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• �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك مكرما وزيري الأ�صغال وال�صحة	

البحرين حافظت على ت�صنيفها العايل... حممد بن مبارك:

الإلكرتونية باحلكومة  املعامالت  دينار  مليون   333

اإلزام مالك املباين امل�صرتكة ببولي�صة تاأمني

مليونا  39 للن�صاء” بـ  “امللكي  يف  ح�صته  كابيتال” يبيع  “فين�صر 

األ���زم ق���رار جدي���د م���ن موؤ�ص�ص���ة التنظي���م 
العق���اري، جمي���ع م���اك املب���اين امل�صرتك���ة يف 
البحري���ن )يف الع���ادة م�صرتو الوح���دات ال�صكنية 
والتجاري���ة م���ن عمارات ومب���اٍن(، ب����راء بوال�ص 

اللتزام���ات  م���ن  كج���زء  ال����ركات  م���ن  تاأم���ن 
القانوني���ة. و�صيك���ون لزاًما على جمي���ع م�صرتي 
الوحدات يف العمارات ال�صكنية والتجارية ت�صكيل 
احتاد بينه���م “احتاد ماك” و�ص���داد ا�صرتاكات 
مالية لاحت���اد؛ من اأج���ل اإدارة �ص���وؤون ال�صيانة 

واحلفاظ على املبنى.

املنامة - فين�ر كابيت����ال: باع فين�ر كابيتال 
بنك، ح�صت����ه البالغة 69 % يف امل�صت�صفى امللكي 
للن�ص����اء يف البحرين اإلى �رك����ة اأمانات القاب�صة، يف 
�صفق����ة بلغت قيمتها الإجمالي����ة 39 مليون دولر. 
وحققت �صفقة التخ����ارج للبنك وم�صتثمريه معدل 

عائد على اأ�صل ا�صتثمارهم بن�صبة 34 %. 

والرئي�����ص  الإدارة  جمل�����ص  ع�ص����و  واأ�ص����اد 
به����ذه  جناح����ي،  عبداللطي����ف  للبن����ك  التنفي����ذي 
ال�صفق����ة وو�صفها باأنها “تربز م����دى قدرة البنك 
على اإتاحة �صفقات ا�صتثمارية مبتكرة للم�صاهمن 
وامل�صتثمري����ن يف قطاعات ل تتاأثر بعوامل الدورة 

القت�صادية وحتقق معدلت منو عالية”.
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منف�صلني كيانني  اإلى  املتحد” ينق�صم  “الأهلي 
البن���ك  اأعل���ن  املتح���د:  الأهل���ي   - املنام���ة 
الأهل���ي املتحد ع���ن خط���ة مقرتحة لإع���ادة تنظيم 
عمليات���ه امل�رفية، والتي تق�ص���ي باإن�صاء كيانن 
منف�صل���ن، ي�صتقل اأحدهما ب���اإدارة عمليات البنك 
واأن�صطته التجارية يف ال�صوق البحرينية، فيما يعنى 
البن���ك الأم ب�صكل اأ�صا����ص مبزاول���ة اأن�صطة اجلملة 
امل�رفي���ة واإدارة ال�صتثمارات اخلارجية للمجموعة 

على امل�صتوى الإقليمي والدويل.
وجاء يف بي���ان اأ�صدره البنك “عل���ى �صوء قرار 
اجلمعي���ة العامة غ���ر العادية مل�صاهم���ي البنك يف 
اجتماعه���ا املنعق���د بتاري���خ 20 دي�صم���رب 2017 
وم�صادقته���ا على هذه الإج���راءات، يعلن البنك عن 
تاأ�صي�ص البنك الأهلي املتح���د )البحرين( �ص.م.ب 
)مقفلة( بو�صفه كيان���ا مملوكاً بالكامل للبنك الأم 

وم�صئ���ول ح�ريا ع���ن اأن�صطت���ه يف ال�صوق 
16البحرينية”.
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علـــى  “البلديــات” و“نـــا�س” تتفقــــان 
معاجلـــة خملفــات البنـــاء

بالدنا

11

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ص - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�ص - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عمود الراأي”

علي الفردان

“بن���اء عل���ى الطل���ب املقدم م���ن 10 نواب 
بجع���ل اجلل�ص���ة �ري���ة )...( اأرج���و م���ن الإخ���وان 
احل�ص���ور فيم���ا ع���دا الن���واب وممثل���ي احلكومة 
اخل���روج م���ن القاع���ة و�رفاته���ا... تف�صل���وا ي���ا 
اإخ���وان.. يت���م الت�صويت بعد خ���روج الإخوان من 
ال�صتهالي���ة  املرافع���ة  به���ذه   .”)...( القاع���ة 
للجل�صة اليتيمة بدور النعقاد ال�صتثنائي ا�صتل 
عنوان تغطية “الباد”. قال الرئي�ص املا: “)...( 
تف�صل���وا يا اإخ���وان... )...(”، ومن ثم ان�رف غر 
النواب وممثلو احلكومة من اجلل�صة اليتيمة بدور 
النعق���اد ال�صتثنائ���ي، واأقر املجل����ص عددا من 
الت�ريعات ال�رورية، ومن اأبرزها مر�صوم بقانون 

فر�ص �ريبة القيمة امل�صافة.

“الــ�صــريــبــة” “الــنــواب” يــقــر 

• ُحِجَزت هواتف النواب ب�صندوق زجاجي مغلق اأثناء انعقاد اجلل�صة ال�رية                     )ت�صوير: ر�صول احلجري(	 9 8

املرحلة �صرورات  املايل” من  “التوازن 
يتطلب تكاتف اجلميع الإجناحه... �صمو نائب امللك و�صمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: التقى نائب جال���ة امللك ويل 
العهد �صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، رئي�ص ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة وذل���ك بق�ر 
الق�صيبية �صباح اأم�ص. ووجه �صاحب ال�صمو امللكي 
نائ���ب جالة املل���ك ويل العه���د ال�صك���ر والتقدير 
ل�صاح���ب ال�صمو امللك���ي رئي�ص ال���وزراء على دعم 
�صموه جلميع اخلطط والربامج التي تدعم ال�صتدامة 
املالي���ة للحكومة والقط���اع القت�صادي يف اململكة 
وموا�صل���ة تنميت���ه، موؤك���دا �صموه اأن قي���ادة �صمو 
رئي�ص الوزراء للحكومة اأ�صهمت يف تهيئة الأر�صية 
التي ا�صتند عليها برنامج التوازن املايل و�صاهمت 
توجيه���ات �صموه احلكيم���ة يف تقلي�ص امل�روفات 
احلكومي���ة واإعادة هيكل���ة امليزانية العام���ة. واأكد 
�صموهما اأن برنامج الت���وازن املايل يتطلب تكاتف 
اجلمي���ع لإجناحه وه���و �رورة من ����رورات املرحلة 
وحتدياته���ا، وال���كل يف ه���ذه املرحلة علي���ه واجب 
وم�صوؤولية يجب ال�صطاع به���ا لنكون كما تعودنا 

دوما يف جتاوز العقبات وحتويل التحديات 
اإلى عنا�ر حمفزة لاإجناز والتميز. • �صمو نائب جالة امللك ملتقيا �صمو رئي�ص الوزراء	

• �صمو حمافظ اجلنوبية لدى رعايته حفل تكرمي رواد التعليم يف املحافظة	

�صمو نائب امللك: قيادة �صمو رئي�س الوزراء للحكومة هياأت االأر�صية للربنامج

2

�صمو ال�صيخ خليفة بن علي موثقا عطاءات معلمي اجلنوبية:

غر�صـوا قيـم الت�صحيـة وامل�صوؤولية

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأكد حمافظ 
اجلنوبي���ة �صمو ال�صيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة دور املعل���م يف بناء اأجي���ال امل�صتقبل 
وتر�صيخ املع���ارف والقيم الأخاقية يف املجتمع، 
من خ���ال الدع���م والهتم���ام الذي يولي���ه عاهل 
الباد �صاح���ب اجلالة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة ورئي�ص ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
الوال���د الأم���ر خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة 
وويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����ص جمل�ص ال���وزراء �صاحب ال�صم���و امللكي 

الأم���ر �صلمان بن حم���د اآل خليفة بتوفر اأ�صكال 
الدع���م والرعاية لل���دور التعليم���ي، م�صيداً بدور 
املعلم���ن املتقاعدين الذي���ن �صاهموا يف غر�ص 
قيم العط���اء والت�صحية وامل�صوؤولية. جاء ذلك يف 
حف���ل تكرمي نظمته املحافظة اجلنوبية بالتعاون 
م���ع وزارة الرتبي���ة والتعليم وبرعاي���ة كرمية من 
�صمو حمافظ اجلنوبية؛ احتف���اًء برواد التعليم يف 
املحافظ���ة ملجموع���ة من املعلم���ن املخ�رمن 

واملتقاعدين، ع�ر اأم�ص مبدر�صة الرفاع 
5الغربي البتدائية للبنن.

را�شد الغائب وليلى مال اهلل 
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�شم���و نائ���ب املل���ك: التوجيه���ات احلكيم���ة ل�شم���و رئي����س ال���وزراء �شاهم���ت يف تقلي����س امل�رصوفات
�شم���و رئي����س ال���وزراء: اأ�رصرن���ا عل���ى النج���اح مبواجه���ة التحدي���ات وعقدن���ا الع���زم على ذل���ك وجنحنا

“التوازن املايل” عمل وطني كبري و�صيكون له اأطيب االأثر على االقت�صاد
مقدرين الدعم امل�شكور من االأ�شقاء بال�شعودية واالإمارات والكويت... �شمو نائب امللك و�شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: التق���ى نائب جالل���ة امللك ويل 
العه���د �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر �شلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة، رئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و 
امللك���ي االأمر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة وذلك 
بق����رص الق�شيبي���ة �شب���اح اأم�س، حيث وج���ه �شاحب 
ال�شمو امللكي نائب جالل���ة امللك ويل العهد ال�شكر 
والتقدي���ر ل�شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء 
عل���ى دعم �شموه جلميع اخلطط والربامج التي تدعم 
اال�شتدام���ة املالية للحكومة والقطاع االقت�شادي يف 
اململك���ة وموا�شلة تنميته، موؤكدا �شم���وه اأن قيادة 
�شم���و رئي�س ال���وزراء للحكوم���ة اأ�شهم���ت يف تهيئة 
االأر�شي���ة التي ا�شتند عليه���ا برنامج التوازن املايل 
و�شاهم���ت توجيه���ات �شم���وه احلكيم���ة يف تقلي�س 
امل�رصوف���ات احلكومي���ة واإع���ادة هيكل���ة امليزاني���ة 
العام���ة. ويف اللق���اء ا�شتعر����س �شموهم���ا جملة من 
املالي���ة  اال�شتدام���ة  لتحقي���ق  الهادف���ة  الربام���ج 
وموا�شلة النمو االقت�شادي االإيجابي يف �شوء الدعم 
امل�شك���ور الذي قدم���ه االأ�شقاء يف اململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة ودولة االإمارات العربي���ة املتحدة ودولة 
الكويت مب���ا يعك�س عم���ق ومتانة الرواب���ط االأخوية 
التي تربط مملكة البحري���ن باأ�شقائها والتي ت�شتند 
على امل�شر امل�شرتك والعم���ل على حتقيق ما فيه 

م�شلحة اجلميع.
 ويف ه���ذا ال�ش���دد، اأكد �شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء اأنن���ا اأ�رصرنا على النج���اح يف مواجهة 
التحديات وعقدنا العزم على ذلك وجنحنا بعون اهلل 
بف�ش���ل روؤى وتوجيهات عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل خليف���ة واجلهود املثمرة 
واملوفقة ل�شاحب ال�شم���و امللكي ويل العهد نائب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
اإلى ذلك اأكد �شموهما اأن برنامج التوازن املايل 
هو عمل وطن���ي كبر و�شيكون ل���ه اأطيب االأثر على 
امل�ش���رة االقت�شادي���ة والتنموي���ة يف اململك���ة مبا 
ي�ش���ب يف م�شلح���ة املواطن���ن وم�شتقب���ل االأجيال 
القادمة، وهو برنام���ج يعك�س حجم االإ�رصار البحريني 
على امل�شتوى احلكومي وال�شعبي يف تخطي العقبات 
التي اأفرزتها التحديات املالية وامل�شي قدما بروح 

ملوؤها العزمية واالإ�رصار نحو م�شتقبل اأكرث اإ�رصاقا.
واأكد �شموهما اأن برنامج التوازن املايل يتطلب 
تكات���ف اجلمي���ع الإجناحه وه���و �رصورة م���ن �رصورات 
املرحل���ة وحتدياتها، وال���كل يف ه���ذه املرحلة عليه 
واج���ب وم�شوؤولية يج���ب اال�شطالع به���ا لنكون كما 
تعودن���ا دوما يف جتاوز العقب���ات وحتويل التحديات 

اإلى عنا�رص حمفزة لالإجناز والتميز.

• �شمو نائب جاللة امللك ملتقيا �شمو رئي�س الوزراء	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شفر الرو�شي  	

دور متعاظم لرو�صـيـا يف حـفـظ االأمـن واال�صتـقـرار
نتطلع دوما للتعاون الثنائي مبختلف املجاالت... �شمو رئي�س الوزراء:

ا�شتقب���ال �شم���وه  ل���دى  بن���ا:  املنام���ة - 
ال�شف���ر الرو�ش���ي ل���دى اململكة، ن���وه رئي�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة 
املتعاظ���م  بال���دور  خليف���ة  اآل  �شلم���ان  ب���ن 
جلمهورية رو�شيا االحتادية ومكانتها العاملية 
املتنامية اقت�شاديا و�شيا�شيا، ويف حفظ االأمن 
واال�شتق���رار العامل���ي، موؤك���دا �شم���وه حر����س 
مملكة البحرين على تطوير التعاون الثنائي مع 

رو�شيا يف خمتلف املجاالت.
جاء ذل���ك خ���الل ا�شتقبال �شاح���ب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء بق����رص الق�شيبية �شباح 
اأم����س �شف���ر جمهورية رو�شي���ا االحتادية لدى 
اململك���ة ماغيف غارييف؛ مبنا�شبة انتهاء فرتة 

عمله الدبلوما�شي يف اململكة.
وخالل اللق���اء اأكد �شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء اأن مملكة البحرين دائمة التطلع 
للمزي���د م���ن التع���اون م���ع رو�شي���ا يف خمتلف 

املجاالت، معربا �شموه عن االرتياح لقوة ومتانة 
العالق���ات البحرينية الرو�شي���ة وما ت�شهده من 
من���و م�شتم���ر يف املجاالت كاف���ة، موجها �شموه 
�شكره وتقديره لل�شفر الرو�شي لدى اململكة 
عل���ى جه���وده الطيب���ة يف تعزيز التع���اون بن 
البلدي���ن، متمني���ا �شموه ل���ه كل التوفيق فيما 
�شي���وكل اإلي���ه من مه���ام، واأبلغه �شم���وه بنقل 
حتيات���ه لرئي����س جمهوري���ة رو�شي���ا االحتادية 
فالدمي���ر بوتن ومتنيات �شم���وه له واحلكومة 

الرو�شية املزيد من التوفيق والنجاح.
م���ن جهت���ه، اأ�ش���اد ال�شف���ر الرو�شي لدى 
اململك���ة مب���ا توليه مملكة البحري���ن وما تبديه 
احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء من اهتمام بتطوير العالقات البحرينية 
الرو�شي���ة واالرتقاء مبجاالت التع���اون الثنائي 
بينهم���ا يف خمتلف املجاالت، منوه���ا مبا وجده 

من دعم حكومي �شهل مهام عمله يف اململكة.

ا�شتعرا�س جملة من 
الربامج الهادفة لتحقيق 

اال�شتدامة املالية 
وموا�شلة النمو

�شموهما يوؤكدان اأن 
“التوازن املايل” ي�شب 

يف م�شلحة املواطنن 
وم�شتقبل االأجيال

الربنامج يعك�س حجم 
االإ�رصار البحريني على 

امل�شتوى احلكومي 
وال�شعبي يف تخطي العقبات
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التن�سيق بني الدول حل اأمثل للتعامل مع خطر الإرهاب
�سموه اأ�ساد بدور �سلمان بن اإبراهيم يف تطوير كرة القدم... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: ا�ستقبل رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
بق����ر الق�سيبي���ة �سباح اأم����س عددا م���ن اأفراد 

العائلة املالكة الكرمية وامل�سوؤولني.
وخ���ال اللق���اء اأ�ساد �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء بالكفاءات البحرينية وما ت�سطلع 
ب���ه من دور فاعل على الأ�سعدة كافة، وما اأثبتته 
م���ن ق���درة عل���ى النج���اح يف قي���ادة املنظم���ات 
الفاعل���ة  ومب�ساركته���ا  الدولي���ة  والحت���ادات 
واملوؤث���رة يف خمتل���ف امللتقي���ات والتجمع���ات 
الدولي���ة والأممي���ة، م�ستذك���را �سم���وه بالتقدير 
ال���دور ال���ذي ي�سطلع ب���ه خليفة رئي����س الحتاد 
الآ�سيوي لكرة الق���دم ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم 
اآل خليف���ة وما يعك�سه من عزمية واإ�رار املواطن 
البحريني وقدرته عل���ى حتقيق الإجنازات يف كل 

موقع م�سوؤولية.
 ونوه �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
بالتطور الذي قاده ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم اآل 

خليف���ة يف الحتاد الآ�سيوي لك���رة القدم وتطوير 
اللعبة والرتقاء بامل�ساركات الآ�سيوية اخلارجية، 
متمني���ا �سموه له كل التوفيق والنجاح يف حتقيق 
تطلعاته يف خدمة كرة القدم الآ�سيوية والعاملية.
 م���ن جهة اأخرى، اأكد �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء اأهمي���ة اللق���اءات والجتماعات 
الدولي���ة يف تر�سي���خ التعاون وتطوي���ر العاقات 
والرتقاء بالعمل والتن�سيق امل�سرتك يف املحافل 
الدولية عل���ى امل�ستوى الثنائي واجلماعي ومنها 
اجتماع���ات اجلمعي���ة العام���ة لاأم���م املتحدة وما 
ي�ساحبه���ا م���ن اأن�سطة ون���دوات تع���زز التعاون 

الدويل.
 وتط���رق �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء م���ع احل�سور اإلى جملة م���ن املو�سوعات 
ذات ال�سلة بال�س���اأن الإقليمي والدويل، اإذ �سدد 
�سم���وه على اأن التع���اون والتكامل والتن�سيق هو 
احل���ل الأمثل للتعامل مع خطر الإرهاب الذي بات 

يوؤرق الكثري من الدول ويوؤثر على ا�ستقرارها.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�سوؤولني    	

اإ�سادة بجهود “الأعلى لل�سحة” و “حمد اجلامعي”
القوات اخلا�سة ال�سي�سانية متتاز بالكفاءة الع�سكرية

قاديورف مبقدمة مودعيه يف ختام زيارته... خالد بن حمد:

املنام���ة - بنا: زار قائد ق���وات احلر�س امللكي 
اخلا�س���ة املقدم الرك���ن �سمو ال�سي���خ خالد بن حمد 
اآل خليفة، مرك���ز القوات اخلا�سة ال�سي�سانية، وذلك 
على هام�س زيارته جلمهوري���ة ال�سي�سان ال�سديقة؛ 
تلبية لدعوة الرئي����س ال�سي�ساين رم�سان قاديورف، 
حل�س���ور احتف���الت اجلمهورية مبنا�سب���ة مرور 200 

عام على تاأ�سي�س مدينة غروزين.
وا�ستم���ع املق���دم الركن �سمو ال�سي���خ خالد بن 
حمد اإل���ى اإيجاز عن اأهداف املركز ومراحل التدريب، 
واطلع عل���ى عملي���ات التدري���ب وو�سائ���ل القيادة 
وال�سيط���رة، وتدريب���ات لعمليات مكافح���ة الإرهاب 
والقتح���ام لتخلي����س الرهائن وعملي���ات املحافظة 
عل���ى الأمن.  و�س���ارك �سموه يف عدد م���ن التدريبات 
الرماي���ة، كم���ا تابع تدريب���ات القفز احل���ر يف النفق 
الهوائي اخلا����س مبركز التدريب���ات التابع للقوات 

اخلا�سة ال�سي�سانية.
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأع���رب �سموه ع���ن �سعادته 
به���ذه الزي���ارة، مبديا اإعجاب���ه ال�سدي���د بالتدريبات 
الت���ي �سهدها، وما مل�سه من روح التعاون بني اأفراد 
الق���وات اخلا�س���ة ال�سي�ساني���ة، الت���ي تعك�س مدى 
اجلهوزي���ة القتالية، وما اأظهروه م���ن اإ�رار وعزمية 
ومه���ارة عالية لتنفيذ املهام، بال�سكل الذي ي�ساهم 
يف تنفي���ذ العملي���ات واخلط���ط الع�سكري���ة بكف���اءة 

واقتدار.

واأك���د املقدم الركن �سم���و ال�سيخ خالد بن حمد 
اأن التدريب���ات التي قام بها اأف���راد القوات اخلا�سة 
كانت مميزة، وا�ستخدمت فيها اأحدث نظم التدريب 
املتق���دم وف���ق اأحدث النظري���ات الع�سكري���ة، التي 
ا�ستمل���ت عل���ى اخلط���ط والتكتي���كات الع�سكري���ة 
وا�ستخدام الأ�سلح���ة احلديثة واملتطورة، م�سيفا اأن 
تل���ك التدريبات تعك�س امل�ست���وى املتقدم للقوات 
الع�سكري���ة ال�سي�سانية، ملواجه���ة ومكافحة خمتلف 

التحديات وخماطر اأوجه الإرهاب.
واأو�س���ح �سم���وه اأن اجلي����س ال�سي�س���اين ي�سهد 

تط���ورا مت�ساعدا وم�ستمرا، بف�س���ل حر�س واهتمام 
الرئي����س قاديروف على دعمه وتعزيزه دائما باأحدث 
الو�سائل والنظم الع�سكري���ة، التي ت�ساهم يف زيادة 
اخلربات ورفع اجلهوزية لأفراده؛ ليكونوا م�ستعدين 
للتفاين يف تنفيذ الواجبات، وامل�ساركة يف العمليات 
الت���ي ت�ساهم يف الق�س���اء على الأخط���ار التي تهدد 
ال�سل���م والأم���ن يف دول الع���امل. وغادر �سم���و ال�سيخ 
خالد ب���ن حمد جمهوري���ة ال�سي�س���ان ال�سديقة، بعد 
ختام زيارته التي �سهد خالها احتفالت ذكرى مرور 

200 عام على تاأ�سي�س غروزين. 

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري 
الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتب���ه بالقيادة العام���ة �سباح اأم�س، 
رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�سحة الفريق 
طبي���ب ال�سي���خ حمم���د ب���ن عب���داهلل اآل 
خليف���ة. ويف بداي���ة اللقاء، رّح���ب القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن، برئي����س 
املجل�س الأعلى لل�سحة، م�سيًدا باجلهود 
الطبي���ة وبال���دور الكبري املب���ذول الذي 
يقدم���ه املجل����س الأعلى لل�سح���ة، لكل 
املواطن���ني واملقيمني، من خال تطوير 
ال�سحي���ة وحت�س���ني جودتها  اخلدم���ات 
مبا يتما�سى مع التط���ورات احلا�سلة يف 

خمتلف التخ�س�سات الطبية.
كم���ا ا�ستقب���ل القائ���د الع���ام لقوة 
دف���اع البحرين يف مكتبه بالقيادة العامة 
�سباح اأم�س، قائد م�ست�سفى امللك حمد 
اجلامعي اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان بن 

عطية اهلل اآل خليفة.
ويف اللق���اء، اأ�ساد القائد العام لقوة 
دفاع البحرين مب�ستوى اخلدمات ال�سحية 
املتمي���زة التي يقدمها م�ست�سفى امللك 
حم���د اجلامع���ي، م�سي���ًدا باجله���ود التي 
يبذله���ا قائ���د م�ست�سف���ى املل���ك حم���د 
اجلامعي والعاملون كافة يف امل�ست�سفى 
و�سعيه���م امل�ستم���ر لتق���دمي اخلدمات 

ال�سحية وفق اأعلى امل�ستويات.

• �سموه لدى زيارته مركز القوات اخلا�سة ال�سي�ساين	



• �سمو حمافظ اجلنوبية يرعى حفل تكرمي رواد التعليم يف املحافظة	
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التقدير حق مكت�ضب ملن منحونا العلم وغر�ضوا قيم العطاء والت�ضحية
يف حفل تكرمي رواد التعليم يف املحافظة اجلنوبية... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

عوايل - املحافظ���ة اجلنوبية: اأكد �سمو حمافظ 
اجلنوبي���ة ال�سي���خ خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل 
خليف���ة اأن دور املعلم كبري يف بناء اأجيال امل�ستقبل 
وتر�سي���خ املعارف والقي���م الأخالقي���ة يف املجتمع، 
م���ن خالل الدعم والهتمام ال���ذي يوليه عاهل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
ورئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الوال���د 
الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 

ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة بتوفري اأ�سكال الدعم والرعاية للدور 
التعليمي يف مملكة البحرين، م�سيدا يف الوقت نف�سه 
بدور املعلمني املتقاعدين الذين �ساهموا يف غر�س 
قيم العط���اء والت�سحية وامل�سوؤولي���ة، مو�سحاً دور 

املعلم يف رقي الأمم وازدهار املجتمعات.
ج���اء ذل���ك يف حف���ل التك���رمي ال���ذي قام���ت به 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة بالتع���اون م���ع وزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م وبرعاية كرمي���ة من �سم���و ال�سيخ خليفة 

بن عل���ي، وذلك احتفاًء ب���رواد التعليم يف املحافظة 
ملجموع���ة من املعلم���ني املخ�رضم���ني واملتقاعدين 
مبدر�س���ة الرف���اع الغرب���ي البتدائية للبن���ني اأم�س.
وبداأ احلفل باآيات عطرة من الذكر احلكيم وق�سيدة 
�سعرية تعرب عن دور املعلم ودوره يف تربية الأجيال 
ورفعته���م يف املحافظ���ة اجلنوبية، وم���ن جانب اآخر 
عرب علي �سامل خالل كلم���ة املكرمني عن بالغ الفخر 
والعتزاز له���ذه اللفتة الكرمية م���ن قبل املحافظة 
اجلنوبي���ة متمثل���ة ب�سم���و املحاف���ظ مبنا�سب���ة يوم 

املعل���م العامل���ي التي نعده���ا منا�سبة مهم���ة تاأتي 
تكرميا مل���ن اأفنوا وقتهم وجهوده���م يف بناء لبنات 
الوط���ن، وت�سيي���د ����رضوح احل�سارة وتعمي���ق القيم 
واملع���اين ال�سامي���ة يف اأجيال امل�ستقب���ل. ويف ختام 
احلف���ل، افتت���ح �سمو ال�سي���خ خليفة ب���ن علي قاعة 
عر�س للطلبة ت�سم اأه���م ال�سور التاريخية ملدر�سة 
الرف���اع الغربي، لتوؤرخ اأهم الأ�سم���اء التي اأعطت يف 
ه���ذا املج���ال وتاأكي���دا لتاريخ التعلي���م يف املنطقة 
وتوثيق���اً لل����رضوح التعليمي���ة الرائدة الت���ي لطاملا 

�سكل املنت�سبون اإليها من ك���وادر تعليمية واإدارية 
نحو ال�سدارة والتميز يف اإعداد الأجيال التي �ستحمل 
عل���ى عاتقها م�ستقب���ل الوطن، مو�سح���ا �سموه “اأن 
دور املحافظة اجلنوبية يف تكرمي العطاءات الرا�سخة 
�ستظ���ل ذات مكانة كبرية يف قلوبن���ا، م�سرياً اإلى اأن 
هذه املكانة ال�سامية وهذا التقدير حق مكت�سب ملن 
غر�سوا فينا قيم العط���اء والت�سحية، ومنحونا العلم 
وعززوا فينا امل�سوؤولية واللتزام والعلم، ومنوا فينا 

املهارات وزودونا باملعارف القيمة”.

•  ... و�سموه يفتتح قاعة عر�س للطلبة ت�سم اأهم ال�سور التاريخية ملدر�سة الرفاع الغربي	
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“وفاء لأهل العطاء” حتمل ب�سمة �سمو رئي�س الوزراء
وجود اجلائزة بف�سل قائد م�سرية اخلري والعطاء... البنا لـ “$”:

         بدور املالكي من املحرق

رفع رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعية البحرين 
لرعايـــة الوالديـــن اأحمـــد البنا، اأ�سمـــى اآيات 
ال�سكـــر والعرفـــان والتقديـــر اإلـــى حمافـــظ 
املحافظـــة اجلنوبيـــة ال�سيخ خليفـــة بن علي 
بن خليفـــة، الرئي�س الفخري للجمعية، با�سمه 
وبا�سم اأع�ســـاء جمل�س اجلمعيـــة ومنت�سبيها 
املتوا�سلـــة  �سمـــوه  جهـــود  علـــى  كافـــة 
واملتميـــزة، يف دعـــم جائـــزة اجلمعيـــة “وفاء 
لأهـــل العطـــاء” والتي تعـــدت بدعـــم �سموه 
حدود املحلية، وو�سلـــت اإلى مراتب اجلوائز 
العربية والإقليميـــة والعاملية، والتي ت�سب 
يف تفعيـــل عجلة العمل اخلـــريي ومتكينه من 
النطالق باأهداف جديـــدة ت�سب يف خمرجات 

التنمية الب�رشية واملجتمعية لبلدنا الغايل.

نموذج مشرق للبحرين الغالية
البنـــا: نحـــن جميعـــا كرئي�ـــس  واأ�ســـاف 
جمل�س اإدارة واأع�ساء ومنت�سبني نعتز ونفخر 
ونتباهى ب�سموه الكرمي كرئي�س فخري، فقد 
كان �سمـــوه داعمـــا لنـــا يف تاأ�سي�ـــس اجلمعية 
وموا�سلـــة م�سريتهـــا بنجـــاح حلـــد الآن، لقد 
اأ�س����س للجمعي���ة وانخ���رط بالعم���ل اخل���ري 

والتطوعي منذ نعومة اأظفاره.
وبـــني اأن �سمـــوه كان داعمـــا للعديد من 
اأن�سطة العمل اخلريي والتطوعي، وحتى قبل 
اأن يتولى �سمـــوه م�سوؤوليـــة العمل كمحافظ 
للمحافظـــة اجلنوبية، وهو العمـــل الذي اأداره 

اأن  ا�ستطـــاع �سمـــوه  اقتـــدار،  بـــكل  �سمـــوه 
يجعـــل من عمله اجلديد نربا�ســـا وتوا�سال مع 
اجلميع ومبا ي�سب مبنفعـــة وم�سلحة الوطن 

واملواطن.
 وتابـــع: وعلـــى الرغـــم مـــن م�سوؤوليـــات 
�سمـــوه الكبـــرية وان�سغاله مبهمـــات من�سبه، 
فاإن �سمـــوه مل ينقطع عن التوا�سل يف العمل 
اخلـــريي، ومـــن خـــالل رعايتـــه للعديـــد مـــن 
الأن�سطة والفعاليـــات املجتمعية الأخرى ويف 
خمتلف اجلوانـــب واملجالت، ومتابعا ومهتما 
يف الوقـــت نف�ســـه بدعـــم م�ساريـــع اجلمعيـــة 
اخلريية وخططها لرعاية الوالدين وامل�سنني.
واأكـــد اأن هذا نابع مـــن حر�س �سموه على 
عمـــل اخلري والت�سجيع عليه، وهو العمل الذي 
مييـــز البحرين وقادتهـــا ورجالها املخل�سني 
با�ستغالهـــم الدائـــم وحر�سهـــم علـــى دفـــع 
م�ســـرية اخلري والعطاء اإلى اأعلى امل�ستويات، 
حتـــى اأ�سبحـــوا منوذجا ميثل جانبـــا مهما من 

اجلوانب امل�رشقة لبلدنا البحرين الغايل.

وفاء ألهل العطاء
وقـــال البنـــا يف حـــوار مـــع “البـــالد”: اإن 
اجلائـــزة التـــي حتمل ب�سمـــة رئي�ـــس الوزراء 
�ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري خليفـــة بن 
�سلمان اآل خليفة، فهي ترجع بف�سل وجودها 
اإلى قائد عظيم، ن�سهد اأعماله اخلريية يف كل 
جانب من جوانب حياتنـــا وجمتمعنا، ول�سموه 

ب�سمة وا�سحة يف م�سرية وتاريخ بالدنا.
واأ�ســـاف: نحـــن نعـــرف اأن مدر�سة �سموه 

العظيمـــة هـــي التي خرجـــت للبحريـــن قادة 
كانت لهم �سفاتهم احلميدة ومتيزوا باخللق 
الكـــرمي وال�سدق وال�سالح، وحر�سوا على اأن 
يقومـــوا مبا علمهـــم �سموه، ليكملـــوا م�سرية 
اخلري والعطاء التي زرعها فيهم كبذرة خرية، 
تنـــر اخلـــري والعطـــاء اأينما �ســـاروا ومبا فيه 
اخلري لبلدهـــم وجمتمعهم، وبوجـــود �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان، قائد 
م�سرية اخلري والعطاء ووجودهم حققت بالدنا 

اإجنازات كبرية على خمتلف امل�ستويات.
واأردف: اأن جائـــزة “وفاء لأهـــل العطاء” 
تـــربز  �سخ�سية �سموه املتعلقة بحبه لالأعمال 
التطوعيـــة ومبادراته الكرمية يف هذا املجال، 
وتاأ�سي�ســـه ملفهوم العمل التطوعي يف جائزة 
تعد اأف�سل تكـــرمي للعاملني فيـــه، وت�سكل 
تاريخا وم�سرية عطاء باقية يف ذاكرة الأجيال 
القادمـــة، والتي عليها اأن تنهـــل من مدر�سة 

�ساحب ال�سمو كثريا من القيم. 
وقال ان �سمو رئي�س الـــوزراء، له م�سرية 
مطرزة بخيوط من ذهب بالبحرين، فيها كثر 
من اجلهود والعمل يف جمالت الرب والإح�سان 
واخلـــري، و�سمـــوه كان رائـــدا لعمـــل اخلـــري 
وب�سماتـــه وا�سحة وم�سجلة يف تاريخ البحرين 

العامر، ويف احلافل العاملية..

حفل التكريم 
واأعلن رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين 
لرعاية الوالدين اأحمد البنا، عن موعد انطالق 
حفل جائزة حمافـــظ املحافظة اجلنوبية �سمو 
ال�سيـــخ علي بـــن خليفـــة، الرئي�ـــس الفخري 
جلمعية البحريـــن لرعاية الوالديـــن، “الوفاء 
لأهـــل العطـــاء” يف ن�سختهـــا العا�ـــرشة برعاية 
وح�ســـور كرمي من لدن �سموه، وذلك بعد غد 
)الأربعـــاء(، بح�سور رفيع من لـــدن ال�سيوخ، 
وكبـــار امل�سوؤولني والـــوزراء والقائمني على 
العمل اخلريي والتطوعـــي يف مملكة البحرين 
العربـــي،  للخليـــج  التعـــاون  جمل�ـــس  ودول 
واملدعوين مـــن املكرمني مـــن خمتلف دول 
الوطـــن العربي، وروؤ�ســـاء اجلمعيات اخلريية 
والجتماعيـــة، وجمعيات الرعايـــة بامل�سنني، 
وح�ســـد مـــن الإعالميـــني مـــن داخـــل وخـــارج 
اإدارة اجلمعيـــة  البحريـــن، واأع�ســـاء جمل�ـــس 

واملنت�سبـــني، وح�سور متميز من املتطوعني 
يف اجلوانب اخلريية.

اإدارة جمعيـــة  واأو�ســـح رئي�ـــس جمل�ـــس 
البحريـــن لرعايـــة الوالدين اأن �سمـــو ال�سيخ 
خليفـــة بن علي �سيكرم 21 مـــن العاملني يف 
جمـــال العطاء والعمل اخلـــريي بينهم 18 من 

البحرين، و3 مكرمني من اخلارج.

وسام شرف 
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين 
لرعاية الوالدين اأن جائزة �سمو ال�سيخ خليفة 
بـــن علـــي اآل خليفة للعمل اخلـــريي هي اأكرب 
و�ســـام �رشف علـــى �ســـدر اجلمعيـــة وجمل�س 
اإدارتهـــا واأع�سائها واملنت�سبـــني لها، حيث 
تعترب جائـــزة “وفـــاء لأهل العطـــاء” امتدادا 
مل�سرية اخلـــري والعطاء التـــي اأطلقها �سموه 
يف العـــام 2008 حتـــت عنوان جائـــزة “البن 
البار والبنة البارة” والتي تعمل وعملت على 
ن�رش الوعـــي والتوعيـــة بالهتمـــام بالوالدين 

وامل�سنني.

دعم رئيس الوزراء
وذكر اأن مـــا نلقاه من دعـــم عاهل البالد 
�ساحـــب اجلاللـــة امللك حمـــد بن عي�ســـى اآل 
خليفة، والرعاية والهتمام الكبريين من لدن 
رئي�ـــس الوزراء �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفـــة بـــن �سلمـــان اآل خليفـــة، وويل العهد 
نائـــب القائد الأعلـــى النائـــب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلمـــان بـــن حمـــد اآل خليفة، و نائـــب رئي�س 
جمل�س الـــوزراء �سمو ال�سيخ علـــي بن خليفة 
اآل خليفـــة، جعل جائزتنـــا تنطلق يف م�ساحات 
وجمتمعات اأكرب حتى و�سلـــت اإلى العاملية، 
واأ�سبحت من اجلوائـــز التي يعرفها القا�سي 
والداين، بل اإن الكثري من ر�سائل املاج�ستري 
والدكتوراه، كتبت وا�ستعر�ست هذه اجلائزة 

وموؤ�س�سها وراعيها.

العام العاشر من المسيرة 
 وقــــال البنــــا اإن م�سرية عطــــاء اجلائزة 

م�ستمــــرة، وان اجلائــــزة حتتفل هــــذا العام 
مبنا�سبــــة مــــرور 10 �سنــــوات علــــى بدايــــة 
انطالقهــــا، موؤكدا اأن هذا اإن دل على �سيء 
فاإمنا يــــدل علــــى اأهمية هــــذه اجلائزة وما 
متثلــــه من ركيزة اأ�سا�سيــــة يف جمال العمل 
اخلــــريي لت�سليط ال�سوء علــــى �سخ�سيات 
وموؤ�س�سات اأ�سهمت ودعمت العمل اخلريي 
يف كل جمالتــــه، وتركــــت اأثــــرا وا�سحــــا يف 
املجتمــــع، فكانــــت قب�سا ونربا�ســــا م�سيئا 
لغريهم لينهجــــوا منهجهم ويخطو خطاهم 

يف جعل عمل اخلري من اأولوياتهم.

شخصيات بارزة 
واأ�سار اأحمد البنا اإلى اأن الن�سخة العا�رشة 
�ستكــــرم جمموعة من املكرمــــني يف حفلها 
هذا العام مــــن داخل وخارج البحرين، مبينا 
اأنهــــم مــــن ال�سخ�سيات البــــارزة والتي لها 
ب�سمــــات وا�سحة يف جمــــال العمل اخلريي 
والإن�ســــاين بكل جمالتــــه ومعروفة بعملها 
هــــذا ل�سنــــني طويلــــة ومرتاكمــــة، وقدمت 
بامل�سوؤوليــــة  لالإح�سا�ــــس  رائعــــة  منــــاذج 

املجتمعية يف هذا اجلانب.
كما اأو�سح اأن اجلمعية واأع�ساء جمل�س 
واملنت�سبــــات  املنت�سبــــني  وكل  الإدارة 
للجمعيــــة يتقدمون بخال�س المتنان ل�سمو 
ال�سيــــخ خليفة بن علــــي اآل خليفة لرعايته 
اجلائــــزة، معربني عن فخــــر اجلمعية بهذه 
املبــــادرة من لدن �سمــــوه والتي جعلت من 
اجلمعيــــة مــــن اأهــــم اجلمعيــــات الرائدة يف 

جمال كبار ال�سن ورعايتهم.

خالص الدعوات القلبية لسموه
واختتم البنا حديثــــه بخال�س الدعوات 
القلبيــــة منه ومــــن اأع�ساء جمل�ــــس الإدارة، 
اآبائنــــا  مــــن  وامل�سنــــات  امل�سنــــني  ومــــن 
واأبنائنــــا الذيــــن اأ�سبحت اجلمعيــــة دارهم 
الثــــاين، ملحافظ املحافظــــة اجلنوبية �سمو 
ال�سيخ خليفــــة بن علي اآل خليفة والرئي�س 
الفخري، واأن يوفقه اهلل وي�سدد خطاه واأن 
يوفق �سمــــوه لكل ما يخدم مملكة البحرين 

الغالية.

• اأحمد البنا	

• ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة	

• �سعار اجلائزة	

�سمو حمافظ اجلنوبية يرعى حفل تكرمي “وفاء لأهل العطاء” الأربعاء

�سمــو ال�سيــخ خليفــة بن علي مل ينقطــع عن العمـــل اخليــري

اجلائــــــزة و�ســـــام �ســــرف على �ســـــدر “رعايـــــة الوالديـــن”

نحتفـل هذا العـام مبــرور 10 �سنــــوات على انطــالق اجلائـــزة

اجلائزة قدمت مناذج رائعة لالإح�سا�س بامل�سوؤولية املجتمعية

• �سعار اجلمعية	
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اململك���ة �ضم���ن ال���دول ذات امل�ؤ�رش الع���ايل جدا

تط�يرات يف “�ضجالت” اأبرزها اإ�ضافة 12 جهة حك�مية

رعى افتتاح منتدى البحرين للحكومة الإلكرتونية 2018... حممد بن مبارك:

املنتدى يناق�ش الأمن ال�سيرباين والتحول الإلكرتوين يف جل�سة وزارية

املنام����ة - بنا: رعى نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
رئي�ش اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�سالت 
�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، حفل افتتاح 
منتدى البحرين الدويل للحكومة الإلكرتونية 2018، 
الذي مت اأم�ش يف فندق الريتز كارلتون، الذي تنظمه 

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
وبه����ذه املنا�سب����ة، الت����ي ح�رضها نائب����ا رئي�ش 
جمل�����ش ال����وزراء ورئي�����ش جمل�����ش ال�س����ورى وعدد 
م����ن ال����وزراء واأع�س����اء جمل�س����ي الن����واب وال�سورى 
وال�سل����ك الدبلوما�سي وكبار امل�سوؤولني وال�سيوف 
وامل�ساركني من داخل اململكة وخارجها، اأدلى �سمو 

ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة بالت�رضيح التايل:
ال����ذي يعق����د يف ن�سخت����ه  “اإن ه����ذا املنت����دى 
التا�سع����ة ياأت����ي واح����ًدا م����ن الفعالي����ات الك����ربى 
والهامة مب����ا ي�ستقطب من النخ����ب واخلربات، ومبا 
يتيحه م����ن فر�س����ة لتب����ادل التج����ارب واملبادرات 
الرائ����دة، والإ�سه����ام يف تعزي����ز العالق����ات املحلية 
واخلارجي����ة، وعر�����ش كل جدي����د ومتق����دم يف جمال 
تقني����ة املعلومات والت�س����الت. لقد حققت مملكة 
البحري����ن يف ه����ذا املج����ال وعلى مدى اأك����ر من 10 
�سن����وات العديد م����ن الإجنازات املتعلق����ة بربنامج 
عم����ل احلكومة وم�ساريعه����ا احلكومية ملا فيه خدمة 
للوطن واملواطن، وع����ززت الثقة لدى امل�ستثمرين 
يف خمتل����ف القطاع����ات، واأك�سبت اململك����ة املكانة 

وال�سمعة كوجهة ا�ستثمارية اآمنة وم�ستقرة. 
واإن م����ن اأهم الإجنازات املتحققة �سمن برنامج 
احلكوم����ة الإلكرتوني����ة ه����و املحافظ����ة على حتقيق 
ن�سب����ة ما ل يقل عن 90 % من اأهداف ال�سرتاتيجية 
الوطنية وجت����اوز قيمة املعام����الت املالية املنجزة 
عرب قن����وات احلكوم����ة الإلكرتونية ال����� 333 مليون 
دين����ار بعد تد�سني اأكر م����ن 350 خدمة اإلكرتونية 
يف جمالت اخلدم����ات املختلفة املقدمة للمواطنني 
واملقيم����ني. ونتيج����ة له����ذه الإجنازات �س����واء على 
ال�سعي����د املحلي اأو الدويل فق����د ا�ستطاعت مملكة 
البحري����ن املحافظة على ت�سنيفه����ا املتقدم �سمن 
ال����دول ذات املوؤ�����رض الع����ايل جًدا كما ج����اء يف تقرير 
الأمم املتحدة جلاهزية احلكومة الإلكرتونية ال�سادر 
يف ع����ام 2018، حمققة الرتتيب ال�ساد�ش والع�رضين 

عاملًيا واخلام�ش اآ�سيوًي����ا، واملركز الرابع عاملًيا يف 
موؤ�رض البنية التحتية لالت�سالت. 

وبال�رضاكة م����ع اأمازون ويب �سريف�زس ا�ستطاعت 
اململك����ة اأن تتف����رد بقي����ادة التوج����ه العامل����ي يف 
امل�ست����وى  عل����ى  ال�سحابي����ة(  )احلو�سب����ة  جم����ال 
املحل����ي واملنطق����ة يف قطاعيه����ا الع����ام واخلا�ش. 
وح����ول ال�سرتاتيجي����ة الوطني����ة اجلدي����دة للحكومة 
الإلكرتوني����ة لالأع����وام 2019 2021-، فق����د روعي 
فيها اأن ترتكز على حتديد الأولويات ال�سرتاتيجية 
مب����ا يدع����م برنامج عم����ل احلكومة وحتقي����ق الروؤية 

القت�سادية 2030.

وتر�سيًخ����ا لثقاف����ة التمي����ز احلكوم����ي يف جمال 
تقنية املعلوم����ات والت�سالت والأم����ن الإلكرتوين 
ب����ني جميع اجله����ات احلكومية، فق����د مت ا�ستحداث 
موؤ�رض البحري����ن للحكومة الإلكرتوني����ة الذي يخت�ش 
بتقيي����م اجله����ات بناء عل����ى جمموعة م����ن املعايري 
الت����ي ت�سه����م يف رفع كف����اءة الأداء وتنفي����ذ اف�سل 
املمار�س����ات التقني����ة عل����ى امل�ست����وى املوؤ�س�سي. 
وبهذه املنا�سب����ة فاإنه لي�رضين اأن اأع����رب عن ال�سكر 
والتقدي����ر جلهود رئي�ش واأع�س����اء هيئة املعلومات 
واحلكوم����ة الإلكرتونية، وال�����رضكاء والرعاة، وال�سكر 
مو�سول للجنة حوكمة تقنية املعلومات والت�سالت 

مل����ا قامت به م����ن جهود يف خف�����ش النفقات �سمن 
املهمة املوكلة لها”.

وت�سمن احلفل �رضًحا مف�ساًل للرئي�ش التنفيذي 
لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية حمد القائد 
ا�ستعر�����ش م����ن خالله اأب����رز اإجن����ازات الهيئ����ة منذ 
اإن�سائه����ا واأب����رز مالمح ال�سرتاتيجي����ة اجلديدة لها، 
كما مت عر�ش فيلم ق�س����ري يو�سح م�سرية البحرين 

يف جمال تقنية املعلومات واحلكومة الإلكرتونية. 
كما حتدث نائب رئي�ش جمموعة �رضكات هواوي 
للتكنولوجيا م����ارك زيومان معرًفا بال�رضكة وروؤيتها 
ب�س����اأن عملياته����ا امل�ستقبلية يف البحري����ن، وتاأكيد 

ا�ستع����داد ال�رضك����ة للتع����اون م����ع احلكوم����ة ك�رضيك 
ا�سرتاتيجي يف جمال تقنية املعلومات والت�سالت.
ويف ختام احلفل، تف�سل �سمو ال�سيخ حممد بن 
مبارك اآل خليفة بتكرمي اجلهات احلكومية احلا�سلة 
على الرتتي����ب املتقدم يف موؤ�����رض البحرين للحكومة 
الإلكرتوني����ة 2018 وه����ي وزارة الع����دل وال�س����وؤون 
الأ�سغ����ال و�س����وؤون  الإ�سالمي����ة والأوق����اف، ووزارة 
البلدي����ات والتخطي����ط العمراين )قط����اع الأ�سغال(، 
ووزارة ال�سح����ة. كم����ا ق����ام �سم����وه بتك����رمي رع����اة 
ومنظم����ي املنتدى، ثم قام �سم����وه بافتتاح معر�ش 

البحرين لتقنية املعلومات 2018.

