
Rkbinz
38055551

 241 - 240
  245 - 244 - 243 - 242

248 - 247 - 246

المجمعات

محافظة المـحـرق
7عراد وحالتي النعيم والسلطة

# الشباب_يقدر

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
32 صفحة - 200 فلس

عسكر - ألبا

المنامة - بنا

حقق���ت ش���ركة ألمنيوم البحري���ن )ألبا( صافي 
أرب���اح بقيم���ة 14.3 مليون دين���ار  خالل الربع 
الثال���ث م���ن الع���ام 2018 وذل���ك مقاب���ل 25.8 
ملي���ون دينار  لنف���س الفترة  2017، مس���جلة 
انخفاض���ًا بنس���بة 44 % ع���ن الس���نة الس���ابقة 
نظ���رًا الرتفاع أس���عار األلومينا )زيادة بنس���بة 

60 % على أساس سنوي(.

14.3 مليون دينار أرباح “ألبا”

العاهل: دعم سمو رئيس الوزراء للمبادرات أنجحها
ال���ن���ه���ض���ة ت����ع����زي����ز  ف�����ي  س�����م�����وه  ب����رئ����اس����ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة  ب���������ارز  دور 
س��م��و رئ���ي���س ال��������وزراء: دع����م ج���ال���ة ال��م��ل��ك ب���اع���ث ن��ح��و م���زي���د م���ن اإلن���ج���ازات

أش���اد عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك 
الكبي���ر  بال���دور  ب���ن عيس���ى آل خليف���ة  حم���د 
ال���ذي تضطل���ع ب���ه الحكوم���ة برئاس���ة صاحب 

الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء في تبني الرؤى 
واالس���تراتيجيات الت���ي تع���زز مس���ار النهض���ة 

والتطور في المملكة.
وكان جالل���ة المل���ك قد قام بزي���ارة إلى رئيس 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 

بن س���لمان آل خليفة  وذلك بقصر سمو رئيس 
ال���وزراء بالرف���اع. وأك���د جالل���ة المل���ك أهمي���ة 
الملتق���ى الحكوم���ي وال���ذي ُيعد أح���د النماذج 
المبتك���رة ف���ي تطوي���ر العمل الحكوم���ي وأحد 
العناصر التي ش���كل دعم س���مو رئيس الوزراء 

لها نجاحا ألهدافها ومبادرة مش���كورة من ولي 
العهد نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئيس 
مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأعرب صاحب الس���مو الملك���ي رئيس الوزراء 

عن عظيم ش���كره إل���ى صاح���ب الجاللة عاهل 
الب���الد عل���ى زي���ارة جاللت���ه الكريم���ة وعلى ما 
يبدي���ه جاللت���ه م���ن دع���م وإس���ناد مس���تمرين 
مس���يرة  ف���ي  بدوره���ا  لالضط���الع  للحكوم���ة 
العم���ل الوطن���ي، مؤكدا س���موه أن ه���ذا الدعم 

س���يظل دوما باعث���ا نحو مزيد م���ن اإلنجازات 
الحكومي���ة الت���ي تعزز مس���ار التنمي���ة وترتقي 
بالواقع الخدمي المقدم للمواطن، الفتا س���موه 
إلى العزم األكيد عل���ى مواصلة العمل لتحقيق 

األهداف الوطنية المنشودة.

جاللة الملك في زيارة لسمو رئيس الوزراء
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تيم موريالشيخ دعيج بن سلمان

جائزة “مجلس التنمية”بالغ ضد صنقور

تسّلمت النيابة العامة بالًغا  «
ا ضد المترشحة المشطوبة  جنائيًّ

نجاح صنقور، بعد توجيهها 
عبارات مشينة تسببت بالحرج 
واالزدراء للشاكي. وقّدم مكتب 

ل من قبل  المحامي الموكَّ
الشاكي البالغ.

حصل مجلس التنمية االقتصادية  «
في البحرين على جائزة دولية 

رفيعة المستوى لتميزه في 
جذب االستثمارات إلى المملكة، 

وجهوده لتعزيز االستثمار في 
القطاعات التي تنمي اقتصاد 
البحرين وتحقق له االستدامة.
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تفوقت على نحو 300 مش��ارك من 25 دولة بكأس العالم للطيران الحر

فاطمة بنت أحمد األولى خليجيا

المنامة - بنا

ف���ي إنجاز رياضي دولي، فازت الش���يخة فاطمة 
بنت أحمد آل خليفة بالمركز األول في مسابقات 
العاش���رة  والمرتب���ة  الخليجي���ة  للفئ���ة  الف���ردي 
عالمي���ا ضم���ن منافس���ات كأس العال���م للطي���ران 
الح���ر الداخلي الذي تس���تضيفه مملك���ة البحرين 
خ���الل الفت���رة 25 إلى 28 أكتوب���ر الجاري، حيث 
اس���تطاعت تحقيق هذا اإلنج���از الفريد متفوقة 
عل���ى ع���دد كبي���ر م���ن المش���اركين ف���ي البطول���ة 

يمثلون أكثر من 300 مشارك من 25 دولة.

واكدت الشيخة فاطمة بنت أحمد آل  «
خليفة أن المرأة والفتاة البحرينية 
تعيش حاليا ازهي عصورها، وأنها 

بفضل اهتمام القيادة بها وتشيجعها 
لها تبوأت أعلى المناصب وحققت 

العديد من المنجزات محليا وإقليميا 
ودوليا بما يعبر عن الوجه الحضاري 

الشيخ محمد بن راشد يكرم الشيخة فاطمة بنت أحمدللبحرين وشعبها.



العاهل: دور بارز للحكومة برئاس��ة سمو رئيس الوزراء في تعزيز النهضة

خطى ثابتة نحو مزيد من التنمية

ق���ام عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة بزي���ارة إل���ى  
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة  وذلك بقصر 
سمو رئيس الوزراء بالرفاع. وقد استعرض 
جالل���ة العاه���ل مع صاح���ب الس���مو الملكي 
رئيس الوزراء ع���ددا من الموضوعات ذات 
الصل���ة بالش���أن المحل���ي، وأك���د جاللت���ه أن 
مملكة البحري���ن ماضية بعون هللا وبخطى 
ثابت���ة نح���و مزي���د م���ن التنمي���ة والتطوي���ر 
إش���راقا  أكث���ر  بمس���تقبل  األم���ل  يحدوه���ا 
بعزيمة أبنائها وإسهامهم الفاعل في مسيرة 
العمل الوطني. واشاد جاللته بالدور الكبير 
ال���ذي تضطلع به الحكومة برئاس���ة صاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء ف���ي تبن���ي 
ال���رؤى واالس���تراتيجيات التي تعزز مس���ار 
النهض���ة والتطور في المملك���ة. وأكد جاللة 
المل���ك أهمية الملتقى الحكومي والذي ُيعد 
أح���د النم���اذج المبتك���رة في تطوي���ر العمل 
الحكوم���ي وأح���د العناصر التي ش���كل دعم 
س���مو رئيس ال���وزراء له���ا نجاح���ا ألهدافها 
ومب���ادرة مش���كورة م���ن ول���ي العه���د نائ���ب 
القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، الفت���ًا جاللته 
إل���ى أن المس���ار التصاع���دي ف���ي التطوي���ر 
الذي تتبناه الحكومة برؤى صاحب الس���مو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء وإس���ناد صاح���ب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  يبعث 
على االرتياح وينعكس إيجابا على مستوى 

وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد أع���رب صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء ع���ن عظي���م ش���كره إل���ى  صاح���ب 
الجالل���ة عاه���ل الب���الد عل���ى زي���ارة جاللته 
الكريم���ة وعل���ى م���ا يبديه جاللت���ه من دعم 
للحكوم���ة لالضط���الع  وإس���ناد مس���تمرين 
بدورها في مس���يرة العم���ل الوطني، مؤكدا 
س���موه أن ه���ذا الدع���م س���يظل دوم���ا باعثا 
الحكومي���ة  اإلنج���ازات  م���ن  مزي���د  نح���و 
الت���ي تع���زز مس���ار التنمية وترتق���ي بالواقع 
الخدمي المقدم للمواطن، الفتا س���موه إلى 
العزم األكي���د على مواصل���ة العمل لتحقيق 

األهداف الوطنية المنشودة.

المنامة - بنا

جاللة الملك في زيارة لسمو رئيس الوزراء 
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المنامة -بنا

اجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
اتصاالً هاتفيًا بممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب 
رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
البحريني���ة س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة بمناس���بة قدوم 

مولود سموه )حمدان(.

قـــــرة عينكــم بـ “حمـــدان”
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جاللة الملك يهنئ 
سمو الشيخ ناصر 

بالمولود

سمو الشيخ ناصر بن حمد

29 أكتوبر 2018 االثنين
20 صفر 1440

وف���ي االتص���ال، أع���رب 
جاللة الملك عن خالص 
تهانيه وتبريكاته لس���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد 
آل خليف���ة عل���ى ما أنعم 
به هللا س���بحانه وتعالى 
بالمول���ود  س���موه  عل���ى 
العزي���ز “حم���دان”، داعيا 
جاللته المولى عز وجل 
يس���بغ  أن يحفظ���ه وأن 
الصح���ة  موف���ور  علي���ه 
يجعل���ه  وأن  والس���عادة 
قرة عين لسموه وجميع 
الكريم���ة  العائل���ة  أف���راد 
حيات���ه  ف���ي  ويوفق���ه 
العل���م  تحصي���ل  وف���ي 
الناف���ع لخدم���ة مجتمعه 

ووطنه.

جاللة الملك: الملتقى 
نموذج مبتكر ونجاحه 
بدعم من سمو رئيس 

الوزراء وبمبادرة من 
سمو ولي العهد 

سمو رئيس الوزراء: 
 الدعم سيظل 

 دوما باعثا 
 نحو مزيد 

من اإلنجازات

البحرين تهنئ تركيا 

بالعيد الوطني
المنامة - بنا

الجاللة  البالد صاحب  عاهل  بعث 
خليفة  آل  عيسى  ب��ن  حمد  الملك 
ال�����وزراء ص��اح��ب السمو  ورئ��ي��س 
سلمان  ب��ن  خليفة  األم��ي��ر  الملكي 
ن��ائ��ب  ال���ع���ه���د  ال خ��ل��ي��ف��ة وول������ي 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
السمو  ال������وزراء ص��اح��ب  م��ج��ل��س 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئيس  إل���ى  تهنئة  ب��رق��ي��ة  خليفة، 
ج���م���ه���وري���ة ت���رك���ي���ا رج�����ب ط��ي��ب 
الوطني  اليوم  بمناسبة  أردوغ��ان، 
ل���ب���الده، أع���رب���وا ف��ي��ه��ا ع��ن أطيب 
تهانيهم وتمنياتهم للرئيس التركي 

بهذه المناسبة الوطنية.
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اس���تقبل رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بقصر القضيبية أمس نائب رئيس جمهورية 
الشيش���ان الصديق���ة للش���ؤون األمني���ة نائب رئيس مؤسس���ة الحرس الوطن���ي الفيدرالي لش���ؤون جمهورية الشيش���ان دانييل 
مارتينوف يرافقه الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة، والذي يزور مملكة البحرين حالًيا لحضور فعاليات بطولة كأس 

العالم الثالث للطيران الحر الداخلي التي تستضيفها المملكة.

وخالل اللق���اء، رحب صاحب الس���مو الملكي 
رئيس الوزراء بزي���ارة نائب رئيس جمهورية 
الشيشان للش���ئون األمنية والوفد المرافق له 
إلى مملكة البحرين، معربا سموه عن سعادته 
به���ذه الزيارة التي تعزز التع���اون بين البلدين 

الصديقين.
ونقل نائب رئيس جمهورية الشيشان لسموه 
تحي���ات وتقدير رئي���س جمهورية الشيش���ان 
رمضان قاديروف وتمنيات���ه لمملكة البحرين 
بدوام الرفعة والتقدم، ووجه لس���موه الدعوة 
لزيارة جمهورية الشيش���ان، فيما كلفه س���موه 
بنق���ل تحياته إلى رئيس الشيش���ان وتمنياته 
لجمهورية الشيش���ان وش���عبها الصديق بمزيد 
م���ن التط���ور واالزده���ار. وأش���اد س���موه بم���ا 
وصل���ت إلي���ه العالق���ات بين مملك���ة البحرين 
وجمهورية الشيش���ان من مستويات متقدمة 
م���ن التع���اون الت���ي تترج���م م���ا يرب���ط بي���ن 

البلدي���ن من عالقات قوية ومتميزة في كافة 
المج���االت. وأك���د س���موه أن مملك���ة البحرين 
حريص���ة عل���ى توس���يع أط���ر التع���اون البن���اء 
والمثمر مع جمهورية الشيش���ان، الس���يما في 
معرب���ا  واالقتصادي���ة،  التجاري���ة  القطاع���ات 
س���موه ع���ن تطلع���ه إل���ى أن تش���هد المرحل���ة 
المقبلة مزيدا من العمل المشترك الذي يرتقي 

بالعالقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
م���ن جانب���ه، أع���رب نائ���ب رئي���س جمهوري���ة 
وتقدي���ره  ش���كره  خال���ص  ع���ن  الشيش���ان 
لصاح���ب الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء على 
اهتمام س���موه بتطوي���ر العالقات بين البلدين 

الصديقي���ن، مبدًي���ا س���عادته بم���ا لقي���ه خالل 
زيارت���ه للبحري���ن م���ن حفاوة اس���تقبال وكرم 
ضياف���ة تعب���ر عن قيم ش���عب البحرين، معبرا 
ع���ن اعجاب���ه بم���ا اس���تمع إليه من س���موه من 
حدي���ث يعكس ما يتمتع به س���موه من حكمة 
لألوض���اع  دقيق���ة  وق���راءة  واس���عة  وخب���رة 

اقليميا ودوليا.
وأكد تطلع بالده إلى توسيع مجاالت التعاون 
م���ع مملك���ة البحرين ف���ي مختل���ف المجاالت 

بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين.
وأعرب عن ش���كره وتقديره للشيخ محمد بن 
راش���د آل خليفة على الدع���وة الكريمة لزيارة 

البحري���ن لحض���ور البطول���ة، مهنئ���ا بالنج���اح 
الكبي���ر ال���ذي حققت���ه مملك���ة البحري���ن ف���ي 
استضافة بطولة كأس العالم الثالث للطيران 
الح���ر الداخل���ي، وه���و م���ا تجل���ى ف���ي ُحس���ن 
التنظي���م واالعداد، وقال:” تعلمن���ا الكثير مما 

شاهدناه وازددنا خبرة في هذا المجال”.
وأك���د نائ���ب رئي���س جمهوري���ة الشيش���ان أن 
النج���اح الرائع ال���ذي حققته مملك���ة البحرين 
ف���ي اس���تضافة فعالي���ات بطول���ة كأس العالم 
الثالث للطيران الحر الداخلي اعدادا وتنظيما 
يجس���د ما تمتلكه البحرين من قدرات بشرية 

متميزة ومنشآت رياضية ذات جودة عالية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال نائب رئيس جمهورية الشيشان للشؤون األمنية نائب رئيس مؤسسة الحرس الوطني الفيدرالي لشؤون الجمهورية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: توسيع أطر التعاون مع الشيشان
ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س م���ارت���ي���ن���وف أش������اد ب���ن���ج���اح ب���ط���ول���ة ال���ط���ي���ران ال��ح��ر

رئيس الوزراء يهنئ بنجاح “الطيران الحر الداخلي”
المقبلة ال���ب���ط���والت  ف���ي  ع��ال��ي��ا  س��ي��رت��ف��ع  ال��ب��ح��ري��ن  اس����م  راش�����د:  ب���ن  م��ح��م��د 

بع���ث رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة برقية تهنئ���ة الى رئيس اللجنة 
العلي���ا لبطول���ة كأس العال���م الثالث���ة للطيران الحر الداخلي الش���يخ محمد بن راش���د آل خليفة، بمناس���بة نجاح 

البطولة التي استضافتها مملكة البحرين، هذا نصها: 

معال���ي االب���ن العزيز الش���يخ محمد بن راش���د آل خليفة 
الموقر 

رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران 
الحر الداخلي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
بمزيد من الفخر واالعتزاز، يطيب لنا ان نهنئكم بالنجاح 
الكبي���ر والمتمي���ز لبطول���ة كأس العالم الثالث���ة للطيران 
الحر الداخلي، التي اس���تضافتها مملك���ة البحرين للمرة 
األولى، بمش���اركة نخبة من أبط���ال العالم والتي دخلت 
بفض���ل جهودكم وجه���ود فريق العمل تح���ت قيادتكم، 

تاريخ البطوالت العالمية.
ابنن���ا العزي���ز، إنن���ا لنع���رب لكم ع���ن اعجابنا بالمس���توى 
المشرف الذي خرجت به هذه البطولة، إعدادا وتنظيما 

وبالش���كل الذي يليق بمكانة البحرين الدولية وسمعتها 
المتمي���زة ف���ي مختل���ف المج���االت، ومن بينه���ا المجال 

الرياضي.
لقد عكس دوركم البارز واهتمامكم الش���خصي وعملكم 
ال���دؤوب في تنظيم ه���ذا الحدث العالمي، واس���تقطاب 
األبط���ال الدوليي���ن للمنافس���ة ف���ي ه���ذه البطول���ة، م���ا 
تتمتع���ون به من ق���درات متميزة وتنظي���م رائع تمكنتم 
والفري���ق العام���ل معكم من رفع مكان���ة مملكة البحرين 
عالي���ًا، ف���ي ه���ذه البطولة الدولي���ة وهو م���ا كان موضع 
إش���ادة واعجاب من جميع المشاركين والمتابعين لهذه 

الفعالية الرياضية. 
وإنن���ي لعل���ى ثق���ة م���ن أنك���م، وم���ن خ���الل “جرافت���ي” 
ستواصلون جهودكم في تطوير هذه الرياضة، ورعاية 

واحتض���ان من يمارس���ونها من أبن���اء البحرين، للحفاظ 
علي اسم المملكة يرتفع عاليًا في البطوالت القادمة.

وختاما ادع���و هللا العلي القدير أن يبارك لكم ويوفقكم 
إلى تحقيق مزيد من النجاح والتميز واإلنجاز.

خليفة بن سلمان ال خليفة
رئيس الوزراء

م���ن جانب���ه، بع���ث  رئي���س اللجن���ة العليا لبطول���ة كأس 
العال���م الثالثة للطيران الحر الداخلي الش���يخ محمد بن 
راش���د ال خليف���ة  برقية ش���كر لرئيس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان ال خليفة على 
العناية والرعاية الكريمة من س���موه والتي أسهمت في 

نجاح البطولة، هذا نصها:
س���يدي صاحب الس���مو الملكي الوالد األمي���ر خليفة بن 

سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
س���يدي الوال���د، أتش���رف أن أرف���ع إل���ى مق���ام س���موكم 
الكريم أس���مى آيات الش���كر والتقدير والعرفان، على ما 
غمرتمون���ي ب���ه م���ن فيض مش���اعركم وكلمات س���موكم 
المعب���رة بمناس���بة نجاح مملكة البحرين في اس���تضافة 
بطول���ة كأس العال���م الثالث���ة للطي���ران الح���ر الداخل���ي، 
وه���ذا م���ا يزيدنا إص���رارًا وعزيمة عل���ى مواصلة الجهد 
واالنط���الق نح���و المس���تقبل بفض���ل دعمك���م لتحقي���ق 
المزيد م���ن النجاح والتطوير له���ذه الرياضة في مملكة 

البحرين.
العناي���ة والرعاي���ة  الس���مو،: إن ه���ذه  س���يدي صاح���ب 
الكريم���ة من س���موكم حفظكم هللا اس���همت ف���ي نجاح 
البطول���ة، الت���ي كان���ت موض���ع إش���ادة وتقدي���ر م���ن كل 
المش���اركين والمتابعي���ن له���ذا الحدث الرياض���ي الكبير، 
ومنكم يا صاحب الس���مو وبرعايتكم نستمد كل اآلمال 
والطموح���ات ونس���ير بخط���ى واثق���ة لتحقي���ق المزي���د 

م���ن االنج���ازات عبر مد جس���ور التواص���ل الرياضي مع 
مختلف دول العالم.

وإنن���ا لنعاهدك���م يا صاحب الس���مو، باس���مي ونيابة عن 
الفري���ق العامل في “جرافيت���ي” للطيران الحر الداخلي، 
أن نمضي بكل عزم وتصميم في س���بيل النهوض بتلك 
الرياض���ة ف���ي مملكة البحرين، وتحقي���ق أفضل النتائج 
ف���ي البط���والت العالمي���ة المقبل���ة، وبالش���كل الذي يضع 

مملكة البحرين في الصدارة على الصعيد الدولي.
اس���أل هللا العلي القدير ان يحفظكم يا صاحب الس���مو 
ويدي���م عليك���م موفور الصح���ة والعافي���ة وان يمد في 

عمركم وان يجعلكم ذخرًا وسندًا للبحرين وشعبها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،، 

 ابنكم 
 محمد بن راشد آل خليفة
رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم
الثالثة للطيران الحر الداخلي
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استقبل قائد قوة الحرس الملكي الخاصة المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أمس نائب رئيس جمهورية الشيشان 
الصديقة للشؤون األمنية، نائب رئيس مؤسسة الحرس الوطني الفيدرالي لشؤون جمهورية الشيشان دانييل مارتينوف.

وزار س���موه والضيف النص���ب التذكاري 
لشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم 
الزكّية لنصرة دينهم والدفاع عن أرضهم 
اليم���ن  بجمهوري���ة  إخوانه���م  ونص���رة 
الش���قيقة خ���الل عملي���ة عاصف���ة الحزم 
وعملية إعادة األمل، حيث ألتقط سموه 

معه صورة تذكارية من أمام النصب. 
وتب���ادل س���موه م���ع الضي���ف األحادي���ث 
ح���ول س���بل تعزي���ز التع���اون المش���ترك 
الخاص���ة  الملك���ي  الح���رس  ق���وة  بي���ن 
والق���وة الخاص���ة الشيش���انية، بما يحقق 
األهداف المشتركة التي تساهم في رفع 
الجاهزية القتالي���ة والدفاعية ومواجهة 

جمي���ع األخط���ار وأوج���ه اإلره���اب التي 
يشهدها العالم. 

بعده���ا قام س���موه باط���الع الضيف على 

الت���ي صممه���ا  العس���كرية  “ذي���ب”  آلي���ة 
س���موه، وأب���دى نائ���ب رئي���س جمهورية 

الشيشان إعجابه بها.

بع���ث رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي االمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة ال���ى ممثل جالل���ة الملك لالعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس 
المجل���س االعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجنة االولمبي���ة البحرينية  س���مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة قدوم المولود الجديد لسموه، هذا نصها:

س���مو االبن العزيز الشيخ ناصر بن حمد 
بن عيسى آل خليفة حفظه هللا

وبركات���ه  عليك���م ورحم���ة هللا  الس���الم 
وبعد،،

يس���رنا كثيرا أن نعبر لسمو االبن العزيز 
عن خال���ص تهانين���ا وتبريكاتن���ا القلبية 
عل���ى م���ا أنعم ب���ه هللا س���بحانه وتعالى 
عليكم بالمولود العزيز “حمدان”، داعين 
العل���ي القدي���ر أن يجعل���ه ق���رة أعينك���م 

وجميع أفراد العائلة الكريمة.
وإننا لنضرع إلى المولى جلت قدرته أن 
يحفظه وأن يس���بغ عليه موفور الصحة 
والس���عادة وأن يوفقه ف���ي حياته وفي 
تحصيل العل���م النافع لخدم���ة مجتمعه 

الحكيم���ة  القي���ادة  ظ���ل  ف���ي  ووطن���ه 
لحض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة حفظه هللا ورعاه 

عاهل البالد المفدى.
وهللا يحفظكم ويرعاكم،،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

اتصال سمو ولي العهد

أج���رى ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س الوزراء 

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان 
ب���ن حمد آل خليفة اتصاالً هاتفيًا بأخيه 
ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيرية 
المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر 
ق���دوم  بمناس���بة  آل خليف���ة  ب���ن حم���د 

المولود لسموه )حمدان(.
وفي االتصال، أعرب س���موه عن خالص 
تهاني���ه وتبريكاته ألخيه س���مو الش���يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بقدوم المولود 
لسموه )حمدان(، داعيًا هللا العلي القدير 
أن يبارك فيه ويجعله من مواليد الهناء 
والس���عادة، وق���رة عي���ن لس���موه وجميع 
أف���راد العائلة الكريم���ة، في ظل الرعاية 
األبوي���ة التي س���يحظى بها من صاحب 
الجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى آل 

خليفة، عاهل البالد ومن سموه.

جانب من أستقبال سموه لنائب رئيس جمهورية الشيشان للشؤون األمنية.

خالد بن حمد يستقبل نائب رئيس الجمهورية للشؤون األمنية

تعزيز التعاون مع القوة الشيشانية سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئان ناصر بن حمد بالمولود
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أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، لدى استقبال سموه لوفد تجاري تايلندي، األهمية التي 
تشكلها منطقة الخليج العربي في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دول المجلس عنصر رئيسي في مسار التجارة الدولية وخصوصا 

المملكة العربية السعودية الشقيقة التي جمعت بين الثقل السياسي والقوة االقتصادية على المستوى اإلقليمي والعالمي.

ولف���ت س���موه إل���ى أن مملك���ة البحري���ن 
تعم���ل على تعزيز موقعه���ا كمركز تجاري 
مه���م في المنطقة أهله���ا ألن تكون بوابة 
مملك���ة  وباألخ���ص  آس���يا  ش���رق  ل���دول 
تايلن���د للتعاون االقتصادي والتجاري مع 
المحي���ط اإلقليم���ي، وش���دد س���موه على 
أن األم���ن يبق���ى مطلب جميع من ينش���د 
الطاق���ات  يجع���ل  فاالس���تقرار  التنمي���ة 

موجهة نحو البناء.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وكان 
ال���وزراء ق���د اس���تقبل بقص���ر القضيبي���ة 
صباح أمس وفدا تجاريا يمثل 13 شركة 
تاليندي���ة و7 قطاعات تجارية في تايلند 
يتقدمه���م وزي���ر التج���ارة بمملك���ة تايلند 

سونتيرات سو نتيجير اونج.
وخ���ال اللق���اء، رح���ب صاح���ب الس���مو 
ال���وزراء بزي���ارة الوف���د  الملك���ي رئي���س 
التايلندي لمملكة البحرين، مؤكًدا أهمية 
ه���ذه اللق���اءات والزي���ارات الت���ي تتي���ح 

الفرص���ة لبح���ث س���بل تعزي���ز العاق���ات 
الثنائية بين البلدين في شتى المجاالت.

وقد نقل وزير التجارة التايلندي لس���موه 
رئي���س وزراء مملك���ة  تحي���ات وتقدي���ر 
تايلن���د الصديق���ة برايوت تش���ان أوتش���ا 
وتمنياته لمملكة البحرين باطراد التقدم 
واالزده���ار، ووجه لس���موه الدعوة لزيارة 
مملك���ة تايلن���د، فيم���ا كلف���ه س���موه بنقل 
تحيات���ه إلى رئي���س وزراء مملكة تايلند 
وتمنيات س���موه لتايلند وشعبها الصديق 

بدوام النهضة واالزدهار.
وأش���اد س���موه بانعق���اد “منت���دى األعمال 
البحرين���ي التايلن���دي” الذي ُيع���ّول عليه 
بي���ن  المتمي���زة  العاق���ات  توطي���د  ف���ي 
البلدي���ن وفتح مج���االت جديدة للتعاون 
تس���هم في تعزيز االستثمارات المشتركة 
التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين 

الصديقين.
وأك���د س���موه أن العاقات بي���ن البحرين 

بع���د  وتايلن���د قوي���ة وه���ي تع���زز يوم���ا 
الزي���ارات واللق���اءات  تب���ادل  آخ���ر، وأن 
بين المس���ؤولين ف���ي البلدي���ن تقوي من 
ه���ذه العاق���ات وتس���هم ف���ي الوص���ول 
إلى تفاهمات وش���راكات تلبي التطلعات 

المشتركة.
وأشاد سموه بالتقدم الذي تشهده مملكة 
تايلن���د الصديقة وما تق���وم به من جهود 
أن  إل���ى  مش���يرا  التنمي���ة،  عل���ى طري���ق 
هن���اك العديد م���ن الفرص الواع���دة التي 
يمكن للبلدين االس���تفادة منها في تعزيز 
التعاون المشترك، الس���يما في المجاالت 
التجارية واالس���تثمارية واألمن الغذائي 

والرحات الجوية.
وأثن���ى س���موه على م���ا تقوم ب���ه الجالية 
التايلندية في البحرين من دور في دعم 
مس���يرة التنمية الت���ي تش���هدها المملكة، 
االحت���رام  ب���كل  تحظ���ى  أنه���ا  مؤك���دا 

والتقدير.

