه���دم قري���ة الخان األحم���ر، وعدم 

تنفي���ذه ق���رارا قضائي���ا به���دم القرية 
وطردها من سكانها.

يتول���ى  ال���ذي  بيني���ت،  وطال���ب 
حقيبة التعلي���م، نتانياهو بتعديل 

مس���ار الحكومة السياسي واألمني 
كش���رط للبق���اء في الحكوم���ة، ومن 

القري���ة،  ه���دم  المطال���ب  بي���ن 

ف���ي  ال���ردع  “ق���وة  يس���مى  م���ا  واس���تعادة 
غ���زة”. ويعي���ش نح���و 200 ب���دوي بالخ���ان 
األحم���ر في أكواخ من الصفيح والخش���ب، 
ويرع���ون الماش���ية واألغنام. وتق���ع القرية 
ش���رقي القدس عل���ى الطريق الم���ؤدي إلى 
مدينة أريح���ا والبحر المي���ت، وتحاصرهم 
الجه���ات  م���ن  اإلس���رائيلية  المس���توطنات 
كافة. وكانت الحكومة اإلس���رائيلية قررت 
في 21 أكتوبر الماضي تأجيل هدم القرية، 
للبح���ث ع���ن خط���ط بديل���ة، قب���ل 

تنفيذ اإلخالء القسري.

وتزعم إسرائيل أن سكان  «
القرية يقيمون فيها بصفة “غير 
قانونية”، وأمهلتهم حتى األول 

من أكتوبر الجاري لهدم “كل 
المباني المقامة” فيها بأنفسهم.

توعد السفير اإليراني في العراق، إيرج مسجدي، الحكومة والشعب العراقيين 
بمواجه���ة “عواق���ب وخيم���ة” ف���ي حال تخل���ت بغداد ع���ن ال���واردات اإليرانية، 

استجابة للعقوبات األميركية األخيرة على إيران.

للحكوم���ة  الوعي���د  ه���ذا  كان  أن  وبع���د 
العراقي���ة حبي���س الغ���رف المغلق���ة، خ���رج 
اآلن للعل���ن، ال س���يما بع���د زي���ارة الرئي���س 
العراق���ي بره���م صال���ح إل���ى إي���ران، إذ ل���م 
يعل���ن موقف���ا واضحا م���ن العقوب���ات على 
إي���ران، كانت إي���ران تطمح لس���ماعه. وقد 
أطلق الس���فير اإليراني في العراق تهديده 
العراقيي���ن  والش���عب  للحكوم���ة  المباش���ر 
بع���د زي���ارة صالح، وه���دد بغ���داد بمواجهة 
ع���دة مش���كالت ف���ي ح���ال ق���ررت االلتزام 

بالعقوبات األميركية على بالده.
ول���وح مس���جدي بورق���ة الكهرب���اء والمواد 
يس���توردها  الت���ي  والصناعي���ة  الغذائي���ة 
الع���راق م���ن إي���ران، قائ���ال إن المش���كالت 
الناجمة عن تلك العقوبات “لن تقتصر على 
إيران وحدها”. وأبدى السفير اإليراني في 

بغ���داد امتعاض ب���الده من رف���ض الرئيس 
العراقي، خ���الل زيارته لطه���ران، التعاطي 
م���ع الضغ���وط اإليراني���ة م���ن أج���ل إب���داء 
موقف بخصوص العقوبات األميركية على 
إيران. ودعا مس���جدي الش���ركات اإليرانية 
إلى تخصيص المزيد من االستثمارات في 
المش���اريع التي تس���عى الحكومة العراقية 

الستقطاب استثمارات أجنبية لها.
وكش���ف مس���جدي أن الحكوم���ة العراقي���ة 
تس���عى إلى استقطاب اس���تثمارات أجنبية 
لتنفي���ذ 1200 مش���روع بقيم���ة 100 ملي���ار 

دوالر.

وأوضح أن 79 شركة إيرانية تعمل  «
في العراق إلنشاء محطات الطاقة 

والمصافي والفنادق والمالعب 
والمنازل بقيمة 8 مليارات دوالر.

وج���ه الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترام���ب أس���هم انتقادات���ه ص���وب األدمي���رال 
المتقاع���د ولي���ام ماكريف���ن، الذي ق���اد العملية الت���ي أدت إلى قت���ل زعيم تنظيم 

“القاعدة” أسامة بن الدن.

“واش���نطن  صحيف���ة  ذك���رت  م���ا  ووف���ق 
بوس���ت” األميركي���ة، ف���إن ترام���ب لطالم���ا 
ص���دارة  ف���ي  األميرك���ي  الجي���ش  وض���ع 
اهتمامات���ه، كم���ا أن���ه اس���تعان بالعديد من 
الضب���اط المتقاعدين للعمل كمستش���ارين، 
مضيف���ة “لكنه قرر اآلن التصعيد في وجه 

أحد القادة المحترمين”.
وخالل مقابلة مع “فوك���س نيوز صنداي”، 

بأن���ه  ماكريف���ن،  ترام���ب  وص���ف 
كلينت���ون  لهي���الري  داع���م 
وباراك أوبام���ا. وذكر ترامب 
الصحف���ي  م���ع  الح���وار  ف���ي 
كري���س واالس “ألم يكن من 
ل���و ألقين���ا القب���ض  األفض���ل 

ذل���ك  قب���ل  الدن(  )ب���ن  علي���ه 
الق���وات  بكثي���ر؟” وتاب���ع أن 

الخاص���ة تحت قي���ادة األدمي���رال عجزت 
ع���ن ذلك، عل���ى الرغم من أن م���كان إقامة 
يعل���م  كان  “ال���كل  معروف���ا  كان  الدن  ب���ن 
ذل���ك”، على حد قول الرئي���س. ويأتي هذا 
التصعي���د، بعد 3 أش���هر من نش���ر ماكريفن 
مقاال في “واش���نطن بوس���ت” ق���ال فيه إن 
زعام���ة ترام���ب تخج���ل األميركيي���ن ف���ي 
عي���ون أطفالهم”، كما وصفه العام الماضي 
ب�”أكب���ر تهديد يواج���ه الديمقراطية 

األميركية”.

وكان ماكريفن يعمل قائدا  «
لقوات البحرية والعمليات 
الخاصة، وهو الذي أشرف 

على عملية قتل بن الدن 
والقبض على الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.

ترامب ينتقد قائد عملية “قتل بن الدن”ايران تتوعد الشعب العراقينتنياهو يقرر هدم الخان األحمر
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بغداد - وكاالت

دبي - رويترز

نفت الرئاسة العراقية، أمس اإلثنين، أن يكون العراق يلعب دور الوساطة 
بين السعودية وإيران.

موقعه���ا  عل���ى  الرئاس���ة،  ونش���رت 
لخب���ر  وتوضيًح���ا”  “نفًي���ا  اإللكترون���ي، 
نشرته وس���ائل إعالم بأن “إيران تعرض 
التف���اوض على الس���عودية، وأن الرئيس 
العراقي اقترح التوّس���ط وحمل رس���الة 
للري���اض م���ن نظي���ره اإليران���ي”. ونف���ت 
الرئاس���ة الخبر، وش���ّددت على “ضرورة 

أخ���ذ المعلومات الدقيقة م���ن مصادرها 
الموثوق���ة”. وأضاف���ت: “نك���ّرر م���ا قال���ه 
رئي���س الجمهوري���ة بره���م صال���ح ف���ي 
جمي���ع لقاءات���ه م���ن أن الع���راق ال يلعب 
لض���رورة  س���عيه  بق���در  الوس���اطة  دور 
تجني���ب الع���راق تداعيات الص���راع في 

المنطقة”.

قال مس���ؤول ف���ي وزارة االقتص���اد اإلماراتي���ة لرويترز أم���س اإلثنين إن 
بالده ملتزمة تماًما بالعقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على إيران 

الشهر الجاري رغم أن ذلك يعني تراجًعا جديًدا في التجارة مع طهران.

وانتهج���ت أبوظبي موقًفا متش���دًدا من 
طه���ران رغ���م أن دب���ي المرك���ز التجاري 
���ا  ���ا ش���ريًكا تجاريًّ بالب���الد كان���ت تقليديًّ
ا إلي���ران. وأعلنت واش���نطن في  رئيس���يًّ
نوفمب���ر مجموع���ة م���ن العقوب���ات ض���د 
االقتص���اد  وزارة  وكي���ل  وق���ال  إي���ران. 

لش���ؤون التج���ارة الخارجي���ة والصناعة 
عبد هللا آل صالح في مقابلة بدبي ”نحن 
ننف���ذ العقوب���ات“. وأض���اف أن اإلمارات 
تطبق نظ���ام العقوب���ات األميركي���ة ”كما 
نشرته الواليات المتحدة“ وأن السلطات 

المعنية تضمن االلتزام به.

العراق ينفي وساطته بين السعودية وإيران

اإلمارات ملتزمة بالعقوبات على إيران
في خطابه السنوي أعلن خادم الحرمين الشريفين عن توجيه ولي العهد األمير محمد بن سلمان  «

بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد.

وأوضح، نتمسك بالشريعة اإلسالمية منهًجا ونتبنى قيم الوسطية والتسامح واالعتدال. «

واعتبر الملك سلمان أن المواطن السعودي هو المحرك األساسي للتنمية في البالد، مضيًفا أن  «
خطط التنمية في السعودية تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدالت مرضية.

كما أكد الملك سلمان المضي في استكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سالمة تنفيذ  «
األنظمة والتعليمات وتالفي أي تجاوزات أو أخطاء.

وفي موضوع السياسة النفطية أكد الملك سلمان أن السعودية تتبنى سياسة نفطية قائمة على  «
التعاون والتنسيق مع بقية المنتجين.

  نتبنى قيم الوسطية والتسامح واالعتدال

بروكسل - رويترز عواصم - وكاالت

قال���ت مص���ادر دبلوماس���ية لرويت���رز، أن وزراء خارجي���ة دول االتحاد األوروبي وافق���وا أمس اإلثنين، على بح���ث فرض عقوبات 
اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال مزعومة في الدنمارك وفرنسا.

ولم يتم حتى اآلن بحث أس���ماء محددة، 
لك���ن كان هن���اك تواف���ق عام بي���ن الوزراء 
خ���الل اجتماعهم في بروكس���ل على بدء 
العم���ل الفن���ي بش���أن وض���ع قائم���ة بأفراد 

محتملين.
اس���تدعاء  مؤخ���ًرا،  الدنم���ارك،  وأعلن���ت 
س���فيرها في طهران، إثر افتضاح مخطط 
إيران���ي لتصفي���ة أف���راد ف���ي كوبنهاغ���ن، 
الدنمارك���ي  الخارجي���ة  وزي���ر  وتوع���د 
أندري���س سامويلس���ون، بنق���ل ه���ذا األمر 
إل���ى االتحاد األوروبي كي يناقش بش���كل 

جماعي.
وأكد سامويلسون أن دوال أوروبية أخرى 
ينتابه���ا القلق أيًضا من الس���لوك اإليراني، 
فف���ي الصيف الماضي، تم إحباط مخطط 
الستهداف ملتقى للمعارضة اإليرانية في 

باريس.
وإزاء ه���ذه االنته���اكات المتواصلة إليران 
ف���ي قل���ب دول أوروبي���ة، تبرز تس���اؤالت 
عدة حول مس���تقبل العالقات بين طهران 
واالتحاد األوروبي، ال س���يما أن انس���حاب 

الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترام���ب، م���ن 
االتف���اق الن���ووي في ماي���و الماضي، أربك 
التق���ارب الغربي م���ع طهران اله���ادف إلى 
تحقي���ق أكب���ر مكس���ب اقتص���ادي ممك���ن 

منها.

عل���ى وق���ع تكبدها خس���ائر فادحة على معظم الجبهات، طالب مس���ؤول في ميليش���يات الحوثي، قي���ادة المتمردين بوقف إطالق 
الصواريخ باتجاه السعودية واإلعالن عن االستعداد لوقف “جميع العمليات العسكرية”.

وفي بيان نش���ره على حس���ابه في تويتر، 
أم���س اإلثني���ن، ق���ال القي���ادي محمد علي 
بدع���وة  مبادرتن���ا  ع���ن  “نعل���ن  الحوث���ي: 
إل���ى  إش���ارة  )ف���ي  اليمني���ة  الجه���ات.. 
المتمردي���ن( إل���ى التوجي���ه بوق���ف إطالق 

الصواريخ..”.
لألم���م  الع���ام  األمي���ن  ممث���ل  ويس���عى 
المتح���دة ف���ي اليم���ن، مارت���ن غريفي���ث، 
إل���ى إعادة إط���الق محادثات الس���الم في 
األس���ابيع المقبلة، في خط���وة القت دعًما 

من التحالف العربي والشرعية اليمنية.
ا  إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية رس���ميًّ
أم���س اإلثنين، مش���اركتها ف���ي محادثات 
المتح���دة  األم���م  تح���اول  الت���ي  الس���الم 
عقدها في السويد خالل األسابيع المقبلة، 
إلنه���اء الن���زاع. وقال���ت وزارة الخارجي���ة 

ا في بيان  في الس���لطة المعترف به���ا دوليًّ
نش���رته وكال���ة “س���بأ” إن الحكوم���ة أكدت 
ف���ي رس���الة وجهته���ا إل���ى مبع���وث األم���م 
المتح���دة مارت���ن غريفث���س أنها سترس���ل 

وفًدا لتمثيلها في المفاوضات.

ودعت الحكومة في رسالتها  «
األمم المتحدة إلى “الضغط على 

الميليشيات الحوثية للتجاوب 
مع الجهود األممية والحضور إلى 

المشاورات دون قيد أو شرط”.

إيران متهمة بالتخطيط لتصفية أفراد في كوبنهاغن محمد علي الحوثي

أوروبا تبحث فرضها إثر مخططات في الدنمارك وفرنس��ا الحكومة اليمنية تعلن رسميًّا مشاركتها بمحادثات السويد

معاقبة إيران بسبب “مؤامرات االغتيال” الحوثي يعلن وقف هجمات الصواريخ

ولي العهد السعودي 
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يواجه نظام الفاشية الدينية المجرمة في طهران أوضاعا عصيبة ويبدو التخبط 
واالنفع���ال وعدم االت���زان أوضح ما يكون على تصريح���ات ومواقف وتصرفات 
ق���ادة ومس���ؤولي هذا النظام المتمرس في الجريم���ة والقتل، فمن جانب يواصل 
عمال قصب السكر في “هفت تبه” احتجاجهم وإضرابهم، ومن جانب آخر هناك 
أنباء تؤكد اس���تمرار إضراب تجار الس���وق في طهران وعدد من المدن اإليرانية، 
إضاف���ة إلى أن هناك إضرابا وتظاهرة لعم���ال المجموعة الوطنية للصلب بمدينة 
األهواز، وهناك اعتصام عارم للمعلمين بما يدل على أن هناك حركة رفض عارمة 
ض���د النظ���ام من جانب مختلف ش���رائح وطبقات الش���عب اإليران���ي وأن إصرارا 

هناك على مواجهته للنهاية.
أكث���ر ش���يء يرع���ب النظ���ام ويثير ذع���ره ف���ي ه���ذه اإلضراب���ات واالحتجاجات 
والتظاه���رات، ه���و أنه���ا تمث���ل امت���دادا واس���تمرارا النتفاض���ة 28 كان���ون األول 
2017، الت���ي تقوده���ا منظمة مجاه���دي خلق، خصوصا أن هن���اك إلى جانب هذه 
االحتجاجات نشاطات وفعاليات معاقل االنتفاضة التي تدك هي األخرى بيد من 
حديد قالع الفاش���ية الدينية وتؤكد أنه من المس���تحيل أن تتوقف االحتجاجات 

والنشاطات المعارضة ضد النظام ما لم يتم إسقاطه.
الفاش���ية الديني���ة المجرم���ة الت���ي تلطخ���ت أياديها الق���ذرة بدماء أبناء الش���عب 
اإليران���ي ف���ي س���ائر أرج���اء الب���الد، تتص���ور أن القم���ع واإلعدام���ات والس���جون 
والتعذي���ب من ش���أنها إرعاب الش���عب وثنيه عن مواصلة نضال���ه ضدها وإجباره 
عل���ى ف���ك ارتباطه بالمقاوم���ة اإليراني���ة ومنظمة مجاه���دي خلق، وال���ذي يلفت 
النظ���ر كثي���را ويثير الس���خرية ويظهر جهل وغب���اء هذا النظام ه���و أنه ال يلتفت 
إل���ى كل الجه���ود الواس���عة التي بذلها ط���وال 40 عاما وصارت هب���اء منثورا بعد 
االنتفاض���ة األخيرة واالحتجاجات األخيرة التي أعقبتها، وما يس���عى إليه اليوم 
هو المستحيل بعينه إذ ال يمكن لشعب أن يفك ارتباطه بطرف وجهة تحمل راية 

الحرية واألمل وتدعو إليه ضد نظام يجسد كل أنواع الجريمة والظلم.

ما عانى منه الشعب اإليراني طوال 4 عقود سوداء على يد نظام الماللي  «
الدمويين الجالدين، أمور تجعل هذا الشعب يسابق الزمن من أجل التعجيل 

واإلسراع بإسقاط هذا النظام وجعله عبرة لكل الطغاة والمستبدين وكل 
األنظمة الديكتاتورية. “الحوار”.

اإلضرابات واالحتجاجات والتظاهرات تدك قالع الفاشية الدينية

في ذكرى مولد الهادي

تح����دث وكتب علم����اء الغرب وكتابه الكثير عن اإلس����الم وعن النبي محمد 
)ص(، كتابات لم تخل من اإلش����ادة بعظمة النبي محمد والدين اإلس����المي، 
فقال برناردش����و “إن رجالاً مثل محمد لو تس����لم زم����ام الُحكم الُمطلق اليوم 
ف����ي العال����م كله لت����م له النجاح في ُحكم����ه، وقاده إلى الخير وحلَّ مش����اكله 
بوجه ُيحقق للعالم الس����الم والسعادة المنشودة”، وقال “ديورانت” صاحب 
قص����ة الحضارة “إذا حكمنا عل����ى العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس 
ا كان أعظم م����ن عظماء التاريخ”، وجع����ل الكاتب األميركي  قلن����ا إن ُمحم����داً
“ه����ارث” النب����ي محم����د األول من مئ����ة ش����خصية عظيمة في الكت����اب الذي 

أصدره عام 1978م.
فعندما َيدرس الغربيون تاريخ اإلس����الم ونبيه تكون دراساتهم على درجة 
عالية من التجرد وعدم االنحياز، وعندما يدرس����ون القرآن الكريم يجدون 
اإلنس����انية كلها تحت ظالله لعدل مبادئه واس����تقامة س����لوكه، ويؤكدون أن 
النبي محمد ش����كل نقطة انعطاف حقيقية في التاريخ اإلنس����اني لما يتمتع 
ب����ه من صفات ُخلقية وخلقية وقيادية س����اهمت ف����ي نجاح دعوته الدينية 

وتأسيس دولته المدنية.
لم يكن النبي محمد أول الُرسل بل آخرهم، ورسالته خاتمة لجميع الُرسل، 

فجميع األنبياء والُرس����ل الس����ابقين ُنس����خت رس����االتهم، فكانت رس����االتهم 
ُمح����ددة ف����ي المكان والزمان وش����اركهم فيها أنبياء وُرس����ل آخ����رون، بينما 
رس����الة النب����ي محمد لجمي����ع العاَلمين ولي����وم يبعثون، رس����الة خالدة أبدية، 
كاملة غير ناقصة، واس����تطاع في حياته أن ُيقيم دولة مدنية في بقعة من 
صحراء جرداء توحدت فيها جميع القبائل العربية وانضمت إليها الشعوب 
األخرى تحت قيادة الدولة العربية التي وضع لها كل أسس بقاءها وحياتها 
ورسم أمور دنياها، ووضعها في موضع االنطالق إلى العالم، فأصبح شعبها 

قوة معنوية هائلة قهر امبراطوريات ذات حضارة وبالغة القوة.

ا وهجروه  « لألسف اليوم تمسك بعض الُمسلمين بدينهم قوالاً ولساناً
، أخذوا منه ما ُيحقق مصالحهم الدنيوية وتركوا ما ُيحقق لهم  فعالاً
مصالح اآلخرة، جمعوا األموال وكنزوا الذهب وتركوا البشر فقراء، 
أكلوا حتى التخمة وأعدموا الكثير من المزروعات حتى ال تنخفض 

ا جائعين... إنها ذكرى عطرة لنتذكرها  أسعارها وتناسوا أن هناك بشراً
لعلنا نعي حالنا ونتفكر في أحوالنا.
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 عالمنا... 

 خروف صغير يعيش 
في ريف متوحش!