�سهد الي���وم الأول من منت���دى البحرين الدويل 
للحكوم���ة الإلكرتوني���ة 2018 انعق���اد جل�سة وزارية 
بعنوان “التحول الرقمي يف القطاع احلكومي )قطاع 
الق�س���اء - قط���اع التج���ارة(”، �سارك فيه���ا �سيف 
�رضف املنت���دى وزي���ر ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة 
زايد الزياين، والرئي�ش التنفيذي لهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية حممد القائد.
ومت يف اجلل�س���ة ا�ستعرا����ش نظ���ام “�سجالت” 
ال���ذي مت اإن�ساوؤه ليكون من�سة موح���دة تنجز عربها 
خمتل���ف املعامالت التجارية، مبا يح�سن الأداء ويزيد 
كف���اءة اخلدم���ة ويرفع م�ست���وى الإنتاجي���ة، اعتمادا 
عل���ى اأبرز ممي���زات النظام وهي ف�س���ل ال�سجل عن 
الن�س���اط، الت���ي تعك�س اإع���ادة هند�س���ة اخلدمات ال 
توفريها اإلكرتونياً فقط، م�سرياً اإلى اأن النظام اأتاح 
اإجن���از املعام���الت جميعه���ا يف ذات الوقت ملختلف 
اجلهات املعنية، مبا مكن من اخت�سار الوقت الالزم 
لرف���ع الطلب لث���الث دقائق فقط يف ح���ال ا�ستيفاء 
املتطلبات، ورفع اإجناز املعام���الت من قبل الوزارة 
اإل���ى 265 معاملة يومي���اً، بعد اأن كان���ت تنجز 100 
معامل���ة يف الي���وم. واأ�ساد الزياين بدع���م ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ش جمل�ش 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري �سلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة ال���ذي اأ�سه���م يف مواجه���ة حتديات 
التح���ول الرقمي الت���ي واجهت ال���وزارة اأثناء عملها 
عل���ى �سجالت، منه���ا اإيج���اد القوان���ني والت�رضيعات 
الالزمة، اإ�سافة لتغيري الثقافة الإدارية بحيث يطال 
التغي���ري القائم���ني على اخلدمات اإل���ى جانب تغيري 
الأنظم���ة، كا�سف���اً عن تد�س���ني الن�سخ���ة الثانية من 
�سجالت التي �ست�سه���د تطويرات اأبرزها اإ�سافة 12 
جه���ة حكومية، لي�سل جمم���وع اجلهات اإلى 70 جهة، 
واإ�سافة اخلدمات املرتبط���ة بالأرا�سي والرتاخي�ش 
ال�سناعي���ة، وتقليل الوقت ال���الزم للنظر يف الطلب 

من اأ�سبوع اإلى 3 اأيام فقط.
من جهت���ه، ثمن القائ���د مبب���ادرة وزارة العدل 
وال�س���وؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف، ووزارة ال�سناع���ة 
والتج���ارة وال�سياحة يف اإجناح عملية التحول الرقمي، 
م�سرياً اإل���ى اأن اأحد اأبرز مرتك���زات النجاح هو تغيري 
القوانني والت�رضيعات، ومن ذلك تقلي�ش الإجراءات 
غري الالزمة لإجناز ال�سجالت يف اجلهات احلكومية من 
22 اإلى 6 اإج���راءات، م�سيفاً اأن وزارة العدل جنحت 
يف ه���ذا املجال عرب تقدمي خدماتها ب�سكل اإلكرتوين 
ومنه���ا خدمات حماكم التنفيذ التي اخت�رضت الوقت 

واجلهد على امل�ستفيدين، و�ست�سهد الفرتة املقبلة 
اإطالق خدمات جديدة مثل خدمة “املوثق اخلا�ش”.  
ويف اأولى جل�سات الأمن ال�سيرباين، دعا الرئي�ش 
التنفيذي ل�رضك���ة �سايرب�سبون�ش بالوليات املتحدة 
الأمريكي���ة لري جون�سون اإلى اإدارة الأمن ال�سيرباين 
ع���رب اأمتت���ة العملي���ات الأمنية، وق���ال اإن م���ن اأبرز 
التحديات قلة املوارد الدفاعية مقابل وجود العديد 
م���ن الأدوات امل�ستخدم���ة ل�س���ن الهجم���ات، ونتيجة 
لذل���ك تخ�س���ع 3 % فقط من الهجم���ات ال�سيربانية 
عل���ى م�ستوى الع���امل للتحقيق، من جانب���ه ركز اآرنو 
ITC S -  ووبريت�سي مدير اأم���ن املعلومات ب�رضكة
cure باململكة املتحدة على اأهمية وعي املوؤ�س�سات 
مب�ساألة الأمن ال�سيرباين، واأن تكون على درجة عالية 
من الن�سج والتط���ور مو�سحا اأنه يعترب اأحد الأدوات 
لإدارة املخاط���ر ب�س���كل رئي�ش، اإل اأن���ه رغم اأهميته، 
ول ي���زال الإقبال عليه كتخ�س����ش مرتاجعا نوعا ما، 
اإذ توجد على امل�ست���وى العاملي نحو مليون وظيفة 

�ساغرة يف الأمن ال�سيرباين.
وب���دوره، حت���دث دونال���د ب���وردي مدي���ر الأمن 
املتح���دة  بالولي���ات  ه���واوي  ب�رضك���ة  الإلك���رتوين 
الأمريكية خ���الل جل�سته عن حاج���ة املنظمات لإجراء 
تقييم متكامل لالأخط���ار ال�سيربانية التي تواجهها، 
مع �رضورة التعاون بني القطاعني العام واخلا�ش من 
اأج���ل و�سع الأنظمة والقوان���ني املت�سقة مع القواعد 
الدولي���ة، لتعزيز قدرته���ا على احلف���اظ على الأمن 

ال�سيرباين.
اأم���ا جمي���ل جعف���ر نائ���ب الرئي����ش لل����رضاكات 
وال�سرتاتيجي���ة، يف اآي���رون ن���ت لالأم���ن ال�سي���رباين 
بالوليات املتحدة فقد قال اإن الهجمات ال�سيربانية 
تقع ب�سكل �رضي���ع ويتزايد عددها، يف مقابل اجلهود 
الدفاعي���ة التي ل جتاريها يف ال�رضع���ة والعدد، داعياً 
اجلهات احلكومية اإلى اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا 
ال�س���اأن، منبهاً خمتلف اجلهات الت���ي ل متلك اأنظمة 
احلماية اإل���ى اإمكان تعر�سها للهجم���ات ال�سيربانية 
حتى واإن مل تكن م�ستهدفة، اإل اأن الأ�رضار �ستطالها 

ل حمالة.
ويف املح���ور الث���اين م���ن الي���وم الأول، حت���دث 
كري����ش فريغ�س���ون املدي���ر مبكتب جمل����ش الوزراء 
للخدم���ة الرقمية احلكومي���ة باململكة املتحدة، حول 
)جتربة اململكة املتحدة يف التحول الرقمي(، م�سريا 
اإل���ى اأن ن�رض ثقافة التجربة واخلطاأ ومن ثم الت�سحيح 
يف عملي���ة التح���ول الرقم���ي، هي ما اأ�سه���م يف كون 
اململكة املتحدة �سم���ن اأف�سل 5 دول على م�ستوى 
الع���امل يف احلكومة الإلكرتونية، م�سي���داً مبا يعك�سه 
املنت���دى م���ن ثقاف���ة النفت���اح لتعزي���ز املواجه���ة 

اجلماعي���ة للتحديات بدل الدخ���ول يف املناف�سة غري 
البن���اءة، ذاك���را اأن احلكوم���ة يج���ب اأن تعم���ل بذكاء 
يف ه���ذا اجلان���ب، مدلالً عل���ى ذلك بتجرب���ة اململكة 
املتح���دة الت���ي اأنفقت يف 2010م ح���وايل 16 مليار 
جني���ه ا�سرتليني م���ن اأجل توفري اخلدم���ات من قبل 
9 م�سغل���ني، لكنها يف 2017 قلل���ت املبلغ اإلى 12 
ملي���ار جنيه ا�سرتليني من اأج���ل توفري اخلدمات من 
قبل 5000 م�سغ���ل، وح�سلت على نتيجة اأف�سل من 

ناحية جودة اخلدمات وعددها.
كم���ا حتدث �سامل احلو�سن���ي نائب املدير العام 
لقطاع املعلوم���ات واحلكومة الإلكرتوني���ة بالإنابة، 
بالهيئة العامة لتنظيم قط���اع الت�سالت بالإمارات 
ع���ن جتربة ب���الده ومتركز اأه���داف تطوي���ر خدماتها 
الإلكرتوني���ة ح���ول املتعام���ل بدًء م���ن احلر�ش على 
اإ�سع���اده، وتعزيز جتربة ال�ستخ���دام لديه من ناحية 
تب�سي���ط الإج���راءات وتقلي���ل الزي���ارات والوثائ���ق، 
م�سرياً اإلى اأن اكتمال الإجن���از يكون بتحديد الفرتة 
الزمني���ة ل���ه، وهو ما مت م���ن خالل حت���دي ال�” 100 
ي���وم”، كم���ا ا�ستعر�ش النتائ���ج الت���ي ترتبت على 
اخلدمة منها ك�س���ب اإنتاجية الآب���اء التي عادلت 60 
ملي���ون درهم، وزيادة ال�ساع���ات التي يق�سونها مع 
عائالتهم، وتوفري 3 ماليني درهم من الوقود الالزم 
لتنقالت اإجناز املعاملة، ما يقلل التلوث وي�سهم يف 
حماية 300 �سجرة �سنوياً. وا�ستمرت اجلل�سات بطرح 
التجارب اخلليجية، عرب مو�سوع )التحول الرقمي يف 
احلياة الواقعية يف �سلطنة عمان( الذي قدمه القائم 
باأعم���ال املدير الع���ام للخدم���ات الإلكرتونية بهيئة 
تقني���ة املعلوم���ات ب�سلطنة عم���ان اإبراهيم الوردي 
ال���ذي قال اإن التحول الرقمي رحلة ذات اأبعاد كبرية 
ل�سد الفجوة الرقمية، متطرقا لعوامل جناحها، التي 
تعتم���د على ال�رضاكة بني القطاع���ني العام واخلا�ش 
ودع���م القي���ادة الر�سي���دة والهتمام بقط���اع تقنية 

املعلومات وتوظيفه يف الأعمال  الإدارية.
واأ�ساف اأن عملية التحول الرقمي بني القطاعات 
اعتمدت على الدرا�سة والتحليل للواقع، ثم حت�سني 
واإعادة هند�سة الإجراءات، ثم التنفيذ، ومير مبراحل 
ب���دءاً من تدريب املوظفني، وتوزيع اأجهزة احلا�سب 
الآيل لتهيئة البنية التقنية، وتدريب اأفراد املجتمع 
بحي���ث ت�ساهم قدراته���م يف التح���ول الرقمي، دون 
اإغفال دور الإعالم يف عملية التوعية، وعقد اللقاءات 
الت�ساوري���ة مع املخت�سني لر�س���د جوانب التطوير، 

واإطالق اجلوائز امل�سجعة.
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“امل�ا�ض�الت” تد�ض�ن ب�اب�ة “م�را�ض�ي”
اأمتتة اخلدمات املقدمة من اإدارة “املوانئ”

املنام���ة - وزارة املوا�س���الت والت�سالت: 
تنفي���ًذا لتوجيه���ات ويل العه���د نائ���ب القائ���د 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����ش جمل����ش ال���وزراء 
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة، وامتداًدا ل�سرتاتيجية وزارة املوا�سالت 
والت�س���الت يف تعزيز التعاون وتوفري اخلدمات 
الإلكرتوني���ة الت���ي ت�ساه���م يف �سهول���ة و�رضع���ة 
اإجن���از املعامالت، وعلى هام����ش موؤمتر ومعر�ش 
احلكوم���ة الإلكرتوني���ة، د�سن وزي���ر املوا�سالت 

والت�س���الت كم���ال اأحم���د البواب���ة الإلكرتونية 
لعمليات الرتاخي����ش ومناولة الب�سائع باملرافئ 

اخلا�سة )مرا�سي(.
وتهدف البوابة اإلى اأمتتة اخلدمات املقدمة 
م���ن اإدارة �س���وؤون املوانئ واملالح���ة البحرية من 
اإ�س���دارات وجتدي���د تراخي�س الن�س���اط التجاري 
بالتن�سي���ق م���ع برنام���ج “�سج���الت”، وحت�سي���ل 
ر�سوم مناولة ال�سفن وت�سجيل ال�سفن، وخدمات 
التدقي���ق الدوري للموان���ئ والأر�سفة املرخ�سة 

عرب �سبكة الإنرتنت على مدار ال�ساعة طوال اأيام 
الأ�سبوع دون احلاجة اإلى احل�سور مببنى الوزارة، 
كما �ستكفل للعمالء احل�سول على جميع اخلدمات 
الالزم���ة يف اأق���ل ف���رتة زمني���ة بالدق���ة والكفاءة 
املطلوب���ة م���ع �سهولة الدفع الإلك���رتوين، وذلك 
بالتن�سي���ق م���ع وزارة املالية وهيئ���ة املعلومات 
واحلكومة الإلكرتوني���ة، اإذ ت�سمل واجهة مرا�سي 
على برنامج �سوؤون املوانئ والعمليات اإلى جانب 

برنامج ت�سجيل ال�سفن.
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اجتماع مكتب الرئا�ضة: ن�ضف �ضاعة تقود ل�ضتدارة املوقفالجتماع الأول: 5 نواب راف�ضون... وموافقان
العمادي والأحمد يغادران... وجدل تاأجيل ال�رضيبة بال اأببح�ضور وزيري املالية والعدل

للجن���ة  الأول  الجتم���اع  انعق���د 
ال�ض���وؤون املالي���ة النيابي���ة بح�ض���ور 
وكب���ار  والع���دل  املالي���ة  وزي���ري 
املعنيني.  احلكومي���ني  امل�ضوؤول���ني 
وخل����ص الجتم���اع لت�ضوي���ت اأغلبية 
اأع�ضاء اللجنة برف�ص مر�ضوم بقانون 
امل�ضاف���ة.  القيم���ة  �رضيب���ة  فر����ص 
وعلم���ت “الب���الد” اأن ف���رز اأ�ض���وات 

الأع�ضاء كالآتي:

اللجنة،  اجتم���اع  وبعد ف����ص 
دعي���ت اللجنة لجتم���اع ت�ضاوري 
الرئا�ض���ة،  مبكت���ب  عاج���ل 
وا�ضتغ���رق ن�ضف �ضاع���ة، وجرى 
نقا�ص �ضاخن، بح�ض���ور الرئي�ص 
اأحمد امل���ال ونائبيه علي العرادي 

وعبداحلليم مراد.
املوؤي���دون  الن���واب  واأبل���غ 
باأهميت���ه  الت�رضي���ع  فر����ص 
القت�ضادي���ة الق�ضوى للبحرين، 
الأخ���ر  اخلليج���ي  الدع���م  واأن 
للمنامة مببلغ 10 مليارات دولر، 
ي�ضتل���زم املوافق���ة عل���ى فر�ص 
ال�رضيب���ة؛ باعتبارها م���ن عتبات 
حت�ض���ني النتائ���ج القت�ضادي���ة 

ال�ضرتاتيجية.
ب���ني  وج���ذب  �ض���د  وو�ض���ط 
احل�ض���ور ب���ني موؤي���د وراف����ص 
ومطالب���ة  ال�رضيب���ة،  لفر����ص 
الفري���ق املوؤيد تراجع اللجنة عن 
قراره���ا من خ���الل عقدها اجتماع 
ثاٍن لتعديل موقفها من الرف�ص 
اإل���ى املوافق���ة، من خ���الل اإجراء 
لئح���ي يتمث���ل يف عق���د اجتماع 
لإع���ادة املداول���ة ب�ض���اأن القرار، 

قرر النائبان حممد الأحمد وحممد 
العمادي مغادرة مكتب الرئا�ضة؛ 
حتفظا على ه���ذا التوجه، واأعلنا 
مت�ضكه���ا مبا اتخذت���ه اللجنة من 

قرار باجتماعها الأول.
ومت�ض���ك املتحفظ���ون عل���ى 
قرار عبور الت�رضيع ب�رضورة تاأجيل 
ب�ضب���ب احلالة  القان���ون؛  اإق���رار 

لالأ����رضة  املتهاوي���ة  املعي�ضي���ة 
البحرينية، و�رضورة تاأجيل تطبيق 
القانون لعام اأو عامني اأ�ضوة مبا 
جرى بدول خليجية، واأهمية عدم 
تطبيق م�ضطرة تطبيق القوانني 
اخلليجي���ة على البحري���ن ب�ضكل 
مبا����رض واإمنا بعد تري���ث ودرا�ضة 

للحالة القت�ضادية البحرينية.

• 3 وزراء ح�رضوا اجلل�ضة	

• الرئي�ص اأحمد املال والنائب حممد العمادي لقاء باجلل�ضة بعد مغادرة الأخر اجتماع الأول	

تف�ضلــــوا... ال�ضــريبــــة...
النواب األغوا تقاعد مناف�ضيهم بربملان 2018 وحافظوا على معا�ضاتهم

“بن���اء على الطلب املقدم من 10 نواب 
بجعل اجلل�ض���ة �رضية )...( اأرج���و من الإخوان 
احل�ضور فيما ع���دا النواب وممثلي احلكومة 
اخل���روج من القاعة و�رضفاته���ا... تف�ضلوا يا 
اإخوان.. يتم الت�ضويت بعد خروج الإخوان من 
القاع���ة )...(”. بهذه املرافع���ة ال�ضتهاللية 
للجل�ضة اليتيمة ب���دور النعقاد ال�ضتثنائي 

ا�ضتل عنوان تغطية “البالد”.
ق���ال الرئي����ص امل���ال: “)...( تف�ضلوا يا 
اإخ���وان... )...(”، ومن ثم ان�رضف غر النواب 
وممثل���و احلكومة من اجلل�ض���ة اليتيمة بدور 
النعقاد ال�ضتثنائي، واأقر املجل�ص عددا من 
الت�رضيع���ات ال�رضورية، وم���ن اأبرزها مر�ضوم 

بقانون فر�ص �رضيبة القيمة امل�ضافة.
م���ن ب���ني الق���رارات، املوافق���ة عل���ى 
مر�ض���وم بقان���ون رق���م )45( ل�ضن���ة 2018 
ب�ض���اأن نظام تقاعد ال���وزراء ومن يف حكمهم 
ومكافاآت تقاع���د اأع�ضاء جمل�ض���ي ال�ضورى 
والن���واب واملجال�ص البلدي���ة، والذي ين�ص 
على منح الربملانيني والبلديني عند انتهاء 
ع�ضويته���م مكاف���اأة تع���ادل اآخ���ر مكاف���اأة 

�ضهرية ح�ض���ل عليها خالل م���دة ع�ضويته، 
وذل���ك ع���ن كل �ضن���ة كامل���ة م���ن �ضن���وات 
الع�ضوي���ة، واملادة الالفت���ة اإن هذا النظام 
التقاع���دي ل���ن ُيطبق باأث���ر رجع���ي، اأي لن 
ي�ضم���ل الن���واب والبلديني بربمل���ان 2002 
�ضي�ضم���ل  واإمن���ا  و2014،  و2010  و2006 

الربملانيني والبلديني اجلدد.

شيطان التفاصيل
لي�ص خ���ربا اأن جمل�ص النواب اأقر م�رضوع 
قان���ون فر����ص �رضيب���ة القيم���ة امل�ضاف���ة 
باجلل�ض���ة الأخرة م���ن عمر برمل���ان 2014. 
لقد ذاعت التفا�ضيل عرب و�ضائل التوا�ضل 
الجتماعي منذ ف�ص اجلل�ضة ال�رضية للربملان 

اأم�ص.
اإذن، م���ا اجلدي���د ال���ذي ميك���ن ملح���رر 

ال�ضوؤون الربملانية اأن ي�ضيفه؟
يقال اإن ال�ضيطان يكمن يف التفا�ضيل. 
ال�ضتثنائي���ة  اجلل�ض���ة  حم���ررو  وم�ض���ك 
مبو�صوعاته���ا وتاريخها خي���وط التفا�صيل 
ودهاليزها؛ من اأجل يقدم���وا للقارئ اليوم 
روؤي���ة بانورامية للم�ضه���د الربملاين وبع�ص 
•الت�رضيبات الواردة من بني �ضطور املجريات. ُحِجَزت هواتف النواب ب�ضندوق زجاجي مغلق اأثناء انعقاد اجلل�ضة ال�رضية	

را�ضد الغائب وليلى مال اهلل

)ت�ضوير: ر�ضول احلجريي(

الجتماع الآخر لـ“مالية النواب”: راف�ضان يتحولن ملوافقني
4 يوؤيدون... وراف�ص يتيم... وممتنع... واملحمدان مل يح�رضا

وعادت جلن���ة ال�ضوؤون املالي���ة النيابية 
لالجتماع ثاني���ة؛ لإعادة املداول���ة، وا�ضتدار 
القرار من الرف�ص اإلى املوافقة على مر�ضوم 
بقانون فر�ص ال�رضيب���ة. وعلمت “البالد” اإن 

فرز اأ�ضوات الأع�ضاء جاء كالآتي:

- الموافقون: رئي�ص اللجنة عبدالرحمن بوعلي، عادل حميد، اأحمد قراطة، 
وجميد الع�ضفور.

- الرافض: نائب رئي�ص اللجنة جالل املحفوظ.
- الممتنع: علي بوفر�ضن.

- الغائبان: حممد العمادي وحممد الأحمد.

- الموافقون: رئي�ص اللجنة عبدالرحمن بوعلي، وجميد الع�ضفور.
- الرافضون: نائب رئي�ص اللجنة جالل املحفوظ، وحممد العمادي، وعلي بوفر�ضن، وعادل حميد، وحممد الأحمد.

- الممتنع: اأحمد قراطة.

الرافضون للضريبة 

المعتذران

الموافقون على الضريبة

الممتنعان

• •عبداهلل بن حويل	 اأحمد قراطة	 • •علي العطي�ص	 ذياب النعيمي	

• حممد الأحمد	

• حم�ضن البكري	

• •جالل كاظم	 عي�ضى تركي	 • حممد العمادي	

• •علي بوفر�ضن	 خليفة الغامن	

• حممد املعريف	

• عبداحلميد النجار	

• •اأحمد املال	 •علي العرادي	 اأ�ضامة اخلاجة	 • •عبداحلليم مراد	 •اإبراهيم احلمادي	 •اأن�ص بوهندي	 جمال داود	

• •عبا�ص املا�ضي	 •عبدالرحمن بوعلي	 عي�ضى الكوهجي	 • •عبدالرحمن بوجميد	 •علي املقلة	 •غازي اآل رحمة	 فاطمة الع�ضفور	

• •جمال بوح�ضن	 •حمد الدو�رضي	 روؤى احلايكي	 • •جميلة ال�ضماك	 •خالد ال�ضاعر	 •عادل حميد	 عادل الع�ضومي	

• •جميد الع�ضفور	 •حممد ميالد	 نا�رض الق�ضر	 • •ماجد املاجد	 •حممد اجلودر	 نبيل البلو�ضي	

ثلثا الربملان يقر �رضيبة القيمة امل�ضافة و8 يرف�ضون وممتنعان ومعتذران
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“اأنا �ضد ال�رضيبة ولكن راأي اجلماعة املوافقة”

�ضحب موبايالت النواب واحتجاج الكوهجي واملاجد

فواكه تايلند والفواتري وت�ضليح ال�ضيارات خا�ضعة لل�رضيبة

للنائب وال�ضوري والبلدي اجلديد ال تقاعد “د�ضما” 

الغامن وبوهندي ميتنعان عن اإجازة تعديل الد�ضتور

اإلغـــاء تقــاعـــد النـــواب “اإن�ضـــاف للمــواطــــن”

�سورة خا�سة لـ “البالد” ملحادثة بني نائب و�سلفه:

بوح�سن عراب طلب حتويل اجلل�سة من العلنية لل�رسية

قائمة “املالية” لل�سلع املعفاة “متوا�سعة”... املحفوظ لـ “البالد”:

و�سع نظام خا�ص للوزراء �سي�سدر مبر�سوم الحقا

اإقرار اتفاقية التعاون املايل اخلليجي... وعبور “اجلرائم الدولية”

لني تعّمدا باالأدراج... الكوهجي: م�ستذكرا اقرتاحيه املعطَّ

خ�صَّ ع�سو مبجل�ـــص النواب �سحيفة 
“البـــالد” ب�ســـورة لزميلـــه يحـــادث نائبا 
�سابقا وقياديـــا �سابقا خمتلفـــا مع اإدارة 
جمعيـــة االأ�سالـــة اال�سالميـــة، وذلك قبل 
مناق�ســـة واقـــرار مر�سوم بقانـــون فر�ص 

�رسيبة القيمة امل�سافة. 
وفيما ياأتي اأبرز ما ورد باملحادثة:

- النائـــب ال�سابـــق: مـــا املوقف من 
فر�ص قانون �رسيبة القيمة امل�سافة؟.

اجلماعـــة  راأي  احلـــايل:  النائـــب   -
املوافقة العتبارات.

- النائب ال�سابق: كٌل ُي�ساأل اأمام اهلل 
عن موقفه.

- النائـــب احلايل: ال�سيـــخ )...( واهلل 
اأنـــا مقتنع بعدم املوافقـــة ولكن هذا راأي 

اجلماعة.
- النائـــب ال�سابـــق: لي�ـــص يف هـــذه 

الق�سايا ال�رسعية راأي جماعة... .

وقبيل افتتاح اجلل�سة، �سوهد النائب 
جمـــال بوح�سن يجول بـــني جمموعة نواب 
بورقة، ويطلب توقيع بع�ص زمالئه، وُعِلَم 
الحقا باأنه كان ميرر اقرتاحا موقعا من 10 

نواب جلعل اجلل�سة �رسية.
وبعد تقدمي الطلب املوقع للرئا�سة، 
قال الرئي�ص اأحمد املال “بناء على الطلب 
املقدم من 10 نـــواب بجعل اجلل�سة �رسية 
)...( اأرجـــو من االإخـــوان احل�سور فيما عدا 

النـــواب وممثلـــي احلكومـــة اخلـــروج مـــن 
القاعة و�رسفاتها... تف�سلوا يا اإخوان.. يتم 
الت�سويـــت بعد خروج االإخـــوان من القاعة 
)...(”.  واأخليـــت القاعـــة و�رسفاتهـــا مـــن 
جميع غري املرخ�ـــص لهم باحل�سور الئحيا 
باجلل�سات ال�رسية، ومن بني الذين غادروا 
�رسفات اجلل�سة جمموعة من العازمني على 

الرت�سح لربملان 2018.
كمـــا �سمل قـــرار جعل اجلل�ســـة �رسية 

�سحب الهواتـــف النقالة )املوبايالت( من 
النـــواب، وهـــو اأمر اأثـــار حفيظـــة عدد من 
االأع�ساء. واعرت�ص عالنية النائبان عي�سى 
الكوهجـــي وماجـــد املاجـــد علـــى �سحـــب 

الهواتف.
وت�ســـاءل نـــواب اآخرون بعـــد اجلل�سة 
ب�ســـاأن عدم تالوة من�ســـة الرئا�سة الأ�سماء 
النـــواب الع�ـــرسة املوقعـــني علـــى طلـــب 

حتويل اجلل�سة من العلنية لل�رسية.

قـــال النائـــب جـــالل املحفـــوظ اإن 
�رسيبة القيمة امل�سافة �ست�سمل العديد 
مـــن ال�سلـــع اال�ستهالكيـــة والغذائيـــة، 
ومـــن بينهـــا الفواكـــه امل�ستـــوردة من 
اخلارج، ومن بينهـــا الفواكه التايلندية 

املعروفة على �سبيل املثال.
واأ�ساف: قدم وزيـــر املالية قائمة 
متوا�سعة بال�سلع املعفاة من ال�رسيبة، 

وهي �سلع ب�سيطة.
ولفت اإلـــى اأن من بني ال�سلع التي 
�ستطولهـــا ال�رسيبـــة حليـــب االأطفـــال 
املنّكه للر�سع وفواتري الكهرباء واملاء 
وت�سليح ال�سيـــارات وغريها من االأمور 

االأ�سا�سية لالأ�رسة البحرينية.

من اأبرز ما يت�سمنه مر�سوم بقانون 
رقـــم )45( ل�سنـــة 2018 ب�ســـاأن نظـــام 
تقاعد الوزراء ومن يف حكمهم ومكافاآت 
تقاعد اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب 

واملجال�ص البلدية ما ياأتي:
- منـــح الربملانيني والبلديني عند 
انتهـــاء ع�سويتهـــم مكافاأة تعـــادل اآخر 
مكافـــاأة �سهرية ح�ســـل عليها خالل مدة 
ع�سويتـــه، وذلك عن كل �سنة كاملة من 

�سنوات الع�سوية.
- �سيو�ســـع للـــوزراء نظـــام خا�ص 
للتقاعـــد و�سي�ســـدر مبر�ســـوم بوقـــت 

الحق.
- لن يطبق اإلغاء تقاعد الربملانيني 
والبلديـــني باأثـــر رجعي، اأّي لـــن ي�سمل 

 2002 بربملـــان  والبلديـــني  النـــواب 
و2006 و2010 و2014، واإمنا �سي�سمل 

الربملانيني والبلديني اجلدد.

�سهـــدت جل�ســـة جمل�ص النـــواب اليتيمـــة بدور 
االنعقـــاد اال�ستثنائـــي اإقـــرار حزمة مـــن الت�رسيعات 

ال�رسورية. ووافق املجل�ص على االآتي:
- مر�سوم بقانون رقم )45( ل�سنة 2018 ب�ساأن 
نظام تقاعد الوزراء ومن يف حكمهم ومكافاآت تقاعد 
اأع�ســـاء جمل�سي ال�سورى والنواب واملجال�ص البلدية 
)اإلغـــاء النظـــام التقاعدي احلـــايل واال�ستعا�سة عنه 
مبكافاأة مببلـــغ مقطوع ت�سبه مكافـــاأة نهاية اخلدمة 
وتوجـــد تفا�سيل اأخرى بخرب مرفق بالتغطية(، وقرر 

رفعه اإلى جمل�ص ال�سورى.
- الت�سديـــق علـــى االتفاقية املوحـــدة ل�رسيبة 
القيمة امل�سافة لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربيـــة، قرر املجل�ص بعـــد مناق�سته املوافقة عليه 

ورفعه اإلى جمل�ص ال�سورى.
- مر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2018 ب�ساأن 
�رسيبـــة القيمة امل�سافـــة، وقرر املجل�ـــص رفعه اإلى 

جمل�ص ال�سورى.
- م�رسوع تعديل املادة )91( من د�ستور مملكة 
البحريـــن )مد اأ�سئلـــة النواب لت�سمل عـــدد اأكرب من 

اأع�ســـاء جمل�ـــص الـــوزراء وعـــودة �سالحيـــة ال�سوؤال 
الربملـــاين لل�سوريـــني(، وقـــرر رفعـــه اإلـــى جمل�ص 
ال�سورى )�سهد هـــذا املو�سوع موافقة جميع اأع�ساء 
املجل�ـــص احلا�رسيـــن، وامتنـــاع نائبني همـــا: خليفة 
الغامن واأن�ص بوهنـــدي، واعتذار النائبني عبداهلل بن 

حويل وعلي العطي�ص(.
- مر�سوم بقانون رقم )44( ل�سنة 2018 ب�ساأن 

اجلرائم الدولية، وقرر رفعه اإلى جمل�ص ال�سورى.
- مر�ســـوم بقانـــون رقـــم )46( ل�سنـــة 2018 
باملوافقة على الرتتيبـــات االإطارية للتعاون املايل 
ب�ســـاأن التـــوازن املـــايل يف مملكـــة البحريـــن للفرتة 
)2018 - 2022( بني )اململكة العربية ال�سعودية، 
دولـــة الكويت، ودولـــة االإمارات العربيـــة املتحدة( 
ومملكة البحريـــن و�سندوق النقـــد العربي املوقعة 
بتاريـــخ 4 اأكتوبر2018، وقرر املوافقة عليه ورفعه 

اإلى جمل�ص ال�سورى.

قال النائب عي�سى الكوهجي اإن اإلغاء تقاعد 
النـــواب وال�سوريـــني والبلديني ميثـــل ا�ستجابة 
ملكيـــة حكيمـــة لتطلعـــات املواطـــن واإن�سافـــه 
وتعامـــال �سديًدا مـــع معطيات الواقـــع وحتدياته 

ومتطلباته.

واأكـــد الكوهجـــي اأن اإ�ســـدار هـــذا املر�سوم 
�سيظـــل من املحطات الفا�سلـــة يف تاريخ مملكة 
البحريـــن وي�ســـكل منعطًفـــا مهًمـــا يف م�سريتهـــا 
االقت�ساديـــة والدميقراطيـــة، م�ســـددا “�ساأظـــل 
اأ�سعر بالفخر واالعتزاز ال�سديدين لهذا املر�سوم، 

خ�سو�سا اأن مقرتحني تقدمت بهما الإلغاء تقاعد 
النواب، ولالأ�ســـف مت تعطيلهما باالأدراج ب�سورة 

متعمدة”.
واأو�سح “اليوم اأن�سف جاللة امللك املواطن، 
اإذ ال ميكـــن القبول باأن 4 �سنوات للنائب تعادل 

20 عامـــا للمواطـــن، اأو 8 �سنوات للنائب تعادل 
35 عاما للمواطن، هذا ظلم وا�سح”.

ولفـــت الكوهجي الى �ـــرسورة تطبيق تقاعد 
النـــواب باأثر رجعي، واأنه �سيتبنـــى ذلك اإذا وّفق 

بالو�سول لقبة برملان 2014.

• �سورة �رسبها نائب لزميله يحادث قياديا بجمعية االأ�سالة قبيل بدء اجلل�سة ال�رسية	

• •بوح�سن مقدما للرئي�ص املال ورقة تت�سمن طلب حتويل اجلل�سة من العلنية لل�رسية	 يدون موظف املجل�ص ا�سم النائب بورقة �سفراء بظهر موبايله	

• جالل املحفوظ وجمال داود	

• ح�رس جمموعة من العازمني على الرت�سح لربملان 2018 للجل�سة	

• ا�سطر املرت�سحون للمغادرة بعد حتويل اجلل�سة ل�رسية وطلب اإخالء القاعة و�رسفاتها	

• اأن�ص بوهندي 	

• عي�سى الكوهجي وعبداهلل الدو�رسي	

تاأخر وتذمر لتاأخر حتميل الت�رضيعات بـ“االآي باد”

وقبل انعقـــاد اجلل�سة، انفـــرد رئي�ص 
جمل�ـــص النـــواب اإبراهيـــم املـــال باجتماع 
ت�ســـاوري مـــع وزيـــر �ســـوؤون املجل�ســـني 
البوعينـــني.  غـــامن  وال�ســـورى  النـــواب 
بتعليقـــات  املجل�ـــص  قاعـــة  وا�ستعلـــت 
االأع�ساء وتذمرهم على تاأخر وقت انعقاد 

اجلل�سة املقرر يف ال�ساعة 12 ظهرا.
 واأثـــار تاأخر حتميل جميـــع الت�رسيعات 

علـــى االأجهزة اللوحية )االآي باد( اعرتا�ص 
كثرييـــن منهم، وقالـــوا “مت حتميل 2 من 
الت�رسيعات من اأ�ســـل 6 فقط”، وت�ساءلوا 

عن املربرات وراء ذلك.

• •حوارات 	 اأ�سامة اخلاجة 	 • •حرية فاطمة الع�سفور وروؤى احلايكي	 •نبيل البلو�سي وحمميد املحميد	 عبداهلل الدو�رسي والوزير غامن البوعينني	

االأع�ساء ت�سلموا ت�رسيعني فقط من اأ�سل 6
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�لبحرين ت�سارك يف م�سابقة �مللك عبد�لعزيز �لقر�آنية

مريز� ي�ستعر�ض �إجناز�ت �لطاقة �ملتجددة مع �ل�رشقاوي

�سمو �ل�سيخة ح�سة توقع �رش�كة مع مربة �لكوهجي

�سبل �لتعاون �مل�سرتك مي بنت حممد ت�ستعر�ض و “�لربكة” 

“�لعا�سمة” حترز �سهادة “�لآيزو 9001:2015”

رعاية بالتينية 5 �سنوات لربنامج “اإجناز البحرين” م�رشوع العمر

“اخلا�ص” له ح�سور دائم يف احلراك الثقايف

ه�سام بن عبدالرحمن: حري�سون على تطوير مهارات املوظفني

املنام���ة - اإجن���از البحرين: وقع���ت رئي�ص 
جمل����ص اإدارة موؤ�س�س���ة “اإجن���از البحرين” �سمو 
ال�سيخ���ة ح�سة بنت خليف���ة اآل خليفة، ورئي�ص 
جمل�ص اأمناء مربة عبدالرحيم الكوهجي اخلريية 
عبدالغف���ار الكوهجي، اتفاقي���ة �رشاكة مع مربة 
عبدالرحي���م الكوهج���ي اخلريي���ة. ويف مب���ادرة 
اإيجابي���ة قام���ت م���ربة عبدالرحي���م الكوهج���ي 
اخلريية بتقدمي رعاية بالتينية ملوؤ�س�سة اإجناز 
البحرين ملدة 5 �سن���وات لربنامج م�رشوع العمر 
املطب���ق للمرحلة الإعدادي���ة مل�ساندة الربنامج 
الذي يهدف اإلى اإعط���اء الطلبة الفر�سة لتعلم 
امله���ارات وال�سلوكيات الالزمة لتاأ�سي�ص �رشكة 
وتوزيع الأدوار الرئي�س���ة فيما بينهم، اإذ يقوم 
الطلبة ببناء ا�سم و�سعار لل�رشكة واإنتاج ال�سلعة 
ثم التناف����ص لرتويجها. وتنف���ذ الور�ص بجهد 
تطوع���ي عل���ى اأي���دي رواد اأعم���ال ناجحني مما 
يوؤهله���م مل�ساركة ال�سباب خربتهم ومعرفتهم 

العملية.
واأعربت �سمو ال�سيخ���ة ح�سة عن �سعادتها 
بهذا الدعم املقدم من مربة الكوهجي اخلريية 
التي داأبت على دعم برامج واأن�سطة املوؤ�س�سة، 
اإذ ت�سع���ى الربامج املتنوعة التي تقدمها اإجناز 
البحرين اإل���ى توعية جيل امل�ستقبل واإك�سابهم 
القدرات الذهنية واملهارات العملية املطلوبة. 
وعلى اإثر ذلك قدم���ت �سمو ال�سيخة ح�سة 
ال�سكر ملجل�ص اأمن���اء الكوهجي اخلريية لرعاية 
الربنامج وال���ذي من �ساأنه م�ساع���دة املوؤ�س�سة 
عل���ى تق���دمي املزي���د م���ن الأن�سط���ة والور�ص 

التدريبية لأبناء اململكة. 
وم���ن جانبه، عرب رئي�ص جمل����ص اأمناء مربة 
عبد الرحيم الكوهجي اخلريية عن اعتزازه بهذه 
ال�رشاك���ة مع موؤ�س�س���ة اإجناز البحري���ن من خالل 
دع���م برنامج م����رشوع العمر؛ كون���ه يعد منوذجا 
م�رشف���ا للربامج واملبادرات الت���ي تفخر املربة 

بدعمها، اإذ ت�سعى املربة لت�سخري كل قدراتها 
للتكامل مع �رشكاء النجاح وامل�ساهمة يف تعميق 
اأث���ر امل�ساري���ع واملب���ادرات والو�س���ول فيها 
لر�سا امل�ستفيد يف جمتمعنا البحريني الكرمي.

ح�رش مرا�س���م التوقيع الرئي����ص التنفيذي 
ملوؤ�س�سة اإجناز البحرين هناء �رشواين، والرئي�ص 
التنفيذي ملربة عبد الرحيم الكوهجي اخلريية 

حممد الأن�ساري.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�ستقبل����ت رئي�س����ة هيئ����ة البحري����ن للثقافة 
والآث����ار ال�سيخ����ة م����ي بنت حمم����د اآل خليفة، 
م�س����اء يف متح����ف البحرين الوطن����ي الرئي�ص 
التنفيذي ملجموع����ة الربكة امل�رشفية عدنان 
يو�س����ف، اإذ تب����ادل الطرفان �سب����ل التعاون 

امل�سرتك.
واأكدت ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة 
اأهمي����ة ال�ستثم����ار يف الثقاف����ة، مو�سح����ة اأن 
ذلك ع����ّزز مكان����ة البحرين كنم����وذج لل�رشاكة 

احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص.
 وقال����ت اإن القطاع اخلا�����ص يف اململكة 
له ح�س����ور دائم يف احل����راك الثق����ايف ما اأدى 
اإلى اإجن����از العديد من م�ساريع البنية التحتية 
الثقافي����ة، م�سرية اإل����ى اأهمية تع����اون جميع 
اجلهات؛ من اأجل تعزيز املقومات احل�سارية 
والإن�سانية للمملكة. ومنها م�ساهمة جمموعة 
الربكة امل�رشفية يف اإنارة كل من قلعة ال�سيخ 

�سلمان بن اأحمد الفاحت وم�سجد اخلمي�ص.
وقّدمت ال�سيخة مي لعبدامللك تو�سيًحا 
عن اآخر تطورات العمل يف م�رشوع موقع طريق 

اللوؤلوؤ، امل�سجل عل����ى قائمة الرتاث العاملي 
ملنظمة اليوني�سكو، اإذ اأ�سارت اإلى اأن الهيئة 
تعمل على قدم و�ساق من اأجل اإجناز امل�رشوع، 
الذي �ست�سهد مدينة املحّرق عا�سمة الثقافة 
الإ�سالمي����ة للعام 2018 افتت����اح مركز زواره 
نهاية �سه����ر نوفمرب املقب����ل، برعاية كرمية 
و�سامية من لدن عاهل البالد �ساحب اجلاللة 

امللك حمد ب����ن عي�سى اآل خليفة. بدوره، عرب 
الرئي�ص التنفيذي ملجموعة الربكة امل�رشفية 
عن اعتزازه مبا تقدمه هيئة البحرين للثقافة 
والآثار من م�ساريع وجهودها يف حفظ و�سون 
الإرث الإن�س����اين البحرين����ي، مبدًيا ا�ستعداده 
للتعاون مع هيئة الثقافة لتحقيق املنجزات 

الثقافية يف امل�ستقبل.

املنامة - حمافظة العا�سمة: نالت حمافظة 
اإدارة  لنظ���ام  العاملي���ة  ال�سه���ادة  العا�سم���ة 
اجل���ودة “الآي���زو 9001:2015” من قبل �رشكة 
“BUREAU VERITAS” بو�سفها ال�رشكة 
املانح���ة، بعد اأن كانت قد ح�سلت على “الآيزو 
9001:2008” للم���رة الأولى يف العام 2013، 
املراجع���ات  اجتي���از  اإذ جنح���ت املحافظ���ة يف 
اخلارجي���ة على نظ���ام عملها الأ�سا�س���ي والتي 
ق���ام باإجرائه���ا عدد م���ن اخل���رباء ومهند�سني 
بال�رشكة على م���دى اأيام عدة تزامًن���ا مع اجتياز 
املحافظة يف الوقت ذات���ه املراجعات الداخلية 
ق���ام بها ع���دد من موظف���ي املن�سقي���ة العامة 
للمحافظات.واأك���د حماف���ظ العا�سم���ة ال�سيخ 
ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة اأن هذا الإجناز 
جاء بف�سل دعم وتوجيه وزير الداخلية ال�سيخ 
را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة الذي يويل جوانب 
التطوير والتحديث بالوزارة واملحافظات جل 
اهتمامه وعنايت���ه، اإ�سافة اإلى تعاون وتكاتف 

جهود جميع منت�سبي املحافظة.
عل���ى  املحافظ���ة  ح�س���ول  اأن  واأو�س���ح 

ه���ذه ال�سه���ادة العاملية يعك�ص م���دى حر�ص 
الأداء  وتطوي���ر  الرتق���اء  عل���ى  املحافظ���ة 
الوظيف���ي وتطبيق املقايي�ص العاملية جلودة 
العم���ل، مم���ا انعك����ص اإيجاًب���ا عل���ى م�ست���وى 
اخلدمات التي قدمته���ا املحافظة للمواطنني 
واملقيم���ني على حد �س���واء، واأ�سهم يف تعزيز 

دورها نحو املجتم���ع. واأكد موا�سلة املحافظة 
�سعيه���ا ال���دوؤوب لب���ذل املزيد م���ن اجلهود 
يف امل�ستقب���ل ملراقبة تطبيق نظ���ام اجلودة؛ 
بهدف �سم���ان ا�ستمرارية عملي���ات التح�سني 

والتطوير مل�ستوى الأداء الوظيفي.

اأخ���ريا يف  انطلق���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
رح���اب امل�سج���د النبوي ال�رشي���ف باملدينة 
املنورة، ال���دورة الأربعون مل�سابقة امللك 
عبدالعزي���ز الدولية حلف���ظ القراآن الكرمي 
وتالوت���ه وتف�س���ريه، والت���ي ت�ستمر حتى 
العا�رش م���ن اأكتوبر اجلاري، اإذ ميثل مملكة 
البحري���ن كل م���ن املت�ساب���ق عي�سى اأحمد 
احلم���داين يف ف���رع حف���ظ الق���راآن الكرمي 
كام���اًل، واملت�ساب���ق يحي���ى يو�سف يف فرع 
حفظ 15 ج���زًءا من الق���راآن الكرمي.وغادر 
املت�سابقان اأخ���ريا بعد اأن خ�سعا لتدريب 
مكثف وم�ستمر �سمن برنامج اإدارة �سوؤون 
الق���راآن الكرمي ب���وزارة الع���دل وال�سوؤون 

الإ�سالمي���ة والأوقاف لإع���داد املت�سابقني 
حي���ث  الدولي���ة،  القراآني���ة  للم�سابق���ات 

ينتظمان بالربنامج.
يذكر اأن الوزارة ت�سارك �سنوًيا يف هذه 
امل�سابقة، وحققت البحرين خالل ال�سنوات 
املا�سي���ة مراك���ز متقدم���ة يف م�سابق���ات 
الق���راآن الدولي���ة، وه���ي ما�سي���ة يف ذلك 
بتوفي���ق من اهلل تعالى، ث���م الدعم الكبري 
واملتوا�سل الذي يحظ���ى به حفظة كتاب 
اهلل من قبل قيادة جاللة امللك التي تويل 
خدمة القراآن الك���رمي واأهله عناية خا�سة، 
م���ا اأثم���ر نتائج متقدم���ة طيل���ة ال�سنوات 
املا�سية يف امل�سابقات واملحافل الدولية.

املنام���ة - وزارة �س���وؤون الكهرب���اء 
وامل���اء: ا�ستقبل وزير �س���وؤون الكهرباء 
واملاء عبداحل�سني مريزا مبكتبه املن�سق 
املقيم لالأمم املتح���دة واملمثل املقيم 
لربنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائي اأمني 
ال�رشقاوي.وج���رى يف اللق���اء النقا�ص ب�ساأن 
النتائج املتقدمة التي مت اإحرازها يف تنفيذ 
اخلطة الوطني���ة للطاقة املتج���ددة واخلطة 
الوطني���ة لكفاءة الطاقة، اإذ ق���ال الوزير اإن 
هناك العديد من املوؤ�رشات التي بداأت توؤتي 
ثماره���ا م���ن خالل ج���ذب اأف���كار ومقرتحات 
مل�ساريع جدي���دة يف الطاقة املتجددة، وهذا 
ي�س���ري اإل���ى اأن البحري���ن ت�سري عل���ى طريق 
حتقي���ق الأهداف الوطني���ة واملعدلت التي 
اأقره���ا جمل�ص ال���وزراء للو�سول اإل���ى ن�سبة 
5 % من مزي���ج الطاقة املتجددة يف اإجمايل 
الطاق���ة الكهربائي���ة بحل���ول الع���ام 2025، 
كما اأن تلك الأفكار واملقرتحات وامل�ساريع 

تعط���ي دفعة قوي���ة لقت�س���اد البحرين نحو 
مزيد من التطور والزدهار.

