
Û  ه���ذا ه���و حال الكبار دائًم���ا ال يكترثون بالمهاترات وال يتأث���رون بمؤامرات؛ ألن
عليهم مسؤولية عظيمة ويقومون بمهام عالمية جسيمة، ومن هنا جاء منتدى 
مبادرة مستقبل االستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن هنا كانت 
المش���اركة الكثيف���ة من مختلف الدول والمؤسس���ات؛ لكي تبحث س���بل تطوير 
االقتصاد الدولي، واإلس���هام في تشكيل مستقبل االستثمار العالمي، بما يحقق 

االزدهار العالمي والتنمية الشاملة.
Û  انعق���اد ه���ذا المنتدى بهذا الحجم من المش���اركة المتنوعة ما بين رؤس���اء دول

ووزراء وسياس���يين رفيع���ي المس���توى ومس���تثمرين وكب���ار رج���ال األعم���ال 
م���ن األس���ماء الالمع���ة بمختلف الدول العربي���ة والغربية لهو بره���ان على الثقل 
العالم���ي الهائ���ل والمكانة الرفيعة للمملكة العربية الس���عودية، وبمثابة رد عملي 
رادع للحم���الت اإلعالمي���ة المضلل���ة والكاذب���ة م���ن جان���ب أع���داء الس���عودية 
الذي���ن يروج���ون اإلش���اعات ويحاولون إث���ارة الش���كوك حول ال���دور المحوري 

واإلستراتيجي الذي تقوم به السعودية على صعيد العالم بأسره.
Û  ويعكس هذا المنتدى ليس فقط إصراًرا س���عودًيا على مواصلة مسيرة التنمية

االقتصادية الطموحة التي تش���هدها في ظل خادم الحرمين الش���ريفين الملك 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، ودعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي���ر الدف���اع الس���عودي صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر محمد بن س���لمان بن 
عبدالعزيز آل س���عود، وإنما االضطالع بالمسؤولية الدولية التي تقع على عاتق 
الس���عودية؛ لضمانة االس���تقرار واس���تدامة النمو بالمنطقة والعالم بما لديها من 
إمكان���ات ومقومات اقتصادية ضخمة ومؤث���رة للتوصل لرؤية عالمية موحدة 

قادرة على دفع نمو االقتصاد العالمي.
Û  وتأت���ي مش���اركة مملك���ة البحرين بوفد برئاس���ة صاح���ب الس���مو الملكي األمير

س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة تعبي���را ع���ن التالح���م األخ���وي والتضام���ن القوي 
والراس���خ بين المملكتين الش���قيقتين، ولتؤكد مجدًدا أن البلدين بلد واحد في 

السراء والضراء وفي كل الظروف واألحوال.

السعودية ترسم مالمح 
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وص���ل ولي العه���د نائب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
الري���اض  إل���ى  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن 
أمس ف���ي زيارة إل���ى المملك���ة العربية 
الس���عودية الش���قيقة، حيث أكد سموه 
أن منتدى مبادرة مس���تقبل االس���تثمار 
2018 نت���اج رؤى متميزة، إذ اس���تطاع 
أن يحق���ق س���معة دولي���ة مرموقة منذ 

انطالقته.

كش���ف المدير الع���ام للمش���اريع الخاصة في 
ش���ركة “بابكو” خالد الصباغ عن أن الش���ركة 
وق���ود  10 محط���ات  إلنش���اء  لديه���ا خط���ة 
جدي���دة ف���ي غض���ون 5 س���نوات. وأوض���ح 
الصب���اغ للصحافيي���ن عل���ى هام���ش افتتاح 
مؤتم���ر ومعرض االتح���اد الخليجي للتكرير 

العالمي أمس أن الكلفة اإلجمالية للمحطات 
تص���ل إلى قرابة 10 ماليي���ن دينار. يذكر أن 
هناك 52 محطة وق���ود مرخصة عاملة منها 
45 محط���ة )بري���ة( للس���يارات، و7 محطات 
وقود )بحرية( للقوارب موزعة على مختلف 

مناطق البحرين.

10 محطات وقود جديدة بـ 10 ماليين دينار

سمو ولي العهد رئيسا لـ“مجلس الخدمة”

دعم الصناعات النفطية

حرًص����ا من رئي����س الوزراء صاحب الس����مو 
الملك����ي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة 
عل����ى تعزي����ز الجه����ود الرامي����ة لتطوير أداء 
األجه����زة الحكومي����ة كاف����ة ونج����اح تنفي����ذ 
مقتضي����ات برنام����ج الت����وازن المال����ي ب����كل 
سالس����ة عل����ى مختلف المس����تويات بما في 
ذل����ك على صعي����د الخدمة المدني����ة، ودعما 
لجهود ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاح����ب  ال����وزراء  مجل����س  لرئي����س  األول 

الس����مو الملك����ي األمير س����لمان ب����ن حمد آل 
خليفة في متابعة تنفيذ البرنامج المذكور، 
ارتأى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
أن يتولى صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائ����ب القائ����د األعل����ى النائ����ب األول لرئيس 
مجل����س ال����وزراء رئاس����ة مجل����س الخدم����ة 
الخدم����ة  دي����وان  تبعي����ة  ونق����ل  المدني����ة، 
المدني����ة لتنض����وي تح����ت مجل����س الخدمة 

المدنية.

أعرب صاحب السمو الملكي ولي  «
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء عن تشرفه 
بهذا التكليف لمواصلة مسيرة 

اإلنجاز التي حققها صاحب السمو 
الملكي رئيس مجلس الوزراء، وعمل 
سموه الدؤوب في ترسيخ منظومة 

العمل في الحكومة، مؤكدا سموه 
أنه سيكون دوما السند والمعين 

لسمو رئيس الوزراء.

أن���اب رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة، نائ���ب 
رئي���س مجلس الوزراء س���مو الش���يخ علي بن 
خليف���ة آل خليف���ة؛ الفتتاح فعاليات النس���خة 
األول���ى من معرض االتح���اد الخليجي للتكرير 
البحري���ن  مملك���ة  تحتضن���ه  ال���ذي  العالم���ي 
ف���ي الفت���رة 23 إل���ى 25 أكتوب���ر 2018 بمرك���ز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت 
ش���عار “نحو تكرير تنافسي من خالل االبتكار 

والتعاون والتكنولوجيا”.

وأكد سموه حرص الحكومة برئاسة  «
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

على دعم القطاع النفطي والصناعات 
المرتبطة به؛ لما لها من أثر في دعم 

جهود مملكة البحرين على 
صعيد التنمية المستدامة.

المنامة - بنا:
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سمو رئيس الوزراء

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء خالل جولة في معرض االتحاد الخليجي للتكرير العالمي

)13 - 16(“جرافيتي” تنظم البطولة بالتعاون مع االتحاد البحريني للرياضات الجوية

غدا انطالق كأس 
العالم الثالث 

للطيران الحر

بليتي تحّطم رقما دولياحقوق الملكية الفكريةأردوغان: السعودية اتخذت خطوة مهمةتوحيد رسوم القروضمتابعة “اللجان اإلشرافية”

تواصل “البالد” حضورها في  «
مقار اللجان اإلشرافية؛ لمتابعة 

سير عمليات التأكد من إدراج 
أسماء المرشحين في كشوف 

المقبولين وتقديم الطعون 
باإلضافة إلى مراجعة أسباب 

رفض قبول ترشح البعض.

قال الرئيس التنفيذي للرقابة  «
المصرفية في مصرف البحرين 

المركزي خالد حمد، إن المصرف 
بدأ دراسة الرسوم التي تفرضها 

البنوك على الزبائن خصوًصا تلك 
المتعلقة بالقروض والتمويالت؛ 

وذلك في مسعى لتوحيدها.

قال الرئيس التركي رجب طيب  «
أردوغان، أمس، إن السعودية 

اتخذت خطوة مهمة بتأكيد 
جريمة خاشقجي وإيقافها 

المتهمين، مضيفا “أقترح أن 
تتم محاكمة المتهمين الـ 18 في 

قضية خاشقجي في تركيا”.

حذرت أسرة الفنان الراحل  «
عبدالحسين عبدالرضا من 

استغالل اسمه تجاريا من قبل 
بعض الشركات. وقال نجل 

الفنان الراحل، في بيان رسمي، 
إن ذلك يعد تعديا على حقوق 

الملكية الفكرية، ويخالف القانون.

نجحت العداءة ميمي بليتي  «
في تحطيم رقم سباق ماراثون 

تورينتو الدولي بكندا لمسافة 42 
كيلومتًرا بزمن 2:22:29 ساعة؛ 
لتحصد المركز األول في واحد 

من أهم سباقات الماراثون في 
العالم.
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العالمي” “التكرير  معرض  يفتتح  خليفة  بن  علي  الشيخ  سمو 

دعما من سمو رئيس الوزراء لرؤية “التوازن المالي”
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أمر ملكي بتكليف سمو ولي العهد برئاسة مجلس الخدمة المدنية

تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية

ص���در عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة أمر ملك���ي، رقم )50( لس���نة 2018 
بتكلي���ف ولي العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة بتطوير أداء أجهزة السلطة 

التنفيذية، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعه���د إلى صاحب الس���مو الملك���ي ولي العه���د النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء بتطوي���ر أداء أجه���زة 
الس���لطة التنفيذي���ة وإص���دار كاف���ة الق���رارات الالزمة 
ف���ي هذا الش���أن، باألخ���ص تعيين المديري���ن ومن في 

حكمهم ونقلهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية.

المادة الثانية

ُيعه���د إلى صاحب الس���مو الملك���ي ولي العه���د النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء رئاس���ة مجلس الخدمة 
المدنية، وتشكيل مجلس الخدمة المدنية.

المادة الثالثة

يتبع ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة

ُيلغى المرسوم رقم )22( لسنة 2011 بشأن نقل تبعية 
دي���وان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء كما ُيلغى 

كل نٍص يتعارض مع أحكام هذا األمر.

المادة الخامسة

عل���ى رئيس مجل���س ال���وزراء والنائ���ب األول لرئيس 
مجل���س الوزراء وال���وزراء - كل فيم���ا يخصه - تنفيذ 
ه���ذا األم���ر، وُيعم���ل ب���ه اعتب���اًرا م���ن تاريخ ص���دوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

local
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بع���ث عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تهنئة إلى األمين العام لألمم المتحدة 
انطونيو غوتيريس؛ بمناس���بة الذكرى 
السبعين إلنش���اء األمم المتحدة، أشاد 
جاللت���ه فيها بما حققت���ه منظمة األمم 
ب���ارزة عل���ى  المتح���دة م���ن إنج���ازات 
الصعي���د الدول���ي للحف���اظ عل���ى األمن 
والس���الم العالم���ي، متمني���ا جاللت���ه له 
موف���ور الصح���ة والس���عادة ولمنظم���ة 

األمم المتحدة التوفيق والنجاح.

بع���ث ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليف���ة برقية تهنئة إلى 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس؛ بمناسبة الذكرى السبعين 

إلنشاء األمم المتحدة.

وأش���اد س���موه بالجهود الطيبة التي 
تبذله���ا منظم���ة األم���م المتحدة في 
تحقي���ق األم���ن والس���الم ف���ي ربوع 
التنمي���ة  مس���يرة  وتعزي���ز  العال���م، 

األعض���اء،  ال���دول  بي���ن  والتع���اون 
متمنيا سموه لمنظمة األمم المتحدة 
المزيد من النجاح في خدمة قضايا 

التنمية واألمن والسلم الدوليين.

إشادة ملكية باإلنجازات األممية

سمو ولي العهد يهنئ غوتيريس

بع���ث رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة برقية تهنئة إلى األمين العام 
لألمم المتح���دة أنطونيو غوتيريس؛ 
بمناس���بة الذك���رى الس���بعين إلنش���اء 
األم���م المتح���دة، أش���اد س���موه فيها 
باإلنج���ازات الكبي���رة الت���ي حققتها، 
والتي تس���عى على الدوام لتحقيقها 
عل���ى  المتح���دة  األم���م  منظم���ة 
الصعيد الدول���ي إقرارا ودعما لألمن 
واالس���تقرار والس���ام ف���ي مختل���ف 
رب���وع العال���م، متمنيا س���موه له وافر 
الصح���ة والس���عادة ولمنظم���ة األمم 

المتحدة دوام التوفيق والسداد.

المنامة- بنا

سمو رئيس الوزراء 

02يهنئ غوتيريس

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اس���تقبل نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء 
رئي���س اللجن���ة العلي���ا لتقني���ة المعلومات 
واالتصاالت سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس 
رئي���س وأعض���اء اللجنة المنظم���ة لمنتدى 
البحري���ن الدول���ي للحكوم���ة اإللكتروني���ة 
التاس���ع الذي اس���تضافته مملكة البحرين 
مؤخ���ًرا، وذلك بحض���ور الرئيس التنفيذي 
لهيئ���ة المعلومات والحكوم���ة اإللكترونية 

محمد القائد.
بمس���توى  س���موه  أش���اد  اللق���اء،  وخ���الل 
التنظي���م المتمي���ز للمنت���دى، والذي ش���هد 
إقب���اال كبيًرا متمثاًل بحضور أكثر من 800 
مش���ارك من داخل وخارج مملكة البحرين 
بمش���اركة لعشرين متحدثا دوليا من ذوي 
بجه���ود  مش���يدا  واالختص���اص،  الخب���رة 

أعضاء اللجنة في هذا المجال.
وأش���ار س���موه إل���ى أهمي���ة المنت���دى ف���ي 
ف���ي  البحري���ن  مملك���ة  خب���رات  تعزي���ز 

مج���ال الحكوم���ة اإللكتروني���ة وإس���هامه 
ال���ذي  المس���توى  عل���ى  المحافظ���ة  ف���ي 
حققت���ه مملك���ة البحرين في ه���ذا المجال 
والتصني���ف المتق���دم الذي حصل���ت عليه 
ضم���ن ال���دول ذات المؤش���ر العال���ي ج���دا، 
المتح���دة  األم���م  تقري���ر  ف���ي  ج���اء  كم���ا 
لجاهزي���ة الحكوم���ة اإللكتروني���ة الص���ادر 
ف���ي العام 2018، وتعزيز روح التنافس���ية 

م���ن خ���الل تكري���م الجه���ات المتميزة في 
اإللكتروني���ة  للحكوم���ة  البحري���ن  مؤش���ر 
وبما ناقشه المؤتمر من موضوعات مهمة 
ضمن جلس���اته، والتي كان أبرزها الجلسة 
الوزاري���ة المنظم���ة للم���رة األول���ى، إضافة 
والمس���اهمات  الواس���عة  المش���اركة  إل���ى 
المتميزة للشركات والجهات العارضة في 

معرض البحرين لتقنية المعلومات.

قال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع إن الملتقى الحكومي 2018 الذي يعقد يوم 28 
أكتوبر الجاري برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف���ة، ومب���ادرة من ول���ي العهد نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، هو تأكيد على استمرارية تطوير العمل 
الحكومي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المس���تدامة المنش���ودة في إطار رؤية 

البحرين االقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على االستدامة والتنافسية والعدالة.

وأش���ار المط���وع إل���ى أن الملتق���ى ش���ّكل منذ 
انطالقت���ه ف���ي الع���ام 2016 نقل���ة نوعية في 
عم���ل الحكوم���ة وآلياته���ا م���ن خ���الل تحديد 
وتقيي���م  واألولوي���ات  واألدوات  األه���داف 
الوط���ن  مصلح���ة  ف���ي  يص���ب  بم���ا  األداء، 
المس���يرة  م���ع  يتس���ق  وبم���ا  والمواطني���ن، 
صاح���ب  الب���الد  لعاه���ل  الش���املة  التنموي���ة 
الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة، 
اآللي���ات  وض���ع  عم���ل  ورش  أن  إل���ى  الفت���ا 
وتحدي���د األولوي���ات التي تش���كل التطلعات 
المس���تقبلية الت���ي وجه إليها صاحب الس���مو 
الملك���ي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئي���س مجل���س الوزراء ف���ي الملتقى 
الحكوم���ي 2017، والت���ي نت���ج عنه���ا اعتماد 
29 سياس���ة و106 مبادرات س���تكون حاضرة 
في الملتقى للعم���ل على ترجمتها إلى خطط 

وبرامج تطويرية لمختلف القطاعات.
نس���خته  ف���ي  الملتق���ى  أن  الوزي���ر  وأض���اف 
الثالث���ة س���يركز عل���ى عدد من المح���اور التي 
تتناول تحويل التحديات إلى فرص تحقيقا 
القادم���ة،  المرحل���ة  يخ���دم  بم���ا  للتطلع���ات 
واس���تمرار تطوير الخدمات الحكومية، ونوه 
إلى أنه خالل الملتقى الحكومي 2018، فإنه 
سيتم تكريم جهات ومؤسسات القطاع العام 

الفائ���زة بالجوائ���ز الحكومي���ة التالي���ة: جائزة 
جودة التعليم، جائزة التميز في التواصل مع 
العمالء، جائزة أفضل الممارسات الحكومية.
وأض���اف أن الملتق���ى أصب���ح فرص���ة مهم���ة 
لمختل���ف الجه���ات الحكومي���ة نح���و التحفيز 
وتحس���ين ج���ودة العم���ل وتطويره بم���ا يلبي 

التطلعات المنشودة.

غادر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل 
خليف���ة أرض الوطن عصر أم���س متوجها 
إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة؛ تلبية لدع���وة كريمة 
من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
االقتصادي���ة  الش���ؤون  مجل���س  رئي���س 
والتنمي���ة رئي���س مجل���س إدارة صن���دوق 

أخي���ه  بالس���عودية  العام���ة  االس���تثمارات 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر محمد بن 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود للمشاركة 
ف���ي منت���دى مب���ادرة مس���تقبل االس���تثمار 
2018 الذي تعق���ده الرياض برعاية كريمة 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  عاه���ل  م���ن 
خ���ادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان 
بن عبدالعزيز آل س���عود، وبرئاسة صاحب 

السمو الملكي ولي عهد السعودي.

يرافق صاحب السمو الملكي  «
ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء خالل زيارته للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان 

بن حمد آل خليفة وعدد من كبار 
المسؤولين بالقطاعين العام 

والخاص.

محمد بن مبارك مستقبال اللجنة المنظمة لمنتدى البحرين للحكومة اإللكترونية

محمد المطوع

محمد بن مبارك: تعزيز الخبرات في مجال الحكومة اإللكترونية 

المطوع: الملتقى الحكومي يبحث تحويل التحديات إلى فرص

الحفاظ على التصنيف المتقدم للبحرين

ترجمة 106 مبادرات إلى برامج تطويرية

سمو ولي العهد يتوجه إلى الرياض 

المنامة - بنا

تلق���ى عاه���ل الب���الد صاحب 
ب���ن  حم���د  المل���ك  الجالل���ة 
عيسى آل خليفة برقية شكر 
جوابية من رئيس جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية محمد 
أش���رف غني؛ رًدا على برقية 
جاللت���ه المهنئة له بمناس���بة 
لجمهوري���ة  الوطن���ي  الي���وم 
اإلس���المية،  أفغانس���تان 
أعرب فيها عن جزيل ش���كره 
وتقدي���ره لصاح���ب الجالل���ة 
الملك متمنيا لجاللته موفور 
الصح���ة والس���عادة ولش���عب 
مملك���ة البحري���ن المزي���د من 

التقدم واالزدهار.

 جاللة الملك 

 يتلقى شكر 

الرئيس األفغاني

انطونيو غوتيريس
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حرًصا من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تعزيز الجهود الرامية لتطوير أداء كافة األجهزة الحكومية 
ونجاح تنفيذ مقتضيات برنامج التوازن المالي بكل سالسة على مختلف المستويات بما في ذلك على صعيد الخدمة المدنية، ودعما لجهود ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في متابعة تنفيذ البرنامج 
المذك���ور، فق���د ارت���أى صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء بأن يتولى صاحب الس���مو الملكي ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء رئاسة مجلس الخدمة المدنية، ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية لتنضوي تحت مجلس الخدمة المدنية.

وأعرب صاحب الس���مو الملكي ولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
ال���وزراء ع���ن تش���رفه به���ذا التكلي���ف لمواصلة 
مس���يرة اإلنج���از الت���ي حققه���ا صاح���ب الس���مو 
الملك���ي رئي���س مجل���س الوزراء، وعمل س���موه 

ف���ي  العم���ل  ترس���يخ منظوم���ة  ف���ي  ال���دءوب 
الحكوم���ة، مؤك���دا صاحب الس���مو الملكي ولي 
العهد أنه سيكون دوما السند والمعين لصاحب 
السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لالستمرار 
ف���ي تطوي���ر أداء الس���لطة التنفيذي���ة وتحقيق 

طموحات جاللة العاهل.
وكان صاح���ب س���مو رئي���س ال���وزراء ق���د بعث 
برس���الة خطية إلى سمو ولي العهد نائب القائد 
األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س الوزراء 

سمو ولي العهدهذا نصها:  سمو رئيس الوزراء

المنامة- بنا

سمو ولي العهد رئيسا لمجلس الخدمة المدنية
المالي” “التوازن  لرؤية  الوزراء  رئيس  سمو  من  دعما 

بفكر سمو ولي العهد وعزيمته ستتطور 
“الخدمة المدنية”

سمو األمير سلمان بن حمد: نعتز بتكليف 
سمو رئيس الوزراء

سنكون دوًما السند والمعين لسموه في 
تطوير األداء الحكومي

تلق���ى صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
رس���الة ش���كر من صاحب الس���مو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء هذا نصها:
صاح���ب الس���مو الملك���ي الع���م العزي���ز الوال���د 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا

رئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
يطيب لي أن أرفع إلى سموكم الكريم خطابي 
ه���ذا، مبتهال إلى المولى جّلت قدرته أن يديم 

على سموكم موفور الصحة والسعادة.
تلقي���ت ببالغ الفخ���ر واالعتزاز تطلع س���موكم 

بش���أن رئاسة مجلس الخدمة المدنية وتبعية 
ديوان الخدمة المدنية، وإنني ألتش���رف بهذا 
التكلي���ف لمواصلة مس���يرة اإلنجاز وإكمال ما 
حققتم���وه بفضل حكمتك���م وعملكم الدءوب 
بالحكوم���ة.  العم���ل  لمنظوم���ة  ترس���يخ  م���ن 
وأتطل���ع بح���ول هللا أن أك���ون دوم���ا الس���ند 
والمعين لس���موكم ف���ي اس���تمرار تطوير أداء 
الس���لطة التنفيذي���ة؛ للمس���اهمة ف���ي تحقي���ق 
الطموح���ات والتطلع���ات الوطني���ة ف���ي ظ���ل 
المس���يرة التنموي���ة الش���املة لس���يدي حضرة 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك الوال���د حفظ���ه هللا 

ورعاه.
ه���ذا ونثم���ن عالي���ا جه���ود س���موكم المبذولة 

للوطن وأبنائه، ونتطلع باس���تمرار للسير على 
خطاكم وس���عيكم الوطن���ي المتواصل بثبات 
والتق���دم  النج���اح  طري���ق  عل���ى  ومس���ئولية 

والخير الذي أرسيتموه في منهج عملنا.
يمت���ع  أن  القدي���ر  العل���ي  أس���أل هللا  ختام���ا، 
س���موكم بموف���ور الصح���ة والس���عادة وط���ول 
العم���ر، وأن يوفقن���ا جميع���ا لخدم���ة مملكتن���ا 

الغالية.
ودمتم سموكم بعون هللا سالمين موفقين،

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

رسالة سمو ولي العهدرسالة سمو رئيس الوزراء

صاحب الس���مو الملكي االبن العزيز األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة حفظه هللا

ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
دعم���ا منا لبرنام���ج التوازن المالي ال���ذي أطلقته الحكومة 
ويتولى سموكم اإلش���راف المباشر على تنفيذه، وتسهيال 
لعملك���م لتحقيق األهداف التي أس���تند إليها هذا البرنامج 
الطموح في مختلف محاوره، ومنها متابعة األمور الفنية 
المتعلق���ة بالخدم���ة المدني���ة والمرتبطة ببرنام���ج التوازن 
المال���ي، فإنن���ا ن���رى أن ُيعهد إلى س���موكم رئاس���ة مجلس 
الخدمة المدنية ويتبعه ديوان الخدمة المدنية واتخاذ ما 

يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية وإدارية منظمة.
إنن���ا عل���ى يقي���ن بأن مثل ه���ذه الخطوة س���يكون لها األثر 
البالغ على اإلس���راع في تحقي���ق متطلبات التوازن المالي 
عل���ى صعيد الخدم���ة المدنية، وكلنا ثقة أن س���موكم وبما 
شهدناه منكم من فكر مستنير وعزيمة وإصرار ستعززون 
من التطور والتنمية في الخدمة المدنية، س���ائلين المولى 
جّلت قدرته أن يوفق سموكم لما فيه الخير والصالح لهذا 
الوطن وشعبه، ولتحقيق تطلعات حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق الشكر والتقدير.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
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أك����د رئيس الوزراء صاحب الس����مو الملك����ي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة أن 
“دولن����ا مازال����ت مس����تهدفة وهن����اك من يزعجه اس����تقرارها وما تش����هده م����ن تنمية 
وازده����ار ويحاول اختالق التحديات ووض����ع العراقيل والعقبات وتهويل القضايا 

إلشغالنا عن أولوياتنا نحو البناء والتنمية”.

وقال سموه “إن وقفة الشعوب والتفافها 
حول راية دوله����ا ومصالحها العليا دائما 
ه����ذه  ٌيفش����ل  ال����ذي  الص����د  ه����ي حائ����ط 
المخططات وُيخيب مس����عاها، وس����تظل 
ووحدته����ا  بوعيه����ا  المنطق����ة  ش����عوب 
الوطني����ة أكبر من أي مخطط يس����تهدف 

تماسكها”. 
 وكان صاح����ب الس����مو الملك����ي رئي����س 
ال����وزراء ق����د اس����تقبل بقص����ر القضيبي����ة 
أم����س ع����ددا م����ن أف����راد العائل����ة المالكة 

الكريمة والمسؤولين. 
 وخ����ال اللق����اء أع����رب صاح����ب الس����مو 
ال����وزراء ع����ن االعت����زاز  الملك����ي رئي����س 
بالنم����وذج المتقدم ال����ذي يمثله المواطن 
البحرين����ي ف����ي العط����اء واإلنج����از عل����ى 
المس����توى المحلي واإلقليم����ي والدولي، 
وق����ال س����موه “يحق لن����ا أن نفتخ����ر بهذا 
الش����عب ونعت����د ب����ه كث����روة له����ذا الوطن 
وس����ر ريادت����ه وتقدم����ه”، مؤك����دا س����موه 
أن عط����اء ش����عبنا األصي����ل ف����ي مختلف 

المج����االت والمواق����ع قل نظي����ره ويبعث 
على الفخ����ر واالعت����زاز، فبعطائهم غدت 

صورة البحرين جميلة في كل محفل.
 وش����دد صاح����ب الس����مو الملك����ي رئيس 
تق����در  الحكوم����ة  أن  عل����ى  ال����وزراء 
لل����وزراء  وتوجيهاتن����ا  العط����اء،  ه����ذا 
ب����أن يك����ون همه����م األول  والمس����ؤولين 
ذات  باألوض����اع  ينص����ب  واهتمامه����م 
الصل����ة المباش����رة بالمواطنين وتحس����ين 

الخدمات المقدمة لهم.
 وأكد س����موه أن مختلف برامج وخطط 
التحتي����ة  البني����ة  لتطوي����ر  الحكوم����ة 
والمراف����ق الخدمي����ة تعمل عل����ى مواكبة 
م����ن  واحتياجات����ه  المواط����ن  تطلع����ات 
خ����ال عملي����ة مس����تمرة لرص����د وتحديد 
الت����ي  المش����روعات  األولوي����ات وإقام����ة 
تحق����ق متطلب����ات التنمية التي تش����هدها 
تطلع����ات  وتلب����ي  البحري����ن،  مملك����ة 
ج����ودة  أكث����ر  حي����اة  ف����ي  المواطني����ن 

ورفاهية. 

 ون����وه س����موه إل����ى اهتمام����ه ومتابعت����ه 
م����ن  إنج����ازه  يت����م  م����ا  ل����كل  ش����خصيا 
ف����ي  وخدمي����ة  تنموي����ة  مش����روعات 
مختل����ف مناطق البحرين بالش����كل الذي 
يضم����ن إنجازها بأقصى س����رعة وبأعلى 

المواصفات القياسية في اإلنجاز. 
 وقال س����موه “إن المواطن كان وسيظل 
األول����ى،  وغايته����ا  التنمي����ة  مح����ور  ه����و 
وقلوبن����ا قبل أبوابنا مفتوحة لاس����تماع 
إلي����ه، فخدم����ة المواطن ف����ي مدن وقرى 
أولوي����ات  ص����دارة  ف����ي  تق����ع  المملك����ة 

الحكومة”.

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة في رسالة إلى العالم بمناسبة االحتفال بيوم األمم المتحدة، أن تطوير آليات عمل األمم 
المتحدة في مواجهة التحديات الراهنة من شأنه أن يعزز من قدرة المنظمة الدولية على قيادة العمل الجماعي وبناء عالم آمن ومستقر.

ودعا س���موه إلى تبني رؤية دولية تواكب 
تصاع���د األح���داث الراهن���ة، وتعم���ل عل���ى 
احت���واء األزمات من خ���ال تطوير هياكل 
األم���م المتحدة، وتوفي���ر آليات أكثر توازنا 

تلبي تطلعات الدول في مجال التنمية.
وش���دد س���موه عل���ى أن مملك���ة البحري���ن 
بقيادة عاه���ل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، حريصة دائًما 
عل���ى تعزي���ز التع���اون مع مختل���ف أطراف 
المجتمع الدولي بما يسهم في نشر السام 
منه���ا  إيماًن���ا  واالس���تقرار  األم���ن  وبس���ط 
بأهمي���ة المس���ؤولية الجماعي���ة ف���ي كل ما 

يخدم صالح البشرية واألجيال القادمة.
وأكد س���موه في رسالة إلى العالم بمناسبة 
ال���ذي  المتح���دة  األم���م  بي���وم  االحتف���ال 
مملك���ة  أن  )األربع���اء(،  الي���وم  يص���ادف 
ف���ي  الفاع���ل  إس���هامها  له���ا  كان  البحري���ن 
أجهزة األمم المتحدة والمنظمات المنبثقة 
تك���ون  أن  تكت���ف  ل���م  فالبحري���ن  عنه���ا، 
عضوا مس���تقبا لقرارات وتوصيات األمم 
المتح���دة ب���ل س���عت إل���ى إس���ماع صوته���ا 

ووجه���ة نظرها في صياغة ه���ذه القرارات 
س���واء من خال الحض���ور أو التباحث مع 

مختلف دول العالم.
األم���م  منظم���ة  أن  عل���ى  س���موه  وش���دد 
المتح���دة باعتباره���ا المظل���ة الجامعة لكل 
تق���ع عل���ى عاتقه���ا  العال���م  دول وش���عوب 
م���ن  مزي���د  بن���اء  ف���ي  كبي���رة  مس���ؤولية 
الش���راكات الدولي���ة القوي���ة والفاعلة التي 

تحفظ السلم واألمن الدوليين.
ونوه س���موه إلى أن التط���ورات المتاحقة 
تفاق���م  م���ن  زادت  العال���م  يش���هدها  الت���ي 
األوض���اع وأنتج���ت مزي���دا من ب���ؤر التوتر 
والصراع���ات، وه���و م���ا يزي���د م���ن الحاجة 
للتمس���ك باألهداف والمب���ادئ النبيلة التي 
قامت عليها األمم المتحدة، والعمل س���ويا 
لتعزيز دورها في ترسيخ الحوار والتعاون 
كمبادئ أساسية لتعزيز االستقرار العالمي.
وأك���د س���موه أن األم���م المتح���دة ش���كلت 
البن���اء  التع���اون  لترس���يخ  فاع���ا  إط���ارا 
ف���ي خدم���ة العدي���د م���ن القضاي���ا الدولية 
واإلنس���انية، ونجح���ت ف���ي تجس���يد إرادة 

الش���عوب والمجتمعات في إرس���اء أس���س 
الس���ام والتع���اون والحوار م���ن أجل عالم 
مس���تقر، وهو الدور الذي يجب العمل على 

مساندته وتعزيزه.
الوق���ت  ف���ي  العال���م  أن  س���موه  وأض���اف 
الحالي بات بحاجة ماس���ة إلى اس���تحضار 
تل���ك المبادئ النبيلة التي قام عليها ميثاق 
األمم المتح���دة واالتكاء عليها في جهوده 
لمعالج���ة القضايا التي باتت تش���كل خطرا 

على حاضر ومستقبل البشرية. 
وأكد سموه أن المبادئ التي جاء بها ميثاق 

األمم المتحدة تشكل مرجًعا حضاريا مهما 
من ش�أنه أن يوفر للعالم األمن واالستقرار 
المطل���وب ش���ريطة أن تلت���زم به���ا جمي���ع 

الدول وتطبقها على أرض الواقع.
وقال س���موه “إن األمم المتحدة تعد اليوم 
من أكبر المنابر التي تتحدث فيها ش���عوب 
العال���م ع���ن آماله���ا وحاضرها ومس���تقبلها، 
الضخام���ة والمس���ؤولية  به���ذه  وأي جه���د 
يحتاج مراجعة تتوازى وهذه المس���ؤولية؛ 
م���ن أجل عال���م ينع���م بالس���ام، ويحل أية 

صراعات بالحكمة والحوار”.

وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
المجتم���ع الدولي على التركيز بش���كل أكبر 
عل���ى تحقيق أه���داف التنمية المس���تدامة 
التي أقرتها األم���م المتحدة، وإياء الدعم 
ال���ازم لجه���ود الدول والمجتمع���ات األكثر 

احتياجا بما يؤهلها للحاق بركب التنمية.
وش���دد س���موه على أن غياب التنمية يعزز 
م���ن أس���باب التوت���ر ويزي���د م���ن تداعيات 
الجهل والمرض والفقر التي تنتج أوضاًعا 
غير مستقرة في العديد من مناطق العالم.

م���ن  العال���م  يعاني���ه  م���ا  أن  س���موه  ورأى 
تحدي���ات متزايدة تطال أمنه واس���تقراره 
يتطل���ب م���ن المجتم���ع الدول���ي مزي���دا من 
الجهد واإلرادة لوضع آليات لألمن العالمي 
تضم���ن له���ا النجاح ف���ي مواجه���ة مختلف 
التحدي���ات، وعل���ى رأس���ها أخط���ار العن���ف 
التس���لح  وس���باق  واإلره���اب  والتط���رف 

وغيرها.
وق���ال س���موه “إنن���ا الي���وم في عالم س���ريع 
التغي���ر وهناك تح���والت كبيرة في مختلف 
المج���االت، وال يمك���ن ألي دول���ة أن تك���ون 
بمعزل عن هذه المتغيرات، بل يجب عليها 
أن تساير وتواكب التطورات بالشكل الذي 
يوف���ر لها المن���اخ ال���ذي يعزز م���ن جهودها 
عل���ى صعي���د التنمية التي تحق���ق تطلعات 

شعوبها”.

ون���وه س���موه إل���ى ض���رورة االس���تفادة من 
الت���ي  المأس���اوية  التج���ارب والمنعطف���ات 
م���رت به���ا البش���رية م���ن ح���روب ونزاعات 
وصراع���ات كلفته���ا الكثي���ر م���ن الخس���ائر، 
وأن يك���ون منطلق العم���ل الدولي في هذه 
المرحل���ة ه���و التع���اون القائ���م عل���ى القيم 

اإلنسانية المشتركة.
وأعرب سموه عن اعتزازه ودعمه للتعاون 
المتح���دة  واألم���م  البحري���ن  مملك���ة  بي���ن 
ووكاالته���ا المتخصصة، والذي كان له أثره 
الواضح في دعم العديد من برامج التنمية 
الت���ي تنفذه���ا المملك���ة عبر االس���تفادة من 
الكف���اءات والخب���رات والدع���م الفني الذي 

توفره المنظمة.
وأكد سموه أن التعاون مع جميع المنظمات 
الدولي���ة واإلقليمي���ة وف���ي مقدمتها األمم 
المتح���دة يش���كل عنصًرا مفصلًي���ا في نهج 
السياس���ة الخارجية لمملكة البحرين إيماًنا 
منه���ا بأهمي���ة الش���راكة الدولي���ة ووح���دة 

المصير اإلنساني. 
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
في ختام رس���الته بالجهود الت���ي تقوم بها 
األمم المتح���دة ووكاالتها المتخصصة في 
كل ما يرتبط بتعزيز التعاون الدولي ونشر 
قي���م العدالة والتس���امح والس���ام لتس���ود 

أنحاء العالم.