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفدا تجاريا تايلنديا
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منتدى األعمال البحريني التايلندي ُيوطد العالقات
س��مو رئي��س ال��وزراء يس��تقبل وف��دا يمث��ل 13 ش��ركة و7 قطاع��ات تجاري��ة تاليندية

تح���ت رعاية س���مو الش���يخة زين بنت خال���د آل خليفة، حرم نائب س���مو رئيس مجلس 
الوزراء س���مو الش���يخ علي بن خليفة آل خليفة، أقام القس���م النس���ائي بواحات القرآن 
الكري���م بجمعي���ة اإلص���الح بقاع���ة الش���يخ عبدالرحمن الج���ودر بمقر جمعي���ة اإلصالح 
بالمحرق يوم 25 أكتوبر الجاري الحفل الختامي السنوي لمراكز تحفيظ القرآن الكريم 

لتكريم الحافظات والمتميزات. 

وخال الحفل، ألقت رئيس���ة مجلس إدارة 
القس���م النس���ائي بواح���ات الق���رآن الكري���م 
مها عبدالقادر كلم���ة توجهت فيها بخالص 
الش���كر والتقدي���م إلى س���مو الش���يخة زين 
بنت خال���د آل خليفة على دعمها ورعايتها 
لحف���ل تكري���م الحافظ���ات الس���نوي، وم���ا 
تبذل���ه م���ن جهود حثيثة ف���ي خدمة كتاب 
هللا الكري���م، داعية المولى تعالى أن يبارك 
ف���ي جهوده���ا وأن يجعله���ا ف���ي موازي���ن 

حسناتها يوم القيامة.
وأكدت عبدالقادر أن واحات القرآن الكريم 
بجمعي���ة اإلص���اح حقق���ت نق���ات نوعية 
ف���ي عمله���ا بمراكز التحفيظ والتي تش���مل 
بالجوان���ب  واهتمامه���ا  اإلتق���ان  حلق���ات 
عل���ى  أثن���ت  كم���ا  والترفيهي���ة،  التربوي���ة 
جهود المعلمات ف���ي تحفيز الطالبات على 
حف���ظ كتاب هللا، ُمقدرة ثقة أولياء األمور 

ف���ي تس���جيل أبنائه���م لحف���ظ كت���اب هللا، 
وحرصهم على تنشئتهم التنشئة الصالحة 

وفق منهج كتاب هللا الكريم.
ثم قامت س���مو الشيخة زين بنت خالد آل 
خليف���ة راعي���ة الحفل بتكري���م 7 حافظات 
إل���ى  إضاف���ة  كام���ًا،  الكري���م  هللا  لكت���اب 
وم���ا  الحف���ظ،  ف���ي  المتمي���زات  الطالب���ات 
يقارب 300 طالبة حافظة ألجزاء متفرقة 
م���ن الق���رآن الكري���م، كما تم تكري���م المركز 
المتمي���ز الذي كان من نصي���ب مركز جعفر 
الص���ادق ف���ي الرف���اع حيث اس���تلمت درع 

التميز مشرفة المركز شيماء الكوهجي.
ث���م س���لمت رئيس���ة إدارة العم���ل النس���ائي 
س���نية الصالحي، سمو الش���يخة زين هدية 
لجهوده���ا  تقدي���ًرا  التذكاري���ة  الجمعي���ة 
عل���ى  وحرصه���ا  الحف���ل،  له���ذا  ورعايته���ا 

الحضور وتشجيع الحافظات.

المحرق - جمعية اإلصالح

أعرب وزير التجارة بمملكة تايلند  «
عن خالص شكره وتقديره لصاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء على ما 
يوليه سموه من اهتمام كبير بتطوير 
العالقات الثنائية بين البلدين، مشيدا 

بما تشهده العالقات البحرينية 
التايلندية من تطور مستمر، مؤكدا 

حرص بالده على تطوير أوجه التعاون 
مع البحرين في كل القطاعات. وأكد 
حرص بالده على تعزيز التعاون مع 

مملكة البحرين باعتبارها البوابة 
الرئيسية لتطوير التعاون مع دول 
مجلس التعاون الخليجي، معربا 

عن تقدير مملكة تايلند لدور سموه 

في العمل على مد جسور التعاون 
مع دول “اآلسيان” ومن بينها تايلند. 

وأشاد وزير التجارة التايلندي بما 
تحظى به الجالية التايلندية في 

مملكة البحرين من اهتمام وتقدير 
يجسد طبيعة العالقات المتميزة بين 

البلدين الصديقين.

مد جسور التعاون

االستثمارات 
المشتركة 

تعود 
بالنفع على 

الشعبين

بحث تعزيز 
العالقات 

الثنائية 
في شتى 

المجاالت

اهلل كت��اب  خدم��ة  ف��ي  س��موها  بجه��ود  يش��يد  الق��رآن  بواح��ات  النس��ائي  القس��م 

سمو الشيخة زين ترعى تكريم الحافظات
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المنامة - بنا

أك���د ول���ي العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة أن 
التحديات التي مررنا بها زادتنا إصراًرا وعزيمة على تأكيد العمل بخطى ثابتة في مواجهتها والتعامل معها، ما مكننا من رسم مالمح 

جديدة لمرحلة مستقبلية نحن مقدمون عليها.
وق���ال س���موه إن مملك���ة البحري���ن بفضل توجيه���ات ورؤى عاهل الب���الد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، ودعم رئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان ال خليف���ة، وبتكاتف أبن���اء الوطن المخلصي���ن والعمل ب���روح الفريق الواحد 
)فريق البحرين(، اس���تطاعت أن ترس���ي منهًجا شامالً تسير عليه في تنفيذ أهدافها المنشودة يتناغم مع توجهاتها الحالية، مستندة إلى 
مبادئ رؤية البحرين االقتصادية 2030 المتمثلة في االس���تدامة والتنافس���ية والعدالة، وتؤسس وترسخ لثقافة جديدة تؤمن باإلبداع 

واالبتكار وتشجع عليه ليقودنا نحو وطن مزدهر مشرق.

وأشار س���موه في هذا الصدد إلى أن مملكة 
البحري���ن برغ���م التحدي���ات الصعب���ة الت���ي 
واجهته���ا س���واء أكان ذل���ك خ���ال األزم���ة 
المالي���ة العالمي���ة ف���ي 2009، أم م���ا واجهته 
المنطق���ة ف���ي عام 2011، وف���ي العام 2014 
م���ن انخف���اض ألس���عار النفط في األس���واق 
العالمي���ة، وقد أثبت���ت المملكة مقدرتها على 
التغل���ب عل���ى تل���ك الصع���اب ب���إرادة قوية، 
فتم وضع الخطط والسياس���ات الرامية إلى 
مواصلة النمو االقتصادي وتنفيذ المش���اريع 
االس���تراتيجية الت���ي ستس���هم ف���ي إحداث 
نقل���ة نوعية ف���ي خل���ق الف���رص للمواطنين 
تحس���ين  ف���ي  واالس���تمرار  واالس���تثمار، 
ج���ودة الخدمات للمواطني���ن والحفاظ على 
اس���تدامة الموارد مع تنفيذ برنامج التوازن 

المالي.
وقال س���موه إن المرحلة المقبلة تتطلب منا 
ب���ذل مزي���د من الجه���د ولدين���ا رؤية وخطة 
واضحة نس���ير عليه���ا، للتعامل م���ع التحدي 

المالي.
ج���اء ذلك خال العرض الذي قّدمه صاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء في 
الملتق���ى الحكوم���ي 2018 ال���ذي ت���م عق���ده 
أم���س ف���ي مرك���ز عيس���ى الثقاف���ي، برعاية 
كريم���ة م���ن رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
حي���ث أع���رب س���موه ع���ن التقدير والش���كر 
لصاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء على 
رعايت���ه الكريمة للملتق���ى الحكومي 2018، 
وقد تناول س���موه خال العرض الذي قدمه 
التحدي���ات التي تم تجاوزها والتغلب عليها 
الت���ي  والمب���ادرات  والبرام���ج  والخط���وات 
ت���م اتخاذها ضم���ن برنامج الت���وازن المالي، 
وأمثل���ة عن اإلنجازات التي تمت في الفترة 

الماضية، وتطلعات المرحلة المقبلة.
وف���ي بداي���ة الع���رض، ق���ال س���موه يتج���ّدد 
اللق���اء بكاف���ة الجه���ات الحكومي���ة بع���د م���ا 
يق���ارب ع���ام كامل من���ذ الملتق���ى الحكومي 
الس���ابق ف���ي 2017، وإن مملك���ة البحري���ن 
بفضل توجيهات ورؤى عاهل الباد صاحب 
الجال���ة المل���ك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة 

وإرادة الجميع قادرة على تجاوز أي تحٍد.
وأك���د س���موه االس���تمرار عل���ى تنفي���ذ رؤية 
ت���م  الت���ي   2030 االقتصادي���ة  البحري���ن 
إطاقها ع���ام 2008 وااللتزام التام بمبادئها 
الثاثة القائمة على االس���تدامة والتنافسية 
والعدالة، وقال س���موه إن���ه منذ إطاق هذه 
الرؤي���ة فق���د واجهنا العديد م���ن التحديات، 
فجميعنا يس���تذكر م���ا واجهناه من تحديات 
في عام 2009 خال األزمة المالية العالمية، 
واألوض���اع التي مرت به���ا المنطقة في عام 
2011، وم���ع انخف���اض أس���عار النف���ط ف���ي 
األس���واق العالمي���ة ف���ي ع���ام 2014، إال أنن���ا 
ف���ي المملك���ة نجحنا في تج���اوز التحديات، 
���ا ف���ي  ا اقتصاديًّ واس���تطعنا أن نحق���ق نم���وًّ
القطاع���ات غي���ر النفطية حيث بلغت نس���بة 
النم���و م���ا يق���ارب 5 % ف���ي 2017، أما على 
صعيد االس���تثمارات األجنبية المباشرة فقد 
زاد حجمه���ا عش���رة أضع���اف خ���ال الفت���رة 
م���ن 2015 - 2018، مش���يًرا س���موه إل���ى أن 
االستثمارات سوف ترتفع إلى أكثر من 650 

مليون دوالر خال العام الجاري 2018.
ت���م  عم���ا  الع���رض  وتح���دث س���موه خ���ال 
اإلعان عنه من اكتش���اف أكب���ر حقل للنفط 
خلي���ج  حق���ل  وه���و  المملك���ة،  تاري���خ  ف���ي 
البحري���ن وقال س���موه إننا نفتخ���ر بكوادرنا 
الوطنية التي س���اهمت في هذا االكتش���اف، 
وأنن���ا اآلن ف���ي مرحل���ة تتطلب من���ا تحديد 
المناس���بة  الخط���ط  الم���ورد ووض���ع  حج���م 

لاستكش���اف، ولاس���تفادة من ه���ذا المورد 
وحس���ن اس���تغاله، وبالتال���ي فإن���ه يتوّجب 
علين���ا مواصل���ة العمل بجهد أكب���ر ومواجهة 
التحدي���ات، والتأكي���د عل���ى وج���ود قاع���دة 
صلب���ة تحف���ظ مواردن���ا ألبنائن���ا ولألجي���ال 

القادمة.
وح���ول برنامج الت���وازن المالي قال س���موه 
لقد وضعن���ا برنامًجا واضًح���ا يتم دعمه من 
قبل األش���قاء في المملكة العربية السعودية 
ودول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ودولة 
الكوي���ت، وم���ن خال تنفي���ذ ه���ذا البرنامج 
س���نصل إل���ى نقط���ة الت���وازن بحل���ول ع���ام 
2022، وبالتالي نطوي صفحة بموقف قوي 
وقناع���ة بقدرتن���ا على التغل���ب على أي تحد 

بفضل تكاتف الجميع.
واس���تعرض س���موه أه���م اإلنج���ازات الت���ي 
تحقق���ت الت���ي أثبت���ت مملك���ة البحرين من 
خاله���ا إصراره���ا عل���ى المزي���د م���ن التطور 

لتحقي���ق النجاح وبلوغ ما تصبو إليه، فعلى 
صعيد الخدمات اإلس���كانية، قال س���موه إن 
م���ن أه���داف برنام���ج عمل الحكوم���ة توفير 
25.000 وحدة س���كنية بما يلبي احتياجات 
المواطني���ن م���ن الخدم���ات اإلس���كانية ف���ي 
مختل���ف محافظات المملك���ة، ولذلك وجهنا 
بتوزي���ع 20,000 وح���دة س���كنية للمواطنين 
حت���ى اآلن، ووّج���ه س���موه وزارة اإلس���كان 
بتوزي���ع 5000 وح���دة س���كنية إضافية قبل 
إل���ى  نهاي���ة الع���ام الج���اري، منّوًه���ا س���موه 
أن���ه تعزي���ًزا ل���دور القط���اع الخ���اص فقد تم 
كبرنام���ج  للتموي���ل  مبتك���رة  حل���ول  وض���ع 
“مزاي���ا”، معرًب���ا عن ش���كره لوزارة اإلس���كان 
عل���ى جهودها في تنفيذ الخط���ط والبرامج 

اإلسكانية لخدمة المواطنين.
تط���ّرق  الصح���ي  القط���اع  صعي���د  وعل���ى 
س���موه إل���ى الخط���ة الوطنية للصح���ة التي 
اعتم���دت م���ن قبل مجل���س ال���وزراء، منّوًها 

س���موه ف���ي ه���ذا الصدد إل���ى ما ت���م إنجازه 
من خط���وات مهمة، من خال إق���رار قانون 
الضم���ان الصحي والبدء في تنفيذه، وأيًضا 
البدء ف���ي تنفيذ برنام���ج “صحتي” للضمان 

الصحي.
كم���ا تط���ّرق س���موه إل���ى ما ت���م العم���ل عليه 
لخدمة قطاع التجارة واالس���تثمار، مش���يًرا 
س���موه إلى إطاق النسخة األولى من نظام 
س���جات في العام 2015، ومراجعته خال 
عل���ى  والعم���ل  الماضي���ة،  س���نوات  الث���اث 
استمرارية التطوير، معلنا سموه عن إطاق 
النس���خة الثاني���ة من نظام س���جات، ووّجه 
س���موه الش���كر إلى وزارة الصناعة والتجارة 
والس���ياحة ومختلف الجه���ات المعنية التي 

عملت عليه.
وح���ول نظام رخص البن���اء )بنايات( أوضح 
س���موه أنه تم العمل بنف���س المبدأ على هذا 
المش���روع، كوننا ن���درك التحدي���ات في هذا 

القط���اع وم���ا يواج���ه المواط���ن والمس���تثمر 
م���ن تعقيد وتأخير أثن���اء التقديم على تلك 
الرخص، فقمنا بإعادة هندس���ة كاملة مع كل 
الجه���ات الحكومي���ة ذات العاق���ة وإش���راك 

المكاتب الهندسية لوضع نظام متكامل.
وأعل���ن س���موه في ه���ذا الصدد عن تدش���ين 
مش���روع إصدار رخص البناء “بنايات” الذي 
يت���م م���ن خال���ه إص���دار رخ���ص البن���اء في 
المناط���ق المخططة في أقل من 5 أيام، كما 
تم وضع اش���تراطات رخص البناء في دليل 

موحد.
وحول تطوير شبكة المواصات قال سموه 
إنن���ا نؤم���ن بأهمي���ة توفي���ر البني���ة التحتية 
ا للنمو وجذب  الازمة باعتبارها عنصًرا مهمًّ
االس���تثمارات، منّوه���ا س���موه إل���ى م���ا ت���م 
اإلعان عنه في مبادرة مس���تقبل االستثمار 
الخدم���ات  مناقص���ة  ط���رح  م���ن  مؤخ���ًرا 
االستش���ارية لمش���روع جس���ر المل���ك حم���د، 
وأش���ار س���موه إل���ى االرتب���اط والتكام���ل مع 
الش���قيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، 
كونه���ا عمقنا االس���تراتيجي التي نزداد قوة 

كلما عززنا اتصالنا وترابطنا معها.
وأض���اف س���موه أن توس���عة مط���ار البحرين 
الدول���ي ق���د ش���ارفت عل���ى االنته���اء، ال���ذي 
نأم���ل أن يت���م افتتاح���ه قب���ل االلتق���اء بكم 
المقب���ل،  الع���ام  الحكوم���ي  الملتق���ى  ف���ي 
وأش���ار س���موه إل���ى أن���ه ت���م إط���اق العديد 
من المش���اريع االس���تراتيجية لتطوير شبكة 
الط���رق، ومواصلة العمل على وضع الحلول 
العاجل���ة للتقاطعات ومناط���ق االزدحامات، 
وشكر سموه في هذا الصدد وزارة األشغال 

العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون 
على تنفيذ خطط الحلول العاجلة لش���بكات 

الطرق.
وحول تنظيم سوق العمل قال سموه نفخر 
باإلنجازات التي تحقق���ت لهذا القطاع، منذ 
ب���دء تطوي���ره قبل 15 عاًما، وهو ما يجّس���د 
الس���عي المستمر لتطوير أنظمة سوق العمل 
وحماي���ة  البحرينيي���ن،  توظي���ف  وزي���ادة 
العمال���ة من االتجار بالبش���ر، وأش���ار س���موه 
إل���ى ما تحقق في ه���ذا الجانب من حصول 
مملك���ة البحرين على تصني���ف الفئة األولى 
ف���ي مكافح���ة االتج���ار بالبش���ر وف���ق تقرير 
الخارجية األمريكية، كأول دولة في الشرق 
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا، وحص���ول نظام 

العمل المرن على اإلشادة الدولية.
وفي إطار االهتمام برفع مستوى الخدمات 
الحكومي���ة وضم���ان جودتها قال س���موه إن 
ا م���ن محاور  ه���ذا الجان���ب يمثل ج���زًءا مهمًّ
عملن���ا لذلك نس���عى للتش���جيع والتميز فيه، 
مش���يًرا س���موه إل���ى أن���ه ت���م تش���كيل فريق 
لوض���ع معايير مراك���ز الخدم���ات الحكومية 
وتقيي���م جمي���ع مراكز الخدمة خال الس���نة 

الماضية والتي بلغ عددها 89 مركًزا.
س���نوي  تقيي���م  أول  نتائ���ج  س���موه  وأعل���ن 
بحصول عش���رة مراك���ز على الفئ���ة الذهبية 
في برنامج تقييم، منّوًها سموه باستمرارية 
العمل بش���كل سنوي، معرًبا سموه عن شكره 
للجن���ة تقيي���م مراك���ز الخدم���ة الحكومي���ة 
على جهوده���ا وما اتبعته من معايير دقيقة 
ف���ي تقيي���م الجه���ات الت���ي اس���تحقت ه���ذا 
التقدي���ر، وإيماًن���ا بدع���م اإلب���داع والتف���وق 
فق���د وجهن���ا العام الماضي بعق���د أربع ورش 
عم���ل للتطلع���ات المس���تقبلية، وبن���اًء علي���ه 
فقد تم إعداد وثيقة التطلعات المس���تقبلية 
التي تم صياغتها بمش���اركة جمي���ع المدراء 

والمسؤولين ألول مرة.
واعت���زاًزا بالك���وادر الوطنية قال س���موه إنه 
تم إطاق مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( 
مؤخًرا، حيث وصلت عدد المش���اركات فيها 
إلى 565، مش���يًرا س���موه إل���ى أن جميع تلك 
المقترح���ات التي قدمت س���تخضع لمراحل 
م���ن التقييم بعد عرضها على لجان من ذوي 
الش���أن واالختص���اص الختي���ار المقترح���ات 
مس���تمر  العم���ل  إن  س���موه  وق���ال  الفائ���زة، 
والتحديات تتجدد وبالعزم والعمل يس���تمر 

اإلنجاز.

ل��دي��ن��ا رؤي����ة وخ��ط��ة واض���ح���ة ن��س��ي��ر ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي ال��م��ال��ي

سمو ولي العهد: التحديات زادتنا إصراًرا 

اختتم سمو ولي العهد حديثه عن المرحلة القادمة قائاًل إننا نمتلك اليوم برنامًجا واضًحا للتعامل مع التحدي المالي،  «
وقال سموه إنه بتكاتف الجميع استطعنا أن نتجاوز أي تحديات مرت علينا في السابق، وإننا على ثقة بمقدرتنا على تجاوز 

التحديات المقبلة، فجميعنا يعمل ضمن فريق واحد )فريق البحرين( في مختلف جهات القطاع العام ومؤسسات القطاع 
الخاص، داعًيا سموه إلى التحلي بروح اإلبداع واالبتكار كجزء من عملنا في كافة الوزارات والمؤسسات، وتوّجه سموه بالشكر 

للجميع على مشاركتهم الفاعلة في وضع التطلعات المستقبلية.

برنامج واضح للتعامل مع التحدي المالي

إننا على ثقة بمقدرتنا على تجاوز التحديات 
المقبلة فجميعنا يعمل ضمن “فريق البحرين” 

من خالل تنفيذ البرنامج المالي سنصل 
إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022

وضع الخطط الرامية لمواصلة النمو 
االقتصادي وتنفيذ المشاريع االستراتيجية

ا في القطاعـــات  ا اقتصادّيً حققنـــا نمّوً
غير النفطية بنسبة بلغت 5 %

زيادة االستثمارات 

األجنبية 10 

أضعاف وسترتفع 

650 مليون دوالر 

بـ 2018

وضع الخطط 

المناسبة 

الستكشاف 

النفط بحقل 

خليج البحرين

ُوزعت 20 ألف 

وحدة سكنية 

ونوجه بتوزيع 

5000 قبل 

نهاية 2018
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المنامة - بنا

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن طموح القيادة كبير في الصرف بطريقة أذكى وتحقيق إنتاجية أعلى للحكومة، بحيث يتم 
االعتماد عليها في تنفيذ برنامج التوازن المالي، مع االستفادة من القدرات الكبيرة في الخدمة المدنية للمنافسة بشكل أفضل.

وبي����ن الش����يخ أحمد في الجلس����ة النقاش����ية 
األول����ى من الملتقى الحكوم����ي 2018 والتي 
حمل����ت عن����وان: “برنام����ج الت����وازن المال����ي: 
تحقيق����ًا  ف����رص  إل����ى  التحدي����ات  تحوي����ل 
للتطلع����ات الحكومية”، أن الفكرة الرئيس����ية 
م����ن برنامج التوازن المالي محاولة الوصول 
إل����ى موازن����ة الدخ����ل والمصروف����ات بحلول 
تكلف����ة  زي����ادة  تجن����ب  بغي����ة   2022 الع����ام 
االقت����راض وضم����ان نماء االقتص����اد الوطني 

بمعدالت اكبر في المستقبل.
وذكر أن التطور الحاص����ل بالتقنية الحديثة 
وأدوات التعلي����م والصح����ة يتطل����ب إط����اق 
مب����ادرات جدي����دة وتنافس����ية تختل����ف عم����ا 
كان����ت عليه قب����ل 30 عام����ًا، مضيف����ا: “يجب 
معرفة وتحديد مس����توى التغيير واين نحن 
ذاهبون في هذا المسار وان نملك مستقبلنا”.

وبين الش����يخ أحمد ان الحكومة اس����تطاعت 
تقليص العج����ز في الميزاني����ة العامة بمقدار 

 2015 الفت����رة م����ن  ف����ي  845 ملي����ون دوالر 
إل����ى 2017، مع س����عيها لتحقيق التكامل في 
تطوير الوض����ع المالي بالحفاظ على درجات 
نمو كبيرة وارتفاع معقول في نسب األجور 

وكبح جماح التضخم.

تعظيم االستفادة من الطاقة المتجددة

ب���دوره، ق���ال وزي���ر ش���ؤون الكهرب���اء والم���اء 
عبدالحس���ين ميرزا انه يجري العمل حاليا على 
تعظيم االستفادة من الطاقة المتجددة وتقليل 
االعتم���اد عل���ى الوق���ود االحف���وري ف���ي تولي���د 

الطاقة الكهربائية.
وبين ان ترشيد االستهاك ورفع كفاءة الطاقة 
أكث���ر  الس���تدامتها  الطاق���ة  عل���ى  والمحافظ���ة 
وايج���اد بدائ���ل للطاق���ة األحفوري���ة والحد من 
اس���تهاك الغ���از المس���تعمل ف���ي تولي���د الطاقة 
تش���كل جميعها اهدافا رئيسة في برنامج عمل 

الحكومة المقبل.
وأض���اف: “لدين���ا أكث���ر من 535 مبن���ى حكومي 
إلنت���اج 50 ميغ���اواط م���ن الكهرب���اء. وهناك 22 
مب���ادرة للحف���اظ عل���ى الطاق���ة منه���ا المبان���ي 
الخض���راء الت���ي س���يتم طرحه���ا ف���ي ديس���مبر 
المقب���ل وس���تبدأ الع���ام الق���ادم، مع إل���زام بعض 
ف���ي  معين���ة  مواصف���ات  اس���تعمال  المبان���ي 

التكييف واإلنارة والعزل الحراري”.

سوق العمل يحصل على دعم كبير

من جانبه، قال وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حمي���دان إن س���وق العم���ل يحصل على 
الوطن���ي،  االقتص���اد  ق���وة  بفض���ل  كبي���ر  دع���م 
خصوصا أن اس���تقطاب مزيد من االستثمارات 
يدعم س���وق العمل بالوظائ���ف النوعية للكوادر 

البحرينية.
واك���د أن مؤش���رات الوظائف تعتبر أبرز مؤش���ر 

لنج���اح النم���و االقتص���ادي، فالبحري���ن حقق���ت 
نتائج رائدة لخف���ض معدالت البطالة التي تبلغ 
حالي���ا 4.1 %، والتي تعد م���ن أفضل المعدالت 

على مستوى دول المنطقة والعالم.
ولف���ت حمي���دان إلى تس���جيل نم���و متزايد في 

الوظائف بقطاعي الفندقة والبيع بالتجزئة.
العب���ا  ب���ات  الصناع���ي  القط���اع  ان  واوض���ح 
الحقائ���ب  بصياغ���ة  المش���اركة  ف���ي  رئيس���يا 
التدريبية وتحديد مخرج���ات التعليم وطبيعة 

التخصصات الجديدة.

 “سجالت” حقق طفرة كبيرة 

والتج���ارة  الصناع���ة  وزي���ر  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
والس���ياحة زاي���د الزيان���ي ان نظ���ام “س���جات” 
حق���ق طفرة كبيرة منذ انطاقته االولى. ولفت 
إل���ى أن مجل���س التنمي���ة االقتصادية اس���تطاع 
كس���ر رق���م قياس���ي ف���ي ج���ذب االس���تثمارات 
األجنبي���ة، إل���ى جان���ب جع���ل القط���اع الخ���اص 
الاعب األكبر ف���ي دفع عجلة النمو االقتصادي 

وتنويع مصادر الدخل.

دور سلبي لوسائل التواصل

م���ن جانب���ه، ق���ال وزي���ر ش���ؤون اإلع���ام عل���ي 
االجتماع���ي  التواص���ل  وس���ائل  إن  الرميح���ي 
ساهمت بنقل الكثير من األخبار السلبية والتي 
فاق���ت األخب���ار اإليجابي���ة. وبي���ن أن األخب���ار 
اإليجابي���ة تخدم أي مش���روع تقوم ب���ه الدولة، 
الفت���ا إل���ى أهمي���ة التعامل بحرفية م���ع التدفق 
الهائ���ل للمعلومات بما يخ���دم الترويج للبحرين 
بأفض���ل ص���ورة ممكن���ة م���ن خ���ال اس���تعرض 

منجزاتها باألرقام والحقائق.

من الجلسات النقاشية المصاحبة للملتقى الحكومي 2018 والمؤتمرات الصحافية

الجلس��ة األولى ف��ي الملتقى الحكوم��ي: برنامج الت��وازن المالي يحول التحدي��ات إلى فرص

طموح كبير في صرف أذكى وإنتاجية أعلى بكوادر تنافسية

المنامة- بنا

أكد وزير ش���ؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أن البرنامج القادم من عمل الحكومة س���يبنى على مخرجات التطلعات المس���تقبلية، وبناء 
على برنامج التوازن المالي، بوصفهما األداتين األس���اس في اعداد برنامج عمل الحكومة على المس���توي القريب، أما على المس���توى البعيد 
فان رؤية البحرين 2030 بمبادئها الثالثة القائمة على االس���تدامة والتنافس���ية والعدالة، وكذلك أهداف التنمية المس���تدامة لألمم المتحدة 

ستظل بمجملها تعتبر أسسًا للبرامج القادمة”.