واأ�سار اإلى اأن الربنامج يقوم بدور مهم 
من خالل ع�سويته يف اللجنة الوطنية ملتابعة 
تنفي���ذ اخلطتني والتي يراأ�سها وزير �سوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء، وكذل���ك ف���اإن الربنام���ج 
يوظ���ف اخل���ربات املتخ�س�س���ة يف جم���الت 
كفاءة الطاق���ة والطاقة املتج���ددة لتحقيق 

الأهداف املن�سودة.
م���ن جانب���ه، ق���ال ال�رشق���اوي اإن اأعمال 
اللجن���ة الوطني���ة ملتابعة تنفي���ذ اخلطتني 
الوطنيتني من اأهم اخلطوات الداعمة والتي 
م���ن �ساأنه���ا اأن تع���زز خط���ى اململك���ة جتاه 
حتقي���ق الن�سب الوطني���ة للطاقة املتجددة 
وحتقي���ق اللتزام���ات الدولي���ة والت���ي م���ن 
�سمنها اأهداف التنمية امل�ستدامة خ�سو�سا 
اله���دف ال�ساب���ع املعن���ي بكف���اءة الطاق���ة 

والطاقة املتجددة.

• توقيع التفاقية بني “اإجناز البحرين” ومربة عبدالرحيم الكوهجي	

•  رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار م�ستقبلة الرئي�ص التنفيذي ملجموعة الربكة امل�رشفية 	

• حمافظ العا�سمة يرتاأ�ص الجتماع	

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com

حيتان الشركات واللحم الطري
ينبغ���ي األ يكون املواطن البحريني احللق���ة الأ�سعف يف املعادات القت�سادية، 
فاأك���ر من دَفع فات���ورة نزول �سعر النفط هو البحريني �س���واء يف ارتفاع الأ�سعار اأو 
تعرف���ة الكهرباء واملاء اأو �رشائب التجارة وغريه���ا اأن تلقي جمموعة من املواطنني 
م���ن حرا�ص الأمن ر�سالة ال�ستغناء عن خدماتهم من قبل �رشكة اأمر موؤ�سف. اإنه اأ�سبه 

ب�ساعقة على مواطنني ل حول لهم ول قوة.
هن���ا ياأت���ي دور وزارة العم���ل يف مراقبة مثل ه���ذه ال�رشكات، وياأت���ي دور احتاد 
العم���ال، وموؤ�س�سات املجتمع املدين. هوؤلء احلرا����ص ل�سك اأن لهم عوائل واأبناء يف 
املدار����ص وا�ستحقاقات معي�سية واقت�سادية، وقد يكون البع�ص منهم ي�سكنون يف 
م�ساك���ن موؤجرة، وال�س���وؤال: كيف �سيكون و�سعهم؟ والغري���ب يف الأمر اأن مثل هذه 
ال����رشكات، ولغياب الرقاب���ة والقوانني الت���ي حتمي املوظف البحرين���ي تقدم على 
خط���وة ال�ستغناء عن اأي منت�سب له���ا دون اإعطاء فر�سة كافية لرتتيب اأمره، ودون 
اأن ت�سعر بخوف ل من وزارة عمل، التي تعترب بال اأنياب جتاه مثل هذه ال�رشكات، ول 
من هيئة تنظيم �سوق العمل، التي ينبغي اأن ت�ستغل على تنظيف ال�سوق وتنظيمها 
م���ن تراكمات الأخطاء، ولو كانت ت�سعر مثل هذه ال�رشكات باأي �سيء من ذلك لكانت 

بداأت مبرا�سالت مع الوزارة اأو اأي موؤ�س�سة معنية بذلك لت�سعهم يف ال�سورة.
اإن مثل هذه ال�سيء جزء من الراأ�ص مالية املتوح�سة التي يهمها الرتبح من املال 

دون اأي اعتبار لأي جانب اإن�ساين ول حقوقي.
نحن نوؤمن بالقت�ساد احلر ولكن �رشيطة األ يتحول على الطريقة الغربية يف اإلقاء 
املواطنني يف ال�سارع يف حالة عدم ال�سداد ولو كانوا يف عمر الثمانني، القت�ساد احلر 

ولكن املوؤن�سن ب�سيء من قوانني الرحمة.
اإن بع����ص ال�رشكات اأ�سبحت مثل احليتان فعندم���ا ت�ساب باأي اأزمة ل تتوحم اإل 

على اللحم الطري للمواطن الفقري.



االثنين 8 أكتوبر 2018 
28 محرم 1440

العدد 3646 11 local@albiladpress.comبالدنا

“البلديات” و“نا�س” تتفقان على معاجلة خملفات البناء

معلم يعتدي على طالب يف “اخلمي�س االبتدائية”

عار�س �صحي اأجرب معلمة ف�صل على الغياب

و “اجلودة” ا�صتمرار التعاون بني “جيبك” 

تنفيذا لتوجيهات “وزارية الإعمار”

ت�شبب بك�رش يف اأ�شنانه... وويل الأمر تقدم ب�شكوى لل�رشطة

ردا على ما ن�رشته “$”... “الرتبية”:

يف جمال دعم التدريب القائم على اأ�ش�س را�شخة ومعايري عاملية

املنام���ة - وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: تنفي���ذا لتوجيه���ات اللجن���ة 
الوزاري���ة للإعم���ار والبني���ة التحتي���ة، اأبرم���ت وزارة 
الأ�شغال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط العمراين، مع 
�رشكة نا�س للمقاولت اتفاقية لإن�شاء موقع ملعاجلة 
خملفات الهدم والبناء يف مدفن ع�شكر، ومن املتوقع 
اأن ي�شتوع���ب املوقع اجلديد ما ل يقل عن 600 األف 
ط���ن من املخلفات �شنوًيا، و�شيبداأ العمل يف غ�شون 

�شهرين.
�ش���وؤون  وكي���ل  ب���ن  التفاقي���ة  توقي���ع  ومت 
البلدي���ات نبيل اأبوالفتح، وف���وزي نا�س من جمموعة 

نا�س للمقاولت، وذلك بديوان الوزارة يف املنامة.
واأف���اد اأبوالفتح اأنه بناء عل���ى توجيهات اللجنة 
الوزاري���ة للإعم���ار والبني���ة التحتية برئا�ش���ة ال�شيخ 
خال���د بن عبداهلل اآل خليفة ومبتابعة مبا�رشة من وزير 
الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
ع�ش���ام خلف، مت توقيع ه���ذه التفاقية التي تهدف 
اإلى تدوير خملفات البناء. واأو�شح اأن “�رشاكة الوزارة 
م���ع �رشك���ة نا�س للمق���اولت ت�شته���دف معاجلة ما ل 
يق���ل عن 600 األف طن من خملف���ات الهدم والبناء، 
والتي تتاألف عادة م���ن خليط من املواد كاخلر�شانة 
والطوب والرمل والرتبة واجلب�س واخل�شب واملعادن 
والكرتون والزجاج وغريها من النفايات املختلطة”.

وق���ال “تبلغ ن�شبة خملف���ات البناء والهدم التي 
تنقل اإلى مدفن ع�شك���ر 600 األف طن �شنوًيا، وهي 
متث���ل 39 % من اإجمايل النفاي���ات مبختلف اأنواعها 
والت���ي ت�ش���ل اإلى مدف���ن ع�شك���ر”. واأ�ش���ار اإلى اأن 
“موقع املعاجلة �شي�شم جمموعة متنوعة من عمليات 

امل�شح والف���رز والتكرير؛ لف�شل امل���واد املخلوطة 
م���ن خملفات البن���اء واله���دم بغر�س حتويله���ا اإلى 
م���واد منا�شب���ة ميك���ن اإع���ادة ا�شتخدامه���ا يف قطاع 
الإن�ش���اءات”. واأو�شح اأبوالفت���ح اأن “موقع املعاجلة 
�شي�شكل تغيرًيا تدريجًي���ا يف اإدارة النفايات واإعادة 
تدويره���ا يف البحري���ن، ع���ر معاجلة نفاي���ات البناء 
واله���دم، مما �شيخفف العبء على املوارد الطبيعية 
م���ن خلل حتوي���ل هذه النفاي���ات اإلى منت���ج �شالح 
لل�شتخدام”. وب���ن اأن معاجلة النفايات الناجتة عن 
خملف���ات البناء والهدم يع���د ممار�شة دولية معرتف 
به���ا، كما اأن هذا النوع من املمار�شات �شيوفر �شلعة 
قيم���ة وتناف�شي���ة يف جمال الإن�ش���اء والبناء يف مملكة 

البحري���ن. واأو�شح الوكيل اأن اأن���ه �شيتم اإدارة موقع 
املعاجلة ومراقبته بوا�شط���ة �رشكة نا�س للمقاولت؛ 
ل�شم���ان احل�شول على منت���ج ذو جودة عالية، وذلك 
بالرتافق مع جهود تقليل النبعاثات البيئية بغر�س 
احلف���اظ على البيئ���ة. واأ�شار اإل���ى اأن وزارة الأ�شغال 
و�رشكة نا�س عملتا بالتعاون مع اإدارة هند�شة املواد 
للح�شول على املوافقة املطلوبة؛ ل�شتخدام الركام 

املعاد تدويره كمواد اأ�شا�شية فرعية يف البداية.
ولف���ت اأبوالفتح اإلى اأن موقع املعاجلة �شيكون 
�شمن ح���دود موقع مكب نفايات ع�شك���ر، موؤكًدا اأن 
ه���ذه التفاقية تقع �شمن مب���ادرات اإدارة النفايات 

التي �شيتم اإدخالها اإلى البحرين.

تقدم���ت ولية اأمر طالب بب���لغ يف مركز مديرية 
�رشطة حمافظة العا�شمة �شد معلم مبدر�شة اخلمي�س 
البتدائي���ة للبنن، بعدد اأن قام بالعتداء على ابنها 
ما اأدى اإلى اإ�شابته بك�رش يف اأحد اأ�شنانه الأمامية، وهو 

طالب بال�شف اخلام�س البتدائي.
وقال���ت ولية اأمر الطالب يف تفا�شيل احلادثة ل� 
“البلد” اإن اإدارة املدر�شة مل تقم بالتوا�شل معهم 
لإعلمه���م بواقع���ة احلادث والتي حدث���ت يف احل�شة 

الرابعة اأثناء الدوام  املدر�شة.
وقال���ت: “اإنن���ا مل نكن نعلم بحادث���ة ال�رشب اإل 
بع���د اأن علم والده، وذلك ل���دى خروجه من املدر�شة 

وا�شتلم���ه، ب���اأن ابنه ال���ذي يبلغ 9 �شن���وات �شفعه 
معلم على وجهه مم���ا اأدى اإلى �شقوطه على الطاولة 

واإ�شابته بك�رش يف اأحد اأ�شنانه الأمامية”.
واأو�شح���ت اأن ابنه���ا كان عل���ى �شج���ار م���ع اأحد 
الطلب���ة، واأن املعل���م قام ب����رشب اأبنها م���ا اأدى اإلى 

�شقوطه على الطاولة.
 واأ�شاف���ت: “لق���د تقدمنا ب�شك���وى يف مديرية 
�رشط���ة حمافظ���ة العا�شمة بع���د اعت���داء املعلم على 
ابنن���ا، وذلك مع اإرفاق تقرير من وزارة ال�شحة يثبت 

اإ�شابة اأحد اأ�شنانه بالك�رش”.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن اأبناءن���ا اأمان���ة ل���دى ال���كادر 
التعليم���ي، واأن ما ي�شيبهم م���ن املعلمن يوؤذيهم 

نف�شيا ويق�شي على م�شتقبلهم الدرا�شي.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: اأفادت 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، بالإ�ش���ارة اإل���ى امللحظة 
املن�ش���ورة يف �شحيفة “البلد” حت���ت عنوان “بناتنا 
دون معلمة طوال الي���وم الدرا�شي والإهمال يعر�س 
اإحداه���ن للر����س”، وبعد العودة ل���لإدارة املخت�شة، 
باأنه وب�شبب تعر����س معلمة الف�شل امل�شار اإليها يف 
امللحظ���ة لعار�ٍس �شحي، مت اإعفاوؤه���ا بح�شب قرار 
اللج���ان ال�شحية م���ن التدري�س، وعلي���ه قامت اإدارة 

املدر�شة بو�ش���ع خطة بديلة ل�ش���د النق�س بتكليف 
معلمت���ن باملدر�شة لتدري�س ال�ش���ف، واأن العملية 
التعليمي���ة م�شتم���رة ومل تتوق���ف منذ الي���وم الأول 

للعودة املدر�شية.
واأو�شح���ت املديرة لأولياء الأمور �رشورة ح�شور 
اإن التغي���ب اجلماع���ي �شيعر�شه���ن  اإذ  الطالب���ات، 

للم�شاءلة بناء على ما اأكد عليه قانون التعليم.
اأم���ا ب�شاأن وجود اإهمال بتعر�س اإحدى الطالبات 

لر�ش���ة اأثن���اء �شقوطها، فن���ود التو�شي���ح اأن اإدارة 
املدر�شة قامت باإجراء الإ�شعاف���ات الأولية للطالبة. 
اأما فيما يخت�س بانقط���اع الكهرباء يف اإحدى املباين 
باملدر�ش���ة، ن���ود التو�شي���ح ب���اأن النقط���اع ح�شل 
حتدي���دا يف احل�ش���ة الأخرية م���ن ال���دوام املدر�شي، 
وقام���ت الإدارة املدر�شية باتخ���اذ الإجراءات اللزمة 
بنق���ل الطالب���ات ملراف���ق ع���دة بها مكيف���ات، ومت 

اإ�شلح العطل فورا.

�ش����رتة - جيبك: ا�شتقبل رئي�����س �رشكة اخلليج 
ل�شناع����ة البرتوكيماوي����ات “جيب����ك” عبدالرحم����ن 
جواهري، يف مكتبه اأخ����ريا الرئي�س التنفيذي لهيئة 

جودة التعليم والتدريب جواهر امل�شحكي.
ويف تعلي����ق على الزي����ارة، اأع����رب جواهري عن 
�شك����ره للم�شحكي لهتمامها بالتع����اون مع ال�رشكة 
والطلع على التطّور الكبري الذي ت�شهده اأكادميية 
الت����ي  املتط����ورة  واملناه����ج  بال�رشك����ة  التدري����ب 
توفره����ا �ش����واء ملوظفيها اأو للمتدرب����ن من خارج 
ال�رشك����ة، وذلك وفق التزام كبري باملعايري العاملية 
املتعارف عليها يف هذا ال�شاأن، منوًها يف هذا الإطار 
بالتع����اون والتن�شيق امل�شتمر ب����ن ال�رشكة وهيئة 

جودة التعليم والتدريب.
وامتدح جواهري الأ�شلوب الذي تتبعه الهيئة، 
كهيئ����ة وطني����ة م�شتقل����ة تتب����ع جمل�س ال����وزراء يف 
مراجعة وتقيي����م املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 
م����ن حي����ث ا�شتن����اده على اأ�ش�����س را�شخ����ة ومعايري 
عاملية جمرَّبة يف العديد من الدول املتقدمة، واأثنى 
يف هذا الإطار على الكفاءات الوطنية امل�رشفة التي 

ي�شمه����ا كادر الهيئ����ة، وعلى راأ�شه����م امل�شحكي، 
معتًرا اأنها مثال م�رشّف للمراأة البحرينية الناجحة يف 

جمال القياّدة.
ب����الإدارة  امل�شحك����ي  اأ�ش����ادت  جانبه����ا،  م����ن 
التنفيذية ل�رشك����ة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
وعل����ى راأ�شه����ا جواهري، مثمنة دوره����م الريادي يف 
نق����ل هذه ال�رشك����ة الوطني����ة اإلى م�ش����اف ال�رشكات 
الفاعل����ة واملوؤث����رة حملي����ا واإقليمي����ا ودولي����ا، مبا 

حققت����ه ومازال����ت م����ن اإجن����ازات ت�ش����اف للر�شيد 
الوطني ململكة البحرين. 

كم����ا اأ�ش����ادت ب����دور الكف����اءات البحريني����ة يف 
حتقيق تلك الإجن����ازات، وهي التي متثل ما يقارب 
95 % م����ن العامل����ن يف ال�رشكة، مق����درة احت�شان 
ال�رشكة لتلك الطاقات والكفاءات الوطنية، حتقيقا 
الت����ي �شّنته����ا  لل�شرتاتيجي����ات الوطني����ة العلي����ا 

قيادتنا الر�شيدة.

• اأثناء توقيع التفاقية	

• الطفل املعتدى عليه 	

• رئي�س “جيبك” مع الرئي�س التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر امل�شحكي	

اعتماد خمترب ال�صحة العامة لفحو�صات احل�صبة

“ال�صوؤون ال�صحية”: اعتماد 15 مدققا داخليا لتطبيق “االآيزو”

بيت ال�صعر يد�صن كتاب الفنان نا�رص اليو�صف اليوم

املنامة - وزارة ال�شح���ة: زار ا�شت�شاري 
منظمة ال�شحة العاملية �شليمان البو�شعيدي 
خمت���ر ال�شح���ة العامة - جمموع���ة التحاليل 
املكروبيولوجي���ة للأمرا�س املعدية؛ للطلع 
على الدلئ���ل وامل�شتن���دات الداعمة لعتماد 
وطن���ي  كمخت���ر  العام���ة  ال�شح���ة  خمت���ر 
الأملانية.ويف  لفحو�شات احل�شبة واحل�شب���ة 
الزيارة، اطل���ع اخلبري على اأح���دث التقنيات 
التي ت�شتخدم للفح����س ال�رشيع والدقيق عن 
م�شبب���ات مر�س احل�شبة واحل�شب���ة الأملانية 
ال�شرتاط���ات  م���ع  توافقه���ا  م���ن  والتاأك���د 
مراجع���ة  مت���ت  اإذ  العاملي���ة،  واملعاي���ري 
جمي���ع احل���الت املفحو�ش���ة خ���لل ال�شنتن 
املا�شيت���ن )2016 - 2017( ومت الط���لع 
عل���ى تطبيق���ات �شم���ان اجل���ودة وال�شلمة 
املتبعة يف جميع الوحدات باملجموعة، اإ�شافة 
اإلى التاأكد من جهوزية املختر وا�شتعداداته 
للت�شدي للح���الت الطارئة وح���الت انت�شار 

الأوبئة، من خلل بناء القدرات املخرية التي 
ل تكتف���ي بالفح����س امل�شل���ي للفريو�شات 
امل�شببة للمر�س واإمنا ع���ن طريق ت�شنيفها 
جينًي���ا للتاأك���د م���ن نوعه���ا ومعرف���ة م�شدر 

انت�شارها.
وبع���د املراجعة الدقيق���ة جلميع جوانب 
املخت���ر  م���ع  النتائ���ج  ومطابق���ة  الفح����س 
املرجع���ي التابع للمنظم���ة، مت اعتماد خمتر 
ال�شح���ة العام���ة خمت���ًرا وطنًي���ا لفحو�شات 
احل�شب���ة واحل�شب���ة الأملانية بج���دارة، وعّر 
اخلبري ع���ن �ضعادته البالغة بدق���ة وان�ضباط 
�ش���ري العم���ل يف املخت���ر واأ�ش���اد بالتعاون 
الوطيد بن خمتلف اجلهات التابعة لرنامج 
الرت�ش���د  )ق�ش���م  احل�شب���ة  م���ن  التخل����س 
للأمرا�س، ق�شم التمنيع( كما اأ�شاد بالتعاون 
الدائ���م مع املخت���رات املرجعي���ة الإقليمية 

ومركز مكافحة الأمرا�س باأطلنطا.

املنام���ة- وزارة الداخلي���ة: يف اإطار خطة 
تطوير وحت�شن اخلدمات الإدارية وال�شحية، 
عق���دت اإدارة ال�شوؤون ال�شحي���ة والجتماعية 
ب���وزارة الداخلي���ة، ور�س عم���ل قدمتها �رشكة 
)Bureau veritas ( حلل���ول واأنظمة الآيزو، 
ومت يف ختامه���ا اعتم���اد 15 مدقق���ا داخليا، 

الإدارة  الآي���زو يف  نظ���ام  لتطبي���ق  انطلق���اً 
املتكامل���ة. �ش���ارك يف ور�س العم���ل عدد من 
م�شوؤويل وموظفي الإدارة الذين مت تدريبهم 
على ع���دد من اأنظم���ة الآيزو طبق���اً للإ�شدار 
اجلدي���د، و�شمل���ت اأنظم���ة اجل���ودة وال�شحة 

وال�شلمة املهنية والبيئية.

املحرق - مركز ال�شيخ اإبراهيم للثقافة 
والبح���وث: يد�ش���ن مرك���ز ال�شي���خ اإبراهي���م 
للثقاف���ة والبح���وث، كت���اب نا����رش اليو�شف، 
واحًدا م���ن اأهم رواد حرك���ة الفن احلديث يف 
مملكة البحري���ن، اإذ ارتبطت علقته باملكان 
اآن���ذاك، فكانت معظم اأعمال���ه الفنية متتلك 
دللة مكانية مت�شعبة وتف�رش �شرية لمتناهية. 
وي�شتمل الكتاب عل���ى اأعماله الإنتاجية، 
ويت�شم���ن فهر�شة اأكرث م���ن 600 عمل فني، 
الإ�شتيع���ادي  للمعر����س  ا�شتكم���الً  وذل���ك 
ال���ذي  “، للفن���ان،  “جمموع���ة بقع���ة �ش���وء 
احت�شنته عم���ارة بن مطر- ذاكرة املكان، يف 
اأكتوب���ر 2017 حتى يناير 2018، يكون ذلك 
�شم���ن املو�ش���م الثقايف املو�ش���وم ب��” “كل 
ن���ور ل يزيل ظلمة ل يعول عليه”، اليوم، عند 
ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء، يف بيت ال�شعر - بيت 

اإبراهيم العري�س.
ويعت���ر الفنان اليو�ش���ف واحًدا من اأهم 
رواد حرك���ة الفن احلديث يف مملكة البحرين، 
اإذ ارتبط���ت علقته باملكان اآن���ذاك، فكانت 
معظ���م اأعم���ال الفني���ة متتلك دلل���ة مكانية 

مت�شعبة وتف�رش �شرية لمتناهية.

مروة خمي�س

الجامعات الخاصة ورفض توظيف البحريني )2(
كتب���ت قب���ل اأيام مقال مرك���زا على متنع بع����س اجلامعات اخلا�ش���ة من توظيف 
البحرينين م���ن اأ�شحاب الكفاءات، واملوؤهلت، وتوجهه���ا لت�شكن “الأجانب”، بناء 
عل���ى ا�شرتاطات �ش���لت القربي، واملعرف���ة ال�شخ�شي���ة، و “ال�شللي���ه”، وامل�شالح 
اخلا�ش���ة.ويف الوقت الذي يلت���زم به جمل�س التعليم العايل ال�شم���ت، قبالة ما يكتب 
وين�رش عن ذلك، يزداد ا�شتفحال الظاهرة ب�شكل مت�شارع، ومتناٍم يوما بعد يوم، بواقع 

يوؤكد فو�شى التوظيف بهذه اجلامعات املختطفة.
وتوؤك���د لغة اأرقام العاطلن البحرينين من حمل���ة ال�شهادات الأكادميية العليا، 
الذي���ن يق�ش���ون وقتهم بن اجللو����س يف منازلهم، واللهث بن اأروق���ة اجلامعات و 
“ال�شرية الذاتية” بيدهم، حالة الغربة والقهر التي يعي�شها ابن البلد يف هذا اجلانب.
وكن���ت ق���د ر�شدت يف ات�ش���الت ولقاءات �شخ�شي���ة، جمعتني بع���دد من هوؤلء، 
اأن البع����س منه���م ي�شك���ن –حالياً- بوظائ���ف ل تتنا�شب مع موؤهلته���م الأكادميية، 
ومهاراتهم ال�شخ�شية؛ لفتقارهم نيل فر�س التوظيف املنا�شبة، التي ي�شع الأجانب 

احلواجز اأمامها.
وم���ع توجه بع�س اجلامع���ات اخلا�شة، للتعاق���د مع الك���وادر الأكادميية الأجنبية 
ال�شعيف���ة والذي���ن يوظفون ب���� “الوا�شط���ة”، يق�ش���م التح�شيل العلم���ي واملعريف 
للطال���ب البحريني؛ ب�شبب �شع���ف اإمكانات هوؤلء الأكادميي���ن، والذين يعو�س عن 

رواتبهم املجزية، باأخذ الر�شوم الطائلة على الطلبة البحرينين.
اإن ا�شتم���رار الو�ش���ع كما ه���و عليه، ليوؤك���د اأن هناك ق�شورا من حي���ث الرقابة، 
واملتابع���ة، واملحا�شب���ة م���ن جانب جه���ات الخت�شا����س، ت�شتوجب النظ���ر عر جلان 
برملانية حما�شبية، ت�شتبق مواجهة ف�شاد التوظيف باجلامعات اخلا�شة نف�شها، ورمبا 

غريها.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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انتداب 26 حماميا مل�ضتاأنفني بق�ضية “كتائب ذو الفقار”

“امل�ضتعجلة” تفر�ض حرا�ضة �رشكة طبية اأحد �رشكائها يتالعب بها

31 اأكتوبر احلكم على املتحر�ضة بعامل املغ�ضلة الآ�ضيوي

املتهمون تخابروا مع جهتني خارجيتني

بق�سد اإ�سعاف ح�سة �رشيكه الآ�سيوي

اعتادت الت�سول يف الطرقات

اأمرت حمكمة ال�ستئناف بندب حمام اإلى 26 من 
اأ�س���ل 86 م�ستاأنفا مدانا بواقعة بالتخابر مع جهتني 
خارجيت���ني هم���ا احلر�س الث���وري الإي���راين وكتائب 
ح���زب اهلل العراقي والتدرب لديه���م على ا�ستعمال 
الأ�سلح���ة واملفرقع���ات، وت�سكي���ل جماع���ة اإرهابية 
با�سم “كتائب ذو الفقار”، واملدانني فيها 115 من 
اأ�س���ل 138 متهما، فيما متت تربئة باقي املتهمني 

مما ن�سب اإليهم.
وق���ررت حمكمة العلي���ا اجلنائي���ة الأولى تاأجيل 
النظ���ر يف الطعون حتى جل�سة 23 اأكتوبر اجلاري، مع 

الأمر با�ستمرار حب�س املدانني.
وكان القائ���م باأعم���ال رئي����س نياب���ة اجلرائ���م 
الإرهابي���ة رئي����س النيابة حمد �ساه���ني قد �رشح يف 
وقت �سابق ب���اأن املحكمة الك���ربى اجلنائية الرابعة 
ق���د اأ�س���درت حكم���ا ي���وم 15 ماي���و 2018 بق�سية 
ت�سكي���ل جماع���ة اإرهابية على خالف اأح���كام القانون 
مب���ا ي�سمى ب� “كتائب ذو الفق���ار” على 138 متهما 
بتهم تنظيم واإدارة جماعة اإرهابية على خالف اأحكام 
القان���ون وت���ويل قي���ادة به���ا والن�سم���ام اإليها مع 
العل���م باأغرا�سها الإرهابية، واإح���داث تفجريات عدة 
وحيازة مفرقعات والتدريب على ا�ستعمال الأ�سلحة 
واملفرقعات وال�رشوع يف قتل اأفراد ال�رشطة والعتداء 
على �سالمتهم تنفيذا لأغرا�س اإرهابية وو�سع اأج�سام 
حماكي���ة لأ�سكال املتفجرات باأماك���ن عامة وال�سعي 
والتخاب���ر مع دول���ة اأجنبية ومن يعمل���ون مل�سلحتها 
للقيام باأعمال عدائية �سد مملكة البحرين والتجمهر 
وال�سغب وحيازة مواد قابلة لال�ستعال واإتالف اأموال 
مملوك���ة للغري، مبعاقبة 53 مته���م بال�سجن املوؤبد، 
ومعاقبة 3 متهمني بال�سجن ملدة 15 �سنة، ومعاقبة 
مته���م بال�سجن ملدة 10 �سنوات، ومعاقبة 15 متهم 
بال�سجن ملدة 7 �سنوات، ومعاقبة 37 متهم بال�سجن 
مل���دة 5 �سنوات، ومعاقب���ة 6 متهمني باحلب�س ملدة 
3 �سنوات، وب���راءة 23 متهم، واإ�سقاط اجلن�سية عن 

115 متهم وم�سادرة امل�سبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغا بتاريخ 25 
نوفمرب 2015 م���ن الإدارة العام���ة للمباحث والأدلة 
اجلنائية، مف���اده ورود معلومات ع���ن قيام قيادات 
اجلماعات الإرهابية والت���ي تقوم باأعمالها الإرهابية 
مبملكة البحرين وبع�س املحكوم عليهم من عدد من 
اجلماعات الإرهابية الهاربني خارج البالد ويتنقلون 
بني اإي���ران والعراق بعق���د العديد م���ن الجتماعات 

فيما بينهم باإيران بدعم وتن�سيق وتوجيه من بع�س 
قي���ادات النظ���ام الإي���راين وعنا�رش احلر����س الثوري 
الإي���راين التابعة للنظ���ام؛ بغر�س توحي���د ن�ساطهم 
الإجرامي داخل مملكة البحرين والندماج فيما بينهم 
حت���ت راية واح���دة واإن�ساء وتاأ�سي����س تنظيم اإرهابي 

موحد اأطلقوا عليه ا�سم “كتائب ذو الفقار”.
كما اأف���ادت املعلومات ب���اأن الغر�س من توحد 
واندم���اج تل���ك القيادات وكذل���ك العنا����رش التابعة 
له���ا يف اخل���ارج والداخ���ل والعم���ل حتت راي���ة ذلك 
التنظي���م الإرهاب���ي هو مواجهة النق����س العددي يف 
العنا�رش املوؤهلة واملدرب���ة ع�سكرياً وكذلك مواجهة 
النق�س يف العبوات املتفجرة واملواد التي تدخل يف 
ت�سنيعها والأ�سلحة واأدوات التخريب الالزمة لتنفيذ 
خمططاته���م الإرهابية، اإذ يتم التن�سيق بني خمتلف 
العنا�رش الإرهابي���ة خارج وداخل البحري���ن والتعاون 
فيما بينها �سواء ما يتعلق بالعنا�رش الب�رشية املوؤهلة 
لتنفي���ذ اجلرائم الإرهابي���ة اأو امل���واد والأدوات مبا 
فيها املواد املتفج���رة والأ�سلحة التي ي�ستخدمونها 
يف ارت���كاب جرائمه���م، واأن ذلك التوح���د والندماج 
فيم���ا بينه���م كان نتيجة �سبط العدي���د من العنا�رش 
الإرهابي���ة داخل البحري���ن وم�س���ادرة امل�سبوطات 
واملتفج���رات التي يحوزونها من قب���ل اأفراد ال�رشطة 
وكذل���ك القب����س على بع����س قي���ادات التنظيمات 
الإرهابية يف البحري���ن والعديد من عنا�رشها املدربة 

والك�سف عن خمازنها ال�رشية.
وبن���اء على ذلك متكن املتهمون القياديون من 
تاأ�سي�س ذل���ك التنظيم الإرهابي م�ستعينني يف ذلك 

بالعنا����رش املوؤهلة واملدربة م�سبق���اً والتي لها خربة 
يف جم���ال ت�سنيع املتفجرات وتفجريه���ا وا�ستخدام 
الأ�سلح���ة الناري���ة واإن�س���اء م�ستودع���ات املتفجرات 
والأ�سلحة هذا ف�س���ال عن جتنيد و�سم عنا�رش جديدة 
لهذا الكيان وتدريبها وتاأهيلها لتنفيذ املخططات 
الإجرامي���ة وقد متك���ن ق���ادة التنظيم م���ن ت�سكيل 

اجلناح الع�سكري داخل البحرين.
كما ثبت من التحقيقات اأنه وبناًء على تكليفات 
قيادي���ي التنظي���م لعنا����رش اجلناح الع�سك���ري فقد 
متكنوا من تنفيذ عمليات اإرهابية عدة داخل البحرين، 
بعد اأن تلقوا تدريبات يف اخلارج مبع�سكرات احلر�س 
الثوري الإيراين واأخرى يف العراق والتي ي�رشف عليها 
احلر�س الث���وري الإيراين، حي���ث مت تدريب العنا�رش 
التابعة للتنظيم على خمتل���ف اأنواع الأ�سلحة النارية 
وعلى نوعيات املواد املتفجرة وعلى كيفية �سناعة 
وا�ستخ���دام العب���وات املتفج���رة وكذل���ك التدريب 
على ح���رب الع�سابات وكيفية مواجه���ة رجال الأمن 
واملراقب���ة  ال�سخ�س���ي  بالأم���ن  وتدريب���ات خا�س���ة 
ا�ستهدافه���ا  امل���راد  املب���اين  ومعاين���ة  العك�سي���ة 
والتدريب على كيفية اإعداد امل�ستودعات واملخابئ 
ال�رشي���ة. وق���ام املتهم���ون بر�س���د ومراقب���ة العديد 
من املق���ار والتحركات؛ بغر����س تنفيذ خمططاتهم 
الإرهابي���ة وارتكب���وا تفج���ريات عدة وم���ا ارتبط بها 
م���ن وقائ���ع ال����رشوع يف قتل اأف���راد ال�رشط���ة واإتالف 
املمتل���كات واحلرق اجلنائي وكذل���ك و�سع عدد من 
الأج�س���ام املحاكي���ة لأ�سكال املتفج���رات يف مناطق 

خمتلفة بالبالد.

قال���ت املحامية هدى حممد، وكيلة مدع اآ�سيوي 
م���ن اأ�س���ول عربية ميتل���ك بال�رشاكة م���ع اآخر خليجي 
�رشكة جتهيزات طبي���ة، اإن حمكمة الأمور امل�ستعجلة 
ق�س���ت بفر����س احلرا�س���ة الق�سائية عل���ى ال�رشكة؛ 
ك���ون اأن املدعى علي���ه يختلق الدي���ون بحق ال�رشكة 
لإ�سعاف ح�سة موكلها ويخالف العقد املربم بينهما 
ويحرمه م���ن معرفة اأي���ة معلومات ب�ساأنه���ا، كما اأنه 
يعر����س ال�رشكة خلطر حمدق. وج���اء يف حكم املحكمة 
اأن احلار�س الق�سائي عليه اأن يتولى الإدارة احل�سنة 
لل�رشك���ة حم���ل الدع���وى وحت�سي���ل ريعه���ا، واإعداد 
تقري���ر �سام���ل ومف�س���ل ع���ن الإدارة كل 3 اأ�سه���ر، 
واألزمت املدعى عليه مب�رشوفات الدعوى واحلرا�سة 
الق�سائي���ة. واأ�س���ارت املحامية اإل���ى اأن التفا�سيل 
تتمث���ل يف اأن املدع���ي الآ�سي���وي اأ�س����س �رشكة ذات 
م�سوؤولي���ة حمدودة مع املدعى عليه براأ�س مال قدره 

50 األ���ف دينار، وميتلك كل منهما ح�سة 50 % من 
راأ����س املال، واأن���ه منذ مبا�رشة ال�رشك���ة لأعمالها كان 
املدع���ى عليه يرتكب العديد م���ن املخالفات لبنود 
عقد التاأ�سي�س وقانون ال�رشكات التجارية، والتي من 
اأهمها ع���دم ا�ستكمال العديد م���ن املهام اجلوهرية 
ب�س���اأن اإدارة ال�رشك���ة مثل اللوائح املالي���ة والإدارية 
واآلي���ة اإجارته���ا واإدارة احل�ساب���ات البنكي���ة، وانفرد 
باتخ���اذ ق���رارات اإدارة ال�رشك���ة دون الرجوع للمدعي 
وعدم تزوي���ده مبعلومات وحرمانه م���ن الطالع على 
امل�ستندات، واتفق الطرفان على حل تلك اخلالفات 
ع���ن طري���ق تعي���ني �رشكة تدقي���ق حما�سبي���ة تقوم 

بتقدمي تقرير مايل عن ال�رشكة.
واأ�ساف���ت اأن���ه اإعم���ال لذلك مت تعي���ني مكتب 
حما�سب���ي اأ�س���در تقريرا خل����س فيه اإل���ى اأن ح�سة 
املدع���ي تقدر مببلغ 56 األ���ف دينار، وح�سة املدعى 

عليه 99 األف دينار، اإل اأن املدعى عليه يحاول ب�ستى 
الط���رق اإ�سع���اف ح�س���ة املدعي عن طري���ق اختالق 
ديون وهمية مل يعر�سها عل���ى �رشكة التدقيق، وهو 

ما ميثل خطرا حقيقيا على ح�سة موكلها.
واأثن���اء نظ���ر املحكم���ة امل�ستعجل���ة للق�سي���ة 
التم�س���ت منها احلك���م بفر�س احلرا�س���ة الق�سائية 
على ال�رشكة وتعيني حار����س ق�سائي عليها ليتولى 
اإدارته���ا، وهو م���ا ا�ستجابت اإلي���ه املحكمة. وذكرت 
املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا اأن البني م���ن الأوراق 
وج���ود نزاع بني املدعي واملدعى علي���ه ب�ساأن اإدارة 
ال�رشك���ة وبالت���ايل فاإن بقاء اإدارتها م���ن دون حار�س 
يديرها الإدارة احل�سنة للحفاظ على املال، قد يوؤدي 
لالإ����رشار بحق���وق املدعي واملدع���ى عليه���ا الثانية 
)ال�رشكة( الأمر الذي يتوافر معه اخلطر العاجل وجدية 

النزاع املربرين لخت�سا�س الق�ساء امل�ستعجل.

حج���زت املحكمة الكربى اجلنائي���ة الأولى النظر 
بق�سي���ة الآ�سي���وي املجني علي���ه بواقع���ة التحر�س 
مبغ�سل���ة مالب����س، اإذ حتاكم على اإثرها ام���راأة عربية 
اجلن�سي���ة لتحر�سه���ا باملجني علي���ه وحتري�سه على 
ارت���كاب الدع���ارة لتتمكن م���ن �رشقة الأم���وال التي 
كان���ت بحوزة الآ�سي���وي والتي مل تتج���اوز 8 دنانري؛ 
للنطق باحلك���م عليها يف جل�س���ة 31 اأكتوبر اجلاري. 
وتتمث���ل تفا�سي���ل الق�سي���ة يف اأن ت�سجي���ل فيديو 
انت�رش يف وقت �سابق عرب �سب���كات و�سائل التوا�سل 
الجتماع���ي، تبني من خالله تعر����س عامل يف مغ�سلة 

مالب�س اإلى التحر�س من قبل �سيدة منقبة.
وتقدم املجني عليه الآ�سيوي العامل باملغ�سلة 
بب���الغ �سد ال�سيدة فتم القب�س عليها، والتي ات�سح 
اأنها عربية اجلن�سية، ومل مي�س على وجودها وعائلتها 
يف الب���الد اأكرث من 7 اأ�سهر وهو نف����س عدد اأبنائها، 
واعتادت الت�سول يف الطرقات، وابنها الر�سيع يقبع 
خلف الق�سبان برفقته���ا. وقرر املجني عليه العامل 
الآ�سيوي اأثناء التحقي���ق معه، اأنه تفاجاأ اأثناء وجوده 
يف مقر عمله باملغ�سلة بدخ���ول �سيدة منقبة للمحل، 
والت���ي طلبت منه �رشب القلي���ل من املاء، فا�ستجاب 

لطلبها واأعطاها املاء، بع���د ذلك طلبت منه الدخول 
اإلى دورة املياه، فاأ�سار اإليها بعدم توافر دورة مياه 
يف املحل ال�سغري، ويف تلك اللحظة تفاجاأ بها تقرتب 
من���ه وتدخل اإل���ى منطقة عمله واأل�سق���ت ج�سمها به 
واحت�سنته وبداأت بتلم�س مناطق ح�سا�سة يف ج�سده، 
موؤك���دا اأنه �سع���ر بيدها ت�س���ل اإلى حمفظ���ة نقوده 

املو�سوعة يف جيب البنطال اخللفي.
واأثن���اء ذل���ك عر�ست علي���ه نف�سها م���رة اأخرى 
لفعل الفاح�سة مقابل امل���ال، حتى ل ينتبه لو�سول 
يده���ا اإلى حمفظة نق���وده، والتي متكن���ت بالنهاية 
من �رشقتها منه، موؤكدا احتواءها على مبلغ 8 دنانري، 
فتجم���د يف موقعه ل يعرف ماذا ي�سنع معه خ�سو�سا 
اأنه���ا ذات بنية اأ�سخم منه، وعندما خرجت من املحل 
اأبل���غ كفيله مبا����رشة بتعر�سه لل�رشق���ة والعتداء من 
قبل ال�سيدة املنقبة، والذي بدوره اأبلغ مركز ال�رشطة 
بالواقعة. وبالقب�س على البالغة من العمر 32 عاما يف 
واقعة �رشقة، متت مواجهتها بارتكابها هذه اجلرمية 
اأي�سا، اإل اأنها اأنكرت ارتكابها لها، بالرغم من ثبوت 

الواقعة بت�سوير فيديو لكامريات املراقبة.
فت���م ا�ستدع���اء العام���ل املجني علي���ه للتعرف 

عل���ى املتهمة، اإل اأنه ما اإن اأ�س���ار اإليها حتى انهالت 
عليه بال����رشب بوا�سطة حذائها الذي ترتديه وال�سب 
وال�ست���م، منكرة ادعاءه عليه���ا. ولفتت املتهمة اإلى 
اأنه���ا ح�رشت اإلى الب���الد قبل ح���وايل 7 اأ�سهر برفقة 
عائلتها املكونة من زوجها و7 اأبناء، اأ�سغرهم ر�سيع 
ويقب���ع خل���ف الق�سب���ان معه���ا يف التوقي���ف ب�سبب 
اأفعالها، خ�سو�س���ا اأنها كانت تخرج اأحيانا للت�سول، 

اإل اأنه مت القب�س عليها يف واقعة �رشقة.
فاأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بعدما اأ�سندت 
اإليها تهمة اأنها يف 2 يوليو 2018، اأول: اعتدت على 
عر�س املجني علي���ه الآ�سيوي دون ر�ساه باأن قامت 
باحت�سان���ه وحت�س����س ج�س���ده، ثاني���ا: �رشق���ت املال 
املنقول املبني ب���الأوراق واململ���وك للمجني عليه، 

ثالثا: حر�ست املجني عليه على ارتكاب الدعارة.
واأثناء نظر املحكمة للق�سية تبني ورود خطاب 
اإليها من وكيلة املتهمة، باأية �سمانة تراها املحكمة، 
كونه���ا والدة ل� 7 اأطف���ال واأ�سغرهم ر�سيع موقوف 
معه���ا يف احلب����س، واأنه ل يوجد من يتكف���ل باأبنائها 
بع���د خروج والدهم للعمل، اإذ ل اأحد يتولى رعايتهم 

بتلك الفرتة.

ق�ضية تزوير “اللي�ضن” بانتظار رد املحامي

املحكمة تنظر اليوم معار�ضة متهم باختطاف اآخر و�رشبه 

ق���ررت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
الأولى تاأجي���ل واقعة تزوير عامل تو�سيل 
طلبات اآ�سيوي اجلن�سية )26 عاما( لرخ�سة 
قيادة دراجة نارية دون الدخول يف امتحان 
ال�سياق���ة، من خ���الل تزوي���ره لتوقيع اأحد 
اأفراد �رشطة املرور، حتى جل�سة 15 اأكتوبر 
اجل���اري؛ لالطالع والرد م���ن قبل املحامي 
املنت���دب مع الأمر با�ستم���رار حب�سه حلني 
اجلل�سة املقبل���ة. وج���اء يف اأوراق الق�سية 
املنظورة اأمام املحكم���ة اأن النيابة العامة 
كان���ت قد تلق���ت بالغ���ا من مرك���ز �رشطة 
اخلمي�س، مف���اده اأن الإدارة العامة للمرور 
كانت قد اأبلغتهم باأنه مت توقيف املتهم 
اإثر اكت�ساف عملي���ة تزوير يف امل�ستندات 
اخلا�س���ة باحل�س���ول على رخ�س���ة �سياقه 
دراجة ناري���ة، والذي متكن م���ن ا�ستخراج 
رخ�سة القيادة امل�سار اإليها دون الدخول 

يف المتحان املقرر بهذا ال�ساأن.
كما اأفادت الإدارة العامة للمرور باأنها 
متكن���ت من �س���وؤال النائب عري���ف الوارد 
توقيع���ه يف ال�ستم���ارة اخلا�س���ة بامتحان 
ال�سياق���ة، والذي نفى اأن يك���ون التوقيع 
املن�سوب اإليه �سحيح���ا واأن هنالك عملية 
تزوير، اإذ اإنه مل يعمل على تدريب املتهم 

كما مل يتقدم اإليه لالمتحان اأ�سال.
وبا�ستدعاء ال�س���اب الآ�سيوي و�سوؤاله 
ع���ن الواقع���ة، اع���رتف اأن���ه مل يق���م ب���اأي 
اإجراءات خا�سة باحل�سول على “اللي�سن”، 
اإذ مل يتدرب ومل ميتحن حتى يتح�سل على 
رخ�سة قيادة الدراج���ة النارية، واأن كل ما 
يف الأم���ر اأنه يعرف �سخ�س���ني من جن�سيته 
وهما من عر�سا عليه اأن يقوم بت�سليمهما 
مبلغ 100 دينار؛ وذلك يف مقابل اأن يقوما 
با�ستخراج رخ�سة القيادة له دون الدخول 
لالمتح���ان، كما طلبا من���ه ت�سليمهما دفرت 
تعليم ال�سياقة ورخ�سة التعليم اخلا�سني 

به مرفقا بهما املبلغ املتفق عليه.
م���رور  بع���د  اأن���ه  املته���م  واأ�س���اف 
حوايل اأ�سبوع���ني من ت�سلي���م ال�سخ�سني 
للمطل���وب، ح�رش له اأحدهم���ا و�سلمه دفرت 

ال�سياق���ة ورخ�س���ة التعلي���م وطل���ب منه 
اأن يتوج���ه اإل���ى مدر�س���ة تعلي���م ال�سياقة 
ل�ست���الم رخ�سته من هن���اك بعد اأن يدفع 

ر�سوم اإ�سدارها وهي مبلغ 20 دينارا.
وب���ني اأنه بالفعل توجه ملبنى مدر�سة 
تعلي���م ال�سياق���ة و�سل���م للموظ���ف تل���ك 
امل�ستندات وا�ستلم من���ه رخ�سة ال�سياقة 
الت���ي يرغ���ب باحل�س���ول عليه���ا، موؤك���دا 
معرفته اأن م���ا قام به خمالف واأن القانون 
ي�س���رط علي���ه دخ���ول امتح���ان �سياق���ة 

للح�سول على الرخ�سة.
ولف���ت اإلى اأن���ه مت القب����س عليه يف 
اإحدى نق���اط التفتي�ش عندم���ا ا�ستوقفته 
دوري���ة اأمني���ة مبنطق���ة احل���ورة، اإذ كان 
متوجه���ا بوا�سطة دراجة ناري���ة اأثناء عمله 
على تو�سيل طلبات املطاعم؛ كونه يعمل 
يف اأحد املطاعم، والت���ي فيها اأبلغه اأفراد 
ال�رشطة اأنه مطلوب لالإدارة العامة للمرور، 
وهن���اك مت اكت�س���اف اأم���ره بع���د ت�سليمه 
ل���الإدارة  به���ا  الت���ي تق���دم  امل�ستن���دات 
العامة للم���رور ل�ست�سدار رخ�سة القيادة 
اخلا�سة ب���ه، وعلم اأن التوقي���ع املن�سوب 
لرج���ل املرور م���زور، مدعيا ع���دم معرفته 
اأن التوقيع كان مزورا، رغم علمه مبخالفة 

اإجراءاته لالأنظمة املعمول بها.
للمحكم���ة  العام���ة  النياب���ة  فاأحالت���ه 
املذك���ورة بعدم���ا وجه���ت ل���ه التهمتني 
التاليت���ني: اأن���ه يف غ�سون الع���ام 2016، 
اأول: ا�س���رتك بطريقي التفاق وامل�ساعدة 
م���ع اآخرين جمهول���ني بارت���كاب تزوير يف 
حمرر ر�سمي وهو ا�ستم���ارة رخ�س التعلم 
ورخ����س القي���ادة ال�س���ادرة م���ن الإدارة 
العام���ة للم���رور ب���اأن مد جمهول���ني بتلك 
ال�ستمارة وقام جمه���ولن بالإم�ساء فيها 

بتوقيع مزور من�سوب للنائب عريف.
ثانيا: ا�ستعمل املحرر املزور مو�سوع 
البن���د اأول م���ع علم���ه بتزويره ب���اأن متكن 
بوا�سطت���ه م���ن ا�ستخ���راج رخ�س���ة قيادة 
دراج���ة نارية �س���ادرة م���ن الإدارة العامة 

للمرور.