م���ا ال���ذي يح���دث ف���ي العال���م! وكأن البش���رية افتق���دت الح���ب والص���دق 
وخرج���ت ع���ن بنود اإلنس���انية، دول ترع���ى وتدعم اإلره���اب وتعيش في 
صمت مطبق إزاء ما يحدث من مجازر في كل مكان، ودول أخرى تندفع 
بكل قوتها لتحقيق الس���الم والطمأنينة وتس���عى للصداقة والخير للجميع، 
رؤس���اء وقادة دول تفوقوا على الفاش���ية والنازية بل سخروا منها ولوثوا 
العال���م بالمؤام���رات واإلرهاب والفوض���ى وزرع الفت���ن والطائفية وحولوا 
دولهم وأموالهم ألداة لتكريس اإلرهاب والتطرف، ورؤساء وقادة آخرون 
حملوا شعلة السالم وعملوا في كل االتجاهات من أجل انتهاء الصراعات 
والحروب والفرقة والتش���تت والقضاء على التطرف، إعالم يهدم ويكذب 
ويحش���د كل الطاق���ات للح���روب والفتن وس���بيله الوحيد دع���م المتآمرين 
والمجرمين الذين أش���بعوا العالم باالضطراب���ات والتهديدات، وإعالم آخر 
يبن���ي ويحم���ل ل���واء الكلمة الصادقة وجس���ور الم���ودة والتوعية الش���املة 

والبناء والمستقبل.
ال يمك���ن أن نتجاه���ل الظروف التاريخية التي نش���أت فيها تلك النظريات 
الخاص���ة بال���دول، فمن يقول إن العنصرية ماتت بموت النازية والفاش���ية، 

فه���و على خطأ كبي���ر ألن اآليديولوجيات مازالت قائمة وتعربد في عقول 
الكثيري���ن خصوص���ا الق���ادة المرضى ومن على ش���اكلتهم الذي���ن يحلمون 
بتفتيت العالم والبش���رية وصلب اإلنس���ان على أعمدة العذاب واأللم، فما 
فعله أدولف هتلر وموسوليني وستالين بالنسبة إلى أولئك القادة المرضى 
بالخ���راب واإلره���اب كحجم س���نبلة صغيرة أو جناح بعوض���ة، فعلى األقل 
كان هتل���ر وبقي���ة رفاق���ه م���ن الديكتاتوريي���ن يبحث���ون عن فك���رة اإليمان 
بالبطول���ة التاريخي���ة كأس���اس وحيد ومطلق لتفس���ير الوجود السياس���ي، 
إضاف���ة إلى ظاهرة التش���اؤم التي كان يتميز بها الفكر السياس���ي األلماني 

واألوروبي ومعظم فالسفتهم. 

ما أريد الوصول إليه هو أن عالمنا اليوم أصبح كخروف صغير يعيش  «
في ريف متوحش مهجور... عالم حياته قصيرة تنتظر رياح الموت إذا 

استمرت تلك اللعبة ومذاهب التخريب واإلرهاب التي تنبع من بعض 
الدول وثقوب رئة بعض الرؤساء والقادة الذين لو كان بيدهم لمسحوا 

قوس قزح من كبد السماء وأشاروا بالعقاب الجماعي للمجموعة 
الشمسية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تداول البحرينيون خالل األيام القليلة الماضية على نطاق واس���ع “تس���ريبات إعالمية” 
أو أخب���ارااً صحافية تفيد بزي���ادة مرتقبة في أجور ومرتبات موظفي الدولة الخاضعين 
للوائح وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتأتي هذه األخبار عن الزيادات وس���ط ظروف 
مالي���ة صعب���ة ال تخفى على أحد، ومس���اٍع حثيثة للحكومة لخف���ض المصروفات وعلى 

رأسها “الرواتب والمصروفات المتكررة”.
وأثناء كتابة هذه السطور، يتأهب اآلالف )9000 تقريبااً( من موظفي الوزارات والهيئات 
الحكومي���ة لتوقيع االتفاقي���ة المبدئية لخروجهم وفق مب���ادرة التقاعد االختياري التي 

تهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة.
ف���ي ظل ه���ذه األجواء والمن���اخ االقتصادي المتقش���ف، ه���ل تفاؤل موظف���ي الحكومة 
بالتس���ريبات عب���ر تداولها في وس���ائل التواص���ل االجتماعي، أمر واقع���ي وممكن؟ نعم، 
قراءة إحداثيات واقعنا وآخر تطوراته تظهر أن الزيادة واردة الحدوث، فبعد أن أرهق 
وزير المالية ومس���ؤولو الهيئة العامة للتأمينات المجتمع البحريني بالحديث عن ش���بح 
إفالس صناديق التقاعد الذي “يطرق الباب”، فوجئنا جميعا بطرح مبادرة تدعو عشرات 

اآلالف من موظفي الحكومة إلى التقاعد، وغاب الكالم نهائيا عن “الشبح”.
أم���ر آخ���ر يدع���م احتمالية ح���دوث الزي���ادة المرتقبة عل���ى الرواتب، وهو الت���زام ديوان 
الخدمة المدنية - الجهة المعنية مباشرة بالخطوة - الصمت إزاء التسريبات، فلم يصدر 

بيان بالنفي، وهذا يعطي مؤشرا بوجود شيء ما قيد البحث أو التخطيط. 
وهنا، س���أدعو ديوان الخدمة المدنية إلى المزيد من الش���فافية والوضوح، وإلى سياسة 
أكث���ر فاعلي���ة في التواصل م���ع الجمهور، فال يمكن له���ذه األمور المهم���ة والمحورية أن 
ُتت���رك ل� “تس���ريبات” مجهولة المصدر، وأعتقد أنه م���ن غير الحكمة ترك الناس وأرزاقهم 

وأحالمهم بالتطور الوظيفي والمادي ل� “القيل والقال”.

مسألة أخيرة أطرحها في مقالي هذا، وأتمنى أن تكون مجرد “سؤال  «
قلق”... تشير التسريبات المتداولة إلى أن الزيادات المحتملة لن تكون 

بنسبة معينة أو مقدار معين مرتبط بالدرجات الوظيفية، ولن تطال جميع 
الموظفين، بل ستتم عبر جداول وظيفية جديدة تحل مكان ما هو قائم 

حاليا، وستشمل الموظفين على الدرجات الوظيفية األقل، مقابل تخفيض 
المستحقات المالية لزمالئهم على الدرجات األعلى؟! وأتساءل هنا “هل 

تعني التسريبات – إن صحت- أن الزيادات في الرواتب ستحمل تحجيمًا 
واحداً إلمكانية نمو أجور موظفي الدولة في السنوات المقبلة”؟.

زيادة رواتب موظفي الحكومة... مطالب وأسئلة

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

في االستهداف الفاشل
دَلَقت الخارجية األميركية سطالاً من المياه الباردة على الرؤوس الحامية في قضية مقتل الزميل 
الراحل جمال خاشقجي، وأقّرت بأن التحقيق السعودي الذي استند إليه المّدعي العام في المملكة 

في مطالعته االتهامية “خطوة مهمة على الطريق الصحيح”.
واألص���ّح ف���ي كل حال، هو الذي عاد وزير الخارجية عادل الجبير وش���ّدد عليه لجهة رفض تدويل 
القضي���ة أو تسييس���ها أو االس���تثمار فيه���ا م���ن قب���ل دول وجه���ات مهجوس���ة أص���الاً )وقب���ل قضية 
 ... خاش���قجي( بكيفي���ة التع���ّرض للس���عودية، مكان���ة ودورااً ووزن���ااً وثقالاً وسياس���ةاً وحجم���ااً وتأثيرااً
وكان الوض���وح الت���ام في الموقف الرس���مي العام الذي عّبر عنه الجبي���ر، هو رّد مكّثف على كل ذلك 
التوظي���ف المعي���ب في خطأ محزن ومؤس���ف ومؤل���م: ما يحصل “ل���ن يغّير سياس���ات المملكة في 
مواجه���ة اإلرهاب وإيران”. واس���تطرادااً لن يعّدل في توّجهاتها االس���تراتيجية، ال في ش���أن مس���ار 
اإلصالح���ات االقتصادي���ة واالجتماعي���ة داخلي���ااً، وال في ش���أن القضاي���ا العامة التي ُتعنى بش���ؤون 

العرب والمسلمين خارجيااً.
الخط���أ ال���ذي ارتكب في هذه القضية، ال يس���ّوغ وال ُيبّرر خطايا الذي���ن ينتهزون الفرصة ويضعون 
المعطى اإلنساني في بازار السياسات والرهانات العارية ويتطّلعون إلى تصفية حسابات عالقة مع 
المملكة في اإلجمال، والواقع الذي ُتعيد تلك الحملة “البازارية” تأكيده هو أن السعودية ُمستهدفة 
م���ن حي���ث المب���دأ وأّيااً يكن العن���وان المطروح، ول���م تفعل كث���رة التوظيف واالس���تثمار في قضية 
خاشقجي سوى تثبيت هذه الحقيقة بما يعنيه ذلك من استنتاج يصّب في خانة السعودية وليس 

في خانة مستهدفيها، ويحكم لها وال يحكم عليها: مواقفها إزاء الغلّو اإليراني واإلرهاب المتأسلم 
وتس���ييس الدي���ن واألجندات الجموح���ة والقضايا المتفجرة من اليمن إلى س���وريا م���رورااً بالعراق، 
وثباته���ا الحام���ي لألم���ن القومي الش���امل في الخلي���ج العرب���ي ومقاربتها لملف النزاع مع إس���رائيل 
وواقع القضية الفلسطينية وغير ذلك... تلك في جملتها عناوين كافية في ُعرف المصطادين راهنااً 
في دماء الراحل خاشقجي، لوضع المملكة في دائرة االستهداف السلبي والتآمري الدائم. والدأب 

في محاوالت كسرها وابتزازها وتشتيت قواها ومقّومات منعتها وريادتها!
قضية خاشقجي مأزق من دون شك، لكن السعودية في مقاربة األمر واستدراكه تفّوقت  «

أخالقيًا وشرفيًا على مستهدفيها: ما حصل خارج عن المألوف والسياق، وطارئ على 
العالقة بين الدولة وناسها، وال يدّل وال يؤّشر ال في الشكل وال في المضمون على نوعية 
تلك العالقة وطبيعتها، وليس في األمر هنا توصيف طوباوي أو مزايدة بمثالية مفقودة 

بل تدليل مباشر وال ينكره سوى صاحب غرض ومرض، على أن القيادة السعودية ال 
تتعامل مع السعوديين باعتبارهم “أعداء” ال يصّح معهم إالّ العسف والبطش وحكم 
األجهزة األمنية بالحديد والنار والكيماويات والبراميل المتفّجرة والدبابات والصواريخ 

والطيران الحربي، وما تناسل من هذه السيرة واشتّق! وال تفرض عليهم قياسات 
األحزاب الرائدة والقيادات الخالدة والمشاريع الخالصية المدّمرة للذات والغير، بل هي 

قيادة تقّر بحصول “خطأ” و”تعترف” وتتصرف بناء على ذلك، ألن هذا الخطأ تحديداً جاء 
من خارج السياق وليس من ضمنه. “المستقبل”.

علي نون
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يقيم اتحاد كرة السلة 
مهرجانات الصغار بشكل 

شهري وبمشاركة واسعة من 
قبل جميع األندية، وهو ما يؤكد 

اهتمام االتحاد بقاعدة اللعبة، 
التي تشكل الرافد الرئيس 

لألندية والمنتخبات الوطنية 
خالل السنوات القادمة.

وجود 6 داعمين ألنشطة 
االتحاد البحريني لكرة اليد 

يعتبر أمًرا طيًبا، وعلى رغم 
ذلك، إال أننا لم نلتمس التطوير 

على المسابقات وزيادة حدة 
التنافس بين األندية عالوة على 

تحفيز الجماهير بالحضور.

يخوض المحرق اليوم الثالثاء أولى تجاربه الجادة والرسمية في دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما يلتقي بني جمرة الساعة 6 مساء، على صالة االتحاد 
بمدينة عيس���ى الرياضية، في إطار منافس���ات الجولة الثانية، فيما ستش���هد الجولة ذاتها منافس���ة قوية اليوم بين داركليب والنصر الس���اعة 7:30 مس���اء، اللذين 

يسعيان لتحقيق ثاني انتصار لهما في المسابقة.

أول اختبار

س����تكون مباراة المح����رق أمام بني جمرة 
أول اختبار رسمي لطائرة األحالم بعدما 
لع����ب أم����ام منتخب الش����باب وف����از عليه 
3/0، دون أن تحتس����ب نتائ����ج المواجهة 
ف����ي الترتي����ب الرس����مي لموق����ف الف����رق، 
ويسعى المحرق بقيادة المدرب الوطني 
محم����د المرباط����ي لإلطاحة ببن����ي جمرة 
وتحقي����ق أول ثالث نقاط، خصوًصا وأن 
الكف����ة تميل لصالحه المتالكه كوكبة من 
أب����رز النج����وم يتقدمه����م صاح����ب الخبرة 
الدولي الس����ابق فاضل عب����اس المعروف 
بضربات����ه الهجومي����ة القوي����ة س����واء من 
األط����راف أو مركز 1 بالمنطق����ة الخلفية، 
البوروتوريك����ي  المحت����رف  وج����ود  م����ع 
ال����ذي يجي����د   4 ف����ي مرك����ز  “جاكس����ون” 
وتأمي����ن  الهجومي����ة  الك����رات  تخلي����ص 

االستقبال.
كم����ا تض����م تش����كيلة الفريق صان����ع ألعاب 
وضارب����ي  العافي����ة  محم����ود  المنتخ����ب 
االرتكاز محمد حبيب وعيسى الشوملي 

بجانب حسن الحداد بمركز 2.
وعل����ى الط����رف اآلخ����ر ف����إن فري����ق بن����ي 
عل����ي  حس����ن  الم����درب  بقي����ادة  جم����رة 
يس����عى لتعوي����ض خس����ارته الت����ي من����ي 
به����ا م����ن داركلي����ب 3/0 باالعتم����اد عل����ى 
ضارب����ي مرك����ز 4 عل����ي عبدالنب����ي وعلي 
حم����زة، والضارب حس����ين هرون����ة بمركز 
2 وضارب����ي االرت����كاز حس����ين علي جعفر 
وحسين عبدالجبار والليبرو علي حسين 

وصانع األلعاب محمد الفردان.

مواجهة قوية

تمث���ل مب���اراة النصر وداركلي���ب واحدة 
م���ن أق���وى المواجه���ات الت���ي دائًم���ا م���ا 
تش���هدها منافس���ات الك���رة الطائ���رة في 
ظ���ل ما يتمت���ع ب���ه الفريقان م���ن تاريخ 
وقاع���دة جماهيري���ة وعناصر بارزة وإن 
كان النصر ليس في أحس���ن حاالته منذ 

الموس���م الماض���ي ف���ي ظل غي���اب أبرز 
نجوم���ه وف���ي مقدمتهم صان���ع األلعاب 
األساسي عيسى عباس والدولي حسين 

خليفة العب االرتكاز هذا الموسم.
النص���ر بقي���ادة المدرب التونس���ي فوزي 
الهواري فاز على البسيتين بشق األنفس 
3/2 ليخط���ف نقطتين وس���يدخل اليوم 
بالتش���كيلة المكون���ة م���ن المع���د محم���د 
عبدهللا وضاربي االرتكاز المغربي كمال 

اعال���ي والش���اب أحم���د محم���ود ج���واد، 
فيما يش���كل العب الخب���رة ضارب مركز 
4 صبيح ابراهيم مصدر القوة األساسي 
لقدرت���ه على الهجوم الناجح بمس���اعدة 
الع���ب منتخ���ب الش���باب جاس���م تركي، 
باإلضاف���ة إلى ض���ارب مرك���ز 2 ابراهيم 

محمد والليبرو علي سلطان.
أما داركليب بط���ل كأس االتحاد بقيادة 
المدرب البرازيلي لوش���يانو فإنه يسعى 

لخط���ف االنتص���ار الثان���ي عل���ى التوالي 
بع���د تخط���ي عقبة بن���ي جم���رة بثالثية 
محم���د  النج���م  عل���ى  معتم���ًدا  نظيف���ة 
يعقوب في تخلي���ص الكرات الهجومية 
ومحم���د محس���ن باإلضافة إلى حس���ين 
خلي���ل ثامر بمرك���ز 2 وضارب���ي االرتكاز 
حس���ن عب���اس وأيم���ن عيس���ى وصان���ع 
األلع���اب الخبير محمود حس���ن والليبرو 

علي خير هللا.

فريق النصر

فريق داركليب

ال���ي���وم رس���م���ي  اخ���ت���ب���ار  أول  ي���خ���وض  ال���م���ح���رق 

مواجهة قوية بين داركليب والنصر
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تنطلق اليوم الثالثاء منافس���ات الجولة الخامس���ة لدوري زين لكرة الس���لة بمواجهتي المنامة مع مدينة عيسى وكذلك األهلي 
مع النجمة، بعد توقف لمش���اركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية بالقاهرة، وس���يتم في هذه الجولة تكريم أفضل العب 
محلي في الجولة الرابعة وهو العب المحرق أحمد حس���ن الدرازي وكذلك أفضل العب أجنبي وهو محترف األهلي مارس���يل 

جونز وسيحصل كٍل منهما على مكافأة مالية 150 ديناًرا.

وق���ال عض���و مجل���س إدارة االتح���اد 
البحرين���ي لكرة الس���لة رئي���س اللجنة 
الفنية عل���ي الخاجة إن عملية اختيار 
أفض���ل الع���ب محل���ي وأفض���ل العب 
أجنب���ي في كل جول���ة تخضع لمعايير 

أساسية.
وذك���ر الخاج���ة أن اللجنة الفنية تأخذ 
باالعتب���ار عن���د اختي���ار أفض���ل العب 
محل���ي وأجنب���ي ل���كل جول���ة مع���دل 
دقائق مش���اركة الالعب ف���ي المباراة، 
إضاف���ة إل���ى نس���بة م���ن إحصائي���ات 
الالع���ب خ���الل تل���ك المب���اراة، عالوة 

على نس���بة ألهمية ومس���توى المباراة 
في الجولة.

وأض���اف الخاج���ة أن ف���ي ح���ال ف���وز 
الالع���ب مع فريق���ه في المب���اراة فإنه 
يتحص���ل على عدد م���ن النقاط، وفي 
خط���أ  عل���ى  الالع���ب  حص���ول  ح���ال 
فن���ي، فإن���ه يخص���م من الالع���ب عدد 
م���ن النق���اط، فيم���ا يس���تبعد الالع���ب 
نهائي���ا م���ن الجائ���زة ف���ي حال���ة الطرد 
م���ن المب���اراة، وبين الخاج���ة المعايير 
بالضبط وهي كالتالي “40 % دقائق 

اللعب، 

40 % إحصائي���ات الالع���ب، 20 % 
مستوى المباراة، يحصل الالعب على 
نقطتي���ن ف���ي حال الف���وز، ُيخصم من 
الالع���ب 5 نق���اط ف���ي ح���ال الحصول 
على خط���أ فني، ُيس���تبعد الالعب من 
الجائ���زة في حال الطرد م���ن المباراة، 
اللع���ب  ح���ال  ف���ي  الالع���ب  ُيس���تبعد 
وُيس���تثنى الالعبون الذي���ن لعبوا أقل 

من 25 دقيقة في المباراة”.
مجل���س  اعتم���اد  أن  الخاج���ة  وبي���ن 
س���مو  برئاس���ة  الس���لة  اتح���اد  إدارة 
الش���يخ عيس���ى ب���ن عل���ي آل خليف���ة، 

لجائ���زة أفض���ل العب ل���كل جولة من 
ج���والت دوري زي���ن، ج���اء ف���ي إط���ار 
الس���عي لتحفيز الالعبي���ن على تقديم 
مستويات مميزة تليق بسمعة الدوري 
العام، وكذلك حث الالعبين على بذل 
المزيد م���ن الجهود، كي يكونوا تحت 
الرصد للحصول على جوائز الالعبين 

المميزي���ن، مؤك���ًدا أن تمي���ز الالعبي���ن 
س���يعود بالنف���ع عل���ى فرقه���م وكذلك 
المنتخب���ات الوطني���ة، إذ إن هذا األمر 
س���يؤدي إلى تطور مس���توياتهم على 
الصعيد الشخصي، وهو ما سينعكس 
على المجموعة ككل سواًء في النادي 

أو المنتخب.

وقال الخاجة إن منذ تولي  «
سمو الشيخ عيسى بن علي 
رئاسة االتحاد البحريني لكرة 

السلة، فإن االتحاد شهد العديد 
من الخطوات التطويرية على 

صعيد المكافآت، إذ إن مكافأة 
بطل كأس خليفة بن سلمان 
وصلت إلى 30 ألف دينار بعد 

أن كانت 10 آالف دينار، ومكافأة 
بطل الدوري أصبحت 10 آالف 

دينار بدالاً من 6 آالف دينار، 
إضافة إلى استحداث العديد 
من الجوائز المالية لالعبين 

المميزين، إذ مع نهاية الموسم 
سيحصل أفضل العب شامل 
في الدوري “MVP” على جائزة 
500 دينار، وهداف الثالث على 
ا، وكذلك هداف  500 دينار أيضاً
الدوري سيحصل على المبلغ 

نفسه.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

معايير اختيار أفضل العب بدوري السلة

 علي الخاجة

اللجنة اإلعالمية

 dojomoto racing فري���ق  نج���ح 
منص���ات  اعت���الء  ف���ي  البحرين���ي 
التتويج في ثاني جولة من جوالت 
بطول���ة البحري���ن للروتك���س، والتي 

تقام على حلبة البحرين الدولية.
المتس���ابق  الفري���ق،  مش���رف  وأك���د 
راش���د المعم���ري أن مش���اركة فري���ق 
للروتك���س  البحري���ن  بطول���ة  ف���ي 
كان���ت  الثاني���ة  الجول���ة  خ���الل 
النتائ���ج  م���ع  خصوص���ا  متمي���زة، 
حققه���ا  الت���ي  واإليجابي���ة  الالفت���ة 
ف���ي  إثره���ا  عل���ى  ونج���ح  الفري���ق، 
اعت���الء منص���ات التتوي���ج بج���دارة 

واستحقاق.