ج���اء ذل���ك خ���ال ت���رؤس الوزي���ر المط���وع 
)التطلع���ات  بعن���وان  النقاش���ية  الجلس���ة 
جلس���ات  ضم���ن   )2019-2022 المس���تقبلية 
العم���ل بالملتق���ى الحكوم���ي 2018 الذي عقد 
امس، وأش���ار إلى أن “برنامج عمل الحكومة 
وعرض���ه عل���ى مجل���س الن���واب إلق���راره هو 
خط���وة هام���ة تدع���م أس���س العم���ل الوطني 
ومس���يرة التنمية في���ه، وأض���اف المطوع أن 
سلس���لة ورش عم���ل التطلع���ات المس���تقبلية 
لبرنام���ج عم���ل الحكوم���ة الق���ادم الت���ي وجه 
إليها صاحب الس���مو الملكي ولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، اعتمدت 29 سياسة و106 مبادرات 

في جميع محاور العمل الحكومي.
المواص���ات  وزي���ر  أش���ار  جهت���ه،  م���ن 
واالتص���االت كم���ال ب���ن أحمد إل���ى أن “نجاح 
أي عملي���ة تنموية الب���د وأن يعتمد على عدة 
عوام���ل م���ن ضمنه���ا البني���ة التحتي���ة والتي 
تعتبر عامل أساسي لنجاح أي عملية تنموية 

وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مش���اريع  بع���دة  الحكوم���ة  تق���وم  وق���ال:” 
كبي���رة ف���ي مختلف ال���وزارات، وتعمل وزارة 
المواص���ات على الربط بي���ن مملكة البحرين 
وال���دول المج���اورة طبقا ألعلى المس���تويات 
لتمكي���ن نم���و االقتصادي���ات األخ���رى س���واء 

السياحية أو الصناعية أو الخدمات المالية.

وتعمل ال���وزارة على تطوير ميناء خليفة بن 
س���لمان باعتباره الش���ريان األساسي لدخول 
كاف���ة البضائ���ع للمملكة، وس���يتم طرح 20% 
من أس���هم شركة مش���غلة للميناء في السوق 
المحل���ي، إعم���اال بمب���دأ الش���فافية ف���ي إدارة 
الش���ركة وس���يتمكن المس���تثمرون م���ن رقابة 

سير العمل بكل شفافية”.
وفيما يخص مشروع جسر الملك حمد، أشار 
إل���ى أن المش���روع انتق���ل ال���ى مرحل���ة مهمة 
حيث س���يتم هذا األس���بوع اجراء المناقصة 
الخاص���ة بتعيي���ن ش���ركة استش���ارية والت���ي 
س���تقوم بإعداد أوراق المناقصات الرئيس���ية 
للمطور وتأهيل المطورين وفي نفس الوقت 

عم���ل الدراس���ات المالي���ة للمش���روع، وتوق���ع 
أن يت���م تعيي���ن كل ذلك بحل���ول مايو المقبل 

والبدء بالعمل من قبل الشركة االستشارية.
م���ن جانب���ه، كش���ف وزي���ر الع���دل والش���ؤون 
اإلس���امية واألوقاف الش���يخ خال���د بن علي 
آل خليف���ة ع���ن الب���دء ف���ي تطبي���ق النظ���ام 

اإللكترون���ي بالوزارة ف���ي 11 نوفمبر المقبل، 
مشيرا إلى أهمية االستعانة بالقطاع الخاص 
والتكنولوجي���ا من أج���ل تقديم خدمات أكثر 
فعالية وكفاءة على مدار الساعة بتكلفة أقل 

وأداء أعلى”.
الش���ورى  ن���وه وزي���ر ش���ؤون مجلس���ي  كم���ا 

بي���ن  بالتع���اون  البوعيني���ن  غان���م  والن���واب 
وم���ا  والتش���ريعية،  التنفيذي���ة  الس���لطتين 
نت���ج عن���ه من تش���ريعات أس���همت ف���ي دعم 
التوجه���ات الحالي���ة والمس���تقبلية، وتط���رق 
البوعيني���ن عن آلي���ة إصدار التش���ريعات في 
المملك���ة والت���ي تجس���د دورا كبيرا للس���لطة 
التش���ريعية، وأكد أن التعاون بين السلطتين 
عنص���را  مث���ل  ق���د  والتنفيذي���ة  التش���ريعية 

أساسيا في نجاح جهود التنمية.
وأش���ارت األنص���اري إلى ال���دور الكبي���ر الذي 
تلعب���ه الم���رأة البحريني���ة الي���وم ف���ي الدف���ع 
بالحرك���ة التنموية ف���ي الب���اد وتحقيق قيم 

الرؤية االقتصادية 2030.
وقال���ت:” لق���د أخ���ذت البحري���ن عل���ى عاتقها 
الم���رأة  لنه���وض  الوطني���ة  الخط���ة  ادم���اج 
البحرينية. وقد تم إنجاز مانس���بته %61 من 

هذه الخطة.

جانب من الحضور

المطوع: التوازن المالي مرتكز أساس للبرنامج المقبل

 المنامة - بنا

ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط اإلنفاق الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة كلمة في 
افتتاح أعمال الملتقى الحكومي 2018 بمركز عيسى الثقافي 28 أكتوبر 2018، هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظكم هللا ورعاكم

سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة

ول���ي العه���د نائب القائ���د األعل���ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم

أصحاب السمو والمعالي والسعادة
أيها الحضور الكريم

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:
فإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعًا 
ف���ي لقائن���ا الس���نوي ه���ذا إيذان���ًا بب���دء أعمال 
الملتقى الحكومي 2018 الذي يحظى بش���رف 
الرعاية الكريمة من لدن سيدي صاحب السمو 
الملك���ي األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة، 
رئي���س ال���وزراء الموق���ر، وبمبادرة من س���يدي 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد 
آل خليف���ة، ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما 

هللا ورعاهما.
لقد أصبح هذا الملتقى الذي يجمع قادة العمل 
التنفي���ذي ف���ي الحكوم���ة تح���ت س���قف واحد 
بمثابة تظاهرة حس���نة ته���دف لمتابعة النتائج 
المتحقق���ة ف���ي الملتقي���ات الناجحة الس���ابقة، 
والعم���ل عل���ى تكري���س التكام���ل بي���ن جه���ود 
الجه���ات الحكومي���ة لمواصل���ة تنفي���ذ ال���رؤى 
المواطني���ن،  لصال���ح  الموضوع���ة  والخط���ط 
وتعزيز إس���هامات القطاع العام نحو مرتكزات 
التنمي���ة الش���املة الت���ي يقوده���ا ب���كل حكم���ة 
ورؤي���ة ثاقبة واقتدار س���يدي حضرة صاحب 
الجال���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، 

عاه���ل الب���اد المف���دى حفظه هللا ورع���اه، وما 
يحتم���ه ذلك م���ن زيادة الجاهزي���ة للتعامل مع 
مختل���ف المتطلب���ات التنموي���ة، ع���اوة عل���ى 
اس���تعراض م���ا ت���م إنجازه ف���ي برنام���ج عمل 
الحكومة الحالي )2015 – 2018( الذي هو في 
مراحل���ه األخيرة، ومناقش���ة م���ا تمخضت عنه 
ورش���ة عمل التطلعات المس���تقبلية التي كانت 
نتاج جهد دؤوب أثمر عن تحديد 29 سياس���ة 

قابلة للتطبيق من خال 106 مبادرات.
ال يخفى عليكم ما يش���كله انعقاد هذا الملتقى 
– عل���ى وج���ه الخص���وص – في ه���ذا التوقيت 
م���ن العام م���ن خطوة بالغ���ة األهمي���ة؛ لتزامنه 
م���ع الب���دء الفعل���ي في تنفي���ذ مح���اور برنامج 
الت���وازن المال���ي ال���ذي ُأعِلنت تفاصيل���ه مطلع 
الش���هر الجاري على إثر توقيع مملكة البحرين 
عل���ى الترتيب���ات اإلطارية للتع���اون المالي مع 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة، ودولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة، ودولة 
الكوي���ت الش���قيقة، الت���ي نجدد لها كل الش���كر 
والتقدي���ر على وقفته���ا األخوية المبرهنة على 

وحدة الهدف والمصير المشترك.
إن م���ن ش���أن ه���ذا البرنام���ج الموج���ه لتجاوز 
التحدي���ات المالي���ة أن يحق���ق بحل���ول الع���ام 
اإلي���رادات  بي���ن  المنش���ود  الت���وازن   2022
والمصروف���ات الحكومي���ة عب���ر مجموع���ة من 
المب���ادرات الرامي���ة إل���ى خف���ض المصروف���ات 
ت���م  عم���ل  ف���رق  س���تة  بواس���طة  التش���غيلية 
إعطاؤه���ا الصاحيات الازم���ة لذلك والتي لم 
تت���واَن في اإلعداد لمباش���رة مهامها منذ اليوم 
األول لصدور قرار تش���كيلها. هذا باإلضافة لما 
يهدف إليه ه���ذا البرنامج من زيادة اإليرادات 
م���ن خ���ال إعادة هيكلته���ا لتتواكب م���ع النمو 

اإليجابي والمطرد في اقتصادنا الوطني الذي 
س���يظل على هذا النحو إن ش���اء هللا بفضل ما 
يتمتع به من قاعدة صلبة، وهذا ما يستوجب 
العم���ل على توظي���ف عوائد النم���و االقتصادي 
خدم���ات  تقدي���م  مواصل���ة  ف���ي  ومردودات���ه 
حكومي���ة ذات كف���اءة مرتفعة وج���ودة عالية 
ف���ي مختل���ف القطاع���ات، الس���يما ف���ي البني���ة 
التحتي���ة كالصرف الصح���ي والكهرباء والماء 
والطرق وش���بكة النقل وغيره���ا من الخدمات 

األساسية.
وعل���ى صعي���د الدع���م الحكومي، فلق���د روعي 
عن���د تصمي���م وتنفي���ذ برنامج الت���وازن المالي 
المباش���ر  الدع���م الحكوم���ي  مواصل���ة تقدي���م 
للمواطني���ن، ولك���ن وف���ق معايير تع���زز كفاءة 
توجيه���ه  عب���ر  العدال���ة  وتحق���ق  النظ���ام 

لمستحقيه.
وم���ن المهم أيضًا اإلش���ارة إلى واحدة من أهم 
مبادرات هذا البرنامج أال وهي برنامج التقاعد 
االختياري الذي س���يظل متاحًا لمن يرغب في 

االس���تفادة من���ه م���ن موظف���ي الحكومي ممن 
أتموا 10 س���نوات كخدمة فعلية، وليس���وا من 
ش���اغلي الوظائ���ف العلي���ا وم���ن ف���ي حكمه���م، 
حت���ى الثامن م���ن نوفمبر الج���اري. ولقد بلغت 
عدد الطلبات المس���تلمة حتى ه���ذا اليوم أكثر 
م���ن 7000 طلب... وما هذه المبادرة إال فرصة 
لتوظي���ف  منه���ا  المس���تفيدين  أم���ام  س���تتاح 
خبراته���م في مج���ال ريادة األعم���ال والقطاع 
الخ���اص، ليكون���وا بالتالي جزًءا فاع���اً ومهمًا 

في منظومة االقتصاد الوطني.
واس���مح ل���ي هنا ي���ا صاحب الس���مو أن أتوجه 
بخطاب���ي ه���ذا إل���ى المس���ؤولين التنفيذيي���ن 
المتواجدي���ن معنا ف���ي هذه القاع���ة الذين هم 
دائم���ًا على قدر الثقة واألمان���ة التي ُكلِّفوا بها، 
كونه���م مواطني���ن صالحين وج���زًءا من قصة 
نج���اح هذا الوطن في مختل���ف المحافل.. إننا 
وإذ نتح���دث الي���وم عن جميع ه���ذه المبادرات 
الرامي���ة إل���ى تصحي���ح مس���ار المالي���ة العام���ة 

للدول���ة، ف���إن األم���ل معق���ود عليك���م.. معق���ود 
م���ن أج���ل تنفي���ذ  عل���ى تعاونك���م وتكاملك���م 
السياس���ات الحكومي���ة التي هي في األس���اس 
من صنيعتك���م ونتاج فكرك���م، وهو ما يعكس 
الح���رص الدائ���م م���ن الحكوم���ة الموق���رة على 
إشراك موظفيها في صنع واتخاذ القرار.. فإذا 
كانت تلك السياس���ات تهدف ضم���ن ما تهدف 
إلي���ه لتعزي���ز الف���رص االس���تثمارية وتس���هيل 
اإلج���راءات الحكومية لخلق الف���رص النوعية 
أم���ام المواطنين والمس���تثمرين، فإن الخطوة 
األولى نحو تس���هيل اإلجراءات وإنجاز العمل 
المطل���وب في حينه، تق���ع على عاتق من يقدم 
منكم خدماته للمراجعي���ن نيابة عن الحكومة 

كل في موقع عمله واختصاصه.
لق���د علَّمن���ا التاري���خ أن أه���ل البحري���ن – ف���ي 
أي موض���ع كان���وا – ق���ادرون بفض���ل هللا عل���ى 
تج���اوز م���ا يواجههم م���ن صع���اب، ولذلك فقد 
كان���ت التحدي���ات المالية التي فرضت نفس���ها 

علين���ا هي الدافع والمحفز لنا لإلنجاز واإلبداع 
واالبت���كار والعمل على تحوي���ل صعوباتها إلى 
ف���رص تحف���ظ ث���روات وخي���رات ه���ذا الوطن 
لألجيال الحالية ومن سيعقبهم في المستقبل 
إن ش���اء هللا؛ ليتس���لموا األمان���ة وه���ي مبني���ة 
على أس���س متينة من االستدامة والنماء دون 

أية أعباء.
فلذلك كان وقع ش���عار )فري���ق البحرين( فاعاً 
فيم���ا  المش���ترك  للقاس���م  ومجس���دًا  ومؤث���رًا 
بينن���ا جميع���ًا... فلنجته���د ونعمل س���ويًا بروح 
)فري���ق البحري���ن( لتعظيم االس���تفادة من آلية 
التع���اون والتنس���يق؛ لتحقيق األه���داف اآلنية 

والمستقبلية.
وف���ي الختام، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح 
لتحقيق االزدهار واالس���تقرار والرخاء لوطننا 

العزيز، وهللا ولي التوفيق.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

نائب رئيس الوزراء يلقي كلمته في الملتقى الحكومي

خ���ال���د ب����ن ع����ب����داهلل: أه�����ل ال���ب���ح���ري���ن ق��������ادرون ع���ل���ى ت����ج����اوز ال��ص��ع��اب

أكثر من 7000 طلب على التقاعد االختياري

الحكومة 
حريصة 

على إشراك 
موظفيها في 

صنع القرار



أكدت وزيرة الصحة عدم وجود إمكان لتوسعة مجمع السلمانية الطبي، وأن 
المستشفيات الخاصة ستلعب دورا مهما في األيام المقبلة في ظل قانون 

الضمان الصحي. ولفتت إلى عدم وجود الداعي من التخوف من الضمان 
الصحي، حيث إن المواطن لن يشعر باالختالف بين الخدمات الصحي 

المقدمة له سابقا وما بعد تطبيق الضمان الصحي، بل سيجد أن هناك 
تحسنا ملحوظا في ظل التنافسية في تقديم الخدمات.

ال إمكان لتوسعة السلمانية

ق���ال وزي���ر ش���ؤون مجل���س ال���وزراء 
محم���د المط���وع إن تطبي���ق برنام���ج 
عم���ل الحكومة يتوقف على مصادقة 
مجل���س الن���واب عليه؛ لضم���ان قبول 

الناس لما ورد في هذا البرنامج.
المؤتم���ر  خ���ال  المط���وع  وبي���ن 
الصحافي المق���ام على هامش أعمال 
الملتقى الحكومي أمس أن الحكومة 
المقبل���ة ه���ي المس���ؤولة ع���ن برنامج 
عمله���ا، وأن هن���اك أكث���ر م���ن مص���در 
للبرنام���ج وأحده���ا مخرج���ات ورش 
عم���ل إع���داد البرنام���ج، وج���زء منه���ا 

مشروع التوازن المالي.
 2030 البحري���ن  رؤي���ة  أن  وذك���ر 

وأهداف التنمية المس���تدامة هي من 
أب���رز األمور التي ينبغ���ي أن يأخذ بها 

البرنامج القادم والبرامج الاحقة.
االختي���اري  بالتقاع���د  يتعل���ق  وفيم���ا 
قال إن هذا المش���روع يقدم للموظف 
امتي���ازات، وكذل���ك منفعة ل���إدارات 
الموظفي���ن  ع���دد  س���تقلص  الت���ي 
الفائضين ع���ن الحاجة، مما قد يؤدي 
إل���ى إلغ���اء بع���ض الوظائ���ف الت���ي ال 

حاجة لها.
الحكوم���ة  عم���ل  برنام���ج  أن  وبي���ن 
أوس���ع من الميزانية العامة، حيث إن 
دور تنفي���ذ البرنام���ج ال يقتص���ر على 

الحكومة.

موافقة 
النواب شرط 

تطبيق برنامج 
الحكومة
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“مزايا” لمن رواتبهم أعلى من 400 دينار
وزيــر اإلسكـــان لـ “^”: البـرنـامـــج مبتكـــر وال سقــف لتطـــويــره

قال وزير اإلس���كان باس���م الحمر ل� “البالد” إن مقدار تمويل مزايا المطّور س���يحّدد بناًء على مقدار دخل المس���تحق وليس على أس���اس عمره. 
ا يرصد فرص تحس���ين البرنامج، حيث س���يتيح البرنامج  وأش���ار في تصريح له على هامش الملتقى الحكومي إلى أن لدى الوزارة فريًقا خاصًّ

الجديد شراء األراضي أو الوحدات السكنية أو الشقق.

وذكر أن برنامج مزايا يعد فكرة مبتكرة وأهم 
ما يمي���زه أنه برنامج متج���دد وقابل للتطوير 
بشكل مستمر دون أن يقف عند سقف محدد.
وأض���اف أن البرنام���ج يتي���ح له���م م���ن خال 
تقييم���ه الرف���ع م���ن كف���اءة اس���تخدام الم���ال 
الع���ام، حيث إن المس���ار التقلي���دي الذي كانت 
ال���وزارة تعم���ل علي���ه ف���ي إنش���اء الوح���دات 

السكنية كان يكلف الحكومة األموال الطائلة، 
إال أن البرنامج في نس���ختيه اس���تطاع خدمة 
شريحة كبيرة من المواطنين بتوظيف أفضل 

للمال العام.
البرنام���ج  م���ن  المط���ورة  النس���خة  أن  وذك���ر 
ستخدم شريحة أوسع وبوظيف أفضل للمال 

العام.

وبين أن هناك ش���ريحتين بالنس���بة لمستحقي 
البرنامج الجديد لمزايا، الش���ريحة األولى من 
تق���ل رواتبه���م ع���ن 400 وأق���ل، والثاني���ة لمن 
تزيد رواتبهم عن 400 دينار، وهي الش���ريحة 
وتق���ّدر  الجدي���د  البرنام���ج  م���ن  المس���تهدفة 
نس���بتهم بحوال���ي 55 % م���ن نس���بة الطلب���ات 

وزير اإلسكاناإلسكانية.

سيدعلي الماحفظة

أك���د وزي���ر العدل والش���ؤون اإلس���امية 
ب���ن عل���ي آل  واألوق���اف الش���يخ خال���د 
الحكوم���ي  الملتق���ى  أهمي���ة  خليف���ة 
2018، باعتب���اره منهجي���ة عملي���ة فاعلة 
ف���ي مراجع���ة االس���تراتيجيات وتحديد 
أولوي���ات العم���ل الحكوم���ي م���ن خ���ال 
اس���تعراض م���ا ت���م إنج���ازه م���ن خ���ال 
برنامج عمل الحكومة الحالي، ومناقشة 

التطلع���ات  عم���ل  ورش  مخرج���ات 
المش���تملة   2022  - المس���تقبلية 2019 

على 29 سياسة و106 مبادرة.

وقال إن تزامن انعقاد الملتقى الحكومي 2018 مع إطالق مبادرات برنامج  «
التوازن المالي ُيكسبه أهمية محورية لما ُتشكله من أولوية رئيسة، بما 

يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة في إطار رؤية البحرين االقتصادية 
2030 التي ترتكز على مبادئ االستدامة والتنافسية والعدالة، ويسهم في البناء 

على ما تحقق من منجزات رائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وزير العدل: 
منهجية عملية 

فاعلة

سيد علي المحافظة

رأت وزي���رة الصح���ة فائقة الصالح إن 
قان���ون الضم���ان الصح���ي يمث���ل نقلة 
نوعي���ة  لج���ودة الخدم���ات الصحي���ة 
ف���ي الممل���ك. وبين���ت أن دور الوزارة 
سيكون تنظيميا ورقابيا على الجهات 

المشغلة لهذه الخدمات.

الصحاف���ي  المؤتم���ر  ف���ي  وأش���ارت 
الملتق���ى  هام���ش  عل���ى  المنعق���د 
الحكومي إلى أن إجمالي عدد المراكز 
الصحية في البحرين بلغت 28 مركزًا، 
وأن طبي���ب العائل���ة البحرين���ي متميز 

على مستوى العالم.

الصالح: 
“الصحة” 

منظم 
ومراقب

سيدعلي المحافظة

ق���ال وزي���ر األش���غال وش���ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمران���ي عص���ام خل���ف إن 
ال���وزارة مس���تمرة في عرض مش���اريعها 
عل���ى المجال���س البلدية ومجل���س أمانة 
العاصمة، واالستئناس بآرائهم وتنفيذها 
وفقا لإمكاني���ات والصاحيات المتاحة 
له���م. ولف���ت خ���ال المؤتم���ر الصحاف���ي 
المنعقد على هام���ش الملتقى الحكومي 
أمس إلى أن مش���روع المدينة الرياضية 
الدع���م  برنام���ج  خ���ال  م���ن  مم���ول 
الخليج���ي، حي���ث جرى حاليا اس���تكمال 
تصامي���م  وإع���داد  الخرائ���ط  مرحل���ة 
المش���روع الذي يتضمن اس���تادًا رياضيًا 

تبلغ سعته نحو 50 ألف متفرج.

وفيم���ا يتعل���ق بمحط���ات معالج���ة مي���اه 
الصرف الصحي أف���اد الوزير أن المملكة 
لديه���ا 11 محط���ة معالج���ة تتف���اوت في 
ش���بكات  بخص���وص  وذك���ر  أحجامه���ا. 
تصري���ف مياه األمطار أن ال���وزارة لديها 
األمط���ار،  م���ع  التعام���ل  ف���ي  أولوي���ات 
حي���ث تعطي األولوية لش���بكات الصرف 
الصحي، وتليها الشوارع الرئيسية، ومن 
ث���م تأت���ي الط���رق الداخلي���ة، وذلك وفق 
اإلمكاني���ات المتاح���ة لها. وأش���ار إلى أن 
الوزارة بدأت في وضع الحلول والخطط 
للتقليل من آثار األمطار، مع التأكيد على 
ع���دم توف���ر اإلمكاني���ات لوض���ع حل���ول 

جذرية للتعامل مع األمطار.

استاد المدينة 
الرياضية 

يسع 50 ألف 
متفرج

سيدعلي المحافظة

بمناس���بة انعقاد الملتق���ى الحكومي 
الثالث، أك���د وزير التربي���ة والتعليم 
ماج���د  الثاني���ة  الجلس���ة  رئي���س 
النعيم���ي أن اس���تمرار انعق���اد مث���ل 
ه���ذا الملتق���ى، بمثل هذا المس���توى 
والمتابع���ة  الكريم���ة  الرعاي���ة  م���ن 
الجادة، يعكس االهتمام بكل ما يهم 
مس���تقبل الوطن وتقدمه وازدهاره، 
خصوص���ًا أن هذا الملتقى قد تحول 
إل���ى منص���ة حقيقية لتكام���ل العمل 
المس���توى  خ���ال  م���ن  الحكوم���ي، 
الراق���ي م���ن النقاش والح���وار، الذي 
يس���تعرض اإلنج���ازات والتحدي���ات 

والتطلعات المس���تقبلية للتنمية في 
البحرين )الفرص والتحديات(.

وأش���ار إل���ى أن الحكوم���ة بذلت في 
الس���نوات الماضي���ة جه���ودا كبي���رة 
لارتقاء بالخدمات وتحسينها على 
نح���و ملم���وس، وقام���ت باس���تمرار 
بزيادة اإلنفاق على الخدمات، يشهد 
بذلك الزيادات الكبيرة في موازنات 
ال���وزارات الخدمي���ة. وبالرغ���م م���ن 
ف���ي  الصعب���ة  المالي���ة  الظ���روف 
الس���نوات األخي���رة، خصوص���ا تل���ك 
الناجمة عن تراجع أسعار النفط منذ 

العام 2015.

النعيمي: 
جهود 

لالرتقاء 
بالخدمات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المواص���ات  وزي���ر  أش���اد 
أحم���د  كم���ال  واالتص���االت 
الثال���ث  الحكوم���ي  بالملتق���ى 
يأت���ي تحقيًقا للرؤية الش���املة 
لعاه���ل الباد صاح���ب الجالة 
آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك 
خليف���ة ف���ي كل ما يس���هم في 

خدمة الوطن والمواطن.
وأوضح أن الملتقى الحكومي 
يؤك���د أهمي���ة العم���ل الجماعي 
جه���ود  وتضاف���ر  المش���ترك 
الوط���ن  لخدم���ة  الجمي���ع 
بالص���ورة األولى واس���تمرارية 

العم���ل ب���روح فري���ق البحري���ن 
لتعظي���م االس���تفادة م���ن آلي���ة 
والتنس���يق  والتع���اون  العم���ل 
لتحقي���ق األه���داف الموضوعة 

للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى تنفيذ حزمة مشاريع 
نوعي���ة بقطاع���ي المواص���ات 
م���ع  تتواف���ق  واالتص���االت 
المتطلب���ات المس���تقبلية الت���ي 
ف���ي  تس���اهم  أن  ش���أنها  م���ن 
إحداث نقل���ة نوعي���ة للبحرين 
في مج���ال النق���ل واالتصاالت 

وتطوير البنية التحتية.

وزير 
المواصالت: 

حزمة مشاريع 
نوعية

المنامة - بنا

عق���د وزير ش���ؤون اإلع���ام علي 
الرميحي، مؤتم���ًرا صحافًيا على 
هامش الملتقى الحكومي تطرق 
فيه إلى أهمية انعقاده وجلسات 

العمل لهذه النسخة.
وأكد الرميحي أن انعقاد الملتقى 
الحكوم���ي 2018 برعاي���ة رئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 
آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر 
العه���د  ول���ي  ومب���ادرة  خليف���ة، 
نائب القائ���د األعلى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب 
س���لمان  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو 
ب���ن حم���د آل خليفة في نس���خته 

الثالث���ة، يؤك���د مض���ي الحكوم���ة 
األجه���زة  تطوي���ر  مس���يرة  ف���ي 
الحكومية، والعم���ل على تجويد 
الخدم���ات المقدمة ف���ي مختلف 
المجاالت، مشيًرا إلى أن الملتقى 
الحكوم���ي يع���د منص���ة وطني���ة 
مهم���ة، لتب���ادل اآلراء ووجه���ات 
النظر والعمل ضمن فريق واحد، 
ل���كل م���ا في���ه الخي���ر واالزده���ار 

للوطن العزيز.
وعرض خ���ال المؤتمر الصحفي 
جلس���ات عم���ل الملتق���ى، وتلق���ى 
جملة من األسئلة واالستفسارات 

من الصحافيين.

وزير اإلعالم: 
منصة 
وطنية 

مهمة
المنامة - بنا

أك���د وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
هش���ام الج���ودر أن الملتقى الحكومي 
مهم���ة  منص���ة  يعتب���ر   2018 للع���ام 
لتطوي���ر العم���ل االداري ف���ي وزارات 
ومؤسس���ات الحكوم���ة وجعله���ا أكثر 
فاعلي���ة ومواكبة لتعزي���ز التكامل في 
األداء الحكوم���ي، لما ل���ه من تأثيرات 
إيجابية على تقديم الخدمات العامة 
للمواطنين بجودة وكفاءة الخدمات.