اجلنائي����ة  الك����ربى  تنظ����ر املحكم����ة 
الأولى اليوم يف معار�سة �ساب )21 عاما( 
من اأ�سل 3 مدانني باختطاف و�رشب واآخر 
ع�سكري �سخ�س����ا يبلغ من العمر 15 عاما، 
كان يطالبه اأح����د اجلناة مببلغ 50 دينارا؛ 
كون����ه ق����د ح�س����ل عليها يف وق����ت �سابق 
ليدفعه����ا اإل����ى اآخر حتى يتن����ازل عن بالغ 
�سد املجني عليه، واملحكوم عليه غيابيا 
يف وقت �سابق مبعاقبته وباقي املدانني 
باحلب�����س مل����دة 3 �سن����وات نظ����را ل�سغر 

�سنهم.
وت�س����ري تفا�سي����ل الق�سي����ة اإلى اأن 
املجني عليه كان ق����د اأبلغ مركزا لل�رشطة 
اأن����ه واأثن����اء م����ا كان بالق����رب م����ن اإحدى 
ح�����رش  �سديق����ه،  برفق����ة  الكافتريي����ات 
اإلي����ه املتهم����ني وبرفقته����م �سخ�س اآخر 
ع�سكري، اإذ كانت هن����اك خالفات معهم، 
وطلب من����ه املته����م الثالث الن����زول من 
ال�سيارة التي ي�ستقلها للتحدث معه على 

انفراد.
واأو�سح املجن����ي عليه اأن����ه ا�ستجاب 
الثال����ث  اأن املته����م  اإل  الطل����ب،  لذل����ك 
ا�ستدرج����ه اإلى م����كان بعيد ع����ن �سديقه 
حتى اأن اقرتب من �سيارته، وفجاأة ترجل 
جميع املتهمني من ال�سي����ارة التي كانوا 
بداخله����ا، وقاموا ب�سحبه داخلها واأجل�سوه 
يف املقع����د اخللفي ب����ني املتهمني الأول 

والثاين.
واأفاد باأن املتهم����ني توجهوا به اإلى 
ج����وار �ساط����ئ البحر مبنطق����ة الب�سيتني، 
وطوال ما كانوا يف الطريق كانوا يعتدون 
علي����ه بال�رشب، اإل����ى اأن و�سلوا اإلى مكان 

نائ����ي بج����وار البحر اأنزل����وه م����ن ال�سيارة 
واعت����دوا عليه بال�رشب م����رة اأخرى، وكان 
املتهم الثال����ث يطالبه ب�س����داد مبلغ 50 
دين����ارا قد دفعها ل����ه مقابل تن����ازل اأحد 
الأ�سخا�����س عن بالغ �سده، ووعد بت�سديد 
املبلغ خ����الل �سنة اإل اأن����ه مل يفعل، وقرر 
املجني عليه اأن املتهم الثالث قال له اإن 
عليه جلب املبلغ ل����ه باأية طريقة حتى لو 

ا�سطر اإلى ال�رشقة.
ومبطالعة ك�س����ف ال�ستعالم اجلنائي 
اخلا�س باملتهم الأول عن اأنه يحتوي على 
32 بالغا �سده غالبيتها ال�رشقة بالإكراه، 
واملته����م الث����اين بل����غ اإجم����ايل البالغات 
�س����ده 13 بالغ����ا، اأم����ا املته����م الثال����ث، 
فكان يحتوي ك�سفه على 23 بالغا �سده، 
متنوعة ما بني العت����داء وال�سب وال�رشقة 
وتعري�����س حدث لالنحراف، وتعاطي مواد 
طيارة، وا�ستعمال مركبة ودخول م�سكن.

وثبت بتقرير املجني عليه الطبي اأنه 
يع����اين من احم����رار يف اجلان����ب الأمين من 
الوجه ونزيف ب�سيط يف العني بامللتحمة.

هذا وكان����ت النيابة العامة قد اأحالت 
املتهم����ني الثالثة للمحاكم����ة على اعتبار 
اأنه����م بتاري����خ 11 �سبتم����رب 2016، اأول: 
خطفوا واآخر ع�سك����ري املجني وكان ذلك 
با�ستخ����دام الق����وة ب����اأن ق����ام املتهمون 
باإدخاله اإلى ال�سيارة ونقله اإلى مكان اآخر، 
وكان ذلك حتت وطاأة �رشب، ثانيا: اعتدوا 
واآخ����ر ع�سكري على �سالم����ة ج�سم املجني 
علي����ه فاأحدثوا به الإ�ساب����ات املو�سوفة 
بالتقري����ر الطبي ومل يف�����س العتداء اإلى 

عجزه اأو مر�سه ملدة تزيد عن 20 يوما.

اإع��������داد: ع��ب��ا���ض اإب���راه���ي���م
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سوالف

هاهي البحرين تتبواأ اأماكن ال�صدارة يف 
حقول التنمي���ة امل�صتدامة وال�صعي احلثيث 
واجل���اد لكي تعي����ش الب�رشية يف اأم���ن واأمان، 
وجناح منتدى “روؤى البحرين.. روؤى م�صرتكة 
مل�صتقب���ل عاملي ناجح” ال���ذي نظمه ديوان 
�صيدي �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �صلمان اآل خليفة رئي����ش الوزراء املوقر 
حفظه اهلل ورع���اه وبالتعاون مع معهد الأمن 
العامل���ي يف مق���ر الأم���م املتح���دة، يعك����ش 
النه���ج الفريد والري���ادة يف تعزي���ز التنمية 
وال�ص���ام الت���ي تتميز بها البحري���ن ودورها 
الكب���ري يف خدمة الأم���ن وال�صل���م الدوليني، 

كما جاءت الكلمة ال�صامية التي وجهها �صمو 
رئي�ش ال���وزراء اأي���ده اهلل للمنت���دى باأ�ص�ش 
ومب���ادئ را�صخ���ة ترتك���ز على كل م���ا يحقق 
ال�صام واخلري للب�رشية والأه���داف الإن�صانية 
الك���رى، ف�صم���وه اأي���ده اهلل دائم���ا يتحدث 
ويرك���ز عل���ى ق�صيتني مهمت���ني يف م�صمار 
التق���دم والتط���ور هم���ا الأم���ن وال�صتقرار 
والتنمية، فبدونهما ل ميكن حتقيق ال�صام 

والطماأنينة لكل ال�صعوب. 
اإن الكلم���ة ال�صامية ل�صيدي �صمو رئي�ش 
ال���وزراء يف املنتدى، هي بحق منهج متكامل 
واحل���ل الأمثل لبناء الأوط���ان وحتقيق اأمنها 

وا�صتقراره���ا، وذكرن���ا يف منا�صبة �صابقة اأن 
ال���دول واملجتمعات التي ينعدم فيها الأمن 
تكون مفتت���ة وم�صابة بالإعاق���ة ولن تعرف 
ال�ص���ري قدما اإل���ى الأمام يف طري���ق التقدم، 
فالأم���ن ي�ص���كل �رشط���ا رئي�صي���ا لازده���ار 
والنجاح وهن���اك دول يف خمتلف بقاع العامل 
مازال���ت تعي����ش يف اأت���ون التخل���ف واجلهل 
و�صعوبه���ا مل تت���ذوق بع���د طع���م املنجزات 
والتقدم ب�صبب احلروب املتعاقبة والتطاحن 
و�صي���اع الأمن وتفاق���م الأزم���ات، وهذا هو 
اخلط الع���ام ل�صتنزاف اخلريات وال�صري نحو 

الهاوية. 

اإن مملكة البحرين تبذل كل ما ت�صتطيع 
من جهد وحت�صد كل الطاقات لر�صم املراحل 
املوؤدية لتحقيق ال�صام والأمن يف كل مكان، 
وت�صحياته���ا ب���دون ح���دود وعطاوؤه���ا بغري 
ح�صاب، وكانت ول تزال تلعب دورا اأ�صا�صيا 
يف بن���اء احل�ص���ارة ورف���ع م�صت���وى الإن�صان 
واإبعاده عن كل ما يعيق م�صريته، بلد يعطي 
الدرو����ش والعر والن�صح والإر�صاد لتحقيق 
الأهداف والغايات التي حتقق اخلري للب�رشية، 
وكم���ا قال �صيدي �صمو رئي����ش الوزراء ذات 
ي���وم يف جمل�ص���ه الأ�صبوعي العام���ر: )الأمن 

غاية كل اإن�صان يف هذا العامل(.

البحرين من أجل السالم... 
تضحيات بدون حدود وعطاء بغير حساب

اإن ع���دم امل�صارك���ة يف النتخاب���ات ورف���ع 
َي�ص���ب  ل  ال�صلبي���ة  “املمانع���ة”  �صع���ارات 
يف امل�صلح���ة الوطني���ة ب���ل يحق���ق م�صلح���ة 
الراغب���ني يف تعطيل م�صرية الب���اد ال�صيا�صية 
والدميقراطية التي ت�صهده���ا مملكة البحرين 
�ص���واء يف الداخ���ل اأو اخل���ارج، وه���ي دع���وات 
مرفو�صة وبائ�ص���ة، وتتعار�ش مع كل املبادئ 
الوطني���ة عن طري���ق م�صادرة ُدع���اة املمانعة 
حقوق املواطن���ني الراغبني يف ممار�صة حقهم 
امل�رشوع يف امل�صاركة ال�صيا�صية والدميقراطية.

اإن �صيا�ص���ة عدم امل�صارك���ة يف النتخابات 
ت�صع���ى لإ�صع���ال الفتن���ة والفو�ص���ى يف وقٍت 
متر ب���ه البحرين ومنطقة اخلليج العربي والأمة 
العربية بعدٍد من التحديات وحزمة من الأزمات 
التي تتعدد اأبعاده���ا واأخطارها، وامل�صاركون 
يف النتخاب���ات لن يتخلوا ع���ن دورهم الوطني 
م���ن خال امل�صاركة بفاعلية، اأي م�صاندة م�صار 
م�رشوع الإ�صاح الوطن���ي، وهي م�صاركة قادرة 
ب���اإذن اهلل تعال���ى عل���ى دح���ر �ص���ور املمانعة 
اله�صي���م ومواجهته وطنًي���ا وفكرًي���ا وثقافًيا 

وحمو خطه بكل ال�ُصبل.
لنتخاب���ات  ت�صتع���د  والبحري���ن  والي���وم 
2018م ف���اإن املواط���ن البحرين���ي يق���ع بني 
قد�صية الوط���ن وتاأدية واجب���ه الوطني وبني 
اأبواق املمانعة، بني ممار�صة احلرية احلقيقية 
اأو م�صادرة حريته يف اخل�صوع مل�صار املمانعة 
ودعاته���ا، ب���ني م�صوؤوليت���ه الوطني���ة وب���ني 
التخل���ي عنها. والختي���ار لي����ش �صعًبا بل هو 
اأ�صهل مما يكون، ل���ذا يجب اأن يكون الختيار 
هو البحري���ن وم�رشوعها الإ�صاحي واأن ل نقبل 

التخل���ي عنه���ا، وذل���ك يعن���ي اأن ن�ص���ارك يف 
النتخاب���ات باإرادة ُح���رة من اأج���ل اأن تكت�صي 
البحري���ن بدميقراطيتها، واأن ننقذ اأنف�صنا من 
اإم���اءات الغري الت���ي تكبل حريتن���ا واأن نهب 
لأنف�صن���ا املجال لإرادتنا ب���اأن ت�صبح يف ف�صاء 
احلري���ة و�صم���اء الختي���ار ال�صحيح، م���ن اأجل 
بادنا ومن اأج���ل ذاتنا التي ل نقبل اأن ُتنتهك 

وتنتق�ش.
النتخاب���ات ر�صال���ة  ع���دم امل�صارك���ة يف 
�صلبية نرف�ش اأن ت�صل اإلى املواطن، ونتمنى 

اأن تفق���د قدرته���ا عل���ى التح���رك، واأن منتنع 
جميًع���ا عن ا�صتامها والعرتا�ش على كل راأي 
ُمغاير لقناعات امل�صاركة واأهدافها، لذا، يجب 
اأن يتخل���ى ُدع���اة عدم امل�صاركة ع���ن �صبابية 
هذا امل�صهد امُلمانع، واأن يجتمع اجلميع حتت 
مظلة امل�صاركة يف النتخابات من اأجل الرتقاء 
بانتمائنا وحت���ى تكون كفتنا اأع���زَّ واأقوى من 
كفة الأجن���دات الأجنبية لنك���ون قادرين على 
اجتث���اث فكره���ا وتخلي�ش البحري���ن و�صعبها 

منها.

المشاركة في االنتخابات

�صجة كبرية تقيمها اجلماعة الإرهابية 
م���ن خال قن���اة اجلزي���رة الناطق���ة با�صمها 
املروجة لأفكاره���ا وقياداتها حول ما يقال 
ع���ن اختفاء ال�صح���ايف ال�صع���ودي اجلن�صية 
جمال خا�صقجي يف مدينة اإ�صطنبول الرتكية 
وحماولة اته���ام ال�صعودية بخطف املذكور 

بطريقة مف�صوحة وغري منطقية.
�صحي���ح اأن خا�صقجي كات���ب معار�ش 
الإرهابي���ة  للجماع���ة  بانتمائ���ه  ومع���روف 
وكراهيت���ه الع���رب ول���ه تاري���خ معروف يف 
العمال���ة لأجه���زة ال�صتخب���ارات املعادي���ة 
للعرب، لكن كل ه���ذا ل يرر اأبدا اأن يكون 
ما ج���رى عملية خط���ف من قب���ل ال�صعودية 
بالذات، فال�صعودي���ة لي�صت بحاجة خلطفه 
م���ن الأ�ص���ل، خ�صو�صا بالطريق���ة التي مت 
ترويجها باإخ���راج �صاذج من قب���ل القنوات 
وال�صخ�صي���ات املوؤيدة للجماع���ة الإرهابية 
الت���ي تبنت على الفور ما �صدر عن البع�ش 
اإل���ى  دخ���ل  خا�صقج���ي  اأن  م���ن  تركي���ا  يف 
ومل  اإ�صطنب���ول  يف  ال�صعودي���ة  القن�صلي���ة 

يخرج.
ل���و كان���ت ال�صعودي���ة بحاج���ة خلطف 
خا�صقج���ي، ف���كان ميكنه���ا اأن تفعل ذلك 
يف اأي م���كان ولي�ش داخ���ل القن�صلية، لأنها 
تع���رف اأنه���ا �صتك���ون اأول من ي�ص���ار اإليه 
بالتهام، واإذا كان خا�صقجي خمطوفا، فاإن 
الذي خطفه يف هذه الظروف يريد اأن ي�صيء 
للمملكة العربية ال�صعودية من خال الربط 
بني دخول���ه القن�صلية وبني عملية اخلطف 

املزعومة.
واإذا كان ما حدث اإخفاء من قبل جماعته 
ب�صكل مق�صود فاإن اله���دف اأي�صا الإ�صاءة 
اإل���ى اململكة العربي���ة ال�صعودية ممن لهم 
م�صلحة يف هذه الإ�صاءة، األي�ش غريبا اأن كل 
ما زعم عن عملي���ة عدم خروج خا�صقجي من 
القن�صلية كما دخل من�صوب ل�صيدة ا�صمها 
خديج���ة فقط دون حتديد بقي���ة ا�صمها ول 
عائلته���ا، يزعم���ون اأنها خطيب���ة خا�صقجي 

الذي يبلغ من العمر �صتني عاما!.

جمال خاشقجي 
ومسرحيات الجماعة 

اإلرهابية
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زبدة القول

بطبيع���ة احل���ال، لن يزي���د اللغة 
اأي  به���ا  اأن يتح���دث  العربي���ة �رشًف���ا 
م�صوؤول مهما عا �صاأنه اأو اأن ينطق بها 
اأي زعي���م مهما كان ق���دره، فيكفيها 
فخرا و�رشفا اأنها لغ���ة القراآن الكرمي، 
ولك���ن اأن تختار وزيرة خارجية النم�صا 
كاري���ن كناي�صل اأن ت�صته���ل خطابها 
اأمام اجلمعي���ة العامة لاأم���م املتحدة 
يف 29 /9/ 2018، باللغ���ة العربي���ة، 
فهو ح���دث ي�صتح���ق اأن نتوقف عنده 
ولو قليا، خ�صو�صا اأنه ياأتي يف وقت 
يهج���ر فيه بع�ش اأبن���اء العرب لغتهم 
وي�صعرون يف كثري من الأحيان باخلجل 
منها، ومييل���ون للحديث فيما بينهم 
باللغ���ات الأخرى ويعدون ذلك مظهًرا 
من مظاهر التقدم والرتقي والتح�رش.

ترير الوزيرة النم�صاوية حديثها 
باللغ���ة العربي���ة يع���د رًدا كافًيا على 
هوؤلء املولعني باللغات الأجنبية على 
ح�صاب لغتهم، حي���ث اأكدت تقديرها 
القيمة الثقافي���ة الكبرية التي تتمتع 
بها اللغ���ة العربية، واأنه���ا لغة جميلة 
وجزء م���ن احل�صارة العربي���ة املهمة، 
اإلى جانب اإظهار تعاطفها مع �صعوب 
البل���دان العربي���ة الت���ي تع���اين م���ن 
احلرب، خ�صو�صا فى �صوريا والعراق، 
م�صرية اإلى اأنها تعلمت اللغة العربية 
يف مق���ر الأمم املتح���دة يف فيينا، ويف 

بريوت.
تتح���دث  النم�صاوي���ة  الوزي���رة 
اإ�صافة اإل���ى لغتها الأم وهي الأملانية 
�صبع لغ���ات اأخ���رى، ه���ي: الإجنليزية 
والعربي���ة  والإ�صباني���ة  والفرن�صي���ة 
والإيطالي���ة والعرية واملجرية، ورغم 
ذلك تنح���از للغة العربي���ة يف حديثها 
اأمام حمفل عاملي كالأمم املتحدة ويف 
خط���اب �صنوي يجذب اأنظ���ار املجتمع 
الدويل، بينما بع�صنا مبجرد اأن ميتلك 
جزًءا ول���و �صئياً من مه���ارة احلديث 
باأية لغ���ة اأخرى خ���اف العربي���ة فاإنه 
يبذل كل جه���ده لي�صعرنا باأنه مولود 
به���ذه اللغ���ة ول ميكن���ه اأن يتح���دث 
بغريه���ا، والكث���ري من ه���وؤلء ين�صون 
اأو ل يتقنونه���ا دون اأن  لغته���م الأم 
يتول���د لديه���م �صع���ور بالتق�صري اأو 
الرغب���ة يف ا�صتعادة لغتهم، ويكتفون 
باللغ���ة الأجنبي���ة الت���ي يتحدثون بها 
وي�صع���رون اأنه���م ميتلك���ون نا�صي���ة 
العلم واملعرفة ويتباهون بذلك على 
اأقرانه���م وزمائه���م وكاأنه���ا مقيا�ش 

التفوق. 
تعلم اللغات الأجنبية اأمر مرغوب 
ومطلوب ومن �رشورات الع�رش ودواعي 
التقدم واأ�صباب التفوق، لكن يجب األ 
يكون ذلك على ح�صاب لغتنا العربية 
اجلميلة واأل يقرتن بازدراء هذه اللغة 

وتهمي�صها.

النمساوية والعربية

 عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

اأذكر اأنه يف الثمانينات من القرن الع�رشين، 
ب���داأت دعوات تخ���رج ب�صكل خج���ول، خ�صو�صاً 
من املفكرين القت�صاديني وال�صرتاتيجيني، 
ي�ص���ريون فيه���ا اإلى اأهمي���ة التنوي���ع، وتوزيع 
املخاط���ر، رمبا الدعوات اأت���ت قبل هذا، لكنني 
اأذك���ر اأطراف���اً م���ن اجل���دل الذي ي���دور مع كل 
دعوة تق���ول باأهمية التحّول م���ن العتماد على 
ال���دولر كعمل���ة معيارية وحي���دة لتحديد �صعر 
ال�رشف، اإلى �صّلة عمات، و�صلة العمات اآنذاك 
تعن���ي – اإل���ى جانب ال���دولر الأمريك���ي، الني 
الياباين، واملارك الأملاين، والغيلدر الهولندي، 
والدراخاما اليونانية، واجلنيه الأ�صرتليني، ومع 
اندماج الكثري من القت�صادات الأوروبية حتت 
عملة واح���دة )اليورو( دخل���ت ال�صني، بف�صل 
النم���و الكب���ري الهائل ال���ذي حتقق���ه، وقوتها 
القت�صادية، اإلى �صلة العمات العاملية، وكان 
اجل���دل ينته���ي –  يف الغالب – بف���وز منا�رشي 
ال���دولر يف الواقع وعلى الأر����ش، مع وجاهة ما 
يطرح���ه الداعون اإل���ى تنويع العم���ات وتنويع 
ال�صتثم���ارات اأي�ص���اً لتوزي���ع املخاط���ر واحلّد 
منه���ا، فهذا الفري���ق ميكنه الف���وز على الورق 
ويف املنتدي���ات وح�صب، ولك���ن ما على الأر�ش 

دائماً اأقوى.

الأم���ر نف�ص���ه ينطبق عل���ى الت�صل���ح الذي 
حتاول الكثري من الدول، والدول العربية منها، 
اأن تنّوع م�صادر ال�صاح، وتعقد ال�صفقات هنا 
وهناك لكي ل ت�صع كل بي�صها يف �صلة واحدة، 
اإل اأن النهاية ت�صري – غالباً – اإلى فوز الوليات 
املتح���دة بالطبق الرئي�ش عل���ى مائدة الت�صلح، 
تاركة املقبات والتحلية للمناف�صني البعيدين 
كل البعد ع���ن املناطحة، والتب���اري يف ال�صباق 

الكبري.
الأم���ر يع���ود بن���ا اإل���ى م���ا ك���رره الرئي�ش 
الأمريكي دونالد ترام���ب يف اأكرث من لقاء على 
م���دى اأ�صبوع تقريباً، وهو يحاول ابتزاز اململكة 
العربي���ة ال�صعودية ب�صكل وا�ص���ح و�رشيح، بل 
مق���زز، بتك���راره الق���ول اإن الولي���ات املتحدة 
حتم���ي ال�صعودي���ة، وعل���ى الأخ���رية اأن تدف���ع 

فاتورة هذه احلماية.
مّر الت�رشيح الأول بق���ول البع�ش اإنها رمبا 
واح���دة من �صطح���ات الرئي�ش الكث���رية، والتي 
بات���ت لكرثته���ا ل ُيلتف���ت اإليه���ا، والبع����ش 
قال اإنه���ا ت�رشيح���ات ُيق�صد منه���ا ال�صتعداد 
لانتخاب���ات الرئا�صية )مع ط���ول املدة الباقية 
عن النتخابات التي تزي���د عن ال�صنتني(، لكن 
عندما كرر ترامب حديثه اأكرث من مرة، وب�صكل 

اأك���رث جدي���ة يف كل م���رة، ب���ات من ال���ازم اأخذ 
احلديث على حممل اجلد، بل اأكرث من ذلك.

هن���ا، انتهى – موؤقتاً – كام الرئي�ش، وقد 
رّد عليه ويل العه���د ال�صعودي الأمري حممد بن 
�صلم���ان يف حديثه مع وكالة بلومرغ، باأن باده 
تدفع اأموالً مقابل ال�صاح، اأي لي�ش يف ذلك مّنة 
م���ن اأي طرف ول تف�صل، اإمنا هي عملية تبادل 

م�صالح بحتة.
بع����ش ما فرط���ت فيه ال���دول العربية من 
�صم���ن اأمور كثرية مت التفري���ط بها، العاقات 
املتوازن���ة بني ال���دول الكرى، فحت���ى عندما 
ا�صتفاق���ت رو�صي���ا م���ن ف���رتة ال���دوار الت���ي 
اأ�صابته���ا بعد التف���كك، وحت���ى عندما ظهرت 
ال�صني كقوة عظمى �صاعدة بقّوة، ظلت ال�صلة 
الوحيدة املاأى ببي�ش بع�ش الدول العربية يف 

جهة واحدة.
اإن ت�رشيح���ات الرئي����ش الأمريك���ي الأخرية 
واملتكررة، تدّعنا دّعاً لتكون ال�رشاكات الدولية 
خي���اراً ا�صرتاتيجياً ل غنى عن���ه، لعلها الفر�صة 
الأن�صب ليف���وز دعاة تنويع ال�ص���ال، ولو ملرة 
واحدة بع���د اأن جربنا لعق���ود متتالية خمرجات 

راأي واحد.

بعد تصريحات ترامب: 
ghassan.shihabyغسان الشهابيالَبيُض في ساللها

@gmail.com

    ذرائع



التاريخ: 07/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -134109( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

التاريخ: 2/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -139140( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ورود فايز محمد عبدالرحيم االحمد

االسم التجاري احلالي: مستر يحي للعطور

االسم التجاري اجلديد: أزياء فنتك

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ابتسام طاهر محمد املظلع

االسم التجاري احلالي: كفتيريا شيل ومشي

االسم التجاري املطلوب: كفتيريا بوادي اليمن

األنشطة التجارية املطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

التاريخ: 3/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -133110( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد حسن عبدالنبي عبدالكرمي شهاب

االسم التجاري احلالي: روعة ملواد البناء

االسم التجاري اجلديد: ملسة روعة للديكور

قيد رقم: 87513-2

قيد رقم:90604-01

قيد رقم:116561-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة نارايوران أربيان سيستمز أوتوميشن - شركة توصية بسيطة
سجل جتاري رقم 65798

بناء على قرار الشركاء في شركة نارايوران أربيان سيستمز أوتوميشن - شركة توصية 
بسيطة املسجلة مبوجب القيد رقم 65798، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة/
مصفيا  واإلدارية  القانونية  واالستشارات  للمحاماة  وإسليم  قيوجي  البحرين  شركة 

للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي:
)+973(17531316

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة هدر سفيلد لتشييد املباني ذ.م.م
سجل جتاري رقم 102081

بناء على قرار الشركاء في شركة هدر سفيلد لتشييد املباني ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 102081، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/حسني عيسى عبدالنبي 

عبدالعزيز مرزوق مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد / حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق
رقم املوبايل : 38848875)973+(

HUSSAINALMARZOOQ101@GMAIL.COM :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

فوغان لعقود السمسرة السلعية تضامن لصاحبتها نرجس 
السيد وشريكها  سجل جتاري رقم 108664-1

بناء على قرار الشركاء في شركة فوغان لعقود السمسرة السلعية تضامن لصاحبتها 
الشركة  بتصفية   ،108664-1 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكها،  السيد  نرجس 

اختياريا وتعيني السيدة /نرجس السيدمحمد رضي ابراهيم مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد / نرجس السيدمحمد رضي ابراهيم
رقم املوبايل : 35908978)973+(

firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة رقميات لعقود السمسرة السلعية تضامن الصحابها زهرة 
حسن وشريكتها  سجل جتاري رقم 117599

تضامن   - السلعية  السمسرة  لعقود  رقميات  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
بتصفية   ،117599 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها  حسن  زهرة  الصحابها 

الشركة اختياريا وتعيني السيد /زهرة حسن ابراهيم عباس حسن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد / زهرة حسن ابراهيم عباس حسن
رقم املوبايل : 39206418)973+(

f.atema73@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة آيالون هاوس ألنشطة املكاتب الرئيسة أو االدارية ألصحابها 
رمله حسن وشريكتها  سجل جتاري رقم 102854-1

االدارية  أو  الرئيسة  املكاتب  ألنشطة  هاوس  آيالون  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
بتصفية   ،102854-1 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها  حسن  رمله  ألصحابها 

الشركة اختياريا وتعيني السيدة /رمله حسن محمد حسن جمعه مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد / رمله حسن محمد حسن جمعه
رقم املوبايل : 39206418)973+(

f.atema73@hotmail.com :البريد االلكتروني

القيد: 2-22595
التاريخ: 3/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2018 -137899 ( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة 
صالون الثقة للحالقة الرجالية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  مبوجب  املسجلة  الرجالية  للحالقة  الثقة  صالون  شركة  اصحاب  السادة 

رقم 22595-2، طالبني تغيير اإلسم التجاري 
من صالون الثقة للحالقة الرجالية

إلى هوت أند كول سبيس ذ.م.م.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 54101 - التاريخ: 10/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

إليه  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  تعلن 

ذ.م.م  واحملاسبية  املالية  لالستشارت  ترايدنت  شركة  في  الشركاء  السادة 

واملسجلة مبوجب القيد رقم 54101 طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة 

املذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره BD 20٫000 عشرون الف 

دينار، لتصبح مملوكة من طارق محمد على زاهد علي شبر محمد علي.

التاريخ: 4/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -131095 ( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

كاليثون ش ش و - ملالكها فيليبو براقييري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السيد/ عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس باعتباره املصفي القانوني لشركة 

كاليثون ش ش و - ملالكها فيليبو براقييري املسجلة كشركة الشخص الواحد  

مبوجب القيد رقم 108313، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -126425 ( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة إنفورميشن سيتي للمقاوالت تضامن لصاحبتها 
عفاف علي وشريكته

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السيدة/ عفاف علي محمد حسن جمعه باعتباره املصفية القانونية لشركة 

وشريكته  علي  عفاف  لصاحبتها  تضامن  للمقاوالت  سيتي  إنفورميشن 

انتهاء  إشهار  طالبا   ،97812 رقم  القيد  مبوجب  تضامن   كشركة  املسجلة 

أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ :2018/10/7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

فيديو  مؤسسة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 

العربية ملالكها محمود ناصر السيد محمد اليوسف واملسجلة مبوجب القيد رقم 

80667 بطلب حتويلها إلي شركة الشخص الواحد بإسمه وبرأسمال وقدره 1000 

ألف دينار بحريني.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة ميبكو لعقود السمسرة السلعية - شركة تضامن بحرينية 
ألصحابها مرمي عيسى عبداهلل عيسى علي وشريكتها

 سجل جتاري رقم 120095-1

بناء على قرار الشركاء في شركة - شركة ميبكو لعقود السمسرة السلعية - شركة 
املسجلة  وشريكتها  علي  عيسى  عبداهلل  عيسى  مرمي  ألصحابها  بحرينية  تضامن 
احمد  مهدي  /عهود  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،120095-1 رقم  القيد  مبوجب 

جاسم اخليال مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

 عهود مهدي احمد جاسم اخليال
رقم املوبايل : 39206418)973+(

التجاري  احملل  حتويل  بطلب  بوعلي  محمد  احمد  راشد  السيد  إلينا  تقدم 
التالي: الى السيد /  محمد سعيد احمد ابراهيم علي احلايكي

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

2/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -139301( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

29238-6

االسم التجاري

فيرارا خلدمات السيارات

نوع النشاط

غسيل وتلميع السيارات

جتارة / بيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها

صيانة وإصالح املركبات ذات احملركات
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“اخلليج الدويل” يلغي طرح �سندات
املنام���ة - روي���رز: ق���ال بن���ك اخللي���ج ال���دويل 
البحريني اإنه قرر ع���دم امل�سي يف طرح مزمع ل�سندات 
دولري���ة؛ ب�سبب الأو�س���اع يف ال�س���وق. واأو�سح البنك 
يف بي���ان اأُر�س���ل لروي���رز بالربيد الإلك���روين اأنه اأخذ 
ق���راره رغم طلب قوي م���ن امل�ستثمري���ن. واأ�ساف اأن 
امل�ستثمرين يتفهمون �سبب القرار. وكان البنك كلف 
“جي.اآي.ب���ي كابيتال” وبنك اأبوظب���ي الأول و “ات�ش.

ا�ش.بي.�س���ي” و “جيه.ب���ي مورج���ان” و “ميزوه���و” و 
“ناتك�سي����ش” برتي���ب �سل�سل���ة م���ن الجتماعات مع 
م�ستثم���ري اأدوات الدخل الثابت ب���داأت يف اأول اأكتوبر 

قبل طرح حمتمل ل�سندات لأجل 5 �سنوات.

ال�سودان يخّف�ش قيمة عملته بن�سبة 60 %
اخلرط���وم - اأ ف ب: اأعلنت ال�سلط���ات ال�سودانية اأم�ش الأخذ خف�ش قيم���ة العملة الوطنية بن�سبة 
60 % ملواجه���ة اأزم���ة تراجع قيمة اجلنيه ال�سوداين جراء الأزم���ة القت�سادية امل�ستمرة. ووفًقا للبنك 
املركزي ال�سوداين فان الدولر الأمريكي الواحد بات ي�ساوي 47،5 جنيها �سودانيًّا، وهي املرة الثالثة 
الت���ي يخف�ش فيها املركزي قيم���ة اجلنيه منذ يناير املا�سي. وكان ال�سعر الر�سمي ال�سابق للجنيه هو 
28 جنيه���ا لل���دولر الواحد، علًما باأن قيمة اجلنيه تراجعت الأ�سب���وع الفائت يف ال�سوق ال�سوداء وبات 
الدولر الواحد ي�ساوي 45،5 جنيها. وجاء القرار بعد اأ�سابيع من ت�سكيل الرئي�ش ال�سوداين عمر الب�سري 

حكومة جديدة معترًبا اأن احلكومة ال�سابقة ف�سلت يف معاجلة الأزمة القت�سادية.
وق���ال عبا����ش عبد اهلل ع�سو اللجنة الت���ي اأن�ساأها بنك ال�سودان املرك���زي لتحديد �سعر ال�رصف اأن 
“اللجنة قررت اأن ال�سعر اليوم )اأم�ش( هو 47،5 جنيها للدولر الواحد واللجنة �ستجتمع يوميًّا لتحديد 

ال�سعر”.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(
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اقتصاد
ال���ت���ن���ظ���ي���م ل������ن ي������وؤث������ر ع����ل����ى ح���م���ل���ة الأ������س�����ه�����م وامل����ل����ك����ي����ة والأرب�������������اح 

“�لأهلي �ملـتـحـد” ينـقـ�صـم �إلى كيـانـيـن منف�صلـيـن
الأول يعنى ب�سوق البحرين والثاين باجلملة وال�ستثمارات اخلارجية

املنام���ة - الأهل���ي املتحد: اأعل���ن البنك الأهلي 
املتح���د عن خط���ة مقرحة لإع���ادة تنظي���م عملياته 
امل�رصفية، والتي تق�سي باإن�ساء كيانني منف�سلني، 
ي�ستق���ل اأحدهما ب���اإدارة عملي���ات البن���ك واأن�سطته 
التجارية يف ال�سوق البحرينية، فيما يعنى البنك الأم 
ب�س���كل اأ�سا�سي مبزاول���ة اأن�سطة اجلمل���ة امل�رصفية 
عل���ى  للمجموع���ة  اخلارجي���ة  ال�ستثم���ارات  واإدارة 

امل�ستوى الإقليمي والدويل. 
واأك���د البن���ك يف بيان “حي���ث اأن البن���ك الأهلي 
املتحد ي�سطلع حالي���ا، ومبوجب الرخي�ش ال�سادر 
ل���ه كبنك جتزئة م�رصفي���ة، مبزاول���ة اأن�سطة م�رصفية 
حملي���ة )تتمثل يف عملياته يف ال�سوق البحرينية( اإلى 
جانب اأن�سطة اأخرى خارجية من خالل الكيان القانوين 
نف�سه، هذا ف�س���ال عن قيامه مبهام ال�رصكة القاب�سة 
املدي���رة ل�ستثمارات املجموع���ة اخلارجية مبا فيها 
ح�س����ش ا�سراتيجي���ة يف بنوك تابع���ة وزميلة، فقد 
ارت���اأى البن���ك يف هذا ال�س���دد �رصورة اإع���ادة تنظيم 
عملياته وف���ق هيكل قان���وين واإداري جديد ين�سجم 

م���ع منوذج عمل املجموعة القائم على اأن يكون لكل 
�س���وق م���ن اأ�سواق عمله���ا كيان م�رصيف قائ���م بذاته 
ويعم���ل عل���ى تلبي���ة متطلب���ات كل �سوق م���ن هذه 

الأ�سواق على حدة”. 
وتاب���ع “عل���ى �سوء ق���رار اجلمعي���ة العامة غري 
العادي���ة مل�ساهم���ي البن���ك يف اجتماعه���ا املنعق���د 
بتاري���خ 20 دي�سم���رب 2017 وم�سادقتها على هذه 
الإج���راءات، يعل���ن البنك عن تاأ�سي����ش البنك الأهلي 
املتحد )البحرين( ����ش.م.ب )مقفلة( بو�سفه كيانا 
ممل���وكاً بالكام���ل للبن���ك الأم وم�سئ���ول ح�رصيا عن 

اأن�سطته يف ال�سوق البحرينية”. 
وحتقيق���ا لأغرا�ش عملية اإع���ادة التنظيم، فاإنه 
يتعني حتوي���ل عمليات البنك املحلي���ة احلالية، مبا 
يف ذل���ك اأ�س���ول والتزامات وف���روع قائم���ة وموارد 
ب�رصية حم���ددة، اإلى الكي���ان اجلديد )البن���ك الأهلي 
املتحد )البحرين(( والذي �سيزاول اأن�سطته مبوجب 
رخ�س���ة جتزئ���ة م�رصفي���ة ُم�س���درة من قب���ل م�رصف 
البحري���ن املرك���زي فيما يق���وم البن���ك الأم مبزاولة 

اأن�سطت���ه يف البحرين بو�سفه بنكا م���ن بنوك اجلملة 
امل�رصفي���ة وذل���ك اإلى جان���ب عمله ك�رصك���ة قاب�سة 
تدي���ر ا�ستثم���ارات املجموعة مبا يف ذل���ك ح�س�سها 
الإ�سراتيجية يف بنوك تابع���ة وزميلة وا�ستثماراتها 

الرئي�سة الأخرى. 
 ونظ���را لك���ون الكيان امل����رصيف اجلديد مملوكا 
بالكام���ل للبن���ك الأهل���ي املتح���د ����ش.م.ب.، فل���ن 
يك���ون لإج���راءات اإع���ادة التنظيم اأي اأث���ر على حملة 
اأ�سه���م البنك اأو حقوق ملكيته���م اأو ح�س�ش الأرباح 
ال�سافي���ة العائدة لهم مبوجبها، كم���ا �سيظل �سهم 
البن���ك مدرجا ومت���داول يف كل م���ن بور�سة البحرين 
وبور�س���ة الكويت دون اأي تغي���ري. وحيث ان عملية 
اإعادة التنظيم املقرحة ل مت�ش �سوى جوانب اإدارية 
وداخلي���ة بحتة، فلي�ش م���ن املنتظر اأن يكون لها اأي 
تاأثري عل���ى معامالت عمالء البن���ك اأو �سال�سة وح�سن 
�سري اخلدمات املقدم���ة لهم من خالل �سبكة الفروع 
احلالي���ة ج���ّراء حتوي���ل م�سوؤولية اإدارة ه���ذه الفروع 

والعمليات اإلى البنك الأهلي املتحد )البحرين(.

“زين” ت�صتعر�س تطبيقاتها يف “جيتك�س للتقنية 2018”

ج�رس �مللك حمد خطوة ��صرت�تيجية لتطوير �حلركة �لقت�صادية

الرو�سان: ال�رصكة ملتزمة ب� “كويت جديدة 2035”

توقع ارتفاع ن�سبة ال�ستثمارات والتبادل التجاري بني اململكتني... ال�سيخ: 

الكوي���ت - زي���ن: ت�س���ارك زي���ن ال�رصك���ة 
الرائدة يف تقدمي خدمات الت�سالت املتكاملة 
يف الكوي���ت ع���ن ُم�ساركته���ا وللم���رة الأول���ى 
يف فعالي���ات الن�سخ���ة الثامن���ة والثالثون من 
 ،)GITEX 2018( اأ�سبوع جيتك�ش للتقني���ة
وهو احل���دث العاملي ال���ذي ت�ست�سيفه دولة 
الإمارات العربية املتح���دة وُينّظمه مركز دبي 
التج���اري العامل���ي مُب�ساركة ك���ربى ال�رصكات 
واملوؤ�س�س���ات والهيئ���ات العاملية يف جمالت 
تكنولوجيا املعلوم���ات والت�سالت.  وذكرت 
ال�رصكة يف بيان �سح���ايف تلقت “البالد” ن�سخة 
منه اأن ُم�ساركتها يف هذا احلدث العاملي الذي 
ُيعت���رب من الأك���رب يف جماله ح���ول العامل تاأتي 
�سمن ا�سراتيجي���ة زين لتعزي���ز التحّول اإلى 
م���زّود الت�س���الت الرقمي املتكام���ل، والذي 
ب���داأت ال�رصك���ة رحلته���ا فيه من خ���الل طرحها 
للعديد من اخلدمات واحللول الذكية لقطاعي 
الأف���راد واملوؤ�س�س���ات عل���ى م���دى ال�سنتني 

املا�سيتني. 
وقال���ت الرئي����ش التنفي���ذي ل�رصك���ة زين 
الكويت، اإميان الرو�سان “ ي�رصّنا اليوم الإعالن 
عن ُم�ساركة زي���ن يف فعاليات الن�سخة الثامنة 
والثالث���ون من اأ�سبوع جيتك�ش للتقنية ك�رصكة 
الت�س���الت الوحيدة التي مُتّثل دولة الكويت 
يف ه���ذا احل���دث الإقليمي الرائ���د و�سط حمط 
اأنظار ال�رصكات العاملية، وهي امل�ساركة التي 
ناأمل اأن ن�ستعر�ش من خاللها قدراتنا ك�رصيك 
رئي�س���ي يف حتقيق اأهداف خطة التنمية لدولة 
الكويت )كويت جدي���دة 2035( املنبثقة عن 
ت�سّور ح�رصة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ 
�سب���اح الأحم���د اجلاب���ر ال�سب���اح لروؤي���ة دولة 
الكوي���ت بحلول ع���ام 2035 التي �سُت�سهم يف 

تقدم ورفعة وطننا الغايل “. 
G - يف  م�ساركتن���ا  خ���الل   “  ااأ�ساف���ت
TEX، �سنق���وم بالركي���ز ب�س���كل كبري على 
الت�س���الت  تقني���ات  ُق���درات  ا�ستعرا����ش 

 )5G( املتكاملة لتكنولوجي���ا اجليل اخلام�ش
الت���ي بداأن���ا بال�ستثمار فيه���ا يف مطلع �سهر 
يوني���و املا�س���ي، والت���ي مُتّث���ل نقل���ة نوعية 
للكف���اءة الت�سغيلية ل�سبكة زي���ن يف الكويت، 
وهي اخلطوة الت���ي جعلتنا من اأوائل ال�رصكات 
يف الكويت واأ�سواق املنطقة التي تتبنى هذه 

احللول التكنولوجية لتلب���ي احتياجات قاعدة 
العم���الء وجمتمع قطاع الأعمال وتدعم التو�سع 
“.  وبين���ت  الرقم���ي  التح���ول  يف تطبيق���ات 
G “ �ست�سم���ل ُم�ساركة زين يف -  للرو�س���ان:

TEX اأي�ساً حلول الذكاء ال�سطناعي واإنرنت 
الأ�سي���اء، والت���ي متت���د لتغط���ي العدي���د من 
املج���الت والقطاعات املحورية، وهي احللول 
الت���ي �سممناها خ�ّسي�س���اً لُتواكب ريادة زين 
يف التحّول الرقمي بال�سوق الكويتي، هذا اإلى 
جانب تقدمي ا�سراتيجيات وحلول مبتكرة عن 
طري���ق �رصكة NXN وه���ي ذراع زين يف قطاع 
املدن الذكية التي �ستتواجد اإلى جانبنا لطرح 
اأح���دث احلل���ول الذكي���ة التي حتق���ق اأهداف 
خط���ة التنمي���ة للدول���ة وخا�سًة فيم���ا يتعلق 
برفع كفاءة البن���ى التحتية ملوؤ�س�سات الدولة 
املختلف���ة وتطوير جمالت التعلي���م وال�سحة 
والأمن و�سالمة املجتمع والتنمية القت�سادية 

.“

املنامة - مونريال لل�سيارات: توّقع رجل 
الأعم���ال ومالك �رصكة “مونري���ال لل�سيارات” 
اإبراهيم ال�سي���خ، زيادة منو التب���ادل التجاري 
بني البحري���ن واململك���ة العربي���ة ال�سعودية، 
وارتفاع حجم التبادل التجاري بني اململكتني 
ا،  ليتج���اوز حاجز ال���� 10 ملي���ارات دولر �سنويًّ
يف  ال�سعودي���ة  ال�ستثم���ارات  ن�سب���ة  وزي���ادة 
البحري���ن خ���الل املرحلة املقبل���ة والعك�ش، مع 
ت�سييد ج�رص امللك حمد، بينهما، باعتباره خطوة 
ا�سراتيجية مهمة عل���ى �سعيد تاأكيد املكانة 
التجارية والقت�سادية يف البلدين وانفتاحهما 
على اأ�سواق املنطقة، الأمر الذي ي�سهم ب�سكل 
انتعا����ش احلرك���ة القت�سادي���ة يف  مبا����رص يف 
البحرين وال�سعودية، اإ�سافة اإلى تطوير البنية 
التحتية اخلليجية وتطوير اخلدمات اللوج�ستية 
ل�سيما م���ا يتعل���ق بتح���رك امل�سافرين ونقل 
الب�سائ���ع ، مو�سًحا اأنه �سيك���ون هناك ت�سجيع 
على ال�ستثمار يف املجال الب�رصي والقت�سادي 
والعم���راين، حيث اإن ذلك يدف���ع باجتاه تعزيز 

انتقال روؤو�ش الأموال بني البلدين.
العالق���ات  يعك����ش  “امل����رصوع  اأن  وراأى 
التاريخي���ة الوطيدة ب���ني البحرين وال�سعودية 

واملمت���دة على م���دار نحو قرنني م���ن الزمان، 
بف�س���ل توجيهات عاهل الب���الد ح�رصة �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، واأخيه، 
خ���ادم احلرم���ني ال�رصيفني العاه���ل ال�سعودي 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود”.
واعترب ال�سي���خ اأن “م�رصوع ج�رص امللك حمد 

�سيق���دم حلولً جديدة ي�سيفه���ا اجل�رص اجلديد 
لنظ���ريه القائ���م – ج����رص املل���ك فه���د – حيث 
ا،  ي�سهد تزاي���ًدا يف اأع���داد امل�سافري���ن �سنويًّ
ل�سيم���ا واأن ج����رص امللك فهد يع���رب من خالله 
ا اإ�سافة اإلى ع�رصات  نحو ملي���وين م�سافر �سهريًّ

ال�ساحنات.

وقال اإن “ج�رص املل���ك حمد �سيدفع باجتاه 
ا�ستقط���اب ن�سب���ة كب���رية م���ن ال�ستثم���ارات 
ال�سعودي���ة، وم���ن ثم م���ن املتوق���ع ا�ستحواذ 
روؤو�ش الأموال ال�سعودية على الن�سيب الأوفر 
من �س���وق ال�ستثمار يف البحري���ن، ل�سيما واأن 
هن���اك اتفاقي���ات جتاري���ة واقت�سادي���ة ب���ني 
البلدي���ن ت�س���ب يف �سال���ح من���و امل�رصوع���ات 
التنموي���ة، لع���ل اأبرزه���ا توقي���ع البحري���ن مع 
ال�سندوق ال�سع���ودي للتنمية، العام املا�سي، 
9 عقود متوي���ل مل�ساريع خدمية وبنية حتتية 
ت�س���ل قيمتها اإلى 489 ملي���ون دولر، لإقامة 

عدد من امل�ساريع احليوية يف البحرين”.
“العالق���ات  اأن  اأي�ًس���ا  ذك���ر  ال�سي���خ 
القت�سادي���ة القوي���ة بني اململكت���ني قادت 
اإل���ى اأن تاأت���ي ال�سعودي���ة يف مقدم���ة ال�رصكاء 
التجاري���ني للبحرين م���ن بني ال���دول العربية 
واخلليجي���ة، والأولى عربيًّا من حيث التدفقات 
وال�ستثم���ارات املبا����رصة يف البحري���ن، اإ�سافة 
اإلى منو التبادل التج���اري بني اململكتني اإلى 
51 % خ���الل 8 �سنوات، وزيادة  ن�سبة التبادل 
التج���اري بني البلدي���ن ب���ني 3 و10 مليارات 

ا”. دولر �سنويًّ

• اإميان الرو�سان	

• اإبراهيم ال�سيخ	

�ملحرر �لقت�صادي

قال����ت جمموع����ة ج����ي اإف اأت�����ش املالي����ة 
)بيت التموي����ل اخلليجي( اإنه����ا ح�سلت موؤخراً 
عل����ى موافق����ة م�رصوط����ة م����ن م�����رصف البحرين 
املرك����زي فيما يتعل����ق بالعر�ش ال����ذي تلقته 
املجموع����ة لبيع حمفظته����ا العقاري����ة. واأكدت 
املجموع����ة يف اإف�س����اح لبور�س����ة البحرين اأم�ش 
الأح����د، اأن قيم����ة العر�����ش الذي تلقت����ه ي�سل 
اإلى ملي����ار دولر، بدفعة مقدمة تراوح ما بني 
250 ملي����ون دولر و380 ملي����ون دينار، بينما 
ت�ستن����د الدفعات املتبقية على �رشوط التطوير 
امل�سركة واملمتدة على مدى ال�سنوات اخلم�ش 
املقبل����ة. وذكرت املجموعة اأن العر�ش يتطلب 
موافقة م�ساهمي املجموع����ة وذلك قبل تنفيذ 
ال�سفق����ة. وكان����ت “ج����ي اأف اأت�����ش” اأكدت يف 
مايو املا�سي اأنها تلقت عر�سا لبيع حمفظتها 
العقاري����ة بالكام����ل وه����ذا العر�����ش حاليا قيد 
الدرا�س����ة و�سيك����ون خا�سعا ملوافق����ة جمل�ش 
اإدارة املجموع����ة واجله����ات الرقابي����ة، وقال����ت 
ال�رصك����ة يف بي����ان تو�سيحي حينه����ا اإنها تهدف 
اإلى زي����ادة حجم الأ�س����ول اخلا�سع����ة لإدارتها 
م����ن خالل زي����ادة عملي����ات توظي����ف ال�ستثمار 
وال�ستح����واذات ال�سراتيجي����ة لت�سل اإلى 30 
ملي����ار دولر بحلول عام 2020، وفق ما ورد يف 

موقع “اأرقام” اللكروين.