وحص���ل الفري���ق على المرك���ز األول 
و”المين���ي”  “المايك���رو”  فئ���ة  ف���ي 
عل���ى  حص���ل  كم���ا  و”الجوني���ور”، 
المرك���ز الثان���ي في فئ���ة “الجونيور” 

و”السينيور” و”الماستر”.
أن  إل���ى  المعم���ري  راش���د  وأش���ار 
قوي���ة،  كان���ت  البطول���ة  منافس���ات 
الفت���ا إلى أن الجولة الثانية حظيت 
بتناف���س ق���وي وكبي���ر، معرب���ا ع���ن 
س���عادته بتحقي���ق نتائ���ج طيبة في 

الجولة الثانية.
وق���دم في ختام حديثه ش���كره إلى 
ش���ركة DHL، والت���ي قدم���ت دمعها 

للفريق خالل مشاركته.

تتويج Dojomoto racing بالروتكس

تع���ود عجل���ة دوري زين الدرجة األولى لكرة الس���لة للدوران من جديد مس���اء اليوم الثالثاء، بعد توقف دامم أكثر من 3 أس���ابيع؛ 
بسبب مشاركة منتخبنا الوطني األول في البطولة العربية.

وتش���هد صال���ة اتح���اد الس���لة اليوم 
الجول���ة  انط���الق  ف���ي  مباراتي���ن 
الخامس���ة، إذ يواج���ه حام���ل اللقب 
فري���ق المنامة ف���ي المب���اراة األولى 
نظي���ره مدينة عيس���ى في الس���اعة 
5:45 مس���اًء، وتليها مباشرة مباراة 
ف���ي  والنجم���ة  األهل���ي  س���تجمع 

الساعة 7:45 مساًء.
ي���وم  الجول���ة  لق���اءات  وتس���تكمل 
البحري���ن  بلق���اءي  األربع���اء  غ���ٍد 
م���ع منتخ���ب الش���باب والرف���اع مع 
النويدرات، فيما تختتم الجولة يوم 
الخميس بلقائي س���ترة وس���ماهيج 

والمحرق والحالة..
منافس���ات  توق���ف  فت���رة  وش���كلت 
لجمي���ع  طيب���ة  فرص���ة  ال���دوري 

األجه���زة الفني���ة بالف���رق؛ م���ن أجل 
ومعالجته���ا  األخط���اء  مراجع���ة 
وترتي���ب األوراق وتأهيل الالعبين 
المصابي���ن، عالوة عل���ى أنها فرصة 
الفني���ة  الجوان���ب  بع���ض  لتجرب���ة 

والخططية.
ويش���ير س���ّلم ترتي���ب قب���ل انطالق 
الجولة الخامسة إلى تصدر المنامة 
والمحرق بالعالمة الكاملة وبرصيد 
8 نقاط، ثم األهلي في المركز الثالث 
ب���� 7 تق���اط، ويأت���ي خلف���ه الرف���اع 
والحالة واالتحاد والحالة ب� 6 نقاط، 
النوي���درات  ث���م  نق���اط،   5 النجم���ة 
 4 ب����  وس���ماهيج  عيس���ى  ومدين���ة 
نق���اط، يتلوه���م البحرين ب���� 3 نقاط 

وسترة بنقطتين.

حام��ل اللق��ب يواج��ه المدين��ة.. واألهل��ي أم��ام النجم��ة

عجلة دوري زين تعاود الدوران

الرفاع - اتحاد الطاولة

يشارك نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة رئيس لجنة التسويق باتحاد غرب آسيا علي المادح في اجتماعات غرب آسيا 
الت���ي س���تعقد انطالق���ا من اليوم الثالث���اء في العاصمة األردنية عمان بمش���اركة كافة االتحاد المنضوية تح���ت مظلة اتحاد غرب 

آسيا.

 ووصل علي الم���ادح إلى األردن 
ف���ي  كان  حي���ث  أم���س،  ي���وم 
اس���تقباله مندوب���و اتح���اد غ���رب 
اتح���اد  أن  الم���ادح  وأك���د  آس���يا، 
الطاول���ة حريص على المش���اركة 
ف���ي ه���ذه االجتماع���ات في ظل 
رئيس���ة  م���ن  الحثيث���ة  الجه���ود 
بن���ت  حي���اة  الش���يخة  االتح���اد 
عبدالعزيز آل خليفة بالمس���اهمة 
ف���ي اس���تمرار تطوي���ر لعب���ة كرة 
الطاولة في المنطقة، مشيرا إلى 
أن االجتماعات ستخرج بالعديد 

من القرار المهمة.
مناقش���ة  االجتم���اع  وسيش���هد 
العديد من األمور أهما المصادقة 

اللج���ان الفرعي���ة  عل���ى تش���كيل 
اإلضاف���ة واالس���تقالة،  وطلب���ات 
لبطول���ة  الجدي���د  والموع���د 
وتس���مية  آس���يا  غ���رب  أندي���ة 
لج���ان البطول���ة، وتحدي���د موعد 
الهيئ���ة  الجتم���اع  والتحضي���ر 
العامة، إضافة إلى مناقشة خطة 

االتحاد للعام المقبل 2019.
كم���ا س���يتم مناقش���ة التصفي���ات 
المؤهل���ة إل���ى أولمبي���اد طوكي���و 
2020، حي���ث س���تقام التصفيات 

العام المقبل 2019.

وكانت الجمعية العمومية التحاد  «
غرب آسيا قد سمت علي المادح 

علي المادحرئيسا للجنة التسويق باالتحاد.

المساهمة في استمرار تطوير لعبة كرة الطاولة في المنطقة

المادح في اجتماعات غرب آسيا

محمد الدرازي

حسن علي



تنظ���م س���فارة جمهورية كوري���ا بالتعاون مع اتحاد البحرين���ي لرياضة الفنون 
القتالي���ة بطولة كأس الس���فير الك���وري األول للتايكواندو الت���ي تعد الفعالية 

الرياضية األولى من نوعها حيث تكون تحت رعاية سفير. 

والبطول���ة التي تهدف إلى نش���ر الثقافة 
الكوري���ة لواح���دة م���ن أش���هر الرياضات 
العالمي���ة ب���ل إحدى الرياضات الرس���مية 
تش���جيع  إل���ى  كوري���ا  جمهوري���ة  ف���ي 
الطاقات والقدرات المحلية الستعراض 

المهارات والخبرات. 
والبطول���ة تتضمن ثالثة أقس���ام: بطولة 
الصغار. بطولة األش���بال: بطول���ة الكبار. 
وتختت���م البطول���ة فعاليتها في مراس���م 

للفائزي���ن  توزي���ع الجوائ���ز والت���ذكارات 
والمشاركين. 

ويش���ارك ف���ي البطول���ة اكث���ر م���ن 15 
محلي���ة  رياضي���ة  ومؤسس���ة  نادًي���ا 
لتعليم الرياضة. ومن حزمة األنشطة 
الثقافي���ة الت���ي تقيمه���ا الس���فارة ف���ي 
األف���الم  مهرج���ان  ه���و   2018 الع���ام 
الكوري���ة ال���ذي س���يتم ع���رض األفالم 
مجاًن���ا ف���ي س���ينما الس���يف واحد كل 

أربعاء من شهر ديسمبر 2018. 
هذا، وتقام بطولة كأس الس���فير الكوري 
األول���ى للتايكوان���دو ف���ي صال���ة تن���س 
الطاولة في استاد البحرين الوطني يوم 
الجمع���ة 23 نوفمب���ر 2018 م���ن الس���اعة 

الثامنة صباًحا حتى الثامنة مساًء.

دورة  نوفمب���ر   20 الثالث���اء  ي���وم  تب���دأ 
أبوصيب���ع 2018م برعاي���ة مالعب س���وكر 
اڤني���و - SOCCER AVENUE لصاحبه���ا 
محم���د العري���ض، التي دأب مركز ش���باب 
أبوصيبع على إقامتها كل عام وكانت وال 
ت���زال تحقق النج���اح الجماهيري المعهود 

في كل عام.
وص���رح رئي���س اللجن���ة المنظم���ة للدورة 
ج���ل  وض���ع  المرك���ز  ب���أن  الس���ادة  عزي���ز 
إمكانيات���ه م���ن أج���ل إنجاح ه���ذه الدورة 
الت���ي تحم���ل س���مة ممي���زة ألبن���اء القرية 
نظ���ًرا لخصوصيته���ا عن���د األهال���ي لما لها 

من تجم���ع خاص ليس فق���ط ألبناء قرية 
أبوصيب���ع وإنم���ا ألبن���اء الق���رى المجاورة 

أيًضا.
وتاب���ع الس���ادة: أنن���ا في هذا الع���ام قد تم 
تس���جيل أكثر من )90( العًبا سيش���اركون 
ف���ي هذه الدورة الصيفية من أهالي قرية 
أبوصيبع والقرى المجاورة وقد تم توزيع 
الالعبي���ن عل���ى )10( ف���رق قس���مت عل���ى 
مجموعتين ضمت االولى: )الفتح - قرين 
آرج - س���رايا - المن���ار - HPC(، وضم���ت 
المجموعة الثانية: )سوكر افنيو - الصغير 

- مؤسسة ياسر - فيتوريا - تايلوس(.

انطالق دورة مركز شباب أبوصيبعبطولة كأس السفير الكوري للتايكواندو

فيصل بن راشد يهنئ بنجاح بطولة العالم
القيادة تقدمه  ال��ذي  الكبير  للدعم  ثمرة  ج��اء  والمتميز  الكبير  اإلنجاز 

رفع رئيس االتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة س���مو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  وإلى ولي العهد األمين نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة ل� 9 ميداليات في بطولة العالم لفنون 

القتال المختلطة. 

كما قدم سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة التهاني لممثل جاللة الملك 
لألعم���ال الخيري���ة وش���ئون الش���باب 
للش���باب  األعل���ى  المجل���س  رئي���س 
اللجن���ة األولمبي���ة  الرياض���ة رئي���س 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
لرئي���س  وللنائ���ب األول  آل خليف���ة، 
المجل���س األعلى للش���باب والرياضة 
أللع���اب  البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س 
لالتح���اد  الفخ���ري  الرئي���س  الق���وى 
البحرين���ي لفن���ون القت���ال المختلطة 
سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفة 
باإلنج���ازات الممي���زة الت���ي حققته���ا 

المملكة في البطولة العالمية، مشيًرا 
س���موه إل���ى أنه���ا دليل عل���ى المنحى 
التصاع���دي والتطوي���ري الذي تس���ير 
علي���ه الرياض���ة البحريني���ة وفًق���ا لما 
تحظ���ى به م���ن دعم خ���اص من قبل 

القيادة. 
ب���ن  فيص���ل  الش���يخ  س���مو  وأك���د 
راش���د آل خليف���ة أن اإلنج���از الكبي���ر 
والمتمي���ز ال���ذي حققت���ه المملكة في 
البطول���ة ج���اء ثم���رة للدع���م الكبي���ر 
للحركتي���ن  القي���ادة  تقدم���ه  ال���ذي 
الش���بابية والرياضي���ة ف���ي المملك���ة، 
كم���ا يعك���س االهتم���ام الواضح الذي 

يبدي���ه س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد 
آل خليف���ة وس���مو الش���يخ خال���د بن 
حم���د آل خليفة لرياضة فنون القتال 

المختلطة. 

وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد  «
آل خليفة بمقاتلي البحرين الذين 

تمكنوا من صناعة اإلنجاز التاريخي 
المهم، مؤكًدا سموه أن النجاح الباهر 

لتنظيم البطولة يؤكد السمعة 
المميزة والمكانة الرائدة التي تتمتع 

بها مملكة البحرين على صعيد 
احتضان وتنظيم األحداث الرياضية 

العالمية المختلفة.
سمو الشيخ فيصل بن راشد

اللجنة اإلعالمية

الثالثاء 20 نوفمبر 2018 
12 ربيع األول 1440 17

اختتمت األكاديمية األولمبية البحرينية التابعة للجنة األولمبية البحرينية دورة الصقل لمدربي النخبة ممن اجتازوا المستوى 
الرابع للبرنامج الوطني للمدربين، والتي أقيمت خالل األسبوع الماضي بمشاركة 27 مدربا يمثلون مختلف األلعاب الرياضية 

من بينهم أربعة مدربين من المملكة العربية السعودية.

وخالل حفل الختام قام المدير التنفيذي 
أس���د  عبدالجلي���ل  الرياضي���ة  للش���ؤون 
بتكريم الدارس���ين وتس���ليمهم ش���هادات 
المش���اركة بحض���ور مدير دائ���رة اإلعالم 
محم���د  والتس���ويق  العام���ة  والعالق���ات 
لوري، ومدي���ر األكاديمية األولمبية نبيل 

طه.
وأكد المدير التنفيذي للشؤون الرياضية 
عبدالجليل أس���د أهمية هذه الدورة في 
تطوير ق���درات مدربي النخبة واالرتقاء 
بمس���توياتهم بما يقوده���م للوصول إلى 
التدري���ب،  ف���ي  التمي���ز  درج���ات  أعل���ى 
وال���ذي يمث���ل حج���ر الزاوية ف���ي عملية 
المواه���ب  واكتش���اف  الرياض���ي  البن���اء 

وتحسين المخرجات الرياضية.
وأضاف أس���د بأن تلك ال���دورة تأتي في 
إط���ار ح���رص األكاديمي���ة عل���ى تطبي���ق 
خطتها الس���نوية، والتي تتضمن سلسلة 
م���ن ال���دورات والن���دوات وورش العم���ل 
التي تس���تهدف تطوير الك���وادر اإلدارية 
م���ن  المدربي���ن  بينه���م  وم���ن  والفني���ة، 
خريجي المستوى الرابع والذين مازالت 
وتطوي���ر  بصق���ل  مهتم���ة  األكاديمي���ة 
قدراته���م إل���ى أبع���د ح���د خصوص���ا وأن 
عالم التدريب مل���يء بالعلوم والمعارف 
والمس���تجدات الت���ي ال تق���ف عن���د ح���د 
معي���ن، وهو م���ا يتطلب مواصل���ة عملية 
التعلي���م ومعرف���ة كل م���ا ه���و جديد في 

بأفض���ل  باالس���تعانة  التدري���ب  عال���م 
الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وعب���ر أس���د ع���ن س���عادته بمش���اركة هذا 
م���ا  وه���و  المدربي���ن،  م���ن  الكبي���ر  الك���م 
الصادق���ة  ورغبته���م  حرصه���م  يعك���س 
ف���ي تطوي���ر قدراته���م وإمكاناته���م بم���ا 
ينعكس بش���كل إيجابي عل���ى عملهم مع 
األندي���ة والمنتخب���ات الوطني���ة، مؤك���دا 
ح���رص األكاديمية المس���تمر على تقديم 
كاف���ة ال���دورات والبرام���ج الت���ي تخ���دم 
المدرب الوطني لما يمثله من أهمية في 
المنظومة الرياضي���ة، متمنيا للخريجين 
دوام التوفي���ق والنج���اح في مش���وارهم 

العملي.

دورة  انطلق���ت  آخ���ر،  صعي���د  وعل���ى 
المتقدم���ة وتحدي���دا  الرياضي���ة  اإلدارة 
س���تقام على مدار أس���بوع ف���ي موضوع 
التس���ويق الرياض���ي بمش���اركة المحاضر 

هش���ام الشهابي وذلك بفندق )k( بمنطقة 
الجفير.

ويق���ام برنام���ج دبل���وم اإلدارة الرياضية 
بالتع���اون م���ع لجن���ة التضام���ن األولمبي 

16 دارس���ا يمثل���ون مختل���ف  بمش���اركة 
إل���ى  إضاف���ة  الرياضي���ة،  االتح���ادات 
األمان���ة العامة للمجلس األعلى للش���باب 
والرياضة واللجنة األولمبية البحرينية.

وكانت األكاديمية األولمبية قد  «
أطلقت دبلوم اإلدارة الرياضية 

المتقدمة خالل العام الجاري 2018 
بمشاركة أول دفعة، وتعتبر مادة 

التسويق الرياضي هي األخيرة على 
أن يقوم جميع المشاركين فيما بعد 

بعمل دراسة حالة في مادتين من 
المواد التي درسوها في البرنامج 

بحجم ألفي كلمة لترسل إلى لجنة 
التضامن األولمبي لتقييمها، كما 

ستقوم األكاديمية األولمبية بعمل 
تقييم خاص بها لكل دارس بناء 

على العروض المقدمة لكل دورة 
)مادة( من الدورات الست ليمنح 

فيما بعد الدارسون شهادات النجاح 
في الدورة.
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ختام دورة الصقل لمدربي النخبة

جانب من تكريم المدربين

البالد سبورت

خس���ر منتخبن���ا الوطن���ي األول لكرة الق���دم مواجهته الودية أم���ام نظيره 
العماني بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعتهما أمس )اإلثنين(، على استاد 

مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة العمانية مسقط.

إط���ار  ف���ي  المب���اراة  وتأت���ي 
لمنافس���ات  تحضي���رات منتخبن���ا 
بطول���ة كأس آس���يا المق���ررة ف���ي 

اإلمارات، مطلع العام المقبل.
ب���دأ اإلع���داد  وكان منتخبن���ا ق���د 
بمعس���كر  اآلس���يوي  لالس���تحقاق 
الصي���ف  التش���يك  جمهوري���ة 
الماضي، واس���تمر لم���دة 25 يوًما، 
تجمع���ات  األحم���ر  خ���اض  ث���م 
س���بتمبر  ش���هري  ف���ي  متفرق���ة 
وأكتوب���ر، وكذلك في أي���ام الفيفا 
الت���ي خاض ف���ي المنتخب الكثير 

من المباريات الودية الدولية.
وتضم القائمة كال من: س���يد شبر 
علوي، عبدالكريم فردان، أش���رف 

وحي���د، س���يد رضا عيس���ى، أحمد 
مي���رزا، س���يد مه���دي باق���ر، حم���د 
ولي���د  بوغم���ار،  أحم���د  شمس���ان، 
الحيام، أحمد جمعة، س���يد ضياء 
سعيد، أحمد عبدهللا، عبدالوهاب 
كمي���ل  الش���يخ،  جاس���م  عل���ي، 
األس���ود، محم���د الح���ردان، عل���ي 
مدن، أحمد موس���ى، جمال راشد، 
محمد مرهون، هزاع علي، سامي 
الش���روقي،  أحم���د  الحس���يني، 
عبدهللا يوسف، محمد الرميحي، 

مهدي حميدان.
يذكر أن منتخبنا سيلعب  «

ضمن المجموعة األولى 
ببطولة كأس آسيا مع الهند، 

وتايلند، واإلمارات.

ا “األحمر” يخسر أمام عمان وديًّ

أعرب األمين العام المس���اعد للمجلس األعلى للش���باب والرياضة، األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر عن 
خالص التهاني والتبريكات إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس 
االتح���اد البحرين���ي أللع���اب الق���وى، الرئيس الفخ���ري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة س���مو الش���يخ خال���د بن حمد آل 
خليف���ة، بمناس���بة ف���وز مملكة البحرين ب� 10 ميدالي���ات ملونة )ذهبية و3 فضيات و6 برونزيات( في بطول���ة العالم لفنون القتال 

المختلطة ونجاح المملكة في استضافة الحدث العالمي بأفضل صورة.

 كما هنأ عسكر رئيس االتحاد البحريني 
لفن���ون القتال المختلط���ة، رئيس اللجنة 
الخي���اط  خال���د  للبطول���ة  التنفيذي���ة 
عل���ى ه���ذا اإلنج���از ونج���اح االتحاد في 

احتضان البطولة.
 وأكد األمين العام أن دعم س���مو الشيخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة للمقاتلي���ن 
وحرص���ه عل���ى مس���اندتهم كان ل���ه أبلغ 
األثر في تحقيق تلك النتيجة المش���رفة 
الت���ي تعك���س التط���ور المتنام���ي ال���ذي 
تعيش���ه رياضة فنون القتال المختلطة، 
كم���ا أكد أن اهتمام ودعم س���مو الش���يخ 

خال���د بن حمد آل خليف���ة وحرصه على 
���ا وتوجيه���م  تش���جيع المقاتلي���ن ميدانيًّ
أثم���ر عن ذل���ك اإلنجاز المتميز، مش���يًدا 
بم���ا يقدم���ه س���موه م���ن م���ؤازرة كبيرة 
التح���اد فنون القت���ال المختلطة بعد أن 
أرس���ى س���موه ثقافة اللعبة في المملكة 
وساهم في شعبيتها وانتشار عدد كبير 

من ممارسيها.
 وأثنى عسكر على الجهود الكبيرة التي 
بذله���ا اتح���اد فن���ون القت���ال المختلط���ة 
برئاس���ة خال���د الخياط ف���ي توفير كافة 
عوامل النج���اح الالزمة لنج���اح الحدث 

بدعم من س���مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة وكفاءة عالية من اللجان العاملة، 
مش���يًدا بما يتمتع به االتح���اد من خبرة 
كبيرة في اس���تضافة بطولة العالم التي 
ش���هدت مش���اركة أكث���ر م���ن 500 مقاتل 
يمثل���ون حوال���ي 55 دول���ة م���ن مختلف 
أنح���اء العالم وهو ما يعزز مكانة مملكة 
البحري���ن كوجهة ب���ارزة لرياض���ة فنون 

القتال المختلطة في المنطقة.
 وأش���اد األمين العام بم���ا أظهره مقاتلو 
قوي���ة  وعزيم���ة  بس���الة  م���ن  البحري���ن 
 9 خط���ف  ف���ي  خالله���ا  م���ن  نجح���وا 

ميدالي���ات ملون���ة رفع���ت اس���م المملكة 
عالًي���ا ف���ي ه���ذا المحف���ل العالم���ي، وهو 
م���ا يعكس متانة القاع���دة وبما تزخر به 
البحرين من قاعدة كبيرة من المقاتلين 
األش���داء القادري���ن على تمثي���ل الوطن 

خير تمثيل في االستحقاقات القادمة.