وبين الوزير أهمية الملتقى الحكومي 
ال���ذي عق���د برعاي���ة كريم���ة وحض���ور 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
خليف���ة ومب���ادرة ول���ي العه���د القائ���د 

األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي سلمان 
يأت���ي  وال���ذي  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن 
اس���تمرارا لنهج الحكوم���ة في تطوير 
العم���ل الحكوم���ي وتحقي���ق التنمي���ة 
ينعك���س  بم���ا  والمس���تدامة  الش���املة 
إيجاب���ا عل���ى الخدم���ات المقدمة إلى 
المواطني���ن. وأك���د أن تفاع���ل الوزارة 
المباش���ر عزز من فاعلية أداء الوزارة 
وس���اهم ف���ي تطوي���ر الخدم���ات التي 
تقدمها من خال االستجابة المباشرة 
والس���ريعة، األمر ال���ذي خلق نوعًا من 
اإليجابية والرضى بين جميع العماء 

والمتعاملين .

الجودر: 
فرصة 

لتحفيز 
اإلنتاج

المنامة - وزارة شؤون الشباب والرياضة

العبسي: إنجاز تحقق بفضل دعم قيادتنا
الحكومية ال��م��م��ارس��ات  أف��ض��ل  ب��ج��ائ��زة  ت��ف��وز  ال��ع��م��ل”  “س����وق 

أع���رب الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظيم 
اللجن���ة الوطني���ة  العم���ل رئي���س  س���وق 
أس���امة  باألش���خاص  االتج���ار  لمكافح���ة 
العبس���ي عن اعتزازه وفخره بفوز الهيئة 
بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن 
مش���روعي تصري���ح العمل الم���رن ومركز 

حماية ودعم العمالة الوافدة.
ورفع العبسي التهاني لمقام عاهل الباد 
صاح���ب الجال���ة الملك حمد بن عيس���ى 
صاح���ب  ال���وزراء  ورئي���س  خليف���ة،  آل 
الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان 
القائ���د  نائ���ب  العه���د  آل خليف���ة، وول���ي 
لرئي���س مجل���س  األول  النائ���ب  األعل���ى 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
بمناس���بة  آل خليف���ة  ب���ن حم���د  س���لمان 
نج���اح الملتقى الحكوم���ي 2018 وكذلك 
بمناس���بة تكري���م الهيئ���ة بجائ���زة أفضل 
الممارس���ات الحكومي���ة ع���ن مش���روعي 

الم���رن ومرك���ز حماي���ة  العم���ل  تصري���ح 
أن  مؤك���ًدا  الواف���دة،  العمال���ة  ودع���م 
اإلنج���ازات ما كان���ت لتتحقق لوال الدعم 
والتوجيهات الدقيقة والتابعة المباش���رة 

من القيادة الرشيدة.

وتاب���ع: كما أن تكريم الهيئة يأتي نتيجة 
الجه���ود الكبي���رة الت���ي يبذله���ا موظف���و 
وك���وادر الهيئ���ة، وإخاصه���م الج���اد في 
العم���ل على تطوي���ر أداء الهيئ���ة وابتكار 
العم���ل،  س���وق  تنظ���م  الت���ي  المش���اريع 

قوي���ة  عم���ل  بيئ���ة  خل���ق  ف���ي  وتس���هم 
مش���جعة على ج���ذب االس���تثمارات، مع 
حفظها واحترامها لحقوق جميع أطراف 
العم���ل، بم���ا يرف���ع م���ن س���معة ومكان���ة 

المملكة الدولية.

العبسي: فخورون بفوز الهيئة بالجائزة

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل



التكريم يدعونا للفخر واالعتزاز
المضحك��ي: كف��اءات بحريني��ة تب��ذل جهده��ا لتحقي��ق تعلي��م متمي��ز

هنأت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي 
عاهل البالد وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد النائب األول لرئيس الوزراء 
عل���ى نج���اح الملتق���ى الحكوم���ي 2018، ال���ذي عق���د تح���ت رعاية رئي���س مجلس 

الوزراء.

وقالت الرئيس التنفيذي: “إنَّ تأس���يس 
جائ���زة للتمي���ز ف���ي الملتق���ى الحكومي 
يعك���س اهتمام الحكومة الرش���يدة في 
تحقيق التواصل والتفاعل مع ش���كاوى 
ومالحظ���ات المواطني���ن، وك���ون تلبية 
احتياج���ات المواطن من أولويات عمل 

الحكومة الموقرة”.
وش���ددت على أن حص���ول هيئة جودة 
التعلي���م والتدري���ب على جائ���زة التميز 
ف���ي التواص���ل مع العم���الء، يب���رز مدى 
م���ن  الراجع���ة  التغذي���ة  م���ع  التفاع���ل 
المواطني���ن كافًة، وحرص الهيئة الدائم 
عل���ى ال���رد عل���ى تس���اؤالتهم، وحل كل 

الشكاوى التي ترد إليها؛ وذلك لتحقيق 
أه���داف الحكوم���ة ف���ي تطوي���ر ج���ودة 

الخدمات واألداء العام.
لحص���ول  امتنانه���ا  ع���ن  أعرب���ت  كم���ا 
مدرس���ة العروبة االبتدائية للبنات على 
جائ���زة “ج���ودة التعلي���م” ف���ي الملتق���ى 
الحكوم���ي 2018، وذل���ك كونها حصلت 
دورات  لث���الث  “ممت���از”  تقدي���ر:  عل���ى 
ف���ي   ،)2017  ،2014  ،2010( متتالي���ة 
نتائ���ج تقارير مراجع���ات أداء المدارس 
الحكومي���ة الص���ادرة ع���ن هيئ���ة جودة 
التعلي���م والتدري���ب، متقدم���ة بالتهنئ���ة 
والتعلي���م،  التربي���ة  وزارة  إل���ى  كذل���ك 

وإلى منتسبي الهيئة في إدارة مراجعة 
أداء الم���دارس ودوره���م ف���ي تحقي���ق 
هذا اإلنج���از، وإلى الهيئتي���ن التعليمية 
واإلدارية لمدرس���ة العروب���ة االبتدائية، 
وكاف���ة طالباته���ا ومنتس���باتها وأولي���اء 

أمور الطالبات.

وش���ددت  عل���ى أن ما تحظ���ى به هيئة 
ج���ودة التعليم والتدري���ب من دعم من 
والحكوم���ة  السياس���ية  القي���ادة  قب���ل 
الرش���يدة ه���و مح���ل اعت���زاز وفخ���ر لنا 
جميًع���ا، حيث إنَّ ه���ذا االهتمام يجعلنا 
نب���ذل المزي���د م���ن الجه���ود في س���بيل 
تطوير مؤسساتنا التعليمية والتدريبية 
ألداء أدواره���ا بأفض���ل ص���ورة ممكن���ة، 
الت���زام الهيئ���ة الوطن���ي  مؤك���دة عل���ى 
بأداء المسئولية الموكلة إليها، واألمانة 
الملقاة عل���ى عاتقها، من تقييم حقيقي 
وشفاف ألداء تلك المؤسسات بما يرفع 
م���ن س���معة مملك���ة البحري���ن ف���ي ه���ذا 

ا. ا ودوليًّ الميدان إقليميًّ
ووقالت المضحكي انَّ “التكريم يدعونا 
للفخر واالعتزاز لوجود كفاءات تربوية 
بحريني���ة تب���ذل كل جهده���ا للوص���ول 

بالصرح التعليمي إلى التميز”.

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

ضاحية السيف - معهد اإلدارة العامة

أك���د المدي���ر الع���ام لمعه���د اإلدارة العامة 
الملتق���ى  أن  ش���مس،  ب���ن  رائ���د  “بيب���ا” 
الحكومي 2018 يجسد النهج الحكومي 
تحقي���ق  عل���ى  ارتك���ز  ال���ذي  المتكام���ل 
تطلعات المواطن أوالً، عبر تكاتف جميع 
الجه���ات الحكومي���ة لالرتقاء بمس���توى 

الخدمات الحكومية المقدمة إليه.
وأش���ار إلى أن ما تم إنجازه في برنامج 
عم���ل الحكوم���ة يعك���س ري���ادة حكومة 
مملك���ة البحري���ن ف���ي تحقي���ق إنجازات 
نوعي���ة رفع���ت من مس���توى الرض���ا لدى 
المواطنين، فنحن كفريق البحرين نعمل 
ضم���ن منظومة حكومي���ة متكاملة وفق 
اس���تراتيجية حكومي���ة موح���دة ورؤى 
مس���تقبلية اتخذت من اإلبداع واالبتكار 
الحكوم���ي نهًج���ا له���ا، بتكات���ف الجه���ود 
وتس���خير اإلمكاني���ات لخدم���ة المواطن 
أواًل، س���عًيا لتحقيق اس���تدامة خدماتية 
ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة إليه.

رس���م  الحكوم���ي  الملتق���ى  أن  وأردف 
مس���اًرا اس���تراتيجًيا موح���ًدا لمنظومتنا 
بم���ا يضمن تحقي���ق التنمية المس���تدامة 

خ���الل  م���ن  األصع���دة،  مختل���ف  عل���ى 
مبادرات���ه الحكومية الرامي���ة إلى تعزيز 
إس���هامات القط���اع الع���ام نح���و التنمي���ة 
الش���املة وزي���ادة الجاهزي���ة للتعامل مع 
مختل���ف المتطلب���ات التنموي���ة، إضاف���ًة 
إلى تطوي���ر أداء األجهزة الحكومية من 
أج���ل التميز في تنفي���ذ مختلف البرامج 
والمشاريع التي تصب في تحول الرؤية 

إلى واقع ملموس.

شمس: نهج متكامل للتنمية المستدامة
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محافظ العاصمة: زيادة كفاءة الخدمات
التكري��م يدفعن��ا لرف��ع مؤش��ر اإلنتاجي��ة واألداء وف��ق توصي��ات الملتق��ى

أك���د محافظ العاصمة  الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن آل خليف���ة أن الملتقى الحكومي 
الثال���ث لع���ام 2018، ال���ذي عق���د برعاية س���مو رئيس ال���وزراء، وبمبادرة من س���مو ولي 
العه���د، يعكس نجاح التعاون المش���ترك ف���ي العمل الحكومي لتحقي���ق مزيد من النماء 
والتط���ور ف���ي كاف���ة القطاع���ات والمج���االت، مما يس���هم في زي���ادة كف���اءة الخدمات 

المقدمة للمواطنين والمقيمين وزيادة الخدمات المقدمة لهم.

وأك���د أن ني���ل محافظ���ة العاصم���ة جائ���زة 
ع���ن  العم���الء  م���ع  التواص���ل  ف���ي  التمي���ز 
أفضل الجه���ات تفاعال في النظام الوطني 
للمقترحات والشكاوى )تواصل( والذي من 
شأنه أن يش���جعنا نحو رفع مستوى العمل 

الجماعي بفاعلية أكبر.
وأعرب عن بالغ فخ���ره واعتزازه بالتكريم 
ال���ذي جاء م���ن قبل س���مو رئيس ال���وزراء 
وس���مو ولي العهد، معتبرا أنه وسام شرف 
على صدورنا جميعًا، وجاء نتيجة للخطط 

الموضوع���ة والعم���ل نح���و تنفيذه���ا وف���ق 
أعل���ى معدالت الج���ودة بفض���ل توجيهات 
الفريق وزير الداخلية الركن الش���يخ راشد 

بن عبدهللا آل خليفة.
وأش����اد المحاف����ظ بح����رص صاح����ب الس����مو 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي����س مجلس ال����وزراء على االلتقاء 
بالمس����ؤولين بال����وزارات والهيئات واألجهزة 
الحكومي����ة عب����ر مب����ادرة الملتق����ى الحكومي 
الطالعه����م عل����ى م����ا ت����م إنج����ازه وما س����يتم 

تنفيذه من أعمال في المرحلة المقبلة.

المنامة - وزارة الداخلية

القضيبية - مجلس النواب

أش���اد رئي���س مجل���س الن���واب أحم���د الُم���ال 
بالملتقى الحكومي الثالث، مؤكدًا أنه يحمل 
أهمي���ة كبي���رة خصوصًا وأنه يأت���ي بالتزامن 
م���ع برنامج الت���وازن المالي، والذي سيس���هم 
ب���ال ش���ك ف���ي دف���ع عجل���ة التنمية الش���املة 
للوط���ن، ودع���م أجه���زة الس���لطة التنفيذي���ة 
في أداء مهماته���ا، وتطبيق مبادئ الحوكمة، 
وبالتال���ي بل���وغ العمل الحكومي مس���تويات 

أداء عالية ومتميزة.
ولف���ت المال إل���ى دع���م المجلس له���ذا اللقاء 
السنوي رفيع المستوى، مؤكدًا أهمية السعي 
لخلق بيئة محفزة للنمو في القطاع الخاص، 
والعم���ل عل���ى بيئة مس���تدامة وبني���ة تحتية 
متكامل���ة، وتطوير ج���ودة الخدمات وكفاءة 
لألولوي���ات  وتحدي���ده  الحكوم���ي،  األداء 
الحكومي���ة في المرحلة المقبل���ة فيما يتعلق 

بخطط واستراتيجيات التنمية.
وش���دد عل���ى أهمي���ة التكامل والتع���اون بين 
لرف���د  والتنفيذي���ة،  التش���ريعية  الس���لطتين 
الجهود التنموية واس���تدامة عملية التطوير 

المؤسسي في البحرين.

التزامن مع “التوازن المالي” يدفع التنمية

تلبية الطموحات وترجمة اآلمال إلى واقع
العميد بن دينه: الملتقى الحكومي تجسيد لرؤية المملكة االقتصادية ومبادئها

أك���د المدي���ر الع���ام ل���إلدارة العامة لإلعالم والثقاف���ة األمنية بوزارة الداخلية العمي���د محمد بن دينه أن “الملتق���ى الحكومي 2018” وفي ضوء ما لمس���ناه، بمثابة 
تجس���يد لرؤية البحرين االقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على االس���تدامة والتنافس���ية والعدالة. وقال إن الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة؛ كونه يعقد برعاية 
كريم���ة م���ن رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليف���ة، وبمبادرة من ولي العه���د نائب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأوضح أن الملتقى ومنذ انطالقته 
قب���ل عامين كتجم���ع حكومي ومن 
خ���الل م���ا يتضمن���ه م���ن جلس���ات 
وورش عمل، يهدف إلى تعزيز أداء 
القط���اع الع���ام وتجوي���د الخدمات 

الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأش���ار إلى أن أبرز ما يميز الملتقى 
الحكوم���ي الس���نوي، أن���ه متراب���ط 
الجلس���ات والحلق���ات، م���ن خ���الل 
خط���ط  إل���ى  المب���ادرات  ترجم���ة 
وبرام���ج تس���هم في تطوي���ر األداء 
م���ن  المطلوب���ة  الفعالي���ة  وتحق���ق 
اآلليات المعمول بها في إطار تنفيذ 

رؤى اقتصادي���ة وإداري���ة متطورة، 
تلب���ي الطموحات وتترج���م اآلمال 

إلى واقع اقتصادي ملموس.
الحكوم���ي  الملتق���ى  أن  وأض���اف 
2018 يأت���ي ه���ذا الع���ام ف���ي ظ���ل 
عل���ى  تبع���ث  إيجابي���ة  ظ���روف 
ماض���ون  أنن���ا  وتؤك���د  االطمئن���ان، 
قدم���ا إلى مس���تقبل أفض���ل، منوها 

ال���ذي  واالس���تقرار  األم���ن  أن  إل���ى 
تش���هده البحري���ن، أم���ر يستش���عره 
كل مواط���ن ومقيم ويعد انعكاس���ا 
للجه���ود األمني���ة الدؤوب���ة ل���وزارة 
الداخلي���ة بفض���ل توجيه���ات وزي���ر 
الداخلي���ة وحرص���ه عل���ى أن يبقى 
األم���ن، ركي���زة أس���اس ف���ي عملية 

التنمية.

وذكر أن برنامج التوازن المالي سيكون له تأثير إيجابي على االقتصاد  «

الوطني، األمر الذي يمنحنا الثقة في مواصلة اإلنجاز وتجاوز التحديات 

من خالل تضافر جهود الجميع في ظل قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 

العميد محمد بن دينهالملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس الشورى

النج����اح  الش����ورى  مجل����س  تاب����ع 
ف����ي  المنام����ة  ح����وار  حقق����ه  ال����ذي 
نس����خته الرابعة عش����رة، والذي شهد 
مش����اركة عالمي����ة واس����عة، وحضوًرا 
رفي����ع المس����توى لكب����ار المس����ؤولين 
وأصحاب الق����رار في الدول المؤثرة 
عل����ى مس����توى العالم، وذل����ك لتبادل 
التحدي����ات  إزاء  النظ����ر  وجه����ات 
األمني����ة الراهن����ة، ومص����ادر التهديد 

الدولي وسبل مواجهتها.
ويؤك����د مجل����س الش����ورى عل����ى م����ا 
يمثل����ه الح����وار م����ن نه����ج حض����اري، 
عل����ى  ح����رص  اس����تراتيجي  وخي����ار 
صاح����ب  الب����الد  عاه����ل  ترس����يخه 
الجالل����ة المل����ك حمد بن عيس����ى آل 

خليف����ة من����ذ انط����الق عه����د جاللت����ه 

الممي����زة  الس����مة  ليك����ون  الزاه����ر، 

للسياسة الخارجية.

وأعرب “الشورى” عن اعتزازه بانطالق فكرة هذا المنتدى المهم  «
من البحرين، والذي يواصل سنوًيا وبنجاح مسيرة مساهماته 
في النقاش والتفاعل حول المستجدات والظروف اإلقليمية 

والدولية الراهنة، وهو ما يعكس إيمان البحرين العميق بأهمية 
الحوار ودوره المؤثر في صياغة حلول مستدامة لمختلف 

القضايا.

الصالح: حلول مستدامة للقضايا

أبوالفتح: تطوير الشراكة في العمل البلدي
“ال��خ��اص” إم��ك��ان��ات  ت��وظ��ي��ف  ف��ي  ي��س��اه��م  ال��ح��ك��وم��ي  الملتقى 

أك���د وكيل ش���ؤون البلديات في وزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط 
العمران���ي نبي���ل أبو الفت���ح أن الملتق���ى الحكومي 2018 الذي يق���ام تحت رعاية 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرة 
م���ن ولي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، سيس���اهم بصورة مباشرة في 
توظيف إمكانات القطاع الخاص، وإدخاله ش���ريًكا رئيس���ا لالقتصاد البحريني، 

مشيًرا إلى أن الملتقى سيخلق محفزات لألطراف كافة في مملكة البحرين.

لتعزي����ز  فرص����ة  “الملتق����ى  وأض����اف 
وتطوي����ر الش����راكة القائمة بي����ن جميع 
عناص����ر العم����ل البل����دي س����واء كجه����از 
حكومي تنفي����ذي أو المجالس البلدية 
أو القط����اع الخ����اص، حيث س����تنعكس 
التجرب����ة  إث����راء  عل����ى  الش����ركة  ه����ذه 

وتطويرها”.
وق����ال “من خ����الل الملتق����ى الحكومي 
فإنن����ا العاملين في الحق����ل البلدي نرى 
أن هن����اك دورا مهم����ا ينتظرن����ا يبدأ من 

ألدواتن����ا  المس����تمرة  التطوي����ر  عملي����ة 
ف����ي العم����ل البلدي، س����واء فيما يتعلق 
يتعل����ق  فيم����ا  أو  المعام����الت  بإنج����از 
ا  بجعل القطاع الخاص ش����ريًكا رئيس����يًّ
ف����ي إنش����اء البني����ة التحتي����ة وتنفي����ذ 

المشاريع”.
الملتق����ى  “ه����ذا  الفت����ح  أب����و  وتاب����ع 
والتطلع����ات  ال����رؤى  لتعزي����ز  فرص����ة 
اس����توحتها  الت����ي  االس����تراتيجية 
البلدي����ات م����ن خ����الل رؤي����ة البحري����ن 

2030، والت����ي ترتك����ز ف����ي آلياتها على 
خل����ق المحف����زات والمناخ����ات الالزمة 
لتحريك القطاع الخاص وإشراكه في 

عملية التنمية المستدامة”.

وأردف أبو الفتح “تحسين  «
اإلنتاجية واألداء وجودة الخدمات 

الحكومية، وتفعيل دور القطاع 
العام ومواصلة تطوير مخرجاته 

بما يحقق انطالقة تنموية 
جديدة وفق آليات تتعامل بشكل 

حيوي مع مختلف المتغيرات 
والمتطلبات التنموية هي 

التحديات التي نعمل عليها اليوم؛ 
من أجل الوصول إلى الهدف 

الرئيس، وهو رفاهية المواطن 
البحريني في الدرجة األولى”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

ثم���ن رئيس ديوان الخدم���ة المدنية أحمد الزايد، مس���اعي الحكومة في 
االرتقاء بجودة العمل الحكومي، وفق الرسائل والتوصيات التي يقدمها 
الملتقى الحكومي السنوي، والذي يمثل بوابة للعبور الى المستقبل، على 

أسس ثابتة من الشفافية، والعدالة، واالستدامة.

وأك���د الزاي���د ال���دور المه���م ال���ذي 
يطل���ع ب���ه الملتق���ى الحكومي في 
تحقي���ق ال���رؤى والخط���ط لصالح 
المواطني���ن، بإط���ار م���ن التكام���ل 
والتعاون بين الجهات الحكومية، 
بم���ا ينعك���س إيجاب���ًا عل���ى تعزي���ز 
مفاهي���م التنمي���ة الش���املة، ورف���ع 
التنموي���ة  الجاهزي���ة  مس���توى 
للدولة، واستعراض ما تم إنجازه، 
اس���تكماالً للتطلع���ات المس���تقبلية 

المنشودة.
برنام���ج  إدراج  أن  وأوض���ح 
رئي���س  كمح���ور  المال���ي  الت���وازن 
 2018 الحكوم���ي  الملتق���ى  ف���ي 
يعكس اهتمام الحكومة وجديتها 
المطل���وب  الت���وازن  ف���ي تحقي���ق 
م���ا بي���ن اإلي���رادات والمصروفات 
الحكومي���ة بحل���ول الع���ام 2022، 

م���ن  المب���ادرات  كل  تفعي���ل  عب���ر 
أجل اس���تمرارية تحقي���ق التنمية، 

وزيادة االستثمارات.

الزايد: رفع الجاهزية التنموية



ق���ال وزي���ر الدولة لش���ؤون الش���رق األوس���ط، ب���وزارة خارجي���ة المملك���ة المتحدة 
أليس���تر بيرت إن التبادالت التجارية بين بريطانيا والبحرين وصلت العام الحالي 
إلى ما يقارب “نصف مليون جنيه إسترليني”، مؤكدا متانة العالقات المشتركة في 
المجاالت التعليمية والثقافية.وأكد بيرت في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر 
الس���فارة البريطانية بالمنامة وحضرته وسائل اإلعالم المحلية، أن استقرار منطقة الشرق 

األوسط وأمنها يعني استقرار العالم.

الحوثيون يعرقلون جهود 

اإلغاثة باليمن

وعن اليمن ق���ال بيرت إن الحوثيين يمنعون 
لمحتاجيه���ا  الوص���ول  م���ن  االغاث���ة  جه���ود 
يس���كنون  الذي���ن  اليمني���ن  المواطني���ن  م���ن 
ف���ي المناط���ق التي يس���يطرون عليه���ا، وهم 
يعرقل���ون جه���ود األم���م المتح���دة اإلنس���انية 
واإلغاثي���ة م���ن أداء دوره���ا المهم ف���ي إنقاذ 

المناط���ق المنكوب���ة وإيصال “الم���واد الطبية 
االطف���ال  ولقاح���ات  الضروري���ة  واألدوي���ة 

والتطعيمات الضرورية لحياة االطفال”.

امتالك إيران لسالح نووي كارثة  

وق���ال وزي���ر الدول���ة ف���ي رده عل���ى س���ؤال 
حول عقوبات التي س���وف تفرضها الواليات 
المتح���دة على إي���ران بأن بريطاني���ا المتحدة 
تش���ارك واشنطن في رأيها بخصوص أنشطة 

النووي���ة  أنش���طتها  ومنه���ا  الخبيث���ة،  إي���ران 
وتسليح حزب هللا وتغذية النعرات الطائفية 
في بعض الدول مثل الدول الخليجية ومنها 
البحرين، وهذا ش���يء غير مقبول، مؤكدا أن 
امت���اك إيران للس���اح النووي س���وف يكون 

شيئا كارثيا على دول المنطقة.

البحرين حريصة على إنجاح االنتخابات
وذك���ر بي���رت أن المملك���ة المتح���دة متأك���دة 
م���ن ح���رص البحري���ن عل���ى إنج���اح العملي���ة 

االنتخابية، مؤكدا أن االنتخابات في البحرين 
ه���ي دلي���ل آخ���ر عل���ى اندم���اج البحري���ن في 
النس���ق اإلصاحي منذ ع���ام 2011. وفي رده 
على س���ؤال ح���ول مقتل اإلعامي الس���عودي 
عدنان خاشقجي، قال الوزير نحن واضحون 
بشأن هذه الجريمة الشنعاء، ولكن يجب أوال 
تحديد المسؤول عن هذه الجريمة، مؤكدا ان 
عاقة المملك���ة المتحدة م���ع المملكة العربية 
الس���عودية عاقة قوية، مضيفا نحن واثقون 

أن هذه العاقة سوف تستمر.

لش���ؤون  البريطان���ي  الدول���ة  وزي���ر  أك���د 
الت���زام  بي���رت  أليس���تر  األوس���ط  الش���رق 
المملك���ة المتح���دة باإلس���هام ف���ي تأمي���ن 
حري���ة الماح���ة والتدف���ق التج���اري الح���ر 

عب���ر الممرات المائي���ة الدولية.وقال بيرت 
البريطان���ي  البح���ري  المرف���ق  افتت���اح  إن 
الجدي���د هذا العام أس���هم بش���كل كبير في 
ضمان حرية الماحة عبر الممرات المائية 
الدولي���ة، مؤكدا أن احترام المياه الدولية، 
المم���رات  عب���ر  الح���ر  التج���اري  والتدف���ق 

المائي���ة أم���ر غي���ر قاب���ل للتف���اوض عل���ى 
اإلطاق. وشدد الوزير البريطاني على أن 
باده ل���ن تتهاون م���ع أي تهديدات لحرية 
الماحة، مش���يرا إلى أن ه���ذا االلتزام يعد 

أبرز أسباب الصراع في اليمن.
وحذر بيرت من أن أي حادث شحن خطير 

من ش���أنه أن يتسبب في تعطيل كبير في 
المنطقة، ويزيد من مخاطر الصراع، وقال 
“لذلك فإن المملكة المتحدة تدعم بش���كل 
كامل التدف���ق التجاري الحر عبر المنطقة، 
وسنستخدم مواردنا البحرية كافة لضمان 

حرية الماحة”.
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“الدبلوماسي” يعزز مسيرة التطوير
“الخارجي��ة” ف��ي  للمعه��د  الجدي��د  المق��ر  يفتت��ح  مب��ارك  ب��ن  محم��د 

 رعى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حفل افتتاح 
المقر الجديد للمعهد الدبلوماس���ي بوزارة الخارجية الذي أقامته الوزارة بحضور عدد 

من أصحاب المعالي  والسعادة والضيوف من داخل مملكة البحرين وخارجها.