املنام����ة - بن����ا: اأك����د الرئي�����ش التنفيذي 
اأن  الوتي����د  البحري����ن علي����ان   VIVA ل�رصك����ة 
البحري����ن �ستكون يف م�ساف ال����دول املتقدمة 
 ،5G عاملًي����ا يف جم����ال خدمات اجلي����ل اخلام�ش
متوقعا اأن ترى النور يف اململكة قريًبا. وك�سف 
الوتي����د ع����ن ا�ستكم����ال ا�ستح����واذ ال�رصكة على 
�رصك����ة “ميناتليك����وم” التابعة لبي����ت التمويل 
الكويت����ي بن�سب����ة 100 %، مم����ا يوؤك����د التزام 
ال�رصك����ة بال�ستثم����ار يف القت�س����اد البحرين����ي 
وتعزي����ز موقعه����ا يف جم����ال النط����اق العري�ش 
وقط����اع الأعمال. وب����ني الوتي����د يف ت�رصيحات، 
عل����ى هام�ش ح�س����وره منت����دى البحرين الدويل 
للحكومة الإلكروني����ة 2018 بن�سخته التا�سعة 
اأم�����ش، اأن ا�ستعدادات ال�رصك����ة لإطالق خدمات 
اجلي����ل اخلام�����ش 5G جارية على ق����دم و�ساق، 
لفتا اإلى وجود تن�سيق م�ستمر مع هيئة تنظيم 
الت�س����الت ب�س����اأن توف����ري الطي����ف ال����رددي 

املطلوب؛ لإقامة �سبكات اجليل اخلام�ش.

“جي اإف ات�ش”: بيع املحظفة 
العقارية مبليار دولر

VIVA: ا�ستكمال 
ا�ستحواذ “ميناتليكوم”



“فين�رش كابيتال” يتخارج من ا�ستثماره يف “امللكي للن�ساء”
يبيع 69 % من ح�ضته لـ “اأمانات القاب�ضة” بـ 39 مليون دوالر

املنامة - فين�رش كابيتال: باع فين�رش كابيتال 
بنـــك، وهـــو بنـــك ا�ضتثمـــاري متوافق مـــع اأحكام 
ال�رشيعة االإ�ضالمية ومبادئها مقره البحرين، اأم�س، 
ح�ضتـــه البالغـــة 69 % يف امل�ضت�ضفـــى امللكـــي 
للن�ضـــاء يف البحريـــن اإلى �رشكة اأمانـــات القاب�ضة، 
وهـــي �رشكة ا�ضتثمار مدرجـــة يف �ضوق دبي املايل 
يرتكـــز ن�ضاطهـــا على قطاعـــي الرعايـــة ال�ضحية 
والتعليـــم يف منطقـــة اخلليج العربـــي، يف �ضفقة 
بلغت قيمتها االإجمالية 39 مليون دوالر. وحققت 
�ضفقـــة التخـــارج للبنك وم�ضتثمريـــه معدل عائد 

على اأ�ضل ا�ضتثمارهم بن�ضبة 34 %.  
وميثـــل امل�ضت�ضفـــى امللكـــي للن�ضـــاء اأحـــد 
ا�ضتثمـــارات البنـــك الهادفـــة اإلى تطويـــر قطاع 
الرعاية ال�ضحية يف البحرين واال�ضتفادة من النمو 
غري امل�ضبوق يف حجم الطلب على خدمات الرعاية 
ال�ضحيـــة ذات النوعيـــة العاليـــة، وفًقـــا لنموذج 
يقوم على اإيجاد مرافـــق طبية متكاملة ت�ضهم يف 
التنمية االقت�ضادية واالجتماعية للمملكة وحتقق 
للم�ضتثمرين عوائًدا جمزية على ا�ضتثماراتهم يف 

هذا القطاع احليوي.
والرئي�ـــس  االإدارة  جمل�ـــس  ع�ضـــو  واأ�ضـــاد 
التنفيـــذي للبنـــك، عبداللطيـــف جناحـــي، بهـــذه 

ال�ضفقـــة وو�ضفهـــا باأنهـــا “تـــرز مـــدى قـــدرة 
البنك علـــى اإتاحة �ضفقـــات ا�ضتثماريـــة مبتكرة 
للم�ضاهمـــن وامل�ضتثمرين يف قطاعـــات ال تتاأثر 
بعوامـــل الـــدورة االقت�ضاديـــة وحتقـــق معدالت 
منـــو عالية، اإلى جانب م�ضاهمتـــه يف اجلهود التي 
تبذلهـــا اململكة على خمتلـــف االأ�ضعدة الجتذاب 
ا�ضتثمـــارات اأجنبية مبا�رشة جديـــدة، نظًرا الأهمية 
هـــذه اال�ضتثمـــارات يف امل�ضاعدة علـــى النهو�س 

باالقت�ضـــاد الوطني وحتويل اململكـــة اإلى مركز 
اإقليمي للعـــالج الطبي املتقدم يف منطقة اخلليج 
العربي وتاأمن فر�س العمل للمواطنن وتطوير 
قدراتهـــم وموؤهالتهم، مبا ي�ضمن حتقيق التنمية 

امل�ضتدامة على املدى الطويل”. 
واأ�ضـــار جناحـــي اإلـــى اأن البنك “ي�ضعـــى اإلى 
العمل جنًبـــا اإلى جنب مـــع املوؤ�ض�ضات والهيئات 
احلكومية البحرينية كمجل�س التنمية االقت�ضادية 

يف اإطـــار مفهـــوم ال�رشاكـــة بن القطاعـــن العام 
واخلا�ـــس للم�ضاهمـــة يف امل�ضـــرية التنموية عر 
اجتذاب اال�ضتثمارات اإلى القطاعات االقت�ضادية 
احليويـــة، ومنها قطاع الرعايـــة ال�ضحية، وتطوير 
املـــوارد الب�رشيـــة مبـــا يتنا�ضب مع حاجـــة ال�ضوق 
اإلـــى اخت�ضا�ضين وفنيـــن طبين مدربن على 
اأعلـــى امل�ضتويات، واإيجاد فر�س العمل املنا�ضبة 
لهم داخـــل البحرين ومنطقة دول جمل�س التعاون 

اخلليجي”.
واأ�ضـــاف “لقـــد اختـــار فين�رش كابيتـــال بنك 
موقـــع هـــذا امل�ضت�ضفى بعنايـــة يف منطقة هادئة 
علـــى اأطراف حـــي الرفـــاع، وعمل علـــى ت�ضميمه 
وفًقـــا الأعلـــى املوا�ضفات مب�ضاحة بنـــاء تبلغ 10 
األـــف مرت مربع علـــى اأر�س مزروعـــة م�ضاحتها 40 
األـــف مرت مربـــع، وهو ي�ضـــم 65 �رشيـــًرا للمر�ضى 
املنومـــن لتقـــدمي الرعايـــة االأوليـــة والثانوية، 
وقد مت جتهيـــزه باأحدث املعدات ل�ضمان تقدمي 
اأف�ضل خدمـــات الرعاية ال�ضحيـــة �ضاملًة اأمرا�س 
الن�ضاء والوالدة، واخل�ضوبة، ورعاية االأطفال قبل 
وبعد الوالدة، باالإ�ضافة اإلى وحدة مراقبة للحاالت 
الطارئـــة ووحدة عنايـــة مكثفة لالأطفـــال حديثي 

الوالدة”.  
وقـــام البنـــك باإن�ضـــاء امل�ضت�ضفـــى االأملـــاين 
للعظام الذي مت افتتاحـــه يف البحرين خالل العام 
2010، ويعمـــل فيه 79 موظًفا، منهم 49 ع�ضًوا 
يف اجلهـــاز الطبـــي، بينمـــا �ضيوفـــر امل�ضت�ضفـــى 
امللكي للن�ضاء فر�ضة عمل الأكرث من 250 موظًفا 
منهم 150 ع�ضًوا يف اجلهاز الطبي، ومن املتوقع 
اأن متثـــل ن�ضبة البحرنة اأكرث من 40 % من جمموع 

عدد املوظفن يف امل�ضت�ضفين”.

• •عبداللطيف جناحي 	 امل�ضت�ضفى امللكي للن�ضاء يف الرفاع	

بدء الت�سجيل يف جناح البحرين بـ “جلفود”

“وقفي” تنفذ تعاوًنا م�سرتًكا مع “متمهن”

مريزا: مناق�سة لرتكيب األواح �سم�سية لإنتاج الكهرباء

“الإثمار”: “تقييم جمل�س الإدارة” ي�ستهدف حوكمة القطاع

“الغرفة” تبحث النهو�س بالقطاع اخلا�س بالبحرين وال�سعودية

اال�ضتفادة من اأ�ضطح 50 مدر�ضة وم�ضت�ضفى

حما�رشة تدريبية قدمها “الدرا�ضات امل�رشفية واملالية”

اأكدت تعزيز التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك

ك�ضف وزير الكهرباء واملاء عبداحل�ضن مريزا، 
عن طرح مناق�ضة لال�ضتفادة من اأ�ضطح املدار�س 
وامل�ضت�ضفيات برتكيب االألـــواح ال�ضم�ضية عليها 
الإنتـــاج الطاقة الكهربائية. واأبلـــغ الوزير “البالد” 
اأن املناق�ضـــة، التي تخت�ـــس با�ضتعمال امل�ضاحة 
املتوافـــرة على �ضطـــح 50 مدر�ضـــة وم�ضت�ضفى، 

�ضتطرح يف �ضهر دي�ضمر املقبل.
 واأو�ضـــح اأن اآخـــر موعـــد لل�ـــرشكات لتقـــدمي 
عطاءاتهـــا مل�رشوع بنـــاء حمطة للطاقـــة ال�ضم�ضية 
بقـــدرة اإنتاجية تبلغ 100 ميجـــاوات هو 7 نوفمر 

املقبل.
ي�ضار اإلى اأن امل�رشوع يقام بال�رشاكة مع القطاع 
اخلا�ـــس، و�ضيتم توقيع اتفاقية اإن�ضاء امل�رشوع يف 
املوقـــع املخ�ض�س باملحافظـــة اجلنوبية يف �ضهر 

دي�ضمر املقبل، وذلك بناء على توجيهات اللجنة 
التن�ضيقية برئا�ضة ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائـــب االأول لرئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء، �ضاحب 

ال�ضمو امللكـــي االأمري �ضلمان بن حمـــد اآل خليفة، 
لال�ضتثمـــار يف الطاقـــة املتجـــددة من خـــالل بناء 
حمطة طاقـــة �ضم�ضية بقـــدرة اإنتاجيـــة تبلغ 100 

ميجاوات بال�رشاكة مع القطاع اخلا�س.
وكان الوزير قد ذكر يف �ضهر مار�س املا�ضي، 
اأن امل�ـــرشوع قد تقدم بخطوات تنفيذية متمثلة يف 
موافقة جمل�س املناق�ضات واملزايدات على قيام 
الهيئـــة باإر�ضال دعوة عامـــة لل�رشكات ذات اخلرة 

لتقدمي عطاءاتها.
وين�ضـــوي هذا امل�رشوع حتـــت م�ضاريع اخلطة 
الوطنيـــة لكفاءة الطاقة واخلطـــة الوطنية للطاقة 
املتجـــددة التـــي ت�ضتمـــل اإحـــدى مبادراتها على 
حتديـــد هدف وطني لبلوغ ن�ضبة 5 % من االعتماد 
على الطاقة املتجـــددة مقارنة باال�ضتهالك الكلي 
للكهربـــاء يف البـــالد بحلـــول عـــام 2025 التي مت 

اعتمادها من قبل جمل�س الوزراء.

املنامة - جمموعـــة االإثمار: قامت جمموعة 
االإثمـــار، بتقـــدمي حما�ـــرشة تدريبيـــة الأع�ضـــاء 
اإدارتهـــا  وفريـــق  املجموعـــة  اإدارة  جمل�ـــس 

التنفيذية بعنوان “تقييم جمل�س االإدارة”. 
وقام بتقـــدمي املحا�رشة مـــدرب من معهد 
البحريـــن للدرا�ضات امل�رشفيـــة واملالية، حيث 
ركزت على تقييـــم وقيا�س مدى كفاءة جمل�س 
االإدارة مع حتديد اأي ثغرات يف االإداء للم�ضاعدة 
على اتخاذ قرارات تت�ضـــم بجودتها العالية مع 
القدرة علـــى حتقيق االأهـــداف واإدارة املخاطر 

بفعالية واملحافظة على �ضمعة البنك. 
وقـــال الرئي�س التنفيـــذي للمجموعة اأحمد 
عبدالرحيـــم: “اإن عمليات التقييـــم التي يقوم 
بهـــا البنك ملجل�ـــس االإدارة تهـــدف اإلى تطبيق 
اأهـــم واأف�ضـــل املمار�ضـــات املتبعـــة يف جمال 

و�ضينعك�ـــس  امل�ـــرشيف.  القطـــاع  يف  احلوكمـــة 
ا�ضتثمارنـــا يف مثل هذه الرامج التدريبية على 
اأداء املجموعـــة ب�ضكل عام و�ضيطور من قدرتنا 

على النمو واملحافظة على جناحنا”.
وقالت رئي�س اإدارة املوارد الب�رشية يف بنك 
االإثمار اإينا�س رحيمي” لطاملا اأدركت جمموعة 

االإثمـــار باأن جناحنا يعتمد ب�ضورة رئي�ضية على 
املوظفن. ولذلك فاإننا ن�ضتثمر ب�ضورة كبرية 
يف موا�ضلـــة تطويـــر وتدريب املـــوارد الب�رشية 
علـــى كافة امل�ضتويـــات يف املجموعة، وينطبق 
ذلك علـــى اأع�ضاء جمل�س االإدارة وفريق االإدارة 

التنفيذية وجميع املنت�ضبن للمجموعة “.

ال�ضناب�س - الغرفة: بحث رئي�س غرفة جتارة 
و�ضناعـــة البحرين �ضمري نا�ـــس، خالل لقائه اأم�س 
ببيت التجار مع رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س الغرف 
ال�ضعودية �ضامـــي العبيدي، يرافقه االأمن العام 
للمجل�ـــس �ضعود امل�ضاري، �ضبـــل تعزيز التعاون 
والتن�ضيـــق امل�ضـــرتك بـــن اجلانبـــن يف �ضبيل 
خدمـــة القطـــاع اخلا�ـــس يف البحريـــن وال�ضقيقة 
الكـــرى اململكة العربيـــة ال�ضعودية بهدف دعم 
م�ضرية التنميـــة االقت�ضادية امل�ضرتكـــة، موؤكًدا 
�ـــرشورة توحيـــد اجلهـــود والنظـــم االقت�ضاديـــة 
امل�ضرتكـــة للنهو�ـــس بالقطاع اخلا�ـــس و�ضوالً 
لتحقيق كتلـــة اقت�ضادية خليجية موّحدة، م�ضيًدا 

يف الوقت نف�ضه بالعالقات التاريخية وال�ضيا�ضية 
واالقت�ضاديـــة واالجتماعيـــة املتميزة التي تربط 

قادة و�ضعبي اململكتن ال�ضقيقتن.
 وا�ضتعر�س االجتمـــاع ملخ�ًضا الأبرز اإجنازات 
الغرفـــة مـــن لقـــاءات ت�ضاوريـــة ووفـــود جتارية 
ون�ضاطـــات م�ضرتكـــة بـــن اجلانبـــن البحرينـــي 
اإن مثـــل هـــذه الفعاليـــات  وال�ضعـــودي، حيـــث 
والزيـــارات املتبادلـــة تهـــدف ب�ضـــكل رئي�ضـــي 
اإلـــى جت�ضيد اخلـــرات وتبـــادل املعلومات بن 
الطرفـــن خلدمـــة القطـــاع اخلا�ـــس يف اجلانبن 
كال  يف  االأ�ضقـــاء  االأعمـــال  اأ�ضحـــاب  وا�ضتفـــادة 
العمـــل  �ـــرشورة  علـــى  التاأكيـــد  مـــع  البلديـــن، 

علـــى تنظيـــم اأن�ضطـــة وملتقيـــات م�ضرتكة بن 
الطرفن لالرتقـــاء بقطاعات االأعمال يف البحرين 
وال�ضعودية من خالل العمل يًدا بيد كفريق واحد 
لتطوير وتنميـــة القطاع اخلا�ـــس والو�ضول اإلى 
االأهداف املن�ضودة، كما مت بحث تفعيل التعاون 
بن الطرفن خالل الفرتة املقبلة يف جمال تبادل 
الدرا�ضـــات والبحوث التي ت�ضتك�ضـــف مزيًدا من 
فر�ـــس اال�ضتثمار املتاحة بـــن اجلانبن لتعزيز 
ال�رشاكـــة القائمة بن اململكتـــن والنهو�س بها 

مبا يرتقي وتطلعات قيادة و�ضعب البلدين.
 مـــن جانبـــه، اأكد اجلانـــب ال�ضعـــودي اأهمية 
ا�ضتمـــرار عقد اللقاءات امل�ضرتكة بن اجلانبن، 

حتقيًقا ملبداأ ال�رشاكة القائمة بن القطاع اخلا�س 
يف اململكتن من خالل ت�ضخري اجلهود واملبادرات 
امل�ضرتكـــة لتجـــاوز التحديـــات واملعوقات التي 

تواجـــه تطور العالقـــات االقت�ضاديـــة، داعًيا اإلى 
اأهميـــة تفعيل امللفـــات االقت�ضاديـــة وتن�ضيط 

امل�ضاريع امل�ضرتكة.

اأعلن منظمـــو اجلناح الوطنـــي البحريني 
يف معر�س اخلليج لالأغذية “جلفود” عن فتح 
باب الت�ضجيل اأمام �رشكات االأغذية البحرينية 
الكبرية واملتو�ضطـــة والنا�ضئة للم�ضاركة يف 
هـــذا املعر�س االإقليمي املقـــرر اإقامته خالل 
الفرتة مـــن 17 وحتى 21 فرايـــر املقبل يف 

مركز دبي التجاري العاملي باإمارة دبي.
وقـــال املنظمون اإن امل�ضاركة يف اجلناح 
خالل الدورة املقبلـــة لـ “جلفود” متاحة اأمام 
نحو 8 �ـــرشكات اأغذية بحرينية، جنبا اإلى جنب 
مـــع 10 رواد اأعمـــال بحرينين مـــن اأ�ضحاب 

امل�ضاريـــع النا�ضئـــة وال�ضغـــرية يف القطـــاع 
الغذائي، جنبـــا اإلى جنب مع نحو 2500 �رشكة 
متار�ـــس ن�ضاطات �ضناعـــة وجتارية يف جمال 
ت�ضنيـــع وجتارة الغذاء وال�ضيافة من خمتلف 
دول العـــامل. وينظم امل�ضاركـــة البحرينية يف 
“جلفـــود” كل مـــن �رشكـــة “وورك �ضمارت” 
لتنظيـــم املعار�ـــس واملوؤمتـــرات، و “األواين 
البحرين” مبوجب اتفاقيـــة بينهما تتعاونان 
مـــن خاللهـــا علـــى دعـــم وت�ضهيـــل م�ضاركة 
عدد مـــن موؤ�ض�ضات �ضناعة وجتـــارة االأغذية 

البحرينية يف “جلفود”.

املنامة -وقفـــي: وقعت �رشكة “وقفي”؛ 
اإحدى اأبـــرز ال�رشكات املزودة خلدمات التقنية 
املاليـــة “فينتيك” يف البحرين، مذكرة تفاهم 
مع برنامـــج “متمهن” التدريبي التابع جلمعية 
املحللـــن املاليـــن املعتمديـــن يف البحرين. 
5 متدربـــن  وتن�ـــس االتفاقيـــة علـــى منـــح 
مـــن �رشكـــة “وقفـــي”، فر�ضـــة االن�ضمـــام يف 
جانبهـــا،  ومـــن  التدريبيـــة.  “متمهـــن”  دورة 
�ضت�ضت�ضيف ال�رشكة 5 مـــن خريجي “متمهن” 

لتدريبهـــم �ضمن طاقم فريقهـــا. وتاأتي هذه 
اخلطـــوة �ضمـــن م�ضاعي “وقفـــي” نحو توفري 
الفر�ـــس لتطوير مهارات ال�ضبـــاب البحريني، 
مبـــا ي�ضهـــم يف تعزيز م�ضريتهـــم املهنية. مت 
توقيـــع مذكرة التفاهم من قبـــل رئي�ضة ق�ضم 
االأعمـــال يف �رشكـــة “وقفـــي” فاطمـــة العلوي، 
ونائب رئي�ـــس برنامج “متمهن” ورئي�س جلنة 
الرامج اأمين الب�رشي، بح�ضور م�ضت�ضار جمل�س 

االإدارة يف �رشكة “وقفي” اأ�ضامة اخلاجة.

• اأع�ضاء “االإدارة” يف جمموعة االإثمار يتابعون املحا�رشة	

•  لقاء الغرفة مع اجلانب ال�ضعودي	

اأمل احلامد

• عبداحل�ضن مريزا	

االثنين 8 أكتوبر 2018 
28 محرم 1440

العدد 3646 17 business@albiladpress.comاقتصاد



قرار جديد يلزم مالك املب�ين امل�صرتكة ببولي�صة ت�أمني
مهلة 6 اأ�ضهر لتوفيق الأو�ضاع

التنظي����م  موؤ�ض�ض����ة  م����ن  جدي����د  ق����رار  األ����زم 
العق����اري، التي بداأت هذا العام بت����ويل مهام اإدارة 
املل����ف العق����اري يف البحري����ن، جميع م����اك املباين 
امل�ضرتك����ة يف اململك����ة الذي����ن يكون����ون يف العادة 
م�ضرتيي الوحدات ال�ضكني����ة والتجارية من عمارات 
ومباين، ب�رشاء بوال�����ص تاأمني من ال�رشكات كجزء من 

اللتزامات القانونية.
و�ضيكون لزاًما على جميع م�ضرتيي الوحدات يف 
العمارات ال�ضكني����ة والتجارية ت�ضكيل احتاد بينهم 
“احتاد ماك” و�ضداد ا�ضرتاكات مالية لاحتاد من 

اأجل اإدارة اأمور ال�ضيانة واحلفاظ على املبنى.
واأ�ضدر رئي�ص جمل�����ص اإدارة التنظيم العقاري 

ال�ضي����خ �ضلمان ب����ن عب����داهلل اآل خليفة، ق����رار رقم 
امل����اك  اأحت����اد  اأح����كام  بتنظي����م   2018 ل�ضن����ة   7
والعق����ارات امل�ضرتك����ة، اإذ ي�رشي الق����رار على جميع 
العق����ارات امل�ضرتك����ة التي ت�ض����م وح����دات واأجزاء 
م�ضرتكة، مملوكة بح�ض�ص حتدد وفق ل�ضتحقاقات 
وحداته����م، ول ت�رشي اأحكامه عل����ى الحتاد الرئي�ضي 

والحتاد املركزي.
وج����اء يف الق����رار، يف املادة 21، اأن����ه على احتاد 
املب����اين   –  1 الت����ايل:  با�ضم����ه  يوؤم����ن  اأن  امل����اك 
واملوج����ودات والتح�ضين����ات الأخ����رى داخ����ل الأجزاء 
امل�ضرتك����ة مبوج����ب بولي�ض����ة تاأم����ني �ضام����ل �ضد 
التل����ف والدمار جراء حدوث انفج����ار اأو حريق اأو برق 
اأو ري����اح اأو عوا�ض����ف وذلك مقابل قيم����ة ا�ضتبدال 
بالكامل، والتكلفة املقرتن����ة با�ضتبدالها واإعادتها 

اإلى و�ضعها ال�ضابق مبا يف ذلك تكلفة اإزالة احلطام 
والأتعاب املهنية امل�ضتحقة على اإعادة البناء. 

2 – �ض����د امل�ضئولية عن الأ�����رشار باملمتلكات 
اأو الإ�ضاب����ة اجل�ضدي����ة الاحقة ب����اأي �ضخ�ص، كيفما 

كانت، مما ين�ضاأ فيما يتعلق بالأجزاء امل�ضرتكة. 
3 – �ض����د اأي خماط����ر اأخرى من�ضو�����ص عليها 
يف القان����ون اأو يف جمل����د التوجيه����ات ال�ض����ادر عن 
املوؤ�ض�ض����ة كما يجب عل����ى احتاد امل����اك احل�ضول 
على تقييم من مهند�����ص اأو مثمن عقاري كل خم�ص 
�ضن����وات ل�ضم����ان تغطي����ة بوال�ص التاأم����ني للبنود 

ال�ضابقة على نحو كاٍف.
واأعطى القرار ف����رتة 6 اأ�ضهر لتوفيق الأو�ضاع 

مع متطلبات القرار اجلديد.
وقال م�ضئولون يف قط����اع التاأمني اإنه مل يوجد 

يف ال�ضاب����ق اإل����زام املطوري����ن اأو مالك����ي الوح����دات 
امل�ضرتك����ة يف العمارات، بالتاأم����ني على امل�رشوعات 
ل����دى �����رشكات التاأم����ني، اإذ كانت �����رشكات التطوير 
ع����ادة توؤمن على املباين، ولكن بع����د بيعها مل يكن 
كثري من املاك يوؤمنون اأماكهم، فيما كان البع�ص 
يوؤمن على وحدته اأو �ضقته فقط مبعزل عن الآخرين 

اأي عرب مبادرة فردية.
وقال م�ضئ����ول يف اإحدى �رشكات التاأمني اإنه من 
�ضاأن اخلطوة اأن تعطي حماية اأكرب ملاك العقارات 
و�ضتك����ون يف �ضاحلهم، كما اأنه من �ضاأنها اأن تكون 

حمفزة ل�ضوق التاأمني يف البحرين.
اأو  املطوري����ن  بع�����ص  البن����وك  تل����زم  كم����ا 
املقرت�ضني م����ن التاأمني على العمارات والعقارات 
امل�ضرتكة كجزء من التزامات احل�ضول على القر�ص.

علي الفردان

“دي�ر املحرق”: اإجن�ز “البنية التحتية” بـ“القمرة” قريًب�
“جمل�س التنمية” ي�صتقطب 5 �رشك�ت تقدم وظ�ئف نوعية

“امل�ص�رف”: “التوازن امل�يل” �صيحقق التنمية امل�صتدامة

احلـــواري اليـــوم انطــالق ملتقـــى “امل�صــ�رف” 

م�ضاركاً يف معر�ص وزارة العمل

82 % ن�ضبة الناجت املحلي غري النفطي بالبحرين

يهدف لتوفري من�ضة نقا�ص عن ريادة القطاع

املنامة - جمل�ص التنمية: �ضارك جمل�ص التنمية 
القت�ضادية يف معر�ص التوظيف الذي نظمته وزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة حي���ث ا�ضت�ض���اف يف 
جناحه خم����ص �رشكات متخ�ض�ض���ة �ضاهم املجل�ص يف 
ا�ضتقطابها اإلى اململكة، وذلك يف قطاعات اخلدمات 
التكنولوجي���ة  واحلل���ول  والت�ضني���ع،  اللوج�ضتي���ة، 
طرحت عددا من الوظائف النوعية للباحثني عن عمل 

من زوار املعر�ص.
وتول���ى موظف���و املجل����ص تعري���ف اخلريج���ني 
والباحث���ني عن عمل من زوار املعر�ص بدور املجل�ص 
يف ا�ضتقط���اب ال�ضتثمارات املبا�رشة اإلى اململكة يف 
القطاع���ات القت�ضادية احليوي���ة بهدف خلق فر�ص 
العم���ل ذات اجل���ودة العالي���ة يف ال�ض���وق املحل���ي، 
�ضارح���ني لل���زوار الفوائد التي تعود عل���ى اقت�ضاد 
البحري���ن من ا�ضتقط���اب ال�ضتثم���ارات. و�ضارك يف 
نف����ص جن���اح املجل����ص خم����ص ����رشكات عاملية وهي 
�رشكات “حبيب للتكنولوجيا”، و”اأجيليتي البحرين”، 
و”بي اإف جي انرتنا�ضيونال”، و”اأد�ضريتور”، و”بيل 
ري�ضن���غ هيلميت����ص انرتنا�ضيون���ال”، والت���ي قامت 
بطرح فر����ص وظيفية نوعية ت�ضم���ل وظائف اإدارية 
ومتخ�ض�ض���ة، كم���ا وقامت باإر�ضاد ال���زوار اإلى �ضبل 

احل�ض���ول على وظائف مب���ا يتنا�ضب م���ع مهاراتهم 
وقدراتهم.

وتاأت���ي م�ضارك���ة املجل�ص يف ه���ذا املعر�ص من 
بع���د م�ضاركته يف معر����ص “اأ�ضب���وع املهن 2018” 
وال���ذي نظمه واحت�ضنه معه���د البحرين للتدريب يف 

مار�ص املا�ضي.
 وكان جمل����ص التنمي���ة القت�ضادي���ة اأعلن عن 

جناح���ه يف ا�ضتقطاب ا�ضتثمارات قيا�ضية يف الت�ضعة 
اأ�ضه���ر الأول���ى م���ن الع���ام اجل���اري، حي���ث جن���ح يف 
ا�ضتقط���اب 76 �رشكة مبجموع ا�ضتثمارات بلغ حجمها 
305 ملي���ون دين���ار بحريني )810 ملي���ون دولر(. 
وم���ن املتوقع اأن ت�ضاهم ال�ضتثم���ارات التي جذبها 
املجل�ص يف خلق اأكرث من 4200 وظيفة يف ال�ضنوات 

الثاث القادمة من بينها 1100 وظيفة نوعية.

املنام���ة - جمعي���ة امل�ض���ارف: ع���ربت جمعي���ة 
م�ض���ارف البحري���ن ع���ن ترحيبه���ا الكب���ري بربنام���ج 
الت���وازن املايل املدعوم خليجيا وحر�ضها على ح�ضد 
طاقات كافة البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية يف البحرين 
من اأجل توفري الدعم الكامل لنجاحه وحتقيق اأهدافه 
املرجوة. وقال رئي�ص جمل����ص اإدارة اجلمعية،عدنان 
يو�ض���ف، اإنن���ا نتوج���ه بالتهنئ���ة ال�ضادق���ة للقيادة 
ال�ضيا�ضي���ة الر�ضيدة ول�ضعب البحري���ن العزيز على 
ه���ذه اخلطوة املهمة والتي �ضتحق���ق نقلة كبرية يف 
م�ضرية التنمي���ة امل�ضتدامة يف البحري���ن، كما نتوجه 
العربي���ة  بعظي���م المتن���ان لأ�ضقائن���ا يف اململك���ة 
ال�ضعودي���ة ودولة الإمارات العربي���ة املتحدة ودولة 
الكوي���ت لتوف���ري التموي���ات الازم���ة لتنفي���ذ هذا 
الربنام���ج الأمر الذي يج�سد عم���ق الرتباط والإميان 
املطلق بوحدة الهدف وامل�ضري الواحد بني الأ�ضقاء 
وي�رشع اخلطى نحو التكام���ل القت�ضادي الذي يعود 

باخلري والنفع على اجلميع.
واأ�ض���اف “اأن �ضل�ضلة املب���ادرات التي ت�ضمنها 
الربنام���ج �ضتبن���ي عل���ى وت�ضتثم���ر ما حتق���ق طيلة 
ال�ضن���وات املا�ضي���ة من منجزات يف كاف���ة امليادين 
جعلت اقت�ضاد البحرين الأ�رشع منوا خليجيا واأف�ضت 
النفط���ي  الن���اجت املحل���ي غ���ري  اإل���ى تعاظ���م دور 
لتبل���غ ن�ضبت���ه يف الوق���ت احلا�رش %82 م���ن اإجمايل 

الن���اجت املحل���ي، وه���و يوؤك���د جن���اح جه���ود تنويع 
م�ض���ادر الدخل الوطن���ي. ومما يثري لدين���ا الرتياح 
والعت���زاز اإن القط���اع امل����رشيف وب�ضه���ادة جمل����ص 
التنمي���ة القت�ضادي���ة واملوؤ�ض�ض���ات الدولي���ة لعب 
دورا رئي�ضي���ا يف جن���اح جهود تنوي���ع م�ضادر الدخل 
من خ���ال توفري التموي���ات لاأن�ضط���ة القت�ضادية 
املختلفة واملحافظة على ال�ضتقرار املايل والنقدي 
لاقت�ضاد الوطني وا�ضتقطاب ال�ضتثمارات وتوفري 

الوظائف للمواطنني.
م���ن جهته، ع���رب الرئي����ص التنفي���ذي للجمعية، 

وحي���د القا�ضم، عن �ضعادته البالغ���ة باإطاق برنامج 
الت���وازن امل���ايل ال���ذي مب���ا يت�ضمنه من مب���ادرات 
لتح�ضني و�ضع امليزانية العامة وتقليل ن�ضبة العجز 
ون�ضب���ة املديونية وزي���ادة الإيرادات غ���ري النفطية 
وتر�ضي���د امل�رشوف���ات �ضي�ضه���م يف حتقيق انطاقة 
قوي���ة لاقت�ضاد البحريني ا�ضتن���ادا اإلى ركائز اأكرث 
متانة ت�ضهم يف تعزيز ثق���ة امل�ضتثمرين واملمولني 
ووكالت الت�ضني���ف يف البحري���ن مم���ا �ضي���وؤدي اإلى 
حت�ض���ني الت�ضني���ف الئتم���اين للبحري���ن ويخف�ص 

تكلفة التمويل.

املنام���ة - جمعي���ة امل�ض���ارف: تفتت���ح جمعية 
م�ض���ارف البحري���ن الي���وم الثن���ني 8 اأكتوبر2018 
اأعمال “امللتقى احلواري املفتوح” للجمعية، وذلك 
بح�ضور وم�ضاركة حمافظ م����رشف البحرين املركزي 
ر�ضيد املعراج والرئي����ص التنفيذي ملجل�ص التنمية 
القت�ضادي���ة، خال���د الرميحي ورئي����ص جمل�ص اإدارة 
اجلمعي���ة، عدن���ان يو�ضف واأع�ض���اء جمل����ص الإدارة 

والروؤ�ض���اء التنفيذي���ون للموؤ�ض�ض���ات امل�رشفية يف 
البحرين م���ن اأع�ضاء اجلمعية وخارجه���ا، اإ�ضافة اإلى 
�ضخ�ضيات م�رشفية واأخرى ذات �ضلة بالقطاع املايل 
وامل�رشيف، و�ضيعقد امللتقى عند ال�ضاعة الثانية ع�رش 
ظهرا بفن���دق الريجن�ضي. ويهدف ه���ذا اللقاء الأول 
م���ن نوعه اإل���ى توفري من�ض���ة نقا�ص مفت���وح يجري 
خاله تبادل الأفكار والروؤى حول كيفية تعزيز ريادة 

القطاع امل����رشيف يف البحري���ن، وا�ضتعرا�ص الفر�ص 
والتحدي���ات يف �ض���وء التط���ورات املت�ضارع���ة على 
�ضعيد تبدل طبيعة عمل املوؤ�ض�ضات املالية داخليا 
وخارجي���ا، واجتاهات العماء والأ�ض���واق، اإ�ضافة اإلى 

التغريات القت�ضادية يف البحرين واملنطقة.
كما يبحث امللتقى �ضبل زيادة م�ضاهمة القطاع 
امل���ايل وامل����رشيف يف الن���اجت املحلي الإجم���ايل، مبا 

يع���زز من مكانته كاأحد اأه���م القطاعات القت�ضادية 
يف البحرين، ورفع كف���اءة البحرينيني العاملني فيه 
كٌل يف جم���ال اخت�ضا�ضه. وينطل���ق هذا امللتقى من 
اأهمية البناء على منج���زات القطاع امل�رشيف واملايل، 
وم���ن بينه���ا التق���دم الكب���ري يف جم���ال الت�رشيعات 
امل�رشفية، وجترب���ة ال�ضريفة الإ�ضامي���ة املتقدمة، 
وتوفر كفاءات حملية خبرية ومدربة ت�ضغل اأكرث من 

%90 من ك���وادر املوؤ�ض�ضات املالية وامل�رشفية يف 
البحرين. كما يطرح امللتقى نظرة تقييم مو�ضوعية 
اململك���ة  يف  املالي���ة  املوؤ�ض�ض���ات  متك���ن  مل���دى 
م���ن توط���ني وا�ضتثم���ار التقني���ات احلديث���ة، مثل 

التكنولوجيا املالية، واحلو�ضبة ال�ضحابية.

املحرق - ديار املحرق: اأعلنت �رشكة 
ديار املح���رق، عن ق���رب انته���اء اأعمال 
البنية التحتية يف م�رشوع القمرة ال�ضكني 
ح�ض���ب اجل���دول الزمن���ي املعتمد، حيث 
�ضيتمك���ن م���اك الق�ضائم م���ن تو�ضيل 
خمتلف اخلدم���ات لق�ضائمه���م ال�ضكنية 

وت�ضييد م�ضاكنهم اخلا�ضة.
وو�ضلت ن�ضب���ة اإجناز اأعم���ال البنية 
التحتي���ة الفرعي���ة مبخطط القم���رة اإلى 
98 % يف �ضه���ر �ضبتم���رب 2018، وم���ن 
املتوق���ع اكتمال جميع اأعم���ال الت�ضغيل 
النهائي���ة يف �ضهر اأكتوب���ر، وهو يعك�ص 
حر����ص ال�رشكة على ال�رشع���ة والإتقان يف 
العمل وت�ضلي���م اأرا�ضي امل�رشوع ملاكها 
على اأكم���ل وج���ه. وتولت �رشك���ة حفرية 
للمقاولت م�ضوؤولية تنفيذ اأعمال اإن�ضاء 

البنية التحتية يف املخطط.
ويلبي خمطط القمرة تطلعات �رشيحة 
م���ن املواطن���ني واخلليجي���ني  وا�ضع���ة 
الراغب���ني بامت���اك ق�ضائ���م  والأجان���ب 
التملك احلر يف اأحد اأكرث املناطق حيويًة 
يف البحري���ن. وميت���از امل����رشوع مبوق���ع 
ا�ضرتاتيجي و�ضط مدين���ة ديار املحرق، 

على مقربه من عدة وجهات رئي�ضية. 
وق���ال الرئي����ص التنفي���ذي لل�رشكة 
دي���ار ماه���ر ال�ضاعر “بالنياب���ة عن �رشكة 
ا اأن اأعلن  دي���ار املح���رق، ي�ضع���دين ج���دًّ
ع���ن قرب انته���اء اأعمال البني���ة التحتية 

مبخط���ط القم���رة ال�ضكني، وذل���ك وفًقا 
للج���دول الزمني املعتم���د. وي�ضهم هذا 
الإجن���از يف متك���ني م���اك الق�ضائ���م من 
احل�ضول على اخلدم���ات والبدء بت�ضييد 
�ضاح  وحداته���م ال�ضكني���ة اخلا�ض���ة، واتِّ
مع���امل روؤيتن���ا املتكامل���ة للمدينة اأكرث 
فاأك���رث. وي�ضتعر�ص املخط���ط امل�ضتوى 
الرفي���ع ال���ذي تعتمده ال�رشك���ة يف اإن�ضاء 
بني���ة حتتي���ة متكامل���ة تلب���ي خمتل���ف 

احتياجات ال�ضكان”.
القم���رة  “يتمي���ز خمط���ط  واأ�ض���اف 
ب�ضهول���ة الو�ض���ول وقربه م���ن عدد من 
الوجه���ات ال�ضه���رية داخل وخ���ارج ديار 
املح���رق، ويف مقدمته���ا مدين���ة التنني. 
ول���ذا، فاإنن���ا نعت���ز ج���دًّا مبا ميثل���ه هذا 
مل�ضاري���ع  مهم���ة  كاإ�ضاف���ة  امل����رشوع 
املخطط الرئي�ضي، ونفخر بتنوع الفر�ص 
الإ�ضكاني���ة وال�ضتثماري���ة التي يقدمها 
املخط���ط. وم���ن ه���ذا املنطل���ق، نتطلع 
قدًما لنتهاء املاك من ت�ضييد ق�ضائهم 
والنتق���ال لل�ضك���ن به���ا يف امل�ضتقب���ل 

القريب”.
ي�ضم خمطط القم���رة اأكرث من 131 
ق�ضيم���ة �ضكنية للتمل���ك احلر خم�ض�ضة 
لبناء منازل ذات اأحجام متو�ضطة باأ�ضعار 
مميزة. ويحتوي امل����رشوع على 7 ق�ضائم 
جتاري���ة و9 ق�ضائم للمعار����ص مب�ضاحة 

تبلغ 6.8 األف مرت مربع.

• جانب من جناح جمل�ص التنمية يف املعر�ص	

• •عدنان يو�ضف	 وحيد القا�ضم 	
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بيع قطعة اأر�س يف الري��س بـ 578.6 مليون دوالر
الريا�ص -رويرتز: ا�ضرتى �ضندوق 
ال�ضتثم���ارات العامة ال�ضع���ودي قطعة 
اأر�ص كب���رية يف �ضم���ال الريا�ص مقابل 
ملي���ون   578.64( ري���ال  ملي���ار   2.17
دولر( فيم���ا و�ضفه مدير مزاد وو�ضائل 
اإعام حملية باأنه اأكرب �ضفقة عقارية يف 

تاريخ اململكة.
وقال���ت اإتقان العقارية التي اأدارت 
العملية اإن �ضندوق ال�ضتثمارات العامة 

ا�ض���رتى اأر����ص الغدي���ر يف م���زاد لرتكة 
رجل الأعمال الراح���ل �ضالح عبد العزيز 
الراجحي.وحتت���ل الأر�ص غ���ري املطورة 
موقعا متميزا يف �ضمال الريا�ص وحتاذي 
مرك���ز املل���ك عب���د اهلل املايل.وقال���ت 
اإتق���ان اإن الأر�ص، التي تبل���غ م�ضاحتها 
434 األفا و400 مرت مربع، بيعت ب�ضعر 
دولر(   1333.26( ري���ال  اآلف  خم�ض���ة 

للمرت املربع.
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اأطلق اجلي�س العراق���ي اأم�س االأحد، 
عملي���ة ع�شكري���ة ملالحقة خالي���ا داع�س 
وتطه���ر جب���ال م���ال وي���ران يف ق�شاظ 

تلعفر التابع ملحافظة نينوى.
وق���ال اإع���الم احل�ش���د يف بي���ان، اإن 
“اجلي����س واحل�ش���د اأطلقا عملي���ة اأمنية 
م�شرتكة ملالحقة خاليا داع�س يف يف جبال 

مال ويران يف حميط ق�شاء تلعفر”.
 واأ�ش���اف اأن “هند�ش���ة امليدان يف 
احل�ش���د ال�شعب���ي �رشع���ت بعملي���ة رف���ع 
العب���وات النا�شفة واملخلف���ات احلربية 

التابعة لتنظيم”. 
واأ�شار بيان احل�ش���د اإلى اأن “هذه 
���ا م���ن احل�ش���د  العملي���ة تاأت���ي حر�شً
ال�شعب���ي لتوف���ر م���دن خالي���ة م���ن 
املخالفات احلربية واملتفجرات �شمن 

قواطع امل�شوؤولية”.

اأ�شي���ب �شخ�ش���ان بج���روح نتيج���ة 
الإط���الق النار يف �شارع جورج اخلام�س يف 
منطق���ة ال�شانزليزي���ه يف و�شط باري�س، 

وفًقا ل�شحيفة “لو باريزيان”.
وقالت ال�شحيف���ة اإن حادث اإطالق 
النار الذي وقع �شب���اح االأحد، اأ�شفر عن 
اإ�شاب���ة �شخ�شني بعمر ال����30 عاًما، مت 
نقلهما اإلى امل�شت�شفى يف حالة خطرة.

مهاجم���ني  اأن  التفا�شي���ل،  ويف 
جمهول���ني اأطلق���وا الن���ار عل���ى �شيارة 
كان فيه���ا ال�شائ���ق وراك���ب، وجده���م 
رجال اإنف���اذ القانون عند و�شولهم اإلى 
مكان احل���ادث فاقدي الوع���ي نتيجة 
نزفهم���ا الكث���ر م���ن ال���دم. وقدمت 
ال�رشطة االإ�شعافات االأولية للجريحني، 
وبعد ذلك نقلتهم���ا اإلى امل�شت�شفى. 
ومتك���ن املهاجمون الذي���ن مل يعرف 
عدده���م بال�شبط من الفرار من مكان 
احلادث، وقالت �شحيفة لوفيغارو اإن 
املهاجمني كان���وا على منت دراجتني 

ناريتني.

ق���ال م�شوؤولون اأفغان اأم�س االأحد 
اإن حرك���ة طالب���ان دّم���رت ج����رًشا على 
طريق �رشيع جن���وب غرب كابول خالل 
هجوم وا�شع النطاق على قوات االأمن، 
م���ا اأدى اإلى قطع حركة امل���رور التي 

تربط العا�شمة وثالث واليات.
وزارة  با�ش���م  املتح���دث  ق���ال 
الداخلي���ة جني���ب داني����س اإن ق���وات 
االأم���ن االأفغانية ت�شدت للهجوم لكن 

املعارك ما زالت جارية.
واأ�شاف اأن �شتة من اأفراد ال�رشطة 
االأفغاني���ة عل���ى االأق���ل، م���ن بينه���م 
قائد �رشط���ة اإح���دى املناط���ق، قتلوا 
يف املع���ارك. وقال م�ش���وؤول اإقليمي، 
اإن ع�رشة على االأق���ل من رجال ال�رشطة 
قتل���وا. واأ�شاف امل�ش���وؤول اأن طالبان 
هاجم���ت ع���دًدا م���ن نق���اط التفتي�ش 
النائي���ة، واأن اخل�شائر قد تكون اأعلى 

من ذلك بكثر.

ق���ال م�شوؤولون اإن م���ا ال يقل عن 
11 �شخ�ًشا لقوا حتفهم يف زلزال وقع 
يف هايت���ي، وبلغ���ت قوت���ه 5.9 درجة 
واأدى اإل���ى انهيار مباٍن يف �شمال ذلك 

البلد الفقر يف منطقة الكاريبي.
وقال جاك�شون هيلر، قائد �رشطة 
منطق���ة �شمال غربي البالد، اإن 7 لقوا 
حتفه���م يف بلدة بورت دي بيه ب�شمال 
هايتي ق���رب مركز الزل���زال، يف حني 
قال وزير الداخلية رينالدو برونيه اإن 
3 لق���وا حتفهم جنوًبا يف بلدة جرو�س 
م���ورين. ه���ذا باالإ�شافة اإل���ى اأكرث من 

100 جريح.
وكان هذا اأحد اأقوى الزالزل التي 
�شهدته���ا هايت���ي من���ذ وق���وع زلزال 
قوت���ه 7 درجات قرب العا�شمة بورت 

اأو برن�س يف 2010.