عبدالرحمن عسكر

لقطة لالعب منتخبنا لفنون القتال

عسكر: البحرين استضافت بطولة القتال بتميز
ميدالي��ات  9 وتحقي��ق  قوي��ة  وعزيم��ة  بس��الة  م��ن  المقاتل��ون  أظه��ره  بم��ا  أش��اد 
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يشارك 9 حكام بحرينيين دوليين في ورشة عمل 
االتحاد اآلس���يوي لكرة الق���دم لحكام النخبة لكرة 
القدم العتمادهم للعام الجديد )2019(، إذ ستقام 
الورشة في مدينة دبي في اإلمارات خالل الفترة 

20 حتى 24 نوفمبر الجاري. 
والح���كام الذي���ن سيش���اركون ف���ي الورش���ة ه���م: 
الحك���م الدولي علي الس���ماهيجي، الحكم الدولي 
عمار محف���وظ، الحكم الدولي إس���ماعيل حبيب، 

الحك���م المس���اعد الدول���ي محم���د جعف���ر، الحك���م 
المس���اعد الدولي نواف ش���اهين، الحكم المساعد 
الدول���ي عبدهللا صال���ح، الحكم المس���اعد الدولي 
س���يد ج���الل محف���وظ، الحك���م المس���اعد الدولي 
س���يد فيص���ل عل���وي والحك���م المس���اعد الدول���ي 
ص���الح جناح���ي. وتع���د ورش���ة العم���ل مخصصة 
قائم���ة  ضم���ن  العتماده���م  اآلس���يويين  للح���كام 
النخب���ة اآلس���يوية للع���ام الجدي���د )2019(، وفيها 
س���تتم العديد م���ن االختبارات النظري���ة والعملية 
خصوًصا على مس���توى اللياق���ة البدنية، فيما يتم 

أيًضا خالل الورش���ة شرح آخر مستجدات قانون 
لعبة كرة القدم. 

ولن يشارك في الورشة الحكم الدولي المونديالي 
الدول���ي  المس���اعد  والحك���م  ش���كرهللا،  ن���واف 
المونديالي ياس���ر تلفت، نظ���ًرا لحضورهما ورش 
عم���ل أخ���رى أقيم���ت ف���ي وق���ت س���ابق لألطق���م 
المونديالية حول الحكام المس���اعدين اإلضافيين 
وتم إعفاؤهم من الورش���ة التي س���تقام في دبي، 
ويعتب���ران ضمن نخبة حكام آس���يا للع���ام الجديد 

عمار محفوظ)2019(. سيد جالل محفوظ علي السماهيجي

9 حكـام فـي ورشـة نخبـة آسيـا
م��خ��ص��ص��ة ل��ل��ح��ك��ام اآلس��ي��وي��ي��ن الع��ت��م��اده��م ض��م��ن ق��ائ��م��ة ال���ع���ام ال��ج��دي��د

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أعلن االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم، قائمة 
المرش���حين للف���وز بجوائ���ز األفضل خالل 
س���يقام  ال���ذي  الحف���ل  ف���ي   ،2018 ع���ام 
ي���وم 28 نوفمب���ر الج���اري، ف���ي العاصم���ة 
العماني���ة مس���قط. ويتناف���س عل���ى الفوز 
بجائزة أفضل العب بآس���يا، الياباني يوما 
س���وزوكي، ومواطن���ه كينتو ميس���او، إلى 

جانب القطري عبد الكريم حسن.
العب���ة،  أفض���ل  جائ���زة  صعي���د  وعل���ى 
األس���ترالية  بي���ن  المنافس���ة  انحص���رت 
س���امانثا كي���ر، والصيني���ة وان���ج ش���وانج، 

واليابانية ساكي كوماجاي.
ويتناف���س على جائ���زة أفضل العب لكرة 
الص���االت، اإليراني���ان علي أش���قر ومهدي 

جاويد والياباني رافاييل كاتسوتوشي.
وعلى جائزة أفضل العب شاب،  «

الكوري الجنوبي جيون سي 
جين، والياباني جون نيشيكاوا، 
والسعودي تركي العمار، وعلى 

جائزة أفضل العبة شابة، 
اليابانيات فوكا ناجانو، ومويكا 

مينامي، وساوري تاكارادا.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

وقع���ت اللجن���ة المنظم���ة العلي���ا للمهرج���ان الرياض���ي الس���نوي مهرج���ان أس���بوع وكاالت
الدراج���ات الناري���ة م���ع فندق ومنتج���ع البندر ك���راٍع ذهبي ليكون بذل���ك أحد رعاة 
المهرج���ان الذي تقام فعالياته للعام التاس���ع عل���ى التوالي وتحت رعاية كريمة من 
محافظ العاصمة الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن آل خليفة في الفترة من 6 وحتى 
8 من ش���هر ديس���مبر الجاري ويتزامن مع احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد 

وعيد الجلوس جاللة الملك. 

العلي���ا  المنظم���ة  اللجن���ة  وق���د وقع���ت 
يمثله���ا نائ���ب الرئي���س عيس���ى الزباري 
اتفاقي���ة الرعاي���ة ومن فن���دق ومنتجع 
أحم���د  الع���ام  المدي���ر  مس���اعد  البن���در 

مختار.
وس���تقام فعالي���ات المهرج���ان بمواقف 
مجم���ع البحري���ن التجاري، وق���د أعرب 
به���ذه  س���عادته  ع���ن  الزب���اري  عيس���ى 
بمثاب���ة  بأنه���ا  وصفه���ا  الت���ي  الرعاي���ة 

س���بيل  ف���ي  االس���تراتيجية  الش���راكة 
نج���اح هذا الح���دث الرياض���ي الوطني 
ا احتفاالً بمناسبة  الذي ينظمونه س���نويًّ
عزيزة على الجمي���ع، وأكد أن القائمين 
علي���ه س���يبذلون قص���ارى جهده���م من 
أج���ل تحقي���ق أعل���ى درج���ات النج���اح 
في���ه، وثمن دعم فن���دق ومنتجع البندر 
وبقية المؤسسات والشركات ومختلف 

الجهات في دعم ورعاية المهرجان.

واشار الزباري أن اللجنة المنظمة تعمل بجهود مضاعفة هذه الفترة من أجل  «
تهيئة األجواء المثالية إلقامته في نسخته التسعة حيث يتوقع أن يشهد في 
نسخة هذا العام مشاركة بحرينية وخليجية واسعة، كما أن مملكة البحرين 

أثبتت مكانتها المرموقة في مجال تنظيم مختلف الفعاليات وخصوًصا 
الرياضية بفضل ما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم كبير وال 

محدود من لدن القيادة الرشيدة.

ا للدراجات “البندر” راعًيا ذهبيًّ  جوائز 
األفضل بآسيا

تلقى حامل اللقب فريق المصرف الخليجي التجاري هزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته من فريق بنك البحرين والكويت بهدف دون 
رد ضمن مباريات دوري البنوك والمؤسسات المصرفية التي تقام برعاية المصرف الخليجي التجاري وعلى صالة نادي النجمة بالجفير.

وبذل���ك تس���اوى الفريق���ان في ع���دد النقاط برصيد 6 نق���اط، ولكن 
رغ���م ذل���ك فإن المص���رف الخليج���ي التجاري حاف���ظ على صدارة 

المجموعة بفارق األهداف عن منافسه بنك البحرين والكويت.
وف���ي المب���اراة الثاني���ة، حق���ق فري���ق بن���ك األهل���ي المتح���د ف���وًزا 
ا على منافسه فريق بنك البحرين الوطني بأربعة أهداف  مس���تحقًّ
مقابل هدفين، ليتصدر بذلك منافسات المجموعة برصيد 8 نقاط، 

وبفارق 3 نقاط عن مالحقه فريق المؤسسة العربية المصرفية.

اليوم راحة وغًدا الكأس

وسيكون اليوم راحة لجميع الفرق المشاركة، على أن تنطلق  «
مباريات كأس البنوك والمؤسسات المصرفية يوم غد 

األربعاء حيث يلتقي في الدور األول ثاني المجموعة األولى 
مع ثالث المجموعة الثالثة، فيما يلتقي ثاني المجموعة 
الثانية مع ثالث المجموعة األولى، ويتأهل الفائزان إلى 
الدور قبل النهائي لمالقاة متصدر المجموعتين األولى 

والثانية، ويتأهل الفائز من كل لقاء إلى المباراة النهائية 
من لقاء بنك البحرين والكويت والمصرف الخليجي التجاريلتحديد هوية بطل الكأس.

غ��ًدا انطالق مباريات كأس البنوك والمؤسس��ات المصرفية

هزيمة ثانية لـ“الخليجي التجاري”

أكدت وزارة ش���ؤون الش���باب الرياضة حرصها التام على دعم األندية الوطنية في مسيرتها نحو رعاية الحركة الشبابية والرياضية في المملكة، والعمل 
على تقديم كافة التسهيالت والدعم الالزم لتلبية احتياجاتها وتخطي التحديات التي تعترض مسيرتها، كما أنها تعمل من أجل تحقيق األندية الوطنية 

لالستقرار اإلداري.

وأوضح���ت وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة في 
ش���أن ن���ادي س���ترة أن الفت���رة القانوني���ة لمجل���س 
إدارة نادي س���ترة قد انته���ت، وكان يقوم مجلس 
اإلدارة المنته���ي صالحيته بتيس���ير أم���ور النادي، 
وتعم���ل ال���وزارة حالي���ا ووفق���ا للمرس���وم بقان���ون 
والالئح���ة  وتعديالت���ه   1989 لس���نة   21 رق���م 
النموذجي���ة لألندي���ة الصادرة بالقرار رقم 1 لس���نة 
1990 ووفق���ا لصالحياته���ا المنص���وص عليه���ا في 
القان���ون المذكور عل���ى تعين مدير مؤق���ت للنادي 
يتول���ى االختصاص���ات المق���ررة لمجل���س اإلدارة 
في النظام األساس���ي للنادي وتيسير أموره خالل 
الفت���رة المقبل���ة إلى حين إج���راء االنتخابات التي 
من المتوقع أن تكون خالل ش���هر ديس���مبر المقبل 

النتخاب مجلس إدارة جديد.

وأش���ارت وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة أنه���ا 
قام���ت بتوضي���ح جمي���ع النق���اط الت���ي وردت في 
بيان مجلس إدارة نادي سترة عندما تم االجتماع 
معه���م بتاري���خ 8 نوفمبر الج���اري، حيث تم خالل 
االجتم���اع ط���رح العدي���د م���ن الحل���ول الجذري���ة 
ألغل���ب التحدي���ات الموج���ودة بالن���ادي خصوص���ا 
األرض الم���راد اس���تثمارها، حي���ث أك���دت ال���وزارة 
ش���ؤون  وزارة  مل���ك  ليس���ت  األرض  أن  للن���ادي 
الش���باب والرياض���ة، كما أنها ليس���ت مل���كا للنادي، 
وإنم���ا ه���ي أرض أم���الك حكومي���ة، وإن ال���وزارة 
تعم���ل ومنذ فترة على إع���ادة تخصيصها ودمجها 
مع أرض النادي، حيث تقدمت بطلب رس���مي إلى 
الجهات المعنية؛ من أجل إعادة تخصيص األرض 
الم���راد اس���تثمارها ودمجها مع أرض نادي س���ترة؛ 

لالستفادة منها في مشروعات استثمارية، وتقوم 
الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في هذا 

الشأن.
أم���ا بخصوص وثيق���ة أرض الن���ادي القديمة، فإن 
الحك���م لصال���ح الن���ادي بتاري���خ 11 نوفمبر 2018 
يؤكد أن اإلجراءات التي اتبعتها الوزارة وإرشادها 
الن���ادي للتعاقد مع مكت���ب محاماة متخصص في 
ه���ذا المجال وتوجيه لإلج���راءات الصحيحة كان 
س���ليما وصائبا، بخالف اإلجراءات الس���ابقة التي 
ق���ام بها الن���ادي من خ���الل مكتب المحام���اة الذي 
تعاق���د مع���ه النادي، والذي قام بخط���أ إداري جعل 

القضية تأخذ وقتا طويال وتعاد مرة أخرى.
وتابع���ت وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة ج���اء 
تص���رف مجل���س إدارة ن���ادي س���ترة المنتهي مدة 

صالحيت���ه بع���د قي���ام ال���وزارة بالبدء ف���ي أعمال 
التدقي���ق على حس���ابات الن���ادي ووثائق���ه المالية 
ه���و إج���راء اعتي���ادي وقانوني تق���وم به ال���وزارة 

الرقابي���ة  ال���وزارة  للقان���ون واختصاص���ات  طبق���ا 
واإلشرافية على األندية، وجميع األندية الوطنية 
تخض���ع ال���ى ه���ذا التدقي���ق؛ للتأك���د م���ن س���المة 
الوثائق وفحصها بم���ا يتوافق مع الالئحة المالية، 
مم���ا يض���ع عالم���ات اس���تفهام وظ���الل ح���ول هذا 

التصرف. 
وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن تقديم 
مجلس اإلدارة المنتهي صالحيته اس���تقالته ليس 
ل���ه أث���ر قانوني باعتب���ار أن المجل���س انتهت مدته 
القانوني���ة بالفعل، وكان���ت الوزارة في طور إجراء 
االنتخاب���ات، إال أن ال���وزارة تؤك���د أيض���ا عل���ى أن 
تل���ك االس���تقالة ال تعف���ي مجل���س اإلدارة المنتهي 
صالحيته من المس���ؤولية عن أعمال النادي خالل 
فترة عملة الس���ابقة، في حال ظهرت أي مخالفات 

من خالل أعمال التدقيق التي تقوم بها الوزارة.
وأشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن جميع اإلجراءات التي تقوم بها تهدف الى خدمة  «

نادي سترة، وتعمل من أجل أن يحقق النادي االستقرار اإلداري والفني والمالي، كما أن جميع 
اإلجراءات التي تتخذها تتوافق مع اللوائح والقوانين والصالحيات االشرافية الرقابية للوزارة.

الشباب الرياضة

مدير مؤقت لنادي سترة واالنتخابات في ديسمبر

اللجنة اإلعالمية

حددت ش���ركة stage33 ي���وم الجمعة الموافق 30 نوفمب���ر الجاري، موعًدا 
إلقامة منافس���ات النس���خة الثانية من بطولة البحرين الدولية لكرة القدم 
لالعبي���ن تح���ت 13 عاًم���ا، الت���ي س���تحتضن فعالياته���ا المالع���ب الخارجية 

التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

واعتم���دت اللجن���ة المنظم���ة العلي���ا 
للبطولة الفرق المشاركة في النسخة 
الثاني���ة الت���ي ستش���هد مش���اركة 16 
فريًق���ا، من بينهم ثمانية فرق )نصف 
الفرق( من خارج البحرين، وستكون 
الف���رق المش���اركة ف���ي البطول���ة من 
تيك���رز  أكاديمي���ة  ه���ي  البحري���ن 
)حام���ل اللقب(، منتخ���ب األكاديمية 
لك���رة  البحرين���ي  لالتح���اد  التاب���ع 
الق���دم، أكاديمي���ة وين���رز، أكاديمي���ة 
جامبيون���ز، أكاديمي���ة س���وكر س���تار، 
البحري���ن،  مدري���د  ري���ال  أكاديمي���ة 
أكاديمي���ة أول���ي، فيما سيش���ارك من 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية 5 فرق 
ألكاديمي���ة  تابع���ان  فريق���ان  منهم���ا 

س���بورتي  أكاديمي���ة  جوفنت���وس، 
)وصيف النسخة الماضية(، أكاديمية 
الفيص���ل، أكاديمية مدريديس���تا، و3 
ف���رق م���ن دول���ة اإلم���ارات العربي���ة 
المتح���دة وه���ي أكاديمي���ة ريجن���ال 
سبورت، أكاديمية كافو، وفريق تابع 

لمدرسة سيتي.
ومن المنتظر أن تقيم اللجنة  «

المنظمة العليا قرعة البطولة 
لتوزيع الفرق المشاركة على أربع 

مجموعات بواقع 4 فرق بكل 
مجموعة نهاية األسبوع الجاري، 

وسيتم نقل فعاليات ومراسم 
القرعة عبر مواقع التواصل 

االجتماعي بشكل مباشر.

البنعلي “الخامس عالمًيا” للبومسيانطالق بطولة البحرين 3 نوفمبر
تعتبــر العـربيـــة الوحيـــدة التـــي حققـــت هــذه النتيجــة فــي العــالــم

حقق���ت العبة منتخبن���ا للتايكواندو فجر البنعلي المرك���ز الخامس في بطولة العالم 
للبومس���ي الت���ي أقيمت في تايوان بمدينة تايبيه في الفت���رة من 15 إلى 18 نوفمبر 
الج���اري بمش���اركة أكثر من 1200 الع���ب والعبة يمثلون 70 دول���ة من مختلف دول 

العالم.

البنعل���ي  فج���ر  الالعب���ة  واس���تطاعت   
ف���ي  الخام���س  المرك���ز  عل���ى  الحص���ول 
بطول���ة العالم في فئة الس���ينيور 2 والتي 
ناف���س فيه���ا 28 العبة يمثل���ون 28 دولة 

من دول العالم. 
 وأصبحت فجر البنعل���ي الالعبة العربية 
الوحي���دة التي حققت ه���ذه النتيجة في 

بطولة العالم للبومسي.
م���ن جانبه، أش���اد رئيس اتح���اد البحرين 
الخي���اط  أحم���د  النف���س  ع���ن  للدف���اع 
بالنتيج���ة الطيب���ة الت���ي حققته���ا العب���ة 
البنعل���ي، مؤكدا أن ه���ذه النتيجة تعكس 
المس���توى المتط���ور ال���ذي ش���هدته لعب���ة 

البومسي بشكل خاص ورياضات الدفاع 
ع���ن النف���س عموما ف���ي الفت���رة الماضية 
بفض���ل الدع���م الالمح���دود ال���ذي يقدمه 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة 
ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة 
المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
األعلى للش���باب والرياض���ة رئيس اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة، والتع���اون الكبي���ر 

الذي تقدمه اللجنة األولمبية لالتحاد.
 وأعرب الخياط عن تقديره لالعبة البنعلي 
بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، مشيرا 
المس����توى  تؤك����د  النتيج����ة  ه����ذه  أن  إل����ى 
الممي����ز الذي تمتلك فج����ر البنعلي في لعبة 

المستش����ار  بجه����ود  ومش����يدا  البومس����ي، 
والمدي����ر الفن����ي للعب����ة التايكون����دو توفيق 

نويصر، كما أش����اد بجه����ود أعضاء مجلس 
االدارة ورئيس البعثة خالد الحسن.

يذكر أن العب منتخبنا عبدالله الدوي قد شارك في البطولة، وقدم مستويات جيدة  «
في فئة ماستر2 وأضاف رصيد إلى انجازاته والنتائج الجيدة التي حققها خالل الفترة 

الماضية.

جانب من تتويج فجر البنعلي
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بعد الظهور المشرف والنتيجة الطيبة التي حققها منتخب بناء األجسام للعموم في بطولة العالم لبناء األجسام التي أقيمت في إسبانيا مؤخرا يستعد 
منتخب األس���اتذة لخوض منافس���ات بطولة العالم لألس���اتذة، والتي س���تقام في إس���بانيا أيضا في األس���بوع الثاني من ش���هر ديس���مبر المقبل بنخبة من 
الالعبي���ن المخضرمي���ن والذي���ن يعول عليهم االتحاد لرفع حصيلة مملكة البحرين من الذهب في ع���ام “الذهب فقط”، حيث كان ومازال للجنة الفنية دور 
كبير وجبار في وصول المنتخب الوطني لمنصات التتويج وظهوره باجانب التطور الملحوظ في فئة العموم للمشاركات العالمية الذي ظهر في البطولة 

العالمية األخيرة.

ورف���ع البط���ل الس���ابق ط���ارق الفرس���اني عض���و 
اللجن���ة الفنية التابعة التح���اد رفع األثقال جزيل 
الش���كر وعظي���م االمتن���ان لممث���ل جالل���ة المل���ك 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
ب���ن  الش���يخ ناص���ر  البحريني���ة س���مو  األولمبي���ة 
حم���د آل خليفة عل���ى دعمه الكبي���ر والالمحدود 
بن���اء  ورياض���ة  عموم���ا،  البحريني���ة  للرياض���ة 

األجسام خصوصا.
 مؤكدا أن إش���ادة س���موه بعمل أس���رة ومنتسبي 
االتح���اد إنما نعتبره جميعا مص���در فخر واعتزاز 
وداف���ع لبذل المزيد من العطاء؛ من أجل مملكتنا 
الحبيب���ة، كم���ا أن مجلس االدارة بقيادة س���لطان 
الغان���م يبذل جهودا جبارة م���ع جميع المنتخبات 
العم���ل  بمنظوم���ة  لالرتق���اء  ويس���عى  الوطني���ة 
الرياضي ضمن إستراتيجية واضحة وصحيحة 

لحصد المزيد من المكتسبات واإلنجازات.