وبهذه المناس���بة صرح س���مو الش���يخ محمد بن 
مبارك آل خليفة بالتصريح التالي:

يس���عدني أن أرع���ى ه���ذه المناس���بة الت���ي يت���م 
فيه���ا افتتاح المقر الجديد للمعهد الدبلوماس���ي 
ب���وزارة الخارجية الذي يأتي في إطار مس���يرة 
التحدي���ث والتطوي���ر التي ش���هدتها وتش���هدها 
الوزارة منذ تأسيس���ها قبل خمسة عقود لتكون 
األداة التنفيذي���ة لسياس���ة البحري���ن الخارجية 
وإقام���ة  والدول���ي،  اإلقليم���ي  محيطه���ا  ف���ي 
عاقاته���ا الدبلوماس���ية م���ع ش���قيقاتها ال���دول 
العربي���ة ودول العال���م، وتمثي���ل البحري���ن ف���ي 
المنظمات اإلقليمية والدولية ومش���اركاتها في 
االجتماعات والمؤتمرات التي تتم في إطارها، 
باإلضاف���ة إلى رعاية مصالح الدولة ومواطنيها 
م���ن خ���ال س���فاراتها وبعثاته���ا المعتم���دة ف���ي 
الخارج إن عملي���ة التطوير والتحديث لمواكبة 
كل جدي���د ف���ي العال���م ال���ذي نعيش تس���توجب 
البح���ث في الس���بل والوس���ائل التي تس���هم في 
االرتقاء ب���األداء والعطاء لكل مؤسس���ة وكافة 
منتسبيها، يأتي في مقدمة هذه العوامل إنشاء 

معاهد التدريب في مجاالت العمل المختلفة.
وإن افتت���اح المق���ر الجدي���د للمعهد ال���ذي يأتي 
في هذا الس���ياق ه���و إضافة لما ش���هدته وزارة 
الخارجية ومنذ إنش���ائها م���ن برامج ومبادرات 
لتطوير أداء منتس���بيها من خال االبتعاث في 
دورات دبلوماس���ية والمش���اركة في اجتماعات 
ولجانه���ا  المتح���دة  لألم���م  العام���ة  الجمعي���ة 
المختص���ة، وحضور المؤتم���رات واالجتماعات، 
والعم���ل ف���ي س���فارات وبعث���ات البحري���ن ف���ي 
الخارج.وبهذه المناس���بة يس���رني توجيه الشكر 
والتقدير لوزير الخارجية األخ الش���يخ خالد بن 
أحم���د ب���ن محمد آل خليفة عل���ى ما قام ويقوم 
ب���ه م���ن جه���ود لتطوي���ر عم���ل ال���وزارة وإعداد 
دبلوماسيها ومنسبيها للقيام بالمهام التي توكل 
إليهم بكفاءة ونجاح، متمنًيا للقائمين على هذا 
المعهد التوفيق في تحقيق األهداف التي أنشأ 
م���ن أجلها ولم���ا فيه خير وصال���ح وطننا العزيز 

الذي نعمل جميعًا لعزته ورفعة شأنه.
وفي بداية الحفل، ألقى وزير الخارجية الشيخ 
خال���د بن أحمد بن محمد آل خليفة كلمة أعرب 
فيها عن خالص الش���كر واالمتنان لسمو الشيخ 
ب���ن مب���ارك آل خليف���ة عل���ى تش���ريفه  محم���د 
بافتت���اح المق���ر الجدي���د للمعه���د الدبلوماس���ي 

ورعايت���ه الكريم���ة للحف���ل ودعم���ه المتواص���ل 
والكبي���ر لوزارة الخارجي���ة، مؤكًدا أن هذا ليس 
بغريب على سموه، فهو من أسس الدبلوماسية 
البحريني���ة، وس���تظل بصمات���ه وإس���هاماته في 
إرس���اء دعائمه���ا وثوابته���ا وف���ي تطوي���ر وزارة 
الخارجي���ة وإعداد كوادرها خالدة، وأن مواقف 
وسياس���ات س���موه س���تظل محفورة في ذاكرة 

هذا الوطن ومدونة في تاريخه.
ورحب وزي���ر الخارجية بعمرو موس���ى، مؤكًدا 
العربي���ة  الدبلوماس���ية  رم���وز  م���ن  رم���ز  أن���ه 
وصاح���ب الصوالت السياس���ية والدبلوماس���ية 
عل���ى األصع���دة العربي���ة واإلس���امية والدولية 
س���واء كوزير لخارجية جمهورية مصر العربية 
الش���قيقة أو كأمين عام لجامعة الدول العربية، 
ل���ه فيه���ا الكثي���ر م���ن المواق���ف  لس���نوات كان 
الحاس���مة والداعم���ة لقضايان���ا، والت���ي ما تزال 
تؤث���ر ف���ي حاضرن���ا وتش���كل نموذًج���ا يحت���ذى 
المصال���ح  وخدم���ة  الدبلوماس���ي  العم���ل  ف���ي 
العربي���ة، معبًرا عن ش���كره لمش���اركة العديد من 
الشخصيات الدبلوماسية المشهود لها بالكفاءة 

العالية والجهود الدؤوبة، في هذا الحدث.
عل���ى جه���ود جمي���ع  الخارجي���ة  وأثن���ى وزي���ر 
القائمي���ن عل���ى ه���ذا المعه���د لم���ا وضع���وه م���ن 
كل  س���تجد  طموح���ة  اس���تراتيجية  أه���داف 
الدعم واالهتمام، وس���توظف من أجل تحقيقها 
مختل���ف اإلمكاني���ات، لي���ؤدي المعه���د رس���الته 
م���ن خ���ال تهيئة ع���دد أكبر من الدبلوماس���يين 
األكف���اء وتكوي���ن قاع���دة معرفي���ة كبي���رة ف���ي 
مج���ال الدبلوماس���ية، وبناء الش���راكات وتبادل 
الخب���رات مع أه���م المراكز البحثي���ة والتدريبية 

والجامعات والمعاهد العلمية.
وأع���رب الش���يخ خال���د ب���ن أحمد ب���ن محمد آل 
خليف���ة ع���ن ثقت���ه في أن ه���ذا المعهد س���يكون 
من���ارة علمية سياس���ية ودبلوماس���ية بما يدعم 
السياس���ة الخارجية لمملك���ة البحرين ويرفدها 
بالخب���رات الق���ادرة عل���ى الحفاظ عل���ى ثوابتها 
ونهجها القائم على االنفتاح والتفاعل والتعاون 
المش���ترك الذي يحقق مصالح الجميع، والقادرة 
كذلك عل���ى إبراز تميز مملك���ة البحرين وتعزيز 
مكتس���باتها ومنجزاته���ا وقدرتها ف���ي التعاطي 
والمعطي���ات  التط���ورات  كل  م���ع  بإيجابي���ة 

اإلقليمية والدولية.
وأض���اف وزي���ر الخارجي���ة أن االس���تراتيجيات 

المعه���د  الت���ي وضعه���ا  والمتكامل���ة  المتقدم���ة 
كأس���اس للعمل س���يكون من ش���أنها إعداد قادة 
الغد في مجال الدبلوماسية وفق أعلى المعايير 
األكاديمي���ة وأرق���ى البرام���ج العلمي���ة وأح���دث 
وصقله���م  والتطبيقي���ة،  العملي���ة  التدريب���ات 
الدبلوماس���ية  بالمعرف���ة المطلوب���ة والمه���ارات 
التي تجعلهم قادرين على تعزيز مصالح مملكة 
البحري���ن وتطوي���ر عاقاته���ا م���ع مختلف دول 
العالم. من جانبه، أشاد وزير خارجية جمهورية 
مص���ر العربية وأمين عام جامعة الدول العربية 
ب���دور وجه���ود س���مو  األس���بق عم���رو موس���ى، 
الش���يخ محم���د ب���ن مب���ارك آل خليف���ة، مش���يًرا 
إلى أن س���موه عاصر أجياال من الدبلوماس���يين 
المصريي���ن ووزراء خارجي���ة جمهوري���ة مص���ر 

العربية الذين يجلونه ويحبونه.
وأع���رب ع���ن خال���ص التهنئ���ة لوزي���ر الخارجية 
على افتتاح المقر الجديد للمعهد الدبلوماس���ي، 
مش���يًرا إل���ى أن المعه���د يع���د م���ن أب���رز المعاهد 
التي تعد الدبلوماس���ي البحريني والعربي الذي 
يس���تعد لتولي المس���ؤوليات والدفاع عن باده 

عل���ى  وق���ادًرا  وبهويت���ه،  بعروبت���ه  واالفتخ���ار 
التعامل مع تحديات ومخاطر المستقبل.

وق���د تط���رق عم���رو موس���ى ف���ي حديث���ه إل���ى 
مؤتم���ر حوار المنام���ة، مؤكًدا أن ح���وار المنامة 
يعد مؤتمًرا مهًما حيث ضم حضوًرا ضخًما من 
سياسيين واقتصاديين وإعاميين من مختلف 
ق���ارات العال���م، ج���اؤوا ليعرفوا ما ال���ذي يجري 
في هذا المكان من العالم، منوًها إلى أن مؤتمر 
ح���وار المنام���ة ه���ذا العام ج���اء وس���ط أحداث 
مفاجئ���ة وفيها الكثير من الس���لبيات والمخاطر 
وفيه���ا الكثير م���ن اآلف���اق المس���تقبلية، مؤكًدا 
أهمي���ة وضرورة حل القضية الفلس���طينية، كما 
تط���رق إلى تغير المن���اخ وآث���اره إقليمًيا ودولًيا 
وناقش ف���ي محاضرته على ما يس���مى بصراع 
الحض���ارات أو حوار الحضارات وآثار ذلك على 
العاق���ات الدولي���ة، مؤك���ًدا عل���ى أهمي���ة قي���ام 
نظ���ام عرب���ي جديد يركز عل���ى الهوية وتحقيق 

المصالح المشتركة في ما بين الدول العربية.
ه���ذا، وتخل���ل الحف���ل ع���رض فيلم ع���ن المعهد 

الدبلوماسي ومراحل إنشائه.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يفتتح المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية

المنامة - بنا

وزير الدولة البريطاني: نشارك أميركا رأيها عن أنشطة إيران 

جانب من المؤتمر الصحافي

تطوير الشراكات اإلقليمية في المنطقة
“ح�����وار ال��م��ن��ام��ة” ي��دع��و إلق���ام���ة ت��ح��ال��ف��ات ل��م��واج��ه��ة اإلره����اب

أش���اد المدير العام والرئي���س التنفيذي للمعهد 
الدولي للدراسات االس���تراتيجية )IISS( جون 
تش���يبمان بالدعم الكبير لعاه���ل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لكبار 
المش���اركين ف���ي المؤتم���ر الراب���ع عش���ر لألم���ن 
اإلقليم���ي )ح���وار المنامة( ال���ذي ينظمه المعهد 
الدولي للدراس���ات االستراتيجية بالتعاون مع 

وزارة الخارجية سنويا.
كما أشاد شيبمان بالماحظات اإليجابية التي 
أبداها عاهل الباد لدى اس���تقبال جالته لكبار 
المش���اركين ف���ي المؤتمر مس���اء أم���س األول، 
والت���ي تؤثر ف���ي صناعة الق���رار اإليجابي في 

دول كثيرة.
وخال جلس���ة “األم���ن والتنافس ف���ي منطقة 
الق���رن األفريق���ي” أك���دت فيرجيني���ا كومول���ي 
واألم���ن  الص���راع  ف���ي  أول  وباح���ث  زمي���ل 
للدراس���ات  الدول���ي  المعه���د  ف���ي  والتنمي���ة 
االس���تراتيجية أن “حوار المنامة” في نس���خته 

األخي���رة ق���دم فرص���ًا كبي���رة الكتش���اف آف���اق 
جديدة في القارة اإلفريقية.

وأش���ادت باتفاقية الس���ام ال���ذي توصلت اليه 
إثيوبي���ا واريتري���ا بع���د س���نوات م���ن الص���راع 
وال���ذي كان للملك���ة العربي���ة الس���عودية دورًا 
كبي���رًا ف���ي التوص���ل إل���ى ه���ذا الس���ام بفضل 

الجهود الذي بذلتها في هذا الصدد.
 من جهته، أكد المدير التنفيذي للمعهد الدولي 

للدراسات االس���تراتيجية في الشرق األوسط 
الفري���ق المتقاع���د الس���ير توم���اس بيكيت، أن 
اإلره���اب م���ن بي���ن التحدي���ات الت���ي تواج���ه 
المنطق���ة، لذا وجب إقامة التحالفات لمواجهة 

هذا اإلرهاب.
كما أوضحت كوري ش���اكي نائ���ب المدير العام 
ف���ي المعهد الدولي للدراس���ات االس���تراتيجية 
أن منطق���ة الش���رق األوس���ط منطقة حساس���ة 

تختل���ف تماما عن بقية مناط���ق العالم ويجب 
التعام���ل معه���ا بطريقة مختلف���ة، كما تحدثت 
ع���ن كيفي���ة تط���ور الش���راكات اإلقليمي���ة ف���ي 

المنطقة.
وأضافت أنه من خال المناقشات في جلسات 
)ح���وار المنامة( تم إعادة القضية الفلس���طينية 
وبقوة إلى صلب النقاشات، مشيدة بالحوارات 

اإليجابية الذي شمله )حوار المنامة(.

ختام جلسات حوار المنامة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اس���تقبل نائ���ب رئي���س مجلس ال���وزراء 
سمو الش���يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتب���ه بقص���ر القضيبي���ة وزي���ر الدول���ة 
األوس���ط  الش���رق  لش���ؤون  البريطان���ي 
للب���اد  زيارت���ه  بمناس���بة  ب���رت  اليس���تر 
للمش���اركة ف���ي ح���وار المنام���ة، والوف���د 
المرافق.ورح���ب س���موه بالوزي���ر البريطاني 
ومش���اركته ف���ي ح���وار المنام���ة ال���ذي دأبت 

مملك���ة البحري���ن عل���ى اس���تضافته للبح���ث 
فيما يس���تجد من تطورات أمنية وسياس���ية 
في المنطقة. وجرى خال اللقاء اس���تعراض 
عاقات الصداقة والتنسيق والتعاون القائم 
المتح���دة  والمملك���ة  البحري���ن  مملك���ة  بي���ن 
ف���ي مختلف المج���االت التي تخ���دم مصالح 
البلدين وش���عبيها الصديقين وأمن واستقرار 

المنطقة.

اجتم���ع وزي���ر الخارجي���ة الش���يخ خال���د 
ب���ن أحم���د بن محمد آل خليف���ة، مع وفد 
برلمان���ي م���ن المملك���ة المتحدة برئاس���ة 
عض���و البرلم���ان ع���ن ح���زب المحافظين 
زيارته���م  بمناس���بة  وذل���ك  رود،  أمب���ر 
لمملك���ة البحري���ن للمش���اركة ف���ي مؤتمر 
ح���وار المنامة.وق���د رحب وزي���ر الخارجية 
بأعضاء الوف���د البرلمان���ي وبزيارتهم لمملكة 

البحري���ن، معرًب���ا عن اعت���زاز مملكة البحرين 
بالعاق���ات التاريخي���ة الوطيدة م���ع المملكة 
المتح���دة، والتع���اون المش���ترك الوثي���ق بين 
البلدي���ن في ش���تى المج���االت. م���ن جانبهم، 
أش���اد الوفد البرلماني البريطاني بما تش���هده 
مملك���ة البحرين من تق���دم وتطور على كافة 
األصعدة، وبسياس���تها القائم���ة على االنفتاح 

والتواصل مع مختلف الدول والشعوب.

استعراض عالقات الصداقة مع بريطانيا

إشادة بريطانية باالنفتاح البحريني

شارون جوزيف

بدور المالكي من السفارة البريطانية  )تصوير: رسول الحجيري(

بيرت: بريطانيا ملتزمة بتأمين حرية المالحة بالمنطقة

وزير الخارجية: إعــداد قــادة الغـــد 
وفــق أرقى المعايير

موسى: تهيئة الدبلوماسي البحريني 
والعربي لتولي المسؤوليات

الرفاع - قوة الدفاع

دف���اع  لق���وة  الع���ام  القائ���د  اس���تقبل 
البحرين المش���ير الركن الشيخ خليفة 
مكتب���ه  ف���ي  خليف���ة  آل  أحم���د  ب���ن 
بالقي���ادة العام���ة لقوة دف���اع البحرين 
صب���اح أم���س س���فير مملك���ة البحرين 
ل���دى الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة 

الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة.
من جان���ب آخر، اس���تقبل القائد العام 
ف���ي مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة صب���اح 
ام���س، آم���ر الق���وات البري���ة بالجيش 
الكويت���ي الل���واء الركن الش���يخ خالد 

ب���ن صال���ح الصب���اح، وذل���ك بمناس���بة 
مشاركته في فعاليات المنتدى الرابع 
عش���ر لمؤتمر “ح���وار المنام���ة 2018” 

لألمن اإلقليمي.
وفي اللق���اء، رحب القائ���د العام لقوة 
دف���اع البحري���ن بآم���ر الق���وات البرية 
بالجيش الكويتي، مش���يدًا بالعاقات 
بي���ن  القائم���ة  الوطي���دة  األخوي���ة 
البلدي���ن الش���قيقين، وم���ا تتمت���ع ب���ه 
ه���ذه العاقات من نم���و مطرد، بفضل 

قيادتي البلدين الحكيمتين.

القائد العام يلتقي سفير البحرين بواشنطن

الرفاع - قوة الدفاع

اس���تقبل وزير ش���ؤون الدفاع  الفريق 
الرك���ن يوس���ف الجاهم���ة ف���ي فن���دق 
وزراء  كبي���ر  ام���س   كارلت���ون  الرت���ز 
الدف���اع والخارجي���ة  الدول���ة لش���ؤون 

بجمهوري���ة س���نغافورة مالكي عثمان ، 
وذلك على هامش المنتدى الرابع عشر 
لمؤتم���ر “ح���وار المنام���ة 2018” لألمن 

اإلقليمي.

الجالهمة يلتقي كبير وزراء سنغافورة
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“الكوهج��ي غولدن غیت” تطلق أضخم عرض هولوغرافي بالعالم

إنشاء أكبر تصور ثالثي األبعاد

تعتزم شركة الكوهجي غولدن غیت ومطوري العقارات في الهند ذوي الشهرة العالمیة أجمیرا مایفیر إطالق مشروعهم الجدید “غولدن غیت”، حیث یمتاز بموقعه 
االس���تراتيجي في خلیج البحرین بوس���ط المنامة. مش���روع “غولدن غیت “هو أول مش���روع دولي ألجمیرا مایفیر وتعاونها األول مع الكوهجي غولدن غیت، الذي 
یعتبر اس���تمراًرا لعقود زمنیة من التجارة واالس���تثمار بین البلدین، لخلق وجهة من ش���أنها أن تصمد أمام الزمن لتصبح عالمة بارزة في مجال العقارات بشكل عام 

وللبحرین بشكل خاص.

مفتوًح����ا  التاریخ����ي  االفتت����اح  س����یكون 
للعام����ة بعد الع����رض الحصري المخصص 
لكبار الشخصیات، وسیعرض أكبر عرض 
هولوغراف����ي ف����ي العالم لعرض مش����روع 
“غول����دن غی����ت”، مم����ا س����یوفر ل����كل م����ن 
المشترین والمس����تثمرین فرصة لخوض 
تجرب����ة افتراضی����ة 360 درج����ة ال مثی����ل 
له����ا ف����ي العال����م بأكمل����ه، وهذا من ش����أنه 
أن یح����دث ث����ورة تكنولوجی����ة ف����ي نمط 
ش����راء العق����ارات إلتاح����ة فرص����ة تص����ور 
واقع����ي لمن����زل األحالم وتجرب����ة العیش 
����ا.  فی����ه م����ع العائل����ة قب����ل امتالك����ه فعلیًّ
وت����م تطویر هذه الص����ورة ثالثیة األبعاد 
م����ن قبل الش����ركاء الرئیس����یین في س����تة 
بل����دان مختلف����ة ه����ي الوالی����ات المتحدة 
األميركی����ة والمملك����ة المتح����دة وبلجیكا 
وإیطالی����ا والهن����د والبحرین. وس����یفتتح 
ا للجمهور في فندق فور  المش����روع رسمیًّ
س����یزون في خلیج البحری����ن بتاریخ 10 

نوفمبر 2018.
یتك����ون مش����روع “غول����دن غی����ت “ م����ن 
برجی����ن، 45 طابًق����ا و53 طابًق����ا، اللذي����ن 
یضم����ان 746 ش����قة معروض����ة للبی����ع عن 
طریق نظام التملك الحر بأسعار تبدأ من 
45000 دینار. إن تصمیم هذين البرجين 
مس����توحى من دمج الثقاف����ات المختلفة 
ل����كل من البحرین والهند، حیث یس����تلهم 
هذا التصمیم األبعاد الثقافیة لهم بهدف 
خل����ق مزی����ج بین ف����ن العم����ارة التقلیدیة 

والحدیثة لهذه الدول.
تم تصمیم مش����روع البرج لیمثل ش����راًعا 
بش����كل منحٍن مس����توحى من 5000 سنة 
للمالحة البحریة التجاریة في البحرین.

بینم����ا صمم����ت الواجه����ة الخارجی����ة م����ع 
مبن����ى  أنح����اء  لجمی����ع  األل����وان  اختی����ار 
المش����روع بحی����ث تعك����س ص����ورة جمال 
إط����ار  ف����ي  الثمین����ة  الجواه����ر  إش����راقة 
تس����لیط الضوء عل����ى العالقات التجاریة 
ما بین البحری����ن والهند، وإبراز الثقافات 

العالق����ات  وتوطی����د  بالبلدی����ن  الخاص����ة 
بینهما.

وأوضح رئیس مجل����س إدارة الكوهجي 
غولدن غیت، إسحاق الكوهجي “أن هذا 
المش����روع مس����توحى من جس����ر “غولدن 
المعال����م  أب����رز  م����ن  یعتب����ر  ال����ذي  غی����ت” 
المعماریة في مدینة س����ان فرانسیسكو، 
وأنه����ا تعك����س رغب����ة كال الش����ریكین في 

إنش����اء جس����ر محبة بین البلدی����ن وبوابة 
العالمی����ة  االس����تثمارات  الس����تقطاب 
للبحری����ن، ونهدف بجع����ل “غولدن غیت” 

أیقونة معماریة في المملكة”.
تمتلك أجمی����را مایفیر خب����رات متراكمة 
ترج����ع لم����ا یق����ارب القرن م����ن الزمان في 
قط����اع العق����ارات وش����ركاتهم، و”غول����دن 

غیت” هو مشروعهم المقبل.

مایفی����ر  إدارة  مجل����س  رئی����س  وق����ال 
هویس����ینغ، نیان أرفیند ش����اه “إنه عندما 
التنظی����م  مؤسس����ة  الئح����ة  إنش����اء  ت����م 
العق����اري ألول م����رة في البحری����ن، كانت 
أجمی����را مایفی����ر ه����ي أول ش����ركة هندیة 
تنض����م له����ا للتأكد م����ن حمایة المش����ترین 
وتشجیع الشفافیة والعدل في العالقات 

معهم”. 

 وصرح الرئیس التنفیذي ألجمیرا،  «
مانوج إیشوارالل أجمیرا: “نجاحاتنا 

المستمرة في القرن الماضي یعود 
الفضل لها لثقة المستثمرین في 
منهجیة الشفافیة المطلقة التي 

ننتهجها في جمیع مشاریعنا. 
ونسعى من خالل مشروع غولدن 

غیت بأن نبرز لمستمثرینا في 
البحرین فكًرا مختلًفا وجودة 

متقنة تجعل من مشروعنا 
البحریني األول رمًزا یحتذى به في 

مجال التطویر العقاري”.

المنامة - الكوهجي غولدن غیت

الشراكة الثالثية في مشروع “غولدن غيت “

دبي - بورصة دبي

دبي - رويترز

رحبت بورصة دبي للطاقة بقرار شركة نفط البحرين )بابكو( باعتماد عقد 
ُعمان اآلجل في تسعير صادراتها اآلسيوية من النفط الخام. 

وق���ال مدي���ر ع���ام بورص���ة دب���ي 
للطاقة، رائد السالمي “يعتبر قرار 
ش���ركة بابك���و خط���وة مهم���ة ف���ي 
تطوير آليات تس���عير النفط الخام 
الت���ي ب���دأت تنتق���ل إل���ى مرحل���ة 
جدي���دة تواك���ب فيه���ا التطورات 
الطاق���ة  أس���واق  ف���ي  اليومي���ة 
العالمية. وتعك���س الثقة في خام 
عم���ان اآلجل المكانة التي يحتلها 
العقد على صعيد المنطقة والعالم 

النف���ط  كمؤش���ر موث���وق ألس���عار 
المن���اخ  حقيق���ة  يعك���س  الخ���ام 
االقتص���ادي وديناميكي���ة العرض 
والطلب الحقيقية في المنطقة”. 

وكانت “بابكو” قد أخطرت  «
عمالءها بعملية تغيير آلية 

تسعير النفط الخام المتجه إلى 
آسيا، التي دخلت حّيز التنفيذ 
للشحنات التي يتم تحميلها 

خالل الشهر الجاري.

قال���ت اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ف���ي بيان يوم أم���س األحد إنه���ا أصدرت 
قانوًنا جديًدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات واألنشطة المالية. 
وأضاف���ت أن القانون الجديد يرفع رأس���مال المص���رف المركزي إلى 20 مليار 
دره���م )5.45 ملي���ار دوالر( ويس���مح بتكوي���ن احتياطي عام يص���ل إلى أربعة 
أمث���ال رأس الم���ال المدف���وع. ص���در القان���ون بع���د مرس���وم من رئي���س دولة 

اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

“بابكو”: “عقد ُعمان” سعًرا للنفط

قانون جديد لـ “المركزي” اإلماراتي

سترة - جیبك

المنامة - المتوس���طة والصغيرة: قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة أحمد السلوم إن مشاركة 
البحري���ن بوف���د رفيع المس���توى في منتدى مس���تقبل االس���تثمار بالعاصمة  الرياض رس���الة واضحة لما تمثله العالق���ة المميزة بين 
المملكتين الشقيقتين على كافة األصعدة، والتعاون المثمر والبناء بين البلدين،  وتوحيد الرؤى في مختلف القضايا ذات االهتمام 

المشترك، الذي شّكل نموذًجا يحتذى به.

وت���رأس ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن 
حمد آل خليف���ة وفًدا يضم  نخبة من كبار 

المسؤولين والتجار.
وبّي���ن الس���لوم أن ه���ذه المش���اركة تعبي���ر 
بالنس���بة  المؤتم���ر  أهمي���ة  ع���ن  صري���ح 
للبحري���ن وللمنطق���ة بش���كل ع���ام، حي���ث 
تتواف���ر  ف���رص تالقي كب���ار المس���تثمرين 
ا،  وإب���رام الصفق���ات، وه���و ما تحق���ق فعليًّ
حي���ث ش���هد المؤتم���ر صفق���ات  تج���اوزت 
قيمته���ا 50 ملي���ار دوالر وف���ق م���ا أعلن���ت 

وسائل اإلعالم المختلفة. 
الملك����ي  الس����مو  صاح����ب  بكلم����ة  وأش����اد 
األمير س����لمان بالمؤتمر مؤكًدا أنها عكس����ت 
توجه����ات المملك����ة وحرصه����ا عل����ى ج����ذب 

المزي����د  الب����اب  أم����ام   االس����تثمارات وفت����ح 
م����ن فرص العمل،  مش����يًدا بالجه����ود الكبيرة 

الت����ي يبذلها س����موه  ف����ي التعري����ف بالفرص 
االستثمارية المتوافرة، والقوانين المحفزة.  

واعتبر السلوم أن المنتدى حقق  «
نجاًحا مميًزا وكيف أنه عكس رؤية 
المملكة  العربية السعودية 2030.. 

وخططها اإلصالحية.  وأكد أن 
البحرين تنظر دائًما بكل فخر واعتزاز 

لما يتحقق على أرض السعودية 
من  نجاحات. وتابع “المنطقة تمر 

 بمرحلة تغيرات جوهرية كبيرة ونحن 
نأمل أن تتحقق الخطط الموضوعة 

للتطوير في أغلب  بلدان الخليج 
بالشكل اإليجابي المرجو، وأن 

ينعكس ذلك على حياة المواطنين 
ومستوى  المعيشة وازدهار 

االقتصاديات الوطنية”. 

احتفلت ش���ركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” مؤخًرا بتحقيق أعلى 
معدالت إنتاج تحققها مصانع الشركة على مر تاريخها، إذ بلغ ما أنتجته مصانع 
الشركة منذ بدء تشغيلها وحتى الفترة الراهّنة ما مقداره 40 مليون طن متري 

من منتجات الشركة من مواد األمونيا والميثانول واليوريا.

وأع���رب رئي���س الش���ركة، عبدالرحم���ن 
جواه���ري، ع���ن س���عادته الكبي���رة به���ذا 
اإلنج���از الجدي���د الذي تمّكنت الش���ركة 
م���ن تحقيق���ه بع���د س���نوات طويلة من 

كاّف���ة  م���ن  المخل���ص  المهّن���ي  العم���ل 
ب�”جيب���ك”،  العامل���ة  الوطنّي���ة  الك���وادر 
عل���ى  الح���رص  تم���ام  الذي���ن حرص���وا 
االلتزام بمب���ادئ الصناّعة النظيفة التي 

انتهجته���ا الش���ركة من���ذ يومه���ا األول، 
بأرف���ع  الدائ���م  االلت���زام  إل���ى  إضاف���ة 
المعايي���ر العالمّي���ة للصّح���ة والس���المة 
ليس���ت  الش���ركة   أن  المهنّي���ة، مؤك���ًدا 
مجرد شركة صناعّية تعمل على إنتاج 
وتصدير األس���مدة ومنتجاتها فحسب، 
بل هي كيان ترك بصماته على الصناعة 

كما تركها على المجتمع.