المنامة - بنا:

المنامة- بنا

شعـوب المنطقــة حائـط الصــد ضـد أي استهـداف

تبني رؤية دولية تواكب تصاعـد األحداث الراهنـة

س��مو رئي��س ال��وزراء: يحق لن��ا أن نفتخر به��ذا الش��عب ونعتد ب��ه كثروة له��ذا الوطن

المتحدة األم���م  ب��ي��وم  االح��ت��ف��ال  بمناسبة  رس��ال��ة  ي��وج��ه  ال����وزراء  رئ��ي��س  سمو 

ترسي��خ الح��وار والتع���اون لتع��زي��ز 
االستقرار العالمي

بناء شراك���ات دولي��ة تحفظ السل��م 
واألمن الدوليين

هنــــاك 
من يحاول 

اختالق التحديات 
ووضــع العراقيل 

وتهويـــــــــل 
القضايـــــا

توجيهات 
للوزراء بأن 

يكون همهم 
منصب نحو 

تحسين أوضاع 
المواطنين

عملية مستمرة 
لرصد األولويات 

وإقامة 
المشروعات 

الالزمة لتحقيق 
التنمية
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وص���ل ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة إل���ى الرياض أمس في زيارة إلى المملكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة؛ تلبية لدعوة كريمة تلقاها س���موه من ولي العهد نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء رئي���س مجل���س الش���ؤون االقتصادي���ة والتنمي���ة رئي���س مجل���س إدارة صن���دوق 
االس���تثمارات العام���ة بالمملك���ة العربية الس���عودية الش���قيقة أخيه صاحب الس���مو الملكي 
األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل االستثمار 
2018 التي تعقد الرياض برعاية عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرئاسة صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودي.

وكان ف���ي اس���تقبال س���مو ول���ي العه���د لدى 
وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير 
منطقة الرياض صاحب السمو الملكي األمير 
محم���د ب���ن عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز آل 
سعود، وس���فير مملكة البحرين لدى المملكة 
العربية الس���عودية الشيخ حمود بن عبدهللا 

آل خليفة، وعدد من كبار المستقبلين.
وصرح ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى 

وصول سموه الرياض قائال:
يسعدني أن أقوم بزيارة بلدي الثاني المملكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة وااللتقاء بولي 
العه���د نائب رئي���س مجلس ال���وزراء، رئيس 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رئيس 
مجل���س إدارة صندوق االس���تثمارات العامة 
صاح���ب  العزي���ز  أخ���ي  الش���قيقة  بالمملك���ة 
الس���مو الملك���ي األمي���ر محمد بن س���لمان بن 

عبدالعزيز آل س���عود والمش���اركة في منتدى 
مبادرة مستقبل االستثمار.

ننق���ل  لن���ا  طيب���ة  فرص���ة  الزي���ارة  ه���ذه  إن 
خاللها تحيات عاه���ل البالد صاحب الجاللة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، لعاهل 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة أخيه 
خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن 
عبدالعزيز آل س���عود، وألخيه صاحب السمو 
الملك���ي ول���ي العه���د، وتمني���ات جاللته بكل 
التوفي���ق والنج���اح ألعمال مبادرة مس���تقبل 

االستثمار 2018.
إنن���ا ف���ي مملك���ة البحرين ننظر بعي���ن الفخر 
واالعتزاز بما يربط مملكة البحرين والمملكة 
العربي���ة الس���عودية الش���قيقة م���ن عالق���ات 
تاريخي���ة وتع���اون وثي���ق وبدوره���ا المب���ادر 
دائما نحو تأكيد مكانة المنطقة على الصعيد 
االقتصادي وتعزيز المنجزات التنموية التي 
يع���م خيرها على الجميع إلى جانب جهودها 

في دعم ركائز االس���تقرار واألمن باعتبارهما 
أساس التنمية واالزدهار.

العربي���ة  المملك���ة  ف���ي  أش���قاءنا  نش���ارك 
عل���ى  المتواصل���ة  نجاحاته���م  الس���عودية 
مختلف الصعد، وما منتدى مبادرة مستقبل 
االستثمار 2018 إال نتاج رؤى متميزة، حيث 
اس���تطاع المنت���دى أن يحق���ق س���معة دولية 
مرموق���ة منذ انطالقته لما يبديه من اهتمام 
وافر عبر جلس���اته ومناقشاته الجادة لتطور 
االتجاهات والفرص والتحديات التي تشّكل 

مستقبل االستثمار العالمي.
نتطل���ع ب���كل ثق���ة إل���ى النج���اح الذي س���وف 
يتحق���ق له���ذا المنت���دى وم���ردوده اإليجابي 

ف���ي  واالس���تثمار  التنمي���ة  مس���ارات  عل���ى 
المملك���ة العربية الس���عودية الش���قيقة وكافة 
دول المنطق���ة. متمنين للش���قيقة الكبرى كل 
تقدم وازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين 
الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل 
س���عود عاه���ل المملك���ة العربي���ة الس���عودية 

الشقيقة.
ويراف���ق صاحب الس���مو الملكي ول���ي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجلس الوزراء خالل زيارته المملكة العربية 
الس���عودية الشقيقة سمو الش���يخ عيسى بن 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة، وع���دد من كبار 

المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

سمو ولي العهد لدى وصوله المملكة العربية السعودية 

المنامة - بنا:

“مستقبل االستثمار” نتاج رؤى متميزة
المتواصلة نجاحاتهم  السعودية  في  أشقاءنا  نشارك  العهد:  ولي  سمو   

توحيد الجهود للحاالت الطارئة
األمطار متضرري  متابعة  نتائج  على  يطلع  الجنوبية  محافظ  سمو 

ت����رأس محاف����ظ الجنوبي����ة س����مو الش����يخ 
خليف����ة ب����ن عل����ي ب����ن خليف����ة آل خليف����ة، 
نتائ����ج  الس����تعراض  تنس����يقيا  اجتماع����ا 
الس����ريعة  الحل����ول  وض����ع  لجن����ة  متابع����ة 
للمتضرري����ن م����ن األمط����ار بالتنس����يق م����ع 
بحض����ور  وذل����ك  العالق����ة،  ذات  الجه����ات 
وكي����ل وزارة األش����غال وش����ؤون البلديات 
والتخطي����ط العمران����ي لش����ؤون األش����غال 
أحم����د الخياط ومدير ع����ام بلدية المنطقة 
الجنوبي����ة عاص����م عبداللطي����ف، والمدي����ر 
العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية 

وعدد من كبار المسؤولين.
وأك����د س����مو المحاف����ظ ض����رورة التنس����يق 
المس����تقبلية  الخط����ط  لمتابع����ة  المس����بق 
لتف����ادي أي����ة أض����رار ناتج����ة م����ن هط����ول 
األمط����ار خصوصا في المناطق الس����كنية، 
حرًص����ا على س����المة األهال����ي والمواطنين 
والمقيمين، كما رفع سموه أهم التوصيات 

ل����وزارة األش����غال والبلدي����ات والتخطي����ط 
االختص����اص  ذات  والجه����ات  العمران����ي 
المتض����ررة  المن����ازل  ومتابع����ة  برص����د 
م����ع س����رعة  الخدم����ي،  الوض����ع  ومعالج����ة 
االستجابة ألصحاب المنازل التي تضررت 
بفع����ل األمط����ار؛ لبح����ث خطط مس����تقبلية 

توحي����د  م����ع  حص����ل  م����ا  ح����دوث  تمن����ع 
الجه����ود المبذولة إليج����اد الحلول الطارئة 

لمعونتهم.
وخ����الل االجتماع، اس����تمع س����مو محافظ 
لنتائ����ج عم����ل فري����ق االط����الع  الجنوبي����ة 
بخص����وص المنازل المتضررة التي أعقبت 

زيارة س����موه لألهالي أخيرا، حيث قدمت 
مدي����ر إدارة البرامج االجتماعية وش����ؤون 
المجتمع بالمحافظة الجنوبية رئيس لجنة 
وض����ع الحل����ول الس����ريعة للمتضرري����ن من 
األمطار عرًضا شاماًل عن أهم النتائج التي 
أظهرت حوالي 180 حالة من المتضررين.

سمو محافظ الجنوبية مترئسا االجتماع التنسيقي

تس���تمر لليوم الثالث مجريات التمرين الجوي المش���ترك “الربط األساس���ي 2018” الذي تنفذه قوة دفاع البحرين ممثلة بس���اح الجو الملكي البحريني بمش���اركة 9 دول 
ش���قيقة وصديق���ة وحليف���ة. ويأت���ي تنفي���ذ التمرين ضمن الفلس���فة التدريبي���ة لقوة دفاع البحري���ن، والتي ته���دف لتكثيف التمارين المش���تركة مع قوات الدول الش���قيقة 

والصديقة، حيث تعتبر المحك الرئيس لقياس مدى جاهزية واستعداد القوات، وبيئة عسكرية غنية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم.

ويأت���ي تمرين “الرب���ط األساس���ي 2018” من 
بي���ن أب���رز التماري���ن الذي تحرص ق���وة دفاع 
البحري���ن على تنفيذه بش���كل دوري منذ أكثر 
م���ن 30 عام���ا، حي���ث يس���هم ه���ذا الن���وع من 
التماري���ن في االرتقاء بمس���توى المش���اركين 
ف���ي كل م���ا يتعل���ق بتطوي���ر العم���ل الدفاعي 
م���ن  العس���كرية  الخب���رات  وتب���ادل  الج���وي 
خالل تنوع الطائرات المش���اركة من األشقاء 

واألصدق���اء، مم���ا يس���اهم بتنمي���ة الق���درات 
القتالي���ة الفني���ة ف���ي ه���ذا المجال العس���كري 

الحيوي.
كم���ا ويرك���ز ه���ذا الن���وع م���ن التماري���ن عل���ى 
رف���ع كف���اءة الضب���اط م���ن طياري���ن وفنيين 
باألس���لحة الجوية، وجميع وحدات اإلس���ناد 
والمن���اورة، إضافة إلى اكتس���اب المش���اركين 
المزي���د م���ن الخب���رة الميدانية والق���درة على 

التخطي���ط للعملي���ات الجوي���ة الت���ي تس���هم 
ف���ي رف���ع الكف���اءة وصق���ل الخب���رات بش���كل 
ب���ارز، وذلك من خ���الل التركيز على التدريب 

النوعي وعمليات القوات الجوية.
وح���ول التمري���ن تح���دث ضب���اط من س���الح 
ف���ي  المش���اركين  البحرين���ي  الملك���ي  الج���و 
فعالي���ات التمري���ن الج���وي المش���ترك “الربط 
األساس���ي 2018” قائ���ال: أنه في ظل س���يدي 

مل���ك البالد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة وبدع���م م���ن القائ���د العام 
لقوة دفاع البحرين صاحب المعالي المش���ير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة يأتي 
هذا التمرين الكبير ترجمة واقعية وملموسة 
للتعاون العسكري بين المشتركين من الدول 
ويه���دف  والحليف���ة،  والصديق���ة  الش���قيقة 
بش���كل عام إلى تعزيز وتب���ادل الخبرات بين 

المشاركين.
فيما اعتبر أحد المش���اركين بأن هذا التمرين 
ُيع���د م���ن أكب���ر التماري���ن التعبوي���ة الجوي���ة 
الملك���ي  الج���و  س���الح  أن  لك���ون  المش���تركة 
البحرين���ي يحتضن “الربط األساس���ي 2018” 
الممتد م���ن العام 1988، أي ما يقارب ثالثين 
س���نة بمش���اركة ال���دول الش���قيقة والصديق���ة 

وتمك���ن  التمري���ن،  ه���ذا  ف���ي  والحليف���ة 
األه���داف  جمي���ع  تحقي���ق  م���ن  المش���اركون 
ب���كل احترافية وكف���اءة عالي���ة وذلك بفضل 
التوجيه���ات الس���ديدة والدع���م الالمح���دود 
من القادة والمس���ؤولين يتحقق دائما النجاح 

واإلنجاز المنشود من مختلف التمارين.

الرفاع - قوة الدفاع:

أكبر التمارين التعبوية الجوية المشتركة

ضابط من سالح الجو الملكي البحرينيضابط من سالح الجو الملكي البحريني

الرفاع - قوة دفاع البحرين:

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، مدير القضاء العسكري والنائب العام لمحكمة أمن 

الدولة بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة العميد القاضي حازم عبد السام المجالي.

وخ����الل ال��ل��ق��اء رح���ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام لقوة 
العسكري  ال��ق��ض��اء  بمدير  البحرين  دف���اع 
والنائب العام لمحكمة أمن الدولة بالمملكة 
بعمق  مشيًدا  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية 
ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة ال��وط��ي��دة ال��ت��ي تربط 
مملكة البحرين وشقيقتها المملكة األردنية 
الهاشمية النابعة من الحرص الكبير والدائم 
للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين 
حضر  كافة.  المجاالت  في  تطويرها  على 
اللقاء الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 

الركن الشيخ  رئيس هيئة األركان، واللواء 
وزارة  وك��ي��ل  خليفة  آل  محمد  ب��ن  أح��م��د 
الركن حسن محمد سعد  وال��ل��واء  ال��دف��اع، 
الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير 
بحري يوسف أحمد مال هللا مساعد رئيس 
واللواء  والتموين،  ل��إم��داد  األرك���ان  هيئة 
حقوقي يوسف راشد فليفل رئيس القضاء 
العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، 
الملحق  المجالي  حمدي  إبراهيم  والعميد 

العسكري األردني.

القائد العام يشيد بعمق العالقات مع األردن

المنامة - بنا:

المنامة - بنا:

بع���ث عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، برقية 
تهنئ���ة إل���ى رئي���س جمهورية زامبي���ا إدغار لونغو؛ بمناس���بة ذكرى اس���تقالل 
ب���الده، أع���رب جاللته فيه���ا عن أطي���ب تهاني���ه وتمنياته لرئي���س جمهورية 

زامبيا موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

تلقى ول���ي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان 
ش���كر  برقي���ة  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن 
جوابي���ة م���ن رئي���س مجل���س الدولة 
بجمهوري���ة الصي���ن الش���عبية ل���ي كه 
تش���يانغ؛ ردا على برقية سمو المهنئة 

بالعيد الوطني لبالده. 
ع���ن  برقيت���ه  ف���ي  تش���يانغ  وأع���رب 
خال���ص ش���كره وتقدي���ره لس���مو ولي 
العه���د عل���ى مش���اعر س���موه الطيب���ة 
النبيلة، متمنيا لسموه موفور الصحة 
والس���عادة ولش���عب مملك���ة البحري���ن 

المزيد من التقدم واالزدهار.

جاللة العاهل يهنئ رئيس زامبيا

سمو ولي العهد يهنئ الصين

المنامة - وزارة الخارجية:

اجتم���ع وزي���ر الخارجية الش���يخ خالد بن أحم���د بن محمد آل خليف���ة، بمكتبه 
بالدي���وان العام للوزارة أمس، مع كبير مستش���اري رئيس الجمهورية التركية 

السابق عبدهللا غول، أرشد هرمزلو.

وخ�������الل االج����ت����م����اع، رح�����ب وزي����ر 
بالعالقات  منوًها  بهرمزلو،  الخارجية 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ي��ن م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
حرص  مؤكًدا  التركية،  والجمهورية 
التعاون  البحرين على تطوير  مملكة 
المشترك بما يعود بالنفع والخير على 
هرمزلو  أع��رب  جانبه،  م��ن  البلدين. 

البحرين  مملكة  بزيارة  اع��ت��زازه  عن 
بالدور  منوها  الخارجية،  وزير  ولقاء 
البحرين  مملكة  به  تقوم  الذي  المهم 
المشترك  الجماعي  العمل  دع��م  ف��ي 
ل��ص��ال��ح أم����ن واس���ت���ق���رار ال��م��ن��ط��ق��ة، 
التقدم  دوام  البحرين  لمملكة  متمنًيا 

واالزدهار.

تطوير التعاون مع تركيا

استمرار مجريات التمرين الجوي المشترك 
“الربط األساسي 2018” لليوم الثالث

للمنتدى  يتحقق  س��وف  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  إل��ى  ثقة  بكل  نتطلع 
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أن���اب رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء س���مو الش���يخ علي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة؛ الفتتاح 
فعالي���ات النس���خة األول���ى م���ن مع���رض االتح���اد الخليج���ي للتكري���ر العالم���ي الذي 
تحتضنه مملكة البحرين في الفترة 23 إلى 25 أكتوبر 2018 بمركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات تحت شعار “نحو تكرير تنافسي من خالل االبتكار والتعاون 
والتكنولوجيا”، بتنظيم من االتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون والتنسيق مع الهيئة 

الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركات بحرينية وخليجية وعالمية.

وقام س���مو نائب رئيس مجلس الوزراء 
والحض���ور بجولة في أرج���اء المعرض، 
اطلع خاللها على ما يتضمنه من أحدث 
النف���ط  تكري���ر  مج���ال  ف���ي  المنتج���ات 

وصناعة البتروكيماويات.
وف���ي تصري���ح لس���موه بهذه المناس���بة، 
نق���ل س���مو الش���يخ علي ب���ن خليف���ة آل 
خليف���ة تحي���ات صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء للقائمي���ن عل���ى تنظيم 
المع���رض والمش���اركين في���ه، وتمني���ات 
سموه لهم أن يسهم المعرض في تبادل 
الخبرات في كل ما من ش���أنه أن يس���هم 
في تطوير صناعة التكرير واالس���تفادة 
م���ن أحدث االبت���كارات العلمية في هذا 

المجال.
الش���كر  خال���ص  ع���ن  س���موه  وأع���رب 
للتكري���ر  والتقدي���ر لالتح���اد الخليج���ي 
والهيئ���ة الوطنية للنف���ط والغاز وجميع 
والخليجي���ة  البحريني���ة  الش���ركات 
والعالمية المش���اركة ف���ي المعرض على 
م���ا بذلوه من جهود؛ م���ن أجل أن يكون 
المع���رض به���ذا المس���توى المتمي���ز، بم���ا 
يجعل منه فرصة طيبة لتبادل الخبرات 

واالس���تفادة ف���ي كل ما يتعل���ق بتطوير 
قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأك���د س���موه ح���رص الحكومة برئاس���ة 
صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
على دع���م القطاع النفط���ي والصناعات 
المرتبط���ة ب���ه، لما له���ا من أث���ر في دعم 
عل���ى صعي���د  البحري���ن  مملك���ة  جه���ود 
التنمي���ة المس���تدامة، ف���ي ظ���ل األهمية 
ه���ذه  تحتله���ا  الت���ي  اإلس���تراتيجية 
باالقتص���اد  االرتق���اء  ف���ي  الصناع���ات 

الوطني على المستويات كافة.
وق���ال س���موه إن حركة تطوي���ر صناعة 
التكري���ر والبتروكيماوي���ات ف���ي مملكة 
البحري���ن تش���هد ازده���ارا كبي���را، وذلك 
ضمن خطط وبرام���ج الحكومة الرامية 
إلى تعزيز االس���تثمار ف���ي مجال النفط 
والغ���از بما يلب���ي الزيادة المس���تمرة في 

الطلب عليها.
ونوه س���موه إل���ى أهمية االس���تفادة من 
مثل هذه المؤتمرات العالمية في تطوير 
قط���اع النف���ط والغ���از والبتروكيماويات 
ف���ي البحرين عبر االطالع على مختلف 
مج���االت  ف���ي  المتقدم���ة  التج���ارب 

والبتروكيماوي���ات،  التكري���ر  صناع���ات 
فض���ال عن تعزيز االس���تفادة من خبرات 
ال���دول المتقدم���ة ف���ي مج���االت الطاقة 
المتج���ددة بم���ا يضم���ن توفي���ر مص���ادر 

الطاق���ة الالزم���ة لدع���م مس���يرة التنمية 
الش���املة التي تش���هدها مملكة البحرين 

في مختلف المجاالت.
وأك���د س���موه أن نج���اح البحري���ن ف���ي 

اس���تقطاب كبري���ات المع���ارض الدولية 
المتخصص���ة وم���ن بينها ه���ذا المعرض، 
ال���ذي يق���ام للم���رة األول���ى، يعكس مدى 
الثقة الكبيرة في القدرات التي تمتلكها 

المملك���ة عل���ى صعي���د قط���اع المعارض 
والمؤتم���رات، بم���ا لديه���ا م���ن تجهيزات 
وبنية تحتية جعل���ت منها مكانا مفضال 

إلقامة مثل هذه الفعاليات.

المنامة- بنا

حرص حكومي على دعم القطاع النفطــــــــــي والصنــاعــــات المرتبطــــة بــــه
المع��رض فرص��ة لتب��ادل الخب��رات واالس��تفادة ب��كل م��ا يتعل��ق بتطوي��ر القط��اعس��مو الش��يخ علي ب��ن خليفة يفتت��ح “معرض التكري��ر” باإلنابة عن س��مو رئي��س الوزراء
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استقطاب كبريات 
المعارض الدولية 
دليل ثقة بقدرات 

المملكة

تعزيز االستفادة 
من خبرات الدول 

في مجاالت 
الطاقة المتجددة

صناعة التكرير 
والبتروكيماويات 

تشهد ازدهارا كبيرا 
في البحرين

الحكومة برئاسة 
سمو األمير خليفة 

بن سلمان تدعم 
القطاع النفطي



س���لم ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة جائ���زة ناص���ر بن حم���د العالمي���ة لإلبداع الش���بابي للش���باب الفائزين في 
فئات الجائزة الس���ت، وذلك ضمن برنامج حفل افتتاح فعاليات المهرجان الشبابي 
العالمي األول ألهداف التنمية المس���تدامة ال���ذي تقيمه المملكة في إطار مبادراتها 

لنشر الوعي بين شباب العالم حول هذه األهداف.

ش���ارك في النس���خة الخامس���ة للجائزة هذا 
العام 7012 مشاركا من 120 دولة، وقد فاز 
ش���باب م���ن 24 دول���ة حول العال���م، وحصد 
ش���باب البحري���ن عل���ى 9 جوائ���ز، تركي���ا 8 

جوائز.
filmmak�  ججاءت نتائج الفائزين في فئة

ing للمجموعة العمرية من 14 إلى 17 سنة 
ف���از بالجوائ���ز كل م���ن داري���ا دوردون م���ن 
أوكرني���ا، وجوم���راي بيرس���يو م���ن الفلبين. 
أما المجموعة العمرية من 18 إلى 24 سنة، 
فق���د ف���از بالجوائ���ز كل م���ن داني���ا فيلزكوز 
م���ن  اليخان���دور  دييج���و  المكس���يك،  م���ن 
كولومبي���ا، وجناح رحيمة من إندونيس���يا. 
أم���ا المجموع���ة العمري���ة م���ن 25 إل���ى 30 
س���نة، فق���د فاز به���ا كل من باميال سانش���يز 
م���ن المكس���يك، وأحمد الباز من فلس���طين، 

ونيكوالس ألكسندر من فنزويال.
وفي فئة architecture للمجموعة العمرية 
م���ن 18 إلى 24 س���نة ف���از بالجوائز كل من 
عم���ر يزديل من تركيا، وعرفات ياقوت من 
اليم���ن، وفيلي���ب نونك���و م���ن نيجيري���ا. أما 
الفائ���زون م���ن المجموع���ة العمري���ة من 25 
إلى 30 س���نة، فهم كل من سوناي بساوغلو 
م���ن تركي���ا، وجواه���ر الهاجري من س���لطنة 

عمان، وسلوى المرزوقي من اإلمارات.
وف���ي فئة art ف���از في المجموع���ة العمرية 
من 14 إلى 17 س���نة كل من أميرة دهانيم، 
ونور حمادة، وكوث���ر الدرازي. أما الفائزون 
في المجموعة العمرية من 18 إلى 24 سنة، 
فه���م كل م���ن أحم���د الش���عاللي م���ن اليمن، 
والرا ايزابي���ل م���ن الفلبي���ن، وخالد مرهون 
من البحري���ن. أما الفائزةن ف���ي المجموعة 
العمري���ة م���ن 25 إلى 30 س���نة، فهم محمد 
ط���ارق م���ن مص���ر، وإيف���ان الرني���وف م���ن 

روسيا، وهويام رحماني من المغرب.
ف���ي  ف���از   graphic design فئ���ة  وف���ي 
المجموع���ة العمري���ة م���ن 14 إلى 17 س���نة 
فيزالت سوترك من تركيا، وفي المجموعة 
24 س���نة الفائزي���ن  إل���ى   18 العمري���ة م���ن 
ه���م أوجس���ان كاباك���ي م���ن تركيا، وس���ارة 
بوبش���يت وأوج���از كان م���ن تركي���ا، وف���ي 

المجموعة العمرية من 25 إلى 30 سنة فاز 
بالجائ���زة كل من دع���اء بوخماس البحرين 
وأونور أس���كين م���ن تركيا ون���ور كيرتكيلو 

من تركيا.
ف���ي  بالجائ���زة  ف���از   science فئ���ة  وف���ي 
المجموعة العمرية من 14 إلى 17 سنة كل 
من ش���يتال كوماري من الهند وعيسى إليك 
م���ن تركي���ا، وأم���ل ش���وابكة من فلس���طين، 
وف���ي المجموع���ة العمري���ة م���ن 18 إلى 24 
س���نة ف���از بالجائزة كل من بس���مة القيومي 
م���ن س���لطنة عم���ان وليفش���اين موجان من 
ماليزي���ا وأحم���د عبدالمجيد م���ن البحرين، 
وف���ي المجموع���ة العمري���ة م���ن 25 إلى 30 
س���نة حصل عل���ى الجزائ���ز كل من جاكوب 
كراتكوس من اليونان، وضحى البشير من 

البحرين وتينشي زو من الصين.
بالجائ���زة  ف���از   photography فئ���ة  وف���ي 
ف���ي الفئ���ة العمري���ة م���ن 14 إل���ى 17 س���نة 
كل م���ن الوال���ي فال من موريتانيا، وس���ارة 
آل ش���يبلي، ومنص���ور محس���ن م���ن اليمن، 

ومحمد العمادي من البحرين.

التكنولوجيا مفتاح المستقبل

الش���باب  مؤتم���ر  أعم���ال  أم���س  انطلق���ت 
الدولي الذي تنظمه وزارة ش���ؤون الش���باب 
والرياضة ضمن فعاليات مهرجان الش���باب 
المس���تدامة  التنمي���ة  أله���داف  العالم���ي 
بمش���اركة أكث���ر م���ن 1500 ش���اب وش���ابة 
م���ن مختل���ف دول العالم وذل���ك في مدينة 
عيسى الرياضية، بحضور الوكيل المساعد 

لتنمية الش���باب إيمان جناحي ومدير إدارة 
األنش���طة الش���بابية الش���يخة مني���رة بن���ت 

محمد آل خليفة.
وخصص مؤتمر الش���باب الدولي جلس���اته 
التنمي���ة  أه���داف  لمناقش���ة  الع���ام؛  ه���ذا 
المستدامة من خالل نخبة من المتحدثين 

الملهمين من مختلف دول العالم.

المستحيل ممكن

وتحت عنوان “المستحيل الممكن” تحدث 
البريطان���ي س���ايمون ويتكروف���ت الع���داء 
الكفي���ف ع���ن اله���دف الثال���ث م���ن أه���داف 
التنمية المس���تدامة، وه���و “الصحة الجيدة 
والرف���اه”، مس���تعرضا تجربت���ه ف���ي تطوير 
اس���تخدام التكنولوجيا؛ من أجل المشاركة 
في سباقات الماراثون الطويلة على الرغم 

من إعاقته البصرية.
ويتكروف���ت الذي أصيب بعمى ش���به كامل 
في س���ن ال���� 27 قال إن���ه أصر عل���ى تحدى 
اإلعاق���ة واالعتم���اد عل���ى حواس���ه األخرى 
وتحدياته���ا،  الحي���اة  متطلب���ات  لمواجه���ة 
حت���ى اس���تخدم تطبي���ق اللياق���ة البدني���ة 
�RunKeeper” ال���ذي يعتم���د عل���ى تحديد 
المواق���ع العالمي “جي ب���ي إس” في تعقب 
الت���ي  المس���افة  وقي���اس  الم���كان  ورص���د 
برنام���ج  بجان���ب  المس���تخدم،  س���يقطعها 

مدمج به يعتمد على الحوس���بة الس���حابية 
“آي ب���ي إم”، م���ن ش���أن ه���ذا البرنامج عمل 
خريط���ة دماغية تس���مح لس���يمون بالجري 
بمف���رده دون االصط���دام بأي���ة عقب���ات أو 

معوقات.
جلس���ته،  ويتكروف���ت  س���ايمون  واختت���م 
مؤك���دا أن التح���دي الق���ادم ف���ي 2030 هو 
الوص���ول إل���ى توفي���ر تكنولوجيا مبس���طة 
وفعال���ة وبكلفة ميس���رة للجمي���ع، الفتا إلى 
أن التقني���ة التي اس���تخدمها في الماراثون 
وصل���ت كلفته���ا إل���ى ملي���ون دوالر، ولكن���ه 

متفائل بالمستقبل.

اإلناث يستطعن التأثير 

وفي الجلس���ة الثانية من المؤتمر، تحدثت  
التنفي���ذي  والرئي���س  المؤس���س  الش���ريك 
لي���ل   +CULTURINTEL & CIEN لش���ركة 
غي���ل فاليتا ع���ن المس���اواة بين الجنس���ين 
التنمي���ة  أه���داف  تحقي���ق  ف���ي  وآث���اره 
المس���تدامة، حيث أكدت أن النساء يعملن 
في الش���ركات وإنتاجيتهم تفوق الرجال ب� 

3 مرات.
وخاطبت ليل الجمهور الحاضر من اإلناث: 
“نح���ن لدين���ا الكثي���ر م���ن المش���اعر لذل���ك 
نس���تطيع التأثي���ر على المجتمع���ات ولذلك 
عليكن أن تعلمن أن القوة في داخلكن وأال 

يقللن من أنفسهن”.
وأش���ارت إلى أن���ه يمكن للجمي���ع أن يكون 
مؤث���را وذلك في كل الق���رارات اليومية، إذ 
يمك���ن أن نكون مؤثرين م���ن خالل الوعي 
وج���ود  خ���الل  م���ن  وال���ذكاء،  والتطبي���ق 
الفروق���ات الثقافي���ة يمكنن���ا تكوي���ن نظرة 
عالمي���ة، كذل���ك م���ن المه���م أن يك���ون لدينا 

الذكاء الثقافي.
“أنت���م  قائل���ة:  الجمه���ور،  لي���ل  وخاطب���ت 
محظوظ���ون حي���ن تنظرون إل���ى هواتفكم 
النقال���ة يمكنكم أن تكونوا مؤثرين، كما أنه 
يمك���ن أن يكون لدينا الذكاء الثقافي، ومن 
خ���الل ذل���ك اس���تطعت تأس���يس ش���ركتي، 

والتي انطلقت منها إلى العالم”.
وأضاف���ت أن جمي���ع النس���اء لديه���ن القوة، 
والت���ي يأت���ي معه���ا المس���ؤولية والقوة من 
غي���ر المس���ؤولية ال نس���تطيع م���ن خالله���ا 
عم���ل أي ش���ي، لذلك، ف���إن الق���وة تأتي مع 
المس���ؤولية ومن دونها يكون الحديث عن 

القوة حديثا فضفاضا.
وأش���ارت إل���ى أن االقتص���اد النس���ائي ف���ي 
العال���م يص���ل إلى 18 بليون دوالر، مش���يرة 
إل���ى أن مجل���ة فورب���س أك���دت أن النس���اء 
تق���ود العالم بش���كل أفض���ل، الفت���ة إلى أن 
الفجوة بين الجنس���ين في العمل تمتد إلى 

أكثر من 217 سنة.

ناصر بن حمد يكرم الفائزين بجائزة سموه لإلبداع الشبابي

المنامة - بنا

شبابنا يخطفون 9 من جوائز اإلبداع
ن�����اص�����ر ب�����ن ح����م����د ي�����ك�����رم ال����ف����ائ����زي����ن ف�����ي ال����ف����ئ����ات ال���س���ت

“إنجاز البحرين” تكرم منتسبي “التربية”
ال����س����روان����ي: ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���ائ���دة ال���ق���ص���وى ل��ج��م��ي��ع األط�����راف

تح���ت رعاي���ة وزي���ر التربية والتعلي���م ماج���د النعيمي، عق���دت “إنجاز البحري���ن”، وهي 
مؤسس���ة غير ربحية رائدة والعب رئيس في تعزيز دور الش���باب البحريني في تحقيق 
مس���تقبل مزده���ر ف���ي البحري���ن، التكري���م الس���نوي لمنتس���بي وزارة التربي���ة والتعليم؛ 

لمشاركتهم الخالقة في المبادرات االستراتيجية والتمكين االقتصادي. 

وحض���ر التكريم ال���ذي أقيم في مقر وزارة 
ش���ؤون  وزارة  وكي���ل  والتعلي���م  التربي���ة 
التعليم والمناهج فوزي الجودر، والرئيس 
التنفي���ذي إلنجاز البحري���ن ومجلس إدارة 
“إنج���از” هن���اء الس���رواني، وأكث���ر من 500 
م���ن الحاضرين من مندوبي���ن ومتطوعين 
م���ن  ومدرس���ين  ومديري���ن  وش���ركات 

المدارس العامة والخاصة.
وف���ي كلمته���ا االفتتاحية قالت الس���رواني 
“الي���وم تحتف���ل إنج���از البحري���ن بنجاحها، 
وتك���رم العدي���د م���ن األف���راد المتطوعي���ن 
الملتزمين مع المؤسسة. نحن نقدر دورهم 
ف���ي دعم وإعداد ش���باب البحرين من أجل 

مس���تقبل أكثر إش���راقا. إن الدعم المستمر 
والجهود المكرسة من الرعاة والمتطوعين 
هو الس���بب الرئيس لوقوفن���ا هنا ونجاحنا 
المس���تمر في الوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من الط���الب، وبذلك وصل���ت برامج إنجاز 
ألكثر من 30000 طالب بمساعدة أكثر من 
1500 متطوع خالل العام 2017 � 2018”.
وأكمل���ت قائلة “الهدف الرئي���س من تنفيذ 
البرام���ج في المدارس ه���و تحقيق الفائدة 
القص���وى م���ن برامجن���ا لجمي���ع األط���راف 
ولي���س للطال���ب فق���ط. إن م���ا ته���دف إليه 
برامجنا وما تحتويه من مفاهيم ومهارات 
متعلق���ة بمحاور برامجن���ا هو منح الفرصة 

لالستفادة والتعلم لجميع من يساهم معنا. 
ن���ود أن نع���رب ع���ن امتنانن���ا لل���وزارة على 
دعمها المس���تمر، وللمتطوعين على الوقت 
المس���تثمر والجه���د المب���ذول، وللش���ركات 
الراعية إليمانهم بنا. نحن معا نس���اهم في 

بناء جيل شباب واع ينهض بالمملكة”.

وكرمت “إنجاز البحرين” المسؤولين الذين 
ش���اركوا بنش���اط ف���ي برام���ج المؤسس���ة؛ 
لجهوده���م ف���ي دع���م رؤي���ة “إنج���از” ف���ي 
إله���ام وإع���داد الش���باب البحرين���ي للنجاح 
ف���ي االقتصاد العالمي، كما كرمت س���موها 
المؤسسات التعليمية من مختلف الفئات.

خالل حفل التكريم

بدور المالكي من مدينة عيسى

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء:

قدم وزير ش���ؤون الكهرباء والماء عبدالحس���ين مي���رزا محاضرة علمية عن 
اس���تراتيجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لطلبة برنامج ماجس���تير 

.BIPA اإلدارة العامة الذي ينظمه معهد اإلدارة العامة

وتحدث الوزير بإسهاب عن الخطط 
والمش���اريع الت���ي يت���م تنفيذه���ا في 
مملك���ة البحري���ن والت���ي تش���تمل  7 
مبادرات تهدف للوصول إلى إدخال 
نس���بة م���ن الطاق���ة المتج���ددة ف���ي 
إجمال���ي الطاق���ة الت���ي يت���م إنتاجها 
ف���ي البحري���ن بمق���دار 5 % بحل���ول 

الع���ام 2025 وبمق���دار 10 % بحلول 
الع���ام 2035، والخط���ة األخ���رى هي 
الطاق���ة  لكف���اءة  الوطني���ة  الخط���ة 
والتي تشتمل على 22 مبادرة تهدف 
للوصول إلى تحقيق نس���بة 6 % من 
كفاءة الطاقة في البالد بحلول العام 

.2025

تحول تدريجي للطاقة المتجددة

أشاد  األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج  «
العربية عبداللطيف الزياني بتنظيم مملكة البحرين 

المهرجان الشبابي العالمي األول؛ لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، ووصفه بأنه خطوة مهمة 

وفاعلة تؤكد الدور البناء الذي تقوم به المملكة في 
إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

التي أقرتها األمم المتحدة العام 2015، ومشاركتها 
دول العالم في بناء مجتمعات تنعم بالسالم والخير 
والنماء من أجل خير اإلنسان. وقال إن رعاية صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لهذا المهرجان 
العالمي يعكس الحرص واالهتمام الذي يوليه جاللته، 

برؤيته الثاقبة وحكمته المعهودة؛ لدعم ومساندة 
جهود شباب المملكة باعتبارهم الثروة الحقيقية 

للبحرين وأساس تنميتها وتقدمها، كما يمثل حافزا 

ودافعا كبيرا لهم على المبادرة باإلسهام المباشر في 
تحقيق األهداف األممية للتنمية المستدامة، إيمانا من 
جاللته بالدور الحيوي الذي يقوم به الشباب في نهضة 

الدول وتطورها وازدهارها، ومشاركة العالم في إنجاز 
أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها دول العالم.

الزياني يشيد 

08local@albiladpress.com
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األمين العام لمجلس التعاون

مؤتمر الشباب الدولي 



مؤتمر “بلوك أون” يستكش��ف الفرص الناشئة والتحديات أمام القطاع المالي

“مجلس التنمية” شريكا إستراتيجيا

ا في “مؤتمر بلوك أون الدولي 2018 – إعادة  أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن انضمام مجلس التنمية االقتصادية ش����ريًكا اس����تراتيجيًّ
تعري����ف القط����اع المال����ي” الذي س����يتم تنظيمه ف����ي فندق ويندام غران����د بخليج البحري����ن بتاريخ 22 نوفمب����ر 2018، تحت رعاية الرئي����س التنفيذي 

للمجلس رئيس مجلس إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد الرميحي.