  نصب كل خبراتنا 

في خدمة اللعبة والالعبين

 وحول عمل اللجنة الفنية لبناء األجس���ام التابعة 
لالتح���اد البحرين���ي لرف���ع األثقال والتي يرأس���ها 
جاس���م بورش���يد أمي���ن س���ر االتح���اد وتض���م في 
عضويته���ا عبدالهادي علي جاس���م، وعبد العظيم 
علي حسن، وطارق الفرس���اني، ويوشع أشكناني 
ونضال سلمان، وهؤالء العناصر هم من أصحاب 
الخب���رة والب���اع الطويل ف���ي مجال رياض���ة بناء 
األجس���ام من العبين قدامى وحكام دوليين، فقد 
أوضح الفرس���اني أن اللجنة قد ب���دأت عملها بعد 
الع���ودة من بطولة آس���يا التي أقيمت منافس���اتها 

في منغوليا أواخر شهر أبريل الماضي.
 واس���تمر قائ���ال “الفترة الت���ي تم تش���كيل خاللها 
اللجنة الفنية ليس���ت بطويلة، لكننا وضعنا أسسا 
وإس���تراتيجية واضح���ة مبنية على أس���س فنية 
علمي���ة صحيح���ة م���ن جان���ب اإلخ���وة األعض���اء 
ف���ي اللجن���ة بالتنس���يق م���ع مجل���س االدارة ف���ي 
متابعة برامج تدريب الالعبين والس���عي لتطوير 
مس���توياتهم الفني���ة، نحن نص���ب كل خبراتنا في 
خدم���ة هذه اللجن���ة من أج���ل اللعب���ة والالعبين، 
دور اللجن���ة الفني���ة حي���وي، حيث نق���وم بتوجيه 
الالعبين، معالج���ة الجوانب التي تحتاج تطوير، 
تذلي���ل الصعوب���ات الت���ي تواجهه���م م���ن مختلف 
الجوانب، متابعة تدريباتهم وليس فقط االلتقاء 
به���م أس���بوعيا، ب���ل هن���اك تنس���يق لزياراتهم في 
الصاالت التي يتدربون فيها أيضا كما أن األبواب 
رأي؛  لالس���تماع ألي  أي حواج���ز  مفتوح���ة دون 
األم���ر الذي يصب في المصلحة العامة دون أدنى 
ش���ك، ه���ذا العمل المنس���ق كانت له آث���ار إيجابية 
كثيرة، حيث أصبح ش���ارع رياضة بناء األجس���ام 
أس���رة واحدة والتواصل سلس جدا بين الجميع، 
إن مجلس االدارة بقيادة س���لطان الغانم يحرص 
كل الح���رص عل���ى متابعة جميع األمور ش���خصيا 

االمر الذي ال نستغربه”.

  تقنين المشاركات 

في بطولة آسيا والعالم

 وأض���اف “تش���كلت اللجن���ة الفني���ة عندم���ا كنا في 
بطولة آس���يا بمنغولي���ا، والتي أقميت أواخر ش���هر 
أبري���ل الماض���ي وحق���ق فيه���ا منتخبن���ا الوطن���ي 
لبناء األجس���ام 6 ميداليات ملون���ة )3 ذهبيات و3 
فضيات(، وقد وجدنا أن تشكيل لجنة فنية تشرف 
عل���ى اختيار الالعبي���ن لتمثيل المنتخ���ب الوطني 
أم���را مهم���ا وينص���ب  البط���والت الخارجي���ة  ف���ي 
ف���ي مصلحة اللعبة ويس���اهم في تحقي���ق النتائج 
للمملك���ة، حي���ث قام���ت اللجن���ة بعم���ل تصفي���ات 
لالعبي���ن م���ن أج���ل اختي���ار األكف���أ لبطول���ة العالم 
الماضية، فقد تقدم للمشاركة في البطولة العالمية 
ع���دد كبير م���ن الالعبين، وتم اختي���ار األفضل من 
بينه���م لمصلحته���م ولمصلح���ة الظه���ور اإليجابي، 
خصوصا أن بطوالت العالم ليس���ت بطوالت سهلة 
إنما بحاجة الستعداد وجاهزية خاصة وقوية، لذا 
فإن فتح المجال للجميع للمش���اركة في البطوالت 
الخارجي���ة ال يك���ون في صالح الالع���ب في أغلب 
األحي���ان، وك���ي تك���ون تش���كيلة المنتخ���ب تض���م 
نخبة م���ن الالعبين القادرين على تحقيق النتائج، 
وم���ن خالل اللجنة الفنية س���نحدد الالعبين الذين 
يمثلون المنتخب في البطولة اآلسيوية والبطولة 
م���ن  ونخب���ة  تص���ورا  هن���اك  إن  حي���ث  العالمي���ة، 

الالعبين سيتم اإلعالن عنهم”.

 آلية مختلفة للجنة في 2019

 واستمر الفرساني في حديثه، قائال “إستراتيجية 
االتح���اد مبني���ة عل���ى أس���س منطقي���ة صحيح���ة 
تتماش���ى مع إس���تراتيجيات مجلس اإلدارة بمنح 
ف���رص عادلة متكافئه، حي���ث إن خطة وآلية عمل 
اللجنة الفنية للعام المقبل 2019 س���تختلف كثيرًا 

ع���ن ه���ذا الع���ام، أوال اللجن���ة الفني���ة تش���كلت في 
وق���ت قصير ه���ذا الع���ام، وقام���ت باختي���ار األكفأ 
لبطول���ة العال���م األخيرة، ف���ي العام المقبل س���نركز 
على بطولة آس���يا التي س���تقام بالصين، وسنشارك 
بأكب���ر ع���دد ممكن م���ن الالعبي���ن، حي���ث الالعبين 
الذي���ن سيش���اركون في بطول���ة العالم س���يكونون 
م���ن الالعبين الذي���ن يحققون نتائ���ج متقدمة في 
البطول���ة اآلس���يوية وأصح���اب االنج���ازات فيه���ا، 
حي���ث تتركز أهدافنا على بطولة آس���يا كثيرا التي 
من خاللها سنش���كل منتخب بطولة العالم القادمة 
التي ستس���تضيفها امارة الفجيرة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الهدف هو تشكيل منتخب عموم 

قادر على اإلنجاز عالميا”.

 جوانب مهمة البد 

من توفرها في الرياضي

 ولف���ت الفرس���اني أن هن���اك جوان���ب كثي���رة الب���د 
أن تتواج���د ف���ي الرياضي الذي س���يمثل بالده في 
االس���تعدادات  جان���ب  إل���ى  الخارجي���ة  المحاف���ل 
المتقدم���ة  المراك���ز  عل���ى  للمنافس���ة  وجاهزيت���ه 
وطري���ق الوص���ول لمنص���ات التتوي���ج، حي���ث إن 
مث���ل ه���ذه المش���اركات الرياضي���ة الخارجية على 

المس���توى الق���اري والدول���ي والعالم���ي يعد فرصة 
إلظه���ار م���ا تتمتع ب���ه البحرين من ثقاف���ة وتاريخ 
عري���ق وإمكان���ات عالية، مش���يرا إلى أهمي���ة إبراز 
ذلك عبر الترويج المثالي الذي يتناس���ب مع حجم 

الحدث.
  

  نتائج رائعة تحققت 

في البطولة العالمية 

وأوضح عضو اللجنة الفنية البطل الس���ابق طارق 
الفرس���اني أن ما ظهر عليه منتخب بناء األجس���ام 
ف���ي بطولة العالم األخيرة في إس���بانيا وحقق من 
خالله���ا الميدالي���ة الفضي���ة الت���ي أحرزه���ا البط���ل 
عل���ي القصاب والمراك���ز المتقدمة األخرى كالمركز 
الخامس للبطل س���يد نصرهللا الموس���وي والمركز 
الس���ادس للبط���ل محم���د الماج���د وكأول مش���اركة 
ل���ه وبقية الالعبي���ن الذين يش���اركون للمرة األولى 

يعتب���ر تط���ور كبي���ر، حي���ث إنه���م اس���تفادو كثي���رًا 
لرصيد خبراتهم، والمشاركة كانت ناجحة وحققت 
أهدافه���ا رغ���م أن البطول���ة كان���ت قوية وش���هدت 
مش���اركة نخب���ة م���ن نج���وم رياضة العض���الت من 

مختلف بلدان العالم.

   األساتذة جاهزون للعالمية المقبلة

 أما البطولة العالمية لألساتذة القادمة في إسبانيا 
ف���ي الفت���رة م���ن 8 وحت���ى 11 م���ن ش���هر ديس���مبر 
المقب���ل, فقد أش���ار الفرس���اني أنها س���تكون مميزة 
وس���يحقق فيه���ا الالعبون المخضرم���ون إنجازات 
بن���اء عل���ى مس���توى جاهزيته���م  مش���رفة وذل���ك 
األفض���ل ه���ذا العام. وش���خصيا أرى ف���ي الالعبين 
عزيم���ة كبيرة هذه الم���رة، والمجموع���ة هي نخبة 
م���ن الالعبين المخضرمين الذين يمتلكون الدراية 
الكافي���ة ف���ي كيفية التعام���ل مع أج���واء بطوالت 

عالمية بهذا المستوى والحجم.

كشـف خطـط فنيـة بنـاء األجســام
2019 ف��ي  ال��م��ي��دال��ي��ات  م��ن  ع���دد  أك��ب��ر  لحصد  مستقبلية  خ��ط��ة  ال��ف��رس��ان��ي: 

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

طارق الفرساني

الفرساني في حديث مع رئيس اللجنة الفنية جاسم بورشيد
الفرساني في احد انجازاته المشرفة مع البطل محمد صباح

جانب من تكريم المدربين الفرساني خالل الفحص يقدم توجيهاته خالل الفحص الفني لالعبين
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 ناصر بن حمد 
الداعم األول 

لرياضة بناء 
األجسام

توجيهات أثناء الفحص الفني لالعبينالغانم يتوسط أعضاء اللجنة الفنية في صورة جماعية



إنجاز عربي
ستكون الكرة العربية على موعد مع التاريخ في نهائيات كأس األمم األفريقية، المقرر 
إقامته���ا ف���ي الكامي���رون، بعدم���ا تأهل 5 م���ن ممثليها، وربم���ا يرتفع العدد إل���ى 6، حال 
صعود ليبيا، إلى البطولة، التي ستجرى بمشاركة 24 منتخًبا، للمرة األولى في تاريخها.

ويتأه���ل متص���در ووصي���ف كل مجموعة 
من المجموعات ال� 12 في التصفيات، إلى 

نهائيات أمجد الكؤوس األفريقية.
ومص���ر  تون���س  منتخب���ات  وحج���زت 
والمغرب والجزائ���ر وموريتانيا، مقاعدها 
ف���ي النهائي���ات م���ن إجمال���ي 13 منتخب���ا 
حس���موا مش���اركتهم ف���ي البطول���ة، بع���د 
الجول���ة  فعالي���ات  عل���ى  الس���تار  إس���دال 

الخامسة للتصفيات المؤهلة للمسابقة.
ومن���ذ انط���اق النس���خة األول���ى للبطول���ة 

العام 1957، لم يتعد عدد الممثلين العرب 
في المس���ابقة القاري���ة حاجز 4 منتخبات، 
وهو األمر الذي تكرر في 8 نس���خ، لتشهد 
النس���خة القادم���ة رقم���ا قياس���يا جدي���دا 

للمشاركة العربية.
 6 إل���ى  العرب���ي  الحض���ور  يزي���د  وربم���ا 
منتخب���ات، ح���ال تأه���ل المنتخ���ب الليبي 
إلى النهائي���ات، بعدما تأجل حس���م تأهله 
إل���ى الجول���ة السادس���ة )األخي���رة( الت���ي 

ستجرى في مارس المقبل.

وكان المنتخبان التونسي والمصري، أول 
المتأهلي���ن العرب للبطول���ة، بعدما اقتنصا 
بطاقتي الترشح للنهائيات عن المجموعة 
العاش���رة، الت���ي ضم���ت أيًضا س���وازياند 

والنيجر، وذلك منذ الجولة الرابعة.

ويترب���ع منتخ���ب تون���س عل���ى الص���دارة 
بف���ارق  متفوق���ا  نقط���ة،   12 برصي���د 
نظي���ره  عل���ى  المباش���رة  المواجه���ات 

المصري.
المص���ري،  المنتخ���ب  يع���د  المقاب���ل،  ف���ي 

صاح���ب الرقم القياس���ي في ع���دد مرات 
الف���وز بالبطول���ة برصيد 7 ألق���اب، كما أنه 

وصيف بطل النسخة السابقة. 
وصعد منتخب المغرب للنهائيات القارية، 
بعدم���ا ارتق���ى لص���دارة مجموعت���ه عقب 

فوزه التاريخ���ي 0-2 على ضيفه منتخب 
الكاميرون، يوم الجمعة الماضي. 

وج���اء ال���دور عل���ى المنتخ���ب الجزائ���ري 
ليلح���ق برك���ب المتأهلي���ن للبطولة، عقب 
صدارته للمجموع���ة الرابعة، بفوزه الكبير 
والمس���تحق 1-4 عل���ى مضيف���ه منتخ���ب 

توجو يوم األحد.
الكب���رى  الق���وى  م���ن  العدي���د  وحس���مت 
األخرى مش���اركتها في البطولة، فبخاف 
)حام���ل  الكاميرون���ي  المنتخ���ب  ضم���ان 
المنظ���م  البل���د  بصفت���ه  التأه���ل  اللق���ب( 
صع���ود  البطول���ة،  ش���هدت  للبطول���ة، 
منتخب���ات كوت ديف���وار ومال���ي وأوغندا 

والسنغال ومدغشقر.

جوارديوال متهم

حّم���ل هانز بيتر بريجل، نجم منتخب ألمانيا الس���ابق، مس���ؤولية 
تدهور نتائج المانشافت في الفترة الماضية إلى بيب جوراديوال، 

المدير الفني السابق لبايرن ميونخ.
وق���ال نج���م دف���اع الماكين���ات الس���ابق، ف���ي تصريح���ات نقلته���ا 
صحيفة “موندو ديبورتيفو” ان طريقة لعب جوراديوال مع بايرن 
ميونخ، الذي يمثل غالبية قوام المنتخب هي السبب في النتائج 

الس���يئة، بع���د الخروج من الدور األول ف���ي كأس العالم، واحتال 
المركز األخير في مجموعته بدوري األمم األوروبية.

وق���ال بريج���ل: “كان خط���أه. لق���د خدعنا عندما ق���ال إنه لتحقيق 
الف���وز يج���ب أن تمتل���ك الكرة بنس���بة %75، وهذا غي���ر صحيح. 
في كرة القدم النتيجة أهم من الس���يطرة على الكرة. االستحواذ 
غي���ر كاف لتحقي���ق الفوز”. وأعطى ذو ال����63 عاما مثاال على ذلك 

بمنتخب فرنس���ا، الذي فاز بكأس العال���م، دون أن يضطر المتاك 
الك���رة ألطول فت���رة ممكنة أم���ام المنافس���ين. وتاب���ع: “يمكننا أن 
نس���تعيد نغم���ة الف���وز حتى لو عدن���ا للط���رق التقليدي���ة في لعب 

الكرة. يجب أن يكون هناك توازن على أرض الملعب”.
واختت���م بريجل تصريحاته بأن ما يعانيه المنتخب األلماني اآلن 

يعد فترة انتقالية، سبق وأن مر بها العديد من المنتخبات.

هانز بيتر بريجل

محمد صالح

)وكاالت(:
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وكاالت

تعه���د رئي���س االتح���اد الدولي للس���يارات ج���ان تود ي���وم االثني���ن بالتحقيق في 
ح���ادث تص���ادم م���روع وقع يوم األحد في س���باق جائ���زة مكاو الكب���رى ببطولة 
فورم���وال 3 وأدى إلى إصابة الس���ائقة األلمانية صوفيا فلورش البالغ عمرها 17 

عاما بكسر في العمود الفقري.

وفقدت فلورش س���ائقة فريق فان 
أمرسفورت ريس���نج السيطرة في 
منحن���ى بالس���باق لتطير س���يارتها 
ف���ي  الحواج���ز وتس���قط  وتجت���از 
كان���ت  بينم���ا  للمصوري���ن  منطق���ة 
كيلومت���را   275 بس���رعة  تنطل���ق 
ف���ي الس���اعة ف���ي حلبة الش���وارع 

الضيقة.
وكان���ت الس���ائقة في وعيه���ا أثناء 
نقلها للمستش���فى في المس���تعمرة 
البرتغالي���ة الس���ابقة وكتب���ت على 
تويت���ر ”أري���د أن أبل���غ الجميع أني 
لجراح���ة  س���أخضع  لكن���ي  بخي���ر 

صباح االثنين“.
م���ن جهت���ه كتب ت���ود عل���ى تويتر 

”بع���د الح���ادث الخطي���ر ف���ي مكاو 
س���يفتح االتحاد الدولي للسيارات 
تحقيقا ف���ي الواقعة للوقوف على 
مابس���اتها وس���يعمل كذل���ك عل���ى 

مساعدة المتضررين“.
وتابع ”س���نتابع األمر للوصول إلى 

النتائج المرجوة“.
وُنق���ل أيضا الس���ائق الياباني ش���و 
تس���وبوي إلى المستش���فى بس���بب 
إصاب���ة ف���ي الظهر بعدم���ا اصطدم 

بسيارة السائقة األلمانية الشابة.
وأعلن المنظمون إصابة اثنين  «

من المصورين إضافة إلى شخص 
ثالث وتم نقلهم جميعا إلى 

المستشفى.

حادث مروع

ملك التنس الجديد
حي���ت الصح���ف ووس���ائل اإلع���ام اإللكتروني���ة األلمانية أم���س اإلثنين تتوي���ج مواطنها ألكس���ندر زفيري���ف بلقب بطولة الماس���ترز 
الختامي���ة، بف���وزه عل���ى الصربي نوف���اك ديوكوفيتش المصنف أول عالمي���ا 4-6 و3-6 األحد في المب���اراة النهائية، وأجمعت على أن 

“زفيريف يكتب تاريخ كرة المضرب!”.

“ش����توتغارتر  صحيف����ة  وعنون����ت 
يخل����ق  “زفيري����ف  مقاله����ا  زيتون����غ” 
اإلث����ارة ف����ي لن����دن )حي����ث أجري����ت 
البطول����ة(”، فيم����ا اخت����ارت صحيفة 
“بيل����د” اليومي����ة، األكث����ر رواجا في 
المل����ك  “زفيري����ف  عن����وان  ألماني����ا 
����رة  مذكِّ المض����رب”،  لك����رة  الجدي����د 
بأن األلمان����ي األخير المت����وج بلقب 
بطولة الماس����ترز الختامية للموسم 
ف����ي الق����رن الماض����ي، ه����و بوري����س 

بيكر في 1995.
الجان����ب  عل����ى  التأكي����د  ت����م  كم����ا 
التاريخ����ي له����ذا النجاح م����ن خال 
أش����ار  ال����ذي  سبورتسش����و  موق����ع 
إل����ى أن “زفيريف كت����ب تاريخ كرة 
المض����رب”، ف����ي حي����ن ذك����ر موق����ع 
تي.أوناي����ن أن “زفيريف الرائع فاز 

بلقب تاريخي أمام ديوكوفيتش”.
صحيف����ة  ����رت  ذكَّ جهته����ا،  م����ن 
“هامبورغر مورغنبورست” الصادرة 
في هامب����ورغ بأن زفيريف ولد في 
المدين����ة بقولها “نج����م كرة المضرب 
في هامبورغ أليكس زفيريف يفوز 
بأول لقب في بطولة للعالم في كرة 

المضرب منذ بوريس بيكر”.
أم����ا مجل����ة “كيك����ر” التي تن����ال فيها 
األس����د،  حص����ة  الق����دم  ك����رة  لعب����ة 
إنج����ازات  ال����ى  بدوره����ا  فأش����ارت 
الاعبي����ن الكب����ار الس����ابقين بالقول 
“م����ع ه����ذا اللق����ب، يس����ير زفيري����ف 
على خطى بوري����س بيكر وميكايل 
ش����تيخ، ويس����كت في الوقت عينه 

منتقديه”.
وانت����زع زفيريف المرك����ز الرابع في 

الئحة تصنيف الاعبين المحترفين 
الص����ادرة االثني����ن م����ن األرجنتيني 
خ����وان مارت����ن دل بوت����رو ال����ذي لم 
يشارك في البطولة بداعي اإلصابة.

 35 ال����ى  الف����ارق  وقل����ص زفيري����ف 
نقطة مع فيدرر.

وابتعد ديوكوفيتش في الصدارة عن  «
اإلسباني رافايل نادال الذي لم يشارك 

بدوره في البطولة بداعي اإلصابة 
بفارق 1565 نقطة، علما ان الصربي 
كان ضامنا إنهاء السنة في المركز 
األول، بعدما كان في القسم األول 
من 2018 في المركز ال 22 بداعي 

الغياب بسبب إصابة، قبل أن يحقق 
نتائج كبيرة بعد عودته أبرزها فوزه 
ببطولتين في “الغراند سالم” في 

ويمبلدون وفالشينغ ميدوز.