أحمد السلوم

االس��ت��ث��م��اري��ة ب��ال��ف��رص  للتعريف  ك��ب��ی��رة  ج��ه��ود 

40 ملی��ون طن متري من مواد األمونیا والمیثانول والیوريا
أرقام إنتاجّیة جديدة تحققها “جیبك”

السلوم: نفخر بنجاحات السعودية

مجلس إدارة “جيبك”

29 أكتوبر 2018 االثنين
20 صفر 1440

أسعار “غولدن غيت” تبدأ من 45 ألف دینار

فريق إعالمي متكامل ومتخصص، 
مس���ؤولين  تض���م  واجتماع���ات 
م���ع  مس���بقة  واتص���االت  لس���اعات، 
مس���ؤولي الصح���ف لحجز مس���احة 
على الصفحات.. وال تنس���وا “إشارة 
األول���ى” وإذا في���ه مجال نش���ر أكثر 
م���ن ص���ورة!، وأخي���ًرا وف���ي أغل���ب 
األحي���ان، خب���ر إنش���ائي يخل���و م���ن 
المعلومات المفيدة و”غير المفيدة”. 
والترحي���ب  بالش���كر  يكتف���ون 
وس���عادة، ومعالي، وأواصر التعاون 
المشترك.. أليس من باب أولى عدم 
تضيي���ع الوق���ت والخ���روج بش���يء 
ذي قيمة خصوًص���ا أننا جميًعا نريد 

“الزبدة”.

المحرر

الكويت – مباشر، العربیة.نت

أعلن البنك األهلي المتحد، أن المش���اورات مع بيت التمويل الكويتي “بيتك” فيما يتعلق بنتائج التقييم للدراس���ات المعدة لتقديم 
ال���رأي والتوصي���ة بخصوص الس���عر المع���دل العادل لتبادل األس���هم ما زالت جارية.وأكد البنك في بيان نش���ر عل���ى موقع بورصة 
الكويت أمس، أن تلك الدراسات أعدت من قبل بنكي “إتش إس بي سي”، و”كريديت سويس”، المعينين بمقتضى مذكرة التفاهم 

وسرية المعلومات المبرمة مع “بيتك”.

وس���يقوم البن���ك األهل���ي المتح���د المدرج 
ببورصت���ي الكويت والبحري���ن، باإلفصاح 
ف���وًرا وتباًع���ا ع���ن أي���ة تط���ور بخص���وص 
هذا الموض���وع التزاًما بالقوانين واللوائح 

المنظمة.
أعل���ن  لبيت���ك،  التنفي���ذي  الرئي���س  وكان 
اإلدارة  مجل���س  أن  الماض���ي  األس���بوع 
س���يتخذ قراره النهائي بشأن سعر التبادل 
ف���ي صفقة االندم���اج مع األهل���ي المتحد، 
خالل أسبوعين بحد أقصى، حيث سيتم 

اإلفصاح بشكل نهائي.
ونقل���ت “العربي���ة” ع���ن مص���ادر قوله���ا إن 
“النقاش���ات الجارية ت���دور حالًيا للوصول 
إل���ى معادل���ة عادل���ة لمبادلة األس���هم، بين 
نطاق س���همين للبنك المتحد مقابل س���هم 
لبيتك بحد أدنى، إلى ثالثة أسهم للمتحد 

إلى سهم لبيتك بحد أقصى.

بدأت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشروع تطوير الشواطئ من خالل طرح مناقصة أعمال البنية التحتية لتطوير واجهة 
ش���اطئ المنام���ة. ودع���ت الهيئة أم���س )األحد( الش���ركات لتقديم عروض إلنش���اء البنية التحتية لش���اطئ ش���مال المنامة من بناء 

وتمديد الخدمات األساسية مثل أنابيب المياه واألسالك الكهربائية وتشييد الطرق والمؤدية لمدخل الشاطئ.

تاري���خ  ف���ي  المناقص���ة  وس���تغلق 
المقب���ل،  الش���هر  م���ن  نوفمب���ر   21
وذل���ك قب���ل يوم واحد م���ن افتتاح 

مظاريف العطاءات.
وكش���ف وزي���ر الصناع���ة والتجارة 
والس���ياحة، زايد الزياني، في وقت 
س���ابق، ع���ن الب���دء ف���ي التحضي���ر 
بحري���ة  س���واحل  ثالث���ة  لتطوي���ر 
ف���ي إطار خطة لتطوي���ر الواجهات 
البحري���ة ف���ي الوقت ال���ذي تمكنت 
في���ه المملك���ة م���ن رف���ع مس���اهمة 
المحل���ي  النات���ج  ف���ي  الس���ياحة 
اإلجمالي خالل السنوات الماضية.

وأوض���ح الوزي���ر إل���ى أن المواق���ع 
ستش���مل “خليج البحرين” والواقع 

ش���مال المنام���ة، وس���احل الغ���وص 
المح���رق،  جس���ري  بي���ن  الواق���ع 
وساحل على ش���ارع قاللي المؤدي 

إلى جزر أمواج وديار المحرق.
وأش���ار الوزير إلى أنه س���يتم طرح 
المناقص���ات وترس���يتها م���ع نهاي���ة 
الع���ام الج���اري وأن���ه س���يتم الب���دء 
بالمش���روع ف���ور االنته���اء من منح 
وبخص���وص  للش���ركات.  العق���ود 
التكلف���ة المتوقع���ة لهذا المش���روع، 
قيم���ة  أن  إل���ى  الوزي���ر  أوض���ح 
المشروع ستتضح بعد االنتهاء من 
عملي���ة منح العط���اءات وإجراءات 

ترسية المناقصات.
الثالث���ة  الس���واحل  ه���ذه  وط���رح 

للتطوير، يأتي ضمن خطة لتطوير 
مناط���ق س���ياحية أخرى م���ن بينها 
بي���ن  الواقع���ة  المعت���رض،  جزي���رة 
البحري���ن  جزي���رة ح���وار وجزي���رة 
التي تم عرضها على المس���تثمرين 
ف���ي منتدى اس���تثماري ه���ذا العام، 
وت���م عرض أفكار من بينها تش���ييد 

فندق عائم.

وتهدف هيئة السياحة والمعارض  «
من تطوير الشواطئ والجزر 

والواجهات البحرية، إلى زيادة 
السياحة الترفيهية وتطوير أنشطة 

الرياضات المائية وزيادة عدد مناطق 
الجذب السياحي في البحرين.

ط��������رح م����ن����اق����ص����ة ل����س����اح����ل ال���م���ن���ام���ة
األهلي المتحد: مشاورات االندماج جارية “هیئة السیاحة” تبدأ تطوير الشواطئ

 علي الفردان

وكانت آخر التوقعات صادرة من أبحاث أرقام “كابيتال” التي توقعت فيها أن يكون  «
معامل االندماج 2.3 سهم من األهلي المتحد مقابل سهم واحد من أسهم “بيتك” 

تتم من خالل زيادة رأسمال األخير.ويسعى المصرفان إلى تشكيل كيان إسالمي 
بإجمالي أصول تبلغ 92 مليار دوالر.
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ق���ال وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة، زايد الزياني، إن إجمالي حجم التج���ارة البحرينية مع تايلند )في القطاعين النفطي 
وغير النفطي( في العام 2017 بلغ حوالي 638 مليون دوالر، بزيادة 19 % عن العام 2016.

وأوض���ح خ���ال كلم���ة ألقاها ف���ي منتدى 
األعم���ال البحرين���ي التايلن���دي ال���ذي عقد 
أم���س، أن هن���اك 26 ش���ركة مس���جلة ف���ي 
تاياندي���ون،  ش���ركاء  لديه���ا  البحري���ن 
وتغط���ي مجموع���ة واس���عة من األنش���طة 
التجارية بما في ذلك الغذاء والمشروبات 
وتجارة العطور ومس���تحضرات التجميل 
والصي���د  المبان���ي  تش���طيب  وعملي���ات 
البدي���ل  والط���ب  والديك���ور  البح���ري 
األزي���اء  وتصمي���م  العقاري���ة  واألنش���طة 
وتصفي���ف الش���عر وغيره���ا م���ن أنش���طة 

العناية بالجمال.
وأكد أهمي���ة قطاع المؤسس���ات الصغيرة 
والمتوس���طة في اقتص���اد البحرين حيث 
يمثل 99.3 % من إجمالي عدد الش���ركات 

المحلي���ة، ويعتبر المحرك الرئيس���ي للنمو 
للقط���اع  مش���جًعا  االقتص���ادي،  والتن���وع 
الخاص في تايلند العتبار البحرين كمركز 
إقليمي لتزويد وتوزيع الس���لع والخدمات 
من خال االس���تفادة م���ن موانئ ومرافق 
البحري���ن اللوجس���تية وتس���هيات البنية 
التحتي���ة الصناعية المتقدمة مثل منطقة 

البحرين العالمية لاستثمار.
التايلن���دي،  ب���دوره، ق���ال وزي���ر التج���ارة 
س���ونتيرات س���ونتيجيروانغ، إن منت���دى 
األعم���ال البحرين���ي التايلن���دي سيس���اعد 
ف���ي تعزي���ز الرواب���ط التجاري���ة الوثيق���ة 
بي���ن البلدين، إضافة إل���ى تعزيز العاقات 
الثنائي���ة. وأض���اف أن المملكتين تتمتعان 
بعاق���ة طويلة األمد، الت���ي يمكن رؤيتها 

م���ن خ���ال الزي���ارات المتنامية ف���ي أهم 
إضاف���ة  والخاص���ة،  الرس���مية  العام���ات 
إلى اتفاقي���ة التعاون المختلفة ومذكرات 

التفاهم الموقعة بينهما. 
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة 
تج���ارة وصناع���ة البحري���ن، س���مير ناس، 
إنه خال الع���ام 2013، اقترحت البحرين 
التعاون مع تايلند في إنش���اء مركز توزيع 
لمنطق���ة  التايلندي���ة  المنتج���ات  لتقدي���م 
الش���رق األوس���ط، وأظهر القطاع الخاص 
التايلندي اهتمامه بالمشاركة في مشاريع 
البن���اء بالبحري���ن، وخاص���ة ف���ي خدمات 
الهندس���ة المعمارية والتصمي���م الداخلي. 
وأش���ار إلى أن البحري���ن وتايلند تتمتعان 
بعاقة عميقة الجذور أس���فرت عن فوائد 

متبادلة على جميع المستويات، مؤكًدا أن 
قيمة التبادل التج���اري بين البلدين بلغت 
249 مليون دوالر في العام 2017، مقارنة 

ب�241 مليون دوالر بنهاية العام 2016. 

التبادل التجاري بين البحرين وتايلند
ال��م��ش��اري��ع غ��ال��ب��ي��ة  أص������ول  م����ن   %  100 ب��م��ل��ك��ي��ة  ت��س��م��ح  ال���م���ن���ام���ة 

جانب من منتدى األعمال البحريني التايلندي

أربـاح “ألبـا” بالربـع الثالـث 2018
ال����ن����ت����ائ����ج ال����م����ال����ي����ة ل���ل���ش���رك���ة م����دف����وع����ة ب�����ارت�����ف�����اع م���ب���ي���ع���ات األل���م���ن���ي���وم

حققت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( صافي أرباح بقيمة 14.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2018 مقابل 25.8 مليون دينار 
لنفس الفترة 2017، مسجلة انخفاضًا بنسبة %44 عن السنة السابقة نظرًا الرتفاع أسعار األلومينا )زيادة بنسبة 60 % على أساس 
س���نوي(. وفيم���ا يتعلق بإجمالي المبيعات واإليرادات، فقد س���جلت الش���ركة 234.6 مليون دينار خالل الرب���ع الثالث من العام 2018، 
مقارن���ة بتس���جيلها 235.3 ملي���ون دينار خ���الل الربع الثالث 2017. وبلغت أرباح الس���هم الواحد خالل هذا الرب���ع من العام 10 فلوس 

مقابل 18 فلسًا في الربع الثالث من العام الماضي.

و اس���تقر صافي الدخل للش���ركة عند 77.3 
ملي���ون دين���ار بزي���ادة بلغ���ت 12 % عل���ى 
 69 أس���اس س���نوي، مقارن���ة بم���ا مق���داره 
مليون دينار في التسعة أشهر األولى للعام 
2017. وبل���غ إجمال���ي مبيع���ات/  إي���رادات 
الش���ركة 699.8 مليون دينار مسجاً زيادة 
بنس���بة 16 % على أس���اس س���نوي مقارنة 
بم���ا مق���داره 605 ملي���ون دينار. أم���ا أرباح 
الس���هم الواح���د للتس���عة أش���هر م���ن الع���ام 
2018 فقد بلغت 55 فلس���ًا مقابل 49 فلسًا 

للسهم الواحد للتسعة أشهر 2017.
وبلغ إجمال���ي أصول الش���ركة حتى تاريخ 

 2,131.3 قيمت���ه  م���ا   2018 س���بتمبر   30
مليون دينار، مقابل 1.686.1 مليون دينار 
للفت���رة نفس���ها 2017، بزي���ادة بلغت 26 % 
على أس���اس س���نوي. وبل���غ إجمالي حقوق 
المس���اهمين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018 
م���ا قيمت���ه 1.091.6 ملي���ون دين���ار، بزيادة 
بلغت 4 % على أس���اس س���نوي مقارنة بما 

قيمته 1.052.3 مليون دينار.

*أهم التطورات بالشركة: 

انط���اق  الش���ركة  فعالي���ات  أه���م  م���ن 

حمل���ة الس���امة الصيفي���ة بعنوان “س���لفي 
الس���امة”. م���ن جه���ة أخ���رى، بل���غ إجمالي 
حج���م المبيع���ات واإلنت���اج 248,970 طن���ا 
متري���ا و251,472 طن متري على التوالي. 
كم���ا بلغ معدل مبيعات القيمة المضافة 60 
% من إجمالي الش���حنات للربع الثالث من 
الع���ام 2018. وبلغ���ت الوف���ورات المحققة 
م���ن مش���روع تايت���ن – المرحل���ة الثالثة ما 

قيمته 83 دوالرا للطن المتري الواحد.
الخ���ط  بمصه���ر  االنج���از  نس���بة  وبلغ���ت 
 70 بالمش���روع  الع���ام  )اإلنج���از  الس���ادس 
%(، أما مش���روع توس���عة الطاق���ة )اإلنجاز 

العام في محط���ة الطاقة 5 ونظام التوزيع 
الكهربائ���ي فق���د بلغ���ا 72 % و92 % عل���ى 

التوالي(.
م���ن جانب���ه، ق���ال رئي���س مجل���س اإلدارة، 

الش���يخ دعي���ج بن س���لمان آل خليفة “على 
الرغم من ارتفاع أسعار األلومينا، إال أن ألبا 
تمكن���ت من تحقي���ق األداء المال���ي الجيد. 
وم���ع تقدمن���ا ف���ي مش���روع خ���ط الصه���ر 

الس���ادس للتوس���عة، فإنن���ا نتطل���ع إلنت���اج 
أول مع���دن منصهر بتاري���خ 1 يناير 2019 

والتشغيل اآلمن لخط الصهر السادس”.
م���ن جهته، قال الرئيس التنفيذي للش���ركة 
تي���م م���وري “إن للزي���ادة غي���ر المس���بوقة 
ف���ي أس���عار األلومينا تداعي���ات هامة على 
صناعة األلمنيوم، وعلى ش���ركة ألبا كجزء 
منه���ا. فعل���ى الرغ���م م���ن التأثي���ر الس���لبي 
ألس���عار األلومين���ا، تمكنت ألب���ا من تحقيق 
األداء المال���ي الق���وي م���ن خ���ال برنام���ج 
الشركة لخفض التكلفة – مشروع تايتن”. 

وتعتزم إدارة “ألبا” عقد اجتماع هاتفي  «
يوم األربعاء 31 أكتوبر 2018 لمناقشة 
األداء المالي للشركة في الربع الثالث 
والتسعة أشهر األولى 2018، وكذلك 
وضع أولويات الشركة لما تبقى من 

العام.

عسكر - ألبا

أعلن���ت مجموعة بيت التموي���ل الكويتي “بيتك” عن رعايتها لمؤتم���ر أيوفي البنك الدولي 
الس���نوي الثالث عش���ر تحت عنوان: “دور توحيد المعايير في مس���تقبل المالية اإلسامية” 

الذي ُعقد بتاريخ 23 و 24 أكتوبر 2018 في فندق الدبلومات بالبحرين.
واش���تملت قائمة المش���اركين على عدد من أصح���اب الفضيلة، وعلماء الش���ريعة، وممثلي 
المص���ارف المركزي���ة، والس���لطات الرقابي���ة، ونخب���ة م���ن العاملي���ن ف���ي الصناع���ة المالية، 
وممثلين عن اإلدارات العليا للمؤسسات المالية اإلسامية، وشركات المحاسبة والتدقيق، 

والمكاتب القانونية، والجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات اإلعامية.
ونياب���ة ع���ن المجموعة، قال العضو المنت���دب والرئيس التنفيذي ف���ي “بيتك”، عبدالحكيم 
الخي���اط “تأت���ي رعايتن���ا لمؤتمر أيوفي الس���نوي ضم���ن إطار اس���تراتيجية البن���ك المعنية 
باالرتق���اء بالصيرفة اإلس���امية م���ن حيث توحي���د المعايير بأقصى درج���ة ممكنة وكذلك 
الصيرفة الرقمية وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة اإلسامية في البحرين، كونها 

تأتي تماشًيا مع توجهات المملكة نحو احتضان التكنولوجيا المالية بين دول المنطقة”.

أعلنت مجموعة البركة المصرفية أّن الوكالة اإلسالمية الدولّية للتصنيف )IIRA( قد منحتها تصنيًفا 
ا بدرجة اس���تثمارية BBB+ )طويل األجل( A3 )قصير األجل( مع نظرة مس���تقبلّية مس���تقّرة.  ائتمانيًّ
واستند هذا التصنيف على التواجد الواسع والمتنّوع للمجموعة في منطقة الشرق األوسط وتركيا 
وش���مال وجن���وب أفريقيا وآس���يا مع ش���ركاء أقوياء وذوي س���معة جّيدة في الوح���دات المصرفية 
التابع���ة لها في أس���واق هذه البلدان، مّما عمل على التعويض ع���ن المخاطر النظامية التي تعّرضت 

لها بعض البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة.

وأضاف���ت الوكال���ة أّن المجموع���ة تحص���ل عل���ى 
مزاي���ا كبي���رة م���ن امتيازه���ا الق���وّي ف���ي أس���واق 
الودائ���ع المحلية ف���ي المناطق الت���ي تتواجد بها، 
م���ن أج���ل توفير مص���در س���يولة مس���تقّر وفّعال 

من حي���ث التكلفة. وبالرغم م���ن أوقات الظروف 
المجموع���ة مخّصص���ات  تمتل���ك  ه���ذه،  الصعب���ة 
وضمان���ات بش���كل كاف، األم���ر ال���ذي يخّف���ف من 

المخاطر إلى حّد كبير.

منح “البركة” تصنيًفا بدرجة استثمارية“بيتك” يرعى “أيوفي – البنك الدولي”

حص���ل مجل���س التنمي���ة االقتصادي���ة ف���ي البحري���ن عل���ى جائ���زة دولي���ة رفيعة 
المستوى لتميزه في جذب االستثمارات إلى المملكة، وجهوده لتعزيز االستثمار 
ف���ي القطاع���ات التي تنمي اقتصاد البحرين وتحقق له االس���تدامة، وهي الغاية 
الت���ي تدع���و له���ا منظمة األم���م المتح���دة. وأش���ادت المنظمة عبر من���ح المجلس 
“جائ���زة ج���ذب االس���تثمار” بجه���وده ف���ي اس���تقطاب ش���ركة أم���ازون لخدم���ات 
اإلنترن���ت المزم���ع أن تطل���ق م���ن المملك���ة أول “منطق���ة” م���ن نوعها في الش���رق 

األوسط خالل عام 2019 وستشمل إقامة مركز بيانات إقليمي فيها.

وتعد الجائزة دلياً على نجاح البحرين 
في التح���ول إلى االقتص���اد الرقمي، إذ 
إن إقامة مركز لشركة “أمازون لخدمات 
الخط���ط  س���يدعم  فيه���ا  اإلنترن���ت” 
لتحقي���ق  الم���دى  االقتصادي���ة طويل���ة 
توظي���ف  ف���رص  وخل���ق  االس���تدامة 
توفي���ر  ف���ي  التوس���ع  وه���ذا  متمي���زة. 
الحوس���بة الس���حابية س���يعين المملك���ة 
ودول المنطقة عل���ى تطوير القطاعات 

الناش���ئة، وتحس���ين اإلنتاجي���ة، ودع���م 
نمو الشركات الناشئة.

الصناع���ة  وزي���ر  الجائ���زة  واس���تلم 
والتج���ارة والس���ياحة، وعض���و مجلس 
االقتصادي���ة  التنمي���ة  مجل���س  إدارة 
ال���ذي  الزيان���ي،  زاي���د  البحري���ن،  ف���ي 
أدل���ى بكلم���ة ضم���ن فعالي���ات منت���دى 
االس���تثمار العالم���ي في جني���ف، قائاً: 
“إن المب���ادرات الطموح���ة التي أطلقتها 

تماش���ًيا  الموق���رة  البحري���ن  حكوم���ة 
 ،2030 البحري���ن  رؤي���ة  توجه���ات  م���ع 
ف���ي  التنموي���ة  المس���يرة  ق���د وضع���ت 
وجهته���ا الصحيح���ة، مرك���زة ف���ي ه���ذا 
الص���دد عل���ى تنمية اإلنس���ان البحريني 
أوالً ومؤسس���اته المتنوع���ة التي يرتكز 

عليه���ا االقتصاد الوطن���ي، وثانًيا العمل 
الدراس���ات  عل���ى  المبن���ي  ال���دؤوب 
لج���ذب  الم���دى  البعي���دة  والخط���ط 
االس���تثمارات والمش���اريع العالمي���ة بما 
التحتي���ة،  للبن���ى  تهيئ���ة  م���ن  تتطلب���ه 
المائم���ة،  التش���ريعية  األط���ر  ووض���ع 

إضافة إلى تقديم التس���هيات الجاذبة 
ال���ذي  األم���ر  المتنوع���ة،  لاس���تثمارات 
ا لعش���رات  جعله���ا بواب���ة ومركًزا إقليميًّ
المشاريع العالمية ذات القيمة المضافة 

العالية على االقتصاد الوطني”.
وأض���اف: “إن حص���ول البحري���ن عل���ى 

له���و  الرفيع���ة  العالمي���ة  الجائ���زة  ه���ذه 
مص���در فخ���ر واعت���زاز لن���ا يض���اف إلى 
الت���ي  الكثي���رة والمتتالي���ة  اإلنج���ازات 
تحققها بلدنا بفضل السياس���ات الثاقبة 

والرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة”.

قال الرئيس التنفيذي للمجلس،  «
خالد الرميحي “كان لفريق عملنا، 

الذي يضم ممثلين للقطاعين 
العام والخاص ممن يعملون مًعا 

بشكل وثيق، دور مهم في جذب 
االستثمار، وهو دور كان له بالغ 

األهمية في تحقيق الشراكة مع 
شركة أمازون لخدمات اإلنترنت، 

وتعتبر هذه الجائزة دلياًل على 
هذا التناغم بين القطاعين العام 

والخاص وهي مصدر فخر لنا 
جميًعا بتكليلها لسنوات العمل 

المثمر وتكريمها لجهود جذب 
االستثمارات”.

المنامة - مجلس التنمية

“مجلس التنمية” يفوز بـ “جائزة جذب االستثمار”

الزياني لدى تسلمه الجائزة في جنيف  خالد الرميحي

المنامة - البركةالمنامة - بيتك

زينب العكري من جزر أمواج
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مليون دوالر

مليون دينار

ولفت إلى أن البحرين تقدم مجموعة من االمتيازات للمستثمرين األجانب  «
مثل السماح بملكية 100 % من األصول التجارية والعقارات في معظم 
القطاعات، ونتوقع المزيد من النمو في التعاون الثنائي المستدام بين 

البلدين.

الشيخ دعيج بن سلمان تيم موري
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نعان���ي نح���ن ف���ي ال���دول العربي���ة واإلس���امية مم���ا ق���د نعتب���ره تعنًت���ا م���ن قبل 
المؤسس���ات الدولية مع قضايانا ومشكاتنا، وعدم الفهم الكافي للمبادئ والقيم 
الت���ي تحكمن���ا وتنظم حياتنا، وقلما نجد قراًرا دولًي���ا منصًفا لنا، خصوصا عندما 

نكون بصدد قضية دينية أو ثقافية.
ومن القرارات المهمة التي تغرد خارج سياق التحيز ضدنا، وتقطع مسار العداء 
لقضايانا ما قالت به لجنة حقوق اإلنس���ان التابعة لألمم المتحدة في 23 أكتوبر 
2018 ب���أن حظ���ر فرنس���ا ارتداء النق���اب يمثل انته���اكًا لحقوق اإلنس���ان وأمرتها 

بمراجعة التشريع.
موق���ف اللجن���ة كان واضًحا وحاس���ًما بما يكفي، حيث أوضح���ت في بيان لها أن 
فرنس���ا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما إلباغها عن اإلجراءات 
التي اتخذتها، قائلة: “اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري 

ومتناسب من الناحية األمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع”.
اللجن���ة ل���م تتح���رك إزاء هذه القضي���ة من تلقاء نفس���ها، ولم تأخذ ه���ذا الموقف 
تطوًع���ا وإنما تحركت نتيجة ش���كاوى من امرأتين فرنس���يتين أدينتا عام 2012 
بموج���ب قان���ون ص���در في فرنس���ا عام 2010 وين���ص على أن���ه “ال يحق ألحد أن 
يضع في مكان عام أية قطعة بغرض إخفاء الوجه”، حيث أمرت اللجنة فرنس���ا 
بدف���ع تعويض للس���يدتين وإباغها بما تم في هذا الش���أن، بع���د أن أقرت أن هذا 
الحظر يتعارض مع حقهما في التعبير عن المعتقد الديني ويتس���بب في بقائهما 

بمنزلهما، مشددة على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الحاالت مستقبا.
بقي أن نش���ير إلى أن رئيس لجنة حقوق اإلنس���ان وهو اإلسرائيلي يوفال شاني 
أك���د أن المن���ع المعمم بالطابع الجنائي للنقاب ال يس���مح بتأمين التوازن المنطقي 

بين المصلحة العامة والحريات الفردية.
لدينا الكثير من الحقوق “الضائعة” ونعاني من العديد من المواقف الدولية  «

المنحازة ضدنا، وقد يكون ذلك عن جهل الجهات التي تبت في األمر، 
وهو ما يوجب على أصحاب القضية تنظيم وتفعيل التحرك ويملي على 

المتضررين مضاعفة جهودهم وعدم الركون واالكتفاء بترديد عبارات اللوم 
والسخط على هذه الجهات دون أن يسلكوا كل الطرق التي تمكنهم من 

استرداد حقوقهم دون نقصان ويأس.

حظر النقاب... انتهاك للحرية الدينية

جحيم يسمى نظام والية الفقيه

“حوار المنامة”

إلق���اء نظ���رة عل���ى أي جان���ب م���ن جوان���ب الحياة 
ف���ي إيران في ظل حكم الفاش���ية الدينية الحاكمة 
المس���تندة عل���ى النظري���ة المس���ماة “نظ���ام والي���ة 
الفقيه”، يؤكد حقيقة استحالة العيش في ظل هذا 
الحك���م، إذ ال يوجد هناك في األفق ما يبش���ر بخير 
أو فرج، إنما هناك ما يبعث على التش���اؤم واليأس، 
لذلك فإن انفجار االنتفاضة الشعبية في 28 كانون 
األول 2017، كان تعبيرا وتجس���يدا واضحا لرفض 

الشعب اإليراني الكامل للنظام برمته.
اعت���راف “قاض���ي ب���ور”، عض���و برلمان النظ���ام بأن 
ع���دد الس���جناء ف���ي الس���جون اإليراني���ة أكث���ر من 
أربعة أضعاف السعة القياسية العالمية، وأن حصة 
الطعام ربع حاجتهم الضرورية، مضيفا أن الس���جن 
ال���ذي يج���ب أن يك���ون في���ه 1000 س���جين وفق���ا 
للمعيار العالمي يكتظ ب� 4 إلى 5 آالف سجين، وأن 
الحصة الغذائية ل� 1000 ش���خص ت���وزع بين 4 و5 
آالف، وقوله إن عددا من السجناء أودعوا السجن 
بس���بب االضطرابات في اقتص���اد الباد... لو تأملنا 
في كام هذا الرجل لوجدنا أنه يفصح عن حقائق 
صادم���ة ومفجعة تدل على أن ه���ذا النظام لم يبق 
ف���ي إيران ركنا وجانبا ل���م يصل إليه ظلمه وجوره 

واآلثار السلبية لحكمه القمعي الفاشل.
الفاش���ية الدينية التي ال تجيد أية لغة في التعامل 
مع الش���عب اإليراني س���وى لغة القمع واالعتقاالت 

واإلعدام���ات،  والتعذي���ب  والس���جون  التعس���فية 
م���ن الملف���ت للنظ���ر أنه���ا ال تترك الس���جين وش���أنه 
حت���ى وه���و في الس���جن، إنما تظل تضي���ق الخناق 
علي���ه أكثر فتق���وم بتجويعه وقمع���ه وحرمانه من 
الكثير من األمور وف���ي مقدمتها الرعاية الصحية، 
وال���ذي يجب ماحظته في اعتراف���ات هذا الرجل 
أنه يش���ير إلى أن الس���جون اكتظت بعد ما سماه ب� 
“االضطرابات األخيرة” وهو يقصد االنتفاضة التي 
مازال���ت مس���تمرة وكأن الس���جون التابع���ة للنظ���ام 
كان���ت “فنادق خم���س نجوم” قب���ل االنتفاضة، فقد 
كان���ت األوضاع فيها بائس���ة ووخيمة والواضح أن 
األوض���اع ف���ي  أي جان���ب م���ن جوانب الحي���اة في 
إي���ران كم���ا أس���لفنا في بداي���ة المقال تصبح أس���وأ 
مع م���رور الزمن، إل���ى جانب االعت���راف باعتقاالت 
واس���عة النط���اق للمحتجين على أم���ل إنهاء وقمع 

االنتفاضة ولكن دون جدوى.