ي��س��ت��ق��ط��ب  أن  ال���م���ت���وق���ع  وم������ن 
مبتكر   300 م���ن  أك���ث���ر  ال��م��ؤت��م��ر 
وخ��ب��ي��ر ف���ي”ب���ل���وك ت��ش��ي��ن” على 
م���س���ت���وى ال����ع����ال����م، إض����اف����ة إل���ى 
م���ش���ارك���ة م��خ��ت��ص��ي��ن م����ن ع���دة 
األعمال  ك��رواد  مختلفة  قطاعات 
المصارف  وممثلي  والمستثمرين 
في  المسؤولين  وك��ب��ار  ال��م��رك��زي��ة 
الفرص  المالي الستكشاف  القطاع 
أمام  الماثلة  والتحديات  الناشئة 

القطاع. 
مناقشة  إل��ى  المؤتمر  وسيتطرق 
وق����ع ت��ق��ن��ي��ة “ب���ل���وك ت��ش��ي��ن” على 
القطاع المالي وغيره من قطاعات 
وط��ب��ي��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ال��م��ت��ع��ددة 
ب����دًءا م��ن ال��ت��ج��ارة وال��م��دف��وع��ات 
القانونية.  والملكية  األم��ن  وحتى 
متعلقة  م��واض��ي��ع  س��ي��ت��ن��اول  ك��م��ا 
الرقابية  واألن��ظ��م��ة  بالتشريعات 
وآل�����ي�����ات ال����ت����ع����اون ال����ت����ي ت��ؤث��ر 
ب�����اب�����ت�����ك�����ارات “ب�����ل�����وك ت���ش���ي���ن”. 
كلمات  على  المؤتمر  وسيشتمل 
ج��ل��س��ات  ع���م���ل،  ورش  رئ��ي��س��ي��ة، 
جانبية، عالوة  ول��ق��اءات  ح��واري��ة 
وع��روض  اجتماعات  تنظيم  على 
إضافة  تشين”.  “بلوك  مجتمع  من 
إل�����ى ذل������ك، س��ي��س��ت��ع��رض خ��ل��ي��ج 

ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ال��ي��ة 
خالل أعمال المؤتمر نتائج دراسة 
ا على  العمل حاليًّ استقصائية جاٍر 
استكمالها، تهدف إلى جمع وجهات 
النظر والتوقعات المستقبلية حول 
بنتائج  الخروج  مع  تشين”،  “بلوك 

يمكن مشاركتها خالل المؤتمر. 
وس����تكون أجن����دة المؤتم����ر حافل����ة 
المهم����ة  المواضي����ع  م����ن  بالعدي����د 
الت����ي تتضم����ن: بل����وك تش����ين 101: 
س����بر أغ����وار بل����وك تش����ين، النظ����ام 
 الوطن����ي لمعرفة العمي����ل الكترونيا
 E-KYC، البيئة الرقابية التجريبية، 

للبل����وك  الوطني����ة  االس����تراتيجية 
تش����ين: تجربة موناكو في س����عيها 
 ،ICO �ألن تصب����ح مرك����ًزا معتم����ًدا ل
تبني التش����ريعات وأنظمة التحول 
للبل����وك تش����ين، ومس����تقبل تقني����ة 
البلوك تشين. وس����يتبع المناقشات 
جلس����ات فنية س����يتم تقسيمها إلى 
مس����ارات تجاري����ة وتقني����ة به����دف 
التفاعل مع قادة االبتكار وإكس����اب 
المش����اركين إدراكًا أفض����ل بالبل����وك 
تش����ين، وتدري����ب 30 مط����وًرا على 
األق����ل مع نهاي����ة فعالي����ات المؤتمر 
على مهارات العقود الذكية ل� “بلوك 

تشين” للخدمات المالية.
وق����ال الرميحي “نحن س����عداء بأن 
ا مع خليج  نكون شريًكا استراتيجيًّ

البحري����ن للتكنولوجي����ا المالية في 
مؤتمر )بلوك أون( الدولي في شهر 
نوفمبر المقب����ل. تعتبر التكنولوجيا 
المالية واحدة م����ن أكثر القطاعات 
الواعدة في المملكة، مستفيدة من 
إمكانياتنا كمرك����ز إقليمي رائد في 
القط����اع المالي وقط����اع تكنولوجيا 
المتطورة.  المعلومات واالتصاالت 
موطن����ا  تع����د  البحري����ن  ف����إن  ل����ذا، 
طبيعي����ا لمؤتم����ر )بل����وك أون(، الذي 
سيس����تعرض الف����رص والتحدي����ات 
في التقني����ات المبتكرة، إلى جانب 
واألنظم����ة  التش����ريعات  ماهي����ة 

الرقابية التي تدعمها”.

 المنامة - مجلس التنمية

السنابس - الغرفة

 السنابس - الغرفة

 أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س����مير ناس أن “منتدى األعمال البحريني 
التايلندي”، والمقرر انعقاده 28 أكتوبر الجاري،

س����يحظى بمشاركة واسعة من القطاعات 
مختل����ف  ف����ي  المتخصص����ة  التايلندي����ة 
المج����االت منها: تج����ارة الم����واد الغذائية، 
اإلداري����ة،  االستش����ارات  المجوه����رات، 
األعمال االستش����ارية وحاضنات األعمال، 
التكنولوجيا الصحية، اإلعالنات ووسائل 
أقمش����ة  الرقم����ي،  والتلفزي����ون  اإلع����الم 
الستائر ومعداتها، األقمشة، مستحضرات 
التجميل والعناية بالبشرة، االستثمارات، 
ومس����تحضرات  الطبي����ة  الخدم����ات 
ع����روٍض  تقدي����م  جان����ب  إل����ى  الدوائي����ة، 
خاصة من قبل المش����اركين من الشركات 
التايلندي����ة وعق����د لق����اءات ثنائي����ة، داعًيا 
أصحاب األعمال والتجار البحرينيين إلى 
المش����اركة في ه����ذا المنت����دى االقتصادي 
م����ع  ش����راكات  تأس����يس  لبح����ث  المه����م 

نظرائهم التايلنديين.
 وأوض����ح ناس أن المنتدى الذي س����يضم 
����ا رفيع المس����توى من مملكة  وف����ًدا تجاريًّ
تايلن����د برئاس����ة وزي����ر التج����ارة التايلندي 
Sontirat Sontijirawong يأت����ي بتع����اون 
وصناع����ة  تج����ارة  غرف����ة  بي����ن  مش����ترك 
والتج����ارة  الصناع����ة  ووزارة  البحري����ن 
لدع����م  الفعالي����ات  مش����يًره  والس����ياحة، 
القط����اع الخ����اص البحرين����ي واالقتص����اد 

الوطني.

نّظمت لجنة المالي���ة والتأمين والضرائب 
بغرف���ة تج���ارة وصناعة البحرين برئاس���ة 
سوس���ن أبوالحس���ن، ورش���ة عم���ل ح���ول 
ت���م  الت���ي  المضاف���ة  القيم���ة  ضريب���ة 
اللج���ان  وأعض���اء  لرؤس���اء  تخصيصه���ا 
بالغرف���ة، بحض���ور كل م���ن النائ���ب األول 
لرئي���س الغرف���ة خال���د نجيب���ي، وعض���وي 
مجل���س اإلدارة وهي���ب الخاجة وس���ونيا 
جناح���ي، إل���ى جان���ب الرئي���س التنفي���ذي 

ش���اكر الش���تر، حيث ت���م اط���الع الحضور 
عل���ى نظ���رة عام���ة ح���ول ضريب���ة القيمة 
المضاف���ة في دول مجل���س التعاون لدول 
التط���رق  جان���ب  إل���ى  العربي���ة،  الخلي���ج 
البحري���ن  ف���ي  إل���ى أساس���يات تطبيقه���ا 
مطل���ع الع���ام 2019، إضاف���ة إلى تس���ليط 
الض���وء عل���ى أمثلة عملية من الس���عودية 

واإلمارات.
قّدم الورشة عضو اللجنة علي المحروس، 

ال���ذي أك���د أهمية أن يكون لدى الش���ركات 
نظ���ام محاس���بي دقي���ق لتس���هيل عملي���ة 
التطبيق بش���كل آمن، إل���ى جانب ضرورة 
إصدار واس���تالم فواتير متكاملة العناصر 
م���ن قب���ل الش���ركات لجمي���ع المش���تريات 
والمبيع���ات، مش���دًدا على أهمي���ة االلتزام 
الت���ام بتطبي���ق ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة 

لتفادي حدوث أية عقوبات.

ناس يدعو أصحاب األعمال والتجار البحرينيين للمش��اركة

س��يكون للضريبة م��ردود إيجابي عل��ى االقتصاد الوطني
“الغرفة” تستعرض أساسات “القيمة المضافة”

المنتدى البحريني التايلندي يطرح فرًصا استثمارية

جانب من ورشة العمل 

قال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد سعد “نحن مسرورون باإلعالن  «
عن شريكنا االستراتيجي مجلس التنمية االقتصادية في مؤتمر )بلوك أون(. بفضل فرق العمل 
المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، فقد لعب مجلس التنمية االقتصادية دورًا جوهريًّا 

في تعزيز نمو وتطور بيئة التكنولوجيا المالية في المملكة، ويعتبر العبا رئيسا كذلك على الصعيد 
الدولي في التكنولوجيا المالية. ومن خالل دعمهم المتواصل، سنكون قادرين على استقطاب نخبة 
من المتحدثين البارزين عالميا، وإعداد أجندة بإمكانها مساعدة المشاركين على استيعاب ومعرفة 

الطبيعة المتغيرة لتقنية البلوك تشين ووقعها على صناعة الخدمات المالية وغيرها من قطاعات 
حيوية وإحداث تحول مبتكر فيها”.

سعد: استقطاب نخبة من المتحدثين

منح ترخيص لبنك 
“سويس اس ايه”

منح مص���رف البحري���ن المرك���زي ترخيص 
مكتب تمثيلي إلى انتس���ا سانباولو برايفت 
بن���ك )س���ويس( اس اي���ه لتقدي���م خدم���ات 
الصيرف���ة الخاص���ة ف���ي البحرين. تأس���س 
انتسا س���انباولو برايفت بنك )سويس( اس 
ايه في عام 2001 في سويس���را، وهو بنك 
ممل���وك من قبل مجموعة انتس���ا س���انباولو 
اإليطالي���ة. وق���ال مدي���ر إدارة التراخيص، 
بمص���رف البحري���ن المركزي، أحمد البس���ام 
“إننا نرّحب بقرار انتس���ا س���انباولو برايفت 
بنك )سويس( اس ايه في اختياره البحرين 
وعمليات���ه  أنش���طته  ف���ي  للتوس���ع  كمرك���ز 
الحالي���ة ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط، كما 
أن تواج���ده ف���ي المنطقة س���يكون له األثر 

اإليجابي على أعمال البنك”.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - المصرف المركزي

بكين - رويترز

رق���م اإلص���دار  تغطي���ة  تم���ت  بأن���ه  المرك���زي  البحري���ن  مص���رف   أعل���ن 
 ISIN BH0009635168( 50( م���ن أذون���ات الخزان���ة الحكومي���ة الش���هرية 

التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة البحرين.

تبل���غ قيم���ة ه���ذا اإلص���دار 100 مليون 
دين���ار لفترة اس���تحقاق 12 ش���هًرا تبدأ 
ف���ي  2018 وتنته���ي  أكتوب���ر   25 ف����ي 
24 أكتوب���ر 2019، كما بلغ معدل س���عر 
 4.89 األذون���ات  ه���ذه  عل���ى  الفائ���دة 
% بالمقارن���ة لس���عر الفائ���دة لألذونات 
لإلص���دار الس���ابق بتاري���خ 27 س���بتمبر 

وبل���غ   .%  4.81 بلغ���ت  حي���ث   2018
مع���دل س���عر الخص���م 95.284 % وتم 
بواق���ع  للمش���اركة  س���عر  أق���ل  قب���ول 
95.190 %، علًم���ا بأنه قد تمت تغطية 
بل���غ  كم���ا   .%  100 بنس���بة  اإلص���دار 
الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

 قال���ت أربعة مصادر لرويترز إن بنك كونلون، القناة الصينية الرئيس���ية 
للمعامالت مع إيران، بصدد وقف التعامل مع المدفوعات من الجمهورية 

اإلسالمية تحت ضغط العقوبات األميركية الوشيكة على طهران.

وذك���رت المص���ادر أن بن���ك كونل���ون، 
أبلغ العمالء شفهيا بأنه سيتوقف عن 
قبول المدفوع���ات اإليرانية المقومة 
باليوان إلى الصين اعتباًرا من األول 

المص���ادر  وأضاف���ت  نوفمب���ر.   م���ن 
األربع���ة  أن البن���ك  عل���ق بالفعل في 
ه���دوء المدفوع���ات المقومة باليورو 

من إيران في أواخر أغسطس.

100 مليون دينار لتغطية أذونات خزانة

“كونلون” الصيني يوقف المدفوعات اإليرانية
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ا( بنسبة 0.8 %، حيث زاد  ارتفع الرقم القياس���ي ألس���عار المس���تهلك خالل ش���هر سبتمبر من العام 2018 مقارنة مع نفس الشهر من العام 2017 )نسبة التضخم سنويًّ
إلى 131.5 نقطة قياًسا ب� 130.5 نقطة قبل عام، صاعدا نقطة واحدة. 

ودفعت المؤش����ر لالرتف����اع مجموعة المش����روبات 
الت����ي   ،%  37.9 زادت  الت����ي  والتب����غ  الكحولي����ة 
ج����اءت نتيجة لتطبي����ق الضريب����ة االنتقائية على 
التبغ وبلغت 100 %. كما ارتفعت مجموعة النقل 
ا أو انخف����ض بقي����ة  9.5 %، فيم����ا اس����تقرت نس����بيًّ

مجموعات المؤشر.

وأظه����رت األرق����ام الرس����مية الص����ادرة ع����ن هيئ����ة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية انخفاض الرقم 
القياسي ألسعار المستهلك في شهر سبتمبر 2018 

مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه 0.8 %.
لكن����ه ارتف����ع بنف����س النس����بة 0.8 % قياًس����ا بش����هر 
س����بتمبر 2017، كم����ا ارتفع خالل الرب����ع الثالث من 

الع����ام الج����اري مقارنة مع نف����س الفترة م����ن العام 
2017 ما نسبته

1.8 %. وأوضح����ت األرق����ام أن الرق����م القياس����ي 
ألس����عار المس����تهلك ارتفع خ����الل الرب����ع الثالث من 
الع����ام 2018 مقارن����ة مع الربع الثان����ي 2018 بواقع 

.% 0.1

البحرين: ارتفاع التضخم 0.8 %
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  )نق�ة(ل� الرق� الق�اسي ألسعار ال���ه  ال��ة
  س����ر -ي�اير  س����ر  أغ���

2017  130.0 130.5 128.8  
2018  132.5 131.5 132.0  
  2.5  0.8  1.9  (%)ن��ة ال�غ��ر

 ملخص لتطورات الرقم القياسي ألسعار المستهلك               
  

  نسبة 
  1ريالتغي

%  

  2017 سبتمبر
  )نقطة(

نسبة 
 %2التغيير

  2018 سبتمبر
 )نقطة(

2018 أغسطس  
  المجموعات الرئيسية )نقطة(

0.7 157.8 0.1 -   كحوليةاللمشروبات غير وا الطعام 159.1 158.9 

  والتبغ الكحولية المشروبات 286.8 287.4 0.2 208.4 37.9

5.2 -  116.1 0.1 -   واألحذية المالبس 110.2 110.1 

0.1 -  والغاز والكهرباء والمياه المسكن 118.8 118.8 0.0 118.9 
  األخرى الوقود وأنواع

 ةالمنزلي والمعدات التجهيزات 137.5 137.7 0.1 132.8 3.7
 للبيوت االعتيادية الصيانة وأعمال

5.0 117.3 0.1 -   الصحية والرعاية الخدمات 123.3 123.2 
  النقل 134.9 136.3 1.0 124.5 9.5

0.4 -   االتصاالت 86.5 86.5 0.0 86.8 
9.6 -  146.6 9.7 -   الثقافة والترفيه 146.9 132.6 

  التعليم 139.0 139.0 0.0 139.0 0.0

  المطاعم 123.6 123.9 0.2 123.4 0.4

0.7 -  147.6 1.8 -   السلع والخدمات األخرى 149.3 146.6 

0.8 130.5 0.8 -   العام القياسي الرقم 132.5 131.5 
  )100=2006سنة أساس (جدول مقارنة للرقم القياسي ألسعار المستهلك 

  

                                                           
2017سبتمبر/2018سبتمبر 1  
2018أغسطس/2018سبتمبر 2  

خالد سعد

سمير ناس

خالد الرميحي

أضاف رئيس الغرفة أن تايلند تشكل اليوم قوة اقتصادية على مستوى  «
آسيا وبالتالي البد من تحقيق االستفادة القصوى من تواجد الوفود التجارية، 
ا الخروج بنتائج إيجابية من تنظيم هذا المنتدى وتعزيز حجم التبادل  متمنيًّ

التجاري بين البلدين.

عند النظر إلى تحرك المؤشر منذ  «
مطلع العام الجاري )يناير( لغاية 

سبتمبر الماضي نجده ارتفع 2.5 % 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، )9 

شهور(.

وبلغ الرقم القياسي ألسعار المستهلك  «
خالل سبتمبر الماضي 131.5 نقطة مقارنة 
بـ 132.5 نقطة خالل شهر أغسطس الذي 

سبقه، فيما كان قد سجل 130.5 نقطة 
خالل شهر سبتمبر 2017.

وأظهرت نفس األرقام أن المؤشر سجل  «
في نهاية الربع الثالث )القراءة الربعية( 

من العام الجاري 132.4 نقطة، مقارنة 
بـ 130 نقطة للفترة ذاتها من العام 

الماضي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.8 %.

قوة اقتصادية

المؤشر ارتفع 2.5 %

المحرر االقتصادي
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انطلق���ت صب���اح أمس أعمال المؤتمر الس���نوي الثالث عش���ر ل� ”أيوفي” - البن���ك الدولي للعمل 
المال���ي والمصرف���ي اإلس���امي تح���ت عن���وان “دور توحي���د المعايي���ر ف���ي مس���تقبل المالي���ة 
اإلس���امية” برعاي���ة مص���رف البحرين المركزي ف���ي الفترة من 23 - 24 أكتوب���ر 2018 بفندق 

الدبلومات.

وذك���ر رئيس مجل���س أمناء هيئة المحاس���بة 
المالي���ة اإلس���امية  والمراجع���ة للمؤسس���ات 
آل  خليف���ة  ب���ن  إبراهي���م  الش���يخ  “أيوف���ي”، 
خليفة، أن الحصة الس���وقية للصناعة المالية 
 % 20 بي���ن  م���ا  الي���وم  تت���راوح  اإلس���امية 
و60 %، ف���ي ع���دد م���ن أس���واق دول منظمة 
التعاون اإلسامي، وهي تحقق أرباًحا جيدة 
وتق���دم خدماتها اآلن إلى قاعدة متنامية من 

العماء. 
وق���ال الش���يخ إبراهي���م، إن االرتق���اء بواق���ع 
العم���ل، وص���والً إل���ى التمي���ز يحّت���م االلت���زام 
مقاص���د  ألول:   “ أساس���ية  جوان���ب  بثاث���ة 
الشريعة، أي فيما يتعلق باالقتصاد اإلسامي 

والحف���اظ  الث���روة  خل���ق  عملي���ة  وتس���هيل 
عليه���ا عب���ر مجموعة م���ن األنش���طة الموافقة 
للش���ريعة، الثان���ي: وه���و النظرة المس���تقبلية، 
أي التأك���د م���ن فهمن���ا للتغي���ر ف���ي تفضيات 
العماء ودور التقدم التكنولوجي المتس���ارع، 
وخاص���ة ف���ي مج���االت مث���ل ساس���ل الكتل 
Blockchains وال���ذكاء الصناع���ي والبيانات 
الذكي���ة Smart Data، واألم���ر الثال���ث: العمل 
التجاري المستدام، وذلك باعتبار أن األهداف 
األخرى لن تتحقق إذا لم نصل إلى المس���توى 

المطلوب من القدرة التنافسية”.
وأك���د الش���يخ إبراهي���م أن األه���داف ال يمكن 
تحقيقه���ا إال إذا حافظ���ت الصناع���ة المالي���ة 

اإلسامية على عدد من األمور وهي: التزامها 
الش���رعي، كفاءتها في إدارة المخاطر، عنصر 
الش���فافية، إرس���اء أس���س المعامل���ة العادل���ة 
عل���ى  التركي���ز  المصال���ح،  أصح���اب  لكاف���ة 
أه���داف التنمي���ة االجتماعي���ة، االنفت���اح على 
التكنولوجيا المتس���ارعة، الرغبة في مراجعة 

الذات، والتطور نحو األفضل.
وأضاف الش���يخ ابراهيم أن “األيوفي” عملت 

خ���ال هذا الع���ام على تطوير وإص���دار أربعة 
معايي���ر جدي���دة وخمس مس���ودات للمعايير، 
في مجاالت المحاس���بة والش���ريعة والتدقيق 
والحوكم���ة.  كما عملت عل���ى ترجمة المعايير 
الش���رعية أليوفي إلى اللغ���ة األوردية، وقرب 
)الصيني���ة(  المندريني���ة  الترجمتي���ن  اكتم���ال 
والتركي���ة، إل���ى جان���ب إع���داد تقرير انتش���ار 
ال���ذي   ،Footprint Report أيوف���ي  معايي���ر 

سينشر في المستقبل القريب. 
وأش���ار إل���ى االنتهاء من إعداد كت���اب معايير 
التقاري���ر المالي���ة الدولية والمحاس���بة القائمة 
على األسس واألحكام الشرعية، وقد صدرت 
النس���خة اإللكترونية منه، وس���تصدر النسخة 
الورقي���ة قريب���ًا، مؤكًدا أنه تم إتمام مش���روع 
تطوير االس���تراتيجية الش���امل أليوفي، الذي 

سينتقل اآلن إلى مرحلة التنفيذ.

المصرفيون يبحثون مستقبل “الصناعة المالية اإلسالمية”
ان����ط����اق أع����م����ال م���ؤت���م���ر “أي����وف����ي – ال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي” ف����ي ال��م��ن��ام��ة

إحدى جلسات مؤتمر “أيوفي” أمس تكريم “البالد” على هامش المؤتمر 

 المنامة - الخليجي التجاري

 المنامة - البحرين اإلسالمي

أعل���ن بنك البحرين اإلس���امي ع���ن رعايته الذهبية للنس���خة 13 من 
مؤتم���ر “األيوف���ي”. وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للبن���ك حس���ان ج���رار “تأتي 
رعايتنا للنس���خة الثالثة عش���رة من هذا المؤتمر ضمن إطار مساعينا الرامية 
للنهوض بقطاع الصيرفة اإلسامية والعاملين فيه، وحرًصا منا على مواكبة 
جميع التطورات والمس���تجدات التي من ش���أنها تطوي���ر الصناعة المصرفية 
اإلسامية على المستوى المحلي والعالمي”. وأضاف “نشكر هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسس���ات المالية اإلس���امية التي تسعى دوًما عبر تنظيم هذا 
المؤتم���ر، لجم���ع أكبر عدٍد من أصح���اب الفضيلة، وعلماء الش���ريعة، وممثلي 

المصارف المركزية، 
والجه���ات الرقابي���ة، ونخب���ة من العاملي���ن في الصناع���ة المالية اإلس���امية، 
وممثلي���ن ع���ن اإلدارات العلي���ا للمؤسس���ات المالي���ة اإلس���امية، وش���ركات 
المحاس���بة والتدقيق، والمكاتب القانونية، والجامعات، ومؤسس���ات التعليم 
العال���ي، والمؤسس���ات اإلعامي���ة تح���ت س���قف واح���د، بغي���ة تب���ادل األفكار 

والخبرات المساهمة في تنمية مستقبل القطاع المالي اإلسامي”.

جرار: نسعى للنهوض بالصيرفة اإلسالمية

ذكر مس���ؤول في مصرف البحرين المركزي، أن المصرف بدأ دراس���ة الرس���وم التي تفرضها البنوك 
على الزبائن خصوًصا تلك المتعلقة بالقروض والتمويات.

 وأبل���غ الرئي���س التنفي���ذي للرقاب���ة المصرفي���ة ف���ي 
المص���رف المرك���زي، خال���د حم���د، الصحافيين على 
هام���ش مؤتم���ر “األيوف���ي” ال���ذي جم���ع نخب���ة م���ن 
ق���ادة البنوك اإلس���امية، أن المصرف قد ش���رع في 
دراس���ة ه���ذه الرس���وم وأنه س���يجتمع م���ع مصارف 
التجزئ���ة العاملة بالبحرين في فترة الحقة. وأش���ار 
إلى أن الرس���وم اإلدارية على القروض والتمويات 
ا م���ن ه���ذه التعديات  مثا س���تكون ج���زًءا رئيس���يًّ
المس���تهدفة. وبش���أن ما إذا كان هناك نية لتخفيض 
هذه الرس���وم التي تفرضه���ا البنوك على زبائنها، أكد 
حم���د أن المص���رف المركزي يه���دف ألن تكون هناك 
رسوم موحدة وواضحة على الخدمات المصرفية.

نج���ح  المرك���زي  المص���رف  أن  إل���ى  حم���د  وأش���ار 
بالتعاون م���ع البنوك التجاري���ة العاملة في البحرين 
ف���ي توحي���د رس���وم عدد م���ن الخدم���ات المصرفية 
المقدم���ة لألفراد والش���ركات، وأن الخط���وة المقبلة 
ه���ي توس���يع نطاق ه���ذه الخطوة، آماً ف���ي أن يتم 

تطبيق هذه الرسوم الموحدة خال العام المقبل. 
وس���ئل حم���د عن م���دى التقدم ف���ي تطبي���ق معايير 

ب���ازل 3، فأش���ار إل���ى أن المص���رف المرك���زي ط���رح 
أوراق استش���ارية تتعل���ق بمعايير الس���يولة وغيرها 
للبن���وك اإلس���امية، مؤك���ًدا أن المص���رف المرك���زي 
أص���در تش���ريعات جدي���دة تتعلق بف���رض الغرامات 
عل���ى البن���وك حالما ارتبك���ت أي مخالفات منصوص 
عليها، مش���دًدا عل���ى أن هذه الغرام���ات دخلت حيز 
التنفي���ذ. وفيم���ا يتعل���ق بالس���حوبات من حس���ابات 
الزبائ���ن نتيجة معامات تمت عب���ر أجهزة الصراف 
اآلل���ي ونق���اط البيع واإلنترنت الت���ي نتج عنها حالة 
إخف���اق ف���ي إتم���ام العملي���ة ج���راء خلل تقن���ي، أكد 
حم���د أن غالبي���ة تل���ك المبالغ ت���م إرجاعه���ا للزبائن، 
دون اإلش���ارة لحجمها، مش���يًرا إلى أنه ال يزال هناك 
ج���زء متبق من هذه المبالغ، بعضها يتعلق بالتوصل 
لهوي���ات العم���اء وأولئ���ك الذي���ن هم خ���ارج الباد. 
���ا للتوّص���ل آللي���ة للتع���رف عل���ى  وق���ال “نعم���ل حاليًّ
هؤالء العماء، بعضهم توفي، بعضهم أغلق حسابه، 
وهؤالء غي���ر مقيمين وهم خ���ارج البحرين، ندرس 
أفكاًرا مع المحامين بخصوص طريقة التصرف في 

هذه األموال حسب القانون”.

ا لمؤتمر أيوفي - البنك الدولي الثالث عش���ر، وذلك   يش���ارك المصرف الخليجي التجاري راعًيا ذهبيًّ
تأكيًدا اللتزامه بتطوير ودعم قطاع الصيرفة اإلسامية على المستويين المحلي والعالمي. 

ويش���ارك في المؤتمر عدد من قياديي وموظفي 
المصرف الخليجي التجاري إلى جانب عدد كبير 
من أصح���اب الخبرة وممثلي المصارف المركزية 
والس���لطات الرقابي���ة. وصرح الرئي���س التنفيذي 
للمصرف، سطام القصيبي “تأتي رعاية المصرف 
الخليجي التجاري لهذا الحدث المهم من منطلق 
حرصه على المس���اهمة بفاعلية في تعزيز تطوير 
مج���ال الصيرفة اإلس���امية في المنطقة بش���كل 
ع���ام وبالبحرين بش���كل خاص، لم���ا تمثله المكانة 
الرائ���دة للصيرف���ة اإلس���امية ف���ي المملك���ة على 
الخارط���ة العربي���ة وذلك بفضل الدع���م والرعاية 
الت���ي تحظ���ى به���ا م���ن قب���ل الجه���ات الرقابي���ة 
واإلش���رافية، وف���ي مقدمته���ا مص���رف البحري���ن 

المركزي”.  
ا  وأض���اف “تص���درت البحرين المرك���ز األول عربيًّ
م���ن حيث ع���دد المص���ارف المدرجة عل���ى قائمة 
ا، والمركز الثاني من  أكبر س���تين مصرًفا إس���اميًّ
حي���ث ع���دد المؤسس���ات المالية اإلس���امية على 
مس���توى ال���دول العربي���ة وذل���ك حس���ب أح���دث 

التقاري���ر الص���ادرة عن اتح���اد المص���ارف العربية 
ح���ول القط���اع المصرف���ي العربي اإلس���امي، لذا 
يتوّج���ب علينا كمصارف إس���امية أن نأخذ زمام 
المب���ادرة بأن نعّزز ه���ذا المركز المرم���وق للمملكة 
من خال المس���اهمة في تطوي���ر قطاع الصيرفة 
اإلس���امية وذل���ك بدع���م المؤتم���رات واللقاءات 
المتخصص���ة ومنه���ا ه���ذا المؤتم���ر المه���م ال���ذي 

ا بأن نكون ضمن مقدمة الرعاة”. نحرص سنويًّ

القصيبي )يسار( يتسلم درًعا تكريًما لرعاية المؤتمر

تكريم جرار على هامش المؤتمر 

“الخليجي التجاري” راعيا ذهبيا“المركزي” يدرس توحيد رسوم القروض

كش���ف المدير العام ل معهد البحرين للدراس���ات المصرفية والمالية )BIBF( أحمد 
الش���يخ أن المعهد تس���لم عطاءات من 10 شركات مقاوالت من أجل تشييد مقر 

جديد لمعهد الدراسات المصرفية الجديد في منطقة خليج البحرين.

وتوّقع الش���يخ ال���ذي كان يتحدث على 
هام���ش مؤتمر “أيوفي” والبنك الدولي، 
أم���س، أن ينج���ز المش���روع ف���ي الع���ام 
مهم���ة  إضاف���ة  سيش���كل  ال���ذي   2019
للمعه���د ال���ذي ي���زاول أعماله م���ن مقره 
ا ف���ي منطق���ة الجفي���ر.  الصغي���ر نس���بيًّ

وتصل تكلفة المشروع لنحو 15 مليون 
دينار، س���يتم تمويلها بصورة ذاتية من 
المعه���د دون اللج���وء إل���ى مؤسس���ات 
عوائ���د  المعه���د  يمتل���ك  إذ  التموي���ل، 
متراكمة ت���م جمعها على مدى أكثر من 

ثاثين عاًما من عمل المعهد.

صدر عن وزير المواصات واالتصاالت كمال أحمد القرار الوزاري رقم )11( لسنة 2018 بشأن تنظيم تسجيل واستعمال أسماء النطاق من المستويين الثاني 
والثالث في إطار اسم النطاق للبحرين، وذلك ضمن مساعي الوزارة وهيئة تنظيم االتصاالت للعمل على تطوير المحتوى الرقمي في المملكة.

ونّوه الوزير إلى أنه تماش���ًيا مع التطورات 
التقني���ة في تنظيم أس���ماء النطاق للدول 
مكان���ة  لتعزي���ز  الق���رار  ه���ذا  إص���دار  ت���م 
المعلوم���ات  لتقني���ة  كمرك���ز  البحري���ن 
واالتص���االت، حي���ث يعد هذا الق���رار الذي 
تبّن���ى أفض���ل الممارس���ات المعتم���دة م���ن 
قب���ل هيئ���ة اإلنترن���ت لألس���ماء واألرق���ام 
المخصصة )ICANN( في تنظيم تس���جيل 
 )ccTLD( واس���تعمال اس���م النطاق للدول

خط���وة مكّملة للجه���ود المبذول���ة لتطوير 
منظومة اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات 
ف���ي المملك���ة. وتأم���ل ال���وزارة أن يس���هم 
تطبي���ق ه���ذا الق���رار ف���ي زيادة اس���تعمال 
اس���م النطاق للمملكة من قبل مستخدمي 
جمي���ع  وتش���جيع  اإلنترن���ت  ش���بكة 
ف���ي  المؤسس���ات  ومختل���ف  المواطني���ن 
المملك���ة وباألخ���ص التعليمي���ة والتجارية 
لتس���جيل مواقعها اإللكترونية ضمن اسم 

النط���اق للبحرين. يذكر أن���ه باإلضافة إلى 
اس���تعمال اس���م النط���اق العل���وي للمملك���ة 
).bh(، يس���مح هذا القرار باس���تعمال اس���م 
النط���اق العل���وي للمملك���ة )البحري���ن( بع���د 
أن ت���م اس���تحداث أس���ماء النط���اق للدول 
لمب���ادرات  دعًم���ا  وذل���ك  العربي���ة،  باللغ���ة 
ش���بكة  عل���ى  الرقم���ي  المحت���وى  تطوي���ر 
اإلنترن���ت باللغ���ة العربية. وأع���رب الوزير 
عن ش���كره لجهود هيئة تنظيم االتصاالت 

الحثيثة وتعاونها المس���تمر لتطوير قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات. وبناًء على 
هذا الق���رار تتولى هيئة تنظيم االتصاالت 
كاف���ة المه���ام المتعلقة بتحديد وتس���جيل 
وإدارة اس���م النط���اق للبحري���ن كم���ا ُيعتد 
بجميع أس���ماء النطاق المسجلة والسارية 
قب���ل العم���ل بأح���كام ه���ذا الق���رار وعل���ى 
أصحابه���ا توفيق أوضاعهم خال عام من 

تاريخ بدء العمل به.

“االتصاالت”: قرار بتسجيل واستعمال أسماء “النطاق”10 شركات تتنافس لبناء “الدراسات المصرفية”

 تنطل����ق فعالي����ات مع����رض البحري����ن الدولي للطيران في نس����خته الخامس����ة من 14 إل����ى 16 نوفمبر 2018، إذ م����ن المتوقع أن يكون 
معرض هذا العام أكبر وأكثر نجاًحا بعد أن رسخ مكانته كمعرض استراتيجي بين قائمة المعارض الدولية وذلك الستقطابه ألهم 

الشركات الرائدة. 

ا كبيًرا خال السنوات  وشهد المعرض نموًّ
ا ف����ي  الماضي����ة مم����ا جعل����ه األس����رع نم����وًّ
حق����ق:  حي����ث  األوس����ط  الش����رق  منطق����ة 
ازدي����اد ع����دد العارضي����ن ف����ي نس����خة هذا 
بالمع����رض  مقارن����ة   %  70 بنس����بة  الع����ام 
السابق، مضاعفة مس����احة قاعة المعرض، 
مش����اركة واسعة من قبل الشركات الكبرى 
ف����ي المنطقة التي ف����ي مقدمته����ا المملكة 
العربي����ة  واإلم����ارات  الس����عودية  العربي����ة 
عالمي����ة  ش����ركة   11 مش����اركة  المتح����دة، 
م����ن أقوى 15 ش����ركة في قط����اع الطيران، 
ف����ي  110 طائ����رات  ومش����اركة أكث����ر م����ن 

العرض الثابت والعرض الجوي. 

وقال وزير المواصات واالتصاالت، كمال 
ب����ن أحم����د “إن مع����رض البحري����ن الدول����ي 
لتجم����ع  منّص����ة  2018 س����يكون  للطي����ران 
أبرز الش����ركات العالمية وكبار الشخصيات 
والمس����ئولين ف����ي القط����اع وسيش����هد نقلة 
المش����اركة  الش����ركات  ع����دد  ف����ي  نوعي����ة 
واألنش����طة المصاحب����ة للمع����رض التي من 
ضمنه����ا مؤتم����رات مدني����ة عل����ى مس����توى 
رؤساء الش����ركات، والمؤتمرات العسكرية 
على مس����توى رؤس����اء هيئة أركان س����اح 
الجو في دول العالم”. وأضاف “أن صناعة 
س����ريًعا  ا  نم����وًّ تنم����و  اإلقليمي����ة  الطي����ران 
وأّن البحري����ن تتمي����ز بموقع اس����تراتيجي 

وذل����ك  المع����رض  ه����ذا  مث����ل  الس����تضافة 
للف����رص التي يوفره����ا للش����ركات والوفود 
ويش����مل  المع����رض”.  ول����زوار  المش����اركة 

المعرض:

عرض الطائرات

س����يقدم معرض البحرين الدولي للطيران 
عرًض����ا لطائ����رات متنوعة ومختلف����ة التي 
وآخ����ر  النفاث����ة  الطائ����رات  ضمنه����ا،  م����ن 
ط����راز م����ن الطائ����رات التجاري����ة والمدنية 
والعس����كرية. كم����ا س����يقدم عروًض����ا جوية 

مبهرة في سماء البحرين. 