وكاالت

ألكسندر زفيريف

Û  انتقدت الصحف اإلنجليزية مدرب مانشستر
يونايت���د جوزي���ه مورينيو على س���وء إدارته 
للفريق في المواجه���ة التي جمعت اليونايتد 
مدين���ة  ديرب���ي  ف���ي  س���يتي  بمانشس���تر 
مانشس���تر، والتي انتهت بف���وز األخير )3-1(، 

حيث اعتبرت أن مورينيو س���اهم بخس���ارة فريقه بكل س���هولة؛ بس���بب اعتماده على طريقة 
لعب سلبية تعتمد على التحّفظ الدفاعي المبالغ من دون أن يكون للفريق أي رد فعل واضح 

أثناء مجريات المباراة حتى عندما كان متأخًرا بالنتيجة!
Û  ف���ي الحقيق���ة أن هذا المدرب المتعّجرف أصبح يس���اهم بش���كل واضح في تش���ويه الس���معة

العريق���ة لمانشس���تر يونايت���د، ال���ذي طالم���ا اعتبر واح���ًدا من أب���رز األندية األوروبية؛ بس���بب 
انتهاج���ه ط���رق تدريبية ال تتناس���ب مع عقلية ه���ذا الفريق.. فالمانيو منذ عه���د صانع النهضة 
الّسير اليكس فيرغسون لم نعهده إال فريًقا يلعب الكرة الهجومية الممتعة أو بأسوأ األحوال 
ينتهج طريقة اللعب المتوازن.. إلى أن أتى مورينيو ونسف هذه العقلية التي كانت تؤمن بها 
جماهير المانيو وال تقبل بسواها.. حتى أصبح مانشستر يونايتد فريًقا ممًا ال يسر الناظرين!

Û  في عالم الكرة، المدرب الذي ينتهج مثل هذه األساليب الدفاعية البحتة هو مدرب ال يمتلك
ف���ي قائم���ة العبيه األس���ماء الب���ارزة والنج���وم التي تصنع الف���ارق.. لذلك يجد نفس���ه مضطًرا 
لاعتم���اد عل���ى الط���رق الدفاعية؛ حتى يخ���رج بأقل األض���رار خصوًصا أمام الف���رق الكبيرة.. 
أم���ا موريني���و فإن���ه يمتلك قائمة ال تخلو من النج���وم والتي تتمناها كل األندي���ة.. من لوكاكو 
وسانش���يز وماتا إلى مارشيال وبوغبا وراشفورد.. لذلك ال يوجد سبب منطقي أمام مورينيو 
لاعتم���اد عل���ى النهج الدفاعي القاتل س���وى أنه م���درب جبان وال يمتلك الش���جاعة التي كان 

يتحلى بها “الّسير”!
Û  لذل���ك على جماهير المانيو المس���تاءة من س���وء األداء والنتائ���ج أن توجه أصابع االتهام نحو

هذا المدرب وال س���واه؛ فهو المس���ؤول الوحيد عن الحال المؤسف الذي وصل له أعظم فريق 
في تاريخ إنجلترا!

المدرب الجبان!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي
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دوري األمم األوروبية
بولنداالبرتغال  22:45

مباريات ودية 
البرازيل
إيطاليا
فرنسا

الكاميرون
اميركا

اوروغواي

22:30
22:45
23:00

51 نقطة
أعاد “الملك” ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى سكة الفوز عندما قاد 
إلى الفوز على فريقه الس���ابق ميامي هيت 97-113 في عقر دار األخير بتس���جيله 

51 نقطة في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

وهي المرة الثانية عشرة التي يبلغ فيها 
جيم���س حاج���ز 50 نقط���ة في مس���يرته 
االحترافي���ة واألولى م���ع لوس أنجليس 

ليكرز.
وكان جيمس )33 عاما( سجل 44 نقطة 
األربعاء في سلة بورتاند ترايل بايزرز 
)117-126( ودخل نادي الخمس األوائل 
في الئحة أفضل المس���جلين في تاريخ 
الدوري عندما رف���ع رصيده إلى 31425 
نقطة س���جلها في المواسم المنتظمة )ال 
يدخل ضمنها حساب نقاط الباي أوف( 

منذ بدء مسيرته عام 2003.
ويل���ت  األس���طورة  جيم���س  وتخط���ى 
تش���امبرالين الذي س���جل 31419 نقطة 
خ���ال مس���يرة امت���دت م���ن 1959 ال���ى 

.1973
وض���رب جيمس الذي ق���اد ميامي هيت 
إلى ال���دور النهائ���ي 4 مرات ف���ي الفترة 
بلقبي���ن  والتتوي���ج  2010 و2014  بي���ن 
قب���ل أن يعود إلى فريق مس���قط رأس���ه 
كليفان���د كافاليي���رز ومن���ه إل���ى ليك���رز 
البداي���ة  من���ذ  بق���وة  الماض���ي،  الضي���ف 

وسجل 19 نقطة في الربع األول.
ونج���ح جيم���س للمرة األولى ف���ي الفوز 
عل���ى ميامي هيت من���ذ تركه عام 2014 

في صفقة انتقال حر.
ويحل ل���وس أنجليس ليكرز ضيفا على 
كليفان���د كافاليي���رز األربع���اء ف���ي أول 
مباراة لنجمه جيمس ضد فريقه السابق 

في كليفاند منذ انتقاله إلى ليكرز.

وق���اد جيم���س كليفان���د كافاليي���رز إلى 
لق���ب ال���دوري للمرة األولى ف���ي تاريخه 

عام 2016.
وع���وض ليك���رز س���قوطه الم���ذل أم���ام 
 117-130 ماجي���ك  أورالن���دو  مضيف���ه 

السبت.
ومن���ي غول���دن س���تايت ووري���رز حامل 
اللق���ب في العامين األخيرين بخس���ارته 
الثالث���ة توالي���ا خ���ارج قواع���ده عندم���ا 
س���قط أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 

أم���ام  خس���ر  بعدم���ا  وذل���ك   ،92-104
الخمي���س وداالس  روكت���س  هيوس���تن 

مافريكس السبت.
وه���ي الم���رة الثالث���ة فق���ط التي يخس���ر 
فيها غولدن س���تايت ووريرز 3 مباريات 
متتالي���ة بقيادة مدربه س���تيف كير منذ 

استام األخير للمهمة عام 2014.
وهي الخسارة السادسة لغولدن ستايت 
ووري���رز ه���ذا الموس���م والخامس���ة ف���ي 

مبارياته السبع األخيرة.

ليبرون جيمس

وكاالت



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

ضّج المكان باإلثارة والحماسة عندما أزاحت مجوهرات الزين، الشركة البحرينية الرائدة في صناعة المجوهرات الستار عن أحدث إصداراتها “سرمد” في جاليري 
21 هذا األحد 18 نوفمبر 2018. ُأطلقت “سرمد” بمناسبة معرض الجواهر العربية 2018 المزمع عقده في أرض البحرين للمعارض والمؤتمرات.

“س���رمد” والت���ي ترم���ز لمعن���ى “أب���دي”. تمّث���ل 
طق���م حّنٍة من م���وروث الذهب البحريني، هذا 
الطقم الرائع صنَع من 11 قطعة مذهلة؛ قطعة 
رأٍس فاتن���ة “القبق���ب”، ق���ادة رقب���ة س���احرة 
“المرتعش���ة”، عق���ٌد طوي���ل ب���ّراق “المرته���ش”، 
وح���زام مزخ���رف “الح���زام”، وقطعت���ي كفوف 
“مضاع���د”،  باه���رة  أس���اور  وقطعت���ي  “ج���ف”، 
وثاث���ة أق���راط مختلف���ة “تراج���ي”. كل قطعة 
م���ن ه���ذه القط���ع ق���د رّصع���ت بس���خاء باللؤلؤ 
البحرين���ي الطبيع���ي المع���روف بمس���تواه في 

العالم، وزخرفت بالياقوت والزمّرد الثمين.
ويتضّم���ن طق���م “س���رمد” 13411 لؤل���ؤة، 320 
زم���ردة، و 233 ياقوتة تّم فحصها واعتمادها، 
و4.251 كيل���و غراًم���ا م���ن ذه���ب 21 قيراط���ا. 
صنع���ت لتحتف���ل بالح���ّب األبدي، وتس���تحضر 
ذكري���ات ورغب���ات قديم���ة ق���د طوي���ت لوقت 
طوي���ل، إنه���ا قطع���ة ع���رض حقيقّي���ة، وقطعة 
فنّي���ة تمتلكه���ا وتتمّس���ك به���ا لألب���د! كم���ا أنها 
تمّث���ل القطعة الثانية ف���ي “مجموعة األحام” 
الخاّص���ة بالزي���ن، والت���ي تطل���ق كّل ع���ام قبل 

معرض الجواهر العربية في البحرين.
وق���ال المدي���ر التنفي���ذي لش���ركة مجوه���رات 
الزي���ن  ثي���و س���وار ان )س���رمد( تمّث���ل القطع���ة 
الثاني���ة في مجموع���ة األحام، والت���ي نطلقها 
ا ف���ي معرض الجواهر العربية.  كلَّ عام حصريًّ
إنه���ا تمّث���ل الح���ب والّرغبة األبدية. ويتجّس���د 
ذل���ك ف���ي س���رمد من خ���ال الآلل���ئ واألحجار 
الثمين���ة والت���ي تزخ���رف القط���ع األح���د عش���ر 
جميعها بسخاء، وهذا يستعرض قدرة وبراعة 
وحرفّي���ة الزي���ن. نح���ن ش���ركة عربي���ة بت���راث 
عرب���ّي متنّوع وه���ذا التراث ُيق���ّدر باعتزاز من 
جان���ب فريقن���ا. ه���ذه أصولن���ا وذلك ل���ن يتغّير 
أب���ًدا. هذا الطقم قد صن���ع تكريًما لتراثنا، ولقد 
قمن���ا بإضاف���ة لمس���تنا الخاّصة م���ع المحافطة 
على التراث الغني الذي ألهمنا. )س���رمد( قطعة 
أبدّي���ة يعن���ى لها أن تمرر من جي���ٍل آلخر بفخر 

لتستكمل الرحلة األبدية”
وبعد حفل إزاحة الستار، ستنقل هذه  «

القطعة الفنية المذهلة إلى ركن الزين 
للمجوهرات الفخمة بمعرض الجواهر 

العربية رقم 441، حيث سيتم عرضها من 
تاريخ 20 – 24 نوفمبر 2018، وذلك في 

معرض البحري للمؤتمرات والمعارض.

مجــوهــرات الـزيــن تطلـــق أحــدث إصــداراتهــا المـذهلــة

“سرمد” يتألأل في معرض الجواهر

تص���ل إل���ى مملك���ة البحري���ن النجمة باري���س هيلت���ون في ضياف���ة مجموعة 
الح���واج لاحتف���ال بإص���دار عطره���ا الجدي���د “باتني���وم راش”، وس���يكون 
االحتف���ال ي���وم األربعاء 21 نوفمبر الس���اعة الخامس���ة والنصف مس���اء بفرع 

الحواج بسيتي سنتر البحرين.

باريس هيلتون في ضيافة “الحواج”

أعلن���ت ش���ركة يوس���ف خليل المؤي���د وأوالده، الوكيل الحصري لس���يارات نيس���ان في مملكة البحرين، أن س���يارة نيس���ان كيكس 
أصبح���ت أفض���ل الس���يارات أداًء ف���ي فئة الك���روس أوفر في المملك���ة، إذ حقق هذا الط���راز من فئة الس���يارات الرياضية متعددة 
األغراض )SUV( صغيرة الحجم نجاًحا كبيًرا مسجالً زيادة بنسبة 47 % في الحصة السوقية لهذه الفئة في البحرين، أي أن هناك 

تقريًبا سيارة نيسان كيكس من بين كل سيارتي )SUV( صغيرة الحجم في البالد.

الرئي���س  ق���ال  المناس���بة،  وبه���ذه 
التنفيذي لمجموعة ش���ركات يوس���ف 
خلي���ل المؤي���د وأوالده أل���وك غوبت���ا: 
ب���األداء  للغاي���ة  فخ���ورون  “نح���ن 
المذه���ل الذي حققته نيس���ان كيكس 
ف���ي مملك���ة البحري���ن. حي���ث تخدم 
متنوع���ة  مجموع���ة  الس���يارة  ه���ذه 
وواس���عة من العماء، وهو ما س���اهم 
في اكتسابها شهرة غير مسبوقة في 

جميع أنحاء العالم. 
وخالل العام الماضي، عندما  «

أطلقت المجموعة هذه السيارة 
من فئة سيارات الكروس أوفر 
صغيرة الحجم، شهدنا بالفعل 
ما تتمتع به من إمكانات هائلة 

ارتقت إلى مستوى توقعاتنا”.

أعلن���ت “كري���دي مكس” عن اس���تمراريتها في رعاي���ة معرض الجواه���ر العربية 2018 
للس���نة الثامنة عش���رة وحصريا للس���نة الثامنة على التوالي، والذي يقام تحت رعاية 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الفترة ما 

بين 20 – 24 من نوفمبر الجاري في مركز البحرين الدولي للمعارض.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة كريدي 
مك���س يوس���ف مي���رزا، قائ���ا: “تفتخ���ر 
ش���ركة كري���دي مك���س بتواجده���ا ف���ي 
ه���ذا الحدث المميز الذي يتطلب توفير 
الخدم���ات االئتماني���ة وخدم���ات الدفع 
اإللكتروني لعمائها ولكافة المتعاملين 

ببطاقات الدفع اإللكتروني”. 
أن  نعل���ن  أن  “يس���رنا  أيض���ا:  وأض���اف 
 ،Visa م���ع  بالتع���اون  مك���س،  كري���دي 
س���تكافئ حاملي بطاقات Visa بجوائز 
 MaxWallet اس���تخدام  عن���د  فوري���ة 
كوس���يلة دف���ع ف���ي المع���رض، حيث ان 
ل���كل عملي���ة ش���راء بقيم���ة 100 دين���ار 
أو أكث���ر ف���ي المع���رض، يح���ق لصاحب 
كوبون���ات  عل���ى  الحص���ول  البطاق���ة 

“امسح واربح” والحصول على بطاقات 
Visa مس���بقة الدفع، والتي تتراوح من 

20 دينار إلى 100 دينار”.
مؤه���ا  البطاق���ة  حام���ل  وس���يكون 
للحص���ول عل���ى الكوب���ون عن���د الدف���ع 
ع���ن طري���ق MaxWallet لدى التاجر أو 
ف���ي أي من مكاتب كري���دي مكس التي 

س���يتم تخصيصه���ا ف���ي جمي���ع قاعات 
المعرض. 

كما س���يتوفر خيار الدف���ع بعدة عمات 
Max� طري���ق ع���ن  والدف���ع   للزائري���ن 

Wallet، باس���تخدام بطاق���ات االئتم���ان 
والبطاقات المصرفية”.
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انطاًق���ا م���ن التزام���ه بدع���م الحرك���ة 
مملك���ة  ف���ي  والش���بابية  الرياضي���ة 
البحري���ن، ش���ارك المص���رف الخليج���ي 
الحادي���ة  النس���خة  برعاي���ة  التج���اري 
حم���د  المل���ك  كأس  لبطول���ة  عش���رة 
الدولي���ة للغولف والت���ي نظمها االتحاد 
البحريني للغول���ف على ماعب النادي 
الملك���ي للغولف برفاع فيوز بمش���اركة 
100 العب يمثلون أكثر من 22 دولة. 

الرئي���س  عب���ر  الرعاي���ة،  ه���ذه  وح���ول 
التنفيذي للمص���رف الخليجي التجاري 

س���طام القصيبي عن اعتزازه بش���راكة 
المؤسس���ات  مختل���ف  م���ع  المص���رف 
ه���ذه  لتنظي���م  والخاص���ة  الحكومي���ة 
البطول���ة المرموق���ة الت���ي تس���عى إل���ى 
الترويج لمملكة البحرين كوجهة رائدة 
ف���ي تنظي���م أب���رز األح���داث الرياضية، 
مش���دًدا عل���ى أهمي���ة دع���م األنش���طة 
الت���ي تعن���ى بتعزي���ز القط���اع الرياضي 
والش���بابي وتس���اهم في رفع مس���توى 
منه���ا  الجماعي���ة  البحريني���ة  الرياض���ة 

والفردية.

للجراحي���ن  الملكي���ة  الكلي���ة  نظم���ت 
ف���ي إيرلن���دا- جامعة البحري���ن الطبية 
لموظف���ي  حمل���ة   )RCSI Bahrain(
وطلبة الجامعة للتبرع بالدم لبنك الدم 
المركزي كجزء من أنش���طة المش���اركة 
المجتمعية للجامع���ة، حيث تم التبرع 

بأكثر من 40 وحدة دم.
ويج���در بالذك���ر ب���أن ع���دد الوح���دات 
التي تم التبرع بها س���يتم اس���تخدامها 

ف���ي المراك���ز الصحية والمستش���فيات 
الحكومية والخاصة. 

 RCSI( وتنظم جامعة البحرين الطبية
ا  Bahrain( حملتين للتبرع بالدم سنويًّ
من���ذ  بالبس���يتين  الواق���ع  مقره���ا  ف���ي 

إطاق المبادرة عام 2006.
وم���ن المقرر أن تجري الحملة القادمة، 
التي تنظمها قسم التوعية المجتمعية 

في الجامعة، خال العام القادم.

دعم���ا م���ن مجموع���ة فن���ادق الخلي���ج 
ق���دم  بالمملك���ة،  الخيري���ة  للنش���اطات 
الرئيس التنفي���ذي للمجموعة جارفيلد 
جون���ز ش���يك بمبل���غ 1000 دين���ار إل���ى 

المدير العام لدار يوكو لرعاية الوالدين 
ريما أحمد بن ش���مس وذل���ك إيمانا من 
المجموعة بال���دور المهم الذي يقوم به 
الدار في رعاية كبار السن في المملكة.

“الخليجي التجاري” يرعى بطولة الغولف

حملة طالبية للتبرع بالدم

فنادق الخليج تدعم “دار يوكو”

21
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يحّدثك هذا اليوم عن الماضي أو يعيد طرحه.

كن مستعدًا لما يطرح عليك، فهو قد يفاجئك.

ال تعّرض نفسك ألشعة الشمس كثيرًا.

يرّطب هذا اليوم األجواء قلياًل وتجد مالذك.

االنضمام إلى أحد األندية والقيام بحّمام بخار.

تشعر أن هناك افتراء تتعرض له أو ظلم.

تحقق اليوم ما كنت تخطط له منذ مدة طويلة.

استفد من الطقس المقبول للقيام برحلة أو 
بنزهة.

يخّبئ لك هذا اليوم مفاجأة ساّرة ويجعلك 
مرتاح.

تكون قادرًا على التواصل بسهولة تامة.

استمر في تطبيق اإلرشادات الصحية 
بحذافيرها.

كن منفتحًا على العالجات الطبية والغذائية 
السليمة.

الحمل
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الجوزاء

السرطان
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العقرب

القوس

الجدي

الدلو
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 1832
 تنصيب عبد القادر 

الجزائري سلطانًا 
على الجزائر 
وذلك بعد 

تنازل والده 
له وكان في 

عمر 25 سنة.

ترى الممثلة ستيفاني 
صليبا انها رفعت 

سقف التحدي كثيرا 
حين ارتضت بتجسيد 

شخصيتين في مسلسل 
»كارما«، السيما في ظل 

قناعتها بأن فرصة كهذه 
هي حلم كل ممثلة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المعاصرة الروسية  بالسينما  يحتفى  السينمائي”  “القاهرة 

تكريك المخرج بافيل لونجين

يحتفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته األربعين، التي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بالسينما 
الروس���ية المعاص���رة، كم���ا يكرم أح���د أبرز المخرجين ال���روس وهو المخرج القدي���ر “بافيل لونجين” الحاصل عل���ى جائزة أفضل 

مخرج بمهرجان كان السينمائي. 