إن االنتفاضة التي تقودها منظمة مجاهدي  «
خلق ليست مجرد حركة عرضية أو وقتية 

بل تعبر عن واقع لم يعد باإلمكان تحمله، 
وصارت هناك ضرورة قصوى لتغييره جذريا 

وهذا التغيير ال يمكن أن يتم إال بإسقاط 
النظام، وهو أمر البد من حدوثه وإسدال 

الستار على هذا الجحيم الذي يسمى والية 
الفقيه. “الحوار”.

افتتح صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء المؤتم���ر الرابع عش���ر لألمن 
اإلقليم���ي “ح���وار المنام���ة” الذي تنظمه س���نوًيا وزارة 
الخارجية بالتعاون مع معهد الدراسات االستراتيجية 
ويحض���ره العدي���د من المس���ؤولين من القط���اع العام 
والخ���اص، ويأت���ي انعق���اد ه���ذا المؤتمر ألج���ل تبادل 
األمني���ة  التحدي���ات  إزاء  الدولي���ة  النظ���ر  وجه���ات 
واالقتصادية الت���ي تواجه بعض دول العالم وتوحيد 
المساعي للقضاء على جذور اإلرهاب، بجانب دراسة 
وس���ائل العمل الوطني واإلقليمي والدولي والتباحث 

حول كيفية دعم التنمية. 
إن انعقاد هذا المؤتمر س���نوًيا يؤكد استمرار الشراكة 
الدولية في القضايا السياسية واالقتصادية واألمنية 
ذات االهتم���ام المش���ترك بي���ن دول العال���م للخ���روج 
بأفض���ل التوصي���ات والق���رارات لحياة بش���رية أفضل 
ولتحقي���ق الس���ام ف���ي العال���م، ويع���د ه���ذا المؤتم���ر 
أرضي���ة جي���دة لتعزي���ز التع���اون الدول���ي والتنس���يق 
األمن���ي بين الدول المش���اركة، ومن ضم���ن المواضيع 
الت���ي تم���ت مناقش���تها ف���ي ه���ذا المؤتم���ر التهديدات 
اإلقليمي���ة والدولية وُس���بل مواجهتها ومنها تدخات 
النظام اإليراني وسياس���اته المزعزعة لألمن والسام 

العربي واإلقليمي والدولي.
إن األمن والس���ام رغبة إنس���انية كبي���رة وأمنية لكل 

حكوم���ات الدول، وتس���عى جميعها جاه���دة من أجل 
نش���ر ثقافة الس���ام وغ���رس مب���ادئ األم���ن الجتثاث 
اإلره���اب وتحقي���ق العدال���ة الكوني���ة، ولتحقي���ق ذلك 
الب���د م���ن إنه���اء الصراع���ات بي���ن كل ال���دول وإقام���ة 
الج���وار  بينه���ا قائم���ة عل���ى ُحس���ن  عاق���ات متين���ة 
والتفاه���م المش���ترك وتعزي���ز الش���راكة الوثيق���ة ف���ي 
جمي���ع المجاالت الت���ي تخدم األمن والس���ام الدولي 

والتواصل الحضاري والثقافي بين الدول.
ولتحقيق األمن والس���ام البد من اس���تغال ما تملكه 
دول العال���م م���ن م���وارد بش���رية وث���روات اقتصادي���ة 
لتحقي���ق أه���داف التنمي���ة الُمس���تدامة، وتطوي���ر كل 
المنتج���ات م���ن زراعي���ة وصناعية ودوائي���ة وثقافية 
والتقليل من المنتجات األمنية والعسكرية التي تهلك 
البشر والشجر والحجر، فالمنتجات العسكرية لم ولن 
تس���د حاجة البش���رية إلى الطع���ام واللب���اس والمأوى 
واألم���ن والس���ام، فإنت���اج ه���ذه المع���دات التقليدي���ة 
والتقني���ة والنووي���ة زاد ح���دة الصراع���ات الت���ي راح 
ضحيته���ا الكثي���ر م���ن القتل���ى والجرح���ى والاجئين 

الباحثين عن أرض آمنة.

إن موجودات األرض وثرواتها البرية والبحرية  «
ُوجدت من أجل تحقيق األمن والسالم للبشر، 

والبد من استغاللها أفضل استغالل لتينع ثمًرا 
ُمشبًعا ودفًئا آمًنا وظاًل سالًما من كل خوف 

وشر.
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فالح هادي الجنابي

عبدعلي الغسرة

الفاشية الدينية ال تجيد  «
أية لغة في التعامل مع 

الشعب اإليراني سوى 
لغة القمع واالعتقاالت 

التعسفية والسجون والتعذيب 
واإلعدامات،

البد من استغالل ما تملكه  «
دول العالم من موارد بشرية 

وثروات اقتصادية لتحقيق 
أهداف التنمية الُمستدامة
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“حوار المنامة”... هنيئا 
للبحرين المكانة الرفيعة

ه���ا ه���ي البحري���ن تنجح م���ن جديد ف���ي تنظيم “ح���وار المنام���ة”، وتثب���ت للعالم 
مس���اهمتها الامح���دودة وجهده���ا المضاع���ف ف���ي ترس���يخ قيم األمن والس���ام 
وتحقي���ق أفض���ل مناخ لتق���دم وتطور الش���عوب، فهذا البلد العزيز بقيادة س���يدي 
جالة الملك ومؤازرة س���يدي س���مو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يسير على منهج ثابت وقويم، 

ولهذا اكتسبت البحرين احترام وتقدير العالم.
ق���ال الفري���ق الرك���ن عبداإلل���ه بن عثم���ان الصالح األمي���ن العام المكل���ف للتحالف 
اإلس���امي العس���كري لمحاربة اإلرهاب “إن مملكة البحرين تتميز دائما بتنظيمها 
الفعاليات والمؤتمرات الدولية ذات األهمية االس���تراتيجية، مشيرا إلى أن حوار 
المنام���ة وف���ر بالفع���ل ويوف���ر منص���ة متمي���زة لط���رح الموضوع���ات ذات األهمية 

بالنسبة لألمن واالستقرار في المنطقة وما جاورها”.
ذكرنا في مناسبة سابقة “أن البحرين وعبر التنظيم السنوي لحوار المنامة تقوم 
بال���دور الحاس���م ف���ي التوجي���ه والتوعية السياس���ية واالجتماعية على مس���توى 
القي���ادات واالضط���اع الج���دي بمس���ؤولياتها التاريخي���ة وتوس���ع أف���ق التع���اون 
والتراب���ط بي���ن الجمي���ع من أج���ل مصلح���ة اإلنس���انية واألوطان وإزاحة ش���رور 

اإلرهاب واقتاع جذوره”.
ح���وار المنام���ة منصة للتنمية والس���لم واألم���ن اإلقليمي والدول���ي، وتنبع أهميته 
م���ن األوض���اع والتوترات واألزمات التي تعصف بالعالم عبر ش���تى الصيغ، وعلى 
صعي���د آخ���ر من أجل تحقيق أو بلوغ مس���توى أعلى من االندم���اج والتعاون بين 
مختلف الدول وتبادل المش���ورات واآلراء الس���يما أن التحالفات تفرض وجودها 
الي���وم بق���وة ووضوح، فكل الدول المحبة للخير والس���ام تتطل���ع إلى التحالفات 

وتعمل لها كأمر ضروري وشرط يقتضيه الظرف العالمي.

قادة عسكريون واقتصاديون وسياسيون من مختلف دول العالم  «
تحاوروا واجتمعوا على أرض البحرين وخرجوا بصيغ متعددة من 

التعاون والتفاهم وتطرقوا إلى مسائل مهمة تطرح نفسها اليوم بإلحاح 
كالتصدي لإلرهاب والجماعات المتطرفة وتبادل المعلومات واألفكار في 
مجال األمن واالستقرار بالنسبة للمنطقة، فهنيئا للبحرين هذه المكانة 
الرفيعة والرسالة اإلنسانية التي تتجدد كل عام وهذا المنظور التقدمي 

الذي يفتح أمام العصر آفاق األمن واالستقرار، كيف ال وهي تحمل 
الرسالة اإلنسانية منذ فجر التاريخ.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

يب���دو أن دول���ة قط���ر تخصص م���ن ميزانيته���ا صندوقا لنش���ر الخراب والدم���ار في الدول 
العربي���ة عل���ى غ���رار الصنادي���ق التي تخصصها ال���دول ألهداف إنس���انية هن���ا وهناك مثل 

صندوق الزكاة الكويتي وغيره من الصناديق.
صندوق نش���ر الخراب القطري يتولى ش���راء الخونة والمطاريد ومعدومي الوالء لبادهم 
ويتعاق���د معهم لتنفيذ خطط معينة في بادهم بدرجات معينة، فمنهم اإلرهابيون الذين 
يحملون الس���اح ويزرعون القنابل لس���فك دماء الناس، ومنهم الجواسيس الذين ينقلون 
التقاري���ر والصور التي تس���تخدم في اإلس���اءة لس���معة بادهم، ومنه���م اإلعاميون الذين 
يصوغون الرس���ائل المسمومة ضد استقرار بلدانهم، وزاد على هؤالء مؤخرا... برلمانيون 
ومرش���حون محتمل���ون لعضوي���ة البرلم���ان يأخ���ذون نفق���ات الدعاية االنتخابي���ة من ذلك 

الصندوق القطري مقابل التشويش على أداء وقرارات الدولة، وهذا أضعف اإليمان.
وم���ن المخج���ل جدا أن هناك بحرينيين تورطوا مع هذا الصندوق س���يء الس���معة وباعوا 
أنفس���هم مقاب���ل دوالرات قليل���ة ولب���وا نداء الخيان���ة وذهبوا إل���ى قطر وع���ادوا محملين 

بالعطايا واألموال التي ستساعدهم على الحصول على مقعد في البرلمان.
حقيقة نقول “يا للعار... يبيع اإلنس���ان نفس���ه من أجل دوالرات يش���تري بها الكرس���ي! لم 
يفكر هؤالء بأنه سينكشف أمرهم بسهولة ويوضعون على قائمة العار والخيانة إلى األبد، 
وال ف���رق بي���ن من يطعن بلده بالس���اح وبين من يطعن بالكلمة، س���واء كان���ت الكلمة في 
الصح���ف والفضائي���ات أو كان���ت ف���ي البرلمان، فجميعهم باع نفس���ه ويض���ر بلده من أجل 

شهوة شخصية أو مال وكلهم في الخيانة سواء.
إن حج���م الم���ال الذي ينفقه تنظي���م الحمدين اإلرهابي على ش���راء األش���قياء والمطاريد 
والخوارج وممارس���ة األذى والخراب في باد العرب يعادل ميزانيات دول كاملة ويكفي 

لبناء مستشفيات وطرق ومدارس وجامعات وصرف صحي لدول شقيقة.
كان يمك���ن لقط���ر أن تدخل كل بيت في باد العرب، وكان يمكن الس���مها أن يخلد ويكتب 
على أبواب المستشفيات ودور الرعاية االجتماعية والمدارس وكل دور العلم، بدال من أن 

يرتبط باإلرهاب والدمار وطعن األمة في الصميم.
لكن الغرور واالرتكان لألعداء وغياب الضمير اإلنساني منعهم من السير  «

في طريق البناء والتعمير واستخدام المال في إسعاد البشرية بدال من 
تدميرها.  زبدة القول: الظالم ظل هللا في األرض... يقتص به ثم يقتص 

منه.

الصندوق القطري لنشر الخراب

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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محمد بن راشد يشكر سمو رئيس الوزراء
اخ�����ت�����ت�����ام ك��������أس ال�����ع�����ال�����م ال����ث����ال����ث����ة ل����ل����ط����ي����ران ال���ح���ر

بحض���ور رئيس اللجنة العليا لبطول���ة كأس العالم الثالثة 
للطيران الحر الداخلي، الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، 
اختتم���ت مس���اء أم���س منافس���ات بطول���ة كأس العال���م 
الثالث���ة للطي���ران الحر الداخلي الذي اس���تضافتها مملكة 
البحرين في موقع “جرافيتي أندور س���كاي دايفينغ” من 
تاري���خ 25 – 28 اكتوبر الجاري ، بعد منافس���ة قوية بين 

300 متسابق يمثلون 100 فريق من 25 دولة.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن خالص شكره  «
وتقديره لرئيس الوزراءصاحب السمو الملكي 

األمير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة، على 
دعم ومتابعة سموه الدائمة للبطولة، والذي 

يترجم ما يوليه سموه من دعم واهتمام للقطاع 
الرياضي والرياضيين تأكيدا لدورها المحوري 

الداعم لتحقيق النهضة الشاملة التي تشهدها 
مملكة البحرين.

أعربت زهراء المرزوق؛ وهي من هواة الرياضة، عن سعادتها باستضافة البحرين لبطولة العالم للطيران الداخلي الحر التي 
أسدل الستار عليها يوم أمس بنجاح منقطع النظير.

وقالت المرزوق إن اس���تضافة البحرين 
ه���ذه البطولة الكب���رى للمرة الثالثة على 
حس���ن  عل���ى  ملم���وس  دلي���ل  التوال���ي 
التنظي���م البحرين���ي ال���ذي كان ل���ه دون 
ش���ك أث���ر إيجاب���ي ف���ي إقن���اع األس���رة 
الح���ر  الطي���ران  مج���ال  ف���ي  الدولي���ة 
الداخلي على اختي���ار البحرين مجدًدا، 
رغم المنافس���ة الشرس���ة الت���ي حصلت 
لحسم ملف االستضافة، حيث أصبحت 
جرافيتي النفق الهوائي الداخلي األول 
في منطقة الشرق األوسط وآسيا الذي 

ينال هذا الشرف الكبير.

وأرجع���ت زه���راء الم���رزوق الفضل في 
ه���ذا النجاح إلى االهتمام المتزايد الذي 
يبدي���ه رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة  
الموق���ر بالقط���اع الرياض���ي ف���ي مملكة 
توجي���ه  خ���ال  م���ن  وذل���ك  البحري���ن، 
س���موه ال���وزارات والهيئ���ات الحكومية 
لتس���خير طاقاتها ف���ي خدمة البطوالت 
ع���ن تفض���ل س���موه  الرياضي���ة، فض���اً 
قب���ل  جرافيت���ي  اس���تعدادات  بزي���ارة 
انطاق البطولة به���دف االطمئنان على 

الترتيبات وتشجيًعا للجان المنظمة.

كم���ا ذك���رت الم���رزوق أن ال���دور الكبي���ر 
ال���ذي ق���ام ب���ه الش���يخ محمد بن راش���د 
ب���ن خليف���ة آل خليف���ة رئي���س اللجن���ة 
المنظم���ة العلي���ا لبطولة العال���م للطيران 
الح���ر الداخل���ي كان ل���ه م���رورد واض���ح 
ف���ي م���ا وصل���ت ل���ه البطولة م���ن نجاح 
تنظيم���ي، تبي���ن بوضوح في التنس���يق 
الت���ي  الرائع���ة  والترتيب���ات  والمتابع���ة 
أشاد بها المشاركون من مختلف الدول 
حول العالم، موضحة أن الش���يخ محمد 
كل  متابع���ة  عل���ى  ا  ج���دًّ حريًص���ا  كان 
اإلج���راءات المتعلق���ة بتنظي���م البطولة 

على أكمل وجه. وأش���ارت المرزوق إلى 
أنها تشعر بالس���عادة بهذا النجاح الكبير 

الذي تحق���ق في اليوم األخي���ر للبطولة 
واح���دة  عل���ى  الخت���ام  مس���ك  ليك���ون 
الت���ي  الرياضي���ة  األح���داث  أروع  م���ن 
تس���تضيفها المملكة بش���كل منتظم منذ 
ثاث س���نوات، مضيًفا أنه���ا كانت تنوي 
بالفع���ل أن تكون ضمن طاق���م العاملين 
في تنظيم البطولة لتس���اهم بأي ش���كل 
من األش���كال في هذا اإلنج���از الجميل، 
خصوًصا وأنها من عشاق هذه الرياضة 
وتح���رص عل���ى متابعته���ا وممارس���تها 

حتى خارج حدود المملكة.
وتقدم���ت الم���رزوق بالتهنئ���ة الخالص���ة 
إل���ى جال���ة الملك حم���د بن عيس���ى آل 
خليف���ة عاهل الب���اد، على ه���ذا النجاح 
األمي���ر  ال���وزراء  رئي���س  س���مو  وإل���ى 

خليف���ة بن س���لمان آل خليفة وإلى ولي 
العه���د األمي���ن األمي���ر س���لمان ب���ن حمد 
آل خليف���ة، إضافة إل���ى رئيس المجلس 
ورئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى 
اللجنة األولمبية س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد، كما توّجهت بالتهاني والتبريكات 
إل���ى الش���يخ محم���د بن راش���د مش���يدة 
ب���دوره المتميز ف���ي إدارة خيوط اللعبة 

بكل حنكة واقتدار.

وتمنت في نهاية تصريحها أن تكون  «
في المستقبل إحدى المشاركات 
في هذه البطولة سواء كالعبة أو 

كإدارية، وذلك رغبة منها في أن 
تساهم بأي شكل من األشكال في 

خدمة الوطن وتشريفه.

زهراء المرزوق: عالمية الطيران الحر مفخرة للبحرين

زهراء المرزوق

ه���������ن���������أت ال���������ق���������ي���������ادة ب�������ن�������ج�������اح االس������ت������ض������اف������ة

متابعة: أحمد مهدي - تصوير: خليل إبراهيم
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عّبر رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم 
الثالثة للطيران الحر الداخلي الشيخ محمد 
ب���ن راش���د آل خليفة، ع���ن فخ���ره واعتزازه 
بم���ا حققت���ه مملكة البحرين م���ن نجاح باهر 
ف���ي اس���تضافة بطول���ة كأس العال���م الثالثة 
للطيران الحر الداخلي، مشيرا إلى أن نجاح 
البطول���ة يش���كل عالم���ة متميزة عل���ى قدرة 
وكف���اءة المملكة ف���ي اس���تضافة البطوالت 
الجه���ود  لمواصل���ة  ويدفعه���ا  العالمي���ة، 
الس���تقطاب المزيد من البطوالت التي تعزز 

من مكانتها الرائدة في المجال الرياضي.
وأع���رب عن خالص ش���كره وتقديره لرئيس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير الوالد 
خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة، عل���ى دع���م 
ومتابع���ة س���موه الدائم���ة للبطول���ة، وال���ذي 
يترج���م م���ا يوليه س���موه من دع���م واهتمام 
للقط���اع الرياضي والرياضيي���ن تأكيدا على 
دوره���ا المح���وري الداع���م لتحقي���ق النهضة 

الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
وأكد أن اهتمام سموه بالبطولة منذ اإلعالن 
ع���ن اختي���ار مملك���ة البحرين الس���تضافتها 
للم���رة األول���ى ف���ي آس���يا ومنطق���ة الش���رق 
الوق���وف  عل���ى  األوس���ط، وح���رص س���موه 
ش���خصيا عل���ى االس���تعدادات الخاص���ة بها، 
ع���زز من مقوم���ات وفرص نجاحها، وش���كل 
حاف���زا للقائمي���ن على تنظي���م البطولة لبذل 
الجه���ود للنه���وض بهذه المس���ئولية الكبيرة، 
للبحري���ن  نج���اح  البطول���ة  نج���اح  باعتب���ار 

وتعبير عن وجهها ومكانتها الحضارية.
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل خليفة إلى 
أن مملكة البحرين، وبشهادة كل المشاركين 
ف���ي البطول���ة قدمت م���ن خ���الل “جرافيتي 
أن���دور س���كاي دايفينغ” نموذج���ًا متميزًا في 
القدرة على اس���تضافة البط���والت العالمية، 
واس���تطاعت أن تح���وز عل���ى ثق���ة االتح���اد 
تنظي���م  ف���ي  الجوي���ة  للرياض���ات  الدول���ي 
البطول���ة التي ش���ارك فيها اب���رز المحترفين 
الح���ر  الطي���ران  رياض���ة  ف���ي  العالميي���ن 

الداخلي.
وهن���أ الفائزي���ن بالبطولة وكافة المش���اركين 
عل���ى م���ا قدم���وه م���ن مس���تويات احترافية 
متمي���زة، مؤك���دا أن البطول���ة وف���رت للفرق 
جي���دة  فرص���ة  المش���اركة  واالتح���ادات 

الكتساب المزيد من الخبرات والمهارات من 
خالل المنافس���ات القوية التي ش���هدتها بين 

أبرز الفرق العالمية.
واعرب الش���يخ محمد بن راش���د عن ش���كره 
وتقدي���ره الس���يد “دانييل مارتين���وف” نائب 
رئيس جمهورية الشيشان الصديقة للشئون 
ه���ذا  عل���ى متابع���ة  ال���ذي ح���رص  األمني���ة 
الح���دث العالم���ي من قل���ب الح���دث، مؤكدًا 
ان هذه الزيارة س���اهمت في انجاح البطولة 

وزيادة المنافسة بين الفرق المشاركة. 
كم���ا اع���رب ع���ن ش���كره وتقدي���ره لالتح���اد 

وكل  الجوي���ة،  للرياض���ات  البحرين���ي 
مؤسس���ات  م���ن  الداعمي���ن  و  المنظمي���ن 
وشركات ووس���ائل االعالم والصحافة التي 
قام���ت بدوره���ا ف���ي إنج���اح ه���ذا الح���دث 

الرياضي العالمي.
ف���ي  البحري���ن  مملك���ة  نج���اح  أن  وأك���د 
اس���تضافة ه���ذه البطول���ة العالمي���ة عك���س 
الوج���ه الحض���اري لمملك���ة البحري���ن، وقال 
إن “جرافيتي اندور س���كاي دايفينغ” س���وف 
تواص���ل جهوده���ا ف���ي دع���م مكان���ة رياضة 
الطي���ران الداخل���ي ف���ي المملك���ة والمنطقة 

بما يس���هم في وض���ع المملكة على الخريطة 
العالمية لرياضة الطيران الحر الداخلي.

وكان حف���ل خت���ام البطول���ة قد عقد مس���اء 
أم���س االح���د وذلك بحضور الس���يد “دانييل 
مارتينوف” نائب رئيس جمهورية الشيشان 
رئي���س  نائ���ب  األمني���ة  للش���ئون  الصديق���ة 
مؤسس���ة الحرس الوطني الفيدرالي لشئون 
جمهورية الشيش���ان ، وسعادة السيد هشام 
ب���ن محمد الج���ودر وزير الش���باب والرياضة  
، والش���يخ س���لمان ال خليفة رئيس االتحاد 

البحريني للرياضات الجوية.

الشيخ محمد بن راشد مع وزير شؤون الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الرياضات الجوية

محمد بن راشد: نجاح البطولة عالمة كفاءة البحرين
ه���ن���أ ال���ف���ائ���زي���ن وأش�������اد ب���ال���م���س���ت���وي���ات االح���ت���راف���ي���ة ال��م��ت��م��ي��زة

نفخر ونعتز بما حققته البحرين 
من نجاح في االستضافة

نقدر دور اتحاد الرياضات 
الجوية والداعمين واإلعالم
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تفضل رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الش���يخ محمد 
بن راشد آل خليفة بتوزيع الجوائز على الفائزين في فئات البطولة كافة.

بعدها تم تتويج أبطال فئة التش���كيالت 
المفتوح���ة، حي���ث  الزوجي���ة  الدينامي���ة 
حصل الفريق الس���نغافوري عل���ى المركز 
األول، الفري���ق الفرنس���ي ١ عل���ى المرك���ز  
الثان���ي والفريق الفرنس���ي ٢ على المركز 
الثال���ث. كم���ا ت���م تتوي���ج الفائزي���ن ف���ي 
العمودي���ة  التماس���ك  التش���كيالت  فئ���ة 
)المفتوح���ة(، إذ حص���ل الفريق األمريكي 
الفري���ق  وحص���ل  األول،  المرك���ز  عل���ى 

الروس���ي على المرك���ز الثاني، فيما حصد 
الفريق اإليطالي المركز الثالث.

وت���م تتويج أبطال فئة الح���ركات الحرة 
Air Dev�  االناش���ئة(، حيث حصل الفريق

ils على المركز األول، والفريق الفرنس���ي 
ف���ي المرك���ز الثان���ي، فيما حص���ل الفريق 

التشيكي على المركز الثالث.
الح���رة  الح���ركات  فئ���ة  أبط���ال  وت���وج 
)الس���يدات(، إذ حص���ل فري���ق بريطاني���ا 

المرك���ز األول، والفري���ق  عل���ى  العظم���ى 
الفرنسي على المركز الثاني، فيما المركز 

الثالث لفريق السويد.
الح���رة  الح���ركات  فئ���ة  أبط���ال  وت���وج 
)المفتوح���ة(، إذ حص���ل الفريق الفرنس���ي 
عل���ى المرك���ز األول، فيم���ا المرك���ز الثاني 
للفريق البلجيكي، والمركز الثالث للفريق 

اإليطالي.
كما تم تتويج أبطال فئة الحركات الحرة 
الفردي���ة )الناش���ئة(، حيث حص���ل الفريق 
األمريك���ي عل���ى المرك���ز األول، والمرك���ز 
الثان���ي للفريق الس���نغافوري، فيما المركز 

الثالث للفريق الكندي.
الح���رة  الح���ركات  فئ���ة  أبط���ال  وت���وج 
الفردي���ة )المفتوح���ة(، حيث حصل فريق 
التفيا عل���ى المركز األول، والمركز الثاني 
للفريق الس���نغافوري، فيما المركز الثالث 

لفريق بولندا.

كما توج أبطال فئة كأس الخليج  «
لجرافيتي للحركات الحرة، حيث 

حصلت الشيخة فاطمة آل خليفة 
على المركز األول، ونايف الصميم 
على المركز الثاني، والمركز الثالث 

حصل عليه إبراهيم العوضي.

الـشـيـخ مـحـمـد بـن راشـد يـتـوج الـفـائـزيـن
فــاطمــــة آل خليفـــة بطلــــة لفئــــة كــــأس الخليــــج
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حف���ل خت���ام البطول���ة ي���وم أم���س ب���دأ بكلمة 
العام���ة  المدي���رة  الحم���ادي  خول���ة  للس���يدة 
ل�”جرافيت���ي أن���دور س���كاي دايفين���غ” اعرب���ت 
ف���ي  جرافيت���ي  ش���ركة  تش���رف  ع���ن  فيه���ا 
اس���تضافة كأس العال���م الثلثة للطي���ران الحر 
الداخل���ي، مؤك���دة ان ه���ذه االس���تضافة تع���د 
دلي���ا على الت���زام المملكة ف���ي تطوير قطاع 
الرياض���ة بم���ا يتماش���ى م���ع تطلع���ات القيادة 
لوض���ع البحرين في مقدمة الدول التي تدعم 
هذا القطاع الحيوي ، وتطوير الشباب وخلق 

فرص واسعة النطاق للجميع.
وعبرت الحمادي عن شكرها وتقديرها للشيخ 
محمد بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة العليا 
للبطول���ة وقال���ت “أود أن أغتن���م هذه الفرصة 
ألع���رب عن خالص ش���كري وتقديري للش���يخ 

محم���د ب���ن راش���د ب���ن خليف���ة آل خليفة على 
دعم���ه وتوجيهه الراس���خ، ولرؤيت���ه وقيادته 
والتزامه بالتميز الذي جعلتنا في هذا الحدث 

الناجح اليوم”.
كم���ا عب���رت ع���ن ش���كرها للح���كام الدوليي���ن 
والمحلفين والمقدمين والمش���اركين والوفود 
وفريق  إيروديوم وفريق جرافيتي البحرين 
عل���ى كل م���ا بذلوه من جه���ود ومرونة وعمل 
ال���ى الش���ركات المؤسس���ات  ج���اد باالضاف���ة 
الراعية التي ساهمت في انجاح هذا الحدث.