 المؤتمرات 

س���يتم اس���تضافة مؤتمر المنامة للقوات 
ال���ذي  الثاني���ة  للم���رة   )MAPS( الجوي���ة 
س���يعقد الي���وم قب���ل االفتت���اح الرس���مي 
للمع���رض بتنظي���م م���ن الس���اح الج���وي 

الملك���ي وسيش���ارك في���ه ق���ادة للق���وات 
الجوية لمناقشة أحدث المستجدات. 

وفي الي���وم الثاني من المعرض س���يعقد 
مؤتم���ر خ���اص يت���م التط���رق في���ه إل���ى 
تواجهه���ا  الت���ي  والف���رص  التحدي���ات 
ف���ي  والمط���ارات  الطي���ران  ش���ركات 
وكب���ار  الخب���راء  وسيش���ارك  المنطق���ة. 
الش���خصيات ف���ي ه���ذا القط���اع. ويعتبر 
المؤتم���ر امتداًدا للمؤتمر ال���ذي تم عقده 
ف���ي مع���رض البحري���ن الدول���ي للطيران 
2016 وال���ذي ت���م في���ه توقي���ع اتفاقيات 
بقيم���ة 1.1 بلي���ون دوالر لتطوي���ر مبن���ى 
البحري���ن  بمط���ار  الجدي���د  المس���افرين 

الدولي. 
كما س���يتم اس���تضافة مؤتمر “المرأة في 
قط���اع الطي���ران” في الي���وم الثالث الذي 
س���يتيح الفرصة للنساء لمناقشة الفرص 
المتاح���ة له���ن ف���ي ه���ذا القط���اع وس���بل 

النه���وض بالمهن وتطويره���ا في المجال 
نفس���ه.  وس����يتم تنظيم برنامج محادثات 
اإلخباري����ة  فارانب����رو  ش����بكة  بي����ن  ولق����اء 
والمع����رض، إذ س����تمكن ه����ذه المحادث����ات 
المش����اركة  م����ن  والمش����اركين  العارضي����ن 

بخبراتهم ومعرفتهم في هذا المجال.

الفضاء

يعد مجال الفضاء من أهم المواضيع التي 
يتم التركي����ز عليها في المعرض، حيث تم 
تخصيص معرض خاص ليس����تقطب عدًدا 
م����ن مراك����ز األبحاث، وم����ن ضمنه����ا وكالة 
اإلم����ارات للفضاء، وش����ركة روس����كوموس 
وش����ركة أنظم����ة األقمار الصناعي����ة ووكالة 
البحري����ن للفض����اء. ويعتب����ر حض����ور ه����ذه 
الش����ركات فرصة لتب����ادل المعرفة وخاصة 
ال����ذي س����يقدم  لفري����ق البحري����ن للفض����اء 
أحدث أعماله في مجال تكنولوجيا النانو.

 المنامة – المواصالت واالتصاالت

“البحرين الدولي للطيران” األسرع نموا في الشرق األوسط

وزير المواصالت واالتصاالت 

 المنامة - المواصالت واالتصاالت
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علي الفردان من المنامة  |  )تصوير: خليل إبراهيم(
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علي الفردان من المنامة



10 محطات وقود جديدة بـ 10 ماليين دينار
ت��أس��ي��س ش���رك���ة ج���دي���دة إلدارت����ه����ا خ����ال ش��ه��ري��ن

كشف مدير عام المشاريع الخاصة في شركة نفط البحرين “بابكو” خالد الصباغ أن الشركة لديها خطة إلنشاء 10 محطات وقود جديدة في غضون 5 سنوات، وأوضح 
الصب���اغ للصحافيي���ن عل���ى هام���ش افتتاح مؤتمر ومع���رض االتحاد الخليجي للتكرير العالمي أمس أن كلفة إنش���اء المحطة الواحدة تصل إلى ملي���ون دينار تقريبا، أي أن 

الكلفة اإلجمالية تصل إلى قرابة 10 ماليين دينار.

يذك���ر أن هن���اك 52 محط���ة وق���ود مرخص���ة 
عامل���ة منها 45 محطة )برية( للس���يارات، و7 
محط���ات وق���ود )بحري���ة( للق���وارب موزع���ة 
عل���ى مختلف مناطق البحري���ن، وجميع هذه 
المحط���ات تبي���ع وق���ود الجازولي���ن بنوعي���ه 
منه���ا   6 تبي���ع  ف���ي حي���ن  والممت���از،  الجي���د 
الجازولي���ن الس���وبر الذي طرح الع���ام 2017. 
ه���ذا ويتوفر أيًضا بعدد م���ن المحطات وقود 
الس���وق  يخ���دم  بم���ا  والدي���زل  الكيروس���ين 

المحلية واحتياجاتها.
الش���ركة  إش���هار  يت���م  أن  الصب���اغ  وتوق���ع 
الت���ي س���تناط به���ا إدارة وتطوي���ر محط���ات 

الوقود التابعة لش���ركة بابكو، ضمن مش���روع 
خصخص���ة قطاع محط���ات خدم���ات الوقود 
التابعة للش���ركة، في غضون أقل من شهرين، 
)...( وصلن���ا حالًي���ا لمرحل���ة التق���دم إلش���هار 
الشركة، ثم يتم البحث لتوفير أراٍض إلنشاء 
محط���ات وق���ود جدي���دة. وبخص���وص رأس 
م���ال الش���ركة الجدي���دة، أوضح أن تأس���يس 
ش���ركة جديدة ليس بحاجة لرأس مال كبير، 
إذ باإلم���كان أن يك���ون 250 ألف دينار أو رقم 
مقارب لذلك، مش���يرا إلى أن الش���ركة س���يتم 
طرحها مس���تقبال في بورصة البحرين، وذلك 
بع���د تس���جيلها أرباح���ا لم���دة س���نتين، ويت���م 

تدقيقها من ش���ركة محاس���بة وكذلك تدقيق 
خارجي. يش���ار إلى أن ش���ركة إدارة وتطوير 
محط���ات الوق���ود التابع���ة لبابكو هي ش���ركة 
القابض���ة  للش���ركة  تابع���ة  مس���اهمة جدي���دة 

للنفط والغاز.
تدي���ر  حالًي���ا  “بابك���و”  أن  الصب���اغ  وأوض���ح 
16 محط���ة وق���ود، ولديه���ا خطة إلنش���اء 10 
محطات وقود جديدة في غضون 5 سنوات، 
ليصل إجمالي المحطات التي تديرها الشركة 
إلى 26 محطة، مضيفا أن العمل جاري حالًيا 
عل���ى وضع المخططات الهندس���ية إلنش���اء 3 
محط���ات جدي���دة، اثنت���ان منها ف���ي المحرق 

والثالث���ة ف���ي النوي���درات، حيث ستس���تغرق 
الكلف���ة  وتبل���غ  واح���د،  ع���ام  اإلنش���اء  فت���رة 
التقريبي���ة لتش���ييد المحطة الواح���دة مليون 
دين���ار، لتصل إجمالي تكلفته���ا إلى 3 ماليين 
دين���ار تقريًب���ا، كم���ا يت���م العمل عل���ى محاولة 
تخفي���ض النفقات؛ ليتم بن���اء هذه المحطات 

في وقت واحد، وليس على دفعات.
وتط���رق الصب���اغ إل���ى أن “بابك���و” تعمل على 
الوق���ود  لمحط���ات  جدي���دة  أراٍض  توفي���ر 
بالتع���اون مع إدارة األوق���اف، وبعض الجهات 
الحكومي���ة التي تمتل���ك أراضي، حيث تجري 
ه���ذه  م���ع  الخص���وص  ه���ذا  ف���ي  محادث���ات 

محادث���ات  حالًي���ا  تج���ري  مضيًف���ا  الجه���ات، 
م���ع ن���ادي البدي���ع لالتف���اق معهم على إنش���اء 
محطة وقود جديدة. أما بخصوص محطات 
الوق���ود المتنقل���ة، فأوضح الصب���اغ أنه توجد 
3 محط���ات جدي���دة خاص���ة للصيادين، وهي 
ليس���ت مملوكة لبابكو، تكون متنقلة باإلمكان 
تثبيته���ا أو نقله���ا عند الحاج���ة، )...( حالًيا في 
طور طلب المعدات وس���تصل خالل 3 أش���هر، 

أي في الربع األول من العام المقبل.
التكنولوجي���ا  وس���ائل  إلدخ���ال  وبالنس���بة 
الحديثة في محطات الوقود وتحول الخدمة 
لذاتية، رأى الصباغ أن هذا األمر سيتم الحًقا 
أم���ا حالًيا م���ع الضغط الكبير عل���ى المحطات، 

ف���إن تحويل الخدمة س���يؤدي لزيادة طوابير 
االنتظ���ار، رغ���م أن ذلك سيس���اهم ف���ي توفير 
النفقات، لكنه سيؤثر على المواطنين، متوقًعا 
إم���كان تطبيقها ف���ي حال خ���ف الضغط على 

المحطات القائمة حالًيا.
وعل���ى صعي���د آخ���ر، ذك���ر الصب���اغ أنه س���يتم 
الجدي���دة  بالمحط���ات  مس���احة  تخصي���ص 
لش���حن السيارات الهجينة التي تستهلك الغاز 

والوقود.
وأش���ار إل���ى أن ش���ركة بحريني���ة لديه���ا وكالة 
م���ع  تواصل���ت  العالمي���ة  الش���ركات  إلح���دى 
“بابك���و”؛ لتع���رض عليه���ا تكنولوجي���ا حديث���ة 

لالستثمار في شحن السيارات الكهربائية.

الصباغ متحدثا للصحافيين
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بح���ث مؤتم���ر نفط���ي عالمي ف���ي المنام���ة أمس صناع���ة التكري���ر وتكنولوجيا 
التش���غيل وف���رص االس���تثمار المتواف���رة ف���ي القط���اع، بحضور نح���و 5 آالف 

شخص يمثلون كبرى الشركات الدولية.

ونّظم المؤتمر الذي يحظى برعاية رئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، االتح���اد  خليف���ة 
الخليج���ي للتكري���ر العالم���ي تح���ت ش���عار 
“نح���و تكرير تنافس���ي من خ���الل االبتكار 
م���ع  بالتع���اون  والتكنولوجي���ا”  والتع���اون 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وقال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفه خالل حفل االفتتاح، إن لمنطقة 
الخليج والشرق األوسط أهمية كبيرة في 
عال���م االقتص���اد النفطي كونه���ا تمثل أكبر 
احتياطي���ات النفط والغاز بالعالم، كما أنها 
ا متس���ارًعا لتكون مركًزا  ا عالميًّ تش���هد نموًّ

ا للتكرير. مهمًّ

وتوق���ع أن ترتف���ع ق���درة البتروكيماويات 
الف���رص  ازدي���اد  ع���ن  فض���الً  بالمنطق���ة 

االستثمارية، وبالتالي ارتفاع اإلنتاج.
 وبّي���ن أن صناع���ة البتروكيماي���ات تمث���ل 
ثاني أكبر قطاع للصناعات التحويلية في 

منطقة الخليج.
 وأك���د الش���يخ محم���د أن المؤتم���ر يمث���ل 
فرصة للمش���اركين لالس���تفادة م���ن ُفرص 
االس���تثمار واالبتكار والنمو، خصوًصا في 

دول الخليج العربي.
والفني���ة  العلمي���ة  األوراق  ورك���زت 
والجلس���ات النقاشية للمؤتمر التي يشارك 
فيه���ا أكثر من 220  خبيًرا على العديد من 
المواضيع كالهندس���ة “الذكي���ة”، والتصنيع 

والتميز التشغيلي، وتكنولوجيا التشغيل، 
وصناع���ة التكرير، فضال ع���ن تبادل اآلراء 
حول أوضاع س���وق النف���ط والغاز وتوفير 
المعلوم���ات  وتب���ادل  االتص���ال  ف���رص 

والخبرات.

م���ن جهت���ه، ق���ال وزي���ر النف���ط والكهرباء 
والماء بدولة الكويت بخيت الرشيدي إن 
رؤية االتحاد الخليجي للتكرير تتمثل في 
توس���يع نطاق هذا الح���دث العالمي الُمهم 
ليش���مل جميع المهتمين بصناع���ة التكرير 

والصناع���ات التابعة له���ا ومعالجة الفرص 
االستراتيجية التي تواجهها تلك الصناعة 

بالمنطقة وخصوًصا الخليج العربي.
 إل���ى ذل���ك، أك���د رئي���س المؤتمر س���ليمان 
للمصاف���ي  التنفي���ذي  المدي���ر  البرق���ان 

المحلية وتجزئة الغاز الطبيعي في شركة 
ُر ُفرصة  أرامكو السعودية، أن المؤتمر يوفِّ
كبيرة للمش���اركين لتبادل األفكار الُمبتكرة 
ات التي ُتواجُهها  والحلول الُممكنة للتحديَّ

صناعة التكرير.

المنامة - بنا:

مؤتمـــر دولي يبحــث “تكنولوجيــا التكريـــر”
ش��خ��������ص آالف   5 وح���ض�����������ره  ال��خ��ل��ي��ج��������������ي  االت�����ح�����اد  ن��ّظ��م��������ه 

وزير النفط لدى افتتاحه المؤتمر  تكريم وزير النفط

 قال مصدر مطلع إن السعودية تعتزم توقيع اتفاقيات بأكثر من 50 مليار دوالر في قطاعات النفط والغاز والصناعات 
والبنية التحتية خالل مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار الذي انطلق في الرياض صباح أمس.

“الصفق���ات  أن  المص���در،  وأوض���ح 
بينه���ا  م���ن  ش���ركات،  م���ع  س���توقع 
وهيون���داي،  وتوت���ال،  ترافيج���ورا، 
ونورينكو، وشلومبرجر، وهاليبرتون، 

وبيكر هيوز”.
وستش���مل الصفق���ات إنش���اء مصه���ر 
م���ع  والرص���اص  والزن���ك  للنح���اس 
مجموعة ترافيجورا، واتفاًقا مشترًكا 

بتروكيماوي���ات  مجم���ع  لتش���ييد 
متكام���ل، ومنطق���ة ألنش���طة المص���ب 
ضم���ن المرحل���ة الثاني���ة م���ن مصف���اة 
س���اتورب المملوك���ة ملكي���ة مش���تركة 
وتوت���ال،  الس���عودية  أرامك���و  بي���ن 
واستثمارات في محطات الوقود بين 

أرامكو وتوتال أيًضا.
وافتت���ح المؤتمر االقتص���ادي الضخم 

تحت رعاية العاهل الس���عودي، الملك 
س���لمان ب���ن عب���د العزيز، ويس���تمر من 
23 إل���ى 25 أكتوب���ر الج���اري. ويرأس 
المنت���دى، ول���ي العهد الس���عودي نائب 
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس 
الش���ؤون االقتصادية والتنمية رئيس 
مجل���س إدارة صندوق االس���تثمارات 

العامة، األمير محمد بن سلمان.

 تنّظ���م ك���ي ب���ي إم جي ف���ي البحرين ندوًة تس���ّلط فيها الضوء عل���ى قانون ضريب���ة القيمة المضاف���ة البحريني واألثر 
المترتب عنه على بيئة األعمال في أهم القطاعات االقتصادية. 

وس���ُتعقد الندوة في فندق الخليج 
أكتوب���ر2018،   30 الثالث���اء  ي���وم 
 60“ عن���وان  الن���دوة  وس���تحمل 
يوم���ا تفصلن���ا ع���ن ضريب���ة القيمة 
المضاف���ة: م���اذا علينا فعل���ه وماذا 

علينا تجّنبه؟”. 
الش���ركة  ع���ن  بي���ان ص���ادر  وذك���ر 
حج���م  يبل���غ  الت���ي  “الش���ركات  أن 

توريداتها السنوية 100 ألف دوالر 
)أي 37.7 أل���ف دين���ار( فم���ا ف���وق، 
تصب���ح ملزم���ة ب���أن تدي���ر وتقي���ّد 
وتقّي���م وترف���ع التقاري���ر الخاص���ة 
بالتزام���ات ضريبة القيمة المضافة 
وبمس���تحقات االس���ترداد الخاصة 
داخ���ل  التجاري���ة  بمعامالته���ا 
البحري���ن وخارجه���ا، ورفعه���ا إل���ى 

الجهاز الوطني للضرائب الخليجية 
المح���ّددة.  الزمني���ة  األط���ر  ضم���ن 
وأضاف “60 يوًما تفصل الشركات 
عن التغيير الكبي���ر المرتقب، لذلك 
عليه���ا فهم قان���ون ضريب���ة القيمة 
المضافة تماًما إلج���راء التغييرات 
الالزمة لالمتثال لألنظمة الضريبة 

الجديدة”.

“60 يوًما تفصلنا عن المضافة”صفقات سعودية بـ50 مليار دوالر
المنامة - كي بي إم جي الرياض - رويترز

أمل الحامد من السنابس  | )تصوير: رسول الحجيري(

 المنامة - الصناعة والتجارة

 اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني صباح أمس، بالمدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي، رانشا غونزاليس 
ا. اليا؛ في إطار مشاركته في أعمال مؤتمر االستثمار العالمي الذي يعقد في جنيف حاليًّ

وت���م خ���الل االجتم���اع بحث ومناقش���ة 
والموضوع���ات  القضاي���ا  م���ن  العدي���د 
واالس���تفادة  المش���ترك،  االهتم���ام  ذات 
والخب���رات  التج���ارب  م���ن  المش���تركة 
ف���ي مج���االت تنمي���ة التج���ارة وتقدي���م 
ذات  للمؤسس���ات  الالزم���ة  التس���هيالت 
ه���ذا  ف���ي  الوزي���ر  مس���تعرًضا  العالق���ة، 
الص���دد مب���ادرة البحري���ن متمثل���ة ف���ي 
الصغي���رة  المؤسس���ات  تنمي���ة  مجل���س 
والمتوس���طة باس���تحداث مرك���ز لتنمي���ة 
الصادرات الوطنية “ص���ادرات البحرين” 
يت���م الترتيب إلطالقه في ش���هر نوفمبر 
المقب���ل، لتوفي���ر الخدم���ات الالزم���ة في 
ه���ذا الش���أن م���ن أج���ل دع���م ومس���اندة 
للتروي���ج  الصناعي���ة  المؤسس���ات 

لمنتجاتها في األسواق العالمية. 

يذك���ر أن مرك���ز التج���ارة الدول���ي يع���د 
منظم���ة  بي���ن  مش���تركة  وكال���ة  بمثاب���ة 
التجارة العالمية ومؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية )أونكتاد(، 
وتأتي مشاركة وزارة الصناعة والتجارة 

والس���ياحة ه���ذا العام بالمؤتم���ر المذكور 
في جلس���ة النقاش حول “ريادة األعمال 
للتنمية المستدامة” باإلضافة إلى عرض 
الفرص االستثمارية بالمملكة في “القرية 

االستثمارية” على هامش المؤتمر.

الزياني مجتمعا بالمدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي

إطالق “تنمية الصادرات” نوفمبر المقبل
 المنامة - البحرين للتنمية:

نظم بنك البحرين للتنمية - من خالل فريق برنامج رواد -  فعالية مجلس رواد في نسخته العاشرة، والذي حضره عدٌد من رواد األعمال 
والخبراء في مجال تنمية األعمال.

 وأك���د الرئي���س التنفي���ذي لمجموع���ة بن���ك 
البحرين للتنمية س���نجيف ب���ول، على ريادة 
ف���ي مج���ال دع���م رواد األعم���ال  البحري���ن 
م���ن خ���الل ع���دد م���ن المب���ادرات الحكومية 
ومؤسس���ات الدع���م مث���ل تمكي���ن ومجلس 
التنمي���ة االقتصادية وبنك البحرين للتنمية. 
وأض���اف أن البن���ك يق���ّدم برنامج���ا متمي���زا 
لتس���ريع األعمال، وه���و برنامج “االس���تثمار 
ف���ي المرحلة األولى من المش���اريع الناش���ئة 
Seed Fuel” م���ن خ���الل اس���تثمار يصل إلى 

25 ألف دينار في رأس مال المشروع”. 
وأوض���ح بول أن بنك البحرين للتنمية طرح 
االس���تثماري  الصنادي���ق  صن���دوق  مؤخ���را 
“الواحة” برأس مال قدره 100 مليون دوالر 
وتم فيه اس���تكمال االكتتاب بنجاح، وبذلك 
يع���د أول صندوق الصناديق النش���طة لرأس 

المال المخاطر في المنطقة. كما تشكل هذه 
المب���ادرة نقلة نوعية على صعي���د نمو نظام 
بيئة المش���اريع الناش���ئة في المنطقة، حيث 
س���يقوم الصندوق بتوفير رأس مال إضافي 
للمشاريع الناش���ئة المبتكرة ومشاريع تقنية 

المعلوم���ات ف���ي البحري���ن ومنطقة الش���رق 
األوس���ط وذل���ك م���ن خ���الل صنادي���ق رأس 
المال المخاطر التي تم تأسيسها حديثا في 
مملكة البحري���ن وعبر جذب صناديق أخرى 

في المنطقة.

فعالية مجلس رواد في نسخته العاشرة

“البحرين للتنمية”: برنامج لتسريع األعمال
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جمال خاشقجي مواطن سعودي

رح����م هللا جم����ال خاش����قجي مهم����ا اختلفن����ا مع����ه فق����د أنصفت����ه قي����ادة بالده 
الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين بصفته مواطنًا سعوديًا قبل كل شيء، فرغم 
موقفه العدائي الواضح من بلده ومن البحرين لو تذكرتم، لكن حكومة خادم 
الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا اقتصت له كمواطن سعودي 
فجاءت قرارات حاس����مة تؤك����د عدالة المملكة كما ه����و تاريخها العريق الذي 
لم يشهد على مداه حادثًا بهذا الجلل الذي وصفه عادل الجبير بقناة فوكس 
ني����وز األميركي����ة بالق����ول إن “مقتل جم����ال خاش����قجي بالقنصلية الس����عودية 
بإسطنبول خطأ جسيم”، أية دولة بالعالم فعلت ذلك من قبل؟ قتل واختطاف 
واختفاء من الوجود بكل الدول التي تزعق وتنبح اليوم، لكن هل فعلت ذلك 
وأقرت بأن هذا خطأ جس����يم؟ كم نظاما سياس����يا دوليا فتح ملفات من قتلوا 
واختفوا؟ كم مضى على مقتل رئيس وزراء لبنان الحريري والقاتل معروف 

منذ اليوم األول، حزب هللا وإيران، ماذا فعل العالم؟
ال أح����د يب����رر م����ا ج����رى للصحاف����ي واإلعالم����ي جم����ال رحم����ه هللا ومازال����ت 
العدال����ة ببدايتها، والملف مفت����وح والتحقيق جاٍر، ومع ذلك بدأت اإلجراءات 
والق����رارات بعزل المس����ؤولين عن هذا المل����ف، واألمر لن يتوقف عند ذلك كما 
وع����دت حكوم����ة خ����ادم الحرمين لكن يب����دو أن أولئك الذين كان����وا ينتظرون 

مثل هذا الحادث وجدوا ضالتهم هنا لتنفيس حقدهم على المملكة وش����عبها 
وقيادتها، وال أدل على ذلك من س����موم فيصل القاس����م والجزيرة الخسيس����ة 
ومعه����ا اآلل����ة اإلعالمية القطري����ة والتركي����ة واإلخوانية، حيث ف����اح حقدهم 
وبان معدن الخس����ة فيهم، وعليكم أن تحصوا أولئك الصحافيين والمثقفين 
واإلعالميي����ن الذي����ن اختف����وا بتركي����ا وإي����ران وغيرها م����ن الدول، أي����ن اآللة 
اإلعالمية عن هؤالء؟ لكن الجلي أن نجاح وتفوق المملكة وصعودها المدوي 
ب����كل المجاالت وبروزها كقوة إقليمية ودولي����ة مؤثرة أزعج األقزام الذين ال 
يعجبه����م حج����م المملك����ة وتأثيرها فوج����دوا بمقتل جمال منفذه����م للنيل من 
مملك����ة الع����رب، ولو رجع����وا للتاري����خ منذ تأسس����ت المملكة لوج����دوا أن هذه 
الحادثة قياس����ًا بم����ا تعرضت له الرياض خالل مراح����ل مختلفة من تحديات 
ال تمث����ل س����وى قطرة في بح����ر من المؤامرات التي خرج����ت منها هذه الدولة 

سالمة غانمة أقوى مما كانت عليه قبل كل تلك المؤامرات الدنيئة.

تنويرة: 

ال تأتي الجوائز إال بركوب الصعاب. «
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مترشحون من اآلن لبسوا 
خاتم “الشو”

أم����ر يس����بب ال����دوار... لق����د كان واضحا اس����تغالل المش����اكل الناتجة عن 
تجم����ع مي����اه األمط����ار ف����ي الش����وارع وتض����رر المواطني����ن من قب����ل عدد 
م����ن المترش����حين للمجلس����ين البل����دي والنياب����ي، حيث وج����دوا في هذه 
القضي����ة فرصة ذهبي����ة ال تعوض في التودد إل����ى الناخبين في دوائرهم 
ط����وال وعرض����ا وإثبات طري����ق القوة والمتابع����ة والتركيز على المش����اكل 
والمنعطف����ات والمنحني����ات الخطي����رة الت����ي يتعرض له����ا المواطن، وهذا 
المش����هد يذكرني بما كتبته قبل س����نوات عن النواب واألعضاء البلديين 
الذين ال يخرجون إلى مناطقهم لرصد مشاكل الناس إال بعد أن يسمعوا 
ع����ن زي����ارة وزير أو محافظ ليبينوا أنهم موجودون في الخدمة، فعندما 
ينم����و الخراب ويتس����ع في أي موقع ويتدخل الوزي����ر أو الحكومة بثقلها 
لوق����ف الوض����ع المتده����ور حينه����ا يخرج بع����ض النواب وبع����ض األعضاء 
البلديين من بيوتهم أس����رع من الصاروخ ومباش����رة إلى الموقع ليظهروا 
أنه����م اليد األمينة التي ظفر بها ش����عب البحرين وأنهم ال يس����كتون على 
االعوج����اج واالنحراف ويخرج����ون أمام الحكومة “ج����م ورقة” على أنها 

أبواب خطة تنمية عاجلة.

حركة مكش����وفة وهي أش����به باألبخرة والس����راب، فالوقت مناس����ب جدا 
للضح����ك على الناخبي����ن والتضليل والخداع، ال نعمم ولكن ما ش����اهدناه 
من بعض المترش����حين كان يش����ير إلى مس����ألة اس����تغالل الظرف والخط 
المعاك����س، وه����ذا المنهج يطلق علي����ه “لينين” منهج اإلصابة في س����احة 
الواقع، بمعنى... أعمال وأقوال وأفكار صنعت بنوايا غير صادقة الهدف 

منها كسب تعاطف الناخب وضمان الحصول على صوته. 

نقول لكل المترشحين الذين هرعوا إلى الشارع، إن المواطن يعرف  «
ويشاهد ومضات الحقيقة على كل المستويات، فهو حفظ عن ظهر 
قلب “هالحركات البطولية الزائفة” وبصورة تلقائية، فإذا كان يخيل 
للمترشح البلدي أو النيابي أن هذا المشروع هو مشروع نجاته فهو 
واه وعلى خطأ فادح، فالوعي زاد عند المواطن، وأصبح يعرف األرض 
التي تنبت الزهور من األرض البوار، فوفروا على أنفسكم الصرخات 

العنيفة الزائفة واخلعوا خاتم “الشو” ورمي الطعم للناس، فو الله 
إن المواطن دائم التأمل في مسرحيتكم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تدف���ق عدد م���ن المواطنين للترش���ح للمجل���س النياب���ي والمجالس البلدي���ة إلى مقرات 
اللجان االنتخابية، حاملين معهم أوراقهم وأمنيات كبيرة بالفوز، وفي هذه االنتخابات 
م���ن الُمْمك���ن أن تك���ون هن���اك فرصة للتغيي���ر، التغيي���ر في المواق���ف والوع���ود، التغيير 
ف���ي المش���اركة والخروج من ش���بكة المقاطع���ة، التغيير في وجوه الن���واب الذين قضى 
بعضهم 12 عاًما أو 8 أعوام أو أربعة، التغيير في استراتيجية استمالة الناخبين لكسب 
أصواتهم، وتغييرات كثيرة أخرى، لكن التغيير الذين نريده أن يحدث هو نماء البحرين 

ورخاء شعبها. 
فبعد 16 عاًما من المس���ار الديمقراطي البحريني مازالت البحرين تعيش في حزمة من 
األزم���ات االقتصادي���ة والمالية، ولم تس���تطع أرب���ع دورات من العم���ل البرلماني أن تقدم 
حلواًل ناجعة لتلك األزمات، وتلكأ النواب على ما تقدمه الحكومة من حلول ومش���اريع 
لمناقش���تها، وب���دال م���ن أن يك���وَن النواب ُمرس���لين وُمبادري���ن لهذه الحلول والمش���اريع 
أصبح���وا ُمس���تقبليَن له���ا، وكان من المؤمل أن يتس���ابق النواب ويتنافس���ون في تقديم 
الحلول الناجعة لما تعانيه البالد وش���عبها من القضايا التي وَعدوا الناس بها وأن تكون 
الحكوم���ة هي من يس���تقبل تلك الحلول ويش���كل له���ا لجاًنا لمناقش���تها وتنفيذ ما يمكن 
منها. الذي حدث في الدورات األربع أن الحكومة هي التي تتقدم بالحلول والمش���اريع 
إلى مجلس النواب وتقوم بتنفيذها بعد تمريرها ومناقش���تها من قبل مجلس���ي النواب 

والشورى.
إن مجلس النواب ش���ريك أساس���ي للحكومة في إدارة البالد بصفته التش���ريعية، وهذه 
الش���راكة الب���د أن تثمر عن مش���اريع تنموية متنوعة لعالج ما تعاني���ه البالد من األزمات 
الت���ي يتطل���ب عالجه���ا تغييرا جوهريا في السياس���ات التي ُيمك���ن أن تنتج فرص عمل 
للش���باب البحرين���ي وتزيد م���ن الناتج المحلي وتقل���ل من اإلنفاق الع���ام وعجز الموازنة 
العام���ة وتخف���ض الدين العام، وهذا يتطلب وجود ن���واب فاعلين وقادرين على إحداث 
التغيي���ر وتركي���ز العمل على تهيئة اقتص���اد حقيقي لبناء تنمي���ة اقتصادية واجتماعية 

ومهنية وطنية ُمستدامة بالتعاون مع الحكومة.

أمنيات أهل البحرين معقودة على برلمان 2018م في إحداث التغيير،  «
والبداية األولى للتغيير تكون بيد الناخبين من الرجال والنساء والشباب 

وذلك باختيار األكفأ للبرلمان وهو الرهان الحقيقي للتغيير.

االنتخابات وفرصة التغيير

عبدعلي الغسرة

إذا كان بع���ض األف���راد ق���د ارتكب���وا خطأ، فالس���عودية أكبر وأعظ���م وأهم من أي 
ش���يء، السعودية ستبقى رمزا محترما لألمة اإلسالمية والعربية وستبقى سندا 
ألش���قائها تح���ت أي���ة ظروف، والش���عوب العربية واإلس���المية لن تقب���ل أن تضار 

السعودية وأن ينال منها أعداء األمة بسبب خطأ ارتكبه بعض الموظفين.
نحن نؤيد ونس���اند الش���قيقة الكبرى ونرفض المزايدات التي يطلقها بعض شذاذ 
اآلف���اق وأق���زام األم���ة الذي���ن ينتظ���رون لحظ���ة مناس���بة لتوجيه س���هامهم إليها 

وسكب دموع التماسيح على حادث كهذا.
جمال خاش���قجي مواطن س���عودي والذين أخطأوا بحقه مواطنون س���عوديون، 
وال���ذي اتخ���ذ الق���رارات الش���جاعة بإقال���ة المخطئي���ن ومحاس���بتهم ه���و خ���ادم 
الحرمي���ن الش���ريفين الملك س���لمان ملك المملك���ة العربية الس���عودية، وبالتالي ال 
مج���ال للمزاي���دة والصيد ف���ي الماء العك���ر، خصوصا من الذي���ن تلطخت أيديهم 

بدماء األبرياء في كل أركان األرض. 
الس���عودية دولة كبيرة وس���تبقى كبيرة ولها دور ووزن ف���ي المنطقة وفي العالم 
ومن يظن أنه من الس���هل العبث بمقدراتها فهو ال يفهم ش���يئا عن موازين القوى 
ف���ي ه���ذا العالم.  الس���عودية ال يمك���ن أن تتجاوزها القوى الكب���رى في هذا العالم 
ألنها دولة لها وزنها بالنسبة لالقتصاد العالمي واقتصاد كل دولة على حدة وكل 
من يحاول أن يركب الموجة ويمارس أي نوع من االبتزاز س���يفكر ألف مرة في 
مواقف���ه.  ومع ذلك فالش���عوب العربية واإلس���المية مطالبة ب���أن تظهر للعالم كله 
أن الس���عودية ليست وحدها وأن صناع الحروب والذين قتلوا وشردوا الماليين 
عب���ر التاري���خ والذين ارتكب���وا جرائم ح���رب وجرائم ضد اإلنس���انية ال يحق لهم 
أن يكون���وا قض���اة في وفاة خاش���قجي أو غيره، فالس���عودية دول���ة تحرص على 
مواطنيه���ا وتس���تطيع أن تعاق���ب م���ن يرتكب جريمة وليس���ت عاج���زة عن إنفاذ 

القانون بحق الجميع على أراضيها. 

على اإلعالم العربي واإلسالمي، ما عدا قنوات الفتنة والعمالة، وما عدا  «
الجزيرة، أن يهب لمؤازرة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية 

ويرد على الضجيج الكاذب بضجيج أشد منه، وعلى الدبلوماسية العربية 
أن تقف وقفة واحدة في وجه محاوالت الغدر التي يحاول البعض أن 

ينفذها ضد السعودية.

تحت أية ظروف... نحن فداء للسعودية

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

sm.adnan56@hotmail.com

أّيها الُمترشح... ماذا لو؟!
ف���ي كل المنافس���ات أو المس���ابقات؛ اإلنس���ان بين أح���د أمرين؛ إم���ا أن يفوز وإما 
أن )ال( يفوز! وال وس���ط بينهما! ُيس���مون الفائز منتصًرا، وغير الفائز خاس���ًرا! وهو 
تصني���ف عني���ف؛ لماذا؟ ألن���ه ال ينظر إل���ى الجوانب الواقعة بي���ن األمرين، والتي 
تتمث���ل ف���ي الطريق نحو الهدف )الفوز(، والذي ُنس���ميه المحاولة، وليس هذا من 
باب رفع معنويات الطرف المغلوب، بقدر ما هو واقٌع وحقيقة؛ ففي الطريق نحو 
النتيجة التي يتهافت عليها الطرفان؛ الكثير من التجارب، والتعلُّم، واالس���تفادة، 
ول���وال هذا الطريق؛ ما دخل اإلنس���ان في خب���رات نوعية، ومميزة، فمن أين تأتي 

الخسارة!؟
ل���و نظرن���ا إل���ى كلمة )خس���ارة(؛ لوجدناه���ا تحمل معاني قاس���ية، مش���حونة بفكر 
الهزيم���ة، والرج���وع إلى الوراء، ولذلك فإن إس���قاط هذه الكلمة على المنافس���ات 
الحياتية أو االجتماعية؛ فيه كثير من التجّني، والتسقيط للطرف الذي لم يحَظ 
بالنتيجة الُموجبة التي ينتظرها فريق المنافس أو الجمهور! وهو ما قد يتسبب 

بنكوص سلبي أو انسحاب لهذا المنافس أو جمهوره في مستقبل األيام!
في هذه األيام سنش���هد منافس���ات بين المترشحين؛ س���تنتهي بالنتيجة الحتمية 
المعروفة، األولى اسمها فوز يقود إلى الكرسي الموعود، والثانية اسمها فوز من 
ن���وع آخ���ر! وال مجال لتلك الكلمة البغيضة )خس���ارة(؛ إال عند الس���طحيين، الذين 

ال يعرف���ون م���ن الحي���اة إال مظاهرها، ِم���ْن هؤالء الذين ال يعرفون عنواًنا لش���يء 
اس���مه المرونة، وأن الدنيا ال تقف عند تجربة واحدة، وهذا العالم فس���يح مليء 
بالفرص، ولكن! بشرط واحد: االستعداد، والجاهزية لكل النتائج الُمتوقعة، وكما 
يقولون إذا لم تنفع الخطة أ، انتقل ل� ب، وهي منافسة ال تعني بأية حال؛ النهاية!

األهم أن ُيؤه�ِّل المنافس نفس���ه )نفسًيا(، ويعقد معاهدة مع الذات؛ ليحافظ على 
اتزان���ه العاطفي، وأاّل ُيعرِّض جس���ده لنوبات األل���م، والمعاناة، وليس من زخارف 
الكالم أن نقول له: إنك مميز، وشجاع، وَجُسور، ولو لم يكن كذلك؛ لدخل المئات 
مع���ه التجرب���ة ذاتها! ومن المهم هن���ا؛ أن َيعي كل المتحالفين مع هذا المترش���ح، 
أو فريق���ه االنتخاب���ي، وأهل���ه ه���ذا األمر؛ فهم يش���ربون مع���ه من الكأس نفس���ها، 
ويخوضون المعركة نفس���ها؛ إن أحببتم تس���ميتها كذلك! وإال فهي خبرة ممتعة، 

تعبها لذيذ، رغم الجهود االستثنائية، والسيما في المراحل الصعبة!