ويقول رئي���س مهرجان القاهرة الس���ينمائي 
محم���د حفظ���ي: “إلقاء الضوء على الس���ينما 
الروسية المعاصرة كإحدى صناعات السينما 
الب���ارزة ف���ي العال���م والت���ي أخ���ذت خطوات 
مش���هودة خاصًة في مرحلة م���ا بعد االتحاد 
المهرج���ان  تكري���م  يأت���ي  كم���ا  الس���وفيتي. 
لمس���يرته  تقدي���را  “لونجي���ن”  للمخ���رج 
الس���ينمائية الحافلة الت���ي جعلته واحًدا من 
أه���م صن���اع األفالم لي���س فقط في روس���يا 

وشرق أوروبا بل في العالم بأكمله”. 
 “لونجي���ن” من مواليد موس���كو ع���ام 1949، 
ودرس بجامعاته���ا ليتخرج فيها عام 1971. 
عم���ل ف���ي البداي���ة ككات���ب س���يناريو حت���ى 
 Taxi - أخ���رج أول أفالم���ه “تاكس���ي بل���ووز
Blues” وه���و في األربعي���ن من عمره، والذي 
ف���از عنه بجائزة أفضل مخرج بمهرجان كان 
الس���ينمائي الدولي ع���ام 1990. بعد عامين، 
رشح فيلمه “لونا بارك- Luna Bark “ لجائزة 
الس���عفة الذهبي���ة بمهرجان كان الس���ينمائي 

عام 1992. 
ش���ارك “لونجين” في عضوية لجنة التحكيم 
الدولية لمهرجان موس���كو الثامن عش���ر عام 
1993، وترأس لجنة تحكيم الدورة الحادية 
الس���ينمائي  موس���كو  لمهرج���ان  والثالثي���ن 

الدولي عام 2009.
ف���ي ع���ام 2000 ُرش���ح لثال���ث م���رة لجائ���زة 
 The – الس���عفة الذهبي���ة عن فيلمه “الع���رس
الس���ينمائي  كان  بمهرج���ان   ”Wedding
الدول���ي. وحص���د بفيلم الكوميديا الس���وداء 
“أقارب فق���راء – Poor Relatives “ الجائزة 
بمدين���ة   Kinotavr بمهرج���ان  الرئيس���ة 
سوتشي عام 2005. عام 2006 اختير فيلمه 
“الجزي���رة – The island” ليك���ون فيلم ختام 
مهرج���ان فينيس���ا الس���ينمائي الدول���ي ف���ي 

دورته الثالثة والستين. 
ه���ذا ويع���رض مهرج���ان القاهرة الس���ينمائي 
فيلمي���ن م���ن إخ���راج لونجين ضم���ن برنامج 
خاص بعنوان “نظرة على الس���ينما الروس���ية 
الس���باتي  “ملك���ة  فيل���م  وهم���ا  المعاص���رة”، 

ع���ام  إنت���اج  م���ن   ”Queen of Spades  -
2016، وي���دور ح���ول مغنية األوب���را “صوفيا 
ماير” المش���هورة عالمًيا بصوتها الس���وبرانو. 
المهني���ة  مس���يرتها  تنه���ي  أن  ت���ود  والت���ي 
بانتص���ار أخي���ر. تع���ود “صوفيا” إلى مس���رح 
أوبرا موس���كو حيث لعب���ت دور البطولة في 
“ملكة الس���باتي” لتشايكوفس���كي- وكان هذا 
أول نج���اح كبي���ر لها. على أم���ل التفوق على 
النسخة األولى، تبدأ بالبحث عن مادة لخلق 
نس���خة جدي���دة أكثر من مذهل���ة لهذا العمل. 
تح���اول أن تتف���وق عل���ى الجمي���ع بم���ا فيهم 
نفسها وتستخدم “صوفيا” كل الوسائل التي 

تعرفها لتحقيق ذلك. 
عرض “ملكة السباتي” ستحضره مع المخرج 
بافي���ل لونجين النجم���ة كس���ينيا رابوبورت، 
بطلة الفيلم وكبرى نجمات السينما الروسية 

المعاصرة والفائزة بأكثر 
م���ن 14 جائ���زة عالمي���ة عل���ى رأس���ها كأس 
فولبي ألحس���ن ممثلة في مهرجان فينيسيا 
الس���ينمائي ع���ام 2009 عن دورها في الفيلم 

اإليطالي “الساعة المزدوجة”.
 ”Tsar -كم���ا ُيع���رض ل���ه أيًضا فيل���م “قيص���ر
والذي ش���ارك في قس���م “نظرة ما” بمهرجان 
كان الس���ينمائي في دورته الثانية والس���تين 
الق���رن  ف���ي  أحداث���ه  وت���دور   .2009 ع���ام 
ف���ي  الس���ادس عش���ر، حي���ن كان���ت روس���يا 
قبض���ة الفوضى، حيث يعتقد القيصر “إيفان 
الرهي���ب” أنه من���وط بمهمة مقدس���ة ويؤمن 
أن بإمكانه فهم وتفس���ير العالمات، ويرى أن 
المحاكمة األخيرة تقترب، فيؤس���س س���لطة 
م���ن يعت���رض  مطلق���ة، ويدم���ر بقس���وة كل 
طريق���ه. خ���الل فت���رة الذع���ر ه���ذه، يتج���رأ 

“فيلي���ب” رئي���س دير ج���زر سولوفيتس���كي، 
العال���م المرم���وق وصدي���ق “إيف���ان” المق���رب 
عل���ى معارض���ة الطاغي���ة األس���طوري، ويتبع 
ذلك صدام بي���ن رؤيتين متعاكس���تين تماًما 

للعالم. 
كم���ا ُينظم المهرج���ان حلقة نقاش���ية بعنوان 
“التقالي���د واالبت���كار بالس���ينما الروس���ية في 
األلفي���ة الجدي���دة: م���رآة المجتم���ع المتغير”، 
يشارك فيها المخرج بافيل لونجين والممثلة 
كسينيا رابوبورت، وكل من المخرجين داريا 
المنتجي���ن  موكريتس���كي،  وس���يرجي  زوك 
ناتالي���ا إيفانوف���ا وجي���وم دو س���ي باإلضافة 
إلى كيريل رازلوجوف الناقد الكبير ومبرمج 
مهرجان موس���كو الس���ينمائي. ويدير الحلقة 
النقاش���ية لوران دانيل���و رئيس مجلس إدارة 

شركة لوكو فيلم.

ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ن ل��ل��ث��ق��اف��ة 
واآلث����ار، م����س����اء أم����س، ب��ال��ت��ع��اون مع 
البحرين  مملكة  لدى  اإليطالية  السفارة 
روت���ا”  “ن��ي��ن��و  ل��ف��رق��ة  موسيقية  أم��س��ي��ة 
الثقافية  الصالة  ف��ي  وذل��ك  اإليطالية، 
وس�����ط ح���ض���ور م����ن م��ح��ب��ي اإلب������داع 
بالشأن  والمهتمين  اإليطالي  الموسيقي 

الثقافي في مملكة البحرين. 
السفير  توجه  الحفل  انطالقة  وقبيل 
دومنكو  البحرين  مملكة  لدى  اإليطالي 
ب���الت���و ب��ال��ش��ك��ر إل����ى ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ن 
تعزيز  ف��ي  ل��ج��ه��وده��ا  واآلث����ار  للثقافة 
المملكة ولسعيها  الثقافية في  األج��واء 
مع  ال��ت��واص��ل  ج��س��ور  لبناء  المتواصل 
اإليطالي،  والشعب  اإليطالية  الثقافة 

متمنّيًا أن تحمل األيام المقبلة مزيدا من 
الفعاليات المشتركة ما بين الطرفين. 

تقديم  في  الفرقة  انطلقت  بعدها  من   
ال���ذي ض��م مقطوعات  ال��ح��ف��ل  ف��ق��رات 
م��وس��ي��ق��ي��ة ل��ن��خ��ب��ة م���ن ال��م��وس��ي��ق��ي��ي��ن 
اإليطاليين واألجانب أمثال: نينو روتا، 
أالن  بيوفاني،  نيكوال  موريكوني،  إنيو 
فرانكو  مانشيني،  ه��ن��ري  سيلفستري، 
ميكاليزي، وأندرو لويد ويبر. كما عزفت 
تصويرية  م��وس��ي��ق��ي��ة  م��ق��اط��ع  ال��ف��رق��ة 

لمجموعة من األفالم المشهورة. 
يذكر أن “فرقة نينو روتا” تأسست في 
عام 1995م وهي فرقة رباعية نسائية 
ت��م��زج ب��ي��ن ال���ص���وت وأن���غ���ام ال��م��زم��ار، 

الكمان والبيانو. 

“نينو روّتا” وأشهر المقاطع 
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 1924
 اغتيال سير لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام.

1945
محكمة نورنبيرغ تحكم ضد 24 من النازيين بعد نهاية الحرب العالمية 2.

1947
حفل زفاف في لندن بمناسبة زفاف ولي العهد البريطاني األميرة إليزابيث.

1951
1000 عائلة بريطانية تغادر مدينة اإلسماعيلية إحدى مدن قناة السويس.

 1970
 حافظ األسد قائد االنقالب في سوريا يشكل وزارة جديدة من 26 وزيرا.
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اعتذرت الفنانة ش��مس عبر حس��ابها الشخصي عن خطأ 
ارتكبته قبل 8 س��نوات عندما كانت ترتدي معاطف فرو 

طبيعي.
وقالت ” ش��مس ” عبر حس��ابها الشخصي على موقع 
” تويت��ر ” ف��ي تغريدته��ا: “أعتذر لكل حي��وان بريء في 

يوم لبس��ت فروته لي 8 س��نين ألبس فرو صناعي، بعد 
ما عرفت الجرم اللي يرتكبونه بحق مخلوقات الله، عش��ان 
يسوون فرو نلبسه ونتمنظر فيه ال أكثر وال أقل.. أنا آسفة”.

يستعد الفنان مطرف المطرف لطرح ميني ألبوم يضم من 3 
إل��ى 4 أغنيات، فضاًل عن أحي��اء مجموعة من الحفالت بين 
القاهرة ودبي والس��عودية. يتمتع الفنان مطرف المطرف 
بش��خصية هادئة، ما ينعكس على أدائه واختياراته الفنية، 
واستطاع خالل فترة قليلة أن يجد لنفسه مكانا مميزا في 

المش��هد الغنائي الخليجي والعربي، والمطرف قلما يظهر 
وخطواته محس��وبة. وعن جدول حفالته خ��الل الفترة المقبلة، 

كشف المطرف انه سيتواجد في مهرجان فبراير الكويت المقبل.

تس��تعد الفنان��ة س��ناء القط��ان لتصوير عم��ل درامي 
جديد في االيام المقبلة، س��تقدم من خالله شخصية 
جديدة، قائلة: قدم��ت لي في االونة االخيرة مجموعة 
من النصوص لعدة اعم��ال درامية، اخترت من بينها 
عملي��ن، االول دور بطول��ة لعمل م��ن ثالثين حلقة، 

سأجس��د من خالله ش��خصية جديدة م��ن حيث نمط 
الدور المن��اط بي القيام به، بينما س��يكون لي حضور في 

عمل آخر من خالل 5 حلقات فقط.

شخصية جديدةميني البومشمس تعتذر

بافيل لونجين فيلم القيصر 1

كسينيا رابوبورت )1(فيلم القيصر



“النادي” يحتفي بمرور 50 عاما على تأسيس مدينة عيسى

ال تزال ميريام فارس غائبة عن الساحة الغنائية حتى تتعافى تماما  «
من أزمتها الصحية التي ألمت بها أخيرا، حيث فضلت الصمت خالل 

الفترة الماضية بعد انتشار شائعات كثيرة بسبب اختفائها ما بين 
حمل أو إصابتها بمرض عضال وغيرها من الشائعات. وظهرت ميريام 

منذ أيام عبر صفحتها على »انستغرام« كجزء من حملتها الدعائية 
إلحدى العالمات التجارية الخاصة بأزياء النساء في الوطن العربي.

بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس مدينة 
عيس���ى، نظم نادي مدينة عيس���ى بالتعاون 
م���ع المحافظ���ة الجنوبي���ة حفال كبي���را في 
الس���احة المحيط���ة بالن���ادي تضم���ن العديد 
من الفق���رات الفنية والثقافي���ة والترفيهية 
والمسابقات والعديد من البرامج بمشاركة 
الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، 
حيث ح���رص األهال���ي على المش���اركة في 
هذا الحفل الذي يرمز إلى استحضار ذكرى 

تأسيس مدينتهم العريقة. 
وبه���ذه المناس���بة تقدم رئيس ن���ادي مدينة 
عيسى أحمد جاسم العكبري بجزيل الشكر 
واألمتنان لمحافظ الجنوبية س���مو الش���يخ 
خليف���ة بن عل���ى آل خليف���ة عل���ى اهتمامه 
وحرص���ه على احياء ذكرى م���رور 50 عاما 
وجه���وده  عيس���ى  مدين���ة  تأس���يس  عل���ى 
الرامية الى النه���وض بالمحافظة الجنوبية 

ودفع عجلة التطوير والنماء.

الثالثاء
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محرر مسافات

طاهرة جعفر

م���ن بي���ن الفعالي���ات الت���ي تش���حذ هم���م الش���باب 
وتتبن���ى مواهبهم وقدراتهم، تأتي مس���ابقة نادي 
البحري���ن للس���ينما، تحمُل على أكتافها مس���ؤولية 
ف���ي  الكامن���ة  والمواه���ب  الطاق���ات  استكش���اف 
الش���باب وتبنيها هادفًة إلى إعداد جيٍل سينمائٍي 
وطن���ٍي واع���د، ويبرز اس���م مملك���ة البحري���ن عبر 
م���ا تلتقط���ه عدس���ات أبن���اء البحري���ن، وُتخرج���ه 

حواسهم. 
كان هذه الحوار مع رئيس نادي البحرين للسينما 

يوسف فوالذ متحدثًا فيه حول المسابقة. 

بدايًة.. حدثنا عن مسابقة نادي البحرين  «
للسينما.

 مس���ابقة نادي البحرين للسينما 2018 هي إحدى 
األنش���طة والبرام���ج المهم���ة الت���ي عل���ى ج���دول 
أعم���ال الن���ادي من���ذ ه���ذه ال���دورة الجدي���دة. كان 
للنادي مس���ابقات مش���ابهة ف���ي التس���عينات على 
ش���كل مهرجان���ات الفيدي���و ف���ي ذلك الوق���ت. لم 
تس���تمر لالس���ف كثيرا ألس���باب كثي���رة. ولكن في 
ه���ذه ال���دورة وعل���ى م���دى العالمين كان ل���إدارة 
احتواء ومد اليد للش���ارع الشبابي السينمائي من 

جديد عبر هذه المسابقة.

كيف وجدتم اإلقبال على المشاركة هذا  «
العام؟

اإلقبال طيب جدا لله الحمد. ومن خالل التجربة 

نجد أن اي مس���ابقة محلي���ة أو في المنطقة تأخذ 
بعض الوقت إلثبات نفس���ها. فلم تعد المس���ابقات 
المحلي���ة هي المنفذ الوحيد للش���باب الس���ينمائي 
فطموح���ه أكب���ر وطرق وص���ول افالمه���م للخارج 
أس���هل بكثي���ر. ولك���ن نصيحت���ي الش���باب يج���ب 
الب���دء بالمحلية ونادي البحرين للس���ينما يمد يده 

وشاشته لكم فكونوا معنا.

هل هناك رؤية معينة أو هدف وراء  «
إقامة مثل هذه المسابقات؟

الرؤي���ة الت���ي نطم���ح ف���ي تحقيقه���ا ه���و احتواء 
أجيال الس���ينمائيين س���واء الحالي���ن المحترفين 
والج���دد منه���م ال���ى إعطائه���م الثقة بق���درة نادي 
البحري���ن للس���ينما ان يمثله���م وأن يس���اهم ف���ي 

الترويج للفيلم البحريني خارجيا.
وه���ل تمكنتم من تحقيق هذه الرؤية   

في الموسم السابق؟ 
الموس���م الس���ابق كان حال���ة خاص���ة ج���دا ولك���ن 

مسابقة هذا العام هي البروفة الحقيقية للنادي.

ما األسس التي يتم من خاللها تقييم  «
األفالم المشاركة؟ 

 سوف نكون أكثر من سعداء في استقبال جميع 
التج���ارب الس���ينمائية ه���ذا اوال. وم���ن ث���م يت���م 
معاينته���ا فنيا كص���ورة وصوت وم���دى مالءمتها 
للع���رض. وتت���رك بع���د ذل���ك للجن���ة التحكي���م في 

إبداء الرأي والتقييم النهائي. 

ما المشاريع المستقبلية التي يصبوا لها  «
نادي البحرين للسينما؟ 

هذه المسابقة واحدة من المشاريع نادي البحرين 
للسينما التي يعمل جاهدا على تحقيقها. وامامنا 
مش���اريع س���وف يت���م االع���الن عنه���ا ف���ي الوقت 
المناس���ب تصب في مصلحة الش���باب السينمائي 

منها ورش متخصصة واستضافات فنية مهمة.

أي إضافات أخرى تود مشاركتها.  «

معتم���دة  تعم���ل  والت���ي  الن���ادي  إلدارة  تمنيات���ي 
التوفي���ق  بجه���ود ذاتي���ة وم���وارد مح���دودة كل 
والنج���اح، وم���ن ناحية أخ���رى اتمنى م���ن جمهور 
ومحب���ي النادي مس���اندة طموح���ه الكثيرة والتي 
ف���ي النهاية لمصلح���ة حراك س���ينمائي في وطننا 

العزيز.

م��ح��ل��ي��ا ي�������ب�������دأوا  أن  ل����ل����ش����ب����اب  ن���ص���ي���ح���ت���ي  ف������������والذ:  ي�����وس�����ف 

طموح الحتواء السينمائيين البحرينيين

أعلن الفنان السعودي، حبيب الحبيب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”  «
عن عقد قرانه على شابة من خارج الوسط الفني. وشارك الحبيب، صورة له، من حفل عقد 

القران، مرفقة بالتعليق: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. بفضل من الله ثم دعوات 
والدّي ودعوات المحبين أمثالكم، وليقيني بمحبتكم الخالصة، وددت أشارككم خبر زواجي، 
حيث مّن الله تعالى علّي بعقد قراني ليلة البارحة، راجيا الله تعالى أن يحيطكم بما يسرّكم 
ويسعدكم، أحبتي دائما وأبدا”. وانهالت التهاني والتبريكات، على الفنان حبيب الحبيب من 

قبل جمهوره ومتابعيه، الذين تمّنوا له الحياة السعيدة، والذرية الصالحة. وخاض الفنان 
حبيب الحبيب، الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “عوض أبا عن جد”، من بطولة أسعد 

الزهراني، ريماس منصور، بشير غنيم، محسن الشمري، طارق الحربي، إبراهيم الحساوي، 
ومشاركة خاصة من الفنانات هيا الشعيبي، وعد وشمس الكويتية، من تأليف خلف الحربي، 

وإخراج أوس الشرقي. كما شارك الحبيب، في الجزء األول من مسلسل “العاصوف”، الذي 
عرض في شهر رمضان أيضا، إلى جانب نخبة من الفنانين منهم ناصر القصبي، ريم عبدالله، 

ليلى السلمان، ريماس منصور، وهو من تأليف عبد الرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح.

بدأ الفنان المصري محمد عادل إمام تصوير المشاهد  «
األولى في أحدث أفالمه “لص بغداد”، مطلع األسبوع 
الجاري في حي المنيرة بالقاهرة، تحت إدارة المخرج 

أحمد خالد موسى، وجمعت المشاهد األولى بينه وبين 
زميله فتحي عبدالوهاب. وكتب إمام في صفحته الخاصة 

بموقع التواصل االجتماعي “إنستغرام”: “توكلنا على 
الله.. أول خطوة في مشروع ضخم وصعب.. فيلم لص 

بغداد.. إنتاج تامر مرسي.. تأليف تامر إبراهيم.. إخراج 
أحمد خالد موسى.. ادعو لنا”، مرفقا التعليق بصورة 

“الكالكيت” ومعها تفاصيل أول يوم تصوير. “لص بغداد” 
بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين 

رئيس، محمد عبدالرحمن، وغيرهم، من تأليف تامر 
إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

حبيب الحبيب داخل القفصتصوير “لص بغداد”

من فعاليات سابقة للنادي مسابقات لدعم الشباب

يوسف فوالذ
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دراسـة تقلـب الطاولـة علـى الـرجـال
هناك مفهوم ش���ائع ترس���خ لدى كثيرين على مّر العصور، ربط صورة المرأة بالعاطفة، والرجل بالعضالت، ولكن دراس���ة أجراها باحثون 
من جامعتي غالس���كو وأدنبره والمركز الملكي للدفاع أظهرت أن مفهوم ضعف القدرات الجس���دية للمرأة “أصبح باليا”، وأنه إذا حصلت 

المرأة على التدريب الصحيح واإلعداد المالئم، فإنها ستكون بذات قدرات الرجل الجسدية وقسوته، وصعبة المراس مثله.

واعتمدت الدراس���ة على اختبار ش���مل مجموعة من 6 مجندات 
بريطاني���ات، طل���ب منه���ن عب���ور الق���ارة المتجم���دة الجنوبي���ة، 
وبع���د انته���اء التجرب���ة، وج���د الباحث���ون أنه���ن ل���م يظه���رن أي 
تأثي���رات صحية س���لبية مغايرة لتل���ك التي عانى منه���ا الجنود 
البريطانيون الرجال، كما أشارت صحيفة التلغراف البريطانية. 
وف���ي االختب���ار، أخضع���ت المجن���دات الس���ت جميعهن ألقس���ى 
اإلع���دادات الجس���دية للقي���ام بحملته���ن عب���ر الق���ارة المتجمدة 
الجنوبي���ة، حي���ث قض���ت المجن���دات الس���ت 62 يوم���ا يكافحن 
الرياح العاتية واالنخفاض الش���ديد في درجات الحرارة، قطعن 
خاللها مسافة 1056 ميال، وهن يسحبن خلفهن زالجات محملة 

بالمواد الغذائية والمعدات التي تزن 80 كيلوغراما.

يص���ادف يوم أم���س االثني���ن 19 نوفمبر 
الي���وم العالم���ي للرج���ال، بي���د أن قلة من 
ب���ه، وقلي���ل م���ن ه���ؤالء  الن���اس تس���مع 
يحتفل���ون به رغم أن رس���الته تهدف إلى 
تعزي���ز الوع���ي بصح���ة الرج���ل والعالقة 
بين الجنس���ين وإنه���اء التميي���ز. وقد تم 
اإلع���الن ع���ن ي���وم الرج���ل ألول مرة في 
تريني���داد وتوباغ���و ع���ام 1998، ومن ثم 
وج���د اس���تجابة في دول أخ���رى ليصبح 

ا. يوًما عالميًّ
وع���ن س���بب انتقاء ھ���ذا الی���وم تحديًدا، 
فألنه يص���ادف يوم میالد وال���د الدكتور 
جیروم تیلوكسینغ، الطبیب من ترينیداد 
وتوباغ���و، وھ���و ال���ذي أع���اد إط���الق ھذا 

الیوم العالمي مجددا عام 1999.