عملية ع�شكرية �شد خاليا 
“داع�س” يف نينوى

جريحان بحالة خطرة 
باإطالق نار و�شط باري�س

طالبان تدمر ج�رشًا 
وتعزل واليات اأفغانية

11 قتيالً يف زلزال بقوة 
5.9 �شمال هايتي

ميلي�سيات احلوثي حتتجز “10 �سفن نفطية وجتارية”
اإمعاًنا يف جتويع اليمنيني وم�شاعفة اأزماتهم

واأ�ش���ار فت���ح اإل���ى “ال�شفين���ة الت���ي حتمل 
ا�ش���م )distya pushti( الت���ي و�شل���ت اإل���ى 
امليناء بتاري���خ 28 من �شبتمرب املا�شي وحتمل 
عل���ى متنه���ا 10955 طن دي���زل 9025 طن من 

البنزين”.
 RINA( كما حتتجز امليلي�شيات “ال�شفينة
(، التي و�شلت بتاريخ 3 اأكتوبر احلايل، وحتمل 
على متنها 5700 طن م���ن الدقيق وال�شكر، مت 

منع تفريغها من قبل امللي�شيات االنقالبية”.
واأ�ش���ار فت���ح اأي�ًش���ا اإلى احتج���از “ال�شفينة 
)SINCERO(، الت���ي و�شل���ت بتاريخ 26 من 
�شبتمرب املا�شي وحتمل 15025 طن من الديزل، 
 )CARPE DIEM-2( اإ�شافة اإلى ال�شفين���ة
التي و�شل���ت بتاريخ 30 م���ن �شبتمرب املا�شي 

على متنها 19350 طن ديزل..”.
ويحتجز احلوثيون اأي�ًشا “ال�شفينة امل�شماة 
)P V T EAGLE( الت���ي و�شلت بتاريخ 3 من 
اأكتوب���ر احلايل وحتم���ل 7022 طن م���ن الديزل 

و14793 من البرتول..”.

ولفت وزي���ر االإدارة املحلي���ة رئي�س اللجنة 
العلي���ا لالإغاثة اإلى اأن “6 �شف���ن اأخرى.. نفطية 
وجتاري���ة، متت احتجازها خ���الل فرتات متفاوتة 

م���ن الثالثة االأ�شه���ر املا�شية”. واأك���د اأن “هذا 
االإجراء املتعمد من قبل امللي�شيات بالتزامن مع 
خل���ق اأزمة م�شتقات نفطي���ة وفر�س زيادة على 

ر�شوم امل�شتقات و�شلت 60 % وتعزيز ال�شوق 
ال�ش���وداء ل�شالح التجار املوال���ني للملي�شيات، 
اإج���راءات تثق���ل عل���ى كاه���ل ال�ش���كان يف تلك 
املناط���ق وتزي���د من االأزم���ة االإن�شاني���ة يف تلك 

املحافظات”.
واأ�ش���ار اإلى اأن “ه���ذه االإجراءات جزء من مما 
تقوم به ملي�شيات احلوث���ي االإجرامية يوميًّا من 
احتجاز وعرقل���ة لل�شفن النفطي���ة والتجارية يف 
امليناء، وا�شتخدام���ه لتجويع ال�شعب وم�شاعفة 

اأزمات املواطنني يف تلك املحافظات..”.
تل���ك  يف  االإن�ش���اين  “الو�ش���ع  اأن  واأك���د 
اإج���راءات  ب�شب���ب  ���ا  كارثيًّ ب���ات  املحافظ���ات 
امللي�شي���ات االنقالبية وقيامها بخل���ق االأزمات 
واإثقال كاه���ل املواطنني”. ودع���ا فتح من�شقة 
ال�ش���وؤون االإن�شاني���ة التابع���ة لالأم���م املتحدة يف 
اليمن، ليزا غراندي، اإلى “�رشعة التدخل وال�شغط 
على امللي�شيات لالإفراج عن تلك ال�شفن واإفراغ 
حمولتها، وال�شماح بحركة باملرور االآمن لل�شفن 

النفطية واالإغاثية والتجارية يف امليناء”.

• ميناء احلديدة	

باملواد  �سفًنا حمملة  املوالية لإي��ران حتتجز  اأن ميلي�سيات احلوثي  اليمنية،  اأعلنت احلكومة 

الغذائية والنفطية يف ميناء احلديدة، الذي ي�سيطر عليه امل�سلحون غربي البالد.

“ميلي�سيات  اإن  فتح،  عبدالرقيب  لالإغاثة،  العليا  اللجنة  رئي�س  املحلية  الإدارة  وزي��ر  وق��ال 

احلوثي النقالبية حتتجز 10 �سفن نفطية وجتارية يف ميناء احلديدة..”.

اإف��راغ  “من  ال�سفن  منعوا  امل�سلحني  اأن  اليمينة،  الأن��ب��اء  وكالة  نقلته  ت�سريح  يف  واأ���س��اف، 

حمولتها”، موؤكًدا اأن “بع�س ال�سفن حمتجزة منذ ما يقارب من 6 اأ�سهر..”.

قتيالن اإ�رسائيليان باإطالق نار �سمايل ال�سفة الغربية

�سحب ال�سالح من اإدلب.. ف�سائل ت�ستجيب واأخرى ترتقب

جي�س االحتالل ي�شف العملية باخلطرة ويتوّعد

اإن  االإ�رشائيل����ي  اجلي�����س  ق����ال 
����ا م�شلًح����ا قت����ل رج����الً وامراأة  فل�شطينيًّ
اإ�رشائيلي����ني بالر�شا�س واأ�ش����اب امراأة 
اأخ����رى اأم�س االأح����د يف منطق����ة �شناعية 
بالقرب م����ن م�شتوطنة ب����ركان بال�شفة 
الغربي����ة املحتل����ة. واأ�ش����اف اجلي�س اأن 
املهاج����م كان يعم����ل يف م�شن����ع حي����ث 
وق����ع اإط����الق الر�شا�س. وق����ال متحدث 
با�ش����م اجلي�����س يف موؤمت����ر ع����رب الهاتف 
م����ع �شحفي����ني اأجانب بع����د �شاعات من 

الواقعة اإن الرجل وامل����راأة فارقا احلياة 
امل����راأة  وُنقل����ت  بجراحهم����ا.  متاأثري����ن 
امل�شاب����ة اإل����ى امل�شت�شف����ى حي����ث قال 
االأطباء اإن جراحها ال ت�شكل تهديًدا على 
حياتها. وقال اجلي�س يف بيان ”كان هذا 
هجوًما اإرهابيًّا خطًرا“. وو�شف امل�شلح 
باأن����ه �ش����اب فل�شطيني م����ن اإحدى قرى 
ال�شف����ة الغربية يف 23 من العمر، م�شًرا 
اإل����ى اأنه ال ي����زال طليًق����ا. كذلك، و�شف 
رئي�����س احلكوم����ة االإ�رشائيلي����ة، بنيامني 
نتنياه����و، العملي����ة باخلط����رة، متوعًدا 

بالو�شول اإلى منفذها وحما�شبته.
وق����ال نتنياه����و اإن “ق����وات االأم����ن 
تطارد القاتل احلق����ر. اإنني متاأكد باأنه 
�شيتم اإلقاء القب�����س عليه، وباأنه �شتتم 
حما�شبت����ه قريًب����ا”. واأظه����رت لقط����ات 
م�شورة لكامرا مراقبة بثها التلفزيون 
االإ�رشائيل����ي رج����الً يحم����ل م�شد�ًش����ا وهو 
يهبط الدرج ويهرب بعيًدا عن امل�شنع.

ومنطق����ة ب����ركان ال�شناعية متاخمة 
مل�شتوطنة ب����ركان وتاأ�ش�ش����ت يف مطلع 

الثمانينات.

قال���ت “اجلبه���ة الوطني���ة للتحري���ر”؛ وه���ي 
ائتالف جمموعات تن�شط يف حمافظة اإدلب ال�شورية 
وحميطها، اإن الف�شائل املعار�شة ت�شتمر يف �شحب 
�شالحه���ا الثقي���ل م���ن املنطق���ة العازل���ة املرتقبة 
�شمال غرب���ي البالد، يف عملية �شت�شتم���ر عدة اأيام. 
وتو�شل���ت رو�شيا وتركيا قبل 3 اأ�شابيع اإلى اتفاق 

جّن���ب حمافظة اإدلب وحميطها هجوًما وا�شًعا لّوحت 
به دم�شق، وين�س على اإقامة منطقة منزوعة ال�شالح 
بعمق ي���رتاوح بني 15 و20 كيلوم���ًرا على خطوط 
التما�س ب���ني قوات النظ���ام والف�شائل املعار�شة 

حول اإدلب.
ويتوّج���ب على كافة الف�شائ���ل �شحب �شالحها 
الثقي���ل منها يف مهل���ة اأق�شاها العا�رش م���ن اأكتوبر 

اجلاري، وفق ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.
وقال املتحدث با�شم اجلبهة الوطنية للتحرير، 
ناج���ي م�شطفى: “بداأنا �شحب ال�ش���الح الثقيل، اأي 
اإرج���اع ال�شالح الثقيل املوجود يف املنطقة امل�شماة 
مبنزوعة ال�ش���الح اإلى املقرات اخللفية للف�شائل”. 
واأ�ش���ار اإل���ى اأن العملية “�شت�شمر لع���دة اأيام، على 
اأن يبق���ى ال�شالح الثقيل م���ع الف�شائل يف املقرات 

اخللفية”.
ومل تعلن هيئة حترير ال�ش���ام االإرهابية )جبهة 
الن�رشة �شابقا(، التي ت�شيطر مع جمموعات مت�شددة 
اأخرى على 70 % من املنطقة العازلة املرتقبة، اأي 
موقف ر�شم���ي من االتفاق الرو�ش���ي الرتكي ب�شاأن 
اإدلب، لكنها اأعربت �شابًقا عن رف�شها “امل�شاومة” 

على ال�شالح، معتربة االأمر مبثابة “خط اأحمر”.

االإي���راين  الربمل���ان  يف  النائ���ب  ك�ش���ف 
ه���ادي به���ادري عن طلب���ات ال�شتج���واب اأغلب 
وزراء حكوم���ة ح�ش���ن روحاين، االأمر ال���ذي يهّدد 
باإ�شقاطها م���ن خالل �شحب الثق���ة، على خلفية 
االأزمات االقت�شادية واملعي�شية وتدهور العملة 

وتوقف ال�شناعات يف البالد.
وقال به���ادري يف ت�رشيحات لوكالة “ايلنا” 
اإن التواقي���ع الالزم���ة ُجمع���ت ال�شتج���واب وزراء 
ال�شناع���ة والنفط والتج���ارة والنق���ل والتعليم 
والداخلية، كما يتم العمل على ا�شتجواب الوزراء 
االآخري���ن. واعترب به���ادري اأن روح���اين يجب اأن 
يقدم بدائل لوزيري العمل واالقت�شاد، للحيلولة 
دون ح���دوث ف���راغ يف احلكوم���ة، مما ق���د يدفع 
التي���ار االأ�شويل املت�ش���دد ملحاولة �شحب الثقة 

منه���ا. واأ�ش���ار الأنب���اء تتحدث عن طل���ب روحاين 
تاأجي���ل اال�شتجوابات حتى يقوم بتعديل وزاري، 
وه���ذا يعن���ي اأن اليومني املقبل���ني �شي�شهدان 
اأحداًثا مهمة. وذّكر بهادري، الذي ينتمي للكتلة 
االإ�شالحي���ة يف الربملان االإي���راين، اأنه بالرغم من 
مرور �شهرين على �شحب الثقة من وزيري العمل 
واالقت�ش���اد ما زال من�شباهما �شاغرين. واأو�شح 
اأن���ه يف ح���ال �شح���ب الثق���ة ع���ن 5 وزراء، ين�س 
القانون عل���ى اإعادة ت�شكي���ل احلكومة وطرحها 
اأم���ام الربمل���ان للت�شوي���ت على منحه���ا الثقة 
جمدًدا. وتتزايد ال�ضغوط على حكومة روحاين يف 
ظ���ل تفاقم االأزمة املعي�شية عق���ب انهيار �شعر 
العمل���ة املحلي���ة )الري���ال االإيراين( حي���ث اأعلن 
م�شوؤول���ون اأن القدرة ال�رشائية للعمال انخف�شت 
بن�شب���ة 90 % خ���الل االأ�شه���ر ال�شت���ة املا�شية. 

كم���ا ارتفعت اأ�شعار ال�شلع وامل���واد الغذائية ما 
ب���ني 50 % و100 %، وفًقا لالأرق���ام الر�شمية، 
مما دفع باحلكومة للتفك���ر بتوزيع 10 ماليني 
ا على  بطاق���ة متوينية بقيم���ة 7 دوالرات �شهريًّ
املواطنني و�شط انتق���ادات باأنه اإجراء غر كاف 

وال يحل االأزمة املعي�شية.
يذكر اأن الرئي�س االإيراين ح�شن روحاين كان 
قد ح�رش اأمام الربملان يف 28 اأغ�شط�س املا�شي، 
ورد عل���ى اأ�شئل���ة الن���واب ح���ول اأزم���ات الغالء 
والبطالة وارتفاع اأ�شعار العملة االأجنبية وانهيار 

العملة املحلية والركود والتهريب.
واأعل���ن النواب اأنه���م مل يقتنع���وا باأجوبة 
الداخلي���ة  االأزم���ات  كل  رب���ط  الأن���ه  روح���اين 
ب�”موؤام���رة خارجي���ة” وبالعقوب���ات و�ضغ���وط 

اأمركا على طهران. 

حكومـة روحانـي مهـددة بالسقـوط
دبي ـ العربية نت:

بركان ـ رويترز:

بيروت ـ اف ب:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

م�شدر �شعودي يرد على مزاعم تركية ب�شاأن مقتل خا�شقجي

نف���ى م�شدر م�ش���وؤول يف القن�شلية العامة للمملك���ة العربية ال�شعودي���ة يف اإ�شطنبول الت�رشيحات 
الت���ي ن�رشتها وكالة رويرتز، نق���اًل عن م�شوؤولني اأتراك، باأن املواطن ال�شعودي جمال خا�شقجي قد ُقتل 
يف القن�شلي���ة ال�شعودي���ة يف اإ�شطنبول. وا�شتهجن امل�شدر ب�شدة هذه االتهام���ات العارية من ال�شحة، 
و�شّكك امل�شدر باأن تكون هذه الت�رشيحات �شادرة من م�شوؤولني اأتراك مطلعني اأو خمول لهم الت�رشيح 
عن املو�شوع. وفًقا لوكالة االأنباء ال�شعودية )وا�س(. وك�شف امل�شدر اأن وفًدا اأمنيًّا مكوًنا من حمققني 
�شعودي���ني و�شل���وا ال�شبت املا�شي الإ�شطنب���ول بناًء على طل���ب اجلانب ال�شع���ودي وموافقة اجلانب 
الرتكي ال�شقيق م�شكوًرا للم�شاركة يف التحقيقات اخلا�شة باختفاء املواطن ال�شعودي جمال خا�شقجي.

واأك���د امل�ش���در حر�س اململكة على �شالم���ة مواطنيها اأينم���ا كانوا ومتابعة ال�شلط���ات ال�شعودية 
املخت�شة لهذا ال�شاأن ومعرفة احلقيقة كاملة. واأظهر فيديو مت ت�شويره من داخل القن�شلية ال�شعودية 

يف ا�شطنبول عدم وجود، جمال خا�شقجي، داخل القن�شلية.

دبي ـ وكاالت:

• فل�شطينيون عند نقطة تفتي�س بالقرب من موقع الهجوم يف ال�شفة	

• روحاين خالل م�شاءلته يف الربملان	



تنطلييق مسيياء اليييوم )اإلثنيين( 
الثانييية من  الجوليية  منافسييات 
دوري زييين الدرجيية األوىل لكرة 
السييلة، عيير إقاميية مباراتن، إذ 
يلتقي حامل اللقب املنامة بفريق 
البحرين عن السيياعة السادسيية 
مساًء، ويليها مبارشة لقاء االتحاد 
وسرتة عند السيياعة 7:45 مساًء، 
وتقام املباراتييان عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
وتسييتكمل مباريات الجولة بعد 
غييٍد األربعيياء بلقيياءي النجميية 
الحالة وسامهيج،  ومدينة عيىس، 
عييىل أن تختتييم املواجهييات يف 
اليوم التايل عر مبارايت النويدرات 
األهييي  الشييباب،  ومنتخييب 

واملحرق.

وسيييغيب عيين مجريييات هذه 
الجوليية فريييق الرفيياع لخضوعه 
إىل الراحيية اإلجبارييية وفق نظام 

املسابقة.
ويف املباراة األوىل، سيييكون حامل 
العييادة  فييوق  اللقييب مرشييًحا 
لتخطي منافسه اليوم؛ عطًفا عىل 
الفني  واملستوى  اإلمكانات  فارق 

بن الفريقن.
ويحمل املنامة نقطتن يف رصيده 
بعد الفوز عىل النجمة يف الجولة 
االفتتاحية، فيييام يدخل البحرين 
اللقاء بنقطة واحدة من الخسارة 

أمام النويدرات.
ويقييود تدريب املناميية الوطني 
عقيل ميالد الييذي من املؤمل له 
أن يعطييي العبي الشييباب فرصة 

كبييرة للمشيياركة اليييوم، فيييام 
يقييود تدريب البحرييين الوطني 
عبدالكريم العنزور الذي يأمل يف 
الخروج من اللقاء بأقىص استفادة 

فنية لفريقه.
ويف املباراة الثانية، يسعى االتحاد 

الييذي يعيش اسييتقرارًا فنيًّا كبرًا 
اإليجابييية  انطالقتييه  ملواصليية 
وتحقيق فوزه الثيياين عىل التوايل 

حينام يواجه سرتة.
وسييراهن االتحاد عىل املعنويات 
العالييية لالعبيه بعييد الفوز عىل 
الحاليية يف الجوليية املاضية وهو 
ما سيييمنحهم دفعيية قوية الليلة 
من أجييل الفوز وحصييد نقطتن 

جديدتن.
يف املقابل، يفتش بحارة سرتة عن 
أمام  املاضييية  الخسييارة  تعويض 
الرفاع، وتحقيق االنتصار األول له 

بدوري السلة.
الرصيب  املييدرب  االتحاد  ويقييود 
ديجان توميك، فيام يتوىل تدريب 

سرتة الوطني عي عبدالغني.

لقاءان في افتتاح الجولة الثانية لدوري السلة

حامل اللقب يواجه البحرين... واالتحاد أمام سترة
محمد الدرازي

علي مجيد

السنة العاشرة - العدد 3646 
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تعرض العب منتخبنا الوطني ونادي باربار األول لكرة اليد محمد حبيب لإلصابة خالل تدريبات فريقه 
استعداًدا للموسم الريايض 2019/2018.

وكان حبيب يتدرب بشكل اعتيادي يوم الجمعة املايض برفقة زمالئه يف صالة النادي بقيادة املدرب الوطني 
سيدعي الفالحي، ولكنه تعرض لإلصابة بعد سقوط زميله عىل رجله، ليسقط حبيب عىل األرض متأملًا من 

اإلصابة.
ولدى سؤال “البالد سبورت” عن مدى اإلصابة التي تعرض لها الالعب، أجاب مدير الفريق عي الجوكم بأن 
التشخيص الذي خضع له حبيب عند اختصايص العالج الطبيعي خليل ربيع قد تبن أنه يعاين من متزق يف 
رجله، وعىل إثره سيغيب الالعب عن صفوف باربار خالل الجوالت األوىل من املسابقة التي تنطلق اليوم.

وسيلعب باربار “حامل اللقب” بعد غٍد األربعاء أمام فريق سامهيج.

“ح�����ب�����ي�����ب ب���������ارب���������ار” ي������ت������ع������ّرض إلص�����اب�����ة

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

وّجييه رئيس مجلييس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة السييلة سمو الشيخ 
عيىس بن عي بن خليفة آل خليفة، 
بتخصيص ريع مباراة فريق املحرق 
مع نظره فريق األهي، التي ستقام 
يييوم الخميييس املقبل، عييىل صالة 
زين لكرة السلة بأم الحصم، ضمن 
الجولة الثانية لدوري زين، لجمعية 
البحرين ملكافحيية الرسطان، وذلك 
بالتزامن مع شييهر التوعية برسطان 
الثدي املوافق شييهر أكتوبر من كل 

عام.
وتأيت هذه املبادرة من قبل سييموه 
ضمن األهييداف النبيلة التحاد كرة 
السييلة يف إطار التعاون املشرتك مع 
جمعية البحرين ملكافحة الرسطان، 
لتحقيييق الرشاكيية املجتمعييية بن 
قطاعات  وبقييية  الريايض  القطيياع 
املجتمع املييدين، وذلك من منطلق 
املسييؤولية االجتامعية التي يتبناها 
سموه تجاه املجتمع البحريني، إمياًنا 
من سييموه بأهمية إسييهام القطاع 

الريايض يف األعامل اإلنسانية.
ويشّكل ريع املباراة مساهمة لدعم 
باعتبارها  الجمعية  وأعامل  أنشطة 

مؤسسيية طوعية غر ربحية عملت 
جاهدة منذ انطالقها يف 1989 حتى 
يومنييا الحييايل عىل توفيير التعليم 
أسباب  للجمهور حول  واملعلومات 
املرض، والعالج، وطرق الوقاية منه.
وسييرتدي العبو الفريقيين وحكام 
املباراة أطقاًم خاصة تحمل األلوان 
الوردييية التييي تتخذ شييعارًا لهذه 
الفعالييية، يف إطييار تكاتف الجهود 
للتوعييية مبرض الرسطييان، وخاصة 
رسطان الثييدي، والطرق التي تقلل 
من مخاطيير اإلصابة بييه، وتحفيز 

النساء عىل الكشف املبكر عنه.
ويبذل االتحاد البحريني لكرة السلة 
جهييوًدا كبرة يف إطار اسييتعداداته 
الفعاليييات  إلطييالق حزميية ميين 
بالتوعوييية  الخاصيية  واألنشييطة 
والوقاية من الرسطان، بالتعاون مع 
املرض،  ملكافحة  البحرييين  جمعية 
وذلييك يف إطار التظاهرة السيينوية 
بجميييع أنحيياء العامل خالل شييهر 
أكتوبيير؛ ملكافحيية رسطييان الثدي 
ورفييع درجة الوعي ميين مخاطره، 
عر الوقاية وطرق الكشييف املبكر 

للمرض والعالج.
ويهدف اتحاد السلة من إحياء هذه 
الفعالية السنوية إىل تثقيف وتوعية 
النيياس إىل مثييل هييذه األمييراض؛ 
للمساعدة يف اكتشييافها يف املراحل 

األوىل ما يسهل عالجها.
وضميين حزمة الفعاليات، سيييقوم 
وفد من اتحيياد كرة السييلة برفقة 
عييدد من أعضيياء ونجييوم منتخبنا 
الوطني األول بزيارة املرىض املصابن 
بالرسطان يف مستشييفى السلامنية 

الطبي وتقديم بعض الهدايا لهم.

تخصيص عائد مباراة المحرق واألهلي ل� “مكافحة السرطان”
تجسيًدا للشراكة المجتمعية وتحقيًقا ألهداف اتحاد السلة النبيلة

اتحاد السلة          المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي

مفاجأة... جاسم السالطنة “أهالوي”
علي مجيد

فاجأ العب منتخبنا الدويل لكرة 
اليد جاسم السالطنة الوسط 

الريايض بالتعاقد مع النادي األهي 
ليمثل صفوفه يف املوسم الريايض 
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وكان الالعب نفسه قد رصح يف إحدى 

الصحف املحلية قبل يومن فقط 
بقرب تعاقده مع نادي الشباب وما 

هي إال ساعات قليلة عىل ذلك إال 
أنه وبهذه الخطوة قد أغلق موضوع وجهته رسميًّا. وجرت مراسم توقيع العقد مساء 

أمس األحد يف مقر النادي األهي باملاحوز بحضور بعض أعضاء مجلس اإلدارة والالعب 
نفسه. وبذلك سيواصل السالطنة يف صفوف األهي للموسم الثاين عىل التوايل. وبوجود 

السالطنة مع األهي، فإن األخر ارتفعت أسهم حظوظه يف املنافسة عىل األلقاب املحلية 
)الدوري والكأس( بعدما خرج من املوسم املايض خايل الوفاض، كون الفريق اآلن مؤهاًل 
لذلك بعدما تعاقدت اإلدارة األهالوية مع 4 العبن آخرين وهم عي عبدالقادر ومحمد 

املقايب والحارس تيسر محسن وفيصل محمد، فضاًل عن األسامء املوجود يف صفوفه وأبرزها 
صادق عي وحسن فخر وسيد أحمد فائق وحسن السامهيجي والحارس الخرة صالح 
عبدالجليل. وكان السالطنة قد تدرب يف الفرتة األخرة مع فريق الشباب بقيادة مدربه 

أمن القالف وخاض عدد من املباريات التجريبية معه بعدما تباطأت مفاوضاته مع األهي 
يف األيام األوىل إال أن األمور ُحسمت اآلن وقبل لقاء األهي بفريقه “األم”.

محمد حبيب

محمد بن عبدالرحمن وسيدأنور شرف يدعمان الحملة

العبو األهلي يدعمون الحملة ويدعون الجماهير للمباراة

العبو المحرق يدعمون الحملة ويدعون الجماهير للمباراة

أكد رئيس نادي الشباب مرزا 
أحمد أن مرشوع الصالة الرياضية 

الجديدة سينتهي بشهر نوفمر 
املقبل بحسب االتفاق مع مقاول 
املرشوع الذي ينص عىل االنتهاء 

منه خالل عام من بدء العمل به، 
موضحا أن “البناء” من املفرتض أن 

ينتهي الشهر القادم، لكن اكتامل 
الصالة بصورة نهائية مع تركيب 

الكهرباء وباقي الخدمات األخرى 
رمبا يستغرق وقتا أطول.

وأضاف أحمد لي “البالد سبورت” أن 

الصالة الرياضية متعددة األغراض 
ستكون مخصصة للتدريبات لفرق 

كرة اليد والكرة الطائرة وكرة 
القدم داخل الصاالت وستضم 
غرف لتبديل الالعبن ومكاتب 

إدارية واملرافق األخرى األساسية، 
موضحا بأن الصالة ستسهم يف 
تسير الحصص التدريبية بكل 

سالسة ويرس يف ظل وجود صالة 
واحدة حالياً تتدرب عليها جميع 

فرق النادي سواء الفئات السنية أو 
فرق الرجال وهو ما يعرقل تطبيق 

خطط وبرامج األجهزة الفنية، الفتا 
النظر إىل استخدام الصالة من 

قبل فريق الصاالت لكرة القدم إىل 
جانب اليد والطائرة.

وعن آخر املستجدات املتعلقة 
باملشاريع االستثامرية، قال رئيس 

النادي أن مرشوع املجمع التجاري 
سيتم الرشوع فيه خالل الفرتة 

القادمة بعدما قام املستثمر وهو 
رشكة نجيب وسعيد املرزوق 

للتجارة بتسوير األرض قبل ثالثة 
أيام متهيدا للبدء يف أعامل البناء.

وأما بخصوص مرشوع املحالت 
التجارية الواقعة عىل الشارع 

العام )شارع البديع( قال مرزا 
أحمد بأن املستثمر وهو رشكة 

تفكر للمقاوالت قد بدأت أعامل 
البناء ومن املؤمل أن يتم االنتهاء 
منه خالل الفرتة القادمة، موضحا 

بأن النادي وبحسب االتفاقية 
املرمة بن املستثمر ووزارة شئون 

الشباب والرياضة فإن املستثمر 
سيدفع للنادي قيمة ايجار األرض 

وهو )املستثمر( من سيقوم 

بعملية تحصيل اإليجارات من 
اصحاب املحالت، موضحا بأن 

النادي مل يتسلم أي عائد مايل من 
املستثمرين، ومن املؤمل أن تقوم 

رشكة تفكر للمقاوالت برصف 
أوىل الدفعات املالية قريبا، منوها 

إىل أهمية املرشوعن يف تحسن 
مداخيل النادي نسبيا والوفاء 

بالتزاماته عىل أكمل وجه خصوصا 
وأن نادي الشباب مل يكن لديه 
طوال الفرتة املاضية اي مرشوع 
ميرزا أحمداستثامري رغم أنه ناد منوذجي.

اكتمال صالة الشباب الشهر المقبل وبدء العمل بالمشروع االستثماري
حسن علي

من مراسم توقيع العقد
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21 ع���ب���دال���ع���ال ب���ط���ل ف�������ردي “ال���ب���ح���ري���ن ال���م���ف���ت���وح���ة”
مدينة عيسى          اتحاد التنس

حقق الالعب املتميز جابر عبدالعال 
لقب بطولة البحرين املفتوحة 

للناشئني للفئات السنية تحت 14 
سنة يف منافسات الفردي التي 

نظمها االتحاد البحريني للتنس عىل 
مالعبه بجامعة بوليتكنك البحرين 

مبدينة عيىس مساء أمس األول بعد 
فوزه عىل الالعب أنشومان سوناوان 

بنتيجة 10 مقابل 5 أشواط. ويف 

منافسات الزوجي حقق لقب 
البطولة يف هذه املسابقة الثنايئ 

أنشومان وروشيكش سوناوان 
بعد فوزهام يف املباراة الختامية 

عىل الثنايئ جابر عبدالعال وحمزه 
مصطفى.

وشهدت املباريات النهائية منافسات 
قوية بني الالعبني، حيث قدموا 

مستويات رائعة، مؤكدين بذلك 

االستعداد الكبري لخوض منافسات 
هذه البطولة وتحقيق أفضل النتائج 

فيها.
وتوج أمني الرس العام باالتحاد 
البحريني للتنس فؤاد الرويعي 

الالعبني الفائزين باملراكز األوىل، 
حيث أعرب الرويعي عن سعادته 

مبا قدمه الالعبون يف منافسات 
البطولة من جدية والتزام 

ومستويات فنية عالية، وقال 
“شاهدنا منافسات مثرية بني 

الالعبني الذين حرصوا باملشاركة يف 
هذه البطولة، حيث يحرص اتحاد 
التنس وبرئاسة سمو الشيخ أحمد 

بن محمد بن سلامن آل خليفة 
ونائبه الشيخ عبدالعزيز بن مبارك 

آل خليفة وبالتنسيق مع الجهاز 
الفني باالتحاد البحريني للتنس 

بإقامة وتنظيم هذه املسابقات 
لفئات الناشئني التي ستتبعها 

مسابقات وبطوالت أخرى للفئات 
السنية املختلفة التي تساهم 
بدورها يف اكتشاف املتميزين 

والخامات املوهوبة، وهذا يتامىش 
مع خطط واسرتاتيجيات مجلس 
اإلدارة املوضوعة لتطوير اللعبة 

والالعبني ورفع مستوياتهم”.

)اإلثنني(  الي��وم  األنظ��ار  تتجه 
البحريني  نحو صال��ة االتح��اد 
لك��رة اليد ملتابع��ة لقاء األهيل 
والشباب، وذلك يف متام الساعة 
7 مس��اًء وقب��ل ذلك س��يقص 
فريق��ا االتح��اد وتوبيل رشيط 
املباري��ات عند الس��اعة 5.30، 
وذلك لحساب الجولة األوىل من 
الدور التمهي��دي لدوري أندية 
الدرجة األوىل للموسم الريايض 

.2019/2018

األهلي والشباب

لق��اء الي��وم ل��ن يختل��ف عن 
بينه��ام  الس��ابقة  اللق��اءات 

رغ��م املتغ��ريات الحاصل��ة يف 
األصف��ر، فاألخ��ري متك��ن م��ن 
التعاق��د م��ع خمس��ة العب��ني 
وه��م عيل عبدالق��ادر ومحمد 
املقايب والحارس تيس��ري محسن 
وفيصل محمد باإلضافة لجاسم 
الس��الطنة، فيام امل��اروين لديه 
وّج��ه جديد متمث��ل يف محمد 
ج��واد ال��ذي ت��م التعاقد معه 
ولع��ب باملوس��م امل��ايض م��ع 

التضامن وقبل ذلك البحرين.
األه��يل يدخ��ل موقع��ة اليوم 
ويف جعبت��ه إصابتان وهام عيل 
حس��ني ومحمد املق��ايب، ولكن 
مدرب��ه الجزائ��ري زيك عب��ادة 

ميتلك عدة أس��لحة يواجه فيها 
خصمه متمثل��ة يف صادق عيل 
وحس��ني فخر وعيل عبدالقادر 
وفيصل محمد وسيد أحمد فائق 
وحسن الس��امهيجي والحارس 
الخبري ص��الح عبدالجليل وعيل 
عبداله��ادي  وع��يل  امل��والين 
الوج��وه  وبع��ض  والس��الطنة 
الشابة. وعىل الطرف اآلخر، فإن 
م��درب الش��باب الوطني أمني 
بأوراقه  اليوم  القالف س��يلعب 
املوجودة بني يديه وهي أحمد 
القم��ر وآدم  حم��زة ومحم��د 
النش��يط وعبدالل��ه الس��الطنة 
ياس��ني  وعبدالله  وأحمد جالل 

ومحم��د جواد وبع��ض الوجوه 
الصغرية.

املعطي��ات  وبحس��ب  لق��اء 
واألس��امء املطروحة فإن الكفة 

متيل بكل تأكي��د لكتيبة األهيل 
املدجج��ة بالنجوم ولكن هذا ال 
مينع من رؤية لقاء ندي كام هو 
حال مواجهات الطرفني سابًقا. 

االتحاد وتوبلي

لقاء يب��دو متكافًئا للغاية يف ظل 
ع��ودة االتحاد لغامر مس��ابقات 
الدرج��ة األوىل بع��د توقف دام 
موس��مني بوج��ه ش��بايب ممزوج 
ببعض العنارص القدمية التي متتلك 
بعض الخربة ج��راء لعبها يف عدة 
أندية باملوسمني املاضيني، وتوبيل 
ه��و اآلخر يع��ول ع��ىل عنارصه 
الش��ابة والصاعدة يف ظل تشتت 
العبيه الخربة يف املواس��م املاضية 
وتوقف بعضها عن اللعب ورحيل 
البع��ض اآلخر ع��ن صفوفها كام 
حدث مؤخرًا بانتقال نجم صفوفه 

أحمد موىس إىل باربار.

األنظار نحو لقاء األهلي والشباب واالتحاد يالقي توبلي
ف���ي اف���ت���ت���اح ال������دور ال��ت��م��ه��ي��دي ل������دوري ال��ي��د

علي مجيد

بدأ االتح��اد اإليطايل للكرة الطائرة يف 
تطبيق اس��تخدام “البطاقة الخرضاء” 
يف ال��دوري املح��يل لتعزي��ز قيم��ة 
اللع��ب النظي��ف وقواع��د التنافس 
الرشيف يف منافس��ات الكرة الطائرة 
حيث تش��هر البطاقة الخرضاء ملكافأة 
سلوك الالعبني الذين يحرتمون قرارات 
الح��كام مقارنة م��ع البطاقة الحمراء 
التي تؤدي إىل الطرد والبطاقة الصفراء 

التي هي عبارة عن لفت نظر.
وقال الحكم الدويل البحريني املصنف 
م��ن الفئ��ة )A( عىل مس��توى العامل 
جعف��ر ابراهي��م ان لجن��ة القواع��د 
باالتح��اد ال��دويل مل تص��در أي قرار 
رس��مي به��ذا الخص��وص، حيث ان 
االتح��اد اإليط��ايل ق��ام بتجربة هذا 
النظ��ام من تلق��اء نفس��ه، وهو من 
االتح��ادات الت��ي دامئا ما تب��ادر إىل 
س��ن مثل تلك القوان��ني والترشيعات 
الجديدة التي تخدم اللعبة وتجربتها 
يف مالعبه ليتم رفع مقرتح بهذا الشأن 
الحقا إىل لجن��ة القواعد ملعرفة مدى 

إمكانية تطبيق هذا القانون.
وأض��اف ابراهيم ل� “البالد س��بورت” 
ح��ول البطاقة الخرضاء ) تش��هر تلك 
البطاقة يف ح��ال قام الالعب بارتكاب 

خطأ ما مثل ملس��ك الشبك أو تعدي 
وبادر ع��ىل الفور باالعرتاف واإلعتذار 
للحك��م فإنه ينال تل��ك البطاقة التي 
تعكس التزام الالعب بالروح الرياضية 

واللعب النظيف...(.
وذك��ر ابراهي��م أنه خ��الل التحكيم 
يستخدم هذا األسلوب شخصيا ولكن 
بطريقة مغايرة مضيفا ) عندما يرتكب 
أي العب خطأ يس��تحق عليه البطاقة 
الصف��راء وهو من الالعب��ني امللتزمني 
بال��روح  باألخ��الق واملش��هود له��م 
الري��ايض والس��لوك القوي��م داخ��ل 
امللع��ب ويتص��ف باله��دوء فإنني ال 
ألجأ بإشهار البطاقة الصفراء يف وجهه 
م��ن املرة األوىل، والتي هي عبارة عن 
لفت نظر وأقوم بلفت نظره ش��فهيا، 
وأما الالع��ب املعروف بالس��لوكيات 
املعاكس��ة فينبغي أن يواجه بالشدة 

والرصامة..(
وأضاف ابراهي��م أن البطاقة الخرضاء 
تعترب عامل ايجايب ومس��اعد يف نجاح 
أداء الحك��م، فعندم��ا يعرتف الالعب 
اإليجايب  بالس��لوك  ويلت��زم  بأخطائه 
فإنه يس��اعد الحكم بص��ورة كبرية يف 
الوصول باملباراة إىل بر األمان والتقليل 

من األخطاء قدر اإلمكان.

التصمي��م  لجن��ة  اس��تعرضت 
واملطبوعات ولجنة الس��كن والضيافة 
واملراس��م التابعتني للجن��ة التنفيذية 
للنس��خة الخامس��ة من بطولة العامل 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة للهواة مع 
وف��د االتحاد ال��دويل لفن��ون القتال 
املختلط��ة، التحضريات التي س��تقوم 
بها اللجنتني للبطول��ة، التي تحتضنها 
مملكة البحرين ضمن أس��بوع بريف 
ال��ذي ينظمه االتحاد  الدويل للقتال، 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلطة 
BMMAF بالتعاون مع اتحاد القتال 
الشجاع BRAVE املنبثق عن منظمة 
 KHK خال��د ب��ن حم��د الرياضي��ة
لفنون  ال��دويل  SPORTS واالتح��اد 
القت��ال املختلطة، يف الف��رتة -11 18 
نوفمرب املقبل عىل صالة مدينة خليفة 

الرياضية.
 جاء ذلك يف االجتامع الذي عقد بفندق 
بحضور  الجفري”  ج��اردن-  “ويندهام 
التصمي��م واملطبوعات  لجن��ة  رئيس 

الس��كن  ورئي��س  دعي��ج  يوس��ف 
عبدامللك  محمد  واملراس��م  والضيافة 
مع مديرة االتصال والتسويق باالتحاد 
الدويل لفن��ون القتال املختلطة إزبيال 

كارنورث وأعضاء اللجنتني.
 ويف بداي��ة االجت��امع، ق��ّدم كل من 
التصمي��م واملطبوعات  لجن��ة  رئيس 
الس��كن والضيافة واملراس��م  ورئيس 
رشًح��ا مفص��اًل ع��ن عم��ل اللجنتني 

أثناء اإلع��داد والتحضري وبعد انطالق 
البطولة. بعدها تم مناقشة املتطلبات 
التي قدمتها مديرة االتصال والتسويق 
باالتحاد الدويل، من أجل إضافتها عىل 
خطة اللجنتني، مبا يس��هم يف تحقيق 
التناغم بني عمل اللجنتني ومتطلبات 
ال��دويل، وذلك لالس��تعداد  االتح��اد 
بالشكل املناسب لهذا الحدث العاملي 
الذي تستضيفه البحرين للمرة الثانية 

عىل التوايل، بعد نجاح النسخة الرابعة 
التي أقيمت يف نوفمرب العام املايض.

 من جانبه، قال رئيس لجنة التصميم 
الس��يد يوس��ف دعيج:  واملطبوعات 
“إن اللجنة ترشف عىل إعداد تصاميم 
املطبوعات، عىل الشكل الذي يحفظ 
الهوية الخاصة لهذه البطولة ويساهم 
إبرازها بصورة مميزة تساهم يف نجاح 
ه��ذا التجمع الري��ايض العاملي الذي 
يقام للمرة الثاني��ة عىل أرض مملكة 

البحرين”.
 من جهته، قال رئيس السكن والضيافة 
واملراسم محمد عبدامللك: “إن اللجنة 
لديه��ا فري��ق عم��ل يتمت��ع بالخربة 
الكافي��ة يف هذا الجان��ب، الذي يعد 
من أهم الجوانب الرئيسية لنجاح أي 
فعالية، وبالتايل فإن اللجنة س��تحرص 
عىل تهيئة األمور التي تضمن س��المة 
س��ري العمل، مبا يتوافق مع تطلعات 
اللجنة التنفيذية الرامية إلنجاح هذه 

البطولة”.

البطاقة الخضراء... جديد مالعب الطائرة

”IMMAF“ استعراض التحضيرات لعالمية الهواة مع وفد

حسن علي

اتحاد فنون القتال المختلطة           المركز اإلعالمي

حكم إيطالي يشهر البطاقة الخضراء

جانب من االجتماع

“األولمبي” يغادر إلى بطولة 
الكويت الودية

اتحاد الكرة- اللجنة اإلعالمية: غادر منتخبنا األوملبي لكرة 
القدم، أمس )األحد( إىل الكويت؛ للمشاركة يف البطولة 

الدولية الودية )عودة األوملبي(، التي ينظمها االتحاد 
الكويتي لكرة القدم خالل الفرتة 9 حتى 16 أكتوبر 

الجاري مبشاركة املنتخبات األوملبية للبحرين والكويت 
والسعودية.

ويرتأس وفد منتخبنا األوملبي، نائب رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية ورئيس لجنة 

املنتخبات الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة.
ويضم وفد منتخبنا مدير املنتخب األوملبي الشيخ أحمد 

بن عيىس آل خليفة، مدرب املنتخب األوملبي سمري شامم، 
مساعد مدرب املنتخب األوملبي بدر خليل، مدرب اللياقة 

محمد السالمي، مدرب الحراس عبدالله بالل، اإلداري 
خالد شاهني، اختصايص العالج الطبيعي عبدالله عرفة، 

املنسق اإلعالمي أحمد مهدي، املدلك “أنيميش” وعامل 
املهامت “إميان”.

واختار املدرب سمري شامم قامئة مكونة من 23 العًبا هم: 
عبدالرحمن األحمدي، حمزة الجنب، محمد الشاميس 

وعيل مفتاح )املحرق(، حسني جميل )الشباب(، محمد 
مرهون، حمد شمسان، جاسم نور وعدنان فواز )الرفاع(، 

يوسف حبيب، سيد هاشم عيىس وأحمد حبيب )املالكية(، 
عبدالعزيز الكندري وأحمد صالح )مدينة عيىس(، 

سيد إبراهيم علوي وعيل حسن يحيى )األهيل(، أحمد 
الرشوقي )البديع(، مصعب عمر وجاسم خليف )الرفاع 

الرشقي(، سيد محمد أمني )سرتة(، عامر محمد )املنامة(، 
أحمد بوغامر )الحد( ومحمد الحردان )اف يس سفانتول 

املولدويف(.
وبحسب برنامج مباريات املنتخب األوملبي يف البطولة، 
فإن مباراة االفتتاح ستجمعه بصاحب الضيافة منتخب 
الكويت األوملبي يوم الثالثاء املوافق 9 أكتوبر الجاري 

عند 7:15 مساء، فيام سيخوض املنتخب لقاءه الثاين أمام 
منتخب السعودية األوملبي يوم الجمعة املوافق 12 أكتوبر 
الجاري عند 7 مساء، وكال اللقاءين عىل استاد ثامر بنادي 

الساملية.
وتأيت مشاركة منتخبنا األوملبي يف البطولة الودية الدولية 

ضمن إطار تحضريات املنتخب للمشاركة يف التصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاًما 2020 املؤهلة ألوملبياد 

طوكيو 2020، إذ ستقام مباريات التصفيات خالل شهر 
مارس من العام املقبل )2019(، يف مملكة البحرين.

من تتويج الالعبين الفائزين

 خالد بن سلمان متوسًطا المنتخب األولمبي



زار قائككد قككوات الحككرس امللككي 
الخاصة املقدم الركن سككمو الشيخ 
خالد بككن حمد آل خليفككة، نادي 
لفنككون   “  AKHMAT“ أحمككد 
القتال املختلطة، وذلك عىل هامش 
زيارة سككموه لجمهورية الشيشان 
الصديقككة، تلبيككة لدعككوة فخامة 
الرئيككس رمضان أحمككد قاديورف، 
الجمهوريككة  احتفككاالت  لحضككور 
مبناسبة مرور 200 عام عىل تأسيس 
مدينككة “غروزين”. والتقى سككموه 
برئيككس وأعضككاء وفريككق النادي، 
حيث اسككتمع سموه لرشح مفصل 
مككن رئيس النادي عن الربامج التي 

يقدمهككا النككادي، والفعاليات التي 
ينظمها ومككن أبرزها بطولة القتال 
العامليككة )WFCA(، التككي شككهد 
الثالثة والخمسني  النسككخة  سموه 
يككوم الخميككس املايض، وشككهدت 
مشاركة نخبة من الالعبني املحرتفني 
من مختلف بلدان العامل، مشككيًدا 
سموه مبستوى العبي النادي الذين 
شككاركوا يف هككذه البطولككة، الذين 
وإمكانياتهككم  قدراتهككم  أظهككروا 
القتاليككة التي حققوا مككن خاللها 

نتائج طيبة يف هذا الحدث. 
وأكد املقدم الركن سككمو الشككيخ 
خالككد بككن حمككد آل خليفككة أن 

جمهورية الشيشككان مككن البلدان 
التككي سككاهمت يف تعزيككز ثقافة 
القتككال  فنككون  رياضككة  انتشككار 
املختلطككة عككىل املسككتوى القاري 
والككدويل، مككن خككالل الخطككوات 
التي اتخذتها لنككرش هذه الرياضة 
يف املجتمككع الريككايض الشيشككاين، 
وتشككجيع الشككباب الشيشاين عىل 
مامرسككتها، التي أسهمت يف ظهور 

العبني مميزين يف هذه الرياضة.
 وقال سموه: “إن مملكة البحرين 
وجمهورية الشيشان لديهام تجربة 
فريدة يف مجال رياضة فنون القتال 
املختلطة، وأعتقد إن هذه التجربة 

سككاهمت يف تطور وارتقككاء هذه 
الرياضة، فهناك فرصة لتعزيز أطر 
التعاون عىل صعيد هذه الرياضة، 
مبا يحقق التوأمة التي من شككأنها 
أن ترفككع املسككتوى العككام لهككذه 
الرياضككة يف كال البلديككن”، متمنيًّا 
سموه املزيد من التوفيق والنجاح 

للشيشان يف هذه اللعبة.
ويف ختككام الزيارة، تككرّشف أعضاء 
نادي أحمد لفنون القتال املختلطة 
بالتقاط صككورة تذكارية مع املقدم 
الركن سمو الشككيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.

البحرين والشيشان تمتلكان تجربة فريدة في رياضة فنون القتال المختلطة
زار نادي “AKHMAT” واطلع على برامجه... خالد بن حمد:

سمو الشيخ خالد بن حمد يتبادل األحاديث مع رئيس مركز أحمد لفنون القتال المختلطة

غروزني           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

عاشككت العاصمككة األرجنتينية بوينس 
آيككروس ليلككة تاريخية بعككد احتضانها 
الفتتاح دورة األلعاب األوملبية للشباب 
يف نسككختها الثالثككة، التككي عرفت أول 
حفل افتتاح يقام يف مكان عام يف تاريخ 
مختلف الككدورات األوملبية، وذلك بدالً 
مام جرت عليه العادة من تنظيم حفل 

االفتتاح يف املالعب الرياضية.
واسككتقطب حفل االفتتاح الذي استمر 
قرابة الثالث ساعات أكرث من 200 ألف 
شككخص، احتشككدوا يف قلب العاصمة 
بالقككرب من نصككب “مسككلة بوينس 
آيروس” الشككهري، ومتيككز حفل االفتتاح 
بخروجككه عن املألككوف، حيث حرصت 
اللجنككة املنظمة للدورة عككىل االبتعاد 
عككن األطر الرسككمية وطوابككري العرض 
التقليدية، من خالل حفل مميز بلمسة 
شككبابية تتناسككب مع هوية الرياضيني 
املشككاركني. واكتفككت اللجنككة املنظمة 
مبمثككل وحيد عككن كل دولة من الدول 
املشاركة لحمل علم بلده، إذ تم اختيار 
العداءة مككروة إبراهيم العجوز لحمل 
علم مملكككة البحرين أثناء عرض أعالم 
الدول املشاركة، بينام خصصت اللجنة 
املنظمة املسككاحة املواجهة إىل املرسح 

الرئييس لتواجد الوفود الرياضية.
واشككتمل حفككل االفتتاح عككىل تقديم 
وحضككارة  تاريككخ  تعكككس  عككروض 
األرجنتني، من خالل استخدام املؤثرات 
البرصية التككي تفاعل معهككا الجمهور 
بشكككل كبري، إىل جانب بعض الفقرات 

املميزة التي اسككتخدمت فيها “املسلة” 
ملرسح للعرض، حيككث نجحت اللجنة 
املنظمة يف اختبار تنظيم حفل االفتتاح 
يف موقككع عاٍم بحسككب رأي الكثري من 

املشاركني واإلعالميني.