فوز أحدهم ال يعني - بالضرورة - أنه األفضل؛ وخروج آخر ال يعني أنه األقل  «
شأًنا؛ ففي عالم االنتخابات؛ تتدخل الحسابات العاطفية، والعوائلية بدرجة 

كبيرة، مع قليل من العقالنية، التي نأمل أن يرتفع رصيدها! إن االنتخاب ذمة 
وأمانة، والناخب قبل المترشح مسؤول أن يضَع حّقه في َمْن يستحقه!

د. زهرة حرم 



البحرين وجهة 
للفعاليات الكبرى

لدى قيام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة بجول���ة 
ميدانية في “جرافيتي اندور س���كاي دايفينغ”، 
اس���تمع س���موه إلى شرح من الش���يخ محمد بن 
راش���د بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة العليا 
ل���كأس العال���م الثالث���ة للطي���ران الح���ر الداخلي 
عن آخر االس���تعدادات والتجهيزات الستضافة 
مملك���ة البحرين ل���كأس العالم الثال���ث للطيران 
الحر الداخلي الذي س���ينطلق في الفترة من 25 

إلى 28 من أكتوبر.

وتعد الجولة التفقدية التي قام بها  «
سمو رئيس الوزراء واطالع سموه على 
االستعدادات النطالق الحدث العالمي 
تأكيًدا على دعم سموه الكبير ورعايته 
الكريمة لمختلف القطاعات، إذ ال يألو 
سموه جهًدا في تعزيز مكانة مملكة 
البحرين باعتبارها حاضنة لمختلف 

الفعاليات الكبرى بما فيها الرياضية، 
حيث أصبحت البحرين بفضل دعم سموه 

وتشجيعه على إقامة هذه الفعاليات 
وجهة إلقامة البطوالت الرياضية الكبرى.
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عب���ارة   ”Gravity Indoor Skydiving“
ع���ن نفق جديد ت���م بناؤه ف���ي البحرين، 
 )wcis2018( ويستضيف الحدث المقبل
- بطول���ة كأس العال���م الثالث���ة الداخلي���ة 
للقفز بالمظالت الداخلي، أكتوبر الجاري. 
مراف���ق الجاذبي���ة رائع���ة للغاي���ة. المكان 
ضخ���م، وه���و مبني له���ذا الغ���رض ولديه 
كل ما قد ترغب به في المبنى والمنطقة 

المحيطة.
وهن���اك غ���رف تغيي���ر جميل���ة ومناط���ق 
اس���تخالص المعلوم���ات م���ع تس���هيالت 

مختلفة.
ا، لذلك يمكنك دائًما  مبنى النفق كبير جدًّ
العثور على بعض المساحات لالسترخاء 

في حال الضرورة.
عل���ى مقه���ى صغي���ر  المبن���ى  ويحت���وي 
والطاب���ق العل���وي مث���ل غرف���ة المعيش���ة 
مثال���ي  بش���كل  أع���د  ال���ذي  العمالق���ة. 

للمنافسة. 
كما أن هناك مساحة مفتوحة كبيرة على 
الشرفة الخارجية للمنافسين لالستعداد 

وتهدئة األعصاب، ومناطق عرض كبيرة 
بحي���ث يمكنك مش���اهدة الحركة من كل 

زاوية.

في مبنى جرافيتي.. نفق عمالق يحتضن المنافسات

نفق جرافيتي

واجهة مبنى جرافيتي

ا في البرتغال فوز مملكة البحرين بتنظيم بطولة العالم الثالثة  أعلن يوم األحد رس���ميًّ
للطي���ران بالنف���ق الهوائ���ي الداخلي للعام 2018 التي س���وف تقام ف���ي “جرافيتي إندور 

ا من 20 دولة لنيل لقب بطولة العالم. سكاي دايفينغ”، وسيتنافس فيها 350 رياضيًّ

 ويع���د ف���وز البحري���ن بالنس���خة الثالثة من 
بطول���ة كأس العالم للطيران بالنفق الهوائي 
الداخلي للعام حدًثا غير مسبوق في الشرق 

ا. األوسط إذ ستكون األولى عربيًّ
وق���د جاء ف���وز البحري���ن بتنظي���م البطولة، 
بعد منافس���ة قوية بين خمس���ة دول سعت 
لنيل ش���رف تنظي���م البطولة، ه���ي البحرين 
واس���تراليا وإيطاليا والنرويج وس���لوفاكيا، 
وبع���د ع���رض مل���ف البطول���ة م���ن الجان���ب 
البحرين���ي وباق���ي ال���دول المنافس���ة، ف���ي 
االجتماع الذي أقيم بمدينة فارو البرتغالية، 
الذي تضم���ن اس���تعدادات مملك���ة البحرين 
لتنظي���م البطول���ة، ت���م فتح ب���اب التصويت 

الذي ش���اركت فيه 41 دولة، لتفوز البحرين 
ب�21 صوًتا مقابل 18 صوًتا للنرويج.

وقد ش���ارك في االجتماع الذي جرى يومي 
28 و29 يناي���ر ف���ي مدين���ة ف���ارو البرتغالية 
كال من الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة 
رئيس االتحاد البحرين���ي للرياضة الجوية، 
وخولة الحمادي مدير عام شركة جرافيتي.
وتع���د البحري���ن ه���ي الدول���ة الثالث���ة الت���ي 
تفوز بتنظيم بطول���ة العالم الثالثة للطيران 
بالنفق الهوائي الداخلي، إذ أقيمت البطولة 
األولى في مدينة أوس���تن بوالية تكس���اس 
األميركي���ة، وأقيم���ت البطول���ة الثاني���ة في 

مدينة وارسو ببولندا.

ستقام مسابقات بطولة العالم الثالثة للطيران بالنفق الهوائي الداخلي للعام 2018  «
بفئاتها المختلفة )الفردي والزوجي والرباعي( في نفق جرافيتي الهوائي الداخلي، 

الذي يعد أحد أطول األنفاق الهوائية الزجاجية في العالم، إذ يبلغ طوله 12 متًرا وتصل 
سرعته إلى 290 كيلومتًرا في الساعة وعرضه 4.3 متر. لقطة من االجتماع الذي تم فيه اإلعالن عن فوز البحرين باالستضافة

اإلعالن التاريخي.. الفوز باالستضافة بعد منافسة ٥ دول

دعـــــم  سمو رئيس الوزراء

متابعة: 
احمد مهدي
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في إط���ار االس���تعدادات لتنظي���م بطولة 
العال���م، تم تأس���يس لجن���ة خاصة تتمثل 
بال���وزارات والهيئات الحكومية وش���ركة 
جرافيت���ي ف���ي س���بيل زي���ادة التنس���يق 
والدع���م إلنجاح اس���تضافة هذه البطولة 
العالمي���ة. وعقد أول اجتماع لهذه اللجنة 
المتكونة من إداريي���ن جرافيتي ووزارة 
الداخلية واإلعالم والش���باب والرياضية 
وهيئة الس���ياحة ي���وم الخمي���س 5 يناير 
2018 ف���ي مبنى جرافيت���ي بالزالق، في 
خط���وات مبك���رة اتخذه���ا القائمون على 
البطولة من أجل الوصول إلى الجهوزية 

المطلوبة.
كل  تقدي���م  الداخلي���ة  وزارة  وعرض���ت 
التس���هيالت لضمان إنجاح البطولة، بدًءا 
م���ن تس���هيل إج���راءات الدخ���ول ومن���ح 
التأش���يرات، وحت���ى إج���راءات التأمين، 
كذل���ك عرضت وزارة الش���باب والرياضة 

تقدي���م تس���هيالت كثي���رة للبطول���ة منها 
فرق المتطوعين للمش���اركة في التنظيم 
وفتح بيوت الش���باب الس���تضافة الوفود 
البحري���ن  هيئ���ة  وعرض���ت  المش���اركة، 

للس���ياحة والمعارض، تس���خير إمكاناتها 
ج���والت  وتنظي���م  للبطول���ة  للتروي���ج 

سياحية للرياضيين والمشاهدين.
م���ن  الثالث���ة  النس���خة  وتع���د اس���تضافة 

بطول���ة العال���م للطي���ران الداخل���ي للع���ام 
المملك���ة  واجه���ة  إلب���راز  فرص���ة   ،2018
والرياضي���ة،  والس���ياحية  الحضاري���ة 
إضاف���ة إل���ى مواصل���ة تطوي���ر وتدري���ب 

الت���ي  الرياض���ة  له���ذه  المح���ب  الش���باب 
ازدادت ش���عبيتها في اآلونة األخيرة في 

مختلف أنحاء العالم.
كما أن االس���تضافة تس���اهم بش���كل كبير 

في توفير مزيد من الترفيه والمتعة لدى 
الشباب والعائالت البحرينية والخليجية 
البحري���ن  مملك���ة  وزوار  والمقيمي���ن 

والمتابعين لمثل هذه الرياضات.

استعدادات مبكرة

استعدادات مبكرة لالستضافة

األولمبي����ة  للجن����ة  الع����ام  األمي����ن  أك����د 
عس����كر  ص����ادق  عبدالرحم����ن  البحريني����ة 
دعم اللجنة لالتح����اد البحريني للرياضات 
العال����م  بطول����ة  اس����تضافة  ف����ي  الجوي����ة 
الت����ي   2018 الداخل����ي  الح����ر  للطي����ران 
تس����تضيفها مملكة البحري����ن للمرة األولى 
في أكتوبر الجاري بالشراكة مع جرافيتي 

اندور سكاي دايفينغ “جرافيتي”.
جاء ذل����ك، لدى اس����تقباله رئي����س االتحاد 
الش����يخ  الجوي����ة  للرياض����ات  البحرين����ي 
سلمان بن عبدهللا آل خليفة بحضور أمين 
س����ر االتحاد مش����اري عبدالوه����اب الحنفي 
والمدير التنفيذي لالتحاد محمد البلوشي 

بمقر اللجنة األولمبية بضاحية السيف.
األولمبي���ة  اللجن���ة  أن  عس���كر  وأك���د 
ستس���خر كاف���ة إمكاناتها لدع���م االتحاد 
ف���ي احتضان الحدث العالمي بما يس���هم 
ف���ي نج���اح االس���تضافة وتحقي���ق أعلى 
درجات التميز مشيًرا إلى أهمية الحدث 
األول ف���ي نوع���ه في إبراز اس���م المملكة 
مختل���ف  الس���تضافة  هام���ة  كوجه���ة 

الرياض���ات  مس���توى  عل���ى  البط���والت 
الجوية. وأطلع عس���كر على استعدادات 
االتح���اد لتنظيم البطولة التي س���تحظى 
العال���م  دول  مختل���ف  م���ن  بمش���اركين 

كم���ا اطل���ع عل���ى احتياج���ات ومتطلبات 
االتح���اد، مؤك���ًدا عل���ى أهمي���ة التحضير 
للبطولة من جميع النواحي والعمل على 
تهيئ���ة مختلف الظروف المثالية للحدث 

بما يع���زز مكان���ة المملكة في اس���تضافة 
أكبر األحداث الرياضية.

ومن جهته، ثّمن الشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفة دعم اللجنة األولمبية البحرينية 

العال����م  بطول����ة  احتض����ان  ف����ي  لالتح����اد 
للطي����ران الحر الداخلي التي تعتبر واحدة 
من أهم البطوالت على المستوى العالمي، 
لالس����تضافة  االتح����اد  جاهزي����ة  مؤك����ًدا 

عب����ر الجه����ود الكبي����رة التي بذلته����ا اللجنة 
المنظمة خالل الفترة الماضية متطلًعا ألن 
تكتسب البطولة النجاح المنشود في ظل 

الجهود المشتركة مع اللجنة األولمبية.

استعدادات متواصلة

األولمبية تسّخر اإلمكانات

عسكر أكد تسخير كافة اإلمكانات إلنجاح االستضافة

استقبال الوفد اإلماراتي بالورود من استقبال الوفد اإلماراتي

استمرار توافد الفرق

ب���دأت الفرق المش���اركة ف���ي بطولة كأس 
العالم الثال���ث للطيران الحر في الوصول 
إل���ى مملك���ة البحري���ن، وذل���ك اس���تعداًدا 
لمش���اركتها ف���ي الح���دث العالم���ي ال���ذي 
تستضيفه المملكة في الفترة من 25 حتى 
28 م���ن ش���هر أكتوبر الج���اري بتنظيم من 
جرافيتي اندور س���كاي دايفينغ بالتعاون 
مع االتح���اد البحريني للرياضات الجوية، 
حي���ث وصل أم���س فريق مملكة اس���بانيا 
للطي���ران الحر الداخل���ي، كما وصل أمس 
األول فري���ق جمهوري���ة الصين الش���عبية 
للطيران الحر الداخلي، ويتواصل وصول 

الفرق استعداًدا النطالق البطولة.
ع���ام  مدي���ر  رحب���ت  المناس���بة،  وبه���ذه   
ال���كأس  إدارة  لجن���ة  رئي���س  جرافيت���ي 
البطول���ة،  ف���ي  المش���اركة  بالوف���ود 
مش���يرة إل���ى أن جرافيت���ي قام���ت بكافة 
االس���تعدادات بم���ا يكف���ل تس���هيل عملية 
استضافتهم، منوهة إلى جاهزية وكفاءة 

نفق جرافيتي الهوائي الزجاجي الداخلي 
اس���تعداًدا  تدريباته���ا  ف���ي  الف���رق  لب���دء 
للخ���وض في المنافس���ة العالمي���ة المقامة 
ووص���ل  البحري���ن.   مملك���ة  أرض  عل���ى 

إل���ى مملك���ة البحري���ن أم���س وف���د اتحاد 
برئاس���ة  الجوي���ة  للرياض���ات  االم���ارات 
السيد نصر حمود النيادي رئيس االتحاد.

 وكان ف���ي اس���تقبال الوف���د ل���دى وصوله 

إل���ى مط���ار البحري���ن ع���دد م���ن اعض���اء 
اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة للبطول���ة، حي���ث 
العربي���ة  االم���ارات  دول���ة  بوف���د  رحب���وا 
ه���ذا  ف���ي  المش���ارك  الش���قيقة  المتح���دة 

الحدث الرياضي العالمي.
تواص���ل  “جرافيت���ي”  أن  وأك���دوا 
اس���تعداداتها م���ن أج���ل اس���تقبال جمي���ع 
المشاركين في بطولة كأس العالم الثالث 

للطي���ران الح���ر الداخل���ي، وتوفي���ر كاف���ة 
المتطلب���ات الت���ي تضم���ن نج���اح البطولة 
باس���م  يلي���ق  ال���ذي  بالش���كل  وخروجه���ا 

مملكة البحرين.

وصول الفريق اإلسباني
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أعلن���ت جرافيت���ي أندور س���كاي دايفين���غ )جرافيتي( عن مش���اركة ش���ركة ألمنيوم 
البحرين )ألبا(، أحد مصاهر األلمنيوم الرائدة حول العالم، ضمن الرعاة الرس���ميين 
للنس���خة الثالثة من بطولة العالم للطيران الحر الداخلي 2018 التي ستس���تضيفها 
مملك���ة البحري���ن للمرة األولى في أكتوب���ر الجاري بتنظيم م���ن جرافيتي واالتحاد 
البحرين���ي للرياض���ات الجوي���ة، حي���ث س���يتنافس عل���ى ني���ل اللق���ب المئ���ات م���ن 

الرياضيين من مختلف دول العالم.

وأعرب���ت مدي���ر ع���ام جرافيت���ي خول���ة 
الحم���ادي ع���ن بال���غ ش���كرها وتقديره���ا 
لش���ركة ألبا عل���ى رعايتها لبطول���ة العالم 
للطي���ران الح���ر بالنفق الهوائ���ي الداخلي 
م���ن  تك���ون  ب���أن  واهتمامه���ا   ،2018
الجه���ات الرس���مية الت���ي ترع���ى البطولة 
وذل���ك إيماًن���ا منها بأهمية دعم الش���باب 
البحرين���ي المح���ب له���ذه الرياض���ة الذي 
س���وف يش���ارك ف���ي ه���ذه البطول���ة التي 
تش���هد إقباالً متزايًدا من مختلف أنحاء 
العالم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لش���ركة ألبا تيم موري أن الش���ركة تولي 

إب���راز واجه���ة البحري���ن  اهتمامه���ا ف���ي 
الحضارية والسياحية والرياضية، وذلك 
ف���ي إط���ار مس���ؤوليتها بدع���م الش���راكة 
مؤسس���ات  مختل���ف  م���ع  المجتمعي���ة 
المجتم���ع. وتمثل بطول���ة العالم للطيران 
 2018 الهوائ���ي الداخل���ي  بالنف���ق  الح���ر 
���ا يس���هم في جذب  ���ا عالميًّ حدًث���ا رياضيًّ
أنظ���ار العال���م إل���ى البحرين الت���ي تتمتع 
لتنظيم���ه،  الحديث���ة  المقوم���ات  بكاف���ة 
للقائمي���ن  والنج���اح  التوفي���ق  ���ا  متمنيًّ
عل���ى البطولة من أجل رفع اس���م مملكة 
البحرين عالًيا في هذا المحفل الدولي”. 

وبهذه المناس���بة، أش���ارت الحم���ادي إلى 
افتخار”جرافيت���ي” بتنظيم بطولة العالم 
للطي���ران الح���ر بالنفق الهوائ���ي الداخلي 
والفوز باس���تضافتها في البحرين وذلك 
نظ���ًرا للس���معة الرياضية المتمي���زة التي 
تتمت���ع به���ا المملك���ة، والمقوم���ات الت���ي 
تمتلكه���ا في مج���ال اس���تضافة وتنظيم 
حي���ث  والعالمي���ة،  المحلي���ة  البط���والت 
تعتب���ر ه���ذه البطولة من أه���م البطوالت 
في رياض���ة القفز الحر الداخلي باإلنفاق 

الهوائية واألكثر انتشاًرا.

وأك���دت الحمادي، اس���تعداد “جرافيتي” 
لتنظيم ه���ذا الحدث الرياض���ي العالمي، 
جرافيت���ي  نف���ق  جهوزي���ة  خ���ال  م���ن 
الهوائي الزجاجي الذي يبلغ ارتفاعه 12 
متًرا، ويتميز بتصميم مبتكر ذات تحكم 
ع���ال، وتص���ل س���رعته إل���ى 290 كم في 
الس���اعة، باإلضاف���ة إلى الخب���رة الكافية 
لدى القائمين عل���ى جرافيتي في مجال 
تنظي���م واس���تضافة بط���والت الطي���ران 
الح���ر س���واء عل���ى الصعي���د المحل���ي أو 

العربي أو العالمي.

وأضافت الحمادي أن “العمل جار من خالل اللجان المنظمة التي تضم أعضاء  «
من الوزارات والهيئات الحكومية للقيام بدورها في تقديم تسهيالت إجراءات 

الدخول ومنح التأشيرات وتوفير فرق المتطوعين واستضافة الوفود المشاركة 
باإلضافة إلى الترويج للبطولة وتنظيم جوالت سياحية للرياضيين وزوار 

المملكة، وكل ذلك من أجل إنجاح استضافة البحرين لهذه البطولة العالمية”.

رعاية “ألبا”

خولة الحمادي تيم موري

دايفين���غ  س���كاي  أن���دور  جرافيت���ي  أعلن���ت 
)جرافيت���ي(، أن بن���ك البحري���ن الوطن���ي ه���و 
الراع���ي الذهبي ل كأس العال���م الثالث للطيران 
الحر الداخلي 2018 التي ستستضيفها مملكة 
البحري���ن للم���رة األول���ى ف���ي أكتوب���ر الحالي 
بتنظي���م م���ن جرافيت���ي واالتح���اد البحريني 
للرياضات الجوية، وسيتنافس على نيل لقب 
كأس الع���ام ف���رق من مختلف ال���دول، ويأتي 
ذلك ضمن إط���ار الدعم المجتمعي المتواصل 

للفعاليات الرياضية في مملكة البحرين.
خول���ة  لجرافيت���ي  الع���ام  المدي���ر  وأعرب���ت 
الحمادي عن شكرها وتقديرها لبنك البحرين 
الوطن���ي في تقديم ه���ذه الرعاية لكأس العام 
مم���ا يؤكد ح���رص البنك على دع���م الفعاليات 
الرياضية في المملكة لتحقيق األهداف التي 
وضعت من أجلها، وأضافت “نقدر عالًيا الدور 
الرائد الذي يقوم به بنك البحرين الوطني في 

دع���م كأس الع���ام ال���ذي يحظى بوج���ود فرق 
عالمي���ة مم���ا سيس���هم با ش���ك ف���ي إنجاحها 
بش���كل متمي���ز يرتقي إل���ى ح���دود طموحات 
جهت���ه،  م���ن  البحري���ن”.  مملك���ة  تطلع���ات  و 
ق���ال الرئي���س التنفيذي للخدم���ات المصرفية 
لألف���راد والش���ركات التجاري���ة والمؤسس���ات 
األحم���د  عبدالعزي���ز  والمتوس���طة  الصغي���رة 
“إن بن���ك البحري���ن الوطني يفخر بمش���اركته 
���ا ف���ي كأس الع���ام للطي���ران الحر  راعًي���ا ذهبيًّ
الداخل���ي لهذا العام، كون���ه حدثا رياضيا مهما 
يقدم على مس���توى العال���م بما ينعكس إيجاًبا 

عل���ى المملك���ة وإب���راز مكانتها ب���كل األصعدة 
والمستويات.

وأضاف األحمد “بنك البحرين  «
الوطني يؤمن أن دوره ال يقتصر 
على تقديم الخدمات المصرفية 

فحسب فمنذ تأسيسه قبل أكثر من 
ستين عاًما حرص على االلتزام بدعم 

األنشطة التي تسهم في بناء الفرد 
والمجتمع وتنمية قدراتهم بمختلف 

المجاالت، وإظهار اسم مملكة 
البحرين ف جميع المحافل الرياضية 

واالجتماعية”.

بنك البحرين الوطني قدم رعايته الذهبية

الرعاية 
الذهبية

 أعل���ن مصرف الس���ام - البحري���ن عن تقديمه 
الرعاية الباتينية لبطولة كأس العالم للطيران 
الحر الداخلي 2018، التي س���وف تس���تضيفها 
مملك���ة البحري���ن للم���رة األول���ى ف���ي أكتوب���ر 
الج���اري بتنظي���م م���ن جرافيتي اندور س���كاي 
دايفين���غ )جرافيت���ي( وبالتع���اون م���ع االتح���اد 
البحريني للرياضات الجوية. وبهذه المناسبة، 
عّب���رت المدير الع���ام لجرافيتي خولة الحمادي 
أن مصرف الس���ام يعد أحد المصارف الرائدة 
والسباقة في مجال دعم األنشطة والمساهمة 
المختلف���ة،  المدن���ي  المجتم���ع  فعالي���ات  ف���ي 
وذل���ك من خ���ال مد جس���ور العم���ل والتعاون 

م���ع مؤسس���ات المجتم���ع بجمي���ع مس���توياتها، 
خصوص���ا أن ه���ذه البطولة العالمية ستس���اهم 
مملك���ة  ف���ي  الرياضي���ة  الحرك���ة  إث���راء  ف���ي 
البحرين كونها إحدى أهم البطوالت التي تقام 
عل���ى مس���توى العالم، بالتال���ي التعريف بمكانة 
تنظي���م  عل���ى  وقدرته���ا  الرياضي���ة  البحري���ن 
العالمي���ة.  البط���والت  واس���تضافة مث���ل ه���ذه 
وأب���دى النائ���ب األول للرئي���س التنفي���ذي لدى 
مصرف الس���ام - البحرين أنور م���راد اعتزازه 
لرعاية مثل هذه البطوالت العالمية التي تأتي 
لتعزي���ز أواص���ر التع���اون م���ع كافة مؤسس���ات 

لمملك���ة  الحض���اري  الوج���ه  إلب���راز  المجتم���ع 
البحري���ن وقدرته���ا عل���ى احتض���ان مث���ل هذه 

والبطوالت العالمية.

رياضة الطيران الحر الداخلي تعد من  «
أهم الرياضات التي تمارس بشكل 

واسع على مستوى العالم، إضافة إلى 
أن الدعم الذي يقدمه مصرف السام 

لبطولة كأس العالم للطيران الحر 
ا يقع  الداخلي 2018 يعتبر واجًبا وطنيًّ

على عاتق جميع مؤسسات المجتمع 
المدني إلنجاح استضافة مملكة 

البحرين لهذه البطولة.

مصرف السالم قّدم رعايته البالتينية

الرعاية
 البالتينية

الشركات والمؤسسات تقّدم رعايتها للحدث العالمي
ت���وف���ي���ر ع����وام����ل ال���ن���ج���اح ك��اف��ة

كأس  لدع���م  المختلف���ة  الش���ركات  تواف���دت 
العالم الثالث للطيران الحر التي ستستضيفها 
مملك���ة البحري���ن خ���ال الفت���رة 25 حتى 28 

أكتوبر الجاري.
وبا ش���ك، فإن هذه الرعاية ستس���هم با شك 
في توفير عوام���ل النجاح كافة للبطولة التي 
تحظ���ى بمش���اركة عالمية كبي���رة من مختلف 
دول العال���م، كما تؤك���د الحرص دائًما من قبل 

الش���ركات عل���ى إنج���اح الفعالي���ات الرياضية 
الت���ي تقام خدم���ة لتطوير الحرك���ة الرياضية 
ف���ي المملك���ة. وتأت���ي رعاية الش���ركات ضمن 
إط���ار خطته���ا ف���ي وض���ع الش���باب البحريني 
كأولوية في اس���تراتيجيتها وتوفير كل سبل 
الدعم من أجل تعزيز دور الش���باب البحريني 
وتطوير الرياض���ة البحرينية، خاصة مع كون 
الس���تضافة  وجه���ة  ���ا  حاليًّ البحري���ن  مملك���ة 

مختلف البطوالت العالمية الكبرى.
ويقام الحدث العالمي للمرة األولى في مملكة 
البحرين ويش���هد مشاركة واسعة من مختلف 
ق���ارات العال���م، كم���ا أن���ه س���يحظى بتغطي���ة 
إعامي���ة ممي���زة ومكثف���ة وأوال ب���أول لجميع 
أح���داث البطول���ة ب���دًءا م���ن حف���ل االفتت���اح 
م���روًرا بمنافس���ات البطول���ة ووص���والً للحفل 

الختامي.

تغطية مباشرة ومكثفة لمنافسات البطولة



24 أكتوبر 2018 - 15 صفر 1440األربعاء 16

في الفترة التي تسبق انطالق فعاليات بطولة كأس العالم الداخلي للقفز بالمظالت، ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، تحدثت مديرة 
الحدث في Gravity مريم فتحي عن مدى االستعدادات للبطولة التي تنطلق غًدا )الخميس( في مملكة البحرين.

ما أهداف “Gravity” في إدارة  «
كأس العالم )FAI( الثالثة في 

القفز بالمظالت؟

-  كان اله���دف من���ذ اليوم األول مس���توى 
داخ���ل  بالمظ���ات  القف���ز  رياض���ة  رف���ع 
المبان���ي. إن���ه جهد مش���ترك فعًا ألنفس���نا 
والعدي���د م���ن األنف���اق ف���ي جمي���ع أنحاء 
العالم نعمل باتجاه، ومن الواضح أن نرى 
أن المعايي���ر آخ���ذة ف���ي االرتف���اع. هدفنا 
هو رفع مستوى المس���ابقات المقبلة، ومع 
أخ���ذ ذل���ك ف���ي االعتب���ار، نأم���ل أن ننجح 
ف���ي تنظي���م أكبر ح���دث للقف���ز بالمظات 
ف���ي األماك���ن المغلقة حت���ى اآلن! بالطبع، 
أحد أكب���ر أهدافنا هو وضع البحرين على 
الخريطة العالمية وإبراز دور البحرين في 
تشجيع الرياضة والمشاركة المحلية على 
نطاق دولي. نأمل في رفع مستوى الوعي 
ح���ول رياض���ة القف���ز بالمظ���ات الداخلية 

والحص���ول عل���ى المزي���د من األش���خاص 
المشاركين فيها.

كم عدد الفرق البحرينية التي  «
ستشارك؟

- لدين���ا 7 ف���رق تمث���ل البحري���ن - فريقان 
ثنائ���ي  ديناميك���ي  فري���ق   ،FS 4-Way
 Ben يتألف من )Team Gravity( االتج���اه
منافس���ين  Roane & Garth Lewis، و4 
منفردي���ن منفردي���ن، منه���م 3 مش���اركات 
من فريق وزارة الداخلية للقفز بالمظات 
والش���يخة فاطمة آل خليفة، أول رياضية 

في رياضة القفز بالمظات في البحرين.

حدثينا عن تدريباتهم؟ «

- خ���ال األش���هر الثمانية عش���ر الماضية، 
كان بن روان يش���رف عل���ى تدريب غارث 
وفاطم���ة، ووضع برنام���ج تدريبي متقدم 

من ش���أنه إعداده���م جميًع���ا للتنافس في 
حًق���ا  س���عيد  روان  ب���ن  إن  العال���م.  كأس 
بتط���ور الفريق، وه���و متحم���س لرؤية ما 
س���يحضره هذان المس���افران المحفوظان 

.WCIS2018 للغاية إلى

ما مدى أهمية أداء الفرق  «
البحرينية بشكل جيد على أرض 

الوطن؟

���ا  عالميًّ مش���هورة  البحري���ن  أصبح���ت   -
Grav-  ررياضييها الكبار ونأمل أن تضيف

القائ���م  العالم���ي  إل���ى ه���ذا المس���توى   ity
بالفع���ل. نح���ن نأم���ل أيًض���ا ف���ي تطوي���ر 
وتشجيع المواهب المحلية ولدينا المزيد 
من الف���رق البحرينية المنافس���ة على هذا 

المستوى في المستقبل.

هذه هي المنافسة الكبرى  «
الثالثة لـ Gravity - أولها كأس 

العرب وبعد ذلك مقاتلو الطيران. 
ماذا تعلمت من خالل إدارة هذه 

المسابقات التي سيتم استخدامها 
في كأس العالم؟

-  لق���د تعلمن���ا الكثير، بدًءا م���ن التفاصيل 
نطب���ع  أنن���ا  م���ن  التأك���د  مث���ل  الصغي���رة 
ملص���ق الخ���وذة المناس���ب ال���ذي ال يطير 
ف���ي النف���ق، إلدارة جمي���ع األعم���ال الفنية 
المنافس���ة. كان  إدارة  ف���ي  الت���ي تدخ���ل 
م���ن المه���م للغاية بالنس���بة لن���ا التخطيط 
لهاتي���ن المس���ابقتين على وج���ه التحديد 
بالمناقص���ة  فزن���ا  عندم���ا  الس���بب.  له���ذا 
الستضافة WCIS2018، كان أحد عيوبنا 
امتاك منافس���ة قليلة، ولذلك ش���رعنا في 
تنظي���م هذي���ن االجتماعي���ن ف���ي غضون 
عام واحد؛ م���ن أجل كأس العالم وإلثبات 
قدراتن���ا ف���ي اس���تضافة حدث عل���ى هذا 
ا ألن لدينا الفرصة  النطاق. أنا س���عيدة جدًّ
لتنظيم هاتي���ن المس���ابقتين. التخطيط ل� 
WCS2018 جعلها أكثر سهولة وساسة. 
نح���ن نعل���م م���ا يج���ب فعل���ه ونع���رف م���ا 

مريم فتحينتوقعه، وهو ضعف حجمه اآلن.

م���ري���م ف��ت��ح��ي: ال��ب��ط��ول��ة س��ت��ض��ع ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى ال��خ��ري��ط��ة ال��ع��ال��م��ي��ة

رفع مستوى مسابقات رياضة القفز داخل المباني

الشيخة فاطمة آل خليفة أول رياضية 
بحرينية في رياضة القفز بالمظالت

7 فرق تمثل البحرين 
في المنافسات



قمة سعودية 
أردنية في الرياض

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمس الثالثاء، العاهل 
األردني، الملك عبدهللا الثاني، ونائب 

رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد 

بن راشد. كما استقبل رئيس وزراء 
باكستان، عمران خان.وكان العاهل 
السعودي عقد مباحثات مع عبدهللا 

الثاني، ركزت على العالقات األخوية 
والتاريخية بين البلدين، ومستجدات 
األوضاع في المنطقة. وشدد العاهل 

األردني على وقوف األردن إلى جانب 
السعودية في مختلف الظروف، معربا 

عن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

الرياض ـ واس

موسكو - أ ف بانقرة - أ ف ببكين - أ ف ب

أعلن���ت الصي���ن أمس الثالثاء أنها “لن تقبل أبدا أي ش���كل من أش���كال االبتزاز” 
تعليق���ا عل���ى ق���ول الرئيس األميرك���ي دونالد ترام���ب إن قراره باالنس���حاب من 
معاه���دة األس���لحة النووية متوس���طة المدى مع روس���يا يتعلق كذلك بترس���انة 

بكين.

والصي���ن ليس���ت طرف���ا ف���ي المعاهدة 
الت���ي وقعته���ا الوالي���ات المتح���دة م���ع 
م���ا كان يع���رف باالتح���اد الس���وفياتي 
ق���ال  ترام���ب  أن  إال  الثمانين���ات،  ف���ي 
االثنين إن الصين يجب أن تشارك في 

المعاهدة.
وزارة  باس���م  المتحدث���ة  وصرح���ت 
الخارجي���ة الصيني���ة هوا ش���ونينغ في 
مؤتم���ر صحف���ي معت���اد “اآلن الواليات 
المتحدة ترغب في االنس���حاب أحاديا 
من المعاه���دة، وبدأت تتحدث بش���كل 

غير الئق عن دول أخرى”.
بإحال���ة  المقارب���ة  “ه���ذه  أن  وأضاف���ت 
الل���وم عل���ى آخرين ه���و أمر غي���ر مبرر 

وغير منطقي”.

وقالت إن الصين سعت دائما إلى تبني 
سياسة دفاع وطني، مضيفة “لن نقبل 

مطلقا بأي شكل من أشكال االبتزاز”.
الرئي���س  التاريخي���ة  المعاه���دة  ووق���ع 
ريغ���ان  رونال���د  الس���ابق  األميرك���ي 
ميخائي���ل  الس���وفياتي  والرئي���س 
غورباتش���وف وأدت إل���ى التخلص من 
نحو 2700 صاروخ قصير إلى متوسط 

المدى.

وضعت المعاهدة حدا لسباق  «
تسلح محدود في الثمانينيات 
نتيجة نشر االتحاد السوفياتي 

صواريخ إس إس 20 النووية التي 
كانت تستهدف عواصم في أوروبا 

الغربية.

أعلن زعيم الحزب القومي في تركيا دولت بهجلي، الحليف األساس���ي للرئيس 
التركي طيب رجب أردوغان في البرلمان، أمس الثالثاء إنهاء التحالف بينهما 

لخوض االنتخابات المحلية العام المقبل.

الق����رار فيم����ا  ويأت����ي إع����الن ه����ذا 
ب����رزت، خ����الل األس����ابيع الماضية، 
خالف����ات تتعل����ق بمش����روع قانون 
العفو بي����ن أردوغان وبهجلي الذي 

يتزعم حزب الحركة القومية.
وقال بهجلي ف���ي كلمة ألقاها أمام 
كتل���ة حزب���ه البرلماني���ة ف���ي أنقرة 
“لم يعد بوس���عنا كحزب أن نترقب 
حدوث أي شيء في هذه المرحلة، 
تش���كيل  ف���ي  رغب���ة  ثم���ة  ولي���س 
تحالف من أجل خوض االنتخابات 

المحلية في 31 مارس 2019”.
ول���م يع���رف م���ا إذا كان ق���رار زعيم 
الحزب بخ���وض االنتخابات منفردا 
ينطب���ق كذل���ك عل���ى التحال���ف غير 
الرس���مي الذي يربط ح���زب الحركة 

القومية مع ح���زب العدالة والتنمية 
في البرلمان.

وتنامت الخالفات، خالل األسابيع 
الماضي����ة، عندما أش����ار بهجلي إلى 
نيت����ه ع����رض قانون ع����ن العفو الى 
التصوي����ت، وقوب����ل ذل����ك برف����ض 

أردوغان.
ورأى بهجل����ي أم����س الثالث����اء أن����ه 
يبق����ى  أن  تحال����ف  ألي  يمك����ن  “ال 
قائما إذا دف����ع أحد الطرفين اآلخر 
واجب����ره عل����ى التراج����ع وتجاهل����ه 

تماما”.

كان بهجلي، الذي يقود حزبه منذ  «
1997، من كبار منتقدي أردوغان، 

إال أنه تحالف مع الرئيس منذ 
االنقالب الفاشل في يوليو 2016.

أعل���ن مستش���ار البي���ت االبيض لالم���ن القومي ج���ون بولتون أم���س الثالثاء أن 
الرئيس االميركي دونالد ترامب يرغب في لقاء نظيره الروسي فالديمير بوتين 

على هامش االحتفاالت بذكرى نهاية الحرب العالمية االولى في 11 نوفمبر.