 ورغم أن ھذا الیوم موجود منذ  «
عقود، إال أن كثیًرا ال يعلمون أن 
ا للرجل، فيما  ھناك يوًما عالمیًّ

يعتقد آخرون أنه استحدث فقط 
لوجود يوم عالمي للمرأة.

 هل سمعت 
عن اليوم العالمي 

للرجل؟
حّذر مكتب األرصاد الجوية البريطاني من أن موجة عواصف شمس���ية هوجاء، قد تدمر 

أجهزة الكمبيوتر وتعطل شبكات الكهرباء واإلنترنت واالتصاالت، إذا ضربت األرض.

وأوضح المكتب أنه أبلغ الوزراء البريطانيين 
م���ن أن موج���ة شمس���ية عاتي���ة، مث���ل تل���ك 
الت���ي ضرب���ت األرض مرتي���ن أو ثالث مرات 
خالل القرنين الماضيين، س���تكلف االقتصاد 
البريطاني حوالي 16 مليار جنيه إسترليني، 
أو ما يعادل 20.5 مليار دوالر، وفق ما نقلت 

صحيفة “صن” البريطانية.

يشار إلى أنه في العام 1859 حدثت  «
عاصفة شمسية كبيرة، حيث  

تضاعفت شدة ضوء الشمس لعدة 
دقائق، وأعقب ذلك زيادة كبيرة في 

“المغنطة”، األمر الذي أدى إلى نشوء 
تيارات كهربائية قوية تسببت في 

احتراق خطوط التلغراف في أوروبا.

أف���ادت صحيف���ة “ذا ص���ن” البريطاني���ة بإيق���اف 5 جن���ود، مكلفين بحماي���ة الملكة 
إليزابيث، بعد أن رصدتهم الكاميرا وهم يش���اركون في ش���جار أمام محل للكباب، 

قرب قلعة وندسور.

وذكر المصدر أن وقت وقوع الش���جار تزامن 
م���ع إقام���ة الملك���ة ف���ي القلع���ة. وأوض���ح أن 
الجن���ود التابعين لفرقة “كولد س���تريم غارد” 
كانوا في حالة س���كر بعدما دخلوا في شجار 
بجانب محل للكباب، في طريق عودتهم إلى 
ثكناتهم. ولم يتمكن ش���هود عيان من معرفة 
س���بب الخالف الذي نش���ب بين األش���خاص، 

لك���ن تقاري���ر إعالمي���ة أش���ارت إلى “إس���اءة 
المعاملة”. 

وأكد مصدر في الجيش إيقاف 5 جنود بعد  «
“حادث في وندسور”، مشيًرا إلى أنه يتم 
ا إجراء تحقيق في الحادث. ويتكلف  حاليًّ

جنود “كولد ستريم غارد”، أقدم فريق 
في الجيش البريطاني، بحماية الملكة.

عاصفة شمسية هوجاء تهّدد بريطانيا

الكباب العربي يطيح بحراس للملكة إليزابيث

زي للمصممة الكولومبية الورا كامبو خالل عرض 
األزياء البيئي في مدينة كالي، كولومبيا

أضاعت دار س���ينما في بنغالديش جهودا اس���تمرت سنوات من أجل إنتاج 
فيلم يتناول حياة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة واجد، عندما وقعت في 

خطأ إمالئي باإلعالن الترويجي للفيلم.

وذكرت وسائل إعالم محلية، أمس اإلثنين، أن دار سينما “Blockbuster” في 
 ،”Tale“ وتعني الذي���ل، عوضا عن كلمة ،”Tail“ العاصم���ة دكا، اس���تخدمت كلمة

التي تعني حكاية، في اسم الفيلم “حسينة.. حكاية ابنة”.
ويتط���رق الفيل���م، الذي���ن يصنف عل���ى أنه درام���ا وثائقية، إلى الس���يرة الذاتية 
لرئيس���ة ال���وزراء الحالي���ة، وجوان���ب مختلف���ة من حياته���ا، واس���تغرق إعداده 
وإنتاجه 5 س���نوات. لكن الخطأ الفادح في العنوان أثار غضب أنصار الش���يخة 
حسينة، إذ طالب أحدهم بأن تسارع دار السينما إلى تصويب الخطأ واالعتذار 

علنا، أو مواجهة دعوى قضائية تطالب بتعويض يصل إلى 90 مليون دوالر.

وفي شبكات التواصل االجتماعي، انقسمت اآلراء بين من رأى  «
في األمر مجرد خطأ بسيط، فيما اعتبر آخرون أن األمر “تشويه 

لسمعة” رئيسة الوزراء.

خطأ إمالئي .. يفجر موجة غضب

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إنجاز عالمي
ف���ور نش���ر خب���ر ف���وز الزميل���ة بدور 
المالكي في مسابقة منظمة الصحة 
العالمية في مجال اإلعالم الصحي 
على إنستغرام “البالد” أمس انهالت 

تهاني وتبريكات المتابعين.
كم���ا   :arwakaikah@ وقال���ت   
ذات  المالك���ي  ب���دور  عاهدناه���ا 
قل���م راص���د ل���كل مجري���ات الحياة 
اليومي���ة... مب���روك الف���وز والتأل���ق. 
وقال���ت @sally_lubbadeh: هنيئ���ا 
العالم���ي  اإلنج���از  به���ذا  للبحري���ن 

للصحافية بدور المالكي.

عثرت الش���رطة الرومانية على لوحة 
مس���روقة للفنان العالمي بابلو بيكاسو 

تساوي مئات آالف الدوالرات.
الجريم���ة  مكافح���ة  هيئ���ة  وأك���دت 
ق���وات  “أن  روماني���ا  ف���ي  المنظم���ة 
 hed of”الش���رطة عث���رت عل���ى لوح���ة
Harlequin” المس���روقة م���ن متح���ف 
Tul� 2012 ف���ي منطقة  ووت���ردام عام

cea الرومانية”.
ول���م تفص���ح الهيئ���ة ع���ن الكثي���ر م���ن 
المعلوم���ات ح���ول الموض���وع بعد، إال 
أن الشرطة سارعت بمصادرة اللوحة، 
وطلب���ت م���ن الخب���راء التأكد مم���ا إذا 
كانت هي نفس���ها األصلية التي فقدت 

منذ 6 أعوام تقريًبا.

يذكر أن لوحة كانت قد سرقت عام  «
2012 مع 6 أعمال أخرى لفنانين 

مشهورين، وتم اكتشاف السارقين 
بعدها بعام تقريًبا، لكن الشرطة لم 

تعثر بحوزتهم على المسروقات.

ق���ّرر ش���اب هن���دي أن يم���ازح أصدق���اءه 
م���رّوض  م���ن  أخذه���ا  بأفع���ى  بإخافته���م 
للثعابي���ن ف���ي الس���وق، لك���ن لعبت���ه كلفته 
حيات���ه. ونش���رت صحيفة ديل���ي ميل، أن 
الش���اب، تش���ي جاغاديش، البالغ من العمر 
الثعابي���ن  م���رّوض  م���ن  طل���ب  عاًم���ا،   24
إعطاءه أفعى اللتقاط صور وفيديو معها.

وبالفع���ل قام الح���اوي )م���روض الثعابين( 
بتعليق كوبرا على كتفي جاغاديش، الذي 
كان يم���زح ويضح���ك ول���م ي���درك الخط���ر 

اآلتي من الكوبرا التي كان يحملها.
صديقه���م  جاغادي���ش  أصدق���اء  وص���ور 
بالكاميرا، وكيف بدأ يمزح معهم ويحاول 
االقت���راب منه���م وإخافته���م باألفعى، لكن 
النتيجة الت���ي لم تكن متوقعة، أن األفعى 
فق���ط هي من خ���اف من الم���زاح، وما كان 

منها إال أن لدغت جاغاديش.

 ونقل جاغاديش إلى المستشفى  «
فورًا، لكن األطباء لم يستطيعوا 
مساعدته، فقد قتله سم الكوبرا.

الـعثـور علـى 
لوحـة بيكـاسـو 

المسروقـة

المـزاح مـع 
الكوبـرا كلفـه 

حياتـه!
اس���تضافت قن���اة “بي بي س���ي” العربية الزميلة ب���دور المالكي بع���د فوزها بالمركز 
األول بمس���ابقة منظمة الصحة العالمية التي نظمت على مستوى اإلقليم عن فئة 

“اإلعالم المكتوب والمقروء” )صحف ومواقع إلكترونية(.

والبحري���ن هي أول دول���ة خليجية تفوز 
وتحدث���ت  اإلقليمي���ة.  الجائ���زة  به���ذه 
الزميلة المالكي في اللقاء عن مس���يرتها 
أهمي���ة  مؤك���دة  الطويل���ة،  اإلعالمي���ة 
وج���ود الصحاف���ي المتخص���ص لتقدي���م 

الملفات الصحافية الرصينة، مستعرضة 
التطورات التي تش���هدها جوانب الرعايا 
الصحي���ة ف���ي البحري���ن. وق���د حص���دت 
المقابلة أكثر من 5 ماليين متابع بحسب 

تقرير قناة “بي بي سي” العربية.

”BBC“ ماليين يتابعون الزميلة بدور المالكي في

تصدت عارضة األزياء، جيجي حديد، البالغة من العمر 23 سنة، للتعليقات المعادية 
على شبكة التواصل االجتماعي بخصوص صورة لها على غالف مجلة “فوغ” من سنة 
2017. أجرت جيجي حديد جلسة تصويرية لمجلة “فوغ” عربي ألول مرة في مارس 
2017، وهي تلبس حجاًبا على رأسها، وجراء ذلك حصلت على الكثير من التعليقات 

من المعجبين الذين أشادوا بها، وتعليقات أخرى نددت بفعلتها واتهمتها باستغالل 
واستخدام الثقافة اإلسالمية لمصالحها الخاصة.

الزميلة بدور المالكي خالل المقابلة

شملت االختبارات الحالة الصحية  «
قبل وبعد الرحلة، كما اعتمدت 

الدراسة على مؤشرات الجهد 
والفاعلية ومستويات هرمون 

اإلنجاب ووزن الجسم وقوة العظام. 

وتعد الدراسة األولى من نوعها 
)أول رحلة على اإلطالق مكونة من 
النساء(، والتي تشير إلى أن النساء 

لسن معرضات أكثر من الرجال 
لإلنهاك الجسدي أو التأثيرات 

السلبية للرحالت القاسية، وأنهن 
متساويات مع الرجال في القيام 

بالمهام الجسدية القاسية والقوية. 
يذكر أن جميع فروع ووظائف القوات 

المسلحة البريطانية متاحة للنساء.

 معركة الجنسين



تش���ارك ش���ركة مرك���ز البحري���ن للمجوه���رات، للع���ام الس���ابع 
والعش���رين على التوالي في معرض الجواهر العربية 2018، 

بجناح يعد األبرز واألعرق بين المشاركين.
وقدم���ت الش���ركة الش���كر والتقدي���ر إلى جاللة الملك وس���مو 

رئي���س الوزراء وس���مو ول���ي العهد على الدع���م الذي يحظى 
به المعرض الذي تحتضنه البحرين سنويا.وتحظى منتجات 
وخدم���ات جناح مركز البحري���ن للمجوهرات بإعجاب الكثير 
م���ن مرتادي المعرض، س���واء من المواطني���ن أو المقيمين أو 

زوار المع���رض الخليجيي���ن. ويواص���ل المرك���ز رحل���ة التميز 
ا الخب���رة من عط���اء رجلي األعمال المؤسس���ين عبد  مس���تمدًّ
المجيد شيرازي وأبوالقاسم شيرازي، اللذين رسما سياسات 

واستراتيجيات الشركة الرائدة في صناعة المجوهرات.

واحتل المركز الذي أّسس على يد عبدالرزاق شيرازي )رحمه 
هللا( وعبدالمجيد ش���يرازي وأبوالقاس���م شيرازي، مكاًنا بارًزا 
في مجال الس���لع الفاخرة في س���وق المجوهرات والساعات 

على مستوى البحرين والمنطقة.

ال��م��ت��ج��ر ي���ش���ارك ف���ي ال���م���ع���رض ال���س���ن���وي ل��ل��ع��ام ال���س���اب���ع وال��ع��ش��ري��ن

“البحــريــن للمجــوهــرات” ولقــاء متـجــدد
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

M I L L E  M I G L I A  C L A S S I C  C H R O N O G RA P H

Chopard is the historical partner and official timekeeper of the fabled Mille Miglia,  
the world’s most beautiful car race. Proudly created and assembled in our  

Manufacture, this unique 42 mm-diameter chronograph showcases the full  
range of watchmaking skills cultivated within the Maison Chopard.
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قال العضو المؤسس المدير  «
التنفيذي للمركز السيد 

عبدالمجيد شيرازي إننا نعد من 
الشركات الرائدة في استيراد 
المجوهرات والساعات ليس 

على مستوى البحرين، بل على 
مستوى المنطقة. وأضاف: 
نبذل جهوًدا لتقديم كل ما 

هو جديد وعصري سعًيا منا 
للحفاظ على مكانتنا المرموقة 

في السوق.

مكانة محلية ودولية

أكد العضو المؤسس المدير  «
التنفيذي رجل األعمال الدكتور 

أبوالقاسم شيرازي أن مركز 
البحرين للمجوهرات، الشركة 

الرائدة وأكبر سلسلة متاجر لبيع 
المجوهرات المتميزة، اكتسب 
مكانته في السوق بعد سنين 
من العمل الدؤوب والخبرات 

المتراكمة، إذ أصبح المركز 
يوفر اليوم يقارب نحو 60 عالمة 

تجارية فاخرة، تقدم بأسعار 
تنافسية.

خبرات متراكمة

سمو رئيس الوزراء في زيارة لجناح مركز البحرين للمجوهرات بمعرض الجواهر العربية
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ش���ب���اب ي��ب��ع��ث ال���ح���ي���وي���ة واألم��������ل ف����ي م���س���ي���رة ال���م���رك���ز ال��ع��ري��ق

مركز البحرين للمجوهرات يواصل رحلة التميز

البحري���ن  مرك���ز  إدارة  تتمي���ز 
للمجوهرات بإدارة محنكة و جيل 
شاب يقود مسيرة الريادة والتميز 
���ا  ويحم���ل عل���ى عاتق���ه إرًث���ا ذهبيًّ
عريًق���ا.  وقد نج���ح الجيل الصاعد 
ف���ي الحف���اظ عل���ى بريق الش���ركة 
العريقة ناصًعا، في ظل التحديات 
والمنافس���ة الت���ي يش���هدها قطاع 

الذهب والمجوهرات. 
ويبعث كل من شباب عائلة  «

شيرازي: محمد شيرازي 
وعباس شيرازي وأحمد 

شيرازي وحسين شيرازي 
وبقية شباب العائلة، الحيوية 

واألمل في مسيرة المركز.

قال المدير اإلداري أحمد شيرازي إن اإلقبال على جناح المركز في معرض الجواهر العربية  «
يشهد ازدياًدا مطرًدا في كل عام. وأكد  المركز العريق يشغل أكبر مساحة من بين األجنحة 

المشاركة في المعرض السنوي.

إقبال كبير

قال المدير اإلداري  «
عباس شيرازي 

إن مركز البحرين 
للمجوهرات يطرح 

عالمات تجارية 
جديدة في كل عام، 

وإن التجدد أحد أبرز 
السمات المميزة 

للمركز. وأضاف أن 
منتجات الشركة 

تحظى بإعجاب 
الزبائن لتميزها 

ومحاكاتها للتاريخ 
المملكة العريق.

منتجات متجددة

قال المدير اإلداري حسين شيرازي إننا نحرص في المركز على التميز وتقديم منتجات جديدة  «
وعصرية ومواكبة للموضة في عالم صناعة الذهب والمجوهرات واألحجار الكريمة.

منتجات عصرية

قال المدير اإلداري محمد شيرازي إن المركز يوفر أكثر 60 عالمة تجارية فاخرة، اشتملت  «
على منتجات تعرض بأسعار تنافسية، وأشار إلى أن بعض القطع الفاخرة تتجاوز قيمتها 

إلى 700 ألف دوالر. 

60 عالمة تجارية
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BIG BANG 
ONE CLICK

ب�������ص�������م�������ات ن������س������ائ������ي������ة م����������ن م����������واق����������ع ق������ي������ادي������ة

سيدات أعمال عائلة شيـرازي... يواصلن اإلبداع

تبدو بصمات س���يدات األعمال الشابات في 
عائلة شيرازي بارزة في مسيرة تطور مركز 
البحرين للمجوهرات، إذ تش���ارك المرأة بكل 
تميز واقتدار للمش���اركة ف���ي إدارة وتطوير 

المركز العريق، من مواقع قيادية.
���ا بم���ا تقدم���ه م���ن  ويب���دو دور الم���رأة جليًّ
عطاء ولمسات إبداعية في مركز البحرين 
للمجوه���رات، وم���ن بين األس���ماء القيادية 
س���يدات األعمال: دينا ش���يرازي وسوس���ن 
ش���يرازي ورحمة ش���يرازي وليلى شيرازي، 
الالت���ي ورث���ن المهنة من اآلب���اء، ويتمتعن 
في الوقت نفس���ه بروح القي���ادة والحرص 
عل���ى المب���ادرة والتميز في خدم���ة الزبائن 

القادمين من داخل البحرين وخارجها.
ونجح���ت األس���ماء في صنع الف���ارق ودفع 
المرك���ز نح���و التمي���ز وتحقيق النج���اح تلو 
اآلخ���ر، بفض���ل إبداعه���ن وطموحه���ن غير 
المح���دود، وإمكاناتهن المتمي���زة، من أجل 
أن يحوز المركز إعج���اب الزبائن، ولتقديم 
كل م���ا ه���و فري���د وحص���ري من الم���اركات 

العالمية.

أذواق شبابية

إن  ش���يرازي  دين���ا  اإلداري  المدي���ر  قال���ت 
مركز البحري���ن للمجوه���رات يحرص على 
توفير عالمات جدي���دة قريبة من األذواق 
الش���بابية، مش���يرة إل���ى أن المرك���ز يس���عى 
دائًما إلى توفير كل ما هو جديد وعصري، 
ل���ذا ف���إن الكثي���ر م���ن زبائنن���ا هم م���ن فئة 

الشباب.

قالت المدير اإلداري ليلى شيرازي إن مركز البحرين  «
للمجوهرات يسعى دائًما لكي يكون في طليعة التطوير، 

مضيفة أننا في المركز نضع في نصب أعيننا دائًما 
المحافظة على الجودة العالية وتقديم الخدمة االستثنائية 

للعمالء.

جودة عالية

ذكرت المدير اإلداري سوسن شيرازي أن مركز البحرين  «
للمجوهرات يقدم مجموعة مذهلة من الساعات الفاخرة 
والمجوهرات واألحجار الكريمة من مختلف أنحاء العالم، 

مضيفة أن المركز يتميز عن غيره بوجود قطع نادرة وحصرية.

قطع نادرة

أكدت المدير اإلداري رحمة شيرازي أن مركز البحرين  «
للمجوهرات يعد األكثر تفضياًل من بائعي التجزئة العالميين 

لمصممي المجوهرات والساعات السويسرية الشهيرة في 
البحرين، مشيرة إلى أن المركز يوفر باقات من الساعات 

الحصرية الفاخرة.

األكثر تفضياًل
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ع��������ام��������ات ت������ج������اري������ة ش�����ه�����ي�����رة وم����������ارك����������ات ف�����اخ�����رة

“البحـريـن للمجـوهـرات”... عـراقـة وأصـالـة

يط���رح مرك���ز البحري���ن للمجوه���رات ف���ي كل عام عالم���ات تجاري���ة ش���هيرة للمجوهرات 
والقط���ع الن���ادرة والس���اعات الفاخرة واألنيقة، وتع���ود زبائن المركز العري���ق على مفاجآت 
التصامي���م األنيق���ة والحديثة التي تعرض في مع���رض الجواهر العربية في كل عام. ومن 
أب���رز العالم���ات التي تس���تمر الش���ركة ف���ي طرحه���ا باتيك فيلي���ب وبريجيت وفاش���يرون 
كونس���تانتين وآي الن���غ وس���وهني وييغر لي كوت���ور وهاري وينس���تون وبولغاري وغروبل 

فورسي وبياجيه وهوبلو وأوميجا وشوبارد وتيفاني أند كو وغيرها.
 RCM SRLو ماريا جاسباري  كتصاميم  الفاخرة  المجوهرات  المركز مجموعات  ويقدم 
وستاورينو  وموراغليون  ستيرن  وإت��ش  وديجو  وسوترا  أمرابالي  وبوغارت  وشراينر 
أيضًا  عتيقة  مجموعات  المركز  ويمتلك  ترامب،  وإيفانكا  وبولغاري  وشراينير  فراتيللي 
من الساعات الفاخرة والتي ال يقدم طرازها، ومجموعات األطفال التي توفر هدايا راقية 

إللهام الجيل القادم.

ويحرص مركز البحرين للمجوهرات على مواكبة التميز والجودة بما يتماشى مع  «
تاريخ البحرين العريق المشهور بصناعة المجوهرات.
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