مريم شريف تشارك اليوم

تخوض الرباعة البحرينية مريم رشيف 
مساء اليوم منافسات فئة 48 كيلوغراًما 
ضمن منافسككات رفع األثقككال، والتي 
تشهد مشاركة 9 العبات يف هذا الوزن، 
هم الهندية سككهينا سككوري واإليطالية 
جوليككا إمبرييككو والكولومبيككة ينيككث 
والدومينيكانية  أورتيز  سككانتويا  ميلينا 
داهيانككا أورتيز واملكسككيكية ياسككيكا 
فيككريا باإلضافككة إىل الرباعككة الرومانية 
ميهيال كامبي. وسككتتنافس الرباعات يف 
فئتيككى الخطف والنككرت عىل أن تحصل 
صاحبككات أعككىل ثالثككة مجاميع عىل 
امليداليات امللونة، وتأمل مريم رشيف 
يف تقديم أفضل مككا متلك اليوم، حيث 

أكد عىل استعدادها التام لخوض غامر 
دورة األلعككاب األوملبيككة، بعدما أنهت 
تدريباتها بحسككب الخطككة امُلعدة من 
قبل املدربككة أمرية إبراهيككم، متابعة: 
“بالطبككع هي تجربة مميزة، األجواء يف 
القرية األوملبية ومقر التدريبات رائعة 
بالفعل، بالنسبة للمنافسة أنا مستعدة 
وأمتنى أن أقدم أفضل ما أملك اليوم”.

أمككرية  املككدرب  منحككت  املقابككل،  يف 
إبراهيم الرباعة مريم رشيف يوم أمس 
بعض الراحة، ومل تتدرب الالعبة بعدما 
ارتأت املدرب لحاجة الالعبة لالسرتخاء 
قبل املشككاركة اليوم، وأشككارت املدربة 
إىل أنه وفر وصولهم إىل بوينس آيروس 
عملت عككىل تهيئة الالعبككة من ناحية 
االعتيككاد عىل فرق التوقيككت واألجواء 
الخاصة بالدورة ومقر التدريب الخاص 
باملنافسككات، مضيفككة: “مريم وصلت 
للجاهزيككة املطلوبة وهككذا ما حرصت 
عليككه من خككالل التدريبككات األخرية، 
بالنسبة للمنافسة بالطبع ستكون قوية 

مع وجود العبات مميزات ال سيام من 
إيطاليا واملكسككيك، وأتوقككع أن يكون 
هنالك تقارب بني مسككتوى املشاركات 

بشكل عام”.
يذكر أن مريككم رشيف تبلغ من العمر 
15 عاًما، ودخلت عامل رفع األثقال قبل 
عامككني فقط، غري أنهككا حققت العديد 
مككن اإلنجككازات عىل الصعيككد املحيل 
واإلقليمي واآلسككيوي، من خالل حصد 
أكككرث مككن 9 ميداليات ذهبيككة خالل 
مسريتها القصرية يف رياضة رفع األثقال.

دواني يخوص منافسات الزوجي

يواصل العب التنس عيل دواين مشاركته 
يف منافسات اللعبة يف ثاين أيامها، حيث 
مككن املقرر أن يشككارك بجانب الالعب 
القريغستاين داشككوبوالتوف يف مواجهة 
فئككة زوجي الرجال، حيث سككيواجهان 
مًعككا الثنايئ املكون مككن البلجيي فويب 
والرصيب ميالدونوفيتش، ويسعى دواين 
من خالل هذه املسابقة للذهاب بعيًدا 
برفقة زميله، وتتميز منافسككات التنس 
يف دورة األلعككاب األوملبيككة للشككباب 
بدمج الرياضيني املشاركني من مختلف 
الدول مًعا يف بطوالت الزوجي والزوجي 
املختلككط، مككام مينككح الالعبككني فرص 
التعارف وخوص املزيد من املوجهات، 
من املقرر أن يكككون أن خاض الالعب 
عيل دواين مواجهتككه يف فئة الفردي يف 
وقت متأخر من مساء يوم أمس، حيث 

واجه الالعب الهولندي جي دي يونغ.

عقككدت لجنككة املسككابقات باالتحككاد 
البحرينككي للكككرة الطائككرة اجتامًعككا 
تعريفيًّككا مككع األجهككزة الفنيككة لفئة 
املهرجككان باألنديككة الوطنيككة لككرشح 
النظام الجديد ملسابقات املهرجان التي 
ستقام هذا املوسككم بانطالق املهرجان 
األول بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، وذلك 
بحضككور عضككو مجلككس اإلدارة رئيس 
اللجنة حسككني حامد واملدرب الوطني 

عبدالله عيىس.
 وأكد حككامد أنه قد تم خالل االجتامع 
توضيح النظام الجديد ملسككابقات فئة 
املهرجككان الككذي يتمثل يف مشككاركة 6 
العبني لكل فريق مككن بينهم 3 العبني 
داخككل امللعب و3 آخرون يف االحتياط، 
وتككم االقرتاح عككىل التبديل املسككتمر 
لالعبككني الثالثككة داخككل امللعككب عند 
وصول كل العب لتنفيذ اإلرسككال، بيد 
أن بعض ممثككيل األندية اقرتحوا إجراء 
التبديل الشككامل يف منتصف الشككوط 

دفعككة واحدة وهو ما حظككي مبوافقة 
األغلبيككة.  وأضاف أنه يحككق لكل ناد 
املشاركة بك 6 فرق كحد أقىص، ويحدد 
وقت املبككاراة بالوقككت )10 دقائق أو 
12 دقيقككة أو 15 دقيقككة( أو بالنقاط 
)15 أو 21 نقطككة( حسككب رؤية لجنة 
املسككابقات التككي تعتمد عككىل الوقت 
املتككاح وعدد الفرق املشككاركة، كام تم 
اعتامد ارتفاع الشبك ومساحة امللعب 
وكافة النواحي األخرى.  وأوضح رئيس 

لجنة املسابقات أن اللجنة أبدت بعض 
املالحظات التنظيمية مثل أهمية متييز 
كل فريق بعالمة ما تسهيال لعملية فرز 
الفرق، والتواجد قبل انطالق املسككابقة 
بوقت كاف، والعديد من األمور األخرى 

التي متت مناقشتها خالل االجتامع.
 وأضككاف حككامد أن لجنة املسككابقات 
وجدت تفاعاًل رائًعككا من قبل األجهزة 
الفنيككة لألندية الوطنيككة بوجود عدد 
جيد من الحضور، فيككام قامت اللجنة 

بالتواصل مع األندية التي مل تحرض وتم 
إرسككال تقرير خاص وعرض مفصل عرب 
اإلمييل لكافككة األندية لإلحاطة بالنظام 

الجديد من كافة جوانبه.
 وتابككع حامد “إن تلككك الخطوة تعترب 
واحدة مككن ضمن عدة خطوات أخرى 
سككتقوم بها لجنككة املسككابقات الحًقا 
لتطبيق رؤيككة االتحاد لدعم املنتخبات 
ابتداء من فئة املهرجان وسيتم تطبيق 
النظككام الجديككد يف املهرجان األول 19 
أكتوبر..”، مشريًا إىل عزم االتحاد للقيام 
بعدة خطوات أخرى تستهدف االرتقاء 
مبسككابقات الفئات السنية وقد رشعت 
اللجنة يف عمل قاعككدة بيانات لالعبي 
فئة الصغككار تشككمل األوزان واألطوال 
وهو ما لقي استحسككان األندية، مشريًا 
إىل وجود عككدة مقرتحككات ومبادرات 
أخككرى سككتعرض يف اجتككامع مجلككس 
اإلدارة للموافقة عليها ومن ثم اإلعالن 

عنها.

مروة حملت علم المملكة وسط حضور جماهيري غفير

الشروع في قاعدة بيانات لفرق الفئات السنية

حفل افتتاح تاريخي ومميز ألولمبياد الشباب

لجنة مسابقات الطائرة توّضح النظام الجديد لفئة المهرجان

اللجنة األولمبية         بوينس آيروس

الرفاع           االتحاد البحريني للكرة الطائرة

المدربة أميرة إبراهيم

جانب من االجتماع

سعيد يثمن رعاية الجودر 
لنهائي دورينا

اتحاد رفع االثقال يلتزم برؤى 
األولمبية

بارك مدير دوري املراكز 
الشبابية الثاين لكرة القدم عيل 
سعيد لفريق وإدارة وجامهري 

نادي بوري مبناسبة فوز 
فريقهم بدرع الدوري إثر الفوز 
بهدفني دون مقابل عىل فريق 

مركز مدينة حمد الشبايب، 
مؤكًدا أن املباراة النهائية كانت 
مبثابة ختام ريايض شبايب متميز 

حرص وزير شئون الشباب 
والرياضة هشام الجودر من خالله عىل التواجد وتتويج 

الفائزين باملراكز األوىل، مشيًدا باهتامم وزير الشباب 
والرياضة ومتابعته املستمرة للدوري. 

من جهة أخرى، قال سعيد إن مسابقة كأس املراكز 
الشبابية الثانية لكرة القدم تنطلق يف العارش من شهر 
أكتوبر الجاري مبنافسات الدور مثن النهايئ وهو الدور 
األول الذي تأهل له ستة عرش فريًقا من املجموعات 

األربع للدوري بواقع أربعة فرق عن كل مجموعة.
وسُتلعب مباريات الدور ربع النهايئ )الثامنية( يومي 

السابع عرش والثامن عرش من شهر أكتوبر الجاري، فيام 
ستقام مبارايت الدور نصف النهايئ يف الثالث العرشين 

من الشهر ذاته عىل أن يحدد موعد املباراة النهائية يف 
وقت الحق. 

وأشار سعيد إىل أن اللجنة املنظمة للدوري خصصت 
جوائز لهداف مسابقة الكأس، وجائزة أخرى إىل أفضل 

مدرب، وجائزة إىل أحسن إداري وأحسن العب.

قّرر اتحاد رفع األثقال 
يف مجلس إدارته املكمل 

واملنتخب اعتامد فرته تجريبية 
لألدوار واملناصب الشاغرة، 
وكان ذلك باتفاق وتوافق 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة، 
حيث يتم قياس األداء وفاعلية 

كل فرد يف دوره املناط به 
وبعد اجتياز تلك الفرتة ملعرفة 

مدى تناسب األدوار لتحقيق املصلحة العامة وخدمة 
الرياضة والرياضيني، حيث أكد رئيس االتحاد سلطان 

الغانم التزام كافة أعضائه لالرتقاء باألداء اإلداري 
والفني ليتوافق ورؤى سموه وتطلعاته يف نهضة عام 

الذهب.
 وبعد انقضاء االنتخابات التكميلية ملجلس إدارته 

بانتخاب رئيس وعضويني مكملني وبعد اجتامع مجلس 
إدارته األول، فاز خالد الجودر مبنصب نائب الرئيس 
بالتزكية، وجاسم بورشيد أميًنا للرس بالتزكية ورئيس 
للجنة رياضة بناء األجسام، وعيل عبدالله أميًنا ماليًّا 

بالتزكية ورئيًسا للجنة رفع األثقال، ونيله املري أمني رس 
مساعد بالتزكية رئيسة اللجنة النسائية.

 وأشار الغانم أن مجلس اإلدارة سيواصل نهجه 
باالرتقاء باأللعاب الرياضية املنضوية تحت مظلته 
وتحقيق املزيد ململكتنا الحبيبة، ودعم املنتخبات 

الوطنية بالتنسيق مع األجهزة الفنية التابعة له.
وأثنى الغانم عىل دعم األوملبية وجميع مسئويل 

ومنتسبي اللجنة، كام وّجه الشكر الجزيل للجمعية 
العمومية واألندية املحلية املنضوية تحت مظلة االتحاد 

لثقتها بهم وباألعضاء الذين تم ترشيحهم وتزكيتهم 
لعضوية مجلس إدارة االتحاد.
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علي سعيد  

خالد الجودر



واص��ل فري��ق ن��ادي الرف��اع الرشقي 
صدارت��ه لس��لم الرتتيب الع��ام لفرق 
مسابقة دوري مسابقة نارص بن حمد 
املمتاز لكرة القدم، حيث ال يزال الفرق 
يبتعد بنقطة واحدة عن أقرب مالحقيه 
فريق نادي الحد الذي نجح يف كس��ب 
رهانه أمام املحرق، واس��تطاع أن يرفع 
رصي��ده إىل النقط��ة الس��ابعة ويحل 
يف املرك��ز الثاين. يف ح��ن تراجع الرفاع 
للمركز الثالث الذي ميتلك يف رصيده 6 
نقاط، بينام تقدم النجمة للمركز الرابع 
بعد فوزه عىل املالكية، الذي حصد من 
خالله النقطة السادس��ة. وجاء املنامة 
يف املركز الخامس برصيد 5 نقاط، وجاء 
يف الش��باب يف املركز السادس برصيد 5 
نق��اط، وجاء املحرق يف املركز الس��ابع 
برصيد 4 نق��اط، وجاء الحالة يف املركز 
الثام��ن برصيد 4 نقاط، واحتل املالكية 
املركز التاسع برصيد 3 نقاط، فيام يقبع 
البديع يف مؤخرة الرتتيب برصيد نقطة 

واحدة.

 عبدو نجم الرابعة

 حصد العب فريق نادي املحرق األول 
لك��رة الق��دم الالعب ال��دويل عبدالله 
عبدو عىل لقب نج��م الجولة الرابعة. 
وج��اء ذلك بعد املجه��ود الكبري الذي 
قدمه الالع��ب يف مب��اراة فريقه أمام 
النجمة ضم��ن مباريات الجولة، حيث 
س��اهم يف إحراز ه��ديف الفوز يف هذه 
النقاط الثالث.  املواجهة منحا فريق��ه 
وقد جاء يف محرتف فريق الحد التونيس 
سليم املزليني يف املركز الثاين يف ترتيب 
قامئة أفضل الالعب��ن يف الجولة، بينام 

حل زميله موزيس يف املركز الثالث.
 يذكر أن لجنة اختي��ار أفضل الالعبن 

ضمن مس��ابقة دوري ن��ارص بن حمد 
املمتاز لك��رة القدم، تتك��ون من بدر 
س��وار، خالد جاس��م النص��ف، صديق 
زويد، حسن العنزي ومحمود املختار.

 هذه الحد

 قال رئي��س جهاز الكرة بن��ادي الحد 
أسامة املاليك: “إن مباراة التي جمعت 
بن فريق الحد وفري��ق املحرق كانت 
متوازنه وكنا نتطل��ع لتكون أفضل من 
املستوى الذي ظهرت عليه، وكنا نتوقع 
أن تشهد هذه املواجهة تسجيل هدف، 
ال��ذي كان م��ن لصال��ح الح��د، نقول 

للمحرق هارد لك وهاذي الحد”.

 النقاط الثالث هي األهم

 ق��ال مهاجم فريق نادي النجمة األول 
لكرة القدم عبدالله سيف: “إن الفريق 
تأث��ر كثريًا يف خ��وض 4 مباريات خالل 
فرتة قصرية، وس��ط أجواء حارة وذات 
الرطوب��ة العالية. فاألهم يف املواجهات 
األربعة املاضية هي إحراز الفوز وحصد 
النقاط الثالث. وق��د نجح الفريق من 
تحقيق ذلك يف مبارات��ه أمام املالكية. 
ستكون هناك فرتة توقف للمنافسات، 
سيس��تفيد منه��ا الفري��ق الس��تعادة 
فاالنتصارات  األخطاء،  توازنه وتصحيح 
واأله��داف قادمة م��ع املباريات التي 
سيخوضها الفريق يف املنافسات املقبلة 

من املسابقة”.

 الحظ عاندنا

 قال العب فريق ن��ادي املالكية األول 
لكرة القدم نواف عبدالله: “إن الفريق 
يسري برتم تصاعدي، وكان الفريق ميّني 
النفس يف تحقيق الف��وز أمام النجمة، 
ولكن الحظ عاندن��ا يف هذه املواجهة. 
قدمنا مب��اراة جيدة وتحص��ل الفريق 
ع��ىل العدي��د من الف��رص ولكن دون 
أن يحسن استغاللها، ونجح النجمة يف 
اس��تغالل محاولة واحدة وسجل منها 
ه��دف الفوز. نع��د الجامهري بالظهور 
مبستويات أفضل يف املباريات املقبلة”.

 تفاعل كبير

ش��هدت املس��ابقات الخاصة بجامهري 
دوري ن��ارص ب��ن حمد املمت��از لكرة 
القدم للموس��م الريايض 2018-2019، 

تفاعاًل كبريًا من قبل الحضور.
وأقيم��ت ي��وم أم��س األول فعاليات 
خاصة للجامه��ري بن ش��وطي مباراة 
النجمة واملالكية عىل االس��تاد الوطني، 
واملح��رق والح��د ع��ىل اس��تاد مدينة 

خليفة الرياضية.
وتفاعل��ت الجامه��ري مع املس��ابقات 
الخاص��ة به��م، ك��ام حظ��ي الفائزون 

بجوائز فورية وقيمة.
وق��ام املدير التنفيذي لدوري نارص بن 

حم��د املمتاز، ع��ارف املناعي بتكريم 
الفائزي��ن م��ن الجامهري بن ش��وطي 

مباراة املحرق والحد.
ك��ام قام عض��و مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم محمد الحامدي 
بتكري��م الفائزي��ن م��ن الجامهري بن 

شوطي مباراة النجمة واملالكية.
وتأيت خطوة إقامة املسابقات التفاعلية 
للجامهري ضم��ن إطار ح��رص اللجنة 
املنظمة العليا عىل التحفيز الجامهريي.
والق��ت الخطوة تفاعاًل كب��ريًا من قبل 
الجامهري خ��الل الجول��ة الرابعة التي 
اختتم��ت ي��وم الجمعة امل��ايض، كام 
اس��تمرت يف اللقاءي��ن املؤجلن ضمن 
الجول��ة األوىل، اللذين أقيام يوم أمس 

األول.

الحضور الجماهيري

 بل��غ ع��دد الحض��ور الجامه��ريي يف 
مباري��ات الجول��ة الرابع��ة من دوري 
نارص بن حمد املمت��از، 2590 متفرًجا 
توزع��وا ع��ىل 5 مباري��ات أقيمت يف 
الجول��ة، وه��ي: البدي��ع م��ع الحالة، 
املنامة مع الرفاع الرشقي، الشباب مع 
الرف��اع، النجمة م��ع املالكية، واملحرق 

مع الحد.
 وفيام يخص الجولة األوىل بعد إضافة 
املبارات��ن املؤجلتن منها فقد بلغ عدد 

الحضور الجامهريي 2442 متفرًجا.
 أما الرقم املس��جل يف الجول��ة الثانية 
ف��كان 2880 متفرًج��ا وتبق��ت مباراة 
املح��رق م��ع البديع املؤجل��ة، كام أن 
الرقم املس��جل يف الجول��ة الثالثة بلغ 
1726 متفرًج��ا وتبقت مب��اراة الرفاع 

واملالكية املؤجلة.

الشرقي يواصل الصدارة والحد يكسب “رهان” المحرق
ال��ق��دم ل��ك��رة  ال��م��م��ت��از  ب��ن ح��م��د  ن��اص��ر  ف��ي دوري 

ع������ب������داهلل ع�����ب�����دو ن����ج����م ال�����ج�����ول�����ة ال����راب����ع����ة
تفاعل كبير مع مسابقات الجماهير وجوائز فورية وقيمة
ال�����راب�����ع�����ة ال������ج������ول������ة  ف�������ي  م�����ت�����ف�����رًج�����ا   2590
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من لقاء المحرق والحد الحمادي يكرم الفائزين من الجماهير

اتحاد الكرة           اللجنة اإلعالمية

بعزمية قوية وبهمم األبطال 
يواصل ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشئون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة تدريباته اليومية استعداًدا 
للمشاركة يف بطولة العامل للرجل 
الحديدي التي ستقام يف مدينة 
كونا بالواليات املتحدة األمريكية 

يوم السبت املقبل.
وسيشارك سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة يف السباق العاملي 
بعد أن متكن من التأهل إليه 
بفضل اإلنجازات الكبرية التي 

حققها عىل مدار األعوام املاضية 
التي ضمنت لسموه املشاركة يف 
البطولة، كام سيشارك إىل جانب 

سموه من أعضاء الفريق البحريني 
للرتايثلون الذين متكنوا من التأهل 

كل من محمد القيس خالد بوعالي 
ومايكل كالهورا باإلضافة إىل 

ذلك فإن الفريق البحريني للقوة 
والتحمل 13 سيكون هو اآلخر 
متواجًدا يف السباق عرب أبطاله 

للظفر باملراكز املتقدمة.
وكانت تدريبات سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة قد بدأت يف 
الصباح الباكر عرب املشاركة يف 

البطولة التجريبية للسباحة التي 
تم تنظيمها موقع البحر املخصص 

للسباق، حيث أقيمت مبسافة 
كاملة وقد متكن سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة من إنهاء 
السباق ومتكن من التعرف بصورة 

مبارشة عىل املنطقة والتيارات 
املائية، بعد فرتة من الراحة تدرب 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة وأعضاء الفريق عىل الدراجة 

للتأكد من الجاهزية التامة قبل 
السباق.

ناصر بن حمد: المحافظة 
على اإلنجاز 

أكد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن مشاركته يف السباق 

تعترب من املشاركات املهمة يف 
مسريته ببطوالت الرجل الحديدي 

وقال “أتطّلع من خالل املشاركة 
يف البطولة، تحقيق نتيجة إيجابية 

التي ستشكل يل دافًعا قويًّا، كام 
أتطلع لتأكيد اإلنجازات التي 
حققتها يف البطوالت السابقة 

وأن التواجد يف البطولة العاملية 
سيكون له آثار إيجابية من تحقيق 

إنجازات كبرية باسم مملكة 
البحرين باإلضافة إىل اكتساب 

املزيد من الخربات واملهارات التي 
ميكن االستفادة منها يف البطوالت 

املقبلة “. 
وأضاف سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة “إن سباق الرجل 
الحديدي يعد من السباقات التي 

متتلك مكانة كبرية بن جميع 
السباقات باعتباره األقوى من 

كافة النواحي، حيث يؤكد فيه 
املشاركون قوة املنافسة عىل 

تحقيق املراكز املتقدمة يف السباق 
يف ظل ما يتمتع به املتسابقن من 

قوة بدنية عالية تؤهلهم للمنافسة 
وأن املشاركة البحرينية يف السباق 

ستسهم يف تأكيد الحضور البحريني 
يف املحفل الريايض الكبري الذي 

سيسهم يف توسيع قاعدة املشاركن 
يف مثل هذه السباق يف البحرين”. 
وأكد سموه “أن السباق لن يكون 

سهال عىل الجميع يف ظل تواجد 
هذا الكم الهائل من املشاركن 

الذين وضعوا نصب أعينهم تحقيق 
املراكز املتقدمة وأنا مع أعضاء 

الفريق البحريني سنسعى بكل قوة 
إىل تحقيق إنجاز جديد بعد اإلنجاز 

األخري الذي تحقق يف مختلف 
البطوالت وذلك لتأكيد مكانة 

الفريق عىل املستوى العاملي”. 
وأضاف سموه “تسري تدريبايت وفق 

الخطة الفنية املوضوعة وسأصل 
إىل الجاهزية التامة من الناحية 

الفنية والبدنية قبل انطالقة 
السباق العاملي وأمتنى أن أحقق 

إنجازًا كبريًا يليق باسم مملكة 
البحرين التي باتت رائدة يف رياضة 

الرتايثلون عىل املستوى العاملي”.

وأشاد سموه بأعضاء الفريق 
البحريني املشاركن يف السباق وهم 

القيس وبوعالي وكاالهورا واصًفا 
إياهم باألبطال القادرين عىل 

تخطي الصعاب والتحديات وصوال 
إىل تحقيق اإلنجازات. 

بوعالي يصل مرهًقا

وصل إىل مدينة كونا االمريكية 
العب فريق البحرين للرجل 

الحديدي خالد بوعالي بعد رحلة 
طويلة ومرهقة لكنه وفور وصوله 
انضم إىل التدريبات التي يقودها 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة ورفض أخذ قسط من 

الراحة وتدرب يف الحصة املخصصة 
للسباحة والجري عىل أن يواصل 
تحضرياته مع الفريق استعداًدا 

للبطولة العاملية.

معاقة... ثالث مشاركة

ستكون املعاقة األمريكية عىل 
موعد جديد يف بطولة العامل للرجل 

الحديدي عندما تشارك للمرة 
الثالثة يف بطوالت الرتايثلون رغم 

معاناتها من اإلعاقة يف القدم، 
وتؤكد أن مشاركتها ستكون مثالية 

يف البطولة العاملية وهي عاقدة 
العزم عىل تحقيق نتيجة إيجابية 

يف السباق القوي الذي يشارك فيه 
نخبة من أبطال العامل مشرية إىل 
أنها شاركت يف سباق الرتايثلون 

بديب بالحجاب.

لقطة للمعوقة األميركيةسمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: أمتلك العزيمة واإلصرار لتحقيق الترويج للمملكة في كونا
س��موه خ��اض البطولة التجريبية في الس��باحة اس��تعداًدا للبطولة

أميركا          المكتب اإلعالمي



وكاالت: انته��ت مب��اراة القم��ة يف 
ال��دوري اإلنجلي��زي ب��ن ليفربول 
ومانشسرت س��يتي بالتعادل السلبي، 
لريتفع رصيد الفريقن إىل 20 نقطة. 
وأض��اع الجزائر رياض مح��رز ركلة 

جزاء قبل النهاية ب� 4 دقائق. 
بدوره حقق تش��ليس ف��وزًا رصيًحا 
عىل مضيفه ساومثبتون 0-3 وتعادل 
مع س��يتي وليفرب��ول يف النقاط، يف 
حن حقق أرس��نال انتصاره التاس��ع 
يف آخ��ر تس��ع مباري��ات خاضها يف 
مختلف املس��ابقات، وذل��ك بفوزه 

العريض األحد ع��ىل مضيفه فولهام 
1-5 األحد، وهو أول فوز لتش��يليس 
بع��د تعادل��ن توالي��ا مع وس��تهام 
وليفربول محليا وعاد بانتصار مريح 

عىل ساومثبتون.
وافتت��ح البلجييك املتأل��ق يف اآلونة 
األخرية إيدين هازار ليس��جل هدفه 
الس��ابع ويع��زز صدارت��ه لرتتي��ب 

الهدافن )30(.
ويف مطلع الشوط الثاين أضاف باركيل 

الهدف الثاين )50(.
وعندما كانت املباراة تلفظ أنفاس��ها 

األخرية، اختتم األسباين ألفارو موراتا، 
بديل جريو، مهرج��ان األهداف )90 

.)3
أما أرس��نال، فيدين بف��وزه لثنائيتي 
الفرن��يس ألكس��ندر الكازي��ت )29 
و49( والبدي��ل الغابوين بيار إميريك 
والويل��زي   ،)1  90  ،79( أوباميان��غ 
آرون رام��يس )67(، يف مقابل هدف 
لفولهام ع��ر األملاين أندريه ش��ورله 

.)44(
وهي امل��رة األوىل منذ 2016 يتمكن 
فيها فري��ق املدرب اإلس��باين أوناي 

إمي��ري الذي يخل��ف هذا املوس��م 
الفرنيس أرس��ن فينغ��ر، من تحقيق 

ال��دوري  يف  متتالي��ة  انتص��ارات   6
اإلنجليزي املمت��از واملرة األوىل التي 

يحقق فيها الفوز يف 3 مباريات تواليا 
خارج ملعبه محليا منذ سنتن.

وكاالت: حقق أتلتيكو مدريد فوزًا 
صعًب��ا ع��ىل ضيفه ري��ال بيتيس 
الثامنة  -1صفر أمس يف املرحل��ة 

من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
وانتظر أتلتيكو مدريد الذي خاض 
املب��اراة يف غياب هداف��ه الدويل 
دييغو كوستا بسبب اإلصابة، حتى 
الدقيقة 74 التسجيل هدف الفوز 
عر العب وسطه األرجنتيني أنخل 
كوريا، بديل الدويل الفرنيس توما 
ليامر، من تس��ديدة قوية زاحفة 
بيمناه من خارج املنطقة أس��كنها 

مين الحارس باو لوبيز.
وهو الفوز الرابع ألتلتيكو مدريد 
هذا املوس��م مقاب��ل 3 تعادالت 
وهزمية واحدة فرف��ع رصيده اىل 
15 نقطة، فيام تجمد رصيد ريال 

بيتيس عن��د 12 نقط��ة يف املركز 

بخس��ارته  مني  بعدم��ا  الس��ابع 

الثاني��ة ه��ذا املوس��م مقاب��ل 3 

انتصارات ومثلها تعادالت.

ويف مباراة ثاني��ة، تابع بلد الوليد 
انتفاضت��ه وحق��ق ف��وزه الثالث 
توالي��ا عندما تغلب ع��ىل ضيفه 
هويس��كا به��دف وحيد س��جله 

روبن الكاراث يف الدقيقة 28.
وحصد بلد الوليد العالمة الكاملة 
يف مبارياته الثالث األخرية وتحديدا 
منذ رشائه من نجم الرازيل وريال 
مدري��د وبرش��لونة وان��رت ميالن 

اإليطايل السابق رونالدو.
وقبل رشائه، كان بلد الوليد العائد 
هذا املوسم إىل الدرجة األوىل منذ 
هبوط��ه موس��م 2013 - 2014، 
يحت��ل املركز 19 قب��ل األخري ب� 3 

تعادالت وهزميتن.
وصع��د بل��د الولي��د إىل املرك��ز 

السادس برصيد 12 نقطة.

)وكاالت(: حذر س��ريجيو راموس قائد 
ريال مدريد مس��ؤويل ناديه من إقالة 
امل��درب يولن لوبتيج��ي بعدما تلقى 
الفري��ق الهزمية الثالث��ة يف اخر أربع 
مباري��ات عندما خ��ر -1صفر أمام 
مس��تضيفه أالفيس يوم السبت وقال 
إن��ه س��يكون م��ن ”الجن��ون“ تغيري 

املدرب.
وفش��ل ريال، الذي خر أمام أالفيس 
به��دف مان��و جارس��يا يف الدقيق��ة 
الخامس��ة من الوقت املحتسب بدل 
الضائ��ع، يف التس��جيل يف املباري��ات 

األربع.
وه��ذه هي أطول سلس��لة ب��ال فوز 
للفري��ق من��ذ أبري��ل 1985 والت��ي 
كانت قبل والدة كل أعضاء التشكيلة 

الحالية.
وأبل��غ رام��وس الصحفي��ن ”آخرون 
ميكنه��م اتخاذ قرارات مثل هذه لكن 

ليس من الجيد تغيري املدرب. سيكون 
نوعا من الجنون.

”يج��ب أن نتقدم لألمام ألن املوس��م 
طويل جدا والطريق طويل أمامنا. كل 
من يقول إن ريال مدريد انتهى ظهر 

يف النهاية أنه كان مخطئا“.
وأشار راموس إىل أن الالعبن يجب أن 
يتحملوا مسؤولية الهزمية وأن الوقت 

ليس مناسبا للبحث عن كبش فداء.
وق��ال املدافع ال��دويل ”نحن أول من 
يجب عليه��م التطور ونح��اول فعل 
ذلك. ليس من العدل إلقاء اللوم عىل 

أي شخص. نحن ندرك الواقع“.
وأقي��ل لوبتيجي من تدريب إس��بانيا 
عش��ية انط��الق كأس العامل بس��بب 
إعالنه تويل تدريب ريال لكنه قال إنه 

ال يفكر يف خسارة وظيفته الثانية هذا 
العام.

ال  ”املدرب��ون  لوبتيج��ي  وأض��اف 
يفكرون يف ذلك ورغ��م أننا منر بفرتة 
س��لبية فاألمر اإليجايب ه��و أننا ميكن 
أن نتأخ��ر بثالث نقاط عىل األكرث عن 

املتصدر“.
وأش��ار املدرب إىل أن النتائج الس��يئة 
الت��ي مير بها ريال ه��ي نتيجة الحظ 
السيئ بس��بب قامئة الالعبن املصابن 
والت��ي زادت بخ��روج جاري��ث بيل 
وكريم بنزمية يف املب��اراة التي دخلها 
وداين  وإيس��كو  مارس��يلو  ب��دون 

كاربخال.
وق��ال ”يج��ب أن نس��تعيد الالعبن 
املهمن وم��ن امله��م أن نحافظ عىل 
هدوئن��ا. حصلن��ا عىل بع��ض الفرص 
)ضد أالفيس( لكن إصابة بيل وبنزميا 

عاقبتنا“.

ق��ال جوزي��ه مورينيو  )وكاالت(: 
مدرب مانشس��رت يونايتد املنافس 
يف ال��دوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم إن التكهنات بشأن مستقبله 
تحولت إىل ”مط��اردة“ وإن هذه 

األجواء أثرت عىل العبيه.
وقل��ب يونايتد تأخ��ره بهدفن إىل 
فوز 2-3 عىل نيوكاس��ل يونايتد يف 
الدوري يوم الس��بت عندما أحرز 
أليكسيس سانشيز هدف االنتصار 

يف الدقيقة 90.
وب��دأت املب��اراة وس��ط تقاري��ر 
إعالمية بوجود مس��تقبل مورينيو 
إح��دى  وأش��ارت  املح��ك  ع��ىل 
الصحف إىل أنه س��تتم إقالته هذا 
األس��بوع بغض النظر عن النتيجة 
ضد نيوكاس��ل وه��ي املزاعم التي 

نفاها النادي.
وأبلغ مورينيو الصحفين ”أبلغ من 
العم��ر 55 عاما. إنه��ا املرة األوىل 
التي أشاهد فيها مطاردة لشخص. 
ميكنن��ي التأقلم م��ع األمر. بعض 

الالعبن عىل الرغم من أنهم ليسوا 
هم من تت��م مطاردتهم ال ميكنهم 

التأقلم مع ما يحدث.
”بدأنا املباراة متوترين. يف رأيي أن 
الفريق مل يتأقلم مع الضغط الناتج 
عن املط��اردة. كل كرة بالقرب من 
مرمان��ا كادت أن تك��ون هدفا أو 

خطأ أو قرارا خاطئا أو قلقا“.
وأض��اف ”تحدثن��ا يف االس��رتاحة 
ودخل الفريق الشوط الثاين بروح 
مختلف��ة وإميان مختل��ف وقدموا 

كل ما لديهم لتحقيق الفوز“.
وأج��اب مورينيو عند س��ؤاله عن 
مس��تقبله مع الفريق ”املسؤولون 
منح��وين عقدا حت��ى يوليو 2020. 
أمل��ك عقدا حت��ى 2020. ال أوجه 
)املس��ؤولون(  إليه��م.  مسدس��ا 
منح��وين العقد ألنه��م أرادوا فعل 

ذلك“.
لكن مدرب تشيليس وريال مدريد 
السابق مل يس��تطع مقاومة فرصة 

الرد عىل منتقديه.

لن��دن  إىل  ذهب��ت  ”ل��و  وق��ال 
وأمطرت يف اليوم التايل سأكون أنا 
املخطئ. لو كانت هناك مش��كلة 
يف مفاوضات خ��روج بريطانيا من 

االتحاد األورويب فأنا املخطئ.
”هذا جديد. هذا ال يجعلني مدربا 
أفضل فق��ط لكن ش��خصا أفضل. 
أتفهم بعض األمور يف طبيعة البرش 
هذه األيام ويف الصناعة التي أعمل 
به��ا. كنت أح��ب ما يح��دث وما 

زالت أحبها لكن الوضع مختلف“.
وتاب��ع ”هن��اك الكثري م��ن األمور 
الغريب��ة يف يشء م��ن املفرتض أن 
يكون جميال. أتأقلم مع ما يحدث 
ببعض الحزن. أنا ناضج وسأتعامل 

مع ذلك“.
والحظ املدرب الرتغايل رد جامهري 
يونايتد التي شجعت الفريق بقوة 
يف انتفاضته بتسجيل ثالثة أهداف 

يف اخر 20 دقيقة وتغنت باسمه.
وق��ال مورينيو مش��ريا إىل أنه كان 
يفض��ل عدم س��امع اس��مه ”بعد 
نهاية الش��وط األول كنا متأخرين 
-2صفر والجامهري كانت رائعة مع 

الفريق وهذا أمر مذهل“.
وأضاف ”أنا مذهول برد الفعل ومل 
أكن أريده وأمتنى لو كنت استطيع 
أن أق��ول لهم ال تفعل��وا ذلك ألن 
األم��ر ليس مرتبط يب ب��ل بالنادي 
الذي يحبونه والن��ادي الذي منثله 

بفخر وكرامة“.

من مواجهة أتلتيكو وبيتيس

سيرجيو راموس

جوزيه مورينيو
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رياضة

هاميلتون يواصل التألق

صحوة التسيو وميالن

)وكاالت(: 
فاز سائق 
مرسيدس 
الريطاين 

لويس 
هاميلتون 

امس األحد 
بسباق 
جائزة 

اليابان الكرى، املرحلة السابعة عرشة من بطولة العامل 
للفورموال واحد، محققا انتصاره الرابع تواليا والتاسع هذا 

املوسم يف مسعاه لالحتفاظ باللقب.
وتقدم هاميلتون زميله الفنلندي فالتريي بوتاس وسائق ريد 

بول الهولندي ماكس فريشتابن عىل حلبة سوزوكا، بينام اكتفى 
منافسه عىل اللقب العاملي، سائق فرياري األملاين سيباستيان 

فيتل، بالحلول سادسا.
ومنح هذا الفوز، وهو السادس لبطل العامل أربع مرات يف 

آخر سبع سباقات، وال�71 يف مسريته، فارقا مريحا عن فيتل يف 
صدارة الرتتيب العام وصل اىل 67 نقطة، قبل أربع مراحل فقط 

من نهاية البطولة.
وسيحسم الريطاين )33 عاما( اللقب رسميا ويحرز بطولة 

العامل للمرة الخامسة، يف حال متكن من توسيع الفارق مع فيتل 
بنتيجة سباق جائزة الواليات املتحدة الكرى الذي يقام يف 21 
أكتوبر الحايل، اىل 76 نقطة )نظرا ألن الفائز ينال يف كل سباق 

25 نقطة، ما يعني تبقي 75 نقطة يف املراحل الثالثة األخرية.
ومل يكن ترتيب ثالث الصدارة مغايرا للرتتيب عند االنطالق. يف 

املقابل، انطلق فيتل بطل العامل أربع مرات من املركز الثامن 
بعد حلوله تاسعا يف التجارب الرسمية، اال أنه أفاد من مركز 
إضايف بعد عقوبة إرجاع ثالثة مراكز بحق الفرنيس استيبان 

أوكون سائق رايسينغ بوينت فورس إنديا لعدم إبطائه رسعته 
بالشكل الالزم لدى رفع العلم األحمر خالل الجولة الثالثة من 

التجارب الحرة صباح السبت.
وحقق فيتل انطالقة جيدة، ووجد نفسه يف اللفة الثانية يف 

املركز الخامس، قبل أن يستفيد رسيعا من احتكاك بن زميله 
الفنلندي كيمي رايكونن الرابع وفريشتابن الثالث، ليتقدم اىل 

املركز الرابع.
اال أن فيتل القى املصري نفسه، اذ احتك بفريشتابن لدى محاولته 

تخطيه يف اللفة الثامنة، ما أدى اىل التفاف سيارته عىل نفسها 
وخروجها من الحلبة، وتراجعه اىل املركز ما قبل األخري.

ويف نهاية السباق، حل يف املركز الرابع زميل فريشتابن األسرتايل 
دانيال ريكياردو الذي قدم أداء الفتا بعدما انطلق من املركز 
الخامس عرش، يف حن حل رايكونن خامسا أمام زميله فيتل.

وكاالت: استعاد التسيو توازنه بعد فوزه الصعب عىل ضيفه 
فيورنتينا 0-1 أمس يف املرحلة الثامنة من الدوري اإليطايل لكرة 

القدم.
وسجل تشريو إميوبييل الهدف الوحيد يف الدقيقة 37 رافعا 

رصيده إىل 5 أهداف هذا املوسم وصعد إىل املركز الثاين 
عىل الئحة الهدافن مشاركة مع الفرنيس غريغوري دوفريل 
)سمبدوريا( ولورنتسو إينسينيي )نابويل( وبفارق 3 أهداف 

خلف مهاجم جنوى البولندي كريستوف بياتيك املتصدر.
وعوض التسيو خسارته الدريب أمام جاره روما 3-1 يف املرحلة 

املاضية، وتصالح مع جامهريه بعد الخسارة املذلة أمام مضيفه 
إينرتاخت فرانكفورت األملاين 4-1 يف الجولة الثانية من دور 
املجموعات ملسابقة الدوري األورويب “يوروبا ليغ” الخميس 

املايض.
وواصل ميالن صحوته بفوز مستحق عىل ضيفه كييفو فريونا 

.3-1
ويدين ميالن بفوزه إىل هدافه الدويل األرجنتيني غونزالو 
هيغواين الذي سجل هدفن، وهو الفوز الثالث مليالن يف 
الدوري هذا املوسم والثاين تواليا بعد 3 تعادالت متتالية 

فصعد إىل املركز العارش برصيد 12 نقطة مع مباراة مؤجلة 
أمام جنوى.

وحذا كل من سمبدوريا وبارما حذو ميالن وواصال صحوتهام 
بفوزيهام الثمينن عىل مضيفيهام أتاالنتا 0-1 وجنوى 1-3 عىل 

التوايل.

من مواجهة ليفربول وسيتي

لويس هاميلتون

قمة سلبية

فوز أتلتيكو

ال وقت للجنون

مورينيو يتنفس
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“السالم” يكرم الشيخة حصة بنت خليفة وتقي

موظفو “مطار البحرين” ينالون شهادات بإدارة استمرارية األعمال
يف اإط���ار جه���ود �رشك���ة مط���ار البحري���ن 
جم���ال  يف  قدراته���ا  لتعزي���ز  املتوا�شل���ة 
ا�شتمراري���ة االأعم���ال واحلمال���ة م���ن املخاطر 
املعلوم���ات  بتكنولوجي���ا  املرتبط���ة 
واالإت�ش���االت، مت تك���رمي 30 موظًفا يعملون 
يف دائرت���ي عملي���ات املط���ار واإدارة املرافق 
بع���د ا�شتكماله���م بنج���اح دورة تدريبية عن 
اإدارة ا�شتمراري���ة االأعم���ال نظمته���ا ال�رشك���ة 
بالتعاون مع �رشك���ة ا�شت�شارات مطار ميونيخ 
الدولية؛ به���دف تطوير مع���ارف امل�شاركني 
ب�شاأن مفاهيم وممار�شات ا�شتمرارية االأعمال 
ا�شتناًدا اإلى املعايري الدولية واختبار قدرات 
املتدربني على و�شع هذه املفاهيم النظرية 

مو�شع التطبيق العملي. 
وبهذه املنا�شبة، اأك���د حممد البنفالح اأن 

برنامج اإدارة ا�شتمرارية االأعمال الذي تنظمه 
�رشكة مطار البحرين مع �رشكة ا�شت�شارات مطار 

ميونيخ الدولي���ة ياأتي يف اإطار تطوير برنامج 
حوكمة فعال؛ ل�شم���ان ا�شتمرار العمليات يف 

مطار البحرين الدويل خالل االأزمات ولتحديد 
وتنفي���ذ واختبار خطط الط���وارئ، مبا ين�شجم 
مع االأه���داف االإ�شرتاتيجي���ة لربنامج حتديث 
املط���ار املتعل���ق بتعزي���ز عملي���ات املط���ار 
والبنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�شال 

واالأمن.
واأو�ش���ح البنفالح اأن االأعط���ال الفنية اأو 
االأزمات املفاجئة قد ترتك اأثًرا على عمليات 
املط���ارات مم���ا ي�شتوجب مع���ه و�شع اخلطط 
املنا�شب���ة للتعامل مع ح���االت الطوارئ، ومن 
خ���الل هذا امل����رشوع نهدف اإلى رف���ع م�شتوى 
جهوزيتنا التخاذ القرارات يف الوقت املنا�شب 

والتعامل مع اأي حوادث ب�شكل فعال.

“باس” تشارك في مؤتمر تنمية الموارد البشريّة

“العلوم التطبيقية” تهيئ طلبتها المستجدين

�شاركت جمموعة من موظفي خدمات مطار 
البحري���ن )با����س( يف املوؤمتر ال���دويل ال�شنوي 
لتنمية امل���وارد الب�رشية، وال���ذي نظمته جمعية 
البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�رشية حتت 

رعاية وزير العمل جميل حميدان. 
وقالت مديرة اأولى راأ����س املال الب�رشي يف 
)با����س( هن���اء عبدالواحد: “حتر����س ال�رشكة يف 
اإط���ار تفعيل ا�شرتاتيجيته���ا على امل�شاركة يف 
االأن�شط���ة املجتمعي���ة، ال �شيما تل���ك املرتبطة 
بتدري���ب وتطوي���ر مه���ارات موظفيه���ا. وذلك 
بغر�س حت�ش���ني اأداء املوظفني الذين يعدون 
ال���روة الب�رشية لل�رشكة، مب���ا ي�شاهم يف االرتقاء 

بعمل )با�س( وتو�شعة نطاق عملها”.
“اإدم���اج  عن���وان  حت���ت  املوؤمت���ر  وكان 

املوظف���ني لزي���ادة االإنتاجي���ة”، حي���ث قدمت 
خالل���ه جمموع���ة م���ن اأوراق العم���ل ودرا�ش���ات 
حل���االت واقعي���ة، م���ع مراجع���ة العالق���ة ب���ني 

اإدماج املوظفني ونوعي���ة االإنتاجية وتطورها، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى حت�ش���ني خدم���ات الزبائن عرب 

اإدماج املوظفني.

اأقامت عمادة �شوؤون الطلبة بجامعة العلوم 
التطبيقي���ة حتت رعاية رئي����س اجلامعة غ�شان 
عواد فعاليات يوم التهيئة للطلبة امل�شتجدين 
مبنا�شب���ة ب���دء الف�ش���ل الدرا�ش���ي االأول للعام 
اجلامعي 2018 -  2019، وذلك بح�شور رئي�س 
اجلامع���ة ونخب���ة م���ن اأع�ش���اء االإدارة العليا، اإذ 
يه���دف “يوم التهيئة” الذي يقام يف بداية كل 
ف�ش���ل درا�شي اإلى تهيئ���ة الطلبة امل�شتجدين 
باخلدم���ات  وتعريفه���م  واأكادميًي���ا  نف�شًي���ا 
املتوف���رة واللوائ���ح واالإر�ش���ادات الت���ي تهم 

الطالب.
 م���ن جهته رح���ب رئي�س اجلامع���ة بالطلبة 
واحل�ش���ور، كما دع���ا الطلبة اإلى ب���ذل ق�شارى 
جهده���م للو�شول اإل���ى اأهدافهم موؤك���ًدا على 
اأن اجلامع���ة تب���ذل ق�ش���ارى جهده���ا وت�ش���ع 
جمي���ع اإمكانياته���ا وطاقاتها من اأج���ل الطالب 
اأواًل واأخ���رًيا، داعًي���ا اإياهم لال�شتف���ادة من هذه 
االإمكاني���ات والفر����س الت���ي يوفره���ا احل���رم 
اجلامع���ي اجلدي���د ال���ذي اأن�ش���ئ وف���ق اأعل���ى 
املتطلبات العاملية ليكون �رشًحا علمًيا متميًزا 
من ����رشوح التعلي���م العايل يف مملك���ة البحرين 
متا�شًي���ا م���ع النه�ش���ة احل�شاري���ة والعمرانية 

التي تعي�شها اململكة يف ظل القيادة الر�شيدة 
للبالد.

بدورها اأك���دت عميدة �شوؤون الطلبة فايزة 
زيت���وين اأن عمادة �ش���وؤون الطلب���ة ت�شعى اإلى 
احت�ش���ان الطلب���ة وم�شاعدته���م يف م�شريته���م 
اجلامعي���ة والعم���ل عل���ى توظي���ف طاقاته���م 
واإبداعاته���م م���ن خ���الل اإ�رشاكه���م يف االأن�شطة 
املختلف���ة الت���ي تقيمه���ا اجلامع���ة با�شتمرار، 

م�شجع���ة الطلبة اإلى االنخراط يف العمل ال�شبابي 
والطالب���ي وامل�شارك���ة يف االأن�شط���ة املختلفة. 
م�ش���ريًة اإل���ى اأن عم���ادة �شوؤون الطلب���ة تنتهج 
�شيا�شة الباب املفتوح لتلقي مالحظات الطلبة 
وا�شتف�شاراته���م، كما حثته���م اإلى عدم الرتدد 
يف طرح االأ�شئلة واال�شتف�شارات الأن ذلك يحقق 
الفائدة له���م وي�شاعدهم خالل فرتة درا�شتهم 

باجلامعة.