وقال بولتون في مستهل لقائه بوتين 
ف���ي موس���كو وف���ق تصريح���ات نقلها 
التلفزي���ون “س���يكون الرئي���س ترامب 
مس���رورا ج���دا بلقائك���م ف���ي باري���س 
عل���ى هامش إحي���اء الذك���رى المئوية 

للهدنة”.
من جهته، قال بوتين “س���يكون مفيدا 
أن نواص���ل ح���وارا مباش���را مع رئيس 
ف���ي  مث���ال   )...( المتح���دة  الوالي���ات 
االميرك���ي  الجان���ب  إذا كان  باري���س، 

مهتما بهذه االتصاالت”.
ويتوج���ه ترامب وبوتي���ن الى باريس 
ف���ي 11 نوفمب���ر للمش���اركة في احياء 
ذكرى نهاي���ة الح���رب العالمية االولى، 
عل���ى ان يحضر ايضا اكثر من س���تين 

رئيس دولة وحكومة.

أول  عق���دا  وبوتي���ن  ترام���ب  وكان 
قم���ة ثنائية في هلس���نكي ف���ي يوليو. 
النتق���ادات  بعده���ا  ترام���ب  وتع���رض 
شديدة في بالده أخذت عليه تساهله 

الشديد مع نظيره الروسي.
وص���رح بوتي���ن أم���س الثالثاء بش���أن 
قم���ة هلس���نكي “كان ف���ي رأي���ي لق���اء 
وف���ي  أحيان���ا.  وقاس���يا  ج���دا  مفي���دا 

النهاية اعتقد أنه كان بناء”.
وتاب���ع “لق���ول االش���ياء بنزاه���ة، نحن 
احيانا نفاجأ برؤية الواليات المتحدة 
تتخذ ضد روسيا اجراءات غير مبررة 

البتة، وال يمكننا وصفها بأنها ودية”.

التقى بولتون االثنين والثالثاء  «
مسؤولين روسا كبارا قبل ان 

يستقبله بوتين.

ترامب يرغب في لقاء بوتينالحزب القومي “يطلق” أردوغانالصين تحذر الواليات المتحدة

بغداد - د ب أ

واشنطن ـ رويترز

ق���ال مص���در أمن���ي عراق���ي إن 6 أش���خاص قتلوا، بينه���م جندي���ان، وأصيب 39 
آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة داخل سوق في بلدة شمالي العراق.

وأوض���ح الم���الزم ف���ي ش���رطة نين���وى 
عبدالق���ادر ذي���اب الجب���وري أن س���يارة 
مفخخ���ة مركون���ة إلى جان���ب الطريق، 
انفجرت في سوق بمركز ناحية القيارة، 

بمحافظ���ة  الموص���ل  مدين���ة  جن���وب 
نينوى. وأضاف أن ذلك أسفر عن مقتل 
6، بينه���م جنديان، وإصابة 39 ش���خصًا 

آخرين جميعهم من المدنيين.

ذك����ر موق����ع وزارة الخزان����ة األميركية عل����ى اإلنترنت أن ال����وزارة فرضت 
عقوبات تس����تهدف حركة طالبان األفغانية أمس الثالثاء، مختصة بتلك 
اإلج����راءات العقابي����ة 8 أش����خاص، بينه����م إيراني����ان لهم����ا صل����ة بالحرس 

الثوري.

وبينه���م  األف���راد،  ال���وزارة  وصنف���ت 
باكستانيان و4 أفغان، بأنهم “إرهابيون 
عالميون”، وهو إجراء يسمح للحكومة 
األميركي���ة بتجمي���د األص���ول الواقع���ة 
تحت االختصاص القضائي األميركي.

وتس���تهدف العقوب���ات أعض���اء طالبان 
المتورطي���ن ف���ي عملي���ات انتحاري���ة، 
كما وتش���مل إيرانيين قدما دعما ماديا 

وماليا لطالبان.
إي���ران  “تقدي���م  أن  الخزان���ة  وذك���رت 
والتموي���ل  العس���كري  للتدري���ب 
واألس���لحة لطالبان هو مثال آخر لدعم 
طه���ران لإلره���اب. الوالي���ات المتح���دة 
وشركاؤها لن يسمحوا للنظام اإليراني 
باس���تغالل أفغانستان لزعزعة المنطقة 

أكثر”.

قتلى بانفجار مفخخة شمال العراق

عقوبات أميركية لداعمي “طالبان”

عواصم ـ وكاالت أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أعرب وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف عن استعداد بالده خوض محادثات مع اإلدارة األميركية، في إطار االحترام 
المتب���ادل. وأوض���ح ظري���ف ف���ي تصري���ح لوكال���ة “كي���ودو” اليابانية أم���س الثالثاء أن طهران ليس���ت لديها ش���روط مس���بقة لبدء 

المحادثات مع واشنطن، لكن على األخيرة احترام إيران.

م���ن جانب آخ���ر، ذكرت مص���ادر بريطانية 
أن مدم���رة م���ن الق���وات البحري���ة الملكية 
البريطانية احتكت بثالثة زوارق هجومية 
سريعة تابعة للحرس الثوري اإليراني في 

مياه الخليج.
البريطاني���ة،  “تلغ���راف”  لصحيف���ة  ووفق���ا 
ث���الث م���ن  المدم���رة تراف���ق  فق���د كان���ت 
الس���فن البريطاني���ة عبر مضي���ق هرمز، ما 
أث���ار مخاوف م���ن هجوم وش���يك ووقوع 

مواجهة.
وبحس���ب الصحيف���ة، فقد كانت الس���فينة 
تق���وم  الت���ي  دراغ���ون”،  إس  إم  “إت���ش 
األبي���ض  البح���ر  ش���رق  ف���ي  بدوري���ات 
المتوسط، تبحر عبر الخليج العربي عندما 
أوقفته���ا زوارق إيرانية تحمل الرشاش���ات 

وطالبته���ا بأن تبق���ى على بعد 1000 ياردة 
من الميناء.

غي���ر أن قبط���ان المدم���رة 45 البريطاني���ة 

أم���ر على الف���ور بإطالق 5 صف���ارات إنذار 
متتالية، وهي عالمة تحذير دولي بوقوع 

اشتباكات محتمل.

لقي عدد من الخبراء الذين يعملون لصالح المليشيات الحوثية مصرعهم، في انفجار معمل تصنيع صواريخ ومتفجرات حساسة 
ُتحمل على الطائرات المسيرة، في حي “دارس” شمالي صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن االنفجار الضخم، 
قي����ل إن����ه بمصن����ع بالس����تك قديم، ه����و في 
الحقيقة معمل تصنيع صواريخ ومتفجرات 
تركب على الطائرات المسيرة، بإشراف من 

قيادي حوثي يدعى “أبو حمزة”.
ويظهر الحادث اس����تمرار إقام����ة الحوثيين 
ف����ي  والذخائ����ر  األس����لحة  تصني����ع  ل����ورش 
المناط����ق الس����كنية ف����ي العاصم����ة اليمني����ة، 

وهو ما يعرض المدنيين للخطر.
يأت����ي ذل����ك، فيم����ا أك����د المتحدث الرس����مي 
باس����م ق����وات تحال����ف دع����م الش����رعية ف����ي 
اليم����ن، العقي����د تركي المالكي أن الميليش����يا 
الحوثية اإلرهابية التابعة إليران تس����تخدم 
يخال����ف  بم����ا  كمواق����ع عس����كرية  المس����اجد 
القان����ون الدولي واألعراف الدولية، مش����يرا 
إل����ى أن الحوثيي����ن ال يري����دون التوصل إلى 

حل سياسي ينهي األزمة اليمنية.
وق����ال المالك����ي، خ����الل المؤتم����ر الصحافي 
الميليش����يا  إن  الري����اض،  ف����ي  األس����بوعي 
الحوثي����ة اس����تخدمت المس����اجد كملجأ بما 
يخال����ف القانون الدول����ي والقواعد العرفية، 

وتقوم الميليش����يا بالتجارة ف����ي المخدرات 
لدع����م المجه����ود الحرب����ي، الفت����ا ف����ي ه����ذا 
الص����دد إل����ى ضبط أكث����ر م����ن 31 كيلوغراما 
من “الحش����يش” يتاج����ر به����ا الحوثيون في 

محافظات يمنية مختلفة.

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف

مسلحو الحوثي يخالفون األعراف والقوانين الدولية

احت��كاك خطي��ر بي��ن مدم��رة بريطاني��ة وزوارق إيرانية ميليش��يا التم��رد تس��تخدم المس��اجد كمواقع عس��كرية

طهران مستعدة لمحادثات مع واشنطن انفجار معمل صواريخ حوثي

السعودية: محاسبة المقصرين والمسؤولين عن مقتل خاشقجي

كائًنــا مــــن كـــان

أكد مجلس الوزراء الس���عودي برئاس���ة خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود أمس الثالثاء أن اإلجراءات التي اتخذتها المملكة على 
خلفي���ة مقتل الصحافي جمال خاش���قجي، تش���مل أيضا إج���راءات تصحيحية. 
وق���ال المجل���س في بي���ان نقلت���ه وكال���ة األنب���اء الس���عودية )واس( إن “المملكة 
العربية الس���عودية تأسست على نهج مس���تمد من الشريعة اإلسالمية السمحة، 

ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها”.

وأك���د المجل���س أن “التوجيه���ات واألوام���ر 
الملكي���ة الكريمة على إثر الحدث المؤس���ف 
جم���ال  المواط���ن  بحي���اة  أودى  ال���ذي 
خاش���قجي)رحمه هللا(، وما اتخذته المملكة 
الحقيق���ة،  الس���تجالء  اإلج���راءات  م���ن 
ومحاس���بة المقص���ر كائن���ا من كان، لتجس���د 
اهتمام القيادة الرش���يدة وحرصها على أمن 
وسالمة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها 
على أال تقف هذه اإلجراءات عند محاس���بة 
المقصرين والمس���ؤولين المباش���رين لتشمل 

اإلجراءات التصحيحية في ذلك”.
ون���وه المجل���س بتوجي���ه العاهل الس���عودي 
القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة األمير 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدف���اع رئيس مجلس الش���ؤون السياس���ية 
واألمني���ة محم���د بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز؛ 

إلع���ادة هيكلة رئاس���ة االس���تخبارات العامة 
وتحدي���د  ولوائحه���ا  نظامه���ا  وتحدي���ث 
صالحياته���ا بش���كل دقيق، بما يكفل حس���ن 

سير العمل وتحديد المسؤوليات.

الرياض ـ واس

الملك وولي العهد عبرا عن تعازيهما لذوي خاشقجي

international
@albiladpress.com
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دعت الرئاسة الروسية، أمس الثالثاء،  «
إلى االعتماد على معلومات رسمية 
موثوق بها في التعامل مع قضية 

جمال خاشقجي. وقال المتحدث 
باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 

في تصريح صحافي: “للرد على 
قضية خاشقجي نحتاج معلومات 

مؤكدة، وقد سمعنا تصريحات 
رسمية من الرياض تشدد على عدم 

تورط أفراد العائلة الحاكمة فيما 
حصل، ونأخذها في االعتبار، وكل 
ما تبقى يعود للتحقيق، والبد من 

االعتماد هنا على معلومات رسمية 
مؤكدة”. وذكر بيسكوف بأن الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين سبق أن 
أعلن موقفه إزاء قضية خاشقجي، 

إذ قال، أثناء مشاركته في منتدى 
“فالداي” إنه ال يجوز اتخاذ إجراءات 
تضر بالعالقات مع السعودية قبل 

انتهاء التحقيق في القضية.

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس  «
الثالثاء تصريحات بخصوص قضية خاشقجي، 

وذلك خالل اجتماع مع أعضاء حزبه “العدالة 
والتنمية” الحاكم في البرلمان، بدأها بتقديم 
العزاء للشعب السعودي في وفاة خاشقجي، 

مشيرا لخطوات التحقيق التي اتخذتها 
السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن 

عدم خروجه من القنصلية السعودية. كما أشار 
أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين 

واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي 
تركي مشترك؛ للتحقيق في القضية، مشيرا إلى 

أن الحادثة وقعت في إسطنبول 
“وهذا يحملنا المسؤولية” بحسب 

تعبيره. وأضاف أن السعودية 
اتخذت خطوة مهمة بتأكيد 
جريمة خاشقجي وإيقافها 

المتهمين، مضيفا: “أقترح أن 
تتم محاكمة المتهمين ال� 18 

في قضية خاشقجي في 
تركيا”.

دافع سعد الحريري المكلف بتشكيل  «
حكومة لبنان عن السعودية واإلجراءات 

التي اتخذتها بشأن قضية خاشقجي، 
واعتبر أنها “تصب باإلطار الذي يخدم 

مسار العدالة والكشف عن الحقيقة 
كاملة”.  وقال الحريري في تعليق له على 

تطورات قضية خاشقجي، بحسب بيان 
صادر عن مكتبه اإلعالمي: “إن توجيهات 

خادم الحرمين الشريفين من شأنها 
أن تضع األمور في نصابها الصحيح، 

وتساهم في رد الحمالت المغرضة التي 
تتعرض لها المملكة، وهو 

األمر الذي كان محل 
ترحيب األشقاء العرب 

وإجماعهم على أن 
استقرار السعودية 

وسالمتها والتضامن 
معها، مسألة ال يصح 

أن تخضع للتردد تحت أي 
ظرف من الظروف”.

لبنانتركياروسيا

اس���تقبل العاهل الس���عودي الملك س���لمان بن عبدالعزيز وولي العهد األمير محمد بن س���لمان، نجل وش���قيق الصحفي الراحل جمال 
خاش���قجي. وقالت )واس( إن الملك وولي العهد اس���تقبال في قصر اليمامة بالرياض صالح بن جمال خاش���قجي، فضال عن سهل بن 
أحمد خاش���قجي. وأفادت الوكالة أن العاهل الس���عودي واألمير محمد بن س���لمان عبرا عن بالغ تعازيهما ومواس���اتهما ألس���رة وذوي 

الفقيد جمال خاشقجي. وعبر صالح وسهل خاشقجي عن شكرهما للملك وولي العهد على مواساتهما في وفاة الفقيد.
م���ن جانب���ه، ق���ال وزير الخارجية الس���عودي عادل الجبير أمس الثالثاء إن بالده ملتزمة بإجراء تحقيق ش���امل بقضية خاش���قجي، 

مشددا على أنه سيتم اعتقال المسؤولين عن الحادث.
وأكد الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيرته اإلندونيس���ية، رتينو مارس���ودي، أن الس���عودية أرسلت فريق تحقيق إلى تركيا، وسيتم 

احتجاز جميع المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

خادم الحرمين يستقبل نجل وشقيق جمال خاشقجي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -150340( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

القيد: 75312-8 التاريخ :2018/10/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

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

القيد: 122042-1 التاريخ :2018/10/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )CR2018 -150568 ( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عائشة وليد يوسف الزياني

االسم التجاري الحالي: واش سيتي الندري
االسم التجاري الجديد: مغسلة ام بي كي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يد حسن علي محمد الصائغ المالك ل� الروابي للتجارة 
العامة )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 75312-8 طالبا 
تحويل المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره 20٫000 لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم
1. احمد حسين اكبر شاه محمد

2. حسن علي محمد ابراهيم محمد الصائغ

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم���ت إليه���ا مالك���ة ش���ركة ماري���ا ماس���يتي لالستش���ارات االدارية 
ش.ش.و لمالكتها ماريا ماسيتي المسجلة بموجب القيد رقم 1-122042 
طالبه تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ذات مسئولية 

محدودة براسمال وقدره 1.000 دينار بحريني، بين كل من: 
1. ماريا ماسيتي

2. عبدهللا علي احمد العمادي

قيد رقم: 92929-03

القيد: 29379-11 التاريخ :2018/10/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )150213( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دارتك للمقاوالت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )137351( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مغاني لعقود السمسرة السلعية
تضامن الصحابها سيناء عيسى وشريكتها

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة روز جولد ألنشطة خدمات الدعم األخرى لالعمال شركة 

تضامن ألصحابها معصومة جواد وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )2( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة باريش ألنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب 

األخرى تضامن لصاحبتها رملة حسن وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة توبيك أند النجلي ش.ش.و

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد احمد عادل شبر المالك ل� سي الند العالمية لقطع غيار 
السيارات )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 29379-11 طالبا 
تحويل المؤسس���ة الفردية الى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة لتصبح 
فرع من فروع ش���ركة بلو س���ي الند العالمية لقطع غيار السيارات ذ.م.م 

المقيدة سجل تجاري رقم 1-97051

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يدة / فاطم���ة عبدهللا محمد جاس���م باعتباره المصفي القانوني لش���ركة دارتك 
للمق���اوالت ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القي���د رقم 
108117، طالب���ا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 

الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 
بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يدة / س���يناء عيس���ى عبدهللا عيس���ى علي باعتبارها المصفي القانوني ش���ركة 
مغان���ي لعق���ود السمس���رة الس���لعية تضام���ن الصحابه���ا س���يناء عيس���ى وش���ريكتها 
المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 108356، طالبه إش���هار انتهاء 
أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدمت إليها 
الس���يدة / معصوم���ة جواد ابراهيم ناص���ر عبود الصفار باعتب���اره المصفي القانوني 
لشركة روز جولد ألنشطة خدمات الدعم األخرى لالعمال شركة تضامن ألصحابها 
معصومة جواد وش���ريكتها المسجلة كشركة تضامن - بموجب القيد رقم 108064-1، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التج���اري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يد / رملة حس���ن محمد حس���ن جمعة باعتباره المصفي القانوني لشركة باريش 
ألنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى تضامن لصاحبتها رملة 
حس���ن وش���ريكتها، المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 108421، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التج���اري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���ادة / مكت���ب جران���ت ثورنت���ون عبدالع���ال باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة 
توبيك أند النجلي ش.ش.و المس���جلة كش���ركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 
58973، طالب���ا إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من 

الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 
بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
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باستضافة بطولة 
العالم للطيران الحر، 

تواصل البحرين تحقيق 
النجاحات المتواصلة في تنظيم 

البطوالت الدولية، إذ تؤكد 
قدرتها على استضافة كبريات 

البطوالت الدولية، وأنها أصبحت 
واجهة رياضية عالمية.

ال زالت إدارة نادي سماهيج 
الرياضي تدير ظهرها لطلب جهاز 

كرة السلة في النادي بضرورة 
توفير محترف للفريق األول 

الذي يشارك بدوري الكبار، إذ إن 
سماهيج هو الفريق الوحيد الذي 

لم يتعاقد مع العب محترف 
حتى اآلن.

أطاح فريق األهلي بنظيره الدير في الموقعة التي أقيمت بينهما أمس الثالثاء بنتيجة )16/24( لحساب الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري اليد وسط حضور 
جماهيري جيد العدد. وكان الشوط األول قد انتهى لصالح األهلي بفارق 3 )9/12(، وبذلك اعتلى األصفر صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما تلقى الدير الخسارة 

األولى، وأصبح رصيده 7 نقاط. وشهد اللقاء مشاركة مهدي مدن بصفوف الدير.

مجريات المباراة 

ش���هد الش���وط األول قوة وس���رعة في 
األداء من الطرفين، إضافة لاللتحامات 
البدني���ة الزائ���دة، فيما كان���ت األهداف 
الهجومي���ة  األخط���اء  ألس���باب  غائب���ة 
وصحوة الحارسين. صالح عبدالجليل 

في األهلي وعمران محمد في الدير.
 األهل���ي أخذ زمان التقدم ف���ي البداية 
عب���ر   8/11 إل���ى  وص���وال  و6/7   4/6
عبدالق���ادر  لعل���ي  الخلف���ي  التصوي���ب 
وجاسم السالطنة وتفعيل أجنحته في 
عل���ي عبدالهادي وحس���ن الس���ماهيجي 
وبديل���ه محم���ود حس���ين وس���يد أحمد 
فائ���ق. الدي���ر ال���ذي عان���ى ف���ي الخ���ط 
الهجومي لبضع الدقائق بسبب إصراره 
عل���ى اخت���راق عم���ق دفاع���ات األهل���ي 
والفردية في بعض الكرات، وانحصرت 
أهداف���ه عل���ى تصويب���ات واندفاع���ات 
حس���ن م���دن ومحم���د مي���رزا وجناح���ه 
محم���د عبداله���ادي دون أن يكون هناك 
تفعي���ل ألجنحت���ه والدائرة بش���كل أكبر 

مما هو عليه.
وف���ي الش���وط الثان���ي زاد األهل���ي م���ن 
غلت���ه التهديفية ووس���ع الف���ارق بفضل 
تألق حارس���ه وصناعة هجومية مميزة 
م���ن عل���ي عبدالق���ادر للجناحي���ن عل���ي 
يوس���ف ومحمود حسين وس���يد أحمد 
فائ���ق ف���ي الدائ���رة، فيم���ا الدي���ر ال���ذي 
وق���ع ف���ي أخط���اء مبك���رة قاتل���ة، كان 
يجاه���د في الع���ودة وتقلي���ص النتيجة 
ورغ���م نجاحه ف���ي بعض الفت���رات، إال 
أن���ه اصط���دم كثيرا بدفاع���ات وحارس 

األهلي 14/19 )15(.
األهلي ف���رض قوته وأفضليته ووس���ع 
الفارق وس���ط صيام ت���ام لالعبي الدير 
الك���رات  إضاع���ة  ف���ي  تفنن���وا  الذي���ن 
اللق���اء  لينته���ي  األخط���اء  وارت���كاب 
لكتيب���ة األهل���ي. أدار اللق���اء الحكمي���ن 

محمد رضي وعلي الشمروخ.

سماهيج وتوبلي

في اللقاء األول، حقق فريق توبلي 
المس���ابقة،  ف���ي  الثان���ي  انتص���اره 
وكان ذلك على حس���اب س���ماهيج 
انته���ى  بعدم���ا   )29/33( بنتيج���ة 

الش���وط األول بالتع���ادل )11/11(. 
وبذلك أصبح رصيد توبلي 7 نقاط 
وس���ماهيج بخس���ارته الثالثة على 

التوالي وصل رصيده 3 نقاط.
الغ���زال  توبل���ي حس���ين  ف���ي  ب���رز 

وس���يدعلي  هدف���ا   12 بتس���جيله 
عب���اس 6 أه���داف، فيم���ا ب���رز م���ن 
وعم���ار  عل���ي  قاس���م  س���ماهيج 
عبدهللا بتس���جيلهما 5 أهداف لكل 

منهما.

من لقاء األهلي والدير

“العالمي” يس��تأنف مش��واره المحلي بمواجهة االتفاق اليوم

يد األهلي ُتطيح ببحارة الدير

24 أكتوبر 2018 األربعاء
15 صفر 1440

20

حقق���ت الع���داءة ميمي بليتي المركز األول في س���باق ماراثون تورينتو الدولي بكندا لمس���افة 42 كيلومتًرا الذي أقيم مؤخًرا 
بمشاركة أعداد كبيرة من أبرز العداءات حول العالم لتسجل بداية قوية لها في الموسم الجديد.

ونجح���ت بليت���ي في تحطي���م رق���م البطولة 
ب���كل ج���دارة واقت���دار بعدم���ا أنهت مس���افة 
الس���باق بزمن 2:22:29 ساعة لتحصد المركز 
األول وتعتل���ي منصة الترتيب في واحد من 
أه���م س���باقات الماراثون ف���ي العالم، متفوقة 
على الع���داءة األثيوبي���ة “مارتا ميغ���را” التي 
ج���اءت ف���ي المرك���ز الثان���ي بزم���ن 2:22:35 
ساعة والعداءة الكينية “روث جيبتوك” التي 
ج���اءت ف���ي المرك���ز الثال���ث بزم���ن 2:23:29 

ساعة.
واستطاعت العداءة ميمي بليتي أن تكسب 
مخزونه���ا  بتوزي���ع  قام���ت  أن  بع���د  الس���باق 
اللياق���ي البدن���ي على م���دار مراحل الس���باق 
متس���لحة باإلرادة والعزيم���ة والتصميم دون 
أن تستس���لم لإلره���اق والتع���ب لتنج���ح ف���ي 

الوصول إلى خط النهاية متفوقة على جميع 
ع���ن قدراته���ا  بالس���باق وتبره���ن  الع���داءات 
المتمي���زة وق���وة تحمله���ا في ه���ذا الماراثون 
���ا كبي���ًرا م���ن ش���دة  ال���ذي تطل���ب جه���ًدا بدنيًّ
صعوبته وقوة المنافس���ة فيه وس���ط تغطية 
إعالمية متميزة من مختلف وس���ائل اإلعالم 
الكندي���ة واألوروبية واألميركية بش���كل عام 
التي تسلطت على النجمة ميمي بليتي التي 
خطفت األنظار بتألقها خالل السباق وأثبتت 

عن إمكانياتها الكبيرة في الماراثون.
ويعتب���ر ذلك اإلنج���از بمثابة امتداد لسلس���لة 
النجاح���ات والنتائ���ج المتميزة الت���ي حققتها 
ميم���ي بليتي على مدار مش���اركاتها الس���ابقة 
أو  الطويل���ة  المس���افات  س���باقات  ف���ي 
المارثون���ات، كم���ا أن الف���وز بواح���د م���ن أكبر 

سباقات الماراثون في العالم وتحطيم الرقم 
له���ذا الس���باق يؤكد قدومه���ا بقوة للمنافس���ة 
عل���ى مختل���ف االس���تحقاقات القادم���ة على 
ساحة س���باقات الماراثون للسيدات لتواصل 
م���ن  العدي���د  وتحقي���ق  الناجح���ة  مس���يرتها 

ا. ا ودوليًّ ا وقاريًّ البطوالت إقليميًّ
ه���ذا، وق���د أك���د نائ���ب رئي���س مجل���س إدارة 
االتح���اد البحرين���ي أللعاب الق���وى محمد بن 
ج���الل أن م���ا حققت���ه الع���داءة ميم���ي بليتي 
يبعث على الفخر واالرتياح ويعطي مؤش���ًرا 
واضًحا على استعداد العداءة بالشكل األمثل 
للموس���م المقبل وقدرتها على المنافسة بقوة 
القادم���ة  الماراث���ون  ف���ي مختل���ف س���باقات 
إمكانياته���ا  ع���ن  واضح���ة  ص���ورة  ويعط���ي 

الكبيرة في هذا النوع من السباقات.

وأض���اف “إن س���باق ماراث���ون تورنت���و بكندا 
يعتب���ر واحًدا م���ن أقوى وأش���هر الماراثونات 
الس���نوية ف���ي العال���م، وعندما تك���ون عداءة 
وتتمك���ن  الترتي���ب  ص���دارة  ف���ي  بحريني���ة 
م���ن تحطيم الرقم فإن���ه أمر يدع���و لالعتزاز 
ويجّسد الدعم والرعاية الكبيرة التي يحظى 

بها مختلف العداؤون والعداءات من مجلس 
إدارة االتح���اد برئاس���ة النائ���ب األول لرئيس 
المجل���س األعلى للش���باب والرياض���ة، رئيس 
اتح���اد دول غ���رب آس���يا أللعاب القوى س���مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهود باقي 
األعضاء واألطقم الفنية واإلدارية والطبية”.

أوضح بن جالل أن ميمي بليتي  «

أضحت واحدة من أقوى العداءات 

في سباق الماراثون بتحقيقها 

لتلك النتيجة المتميزة وهو أمر 

لم يأت من فراغ وإنما نتيجة 

لجهودها وعطائها والتزامها 

بالحصص التدريبية والتسلح 

بالعزيمة واإلصرار والرغبة الصادقة 

في التمثيل المشرف، وحرصها 

المستمر على تطوير إمكانياتها 

وهو ما يدفع اتحاد ألعاب القوى 

لتقديم المزيد من الدعم والرعاية 

لها بصورة أكبر خالل الفترة القادمة 

لتواصل مسيرتها الواثقة نحو 

تحقيق المزيد من النتائج الطيبة 

واإلنجازات المتميزة لرياضة أم 

األلعاب البحرينية.

الرفاع - اتحاد ألعاب القوى

ميمي بليتي تحّطم رقم ماراثون تورنتو الدولي

ميمي بليتي خالل السباق محمد بن جالل

أس���فرت نتائج نصف نهائي البطولة التنشيطية الثانية لكرة الصاالت عن 
تأهل ناديي المالكية والحد إلى نهائي البطولة بعد تخطيهما نادي الشباب 

وفريق مدينة عيسى.

المالكي���ة تع���ادل م���ع الش���باب في 
الوقت األصلي بنتيجة )4/1(، قبل 
أن يحس���م ورق���ة التأه���ل للنهائي 

بركالت الترجيح بواقع )3/1(.
أم���ا الح���د فوصول���ه للنهائ���ي كان 
بع���د تخطيه فريق مدينة عيس���ى 

بنتيجة )10/4(.
وتقام البطولة تحت رعاية النائب 
ومفروش���ات  رحم���ة،  آل  غ���ازي 
أحمد ش���ريف، ويس���تضيفها نادي 

الشباب.

النهائ���ي  رب���ع  مواجه���ات  وكان���ت 
أسفرت عن فوز فريق نادي الشباب 
على منتخب تحت 20 سنة بنتيجة 
5 أهداف مقابل هدفين، وفوز نادي 
أحم���د  مفروش���ات  عل���ى  المالكي���ة 
ش���ريف بنتيج���ة 4 أه���داف مقاب���ل 
هدفي���ن، وفوز نادي الحد على نادي 
التضام���ن بنتيج���ة 6 أه���داف مقابل 
ه���دف، وأخي���را ف���وز فري���ق مدين���ة 
س���ند  ش���باب  مرك���ز  عل���ى  عيس���ى 

بنتيجة 13 مقابل 2.

المالكية والحد بنهائي تنشيطية الصاالت

تختتم منافسات الجولة اليوم األربعاء بلقاءين، األول يجمع فريق النجمة مع نظيره االتفاق عند الساعة 5.30  «
مساء على أن تكون المباراة الثانية بين التضامن وأم الحصم عند الساعة 7.

يدخل النجمة الذي عاد للتو من مشاركته العالمية برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة فيما االتفاق لديه 4 نقاط من  «
خسارة وفوز، ورغم فارق اإلمكانات التي تصب للسوبر النجماوي، إال أن اللقاء متوقع له الندية إذا ظهر االتفاق 

بمستواه المعهود.

وفي اللقاء الثاني، تبدو المواجهة محتدمة بين التضامن )4 نقاط( وأم الحصم )3 نقاط( بسبب قرب مستواهما  «
الفني وللظفر بالنقاط الثالث.

مباريات اليوم

لجنة رياضات الموروث الشعبي

حق���ق الش���يخ محم���د بن إبراهيم آل خليفة لقب أولى مس���ابقات بطولة الحمام “الحوام” في الموس���م الحال���ي، التي تقام على كأس 
المغفور له الشيخ سلمان بن مبارك آل خليفة، وتنظمها لجنة الحمام الزاجل والحمام المنبثقة عن لجنة رياضات الموروث الشعبي.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس لجنة 
الحم���ام الزاجل والح���وام خليفة 
األول���ى  المس���ابقة  أن  الكعب���ي 
ش���هدت تفاع���الً واضًح���ا من قبل 
الم���الك والمتس���ابقين م���ن خالل 
التسجيل والمشاركة بمنافساتها، 
والتناف���س  بالتح���دي  وحظي���ت 

القوي.

جانب من المنافسات

تق��ام عل��ى كأس المغفور له الش��يخ س��لمان ب��ن مبارك

محمد بن إبراهيم بطاًل لـ“الحمام الحوام”

تس���تكمل مس���اء اليوم )األربعاء( منافس���ات الجول���ة الرابعة لدوري زين الدرجة األولى لكرة الس���لة بإقام���ة لقاءين، إذ يلتقي في 
المباراة األولى األهلي مع االتحاد في الس���اعة 6 مس���اًء، وتليها مباش���رة مباراة النجمة والمحرق في الس���اعة 7:45 مس���اًء، وتقام 

المباراتان على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ف���ي المباراة األولى، يس���عى فريق األهلي 
لتدوي���ن انتص���اره الثان���ي عل���ى التوال���ي 

والثالث له في الدوري.
وكان األهلي قد استعاد نغمة االنتصارات 
ف���ي الجول���ة الماضية بفوزه على حس���اب 
البحرين، فيما االتحاد خسر أمام المحرق.
ويمتل���ك الفريقان 5 نقاط ل���كل منهما من 

انتصارين وخسارة واحدة.
ول���ن تك���ون مهم���ة النس���ور األهالوية في 
لق���اء الي���وم س���هلة عل���ى اإلط���الق، إذ إنه 
س���يواجه واحًدا من الف���رق المتطورة في 

المواسم الماضية.
ويق���ود تدري���ب األهل���ي الم���درب الوطني 
أحم���د قاه���ري ال���ذي يعتمد في تش���كيلته 
عل���ى مزيج م���ن عناصر الخبرة والش���باب 

يتقدمهم القائد هشام سرحان، إلى جانب 
تواج���د علي عقيل، حس���ن العربي عمران 
واألميرك���ي  حبي���ب،  هاش���م  عبدالرض���ا، 

جونز.
في المقابل، يقود تدريب االتحاد المدرب 
الصربي توميك الذي يسعى لوضع فريقه 
بمصاف ف���رق المقدمة معوال على حيوية 
وعنفوان الش���باب بتواجد األخوين حسن 
وعلي هالل، هاش���م الوداعي، سيدمحمد 

حميد، علي غدير والصربي إليك.

في المباراة الثانية، سيكون فريق  «
المحرق )6 نقاط( مرشحا كبيرا 

لتخطي عقبة منافسه النجمة )4 
نقاط(؛ عطفا على إمكانات الفريقين 

الفنية والعناصرية.

الس��لة دوري  ف��ي  النجم��ة  لتج��اوز  مرش��ح  المح��رق 

األهلي في مهمة خطرة أمام االتحاد

علي مجيد  | تصوير: رسول الحجيري

االتحاد VS األهلي

النجمة VS المحرق

لقاءات اليوم

 PM 18:00 

 PM 19:45
صالة االتحاد بأم الحصم

النقاطاألسمالمركز

255.25.00الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفةاألول

226.31.00مصطفى أكرمالثاني

192.49.00نديم إكرامالثالث

187.01.00علي أمانالرابع

177.54.00سفيانالخامس

174.02.00أحمد الغزالالسادس

173.09.00عبدالرضا عيسىالسابع

167.47.00يوسف السادةالثامن

166.20.00كريم بلوشالتاسع

159.18.00 ذو الفقار قصوريالعاشر



احتض���ن مقر االتح���اد البحريني لكرة 
حض���ره  تنس���يقيا،  اجتماع���ا  الق���دم 
نائب رئي���س االتح���اد البحريني لكرة 
الق���دم للش���ؤون الفني���ة ورئيس لجنة 
المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل 
خليف���ة، مع وفد االتحاد العربي، الذي 
تك���ون م���ن مستش���ار رئي���س االتحاد 
وتق���دم  ش���يخ.  آل  ط���ال  العرب���ي 
االتح���اد البحرين���ي بطلب اس���تضافة 
 23 تح���ت  للمنتخب���ات  الع���رب  كأس 

عاًما المقررة إقامتها أواخر 2019.

بالتع���اون م���ع االتح���اد البحرين���ي لك���رة 
الق���دم، تنّظ���م ش���ركة Stage 33 بطول���ة 
لاعبي���ن تحت 13 عاًما ي���وم 30 نوفمبر 
المقب���ل على الماع���ب الخارجية التابعة 
لاتحاد.واحتضن مقر االتحاد البحريني 
 stage“ ا مع لكرة القدم اجتماعا تنس���يقيًّ
33” حضره األمين العام لاتحاد إبراهيم 
المس���ابقات  قس���م  ورئي���س  البوعيني���ن 
عب���دهللا  والش���يخ  إس���ماعيل،  حس���ن 
ب���ن حم���د آل خليف���ة والش���يخ أحم���د بن 
عبدالرحمن آل خليفة وإسحاق إسحاق.

شراكة بين اتحاد الكرة و “stage 33”طلب استضافة كأس العرب تحت 23 عاًما

أب���دى األمي���ن الع���ام للمجل���س األعلى للش���باب والرياضة الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم آل خليف���ة اعتزازه ب���دور الكف���اءات الوطنية 
البحريني���ة ف���ي تنفي���ذ خط���ط األمان���ة العامة للمجل���س األعلى للش���باب والرياض���ة الرامية إلى المس���اهمة في دفع مس���يرة الحركة 

الشبابية والرياضية في المملكة.

ال����ذي  الحف����ل  أثن����اء  ذل����ك،  ج����اء 
للمجل����س  العام����ة  األمان����ة  أقامت����ه 
األعلى للش����باب والرياض����ة لتكريم 
الموظفي����ن المتميزي����ن في مختلف 
العام����ة  األمان����ة  وأقس����ام  إدارات 
وذلك بحضور األمين العام للمساعد 
للمجلس عبدالرحمن عس����كر وعدد 

من المسئولين في األمانة.
وثّم����ن الش����يخ س����لمان ب����ن ابراهيم 
يبذله����ا  الت����ي  الكبي����رة  الجه����ود 
تنفي����ذ  صعي����د  عل����ى  الموظف����ون 
المتنوع����ة  والبرام����ج  الخط����ط 
الش����بابي  القطاعي����ن  تخ����دم  الت����ي 
والرياض����ي مش����يًدا بم����ا يتمّت����ع ب����ه 
كف����اءة  م����ن  العام����ة  األمان����ة  كادر 
وتمي����ز ورغب����ة أكيدة ف����ي االرتقاء 
بخدم����ات مختلف إدارات وأقس����ام 

األمانة العامة.
مواصل����ة  إل����ى  الموظفي����ن  ودع����ا 
أه����داف  لترجم����ة  والعط����اء  الب����ذل 
األعل����ى  المجل����س  اس����تراتيجية 
للش����باب والرياض����ة برئاس����ة س����مو 
الش����يخ ناص����ر ب����ن حم����د آل خليفة 
عل����ى أرض الواق����ع، مؤك����ًدا أهمي����ة 
المض����ي قدم����ا ف����ي خط����ط تدريب 
ينعك����س  بم����ا  الموظفي����ن  وتأهي����ل 
األداء  عل����ى  إيجابي����ة  بص����ورة 
الوظيف����ي وصوالً إلى تطوير العمل 
في مختلف إدارات وأقسام األمانة 

العامة.
م����ن جانبهم، أع����رب موظفو األمانة 
العام����ة للمجل����س األعل����ى للش����باب 
والرياض����ة عن ش����كرهم وتقديرهم 
إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم على 

دعم����ه المس����تمر واهتمام����ه بتوفير 
بيئ����ة العم����ل المثالي����ة التي تش����كل 
األرضي����ة الخصبة لإلب����داع والبذل 
والعط����اء ف����ي مختل����ف المج����االت 
مؤكدي����ن على مواصلة الس����ير على 
نه����ج التمي����ز ف����ي األداء الوظيف����ي 
بما يخدم خطط وأهداف المجلس 
األعلى للشباب والرياضة على كافة 

األصعدة.

اشتملت قائمة الموظفين المكرمين  «
كل من: مروان فؤاد كمال، وراشد 
عبد اللطيف الزياني، شيخة وليد 

الدوسري )عالوة تشجيعية(، جاسم 
محمد الشوملي )مكافأة االنضباط 

الوظيفي(، مريم عيسى عوض)موظف 
العام(، حسن يوسف الرفاعي، حسن 

عبدالله الجيب، مريم أحمد فراج 

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة ت��س��ه��م ف��ي دف���ع م��س��ي��رة ال��ح��رك��ة ال��ش��ب��اب��ي��ة وال��ري��اض��ي��ة

سلمان بن إبراهيم يكّرم متميزي األمانة العامة

الشيخ سلمان بن إبراهيم يتوسط المكرمين

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

يعت���زم االتحاد الدولي لفنون القت���ال المختلطة “IMMAF” والمندمج 
 ،”WMMAA“ حديًث���ا م���ع الرابطة العالمي���ة لفنون القت���ال المختلط���ة
إقام���ة أول حفل س���نوي ي���وم 15 نوفمبر المقبل بفن���دق ومنتجع آرت 
روتان���ا - أم���واج، عل���ى هام���ش احتض���ان مملك���ة البحري���ن ألس���بوع 
بريف الدولي للقتال، الذي س���ينظمه االتح���اد البحريني لفنون القتال 
المختلط���ة بالتع���اون والش���راكة م���ع االتح���اد الدول���ي لفن���ون القتال 
المختلط���ة واتحاد القتال الش���جاع المنبثق ع���ن منظمة خالد بن حمد 
الرياضية KHK SPORT، إذ سيشهد إقامة النسخة الخامسة لبطولة 
العالم للهواة والنس���خة الثامنة عش���رة لبطولة بريف في الفترة 11 - 

18 نوفمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.

ويأت���ي تنظي���م االتح���اد الدول���ي 
إل���ى االعت���راف  الس���نوي  للحف���ل 
بإنجازات العبي لعبة فنون القتال 
واالتح���ادات  اله���واة،  المختلط���ة 
الوطنية األعضاء باالتحاد الدولي 
والمس���ؤولين الذين يعملون على 
نشر وتطوير رياضة فنون القتال 
وسيش���مل   .”MMA“ المختلط���ة 

ه���ذا الحفل عل���ى توزي���ع الجوائز 
الدول���ي  االتح���اد  مندوب���ي  عل���ى 
لفنون القتال المختلطة، ورؤساء 
الوطنية، والمرشحين  االتحادات 
لجائزة الحفل السنوي والضيوف 
المميزي���ن. وم���ن المق���ّرر أن يت���م 
اإلع���ان عن الترش���يحات لجوائز 

هذا الحفل خال األيام المقبلة.

“دولي القتال” يحتفل في البحرين عــــواد: هــذه أسبــاب القــــرار
ل��ل��ش��ب��اب وال��ن��اش��ئ��ي��ن واألش���ب���ال ال��ي��د  ال��ح��ص��م ي��ج��ّم��د ك���رة  أم 

كش���ف القائم بالش���ؤون اإلدارية للعبة كرة اليد بنادي أم الحصم س���الم عواد عن قرار 
نادي���ه ال���ذي أقضى لتجميد اللعبة على مس���توى فئات األش���بال والناش���ئين واألش���بال 

للموسم الرياضي 2019/2018.

وقال عواد في تصريح ل�”الباد س���بورت” 
إن ق���رار التجميد اتخذ بعد تفاقم الوضع 
ووض���وح الص���ورة بع���دم وج���ود العبين 
قمي���ص  تمث���ل  الت���ي  المذك���ورة  للفئ���ات 
الن���ادي ف���ي منافس���ات الموس���م الحالي، 
وه���ذا م���ا جع���ل مجل���س اإلدارة يط���رق 
أبواب االتح���اد البحرين���ي للعبة وإيصال 
مش���كلتهم الحالية وخطتهم المس���تقبلية 

لعودة الفئات العمرية من جديد. 
وأض���اف عواد أن فريقه ال يمتلك العبين 
لفئت���ي الناش���ئين واألش���بال بس���بب عدم 
وج���ود ع���دد كاٍف ف���ي الن���ادي خصوًص���ا 
عموًم���ا،   بالن���ادي  المحيط���ة  والمنطق���ة 

عل���ى  ���ا  حاليًّ قائ���م  الن���ادي  اعتم���اد  وان 
موضًح���ا  فق���ط.  واألول  التجم���ع  فئت���ي 
فئ���ة الش���باب تعاني م���ن نق���ص الاعبين 
بشكل متكّرر بسبب التزامهم في الجانب 
تغيبه���م  الت���ي  والمعس���كرات  الوظيف���ي 
لفت���رات طويل���ة وه���ذا ب���كل تأكي���د يعود 
بالس���لب ويعثر مش���واره في المس���ابقات 

المحلية.
وبين س���الم أن ناديه جلس مع مس���ؤولي 
اتحاد اليد وش���رح له���م الوضع بل ووضع 
���ا ح���ول الخط���ة التي  له���م تص���وًرا مبدئيًّ
سيتم العمل عليها من اآلن إلعادة الفئات 
العمري���ة بش���كل تدريج���ي من���ذ الموس���م 

المقب���ل، وس���يكون منه���ا تواجد األش���بال 
ا. الذي سيتكون من العبي التجمع حاليًّ

وأك���د ع���واد أن بتكات���ف أعض���اء مجلس 
والحل���ول  اآلراء  وط���رح  الن���ادي  إدارة 

باتح���اد  المس���ؤولين  بمعي���ة  اإليجابي���ة 
اللعب���ة ووقوف محبي وعش���اق لعبة كرة 
الي���د بناديه���م، ف���إن األم���ور س���تعود إلى 

نصابها من جديد.
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كش���ف رئيس االتحاد البحريني للس���باحة الش���يخ محمد بن إبراهيم آل خليفة عن أن االتحاد بصدد اإلعالن عن تأسيس أول 
أكاديمية بحرينية احترافية مختصة بالرياضات المائية، تماشًيا مع توجهات اللجنة األولمبية البحرينية برئاسة ممثل جاللة 
المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، 

لتطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين.

وأش���ار رئي���س االتح���اد إل���ى أن األكاديمي���ة 
تعتب���ر مش���روًعا رائ���ًدا ب���كل المقايي���س، من 
خال تأسيس���ها لألرضية المناس���بة إلحداث 
نقلة نوعي���ة في مختلف الرياض���ات المائية، 
متابًعا: “نأمل عبر هذه األكاديمية في صناعة 
وتهيئ���ة جي���ل ممي���ز ف���ي كاف���ة الرياض���ات 
األكاديمي���ة  ه���ذه  حي���ث ستش���مل  المائي���ة، 
مختل���ف الفئ���ات العمري���ة م���ن مواطنين إلى 

جانب المقيمين في المملكة دون استثناء”.
وأضاف: “نسعى لتأسيس كيان رسمي بمنهج 
رياضي أكاديمي يكون هو المرجع األول لكل 
م���ن يرغب في تعلم أو احتراف الرياضة في 

مملكة البحرين، وبالطبع س���نعمل على توفير 
كافة المتطلبات سعًيا للوصول لهذا الهدف”.

وتعتبر األكاديمية المزمع تأسيس���ها الوحيدة 
من نوعها في مملكة البحرين، والمتخصصة 
في رياضات الس���باحة وك���رة الماء باإلضافة 
للغطس ومختلف الرياضات المائية األخرى، 
حي���ث أك���د الش���يخ محمد ب���ن إبراهي���م على 
البحرين���ي  االتح���اد  عل���ى  القائمي���ن  ح���رص 
للس���باحة عل���ى تطبيق أعل���ى المعايير الفنية 
م���ن خ���ال اس���تقطاع مدربي���ن عالميين إلى 
جانب االس���تعانة بالك���وادر الوطنية المميزة 
ف���ي مجال التدري���ب واإلدارة الفنية، متابًعا: 

“من أجل الوصول ألعلى درجات االحترافية 
سنعمل على توفير طاقم تدريبي على أعلى 
مس���توى، لإلش���راف عل���ى الفئ���ات المختلف���ة 

التي ستتواجد ضمن األكاديمية”.
وبين على أن األكاديمية س���تحتضن مختلف 
تعلي���م  برام���ج  م���ن  ابت���داًء  المس���تويات، 
البرام���ج  إل���ى جان���ب  للمبتدئي���ن،  الس���باحة 
الموهوبي���ن وتنمي���ة  المخصص���ة الكتش���اف 
مهاراته���م وص���والً للمنتخب���ات الوطني���ة عبر 

تدريبات خاصة ضمن بيئة احترافية.
وإل���ى جان���ب البرام���ج التدريبي���ة المختلف���ة 
الت���ي س���تقدمها األكاديمية، فإنها س���تختص 

الخ���اص  األكاديم���ي  الجان���ب  تقدي���م  ف���ي 
بالرياض���ات المائي���ة والتثقيف���ي كذل���ك فيما 
يخص الس���امة العامة واإلنق���اذ، عبر العديد 
من ورش العمل وال���دورات االحترافية التي 
ستساهم بدورها في تمنية مهارات المدربين 
الوطنيي���ن، حي���ث أش���ار رئيس االتح���اد إلى 

أن األكاديمية س���يكون لها حضور ومش���اركة 
في مختلف البط���والت الخارجية والمحلية، 
إل���ى جان���ب تنظيمه���ا لبط���والت دوي���ة ضمن 
األنظمة واللوائح التي س���يتم اعتمادها بهذا 

الخصوص.
وشّدد الشيخ محمد بن إبراهيم على أن باب 

المش���اركة ف���ي مختل���ف البرام���ج التدريبية 
التي س���تقيمها األكاديمية س���يكون مفتوًحا 
أم���ام المواطني���ن والمقيمي���ن ف���ي المملك���ة 
م���ن مختل���ف الجالي���ات، مؤكًدا عل���ى التزام 
االتح���اد البحرين���ي للس���باحة عل���ى مواصلة 
نهج���ه القائم على مب���دأ “الس���باحة للجميع”، 
داعًي���ا جميع الراغبين في تعلم الس���باحة أو 
تمني���ة مهاراتهم ومواهبهم للمش���اركة ضمن 
برامج األكاديمية التي س���تعلن خال الفترة 

المقبلة.

يذكر أن برامج االتحاد الحالية  «
الخاصة بتعليم السباحة واكتشاف 

الموهوبين باإلضافة للبرامج 
الخاصة بالكبار تشهد مشاركة 

أكثر من 12 ألف شخص على مدار 
العام، حيث يشرف على تلك البرامج 

طاقم من المدربين المؤهلين بما 
يتناسب مع كل فئة.

اتحاد السباحة

تأسيس أول أكاديمية بحرينية للرياضات المائية

جانب من برامج اتحاد السباحة

جانب من االجتماع
جانب من االجتماع

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالميةاتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

علي مجيد
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هن���أ ممث���ل جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مجلس إدارة اللجنة األولمبية وجميع منتسبيها باإلنجازات الرياضية المتميزة 

ا على مختلف المستويات. التي تحققت خالل هذا العام تحت شعار الذهب فقط التي بلغ مجموعها 391 إنجاًزا رياضيًّ

جاء ذلك، خالل ترؤس س���موه االجتماع 
الثال���ث لمجل���س إدارة اللجن���ة األولمبية 
البحريني���ة ال���ذي عق���د صباح ي���وم أمس 
الثالثاء بحضور جمي���ع أعضاء المجلس 
الذي اس���تهله الشيخ س���لمان بن إبراهيم 
ب���ن حم���د آل خليفة نائ���ب الرئيس بكلمة 
هنأ فيها س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد آل 
خليف���ة على اإلنجاز العالم���ي الذي حققه 
س���موه ف���ي مدينة كون���ا األميركية، ونال 
خالل���ه بطول���ة العال���م للرج���ل الحدي���دي 

مؤك���ًدا أن ه���ذا اإلنج���از يع���د عنواًن���ا لما 
يتمت���ع ب���ه س���موه م���ن ش���جاعة وعزيمة 
ال���ذي كان ق���د  وإص���رار موفًي���ا بالوع���د 
قطع���ه عل���ى نفس���ه قب���ل انط���الق ه���ذه 
البطول���ة العالمي���ة ليضي���ف بذل���ك إنجاًزا 
���ا جدي���ًدا لسلس���لة إنجازات س���موه  ذهبيًّ

الذهبية المتعددة.
بعدها، ناقش المجتمعون المواد المدرجة 
عل���ى جدول أعم���ال االجتم���اع واتخذوا 
بش���أنها الق���رارات المناس���بة وم���ن بينه���ا 

الموافق���ة عل���ى إنش���اء ش���ركة مس���اهمة 
إلدارة مرك���ز البحري���ن للط���ب الرياض���ي 
التابع للجن���ة األولمبية البحرينية بغرض 
االرتق���اء بالخدمات الت���ي يقدمها المركز 
للرياضيين وغيرهم من شرائح المجتمع 
البحريني مع اإلشادة بالدور البارز للمركز 
في السنوات الماضية تحت إدارة اللجنة 
األولمبية وما يقدم���ه من خدمات جليلة 
لمختل���ف االتحادات واألندي���ة الرياضية 
والمنتخبات الوطنية والكثير من شرائح 

المجتمع البحريني.
واعتم���د المجل���س ق���رار لجن���ة التحكيم 
لجائ���زة االتح���اد الرياض���ي المتميز التي 
التوال���ي  عل���ى  الثاني���ة  للم���رة  منح���ت 
إل���ى االتح���اد البحرين���ي أللع���اب الق���وى 
نظي���ر إنجازات���ه المتمي���زة عل���ى مختلف 
المستويات وعلى النهج اإلداري المتطور 
االتح���اد  إدارة  مجل���س  ينتهج���ه  ال���ذي 
برئاس���ة النائ���ب األول لرئي���س المجل���س 
األعلى للش���باب والرياضة س���مو الش���يخ 
خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة، وق���د انته���ز 
رئي���س وأعض���اء مجل���س إدارة اللجن���ة 
األولمبية هذه المناس���بة ليهنؤوا االتحاد 
البحرين���ي أللع���اب الق���وى برئاس���ة س���مو 
الش���يخ خالد ب���ن حمد آل خليف���ة وباقي 

المس���تحق  الف���وز  ه���ذا  عل���ى  األعض���اء 
بجائزة التميز متمني���ن لباقي االتحادات 
الرياضي���ة التوفي���ق ف���ي النس���خ القادمة 

من هذه الجائزة المحفزة.
م���ن  خمس���ة  المجل���س  اخت���ار  كم���ا 
الرياضيي���ن الواعدي���ن الذي���ن يتمتع���ون 
بمواه���ب رياضية متميزة إلش���راكهم في 
برنام���ج إعداد خاص تحضي���ًرا ألولمبياد 
2024 وه���م عب���دهللا جناح���ي )الش���راع( 
- هاج���ر الخال���دي )ألع���اب الق���وى( - علي 
إبراهي���م )الدراج���ات الهوائي���ة( - عبدهللا 
عبدالكري���م )المب���ارزة( وإبراهي���م عدنان 

)الريشة الطائرة(.
كما تمت الموفقة على تعديل بنود الئحة 
الحواف���ز والمكافآت الخاصة باإلنجازات 

الرياضي���ة بحي���ث تك���ون اكث���ر ش���مولية 
وتواك���ب الطموح���ات والتط���ورات ف���ي 

الساحة الرياضية..
وتم خ���الل االجتم���اع تكلي���ف أمين عام 
ص���ادق  عبدالرحم���ن  األولمبي���ة  اللجن���ة 
عس���كر برئاس���ة اللجن���ة المنظم���ة العلي���ا 
لي���وم البحري���ن الرياضي ال���ذي حدد في 
يوم الثالثاء الثاني عشر من شهر فبراير 

.2019

كما تمت الموافقة على المشاركة  «
في الدورة العالمية الشاطئية األولى 

التي ستقام بمدينة “سان دييغو” 
األميركية خالل الفترة من 9 إلى 14 

أكتوبر 2019 حيث ستشارك البحرين 
بلعبة المصارعة الشاطئية.

جانب من االجتماعسمو الشيخ ناصر بن حمد مترئًسا االجتماع

ناصر بن حمد يهنئ اللجنة األولمبية بإنجازاتها
اتح��اد ألع��اب الق��وى يف��وز بجائ��زة االتح��اد الرياض��ي المتمي��ز للم��رة الثاني��ة توالًي��ا

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية
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أقام نادي البحرين للتنس في مساء أمس األول حفل عشاء بفندق ويندهام جاردن على شرف الالعبين والوفود المشاركة في 
بطولة البحرين الدولية العاشرة ITF لناشئي التنس، التي ينظمها النادي خالل الفترة من 22 - 27 أكتوبر الجاري برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبمساندة وزارة شؤون الشباب والرياضة والداعمين الذهبيين 
ش���ركة إبراهيم خليل كانو وش���ركة نفط البحرين “بابكو”، وشهد الحفل حضوًرا كبيًرا لعدد من المسئولين ورجال أسرة التنس 
ف���ي المملك���ة في مقدمتهم نائب رئيس االتحاد البحريني للتنس الش���يخ عبدالعزيز بن مب���ارك آل خليفة و رئيس نادي البحرين 
للتنس خميس محمد المقلة ويوسف حيدر الرئيس السابق للنادي وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني للتنس 

وأعضاء نادي البحرين للتنس.

وبدأ فق����رات البرنامج بترحيب من عريف 
الحفل محمد يوس����ف عب����دهللا الذي بدوره 
رحب بضي����وف مملكة البحرين وش����كرهم 
عل����ى الحضور، وبعده����ا ألق����ى المقلة كلمة 
أعرب في بدايتها عن س����عادته بأن تحظى 
واهتم����ام  بدع����م  العالمي����ة  البطول����ة  ه����ذه 
القي����ادة في مملكتن����ا الغالية وعلى رأس����ها 
الجالل����ة  صاح����ب  حض����رة  الب����الد  عاه����ل 
المل����ك حم����د بن عيس����ي آل خليفة ورئيس 
الملك����ي األمي����ر  الس����مو  ال����وزراء صاح����ب 
خليف����ة بن س����لمان آل خليفة وول����ي العهد 
األمي����ن نائ����ب القائ����د األعل����ى النائب األول 
لرئي����س مجل����س ال����وزراء صاح����ب الس����مو 
الملكي األمير س����لمان بن حم����د آل خليفة، 
كم����ا ثّم����ن المقل����ة عالًي����ا الرعاي����ة الكريم����ة 
م����ن نائ����ب رئي����س مجل����س ال����وزراء س����مو 
الش����يخ محمد ب����ن مب����ارك آل خليفة راعي 
البطول����ة ومس����اندة وزي����ر ش����ئون الش����باب 
والرياضة هش����ام الجودر وتع����اون االتحاد 

البحرين����ي للتن����س برئاس����ة س����مو الش����يخ 
أحم����د ب����ن محم����د ب����ن س����لمان آل خليف����ة، 
وخ����الل الحف����ل تم ع����رض فيلم تس����جيلي 
ع����ن النس����خة العاش����رة م����ن البطول����ة، وقد 
تفاع����ل مع����ه الالعبون والضي����وف معربين 
ع����ن إعجابهم بما تضمنه الفيلم من لقطات 
جميل����ة تضمن����ت مراف����ق الن����ادي ومالعبه 
ولقطات من تدريب����ات الالعبين ومباريات 
البطولة، ش����اكرين جهود إدارة النادي على 
هذا الحف����ل الرائع ومقدرين لهم جهودهم، 
واختتم الحفل الش����يق بالس����حب على 28 
جائ����زة فاز بمعظمه����ا الالعب����ون والالعبات 

المشاركون في البطولة.
األول  ال����دور  منافس����ات  إط����ار  وف����ي 
ل����أوالد  والزوج����ي  الف����ردي  لمس����ابقات 
والفتيات أقامت اللجن����ة المنظمة للبطولة 
ف����ي الفترتي����ن الصباحي����ة والمس����ائية 20 
مباراة اتس����مت باإلثارة والندية والحماسة 
العالية بين نجوم اللعبة، حرًصا منهم على 

قط����ع خطوة مهم����ة إلى األم����ام ولالقتراب 
م����ن منطق����ة المنافس����ة على لقب النس����خة 
العاش����رة من هذا الحدث الرياضي الدولي، 
ال����ذي ي����زور مملك����ة البحري����ن ف����ي كل عام 
ويق����دم فيه ن����ادي البحري����ن للتنس واحدة 
م����ن أه����م تجاربه وأنش����طته على مس����توى 
اس����تضافة أهم البطوالت العالمية المقامة 
تح����ت متابع����ة وإش����راف االتح����اد الدول����ي 
للعبة، وفي الوقت الذي تشهد فيه البطولة 
منذ انطالقتها األولى نجاًحا مش����رًفا للعبة 
التن����س بوجه خاص وللرياض����ة البحرينية 
بوجه عام، كما تش����هد تط����وًرا ملحوًظا من 
عام إلى آخر على مستوى إقبال المشاركين 
وعدد المالع����ب التي تقام عليها المباريات 
والتدريب����ات اليومي����ة، وبحس����ب البرنامج 
العام تتابع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة 
خالد ناس برامجها وأنش����طتها في س����بيل 
عك����س  عل����ى  والعم����ل  المش����اركين  راح����ة 
ف����ي مملك����ة  للرياض����ة  المش����رفة  الص����ورة 

البحري����ن وما وصل����ت إليه من مس����تويات 
عالي����ة وراقية على مس����توى احتضان أهم 

وأرقى البطوالت الدولية.

 ريبريند تبدي سعادتها بزيارة البحرين

ريبرين����د  ل����ي  الفرنس����ية  الالعب����ة  أعرب����ت 
ع����ن س����عادتها لتواجدها للم����رة األولى في 
البحري����ن للمش����اركة ف����ي بطول����ة البحرين 
الدولية للناش����ئين، معربة ع����ن إعجابها بما 
يضم����ه نادي البحرين م����ن مالعب ومرافق 
جي����ًدا  اس����تعدت  إنه����ا  وقال����ت  متمي����زة، 
له����ذه المش����اركة الت����ي تتطل����ع م����ن خاللها 
إل����ى تحقي����ق نتائ����ج جي����دة تتناس����ب م����ع 
اس����تعداداتها، وتكون دافًع����ا لها للمزيد من 

النتائج الجيدة في البطوالت المقبلة.
وأش����ارت إل����ى أنها ل����م تعتد عل����ى األجواء 
الح����ارة كم����ا ه����و الح����ال م����ع الطق����س ف����ي 
البحري����ن، إال أنه����ا تأم����ل ب����أن تتأقل����م م����ع 
األج����واء وتق����دم بطول����ة جي����دة، وبّين����ت 
ريبريند أنها في بداية مشوارها االحترافي 
م����ع رياض����ة التن����س وتتمن����ى أن تصل إلى 
تصني����ف متقدم عالمي����ا، ومؤكدة على أنها 

ستبذل كل جهدها من أجل تحقيق ذلك.

انضمام ملعبين للبطولة بعد صيانتهما

ضّمت اللجن���ة المنظمة للبطول���ة ملعبين 
مباري���ات  ف���ي  الس���تخدامهما  آخري���ن 
خضوعهم���ا  بع���د  الالعبي���ن  وتدريب���ات 

افتتاحهم���ا،  وإع���ادة  الصيان���ة  ألعم���ال 
وبإع���ادة افتت���اح الملعبي���ن، أصب���ح عدد 
المالعب المتاح���ة للمباريات والتدريبات 
ف���ي الن���ادي 8 مالع���ب، ويذك���ر أن ن���ادي 
للتن���س مقب���ل عل���ى مش���روع  البحري���ن 
توس���عة وتطوي���ر لمرافقه، حيث س���يتم 
زيادة عدد المالعب ليصل إلى 12 ملعًبا، 
تش���ييد م���درج رئيس���ي يتس���ع إل���ى 500 
متف���رج باإلضاف���ة إل���ى مبن���ى اجتماعي 
متع���دد الطواب���ق ون���اد صح���ي وحم���ام 
الس���يارات  مواق���ف  وتطوي���ر  س���باحة، 
س���يارة   140 يق���ارب  م���ا  إل���ى  ليتس���ع 
ومش���روع اس���تثماري يتضم���ن مح���الت 

تجارية ومطاعم ومقاه.

المقلة يشيد بدعم القيادة لدولية التنس للناشئين
األول ال��������دور  ف����ي  م�����ب�����اراة   20 ت��ح��ت��ض��ن  ال���ت���ن���س  ن�������ادي  م����اع����ب 

جانب من الحفل

أسدل الستار مساء يوم األحد الماضي على فعاليات ورشة عمل االتحاد اآلسيوي لتنمية وتطوير إداريي التنس بقارة آسيا 
التي استضافها االتحاد البحريني على مدى يومي السبت واألحد الماضيين من 20 حتى 21 من شهر أكتوبر الجاري، بفندق 

داون تاون روتانا بالعاصمة المنامة بمشاركة آسيوية واسعة.

انته���ز  الختام���ي  الي���وم  بداي���ة  وف���ي 
المش���اركون ف���ي الورش���ة م���ن مختل���ف 
االتح���اد  رئي���س  وباس���م  آس���يا  بل���دان 
اآلس���يوي للتن���س أني���ل كن���ا برف���ع أجمل 
التهاني والتبري���كات لممثل جاللة الملك 
لأعمال الخيرية وش���ئون الشباب رئيس 

والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س 
س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة 
بتحقي���ق اإلنجاز المش���رف وتقلده بلقب 
الت���ي  الحدي���دي  للرج���ل  للعال���م  بط���الً 
أقيمت مؤخًرا بكون���ا بالواليات المتحدة 

قائ���د  يك���ون  أن  مؤكدي���ن  األميركي���ة، 
المس���يرة الش���بابية والرياضي���ة رياض���ي 
اإلنج���ازات  ويحق���ق  األول  الط���راز  م���ن 
إنم���ا ينعك���س عل���ى الرياض���ة ف���ي ه���ذه 
الب���الد عموًم���ا ويصب���ح نموذًج���ا لجمي���ع 
الرياضيي���ن، كم���ا وّجهوا جزيل ش���كرهم 

وامتنانه���م العظيمي���ن للمملك���ة البحرين 
متمثل���ة باالتحاد البحرين���ي للتنس على 
حس���ن الضياف���ة واالس���تقبال، مش���يرين 
أنه���م قضوا يومين متميزين في أحضان 
مملكة الحب والعطاء وش���عروا أنهم في 
بلده���م الثان���ي، وأن الجه���ود الت���ي بذلها 
االتح���اد البحريني للتنس برئاس���ة س���مو 
الش���يخ أحم���د ب���ن محم���د بن س���لمان آل 
خليفة ونائبه الشيخ عبدالعزيز بن مبارك 

آل خليفة لهي محط شكر وتقدير وفخر 
واعت���زاز وتوفيرهم لجميع س���بل الراحة 
للمش���اركين، فق���د كان���ت الورش���ة رائع���ة 
ومفي���دة للغاية وجاءت بمثاب���ة الفرصة 
المثالية لتعزيز العالقات وتوطيد أواصر 
المحب���ة وم���د جس���ور التع���اون لالرتق���اء 
النواح���ي،  مختل���ف  م���ن  التن���س  بلعب���ة 
وتضمن���ت العدي���د م���ن المح���اور المهم���ة 

التي نوقشت خالل فعالياتها.

تناولت الورشة في اليوم  «
الختامي العديد من المحاور 

تركزت على تعزيز العالقات بين 
االتحادات اآلسيوية وإقامة مثل 

هذه الورش التي من شأنها 
تطوير لعبة التنس والجانب 

اإلداري المرتبط بها.

ختــام ورشـة تنميــة وتطويــر إداريي التنــس



أك���د ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس األعلى 
للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، أن مملكة البحرين باتت وبفضل الرؤية الثاقبة لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة مقصًدا لجميع االتحادات الرياضية المتطلعة إلى 
نش���ر رياضاته���ا بين جمي���ع دول العال���م وضمان نج���اح مس���ابقاتها المختلفة، وذلك 
عطًفا على ما تمتلكه البحرين من إمكانات كبيرة وموارد بشرية مدربة وذات خبرة 

عالية في مجال التنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وق���ال س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد 
بمناس���بة اس���تضافة البحرين لبطولة 
العال���م لفنون القتال المختلطة للهواة 
“اس���تطاعت مملكة البحرين أن تشق 
طري���ق النج���اح ف���ي رياض���ة فن���ون 
القت���ال المختلط���ة خصوًص���ا، وكافة 
الرياض���ات عل���ى وج���ه العم���وم م���ن 
خ���ال الرعاية والدع���م الذي يحظى 
ب���ه القطاع الرياضي م���ن لدن حضرة 
ب���ن  حم���د  المل���ك  الجال���ة  صاح���ب 
عيسى آل خليفة الذي باتت البحرين 
في عهده الزاهر مكاًنا مناس���ًبا إلقامة 
لتؤك���د  الرياضي���ة  الفعالي���ات  جمي���ع 

الس���احة  عل���ى  وجوده���ا  البحري���ن 
العالمية في اس���تضافة أعرق وأقوى 
البط���والت العالمي���ة بم���ا فيه���ا بطولة 
العال���م لفنون القت���ال المختلطة التي 
البط���والت  م���ن  واح���دة  أصبح���ت 
الرياضي���ة إل���ى تج���ذب أنظ���ار العالم 

إليها”.
النائب األول  وأش��ار سموه “إن سمو 
للشباب  األع���ل���ى  ال��م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س 
البحريني  االتحاد  رئيس  والرياضة 
حمد  بن  خالد  الشيخ  القوى  أللعاب 
ب����ارزة في  ج��ه��وًدا  ي��ب��ذل  آل خليفة 
تعزيز نشر ثقافة رياضة فنون القتال 

مستوى  على  فقط  ليس  المختلطة، 
على  وإنما  فحسب،  البحرين  مملكة 
ال��م��س��ت��وى اإلق��ل��ي��م��ي وال��ع��ال��م��ي عبر 
الخطوات الواضحة التي بذلها سموه 
الرياضة،  لهذه  صلبة  قاعدة  لتكوين 

ممارستها  ع��ل��ى  ال��ش��ب��اب  وت��ش��ج��ي��ع 
وفق اللوائح واألنظمة الدولية األمر 
الذي جعل من مملكة البحرين مركًزا 
��ا ل��ه��ذه ال��ري��اض��ة، كما  ��ا م��ه��مًّ إق��ل��ي��م��يًّ
البحرين  أرض  م��ن  جعل  س��م��وه  أن 

االن����ط����اق����ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��ش��ك��ي��ل 
القتال  ف��ن��ون  لعبة  م��ن  تجعل  ق���وة 
ال��م��خ��ت��ل��ط��ة ت���دخ���ل ض��م��ن األل���ع���اب 
المعتمدة في دورة األلعاب األولمبية 
العالم  في  المملكة  استضافة  عندما 
العمومية  الجمعية  فعاليات  الماضي 
ل��ات��ح��اد ال���دول���ي ال���ت���ي أق�����رت في 
جمعيتها باإلجماع أن يبدأ العمل من 
أجل أن تكون فنون القتال المختلطة 

ضمن األلعاب األولمبية”.
والبرامج  الخطط  “إن  سموه  وتابع 
البناء  لمواصلة  الهادفة  التطويرية 
تأتي  البحرينية  بالرياضة  والتنمية 
من ضمن أبرز أهدافها جعل البحرين 
مختلفة  الستضافة  عالميا  مقصًدا 
الفعاليات الدولية، وما كانت السمعة 
في  البحرين  بها  تتمتع  التي  الطيبة 
ه���ذا ال��ص��دد ل��ه أب��ل��غ األث���ر ف��ي منح 
العالم  بطولة  استضافة  المملكة حق 
لفنون القتال المختلطة، الذي يعكس 
القتال  فنون  رياضة  إليه  وصلت  ما 

ان��ت��ش��ار  م��ن  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  المختلطة 
عالمي واسع في وقت قياسي، التي 
تحقق من خالها العديد من النتائج 
ال��م��ش��رف��ة واإلن�����ج�����ازات ل��ل��ري��اض��ة 
سمو  أخينا  دع��م  وس��ط  البحرينية، 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة”.

وأشار سموه “إننا على ثقة  «
كبيرة بالقدرات التي يمتلكها 

سمو الشيخ خالد بن حمد 
واإلمكانيات القيادية التي 

يمتلكها سموه من أجل دعم 
البطولة وإدارتها واإلشراف عليها 
بالصورة المباشرة التي ستوصل 

البطولة إلى تحقيق نجاحات 
أفضل من النسخة السابقة 

التي استضافتها المملكة العام 
الماضي كما أننا على ثقة في 

قدرة الكوادر البحرينية التي 
ستكون فاعلة من أجل تعزيز 
المكتسبات والمحافظة على 

اإلنجازات”.

 سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: البحرين االنطالقة الحقيقية لفنون القتال
األول��م��ب��ي��اد ن��ح��و  الصحيح  ال��ط��ري��ق  ف��ي  ال��ري��اض��ة  ب��ن ح��م��د ج��ع��ل ه���ذه  خ��ال��د 

أكد العب المنتخب الوطني لبناء األجس���ام البطل نادر مال هللا أن اس���تعداداته جارية على قدم وس���اق 
لتمثيل المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة العالم لبناء األجسام التي من المقرر أن تستضيفها مدينة 
بيندروم في إس���بانيا خالل الفترة من 7 حتى 12 من ش���هر نوفمبر المقبل، مؤكًدا أن وتيرة االس���تعدادات 

ترتفع كلما اقترب موعد البطولة.

وق���ال “أخص بالش���كر واالمتن���ان العميقي���ن لقائد 
جال���ة  ممث���ل  والرياضي���ة  الش���بابية  المس���يرة 
المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس 
المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليف���ة على دعمه المس���تمر والامحدود للرياضة 
البحرينية عموًما ورياضة بناء األجسام خصوًصا، 
وتحقي���ق س���موه للق���ب بطول���ة العال���م للترايثلون 
أخيرا بالواليات المتح���دة األميركية إنما هو دافع 
وحافز كبير بالنسبة لنا ولجميع الرياضيين، حيث 
إن ه���ذا اإلنج���از الرياض���ي المش���رف ال���ذي حققه 
قائدنا يدفعنا للتحقيق المزيد والحذو حذو سموه 
ف���ي المش���اركات الرياضي���ة الخارجي���ة م���ن أج���ل 

تش���ريف مملكتنا الحبيبة ورفع علمها عالًيا خفاًقا، 
وأنه ال يوجد مس���تحيل وبالعزيمة واإلصرار على 
تحقي���ق االنتص���ار نتغل���ب على جمي���ع المصاعب، 
وأعاهد س���موه بأن أبذل قص���ارى جهدي للوصول 
لمنص���ات التتويج وتحقيق )الذهب فقط( في عام 

الذهب وتمثيل وطني الحبيب خير تمثيل”.
وكش���ف مال هللا أن اإلعداد الخاص لهذه البطولة 
العالمي���ة بدأ بعد بطولة غرب آس���يا مباش���رة كون 
البطول���ة العالمي���ة مختلف���ة م���ن ناحية المنافس���ة 
وتتطلب إعداد بدني ونفس���ي وذهني خاص، وأن 
البرنامج التدريبي يس���ير وفق الخطة الموضوعة 
للوصول ألفضل مس���تويات االستعداد، وذلك من 
أج���ل تحقي���ق النتيج���ة المش���رفة وصع���ود منصة 

التتويج ورفع علم المملكة الحبيبة وتشريفها في 
هذا المحفل الرياضي العالمي.