أمر اهلل يقود فريق “فيزيت البحرين”

مستشفى الكندي يفحص موظفات “ستك للتأمين”

البحرين”  “فيزي���ت  اعلنت 
ان�شم���ام علي اأم���ر اهلل مبن�شب 
وتتمث���ل  امل�شت�شاري���ن  كب���ري 
مهم���ة عل���ي الرئي�ش���ة يف قيادة 
فري���ق عمل “فيزي���ت البحرين” 
يف كافة املراحل، بدءا من مرحلة 
ابت���كار املفاهي���م حت���ى مرحلة 
تنفيذ االإ�شرتاتيجيات املتعددة 

التي ته���دف اإلى االإ�شه���ام يف تعزيز فاعلية 
القطاع ال�شياحي، وتعميق دوره يف االقت�شاد 

الوطني.
و�شيك���ون اأم���ر اهلل م�ش���وؤوالً اأي�ش���اً عن 
توجيه فري���ق تطوير االأعمال جل���ذب العمالء 
املحتملني من اخل���ارج، باالإ�شافة اإلى تعزيز 
العالق���ات القائمة م���ع ال����رشكاء املحتملني، 
كم���ا �شيحر�س عل���ى االإطالع عل���ى اجتاهات 
ال�شياح���ة وال�شيافة احلالية ال�شائدة لتطوير 
االأ�ش���واق  لكاف���ة  منا�شب���ة  اإ�شرتاتيجي���ات 
والقطاع���ات، اإذ �شتعم���ل ه���ذه االآليات على 
حتقيق اأهداف وا�شحة تتمثل يف زيادة اأعداد 
ال�شياح ومع���دالت اإ�شغال الفنادق باململكة، 

واإطال���ة مدة زياراته���م، وتوعية 
ال����رشكاء التجاري���ني املهتم���ني 
تزويده���م  و�شم���ان  بال�شياح���ة 
لت�شويقه���ا  بال�شب���ل واحلواف���ز 
وتطوير مكان���ة املنتج ال�شياحي 
للمملكة عل���ى امل�شتوى املحلي 

والعاملي.
اأن  اإل���ى  االإ�ش���ارة  ويج���در 
اأم���ر اهلل يتمت���ع بع�رشي���ن �شن���ة م���ن اخل���ربة 
الوا�شعة يف جمال ال�شياح���ة والفندقة، اإذ اأنه 
ق���د اأكت�شب ه���ذه ال�شنوات م���ن اخلربة عرب 
م�شريته العريقة يف هذان املجاالن بني اإمارة 
دب���ي واالأ�شواق الدولية. وق���د �شغل اأمر اهلل 
من�ش���ب مدير اإقليمي للمبيع���ات والت�شويق 
مبجموع���ة احلبت���ور، باالإ�شاف���ة اإل���ى من�شب 
م�شت�ش���ار يف املجل����س الوطن���ي لل�شياحة يف 

دبي. 
من جان���ب اآخر، اأجته اأمر اهلل لالنخراط يف 
قطاع ال�شياحة مع ك���ربى ال�رشكات ال�شياحية 
العاملية، وال���ذي �شاهم بدوره يف بناء خلفية 
وا�شعة ملفهوم ومقومات ال�شياحة العاملية.

نظ���م حديثاً جمموعة م���ن الفريق الطبي 
مب�شت�شف���ى الكندي بالتعاون مع �رشكة �شتك 
للتاأم���ني فح����س طب���ي للموظف���ات يف برج 
ملوؤيد مبنطقة ال�شيف على مدار يومني حيث 
�رشح���ت م�شوؤول���ة الت�شوي���ق يف امل�شت�شفى 
زين���ب �شلم���ان اأنه م���ن منطل���ق امل�شوؤولية 

حتقيقه���ا  اإل���ى  ت�شع���ى  الت���ي  املجتمعي���ة 
العامل���ي  ال�شه���ر  ومبنا�شب���ة  امل�شت�شف���ى 
للتوعي���ة من �رشطان الث���دي، ت�شمن الك�شف 
الفح����س املبدئ���ي للثدي وق���راءة العالمات 
احليوي���ة للج�ش���م وذلك من خ���الل فريق من 

الطبيبات املتخ�ش�س مع فريق التمري�س.

اأقام���ت جمموعة م����رشف ال�شالم البحرين 
اأح���د امل�ش���ارف  اأو امل����رشف(،  )املجموع���ة 
االإ�شالمية الرائدة يف اململكة، حفل تكرمي يف 
فندق فور�شيزن البحرين لل�شيخة ح�شة بنت 
خليفة اآل خليفة، الرئي�ش���ة ال�شابقة ملجل�س 
اإدارة  املجموع���ة وه���ي اأول ام���راأة بحريني���ة 
ترتاأ����س جمل����س اإدارة م�رشف عل���ى م�شتوى 
التع���اون،  جمل����س  ودول  البحري���ن  مملك���ة 
للمجموع���ة  ال�شاب���ق  التنفي���ذي  والرئي����س 
يو�شف تق���ي ، تقدي���راً جلهودهم���ا الكبرية 

واملتميزة يف خدم���ة امل�رشف طوال ال�شنوات 
املا�شي���ة  م���ا اأ�شه���م  يف دع���م م�ش���رية منو 
امل����رشف وتعزي���ز مكانته يف القط���اع املايل 

وامل�رشيف. 
و�رشح رئي�س جمل�س اإدارة م�رشف ال�شالم 
البحري���ن، خليف���ة  املهريي “ينته���ز اأع�شاء 
جمل����س االإدارة ه���ذه الفر�شة  لرف���ع اأ�شمى 
اآي���ات التقدير والعرفان اإل���ى ال�شيخة ح�شة 
يو�ش���ف تق���ي عل���ى اجله���ود الكب���رية التي 
بذاله���ا خالل �شنوات ع���دة مليئة بالتحديات 

واالإجن���ازات، واإ�شهاماتهم���ا يف دف���ع عجل���ة 
تطوي���ر امل����رشف لي�شب���ح اأح���د امل�ش���ارف 
الرائدة يف مملك���ة البحرين. ون�شتطيع القول 
اإنهم���ا تركا ب�شمة وا�شحة يف االرتقاء باأعمال 
امل����رشف اإل���ى امل�شتوى العامل���ي”. واأ�شاف 
احلكيم���ة  قيادتهم���ا  “بف�ش���ل  امله���ريي 
وروؤيتهما امل�شتقبلي���ة وجهودهما املبذولة 
للم�رشف طوال الفرتة املا�شية فقد �شهدت 
اأعمال امل����رشف منواً ملحوظاً كم���ا واأ�شبحت 

عالمته  التجارية  ذات قيمة عالية”.

• علي اأمر اهلل	



يف  ال�سينمائي  اجلونة  مهرجان  ح�سور  اأن  من  بالرغم 
الثانية معظمهم كانوا من عامل ال�سينما واال�سواء،  دورته 
وح�سب،  ثقافيا  اأو  فنيا  حدثا  يكن  مل  املهرجان  اأن  اإال 
وهذا  ال�سياحة،  الجتذاب  اقت�سادي  حدث  هو  باملثل  اإمنا 
م�سابقة  تقدمي  وهو  االول  جانب  الى  الثاين  الهدف  كان 

�سينمائية راقية يف مكان جميل جدا.
يبتعد منتجع اجلونة ال�سياحي حوايل 22 كم عن مطار 
الغردقة الدويل، فليزمك اوال الو�سول الى مطار القاهرة 
الدويل اذا كنت تعي�ش خارج م�رص لت�سل الى اجلونة املدينة 
ال�سياحية اجلميلة ببحرها ومنتجعاتها وفنادقها، وت�ستمتع 
باالأجواء الطبيعية الأنقي ال�سواطئ واأمتع االأن�سطة البحرية 
من  اجلونة  تتاألف  البحرية.  والرحالت  وال�سباحة  كالغو�ش 
6 اأحياء رئي�سة هي حي مارينا تاون واحلي املتو�سط وحي 
االيطايل،  واحل��ي  اله�سبة  وح��ي  النويي  واحل��ي  الغولف 
ميكنك االنتقال فيما بينها واال�ستمتاع باالأن�سطة املختلفة 

عرب ال�سيارات او “التوك توك” ب�سعر رمزي جدا.
والتجوال  للت�سوق  الرائعة  مبناطقها  اجلونة  ت�ستهر 
على  ال�سياحية  واملقاهي  واملطاعم  باملحالت  املليئة 
البحر بالقرب من املارينا او و�سط البلد اأو منطقة الداون 
تاون ومنطقة ميدان متر حنة ومنطقة مارينا ابو تيج، ويف 
اجلونة ت�ستطيع القيام بالكثري من االأن�سطة البحرية اأبرزها 
والتزلج  كالغو�ش  املائية  والريا�سات  البحرية  الرحالت 
متحف  الرقمية،  املكتبة  زي���ارة  جانب  ال��ى  امل��ي��اه  على 

ال�سلحفاة،  ب��ي��ت  اجل���ون���ة، 
م��ر���س��ى اأب���ي���دو����ش م��اري��ن��ا 

لليخوت وغريها.
وتتميز  وال��ه��دوء،  باالت�ساع  اجل��ون��ة  م���زارات  تتميز 
اول��ى  م��ن  تعد  فهي  االح��م��ر  البحر  على  املميز  باملوقع 
املواقع املخ�س�سة للغط�ش كما اأن اجلونة قد و�سعت يف 
ال�رصق  م�ستوى  على  الغط�ش  مواقع  واف�سل  ا�سهر  قائمة 

االو�سط والدول العربية.
رانيا  امل�����رصي  ال�سياحة  وزي���رة  تو�سيات  وبح�سب 
�إقامة  �أن  على  �أكدت  و�لتي  �جلونة،  مهرجان  يف  �مل�شاط، 

الفنية  امل��ه��رج��ان��ات  ه��ذه  مثل 
اإعالمية  اأ�سداء  من  ي�ساحبها  وما 
هامة  اإ���س��اف��ة  تعترب  ث��م  وم��ن  م�رص  اإل��ى  االأن��ظ��ار  يجذب 
القوة  اأدوات  اأح��د  هي  ال�سينما  �سناعة  واأن  لل�سياحة، 
الناعمة التي ت�ساهم ب�سكل كبري يف الدعاية مل�رص، وهو ما 
يعترب تاأثريا اإيجابيا على ال�سياحة، وكذا دروها يف التقارب 
بني ال�سعوب. ويف هذا ال�سدد، جاء مهرجان اجلونة، بق�سد 
الرتويج للمق�سد ال�سياحي امل�رصي ب�سكل خمتلف من خالل 
وباال�ستعانة  العام،  مدار  على  ترفيهية  فعاليات  اأجندة 

ب��االأ���س��ال��ي��ب 
ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 
وامل���ن�������س���ات 
االإل��ك��رتون��ي��ة 
وقام  اجلديدة. 

ع��������دد ك��ب��ري 
الفنانني  م��ن 
على  بالتعرف 
االم����ك����ان����ات 
ال�������س���ي���اح���ي���ة 
التي  ال��ك��ب��رية 
ت�����ق�����دم�����ه�����ا 
اجلونة لل�سياح 
وال�����س��ي��اح��ة يف 

ع���دد من  زار  ح��ي��ث  م�����رص، 
جنوم هوليوود امثال اأوين 
القاهرة،  اإل��ى  ويل�سون، 
وق�������ام ب�����زي�����ارة م��ع��امل 
مثل  التاريخية  القاهرة 
ومنطقة  امل��ع��ز  ���س��ارع 
االأزه���������ر واحل�������س���ني، 
و�����س����ه����دا ع���رو����س���ا 

للتنورة،  فلكلورية 
توجهه  قبل  وذل��ك 

اإلى اجلونة.
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توفي���ت موؤخ���را ال�سوبران���و االإ�سباني���ة ال�سه���رية 
مونت�سريات كابايل يف بر�سلونة عن عمر يناهز 85 عاما.

وقالت و�سائ���ل االإعالم االإ�سباني���ة نقال عن م�سدر 
من م�ست�سفى “�سانت بو” برب�سلونة اإن املغنية كابايل 

الت���ي تعد واحدة م���ن االأ�س���وات املتمي���زة يف اإ�سبانيا 
والع���امل “توفيت هذه الليل���ة بامل�ست�سفى حيث كانت 
تتلق���ى العالج من م�س���اكل �سحية من���ذ منت�سف �سهر 

�سبتمرب املا�سي“.

مسافات

خالد المعالي في ضيافة بيت الشعر بيت إبراهيم العريض
ي�ست�سي���ف بيت ال�سع���ر- بيت 
العراقي  ال�ساعر  العري����ش،  اإبراهيم 
خال���د املع���ايل موؤ�س����ش دار اجلمل، 
يف اأم�سي���ة �سعري���ة، ي�ستق���رئ فيها 
م���ن ق�سائ���ده، وجتربت���ه  جمموع���ة 
االإبداعي���ة الت���ي تندرج عل���ى �سكل 
ومونولوغات  �سيكولوجي���ة  لوح���ات 
حوارية مع ال���ذات، بعن���وان “اأعي�ش 
خ���ارج �ساعتي”، يك���ون ذلك، �سمن 
ال�سي���خ  ملرك���ز  الثق���ايف  املو�س���م 
اإبراهيم للثقافة والبحوث، املو�سوم 
ب”كل ن���ور ال يزي���ل ظلم���ة ال يعول 
عليه”، يوم االثنني 8 اأكتوبر 2018، 
عند ال�ساعة 8 م�س���اًء، يف بيت ال�سعر 

بيت اإبراهيم العري�ش.
 يذكر اأن ال�ساع���ر خالد املعايل، 
ن����رص   ،1956 الع���ام  موالي���د  م���ن 
الع���ام  االول���ى  ال�سعري���ة  حماولت���ه 
1978 بعن���وان: مل���ن اأعلن دفرتي؟ 
ارحت���ل الع���ام 1979 ال���ى ب���ريوت، 
ث���م فرن�سا، لك���ي يقيم ع���ام 1980 
وم���ن  اأملاني���ا.  يف  نهائ���ي  ب�س���كل 
هن���اك اأ�س�ش الع���ام 1983 يف مدينة 
كولونيا يقيم من�سورات اجلمل التي 
بات���ت مبوؤلفاته���ا املتنوعة واملهمة 
واملنتق���اة بعناية، حتم���ل ت�سكيالت 
خمتلفة من االأعمال االأدبية والفكرية 
العام  اأ�سدر  والفل�سفية والرتاثي���ة، 
1990 بالتعاون مع ال�ساعر العراقي 
عب���د القادر اجلنابي جمل���ة فرادي�ش 
الت���ي توقف���ت الع���ام 1993، اأ�س�ش 

جملة “عيون” العام 1995.
 اأه���م اعماله: عي���ون فّكرت بنا، 
�سع���ر )ب���ريوت 1990(، خي���ال م���ن 
ق�سب، �سع���ر )كولوني���ا، القاهرة(، 
�شع���ر  �لياب�ش���ة،  عل���ى  �لهب���وط 

)ب���ريوت(، الع���ودة ال���ى ال�سح���راء، 
�سعر )ب���ريوت 1999(، ح���داء، �سعر 
)ب���ريوت(، اأف���كار ع���ن الفات���ر، نرث 
ب���ن:  غوتفري���د   ،)2003 )ب���ريوت 
ق�سائ���د خمت���ارة، ترجم���ة )بريوت، 
القاهرة(، باول ت�سيالن: �سمعُت من 
يق���ول، اأعمال �سعرية ونرثية، ترجمة 
1999(، هان����ش ماغنو�ش  )ب���ريوت 
انت�سن�سربغر: روب���رت الطائر، �سعر، 
ترجمة باال�سرتاك مع فا�سل العزاوي 
2003(. ول���ه مق���االت يف  )ب���ريوت 

جريدة احلياة.
 وترجم الى االأملانية العديد من 

املختارات ال�سعرية العربية ال�ساملة، 
كال�سعر الفل�سطيني اجلديد، وال�سعر 
العراق���ي اجلديد، لكل من بدر �ساكر 
البيات���ي،  الوه���اب  عب���د  ال�سّي���اب، 
حممود دروي�ش، اأن�سي احلاج، �رصكون 

بول�ش، �سعدي يو�سف. 
ن���ال عل���ى جائ���زة رول���ف ديرت 
مدين���ة  متنحه���ا  الت���ي  برنكم���ان 
كولوني���ا الع���ام 1988، على اجلائزة 
نورراي���ن  ملقاطع���ة  الت�سجيعي���ة 
ف�ستيفالن العام 1991، وحاز اأي�ساً 
على جائزة معر����ش ال�سارقة الدويل 

للكتاب العام 1996.

فاطمة عبدالرحيم تنال جائزة فارس الشباب

مهرجان الجونة.. أفالم قصيرة ونجوم.. وسياحة جميلة

يف حفل تكرمي اإجن����ازات ال�سباب البحريني يف العا�سمة 
البحريني����ة املنامة، مت تكرمي الفنان����ة فاطمة عبدالرحيم يف 
حفل اأقيم بتنظيم من جمعية اخلالدية ال�سبابية، حيث فازت 
بجائ����زة فار�ش ال�سب����اب البحريني يف جم����ال الفن والتمثيل 

للعام 2017 - 2018.
وبهذه املنا�سبة عرّبت النجمة والفنانة البحرينية فاطمة 

عبدالرحيم عن فرحتها بالتكرمي يف كلمة األقتها للمنا�سبة.
Ba -  اائزة فار�ش �سباب البحرين يف ن�سختها الثالثة

rain Youth Knight هي جائزة دورية تقام كل �سنتني، 
يتم خاللها تكرمي جمموعة من ال�سباب البحرينيني الناجحني 

واملتميزي����ن يف ع����دد من املج����االت، والذي����ن ي�ساهمون يف 
ازده����ار جمتمعاتهم يف خمتلف املج����االت. ويتم اإعداد حفل 
�سباب����ي متمي����ز يح�رصه نخب����ة م����ن ال�سخ�سي����ات البحرينية، 
وامل�سوؤولون والنواب واالإعالميون، اإلى جانب عدد كبري من 
املهتمني ب�س����وؤون ال�سباب يف البحرين.  ي�سار اإلى اأّن فاطمة 
ب����داأت م�ساوره����ا بعمر �سغري الع����ام 1989 وحققت العديد 
م����ن النجاحات يف جمال الفن حيث قدمت 8 اأفالم �سينمائية 
واأك����رث من 35 م�سل�سال واأكرث م����ن 18 م�رصحية باالإ�سافة اإلى 
االأعمال االإذاعية العدي����دة وعلى ذلك حققت جناحات اآخرها 
تكرمي وزارة ال�سباب والريا�سة عن اأعمالها ال�سينمائية عام 

2018، باالإ�ساف����ة اإلى اجلوائ����ز ال�سابقة منها جائزة اأف�سل 
متثي����ل �سينمائي يف مهرج����ان عمان عن في����ل رحيل وفيلم 
مرميي الع����ام 2013، وجائ����زة اأف�سل متثي����ل �سينمائي يف 
مهرج����ان دبي عن فيلم مرميي الع����ام 2012 وح�سلت على 
تقدي����ر خا�ش يف مهرجان قرط����اج ال�سينمائي عن فيلم زائر 
العام 2010، وجائزة اأف�سل متثيل م�رصحي عن م�رصحية نوره 
يف مهرج����ان امل�رصح اخلليجي بالكوي����ت واأي�سا جائزة اأف�سل 
متثي����ل اإذاع����ي يف مهرجان القاه����رة يف ع����ام 2006 وقبلها 
اأي�س����ا يف الع����ام 2005، باالإ�ساف����ة اإلى جناحه����ا يف برنامج 

الوادي العام 2006.
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tariq_albahhar

بلقيس تجتمع مع أمهات وأطفال الوطن العربي في “أهال يا ماما”

من إخراج أنور أحمد وبطولة أحمد مبارك

“ضاللوه” الزالق بمهرجان خالد بن حمد للمسرح اليوم “أوال” يبدأ بروفات مسرحية “نوح العين”

“الجزيرة” يقيم حفل تدشين موسمه الثقافي السادس

صديقـــة األنصـاري 
ضيفــة “لهم بصمة”

نالت االأغني���ة اجلديدة الت���ي طرحتها الفنانة بلقي����س اأحمد باللغة 
العربي���ة الف�شحى حتت عن���وان “اأهال ي���ا ماما” عل���ى ا�شتح�شان ور�شا 
وتفاع���ل كبري من اجلمهور واالإعالمي���ن يف الوطن العربي، بعدما اأثارت 
انتب���اه االأمه���ات واالأطف���ال ملا حتويه م���ن كلمات جديدة عل���ى ال�شاحة 
الغنائية وفيديو كليب موؤثر يف م�شاهد االأمومة التي �شحنتها واأطلقتها 
بلقي�س من م�شاعر ح�شا�شه عاطفية نحو ا�شتقبال الطفل يف هذا العامل.

وغ���رد ع���دد كبري جداً م���ن اجلمه���ور واالإعالمين حول متي���ز العمل 
وو�شف���وه بالعمل الراقي الهادف، جممعن جميعاً على اأنها اأغنية حتمل 
االأمل والتفاوؤل على الرغم من اأنها اأرجعت اجلميع الى ذكريات الطفولة 
وال���راءة، مثنن يف نف�س الوقت على اأن اختي���ار غنائها باللغة العربية 
الف�شحى هو مبثابة متيز وجناح، خا�شة واأنها ال�شاحة الفنية تفتقد الى 

هذه النوعية من االأغنيات.
هذا وج���اءت اأغنية “اأهال يا ماما” من كلم���ات واحلان �شيف فا�شل، 
وتوزي���ع ا�شامة �شعي���د، واإخ���راج Fabrizio Notari، بعدم���ا ا�شتغرق 
ت�شوي���ره يومن متتالين مب�شاركة جمموعة م���ن االأطفال، وقد جاء من 

اإنتاج بلقي�س نف�شها، وقد عر�س عر قناتها اخلا�شة يف “اليوتيوب”.

أحداث

بروف����ات  اأوال  م�����رح  ب����داأ 
امل�رحي����ة الرتاثية “ ن����وح العن 
“ من تاأليف الفنان جمال ال�شقر 
واخراج و�شينوغرافيا الفنان انور 
ومتثي����ل كل م����ن الفن����ان القدير 
احمد مبارك، والفنانة منى فريوز، 
والفنان عب����داهلل ولي����د، والفنان 
حمد عتيق، والفنان يعقوب القوز، 

والفنان يا�شن ق����ازاين، والفنان 
ح�شن عب����د الرحي����م، واملو�شيقى 

للفنان يعقوب يو�شف.
موؤل����ف امل�رحية الفنان جمال 
ال�شقر حت����دث عن ه����ذه التجربة 
بالقول: لقد كتبتها بح�س �شعبي 
ناب����ع م����ن القل����ب قب����ل العق����ل، 
باالأ�شل����وب  كتابته����ا  تعم����دت 
عل����ى  واإ�شقاط����ات  الكال�شيك����ي 
الرتاث واالإن�شان البحريني وح�شه 

و�شهامت����ه ومروءت����ه”. تناولت يف 
“ال�شق����اي، والع����ن”.  امل�رحي����ة 
وبينت اأهمي����ة هذا الرجل الب�شيط 
ال����ذي اإذا غ����اب يوم����ا م����ا تتعطل 
احلي����اة يف الفرجان. وم����ن اأحداث 
امل�رحي����ة وب�ش����كل ملخ�س وقوع 
بن����ت التاج����ر يف حب وغ����رام هذا 
ال�شق����اي الب�شي����ط ال�شهم. واترك 
بقي����ة الق�ش����ة لي����وم العر�����س يف 

�شهر نوفمر املقبل.

تعر����س الي���وم االثن���ن 8 اكتوبر 
و�شم���ن فعاليات مهرج���ان جائزة خالد 
بن حم���د للم�رح ال�شبابي الرابع لالأندية 
الوطني���ة واملراك���ز ال�شبابي���ة ول���ذوي 
العزمية. م�رحية “ �شاللوة” من تاأليف 
يو�شف احلم���دان واإعداد واإخراج الفنان 
اإ�شماعي���ل مراد والتي ي�شارك بها مركز 
ال���زالق بالتعاون م���ع م����رح جلجام�س، 
م���ن  كب���ريا  ع���ددا  امل�رحي���ة  وت�ش���م 
الفنانن والفنين وهم: ملياء ال�شويخ، 
جنم م�شاعد، عبري مفتاح، �شالح اخلري، 
احمد مطر، اإبراهي���م عبدالعزيز، يو�شف 
امل���ال وحم���د عب���داهلل، حم���د اإ�شماعيل، 
اآمن���ة ع���ادل بامل�شاركة م���ع فرقة الدار 

�شال���ح  املخ���رج  م�شاع���د  البحريني���ة، 
ال���درازي، االإ�ش���اءة والديك���ور عبداهلل 
البك���ري، م�شاعد اإ�ش���اءة كلثم ال�شايغ، 
عبدالرحم���ن  واأك�ش�ش���وارات  اأزي���اء 
الرويع���ي، مكياج حمد احل���ردان، احلان 
االإيقاع���ات  وتنفي���ذ  ال���دار  ا�شتودي���و 

واملو�شيق���ى على خ�شب���ة امل�رح فرقة 
وغن���اء  ال�شعبي���ة،  للفن���ون  بوعب���داهلل 
را�شد العمريي، وا�شمة �شامي. ت�شميم 
الكوريوغرافيا حمد اإ�شماعيل وت�شميم 
البو�ش���رت خليف���ة �شمري ومدي���ر االإنتاج 

عبداهلل الطحان.

�شه����د مرك����ز اجلزي����رة الثق����ايف م�شاء 
االأربع����اء 3 اأكتوب����ر 2018 حف����ل تد�ش����ن 
مو�شم����ه الثقايف ال�شاد�����س 2018 - 2019 
حتت عن����وان “حديث الثقاف����ة على هام�س 
فعاليات املو�شم الثقايف املا�شي”، حتدث 
في����ه جمموعة من املثقف����ن البارزين �شواء 
م����ن داخل مرك����ز اجلزيرة الثق����ايف اأو خارجه 
الذي����ن اأثروا فعاليات املرك����ز مبحا�راتهم 

الثقافية القيمة طوال املو�شم املا�شي.
حيث حت����دث اأوال رئي�����س جمل�س اإدارة 
املركز حممد اجلزاف الذي اأكد على اأن مركز 
اجلزيرة الثق����ايف �شي�شتم����ر يف اأداء ر�شالته 
املنوط����ة به جتاه هذا الوطن املعطاء وجتاه 
اأبنائه املثقف����ن، م�شتذكرا يف ذات الوقت 
اأه����م املواقف واملحط����ات التي ط����اف بها 
املركز خ����الل مو�شمه الثقايف املا�شي حتت 
�شع����اره املتج����دد املحرق عا�شم����ة الثقافة 
اال�شالمي����ة، ولع����ل اأب����رز تل����ك الفعالي����ات 
الت����ي حتاك����ي تراثي����ة امل����كان  الثقافي����ة 
والزمان حما�����رة م�شاجد املح����رق القدمية 
الت����ي اأقيم����ت يف م�شج����د �شي����ادي االأث����ري 
وذاكرة عمارة بن مطر والنادي االأدبي وج�ر 
ال�شي����خ حم����د ومدر�ش����ة الهداي����ة اخلليفية 
وحما�����رة ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة 

التي ا�شرتجع فيها من خالل ا�شعاره املعرة 
ذاكرة املح����رق القدمية. كم����ا اأ�شار اجلزاف 
اإلى مالمح املو�شم الثقايف اجلديد حن قال 
ب����اأن املو�ش����م اجلديد �شي�شه����د العديد من 
الفعاليات الثقافية التي �شينفرد بها مركز 
اجلزيرة دون غريه، مثل اإقامة منتدى فقيد 
البحري����ن الكب����ري �شم����و ال�شيخ عب����داهلل بن 
خالد اآل خليفة وحفل تد�شن كتاب الفنان 
امل�رحي �شعد اجلزاف، باالإ�شافة اإلى بع�س 
الفعاليات االأخ����رى. ويف خت����ام كلمته اأ�شار 
اجلزاف اإلى امل�شكلة الت����ي توؤرق القائمن 
عل����ى مركز اجلزيرة الثق����ايف وهي حمدودية 
م�شاحة املرك����ز التي تعيق تقدمي فعاليات 
ثقافية كب����رية لي�شت عل����ى م�شتوى مملكة 
البحري����ن فح�شب، واإمنا عل����ى م�شتوى دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
كم����ا حتدث بع����د ذلك كل م����ن الوجيه 
يو�ش����ف بن ح�ش����ن الع�شو الفخ����ري للمركز 
والوجي����ه ح�ش����ن اإبراهي����م كم����ال اأمن عام 
جمعي����ة البحرين اخلريي����ة والع�شو الفخري 
للمرك����ز واإبراهي����م مط����ر وال�شي����خ �ش����الح 

اجلودر وال�شاعر اإبراهيم االأن�شاري.
وق����د اأجمع جمي����ع املتحدث����ن على اأن 
مركز اجلزيرة الثق����ايف الذي يعد بحق �رحا 
ثقافيا �شاخما ي�شتحق اهتمام الدولة وكبار 
امل�شوؤول����ن وذلك لتذليل كاف����ة العقبات 
الت����ي تواج����ه املرك����ز، ولع����ل اأهمه����ا اإيجاد 
مقر كبري يت�ش����ع جلميع ن�شاطاته وفعالياته 
الثقافية املكثفة ذات احل�شور اجلماهريي 

الكبري.

ي�شت�شي���ف الرنامج االإذاعي 
االأ�شبوع���ي “لهم ب�شم���ة”، الذي 
يع���ده ويقدم���ه االإعالم���ي فاي���ز 
ال�شاعة يف مت���ام ال�شاعة اخلام�شة 
من م�شاء اليوم االثنن على اأثري 
اإذاعة البحري���ن “اف ام 102.3”، 
اإذ  االأن�شاري،  املاكرية �شديق���ة 
�شيطوف الرنام���ج يف رحلة حول 
جوانب خمتلفة من حياة �شديقة 
واأب���رز  اأه���م  اإح���دى  االأن�ش���اري 
ودول  البحري���ن  يف  املاك���ريات 

اخلليج، والتي �شاركت يف العديد 
م���ن االأعم���ال امل�رحي���ة التابع���ة 
االأهل���ي،  وامل����رح  اأوال  مل����رح 
منها م�رحي���ة يف “بيتنا حريجة”، 
مع  “موعد  “�ش���ارة”،  “فو�شى”، 
�شعادة”، وم�رحية “جروح” التي 
مت عر�شها يف مهرج���ان ال�شارقة 
امل�رحي. اأما الدراما، فقد عملت 
يف م�شل�ش���ل “مبتعث���ات” لقن���اة 
روتانا، والكثري من االأعمال. يذكر 
اأن الرنام���ج يعاد يوم الثالثاء يف 

متام ال�شاعة الواحدة ظهرا.

8 اكتوبر
 1912

البلقان  ح��رب  ب��داي��ة 
اأعلنت  عندما  االأول��ى 
ج���م���ه���وري���ة اجل��ب��ل 
االأ���ش��ود احل��رب �شد 

تركيا.

 1917
اخ����ت����ي����ار ال���زع���ي���م 
ال�������ش���ي���وع���ي ل��ي��ون 
ت��روت�����ش��ك��ي رئ��ي�����ش��اً 
�شوفييت  مل��ج��ل�����س 

مدينة بيرتوغراد.

1939
بولندا  حتتل  اأملانيا   
العاملية  احل���رب  يف 

الثانية.

 1962
اجل���زائ���ر ت��ن��ظ��م اإل��ى 

االأمم املتحدة.

1963
ح�����رب  ان���������������دالع   
اجلزائر  ب��ن  ال��رم��ال 

واملغرب.

 1967
الثوري  على  القب�س 
جيفارا  ت�شي  اإرن�شتو 

واأعوانه يف بوليفيا.

1991
و�شلوفينيا  كرواتيا 
ت������ع������ل������ن������ان ع����ن 
ا���ش��ت��ق��الل��ه��م��ا ع��ن 

االحتاد ال�شوفييتي.

 1993
رف�������ع ال���ع���ق���وب���ات 
امل���ف���رو����ش���ة ع��ل��ى 
جنوب اإفريقيا والتي 
فر�شت عليها ب�شبب 

�شيا�شة االأبارتيد

• منى فريوز	 • عبداهلل وليد	 • اأنور اأحمد	

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

• �شديقة االن�شاري	

• جانب من بروفات �شاللوة	

يتح���دث هذا اليوم ع���ن اأو�شاع مهنية 
متينة.

م����ن  اأق����وى  اإرادة  �شاح����ب  اأن����ت 
ال�شخر.

مينح���ك هذا اليوم فر�شة من العمر، ال 
ت�شيعها.

عليك اأن تبذل جهًدا اأكر يف امل�شتقبل 
القريب.

قد ال تنج���ح يف اأعمالك، لكن ال جتازف 
ب�شالمتك.

يوف���ر ل���ك هذا الي���وم بع����س احللول 
املالية.

نظ���م اأم���ورك الريا�شي���ة ه���ذه االأيام 
واهتم بها.

لال�شتم����رار  قاب����ل  ب����ه  ب����داأت  م����ا 
والتطّور.

تك���ون حماًطا ابتداء م���ن اليوم بزمالء 
رائعن.

املع���روف عن���ك اأنك �شاح���ب قرارات 
�شجاعة.

يتحدث ه���ذا اليوم عن مب���ادرة جيدة 
واتخاذ قرار.

جتد نف�شك ب���ن احلن واالآخر منزعًجا 
وقلًقا.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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األخيرة

�أقل ووزن  �أكرث  نوم  �حللم”..  “�لرجيم 

فيل هائج ي�سحق �سيارة مليئة بال�سياح

وج���د باحثون اأن النوم ل�ساع���ات اأطول يقلل من �ساعات اجلوع ومن احلاج���ة اإلى ال�سكريات، الأمر 
الذي ي�ساعد يف تقليل الوزن.

ووفًق���ا للباحث���ن، فاإن النوم مبعدل ب���ن 7 و9 �ساعات يوميًّا يقلل اعتم���اد النا�س على الوجبات 
غري ال�سحية.

واأ�سارت خبرية التغذية يف “كينغز كوليدج لندن” ويندي هول اإلى اأولئك الذين ينامون مبتو�سط 
8 �ساعات يوميًّا مييلون اإلى تناول طعام �سحي اأكرث ويتمتعون بالطاقة ملمار�سة التمارين الريا�سية.
���ل الباحث���ون اإلى تل���ك النتائج من مقارنة ع���دة درا�سات علمية �سابقة ح���ول النوم واجلوع  وتو�سّ
والأكل. وقالت هول، خالل موؤمتر ملوؤ�س�سة التغذية الربيطانية يف لندن، اإن التعب ميكن اأن يعمل على 
ا�سطراب توازن الهرمونات التي تتحكم بال�سهية، م�سيفة اأن اإطالة �ساعات النوم ميكن اأن يوؤدي اإلى 

انخفا�س ملحوظ يف م�ستويات تناول الإن�سان لل�سكريات.
م���ن ناحيته، قال الأ�ستاذ يف جامع���ة اأبردين، لييوين روديك كولينز، اإن تناول الطعام مبكًرا ميكن 
اأن ي�ساع���د يف عملية اله�س���م ومينع زيادة الوزن. ودع���ا العلماء الأطباء اإلى التو�سي���ة للبدناء اأو ذوي 

الوزن الزائد اإلى النوم ل�ساعات اأطول، بناء على تلك النتائج.

هاج���م في���ل غا�سب �سي���ارة �سف���اري مفتوحة، تق���ل �سياًحا م���ن اأوروبا والياب���ان، وبداأ 
بتحطيمها ب�سورة ه�ستريية.

واأثن���اء جت���وال جمموعة م���ن ال�سياح بقي���ادة دليل خمت�س م���ن جنوب اإفريقي���ا، ب�سيارة 
مك�سوف���ة يف مناطق طبيعية خا�س���ة برحالت ال�سفاري، �ساهد الدلي���ل فيال �سخًما على مين 
ال�سي���ارة، يخ���رج من بن الأ�سجار، فاأخذ ي�س���ري اإليه وي�رشح لهم عن ه���ذا احليوان الذي كانت 

اأنيابه بطول ن�سف مرت. وفجاأة هرع الفيل هائًجا نحو ال�سيارة.
وبع���د اأن حل���ق الفيل باملركب���ة، اأدخل راأ�س���ه يف �سالونها وب���داأ بتحطيم لوح���ة القيادة 
واملقع���د. ومتكن ال�سائق يف اللحظة الأخرية من ترك عجلة القي���ادة وقفز جانًبا. لكن ال�سياح 

رغم هلعهم ا�ستمروا يف ت�سوير “فيلم الرعب” الواقعي على هواتفهم اجلوالة.
وبعد ب�سع ثوان، هداأ الفيل، وترك ال�سيارة وال�سياح باأمان، وكاأّن �سيًئا مل يكن.

يذكر اأن احلادثة مل ت�سفر عن اإ�سابة اأحد، اإل اأن ال�سيارة ت�رشرت ب�سكل كبري.

ميالنيا تر�مب تزور �أهر�مات م�سر

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

م���ع  رط���ب  الطق����س 
بع�س ال�سحب يتحول  اإلى 

حار ن�سبيا خالل  النهار.

الري���اح متقلبة الجت���اه من 5 اإلى 
10 عق���د ولكنها �رشقي���ة اإلى �سمالية 

�رشقية من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع املوج من ق���دم اإلى 3 اأق���دام. درجة 
احلرارة العظم���ى 37 م وال�سغرى 29 م. الرطوبة 

الن�سبية العظمى 85 % وال�سغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 4:14
الظهـر: 11:26  

العصــر: 2:47
المغرب: 5:18 
العشاء: 6:48

مواقيت 
الصالة

رجـل كالقـط بـ 9 �أرو�ح... مـات 9 مـر�ت وعـاد للحيـاة
متاًما كاملثل القائل “مثل القط بت�سعة اأرواح” 
ه���ذا ه���و ح���ال الأ�س���رتايل املقي���م يف لن���دن جيمي 
ب���ول الذي عان���ى من 9 نوب���ات توق���ف خاللها قلبه 
ع���ن اخلفق���ان، يف �سنوات عدة، منه���ا 4 حالت يف 3 

اأ�سابيع.
ووفًقا لالأطب���اء، يعاين جيمي م���ن حالة مر�سية 

تتمث���ل يف ت�سخم ع�سلة القلب ونق�س يف الفاعلية، 
وب�سب���ب خطورة و�سعه ال�سح���ي فقد ن�سحه الأطباء 
بع���دم ممار�سة اأي مترينات ريا�سية، وحذروه من اأن 

الفرتة املتبقية اأمامه ل تزيد على 5 �سنوات.
وبالنظ���ر حلالته ال�سحية اخلط���رية، فاإن جيمي 
يحمل يف ج�سمه اآلة كهربائية ميكنها اأن تنع�س قلبه 

عندما يتوقف ع���ن العمل. وبح�سب جيمي، فاإن قلبه 
توق���ف ع���ن العمل اأول م���رة يف اأكتوبر ع���ام 2009، 
وا�ستغرقت عملية اإنقاذه 45 دقيقة وظل يف غيبوبة 
ملدة اأ�سبوع كامل. امل���رة الثانية كانت بعد عامن، 
وحتدي���ًدا يف فرباي���ر 2011، بينم���ا كان يف بيت ابن 
عمه. يف العام 2013 توقف قلبه عن العمل 5 مرات، 

منها 4 مرات خالل �سهر مايو، اخلام�سة يف يونيو.
اأم���ا امل���رة الثامنة فكان���ت يف اأغ�سط�س 2015، 
واأ�سي���ب باحلالة بينم���ا كان يف املطار خ���الل زيارة 
يف  كان���ت  التا�سع���ة  وامل���رة  التاأ�س���رية.  لتجدي���د 
ماي���و 2017 بينم���ا كان عل���ى جهاز للم�س���ي يف اأحد 

امل�ست�سفيات اأثناء اختبارات تقييم لزراعة قلب.

�سجار ي�ستدعي تدخل 
مقاتلتني “�إف 16”

حتل  �لــتــكــنــولــوجــيــا 
“طال�سم” جرمية

حلظة رعب مفاجئة 
يف قلب �ملحيط

اأوفد �سالح اجل���ّو الهولندي مقاتلتن من 
نوع “اإف 16” ملواكبة طائرة جتارية يف رحلتها 
ب���ن اأبوظبي واأم�سرتدام ب�سب���ب �سجار ت�سبب 
ب���ه راكب ت�رشّف بعنف، وفق م���ا اأعلنت ناطقة 

با�سم القوات اجلّوية.
و�رشّح���ت جوان���ا هلمون���دز ب���اأن “اأمريكيا 
)29 عاًما( راح يت�رشّف بعنف بعد اأن ُطلب منه 

اجللو�س يف مقعده”.
واأردف���ت: “ث���م دار �سج���ار وجن���ح اأفراد 
الطاق���م يف ال�سيط���رة عل���ى الرج���ل مب�ساعدة 

ركاب اآخرين”.
وقد تعّر�س ع���دة ركاب لإ�سابات طفيفة 

وتوّرمت عن اأحدهم، بح�سب امل�سدر نف�سه.

جلاأت ق���وات ال�رشطة اإلى حيلة تكنولوجية 
للعث���ور عل���ى فت���اة، اأبلغ���ت باأنه���ا تعر�ست 
لالغت�س���اب عل���ى ي���د رج���ل تركه���ا يف مكان 

جمهول.
مدين���ة  يف  املحلي���ة  ال�رشط���ة  وا�سط���رت 
بو�سط���ن الربيطاني���ة، اإل���ى ال�ستعانة بطائرة 
دون طي���ار )درون( م���زودة بكام���ريا حراري���ة، 
لتقفي اأثر الفتاة، حتى كللت العملية بالعثور 

عليها.
وا�ستغاث���ت الفت���اة �ساحب���ة ال����16 عاًما 
بال�رشطة، بعد اأن تعر�ست لالغت�ساب يف جممع 
�سناعي مبنطقة لينكولن�ساي���ر، لكنها ف�سلت 

يف حتديد موقعها بدقة.

عا����س ع���دد م���ن ال�سي���اح يف كو�ستاريكا 
حلظات م���ن الف���زع يف عر�س املحي���ط، بعدما 
قفز حوت �سخم على بعد اأمتار قليلة منهم يف 

الهواء، قبل اأن يغط�س جمدًدا يف اأعماق املاء.
واأدت القوة الناجمة عن ارمتاء احلوت على 
امل���اء اإلى غم���ر القارب بكمية كب���رية من املاء 
و�سط ذه���ول ركاب���ه، وفق ما نقل���ت �سحيفة 
“ديلي ميل” الربيطانية. وحر�س ركاب قارب 
جماور عل���ى التقاط مقط���ع الفيديو املثري يف 
�ساح���ل منطق���ة كويبو�س، املعروف���ة برثوتها 
احليوانية املهم���ة يف البحر، لكن هذا النوع من 

احلوادث ل ي�سجل ب�سكل معتاد.

• بروفا الرق�س ال�سعبي ا�ستعدادا ملهرجان نافراتري يف اأحمد اآباد، الهند، حيث يرتدي الن�ساء الزي التقليدي ويزين اأيديهن، يف املهرجان احتفال باملعبودة الهندو�سية “دورغا” )رويرتز(   	

الـ “أنا” والوعود واالستقامة...
التف���َت اأح���ُد احل�س���ور نحوي مت�سائ���اًل يف ا�ستغ���راب: كيف ترى م���ا يفعله هذا 
امل�س���وؤول؟ وكان يق�سد قيام اأح���د امل�سوؤولن يف اإح���دى املوؤ�س�سات القت�سادية 
���ة املعّين���ن حديًثا بتوزيع حقائ���ب افرتا�سية من الوعود عل���ى احلا�رشين!:  اخلا�سّ
�ساأقوم اأنا بتعديل �سام���ل للرواتب والمتيازات، �ساأقوم مبنح امل�ساعدة التعليمية 
لأبن���اء العاملن، �ساأقوم بتوفري القرو�س الإ�سكانية، نعم اأوؤكد لكم باأين �ساأقوم اأنا 
بتنفيذ وعودي، وعود ووعود! كان تعليقي على ذاك الت�ساوؤل خمت�رشًا: يبدو اأن هذا 

امل�سوؤول ل يكاد يرى اأبعد من اأنفه!
تل���ك كانت احلقيق���ة ومل اأكن اأرى خالف ذلك، فا�ستم���رار ذلك امل�سوؤول يف نرث 
الوع���ود دون اأي اإح�سا�س مب�سوؤولية ت�رشيحاته غ���ري الواقعية ودون اأن ي�ساأل نف�سه 
عن م���دى عقالنية تل���ك الت�رشيحات يدل وبو�س���وح اأنه كان حينها حت���ت ال�سيطرة 
الكامل���ة للقل���ب بعد اأن غّيب احلما����س والت�سفيق العقل لدي���ه. وكاأن احل�سور قد 
اأدرك ه���ذه احلقيقة فاأخذ يف املبالغة بالت�سفيق والهتاف حتى بلغت ال� “اأنا” لديه 

قمة العظمة والتفخيم وبالتايل تو�سعت رقعة الوعود.
 

�سيع���ي �ساحبنا بعد اأن تعود هذه ال� “اأنا” اللعين���ة التي يقول عنها )نيت�سه(: 
كلم���ا اأ�سعد كان يتبعن���ي “�سيطان” ا�سمه ال� “اأنا” �سيعي باأن���ه قد باع ب�ساعة هو 
لي����س مبالكها. �سيدرك باأنه لي�س هو م���ن ميتلك نا�سية القرار يف نقل تلك الوعود 
الت���ي نرثها على النا�س من خانة الأحالم والأمني���ات اإلى الواقع امللمو�س، فهذا من 
�سالحيات �سلطة اأخرى هي جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة، هذه ال�سلطة كما يعرف �ساحبنا، 

هي جهة الخت�سا�س يف النظر يف هذه امل�سائل ولي�س هو!
والآن لنط���رح هذه الت�ساوؤلت، كيف �ستكون ردة فعل املوعودين يف حال ف�سل 
ا، فتلك  ه���ذا امل�سوؤول يف تنفيذ ما وعد به؟ والف�سل وارد بل هو حمتمل احلدوث جدًّ
الوعود تبدو قريبة من املحال يف الظروف القت�سادية ال�سائدة؟ و�سيا�سة التق�سف 
الت���ي و�سعه���ا جمل�س الإدارة. هل يق���وى على مواجهة العاملن؟ ه���ل يقوى النظر 
يف امل���راآة ومواجهة نف�س���ه وتقبل النتائ���ج، لقد فقدت امل�سداقي���ة وفقدت معها 

ال�ستقامة وفقدت الثقة وفقدت احرتام ورزانة القرار...
ه���ل �سيكون هناك من يحرتم وي�سدق ما اأقوله بع���د هذه التجربة؟ يجيبنا على 
ه���ذا الت�س���اوؤل ع���امل الإدارة د.اأ. بنتون قائالً: اإن ا�ستقامتك يج���ب اأن تتالءم مع كل 
جان���ب م���ن جوان���ب حياتك، اإذا مل تك���ن تفعل ما تعد ب���ه اأو ما تقول���ه ل يطبق فاإن 
لديك م�سكلة يف ال�ستقامة، وقد ل ميكنك عالج قلة ال�ستقامة يف كثري من الأحيان. 

انتهى. ما راأيك �سيدي القارئ يف تطبيق مبداأ افعل ما تقول وقل ما تفعل؟

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

زارت ال�سيدة الأمريكية الأولى ميالنيا ترامب اأهرامات اجليزة بالقرب من القاهرة يف ظل اإجراءات 
اأمني���ة م�سددة، واهتمام اإعالمي كبري. وا�ستقبل الرئي�س امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي وقرينته انت�سار 
يوم ال�سبت ال�سيدة الأمريكية الأولى يف ق�رش الرئا�سة بعد و�سولها من كينيا يف ختام اأول جولة اإفريقية 
تقوم به���ا دون �سحبة زوجها. وغادرت ميالنيا ترامب، مطار القاهرة الدويل ال�سبت، عائدة اإلى بالدها 

عقب زيارة ر�سمية مل�رش ا�ستغرقت عدة �ساعات.
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