وأض���اف البط���ل البحرين���ي ن���ادر م���ال هللا قائ���اً 
“بطول���ة العال���م لبن���اء األجس���ام FIBB تعتب���ر م���ن 
أق���وى بط���والت بن���اء األجس���ام وتجم���ع نخبة من 
أبطال العضات من مختلف دول العالم ويش���رف 
عليه���ا االتح���اد الدول���ي، ل���ذا كل م���ن يش���ارك في 
ه���ذه البطولة ال ب���د أن يصل لها وه���و جاهز تماًما 
حت���ى يكون قادًرا على منافس���ة نجومها، وصعود 
منص���ة التتوي���ج ف���ي بط���والت العال���م ورف���ع علم 
ا  المملك���ة الحبيبة عليها له طعم خ���اص ورائع جدًّ
وش���عور ال يوص���ف، وق���د عش���ت ه���ذه اللحظ���ات 
عندم���ا تمكن���ت م���ن إحراز المرك���ز الثان���ي ببطولة 

غرب آس���يا التي أقيمت عل���ى أرض المملكة خال 
ش���هر مايو الماضي ضمن منافسات فئة وزن 100 
كيلوغرام، وأنا أسعى اليوم وأبذل قصارى جهدي 
في اإلعداد من أجل تكرار هذه اللحظات الجميلة 
وتحقيق ش���عار الذه���ب فقط في عالمية إس���بانيا 

المقبلة”.
وف���ي خت���ام حديث���ه وجه م���ال هللا جزيل ش���كره 
وامتنان���ه لاتح���اد البحرين���ي لرفع األثق���ال وعلى 
رأسه رئيس مجلس اإلدارة سلطان الغانم وجميع 
األعض���اء ومنتس���بي االتحاد واللجن���ة الفنية على 
الدعم الكبير والمساندة المستمرة لجميع الاعبين 
وحرصهم وس���عيهم الحثيث لتذليل العقبات التي 

تواجه الاعبين.
من المقرر أن يشارك البطل نادر مال الله في منافسات الفئة الوزنية 90 كيلوغراًما. ويعتبر  «

البطل البحريني نادر مال الله من أبرز الالعبين البحرينيين في رياضة بناء األجسام، حيث 
حقق المركز السادس في البطولة العربية بمصر العام 2010، المركز األول ببطولة آسيا 

بمنغوليا العام 2011، المركز الثاني في بطولة غرب آسيا بالبحرين العام 2018، ويسعى 
نادر مال اللهالبطل مال الله لمواصلة مشوار العطاء وتحقيق المزيد في البطوالت المقبلة.
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أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

مال اهلل يؤكد الجهوزية ألكبر البطوالت العالمية

ناصر بن حمد يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري
المصري��ة البحريني��ة  والرياضي��ة  الش��بابية  الحرك��ة  بي��ن  تجم��ع  متين��ة  عالق��ات 

اس����تقبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش����ؤون الش����باب رئيس 
المجلس األعلى للش����باب والرياضة رئيس اللجن����ة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزير الشباب والرياضة بجمهورية 
مص����ر العربية أش����رف صبحي، بحض����ور األمين الع����ام للمجلس األعلى 
للش����باب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ووزير شؤون 
الش����باب والرياضة هش����ام الجودر، وسفير جمهورية مصر العربية لدى 

مملكة البحرين السفيرة سهى إبراهيم الفار.

وخال اللقاء، بحث س����مو الش����يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مع الوزير 
التع����اون  تعزي����ز  س����بل  المص����ري 
ومص����ر  البحري����ن  بي����ن  المش����ترك 
ف����ي الجانبين الش����بابي والرياضي 
الوف����ود  بي����ن  الزي����ارات  وتب����ادل 
الشبابية في كا البلدين باإلضافة 
إل����ى تطوي����ر االتفاقيات الش����بابية 
والرياضي����ة المبرم����ة بي����ن البلدين 
الش����قيقين بما يتناس����ب م����ع تطور 
التجرب����ة البحرينية والمصرية في 

المجال الشبابي والرياضي.
وأك����د س����موه أهمي����ة زي����ارة الوزير 
وض����ع  ف����ي  للبحري����ن  المص����ري 
أس����س متين����ة للتعاون البن����اء بين 
البلدين الشقيقين من خال تبادل 
الخب����رات والزيارات ف����ي مجاالت 
الش����باب والرياض����ة، مؤكًدا س����موه 
ح����رص البحرين عل����ى فتح المزيد 
التواص����ل والتع����اون  قن����وات  م����ن 
م����ع مص����ر ف����ي مختل����ف المجاالت 

الشبابية والرياضية.
ون����ّوه س����موه بم����ا يرب����ط البلدي����ن 
الش����قيقين من عاق����ات وثيقة في 

ش����تى المجاالت بما فيها المجالين 
الش����بابي والرياضي، معرًبا س����موه 
ع����ن أمل����ه بتطويره����ا نح����و آف����اق 
رحب����ة من التعاون البن����اء بما يلبي 
ف����ي  الش����باب  وطموح����ات  آم����ال 
البلدين؛ مش����يًرا س����موه إلى أهمية 
تواص����ل اللق����اءات المش����تركة بين 
الش����باب البحرين����ي والمص����ري في 
المجال الش����بابي والرياضي بهدف 
تعمي����ق أواصر التع����ارف والتاقي 

بين الشعبين الشقيقين.
م��ن ج��ان��ب��ه، أش����اد وزي����ر ال��ش��ب��اب 
وال����ري����اض����ة ال���م���ص���ري ب��ال��ج��ه��ود 
البحرين  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��م��ت��م��ي��زة 
ف������ي س���ب���ي���ل رع������اي������ة ال���ح���رك���ة 
أثمرت  وم��ا  والرياضية  الشبابية 
ع��ن��ه م��ن إن���ج���ازات م��ت��م��ي��زة على 
للرياضيين  الفنية  النتائج  صعيد 
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ي���ن ف�����ي ال���ب���ط���والت 
العالمية وأيًضا على صعيد تنظيم 
ال���ب���ط���والت ال��ري��اض��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة 
ب��اإلض��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ن  أرض  ع��ل��ى 
البحريني  الشباب  حققه  م��ا  إل��ى 
مختلف  على  كبيرة  إنجازات  من 

الكبير  العمل  تؤكد  التي  األصعدة 
لقطاع الشباب.

وأش����ار إلى أهمي����ة تطوير عاقات 
البلدي����ن الش����قيقين ف����ي المجاالت 
وتنظي����م  والرياضي����ة  الش����بابية 

العديد من البرامج المش����تركة في 
هذي����ن القطاعي����ن المهمي����ن وف����ي 
كاف����ة المج����االت وتب����ادل الوف����ود 
واالس����تفادة  والرياض����ة  الش����بابية 
من كافة الخبرات في كا البلدين، 

كما أش����اد بتنظي����م مملكة البحرين 
العالم����ي  الش����بابي  للمهرج����ان 
التنمي����ة  أه����داف  لتحقي����ق  األول 

المستدامة.
وهنأ الوزير المصري س����مو الش����يخ 

ناص����ر بن حمد آل خليفة بمناس����بة 
تحقي����ق س����مو للمرك����ز األول ف����ي 
بطولة العالم للرجل الحديدي التي 
اختتم����ت مؤخ����ًرا في مدين����ة كونا 

بالواليات المتحدة األميركية.

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقباًل الوزير المصري
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حضر علي الساعي إلى مقر 
اللجنة اإلشرافية؛ للمراجعة 

بشأن عدم إدراج اسمه ضمن 
المرشحين المقبولين بمحافظة 

المحرق، مستفسرا من اللجنة 
عن أسباب رفض قبول طلبه 

للترشح.

محافظة العاصمة

محافظة المحرق

           عبدالرحمن زيمان يدلي بتصريح للصحافة

حسن علي يراجع للمرة الثانية سبب رفضه 

عفاف الموسوي مترشحة سابعة العاصمة  

العويناتي يطعن في رفض طلبه أمام المحكمة

قضية جنائية تسقط بن رجب من جداول الناخبين

راشد السندي يشير إلى صورته في كشف المترشحين

معصومة عبدالرحيم مستعدة للمنافسة على مقعد سادسة العاصمةخارج المنافسة

شموخ صليبيخ تراجع عدم إدراج اسمها مع لجنة المحرق

الرئيس األسبق حمادة يراجع وجوده ضمن المترشحين

عبدالله بو غمار  يتأكد من اسمه بكشف المترشحين

مترشحة سابعة العاصمة زينب عبداألمير

رئي�س الفريق: را�شد الغائب. 

ال�سحافيون: �سعيد حممد، ليلى 

مال اهلل، �سيد علي املحافظة، 

مروة خمي�س، ح�سن عدوان، 

وحممد املطوع.

امل�سورون: ر�سول احلجريي، خليل 

اإبراهيم، اإ�سماعيل ال�سقاي، واأمين 

يعقوب.
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“البالد” تنفرد بنشر صورة من 
أسباب رفض لجنة الشمالية 

إدراج شخص بكشف 
المترشحين المقبولين. ومن 

أبرز حيثيات قرار اللجنة أنها 
اطلعت على خطاب مكتب 
الجمعيات السياسية، الذي 
تضمن ورود اسم المترشح 
ضمن قائمة أعضاء جمعية 

سياسية منحلة بحكم 
قضائي، وهو أحد أسباب 

المنع من الترشح.

محافظة الجنوبية

محافظة الشمالية

منصور ولؤي وزيد ... يتقبل الله

الفنان إبراهيم بحر يشكو للقاضي سقوط اسمه من قوائم المترشحين ابن “التقدمي” مطمئن.. اسمه موجود

ابتسامة السكران بعد التأكد من إدراج اسمه بكشوفات الناخبين

المترشح عادل العلوي باالسم والصورة موجود

المترشح العالي مقبول.. وسعيد بعد إدراج اسمه

الملفات حبلى بالمفاجآت

المترشحون سعداء بتكنولوجيا “لمس” القوائم

المترشح محمد السيسي البوعينين: النفسية حلوةالمترشح عيسى يوسف الدوسري لإلعالميين: حبيت أسلم عليكم.. ما قصرتوا

عضو اللجنة عبدالله الدوسري: المفات في الحفظ والصون الزايد: األمور في أحسن حال
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تبدأ الشهر المقبل واثقا من نفسك متسلحا 
بالمبادرة.

قد تبدأ دراسة معّينة في هذه األيام تثير 
اهتمامك.

قد يسود سوء تفاهم في محيط العمل لكنك 
تتخطاه.

تعالج مسألة عالقة مع الشريك اليوم.

انتبه وال تتهاون أمام المشروع فالوقت ال يتسع.

تأسف لتصرفات في عملك ال تروق لك.

يمكنك التفكير في حلول جديدة عوضا عن 
االعتماد على الحدس.

تعامل مع اآلخرين بشكل جدي وصريح.

تنام متوترا وتصحو على كومة أعمال وهذا ال 
يناسبك.

ليس من طبعك المواجهة إال أنك تخطط إلنهاء 
المشكلة.

اخرج في نزهة نهاية األسبوع مع األهل.

التزم بتسليم أعمالك في وقتها وال تختلق 
األعذار.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

24 اكتوبر

1930
الرئيس الصيني يعتنق 
الديانة المسيحية. 

شيانج كاي 
شيك أو 

تشانغ كاي 
شيك ولد في 31 

أكتوبر 1887.

أعلنت أصالة االنتهاء من 
تسجيل أغنيتها “الحقيقة”، 

من كلمات بهاء الدين 
محمد، وألحان وليد سعد، 

وتطلقها قريًبا. وظهرت 
النجمة أخيًرا في حفلة 

الهضبة عمرو دياب بإحدى 
القرى السياحية بالساحل 

الشمالي بمصر.

حذرت أس��رة الفنان الراحل عبدالحس��ين عبدالرضا من استغالل اسمه تجارًيا 
من قبل بعض الشركات.

وقال نجل الراحل بش��ار في بيان رس��مي صادر عن مركز الفنون 
“لوح��ظ في اآلون��ة األخي��رة قيام بع��ض الش��ركات التجارية 
داخل الكويت وخارجها باس��تخدام واس��تغالل ووضع الصور 
الش��خصية أو مقاط��ع من األعم��ال الفنية الخاص��ة بالوالد 
الفن��ان المرح��وم عبدالحس��ين عبدالرضا؛ لإليح��اء واإليهام 

بأن تلك الش��ركات والمطاعم والمح��الت التجارية تمتلك حق 
الموافق��ة عل��ى ذلك من قبلن��ا للمنفعة والتربح، وه��و األمر الذي 

يخالف الواقع، ويمثل تعدًيا على حقوق الملكية الفكرية، ويخالف القانون”.

انطل��ق قبل أي��ام تصوير المسلس��ل المحل��ي الجديد “العاصف��ة” في أحد 
المواق��ع ف��ي منطقة بنيد القار، وال��ذي يقوم بإنتاج��ه تلفزيون دولة 

الكويت للموس��م الدرام��ي الجديد، وتنفذه مجموعة الس��الم 
اإلعالمي��ة، وه��و م��ن تألي��ف وبطول��ة الفن��ان عبدالعزيز 
المس��لم، بمش��اركة كوكبة من رواد الفن الكويتي، بينهم 
إبراهي��م الصالل، أس��مهان توفيق، زه��رة الخرجي، إضافة 
إلى عدد من النجوم الش��باب مثل ش��هد الياسين ومحمد 

الش��عيبي، وعدد من األس��ماء الفنية، ويقوم بإخراجه مناف 
عبدالل��ه. عن تلك التجربة يتحدث المخرج عبدال قائال “أتش��رف 

كثيرا بالوقوف خلف الكاميرا أمام هذه األسماء المتميزة”.

احتف��ل الفنانان المصريان أحمد فلوكس وهنا ش��يحة بعقد قرانهما، بعيدا 
عن اإلع��الم والصحاف��ة، وفي أج��واء عائلية بمن��زل العروس وس��ط أهلها 

وش��قيقاتها. واقتصر الحفل على أس��رتي فلوكس وش��يحة، 
وحض��ر المأذون ف��ي الس��اعات األولى من الصب��اح لعقد 

القران. وكان فلوكس قد نفى األسبوع الماضي ما تردد عن 
االرتباط بشيحة، وأعلن في مداخلة تلفزيونية عن مقاضاته 
لمن يرّوج لتلك األخبار، واألمر نفس��ه فعل��ه والده الفنان 

فاروق فلوكس، مما دفع شيحة لحذف متابعة فلوكس من 
حس��اباتها في مواقع التواصل االجتماعي، لكن والدها أعلن منذ 

أيام عن وجود قصة حب.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أج��زاء ثاني��ة م��ن الرعب والح��االت النفس��ية و”األنيميش��ن”

أكثر األفالم المنتظرة للعام 2019 

ينتظر عش���اق هوليوود في الس���ينما العديد من األفالم المقبلة، خصوصا بعد انتهاء موس���م اختيار األفالم في األوس���كار، إذ ينتظر عش���اق الس���ينما األجزاء الجديدة، وكذلك جديد 
أفالم الرعب والكارتون، وخصوصا تلك التي تنتجها استديوهات مارفل. في هذا التقرير رصد لجديد أفالم العام 2019 المنتظرة من هوليوود والمترقبة بشدة في العام المقبل:

It: Chapter Two

“ن���ادي الخاس���رين” تجمي���ع  يق���رر أعض���اء 
رأس���هم  مس���قط  إل���ى  والع���ودة  أعضائ���ه، 
لمواجهة “الش���يء” من جدي���د بعد 27 عاًما 
ج المرعب.  م���ن لقاء م���ع بيني واي���ز، المه���رِّ
وهو م���ن بطولة جيس���يكا شاس���تاين وبيل 

سكاسغارد وجايمس ماكفوي.

Glass

Ubreak� سلس���لة م���ن  الثال���ث   للج���زء 
able يخرجه���ا ناي���ت ش���ايماالن ويض���م 3 
ش���خصيات رئيس���ة: إرهاب���ي عاج���ز اس���مه 
اليج���اه برايس )يدعى ب���� mr Glass( وبطل 
خ���ارق كبير في الس���من اس���مه دافي���د دان، 
ورجل يعان���ي من تخبط في الهوية اس���مه 
كيف���ن. ه���ذه الم���رة الس���يد غ���اس وكيف���ن 
سيجتمعان من أجل محاربة أعداء قدامى. 
الجميع بانتظار الفيلم؛ خصوًصا أنه ال يضم 
ش���خصيات س���يئة أو جي���دة بالمطلق فلكل 
منه���ا الجانب���ان ف���ي تفاصيله���ا. الفيل���م من 
بطول���ة ب���روس ويليس وجايم���س ماكفوي 

وسامويل ال جاكسو وساره باولسون.

Captain Marvel

 Captain جديد مارف���ل في 2019 بعن���وان
Marvel وه���و يرتكز على ش���خصية كارول 
دانف���رز )تلع���ب دورها النجم���ة الحائزة على 

اوس���كار ب���ري الرس���ون( من قص���ص مارفل 
المصورة. 

الفيل���م م���ن توزيع وال���ت ديزني س���توديوز 
موش���ن بيكشرز. من المقرر أن يكون الفيلم 
الواحد والعش���رين من سلس���لة عالم مارفل 

.)MCU( السينمائي

 How to Train Your Dragon:

The Hidden World

ف���ي الوقت الذي يحق���ق فيه هيكوب حلمه 
بإنش���اء يوتوبي���ا للتناني���ن تنع���م بالس���ام، 
يتس���بب االكتش���اف غي���ر الفاعل في رس���م 
يتصاع���د  وعندم���ا  بالغض���ب،  مليئ���ة  ليل���ة 

الخط���ر في الداخ���ل، ويخضع عهد هيكوب 
عل���ى  يصب���ح  لاختب���ار،  للقري���ة  كرئي���س 
كل م���ن التني���ن والف���ارس اتخ���اذ ق���رارات 
مس���تحيلة إلنق���اذ نوعهم. الفيل���م بأصوات 

كيت بانش���يت وجوناه هيل وكيت 
هارينغتون.

Dumbo

عودة أش���هر فيل في السينما 
بتقني���ة المحاكاة الحركية 

الكاسيكية  للقصة 
“دامب���و” وال���ذي 

ف���ي  أنت���ج 

1941، إذ نج���د فيه أن هولت فارير )كولين 
فاريل( وهو نجم سيرك سابق تنقلب حياته 
رأًسا على عقب بعدما يعود من الحرب. ثم 
يقوم مالك الس���يرك ماكس ميديسي )داني 
ديفيتو( بانتق���اء هولت لرعاية فيل حديث 
ال���والدة ضخ���م األذني���ن بش���كل مبال���غ فيه 
لدرج���ة تجعله أضحوك���ة للعديدين. وبينما 
يتأث���ر رب���ح الس���يرك بقص���ة أذن���ي دامب���و، 
لدي���ه  دامب���و  أن  هول���ت  أطف���ال  يكتش���ف 
القدرة على الطيران؛ وهو األمر الذي يتغير 
بعده كل شيء. الفيلم كذلك من بطولة ايفا 

غرين ومايكل كيتون.

Godzilla: King of the Monsters

يتاب���ع الفيل���م الجه���ود الحثيث���ة التي تقوم 
المعني���ة  الس���رية  الجمعي���ات  إح���دى  به���ا 
مجموع���ة  تواج���ه  حينم���ا  بالحيوان���ات 
فيه���م  بم���ا  الضخم���ة  الوح���وش  م���ن 
غودزي���ا  الهائ���ل  الديناص���ور 
الداخل في صدام هائل مع كل 
م���ن موث���را ورودان، مما يترك 
البشرية أمام مصير مجهول. 
الفيل���م المنتظ���ر م���ن بطولة 
س���الي هوكين���ز وفي���را 
وميل���ي  فارميغ���ا 

بوبي براون.

المناخي���ة  األج���واء  اعت���دال  م���ع 
ف���ي المملك���ة، تعيد هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة واآلث���ار بدًءا م���ن منتصف 
ع���روض  تقدي���م  الج���اري  أكتوب���ر 
قلع���ة  بموق���ع  والض���وء”  “الص���وت 
ف���ي  أي���ام   3 بمع���دل  البحري���ن، 
الخمي���س،  )الثاث���اء،  األس���بوع 
والجمع���ة(، إذ يب���دأ الع���رض باللغ���ة 
 6 الس���اعة  تم���ام  ف���ي  اإلنجليزي���ة 
مس���اًء، يتبع���ه ف���ي تمام الس���اعة 7 

مساًء العرض باللغة العربية.

الص���وت  مش���روع  ويس���تعرض 
اإلنس���انية  الذاك���رة  والض���وء 
عل���ى  م���ّرت  الت���ي  للحض���ارات 
البحرين، من خ���ال عرض تفاعلي 
مباش���ر ي���روي تاري���خ األرض عب���ر 
تجربة صوتي���ة مرئية مميزة تأخذ 
الماض���ي  إل���ى  رحل���ة  ف���ي  ال���زوار 
ُبع���ًدا  وتضي���ف  للمملك���ة،  العري���ق 
جمالًي���ا عل���ى أول المواق���ع األثرية 
البحريني���ة المس���جلة عل���ى قائم���ة 

التراث اإلنساني العالمي.

عروض الصوت والضوء بقلعة البحرين
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 1936
ألمانيا تعترف بملك إيطاليا فكتور عمانوئيل الثاني امبراطورا على اثيوبيا.

 1941
الحرب العالمية الثانية: القوات األلمانية تحتل مدينة خاركوف السوفياتية.

1945
انضمام كل من مصر والمملكة العربية السعودية إلى األمم المتحدة.

 1980
الحرب العراقية اإليرانية: القوات العراقية تحتل مدينة خورمشهر.

 1986
قطع العاقات بين دمشق ولندن بعد محاولة اعتداء في هيثرو.
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مبارك نجم يدشن ألبوم “أغاني المرأة البحرينية الشعبية”

سجلت كيرا نايتلي بعض التحفظات على أفالم الرسوم المتحركة  «
المنتجة من شركة Disney، رغم أنها تتمتع بشعبية واسعة بين الكبار 

والصغار، على حد سواء. وقالت كيرا لدى حلولها ضيفة على برنامج 
المذيعة إلين ديجينريس، إنها تمنع ابنتها من مشاهدة هذه األفالم؛ 

ألن أفكارها ال تدعم مفهوم تمكين المرأة في المجتمع.

ضمن مهرجان البحرين الدولي للموسيقى السابع والعشرين، يستضيف متحف البحرين الوطني عند الساعة السابعة مساًء اليوم األربعاء حفل تدشين ألبوم “أغاني المرأة 
البحرينية الشعبية” لمبارك نجم.

 ويأت����ي ه����ذا النش����اط بالتع����اون مع مكتب 
قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى 
األمي����رة  الملك����ي  الس����مو  صاحب����ة  للم����رأة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
ويع����د مب����ارك نجم أحد أب����رز الملحنين في 
البحري����ن والعال����م العربي، حي����ث قدم عبر 
مش����واره الفن����ي ع����دًدا كبي����را م����ن األلحان 
عش����رات  ف����ي  تكريم����ه  وت����م  الناجح����ة، 
المحاف����ل المحلي����ة والدولي����ة. ب����دأ تألي����ف 
الموس����يقي وه����و ل����م يتجاوز س����ن ال����� 13، 
ونس����ُبت إليه النقلة النوعية التي ش����هدتها 
بمملك����ة  للش����رطة  الموس����يقية  الفرق����ة 
البحري����ن، إذ ط����ّور للفرق����ة أس����لوًبا خاًص����ا 
ممي����ًزا ومقطوع����ات موس����يقية عس����كرية 
فريدة ذاع صيتها على الصعيدين المحلي 

والدولي. 
ويعتبر مب����ارك أيضا من أعالم الموس����يقى 
الش����عبية في الوقت الحاض����ر وله مؤلفات 
موسيقية وأوراق أكاديمية كثيرة في هذا 

المجال. 
وال ي����زال جدول المهرجان حافاًل بالبرامج 

للجمه����ور  م  ُتق����دَّ الت����ي  المنوع����ة  الفني����ة 
عب����ر منص����ات الثقاف����ة المتع����ددة. فالصالة 
الثقافي����ة تس����تعد الس����تقبال حف����ل الفنانة 

نبيل����ة مع����ن م����ن المملك����ة المغربي����ة ي����وم 
25 أكتوب����ر وحف����ل الفنان����ة الس����ورية وعد 

بوحّسون يوم 26 أكتوبر. 

وس����يكون ختام مهرج����ان البحرين الدولي 
للموس����يقى الس����ابع والعش����رين في مدينة 
األكاديم����ي  يس����تعرض  حي����ث  المح����ّرق، 
والباح����ث البحريني جاس����م بن حربان في 
محاض����رٍة من دار المحّرق ي����وم 27 أكتوبر 
الغنائ����ي  البحرين����ي  الت����راث  رحل����ة   2018

النسائي، يرافقها عرض فني مباشر.
كم����ا يواصل مع����رض “سينكوبيش����ن” الذي 
أقيم على هامش مهرجان البحرين الدولي 
للموس����يقى السابع والعش����رين، فتح أبوابه 
في مركز الفنون حتى 31 أكتوبر الجاري.

وتش����كر هيئة البحري����ن للثقافة واآلثار كال 
 The Daily( م����ن صحيف����ة ديل����ي تريبي����ون
البحري����ن،  ف����ي  مرحب����ا  مجل����ة   ،)Tribune
أوالاله  ومجل����ة   )fact( فاك����ت  مجل����ة 
)OHLALA( لدعمه����م اإلعالم����ي لفعالي����ات 
وللمزي����د  الموس����يقى.  مهرج����ان  وأنش����طة 
م����ن المعلوم����ات ح����ول المهرج����ان وغي����ره 
من أنش����طة هيئة البحري����ن للثقافة واآلثار 
يمك����ن زي����ارة موق����ع الهيئ����ة عل����ى ش����بكة 

.)www.culture.gov.bh( اإلنترنت

 األربعاء
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يشهر “مسدسا” بوجه معلمته
انتش���ر مقط���ع فيدي���و ص���ادم يظه���ر في���ه تلمي���ذ وهو يش���هر 
مسدس���ا مزيفا بوجه معلمته، مهددا إياها أمام الطالب، أثناء 
إلقائها الدرس في إحدى مدارس العاصمة الفرنسية، باريس.

ويظه���ر المقطع بوضوح كيف وقف التلميذ موجها المس���دس 
إل���ى رأس المدرس���ة، في حي���ن أمرها بتس���جيله “حاضرا” في 

سجل الحضور وليس “غائبا عن الدرس”.
كم���ا ظهر في الفيدي���و طالب آخر وهو يقوم بحركات وتعابير 
فظ���ة تس���تهدف المعلم���ة، ف���ي ن���وع م���ن الم���ؤازرة لصاح���ب 
“المس���دس”، بينم���ا يقوم بعض الطالب بالضحك واالس���تهزاء 

بالمدرسة المرتبكة.
ودفع���ت الحادثة األجهزة األمنية للتدخل وإلقاء القبض على 
الطالبي���ن، إذ م���ن المق���رر أن يمث���ال أم���ام المحكمة ف���ي نهاية 

األسبوع الجاري.
وفي السياق نفسه، أثارت الحادثة الغريبة ردود فعل واسعة 
النطاق في عموم فرنسا، إذ طالب الكثير من الناس السلطات 
برد حازم وعقاب صارم للطالبين، كذلك لكل من يستخدم لغة 

القوة في تهديد المدرسين.
وف���ي تعليقه على الموقف، أش���ار الرئيس الفرنس���ي إيمانويل 
ماك���رون إل���ى أن الح���ادث “غي���ر مقب���ول”، بينم���ا أم���ر وزارتي 
الداخلي���ة والتعلي���م باتخاذ اإلج���راءات الالزمة في ما يخص 

القضية.

قال���ت ش���ابة أميركي���ة )21 عام���ا( إنها 
قررت أن تس���امح والدتها التي كادت 
ت���زال  م���ا  وه���ي  بقس���وة  تقتله���ا  أن 

رضيعة حديثة الوالدة.
وأوضح���ت توري ويلف���ورد، من والية 
البيولوجي���ة  أمه���ا  أن  ميسيس���يبي، 
كانت ق���د ألقت بها في س���لة مهمالت 
مليئ���ة بالنمل عندما كان عمرها بضعة 
أيام، قبل أن يجدها شاب في الظلمة؛ 

لينقذها من موت محتم.
وعندما جرى إسعافها، أوضح األطباء 
أن فرصه���ا ف���ي النج���اة قليل���ة للغاية، 
وفي هذا الصدد تقول ويلفورد “كانت 

معجزة أن أبقى على قيد الحياة”.

وصفت الشاب الذي أنقذ حياتها،  «
وأضحى الحقا أخاها بالتبني بـ 
“مالكها الحارس”، مشيرة إلى 

أنها علمت بقصتها المأساوية 
قبل 4 سنوات فقط، بحسب ما 

ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

أن  بريطان���ي  سياس���ي  ق���رر 
ف���ي  غريب���ة  بجول���ة  يق���وم 
مدين���ة ليتش���فيلد خ���الل حملته 
االنتخابي���ة بذريع���ة جم���ع تب���رع 

لصالح جمعية خيرية.
وتج���رد النائ���ب المحافظ مايكل 
فابريكان���ت، البال���غ م���ن العمر 68 
عام���ا، م���ن كل مالبس���ه قب���ل أن 
يق���ود دراجة هوائي���ة في “جولة 
خيرية” ضمن دائرته االنتخابية، 
ح���ث  مص���ور،  مقط���ع  وخ���الل 
فابريكان���ت متابعي���ه على مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي أن يحذوا 
ح���ذوه في ذل���ك، واصفا م���ا قام 
به بأنه عمل رائع للغاية، بحس���ب 

موقع “سكاي نيوز”.

الكثير من متابعي فابريكانت   «
على مواقع التواصل انتقدو 

ما قام به، فيما كتب أحدهم 
ساخر: “هل يمكننا التبرع 

حتى ال تظهر عاريا مرة 
أخرى”.

تغفر ألمها التي 
رمتها وهي 

رضيعة

نائب بريطاني 
يقود دراجته عاريا

حي���ن يس���مع الناس بأضرار التل���وث، فإن أول ما يخطر ببالهم هو س���حب الدخان 
الكثيف���ة ذات التأثي���رات الس���لبية عل���ى الصحة، لكن م���ا ال يعرفه كثي���رون هو أن 

تلوث الضجيج، ال يقل خطورة عن أشكال التلوث األخرى.

النف���س  عل���م  ف���ي  الباح���ث  ويق���ول 
بجامعة كوين ماري البريطانية س���تيفن 
ستانس���فيلد، إن اإلنس���ان ال���ذي يتعرض 
لمس���توى مرتف���ع م���ن الضوض���اء أكث���ر 
عرض���ة لإلصاب���ة باضطراب���ات صحي���ة 
مث���ل ارتفاع ضغط الدم وتراجع حاس���ة 

السمع وأمراض القلب والسمنة.
ه���ذه  أيامن���ا  ف���ي  الن���اس  ويتع���رض 
للضجيج في أماكن عدة مثل الش���وارع، 
والس���ينما،  الموس���يقى  ن���وادي  وبع���ض 
إضاف���ة إلى تش���غيل الموس���يقى بصوت 

مرتفع في سماعات الهواتف الذكية.

افتتح أمس الثالثاء في جنوب الصين وبطول وصل ل� 55 كيلومترا، أطول جسر 
بح���ري ف���ي العالم، ليربط بذلك كال من هونغ كونغ، وماكاو، ومدينة تش���وهاي في 

مقاطعة قوانغدونغ. 

وس���تفتتح حركة الم���رور المجانية على 
الجس���ر اليوم األربعاء، وس���يقلل الجسر 
من عدد س���اعات الس���فر بين هونغ كونغ 
وتشوهاي من 3 ساعات إلى 30 دقيقة.

ويصل وزن الجس���ر ألكث���ر من 400 ألف 

طن، وه���و مجهز لتحم���ل أعاصير قوية 
وبس���رعة ري���اح تزيد ع���ن 300 كيلومتر 
في الس���اعة، إضافة لهزات أرضية تصل 
قوته���ا ل���� 8 درجات، وتصل مدة الجس���ر 

الخدمية ل� 120 عاما.

ق���ررت ش���ركة “كري���زي” الياباني���ة دفع روات���ب إضافي���ة لموظفيها الذي���ن يتبعون 
أنماط���ا صحي���ة للنوم. ففي حال النوم ل� 6 س���اعات في اليوم على مدار 5 أيام في 

األسبوع، سينال 500 ين.

وف���ي ح���ال ن���ام الموظ���ف أكث���ر م���ن 6 
س���اعات فإن���ه س���يتلقى على الف���ور ألف 
نقط���ة، وس���يتم دف���ع ه���ذه المبال���غ على 
ق���د  الش���ركة  وكان���ت  مكاف���آت.  ش���كل 
قام���ت في وق���ت س���ابق بتأمي���ن طعام 
صح���ي لموظفيه���ا؛ م���ن مب���دأ الحف���اظ 

عل���ى صحته���م. وف���ي إحصائي���ة قامت 
به���ا جامع���ة كيتاس���اتو الياباني���ة، ف���إن 
االقتصاد الياباني يخس���ر سنويا حوالي 
3.5 تريلي���ون ي���ن أي م���ا يع���ادل حوالي 
31 ملي���ار دوالر؛ بس���بب مش���اكل تتعلق 

بالنوم.

التلوث السمعي يسبب األمراض

أطول جسر بحري في العالم

شركة تدفع لموظفيها من أجل النوم

بعد غياب نحو 15 عاما تعود المطربة اللبنانية ماجدة الرومي للغناء في دار 
األوبرا المصرية من خالل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي ينطلق 

في دورته 27 في شهر نوفمبر المقبل. والمهرجان الذي تأسس في 1992 هو 
األقدم عربيا الذي يتخصص في إحياء التراث الموسيقي، ويجذب أعذب 
األصوات من داخل مصر وخارجها. وقالت مدير المهرجان جيهان مرسي 
إن ماجدة الرومي ستحيي حفل ختام المهرجان في 12 نوفمبر مصاحبة 

أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة نادر عباسي.
يتكون الجسر من بنية معقدة بعضها سطحي بطول يصل لـ 22.9 كيلومترا، ونفق تحت 

الماء بطول 6.7 كيلومترات، إضافة لعدد من الجزر االصطناعية

تداعيات الفياضانات في بلدة تريب، في فرنسا )اف ب(

حصل���ت نادلة أميركية محظوظة على بقش���يش س���خي، بعدما أحضرت 
زجاجتي���ن م���ن الم���اء لزبون كريم، يحرص على مس���اعدة الناس بش���كل 

منتظم في والية نورث كارولينا.
وبحس���ب ما نقل موق���ع “فوكس نيوز”، فإن رجال يملك قناة ش���هيرة في 
موق���ع يوتي���وب، ت���رك 10 آالف دوالر للنادل���ة، وكتب عل���ى ورقة بجانب 

المال مالحظة قال فيها “شكرا على الماء اللذيذ”.
وتق���ول ألين���ا كوس���تر، وه���ي نادل���ة وطالب���ة بالجامعة، إنه���ا فوجئت في 
البداي���ة، واعتق���دت أن المس���ألة ق���د تك���ون مج���رد مزح���ة؛ ألن الزبائن ال 

يتركون هذا القدر من البقشيش في العادة.
وأضاف���ت أن زمالءه���ا في العمل من الطلبة الذين يحتاجون بش���دة إلى 

المال، ولذلك فإنها ستتقاسمه معهم.

سبق للزبون الكريم، الذي ينشر مقاطع فيديو في قناة يوتيوب،  «
يصل عدد مشتركيها إلى 8.8 مليون، أن ساعد عددا من األشخاص. 
وفي إحدى اللحظات اإلنسانية المؤثرة، التقى متشردا في الشارع 

بصورة عشوائية وقدم له 10 آالف دوالر مساعدة.

“بقشيش سخي” بعد طلب بسيط

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أكد مراقبون فرنسيون أنها ليست المرة األولى  «
التي يهدد ويهان فيها األساتذة في مدارس فرنسا 

عموما، وفي تلك المدرسة خصوصا، والذي يؤكد 
ما سبق، هو أن إدارة المدرسة لم تتحرك وتبلغ 

الشرطة عن الحادثة األخيرة، مباشرة بعد وقوعها.

ليست األولى

صورني... وانشر

حق���ق كاريكاتي���ر الزمي���ل ط���ارق 
البح���ار التفاع���ل األكب���ر أمس من 
جانب متابعي إنس���تغرام “البالد”، 
سواء من حيث مرات اإلعجاب أو 
عدد التعليقات، إذ أكد أكثرهم أن 
فك���رة الكاريكاتير موفقة. واعتبر 
 azizahmadi005@ المس���تخدم 
اس���تغلوا  المترش���حين  بع���ض  أن 
لالس���تعراض،  األمط���ار  هط���ول 
وكأنهم قادرون على “حل مشاكل 

الكون بأفكارهم اإلبداعية”.

كريس���تيانو  البرتغال���ي  النج���م  لف���ت 
رونال���دو األنظار خالل مؤتمر صحفي 
مس���اء اإلثنين، لك���ن بأمر بعي���د تماما 
عن ك���رة القدم. فف���ي المؤتمر، ارتدى 
مرصع���ة  فاخ���رة  س���اعة  رونال���دو 
باأللماس، قال���ت صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية إن س���عرها يقدر بنحو 1.5 
ملي���ون دوالر. ويب���دو أن رونالدو كان 
حريص���ا على اس���تخدام يده اليس���رى 
خالل المؤتمر إلظهار س���اعته الثمينة، 
المصوري���ن  عدس���ات  جذب���ت  الت���ي 
وانتشرت صورها في وسائل اإلعالم.
وق���ال خبي���ر المجوه���رات البريطاني، 
جوزي���ف فروس���ت، إن الس���اعة الت���ي 
ارتداه���ا رونال���دو م���ن مارك���ة “فرانك 

مولر”، واصفا إياها بالنادرة.

يعشق مهاجم ريال مدريد  «
اإلسباني السابق اقتناء 

اإلكسسوارات الثمينة، وشوهد 
من قبل يرتدي ساعة “جاكوب 

آند كو” قيمتها تقترب من الـ 130 
ألف دوالر.

ساعة رونالدو 
بـ 1.5 مليون دوالر
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