وأكدت الحمادي ان استضافة جرافيتي  «
لكأس العالم يعتبر بداية لرحلة من 

العديد من البطوالت والمسابقات 
الدولية، معربة عن تطلعهم الستضافة 

بطوالت أخرى في مملكة البحرين.

دعم محمد بن راشد وتوجيهاته قاد البطولة للتميز
ال����ح����م����ادي: ب����داي����ة الس���ت���ض���اف���ة م��خ��ت��ل��ف ال���م���س���اب���ق���ات ال���دول���ي���ة



ترشيح بوتفليقة 
لعهدة خامسة

أعلن األمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، جمال ولد عباس، 
أمس االحد، أن الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة هو مرشح حزبه لرئاسيات 
ربيع 2019. وكان الحزب الحاكم 

قد دعا في وقت سابق الرئيس إلى 
االستمرارية، والترشح إلى عهدة 
خامسة.والتف عدد من األحزاب 

حول مطالبة الرئيس بالترشح 
مجددا، من بينها التجمع الوطني 

الديمقراطي، والحركة الشعبية 
الجزائرية وتجمع أمل الجزائر. 

وعبرت أحزاب المعارضة عن رفضها 
الستمرار النظام الحالي بقيادة 

الرئيس بوتفليقة.

الجزائر - أ ف ب

“صق��ور” ترامب يضغطون لحظر طهران من نظام “س��ويفت”

لتوجيه ضربة قاضية إلى إيران

طال���ب ع���دد م���ن أعضاء الكونغرس، المقربين من الرئيس األميركي دونالد ترامب، بتش���ديد العقوبات الجديدة التي س���تفرض على إيران في الخامس من نوفمبر، 
لضمان عزل طهران عن النظام المصرفي العالمي. وبينما يستعد ترامب إلى إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات اإليرانية، التي تم تخفيفها، بموجب االتفاق 

النووي لعام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون الخارجيون قلقين، من أن اإلدارة قد تخالف الوعد بممارسة “أقصى ضغط” على إيران.

الكونغ���رس  ويتعل���ق غض���ب أعض���اء 
ببع���ض التقاري���ر، الت���ي تش���ير إلى أن 
اإلج���راءات التي س���يتم اإلعالن عنها 
ف���ي الخامس من نوفمب���ر، لن تتضمن 
ق���رارا يقض���ي بعزل إيران ع���ن النظام 

المالي العالمي.
عب���ر  الجمهوري���ون  الن���واب  وص���اغ 
الس���ناتور تي���د ك���روز تش���ريعا يطل���ب 
م���ن اإلدارة، أن توق���ف تعام���ل إي���ران 
مع نظ���ام التحويل المصرف���ي الدولي 

المعروف باسم “سويفت”.
م���ن  الن���وع  ه���ذا  إق���رار  ش���أن  وم���ن 
قاضي���ة  ضرب���ة  توجي���ه  العقوب���ات، 
للنظ���ام المصرفي اإليران���ي، مما يعزل 
إي���ران بش���كل ش���به كل���ي ع���ن النظام 

العالمي.
وه���و  غولدبي���رغ،  ريتش���ارد  وق���ال 
جمه���وري،  لس���ناتور  س���ابق  مس���اعد 
الدف���اع  مؤسس���ة  مستش���اري  وكبي���ر 
ع���ن الديمقراطيات، إن “الرئيس طلب 
أقصى ضغ���وط وليس الح���د األقصى 

الح���د  أن  إل���ى  مش���يرا  للضغ���وط”، 
األقص���ى، ه���و فص���ل البن���وك اإليرانية 

عن شبكة سويفت.
وتعه���د ترامب يوم الخميس ببذل كل 
م���ا بوس���عه للضغط على إي���ران لوقف 
م���ا وصف���ه ب� “س���لوكها الخبي���ث”، مثل 
تطوير األس���لحة النووية والصواريخ، 
الت���ي  والجماع���ات  اإلره���اب  ودع���م 

تزعزع استقرار الشرق األوسط.

االتصال مع “سويفت”

وتغط���ي العقوبات التي س���تفرض في 
الخام���س م���ن نوفمبر قطاع���ي البنوك 
والطاق���ة في إيران، وس���تضع عراقيل 
أم���ام ال���دول والش���ركات ف���ي أوروب���ا 
وآس���يا، وأماكن أخرى ف���ي تعاملها مع 
واردات النف���ط اإليران���ي. ويمك���ن أن 
تش���مل أيضا تدابير إلجبار إيران على 

الخروج من سويفت.
ترام���ب  موق���ف  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 

إلي���ران  المناهض���ون  يش���عر  الح���ازم، 
ف���ي األوس���اط السياس���ية بالقل���ق من 
التصريح���ات األخي���رة لوزي���ر الخزانة 
س���تيفن مينوش���ين، وموظفي���ه الذين 
لفت���و إلى بق���اء إيران عل���ى اتصال مع 

شبكة سويفت.
وعبر هؤالء عن قلقهم، من أن تتراجع 
اإلدارة ع���ن سياس���تها المعلن���ة بع���دم 
التس���امح مطلقًا مع مش���تريات النفط 
اإليرانية، عب���ر منحها إعفاءات لبعض 
البلدان والش���ركات التي ال تتوقف عن 

الشراء بشكل كامل.
لك���ن هن���اك آراء أخ���رى، ت���رى أن عزل 
إيران عن شبكة سويفت التي تتحكم 
الس���لكية  التعام���الت المصرفي���ة  ف���ي 
والالس���لكية ف���ي جميع أنح���اء العالم، 
آلي���ات  إنش���اء  إل���ى  طه���ران  س���يدفع 
بديل���ة، وس���يجعل من الصع���ب إجراء 
س���يتم  الت���ي  اإلنس���انية  المش���تريات 

السماح بها بعد الخامس من نوفمبر.
وقالت المس���ؤولة الس���ابقة ف���ي وزارة 

إن  روزنب���رغ،  إليزابي���ث  الخزان���ة، 
الس���ماح إلي���ران بالبقاء في س���ويفت، 
س���يوضح ب���أن الوالي���ات المتح���دة ال 
وإنم���ا  اإليران���ي،  الش���عب  تس���تهدف 

توجه عقوباتها ضد النظام فقط.
ويبرز الجدل، التحديات التي تواجهها 
اإلدارة، وه���ي تحاول عزل إيران دون 
دعم كام���ل م���ن الش���ركاء األوروبيين 

المؤيدون لالتفاق.

لكن وزارة الخزانة، أوضحت أنها  «
ستواصل استئصال الكيانات 

اإليرانية السيئة، بما في ذلك بعض 
البنوك، وحرمانها من الوصول 

للنظام المالي العالمي بطرق 
مختلفة، كما “سنتخذ إجراءات 

ضد أولئك الذين يحاولون إجراء 
معامالت محظورة مع كيانات 

إيرانية معاقبة بغض النظر عن 
اآلليات المستخدمة”، وهو سبب 
كاف لقلق النواب الجمهورييين، 

الذين يرون ذلك إجراء غير كاف.

واشنطن - أ ب

مطالب أميركية بعزل البنوك اإليرانية عن شبكة سويفت

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةبغداد - وكاالتموسكو - انترفكس

قال وزير الخارجية س���يرغي الفروف، إن واش���نطن قدمت قبل إعالن نيتها االنسحاب 
من معاهدة الصواريخ متوس���طة وقصيرة المدى، قائمة من مآخذها في اتهام روس���يا 

بانتهاك هذه المعاهدة.

“أرس���ل  الف���روف:  س���يرغي  وأض���اف 
األميركيون عبر سفارتهم في موسكو إلى 
وزارة الخارجي���ة الروس���ية قائمة واس���عة 

من التساؤالت المثيرة لشكوكهم”.
وتابع: “من جانبن���ا بعثنا القائمة إلى وزارة 
الجه���ات  م���ن  وغيره���ا  الروس���ية  الدف���اع 
الروس���ية المعني���ة، لتنظر فيه���ا وبدأ العمل 
عل���ى صياغ���ة الرد الروس���ي على م���ا يقلق 

واشنطن”.
مستش���ار  زي���ارة  إل���ى  الف���روف  وتط���رق 
الرئي���س األميرك���ي لألم���ن القوم���ي ج���ون 
بولت���ون إل���ى موس���كو مؤخ���را، وق���ال إن 
األخير وافق على ضرورة ضمان الشفافية 
ف���ي مج���ال مراقب���ة الح���د م���ن التس���لح، 
وض���رورة الحفاظ على الثقة واالس���تقراء 

في هذا المجال.

قدمت  موسكو،  أن  إل��ى  الف���روف  وأش���ار 
في  وت��أم��ل  حججها  األم��ري��ك��ي  للجانب 
“بما  ب��االع��ت��ب��ار، وأض����اف:  أخ��ذه��ا  أن يتم 
الطريقة  دون  بهذه  التصرف  ق��رروا  أنهم 
االل���ت���ف���ات إل����ى ال���وث���ائ���ق ال��م��ب��رم��ة م��ع��ن��ا، 
في  سيفعلونه  بم  األق��ل  على  فليخبرونا 
إلى  أش��ار  بولتون  أن  وأك��د  المجال”.  ه��ذا 
الشفافية  ض���رورة  جيدا  واشنطن  إدراك 
والثقة المتبادلة بين الجانبين، وأنه اعتبر 
ان��س��ح��اب ب����الده م��ن ال��م��ع��اه��دة م��ح��اول��ة 

ل����م����واج����ه����ة واق���������ع ج���دي���د 
ص����ار ي��ت��م��ث��ل ف���ي ت��وف��ر 
ص�����واري�����خ م��ت��وس��ط��ة 

وق����ص����ي����رة ال����م����دى 
البلدان  بعض  لدى 

اآلسيوية.

وج���ه رئيس الوزراء الس���ابق حي���در العبادي، أمس األح���د، كلمة بمناس���بة انتهاء فترة 
حكومت���ه، عّب���ر فيه���ا ع���ن ش���كره للعراقيي���ن واعت���ذاره لهم حيال م���ا وصف���ه بالتقصير 

الحكومي غير المتعمد.

وق���ال العبادي في بيان: “م���ع انتهاء والية 
حكومتي، وتس���ليمي األمانة إلى الحكومة 
الجدي���دة وف���ق قواع���د الت���داول الس���لمي 
للس���لطة، أتق���دم بالش���كر للش���عب المجي���د 
للجه���د في س���بيل العراق وأمن���ه ووحدته 
وس���يادته، ومعت���ذرا ع���ن كل تقصي���ر غير 
متعم���د، ول���كل قص���ور بس���بب اإلمكان���ات 
والظ���روف القاه���رة. وأض���اف العب���ادي أنه 
خالل تسلمه المس���ؤولية عام 2014 واجه 
بالع���راق  تعص���ف  كادت  هائل���ة  تحدي���ات 
ووج���وده، وق���د راه���ن الكثير عل���ى انهيار 
الحكوم���ة م���ع وج���ود “داع���ش”، والوض���ع 
المال���ي الخان���ق وس���يول النازحين وتفكك 
النص���ر”  “ائت���الف  رئي���س  وبّي���ن  الدول���ة. 
المنضوي ف���ي “تحالف اإلصالح واإلعمار”، 
أنه قد كس���ب الره���ان بتضحيات الش���عب 

وتوحي���د  األرض  تحري���ر  فت���م  وصب���ره، 
الدول���ة، وت���م الحف���اظ عل���ى االقتصاد من 

االنهيار، وتم استعادة مكانة العراق.
وأوضح العبادي أنه حين استالمه السلطة 
كان���ت أج���زاء كبي���رة م���ن أراض���ي العراق 
تح���ت احت���الل “داع���ش”، كم���ا أن أس���عار 
النف���ط كان���ت هبط���ت إل���ى دون 30 دوالرا 
للبرمي���ل، وس���ط تف���كك منظم���ات الدول���ة 

العسكرية واإلدارية.
وأش������ار ال���ع���ب���ادي إل����ى دع���م���ه ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ال���ج���دي���دة، م���ؤك���دا اس���ت���م���راره ب��ال��ع��م��ل 

مشروع  خالل  من  السياسي 
سياسي  ك��م��ش��روع  النصر 
وط����ن����ي ي���ض���م ك���ي���ان���ات 
ون�����خ�����ب�����ًا وم����ؤس����س����ات 

مجتمعية مدنية.

ل����م تتردد الصحافية المحافظة الش����هيرة، آن كولتر، في إب����داء آرائها اليمينية 
المتطرفة، حول سياس����ات الواليات المتحدة، وذلك خالل ظهورها ضيفة في 

أحد البرامج السياسية.

يب����ث  سياس����ي  برنام����ج  واس����ضاف 
عل����ى محط����ة “فوك����س ني����وز” الكاتب����ة 
والصحفي����ة، آن كولت����ر، للحديث حول 
أمن الحدود األميركي����ة التي يقتحمها 
آالف المهاجري����ن غي����ر الش����رعيين من 

المكسيك سنويا.
األميرك����ي  “الجي����ش  كولت����ر:  وقال����ت 
بإمكانه����م  المكس����يك.  غ����زو  يس����تطيع 
الدخ����ول 10 ياردات داخل المكس����يك. 
عندم����ا  الع����راق  موافق����ة  نطل����ب  ل����م 
غزوناهم.  لم نطلب موافقة أفغانستان 

عندما غزوناهم”.
وفي فيديو نش����رته عدة وسائل إعالم 
أميركي����ة، خ����الل ظهورها ف����ي برنامج 
الالجئي����ن  كولت����ر  وصف����ت  سياس����ي، 
المكسيكيين “بالغزاة”، وطالبت بإيقاف 

دخولهم للواليات المتحدة بأي طريقة 
ممكن����ة. وأث����ارت كولت����ر الج����دل ف����ي 
ماي����و الماضي، عندم����ا علقت على خبر 
مقت����ل 28 فلس����طينيا بني����ران الجي����ش 
اإلسرائيلي على حسابها بموقع تويتر، 
بعب����ارة “هل يمكننا فع����ل ذلك كذلك؟”، 
ف����ي إش����ارة لرغبتها بإط����الق النار على 
المهاجرين المكسيكيين على الحدود.

اليمينية  ب��آرائ��ه��ا  ك��ول��ت��ر  واش��ت��ه��رت 
عبرت  كما  األقليات،  تجاه  المتطرفة 

عن مساندتها التامة للرئيس 
األم�����ي�����رك�����ي دون�����ال�����د 

ت��رام��ب ف��ي أك��ث��ر من 
ألفت  ك��م��ا  م��ن��اس��ب��ة، 

كتابا بعنوان “نضع 
ثقتنا في ترامب”.
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عواصم - وكاالت

القدس المحتلة - معا

لقي 72 من ميليش���يات الحوثيين الموالية إليران مصرعهم في مواجهات 
م���ع المقاوم���ة اليمنية المش���تركة وغ���ارات التحالف العرب���ي في محافظة 

الحديدة، وذلك خالل الساعات 48 الماضية.

أن  يمني���ة  عس���كرية  مص���ادر  وأك���دت 
قتي���ال   40 نقل���ت  الحوث���ي  ميليش���يات 
إلى مستش���فى العلفي وس���ط الحديدة، 
في حين نقلت 32 قتيال إلى مستش���فى 
باجل الحكوم���ي.  وتركزت المعارك في 
األط���راف الجنوبي���ة للمدين���ة وامت���دت 
شرقا في أطراف منطقة كليو 16، فيما 

اس���تهدفت مقات���الت التحال���ف مواق���ع 
ومنطق���ة  الحدي���دة  ش���رق  عس���كرية 

الكثيب والجبانة. 

من جانب آخر، قتل 15 مسلحا من  «
ميليشات الحوثي، فيما أصيب 

آخرون في هجوم للجيش اليمني 
بمحافظة صعدة.

صادق���ت إس���رائيل ام���س األحد على بن���اء 20 ألف وحدة اس���تيطانية جديدة في 
مس���توطنة معاليه أدوميم ش���رقي القدس، وذلك بموجب اتفاق بين وزارة البناء 

واإلسكان وبلدية المستوطنة.

وذك���رت صحيف���ة “إس���رائيل الي���وم” 
العبرية، أنه س���يتم الب���دء ببناء 470 
الموافق���ة  بع���د  اس���تيطانية  وح���دة 
السياسية على ذلك، فيما سيتم بناء 
باق���ي الوح���دات الت���ي س���تصل إل���ى 
نح���و 20 ألفا خالل فترات مقبلة بعد 

خضوعها لموافقة الحكومة.

 وأدانت وزارة الخارجية  «
والمغتربين الفلسطينية “بأشد 

العبارات” القرار االستيطاني 
اإلسرائيلي، وأكدت أن “هذا 

المخطط يأتي في سياق عمليات 
تسميك االستيطان وتسمينه في 

القدس الشرقية ومحيطها”.

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات

إسرائيل تقر توسيع مستوطنة في القدس

القاهرة - أ ش أ عواصم - وكاالت

ق���ررت محكم���ة جنايات القاه���رة، أمس األحد، إدراج 164 قياديا علي قوائم الكيانات اإلرهابية، أمس األحد، على رأس���هم محمد 
اإلسالمبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد.

وقالت المحكمة، إن األس���اس الدس���توري 
اإلرهابي���ة  الكيان���ات  قوائ���م  لقان���ون 
واإلرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزمات 
األم���م  ميث���اق  تج���اه  الدولي���ة،  مص���ر 
المتح���دة، وخاصة ق���رارات مجلس األمن 
الملزم���ة، باإلضاف���ة إل���ي م���ا ن���ص علي���ه  
الدس���تور، بش���أن التزام الدول���ة بمواجهة 
اإلره���اب بكاف���ة صوره وأش���كاله، وتعقب 
مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد 
باعتب���اره تهديدا للوط���ن والمواطنين مع 

ضمان الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة ف���ي حيثيات قراراها، 
إن اإلدارج يتم بناء علي “معيار تحفظي” 
يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات.
وتش���ير حيثي���ات المحكم���ة إل���ى تجمي���د 
اإلره���اب،  بقوائ���م  المش���مولين  أم���وال 

اإلج���راءات  م���ن  ع���دد  إل���ى  باإلضاف���ة 
القضائية.

 واإلس���المبولي والزمر وعب���د الماجد، من 
أبرز المصنفين عل���ى قوائم اإلرهاب، وقد 
هربوا م���ن مصر إلى قطر التي وفرت لهم 

مالذا آمنا مع عش���رات الق���ادة في تنظيم 
اإلخ���وان، ف���ي أعق���اب ث���ورة 30 يوني���و 
ع���ام 2013، والت���ي أطاحت حكم الرئيس 
الس���ابق محمد مرس���ي المنتم���ي للتنظيم 

المحظور.

قص���ف الجي���ش الترك���ي أمس األح���د بالمدفعية مواق���ع تابعة للق���وات الكردية الت���ي تدعمها الوالي���ات المتح���دة وتعتبرها أنقرة 
“إرهابي���ة” في ش���مال س���وريا، وفق م���ا أفادت وكالة أنباء األناضول الرس���مية. واس���تهدف القصف “مالجئ” تابع���ة لقوات حماية 

الشعب الكردية شرق الفرات في كوباني بشمال سوريا، بحسب الوكالة.

وأف���ادت األناض���ول أن القص���ف الترك���ي 
اس���تهدف مواقع وخن���ادق تابعة لوحدات 
حماي���ة الش���عب الكردي���ة عل���ى تل���ة قرب 
الضف���ة الش���رقية للف���رات، مقاب���ل مدين���ة 

جرابلس.
ودعمت واش���نطن وحدات حماية الشعب 
الكردي���ة ف���ي قتاله���ا ض���د داع���ش حي���ث 
تس���يطر القوات الكردي���ة على مناطق في 

شمال وشمال شرق سوريا.
م���ن جان���ب آخ���ر، اس���تعاد تنظي���م داعش 
كاف���ة المناط���ق الت���ي خس���رها عل���ى وقع 
تقدم ق���وات س���وريا الديمقراطية، )وهي 
بع���د  وعربي���ة(،  كردي���ة  فصائ���ل  تحال���ف 
سيطرته، أمس األحد، على آخر جيب في 
محافظة دير الزور بشرق سوريا، وفق ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وق���ال مدي���ر المرصد رامي عب���د الرحمن، 
إن خس���ائر قوات سوريا الديمقراطية في 
البوكم���ال وغيره���ا من المناط���ق فاقت ال� 

70 قتيالً في اليومين األخيرين.
كم���ا أش���ار إل���ى أن “س���وريا الديمقراطية” 
انس���حبت وتراجع���ت، ف���ي حي���ن وص���ل 

داعش إلى الحدود السورية العراقية.

القضاء المصري يتحرك ضد الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين

تركيا بدأت عمليات ضد األكراد شرقي الفرات

اإلره�������اب ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى   164 ت�������درج  م���ص���ر  ت��رك��ي��ا ت��ق��ص��ف م���واق���ع ك���ردي���ة ف���ي س��وري��ا

قطر مالذ آمن لقادة “اإلخوان” “داعش” يستعيد آخر جيوبه بدير الزور



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

القيد: 5128 للفرعين 2-5  -  تاريخ: 7/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يد/ يوس���ف حس���ن احم���د الكوهجي المالك لمؤسس���ة 
حس���ن احم���د )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموجب القي���د رقم 5128 
بطل���ب تحويل الفرعي���ن الثاني والخامس والمس���ميان متاي الخليج 
وحلوي���ات وفالف���ل صاللة إلى ش���ركة تضامن برأس���مال وقدره 5000 
خمس���ة دين���ار بحرين���ي وذل���ك لتصب���ح مملوك���ة م���ن الس���ادة التلي���ة 

اسمائهم:
1- السيد / يوسف حسن احمد الكوهجي

2- السيد / شاندر ابهان جيابر اساد جوبتا

القيد: 1-46795  -  تاريخ: 25/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أميري للصناعات )أمياليت(

7/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-141123( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

القيد: 111789  -  تاريخ: 24/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ورلد انتجريتد سيرتفكيشن ش.ش.و 

لمالكها السيد عمير شبير
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة/ مؤسسة االعتماد االستش���ارية نيابة عن السادة/ اصحاب لشركة أميري 

للصناعات )أمياليت( ، المسجلة بموجب القيد رقم 1-46795، طالبين تغيير االسم 

التجاري من  أميري للصناعات )أمياليت( إلى أميري للصناعات ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تقدم إلينا المعلن أدناه: فتحية عبدهللا احمد عبدهللا سعد آل سنان بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: الى السيد/ السيد يوسف عبدهللا يوسف الماص 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة ورلد انتجريتد سيرتفكيشن ش.ش.و لمالكها السيد عمير 
ش���بير ، المس���جلة بموجب القيد رق���م 111789، طالبين تغيير االس���م التجاري من  
ورل���د انتجريت���د سيرتفكيش���ن ش.ش.و لمالكه���ا الس���يد عمير ش���بير  إل���ى كوالتي 

كونسوليديتد سيرتفيكيشن سيرفسز ش.ش.و لمالكها السيد عمير شبير 
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
قيد رقم
25754-1

االسم التجاري
برنتك للدعاية واالعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ماهبيكر لتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية تضامن 

لصاحبتها فاطمة علي وشريكتها
تجاري رقم 108499

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
ماهبيك���ر لتنظي���م المؤتمرات والمع���ارض التجارية تضامن لصاحبته���ا فاطمة علي 
وش���ريكتها والمس���جلة بموجب القي���د رق���م 108499، بطلب تصفية الش���ركة تصفية 
اختياريا وتعيين السيد فاطمة علي احمد عبدهللا جمعة المسجن كمصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إلي���ه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فاطمة علي احمد عبالله جمعة المسجن

رقم الموبايل: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com البريد االلكتروني: 

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

اعالن رقم )CR2018-141190( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة أباكوس ألنشطة المكاتب 

الرئيسة أو اإلدارية تضامن لصاحبتها نرجس محمد وشريكتها

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة بي أن ترست ألنشطة المكاتب - تضامن بحرينية ألصحابها نعيمة 

نصر معيوف وشريكتها

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركةميسم ألنشطة التنسيق 
والتنظيم للحفالت الشخصية - تضامن بحرينية

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركةهدر سفيلد لتشييد المباني ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيدة / نرجس السيد محمد رضي إبراهيم باعتبارها المصفية القانونية لشركة 
أباكوس ألنش���طة المكاتب الرئيس���ة أو اإلدارية تضامن لصاحبتها نرجس محمد 
وش���ريكتها، والمسجلة كشركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 106925، طالبا 
إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة /نعيم���ة نصر عبدهللا معي���وف باعتباره���ا المصفية القانونية لش���ركة بي 
أن ترس���ت ألنش���طة المكات���ب - تضامن بحريني���ة ألصحابها نعيم���ة نصر معيوف 
وش���ريكتها، والمسجلة كشركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 121037، طالبا 
إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة / زين���ب عب���دهللا احم���د محم���د الش���رقي باعتباره���ا المصفي���ة القانونية 
شركةميس���م ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية - تضامن بحرينية، 
والمس���جلة كش���ركة تضام���ن بحرينية بموجب القي���د رقم 1-120939، طالبا إش���هار 
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / حس���ين عيس���ى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق باعتباره المصفي القانوني 
لش���ركةهدر س���فيلد لتش���ييد المبان���ي ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية 
محدودة بموجب القيد رقم 102081-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

اعالن بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقدم إلى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحةشركة 
مرس���ى الخلي���ج لالستش���ارات نياب���ة ع���ن مؤسس���ة كنف���اوي للكنافة 
لمالكها سلمان محمد عبدالمجيد تركي والمسجلة بموجب القيد رقم 
69741 بطل���ب تحوي���ل الف���رع رقم 2 و5 المس���ميان كنف���اوي للكنافة إلى 

ش���ركة ذات مس���وولية محدودة برأس���مال وقدره 5000 خمس���ة آالف 
دينار بحريني بإدخال حس���ين علي الس���يد احمد حس���ن كشريك معه 

في السجل 
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه الى االدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر ي يوما من تاريخ نشر االعالن.
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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المستويات الالفتة 
التي قدمتها فرق األهلي ومدينة 
عيسى والبسيتين في منافسات 

كأس الملك محل إشادة وثناء رغم 
الخسارة، لما قدموه في مرحلتي 
الذهاب واإلياب، وهذا يدل على 

العمل الدؤوب للجهاز الفني.

مملكة البحرين أقامت بطولة 
العالم للطيران الداخلي الحر للمرة 

األولى في تاريخها، وكان من 
المنتظر أن تساهم االتحادات 

الرياضية في إنجاح هذا الحدث 
بإيقاف أنشطتها أليام ال تتعدى 

أصابع اليد.

ش���هدت منافس���ات دور ال���� 16 من مس���ابقة كأس جاللة المل���ك المفدى لكرة القدم للموس���م الرياضي 2019-2018، إثارة كبيرة. وأس���فرت النتائ���ج التي أقيمت على 
مرحلت���ي الذه���اب واإلياب، عن تخطي النجمة لمنافس���ه االتحاد، وتخطي الحالة للمالكية، وتخطي الرفاع الش���رقي لمدينة عيس���ى، وتجاوز الحد منافس���ه س���ترة، 

وتفوق الشباب على البحرين، والرفاع على البسيتين، ونجح المنامة في اجتياز األهلي والمحرق في اجتياز البديع.

وبذلك س���تكون مباريات الدور ربع النهائي التي ستقام بنظام الذهاب واإلياب 
كاآلتي: النجمة “حامل اللقب” س���يواجه الحالة، الرفاع الشرقي سيواجه الحد، 

الشباب أمام الرفاع، والمنامة سيالقي المحرق.
يش���ار إلى أن مباريات الذهاب س���تقام يومي اإلثنين والثالثاء الموافقين 3 و4 
ديس���مبر المقبل، أما مباريات اإلياب فس���تقام يومي الس���بت واألحد الموافقين 

7 و8 ديسمبر المقبل.

حماس وإثارة

أك���د الم���درب التونس���ي لفريق المح���رق، التونس���ي ناصيف البي���اوي، أن مباراة 
فريق���ه أم���ام البديع ش���هدت إث���ارة وحماس بي���ن الطرفين على ع���ادة مباريات 

الكؤوس.
ولف���ت إلى أن العبي���ه لم يقصروا داخل أرضية الملعب، مش���يًرا إلى أنهم كانوا 

عند المسؤولية وبتركيز طوال مجريات المباراة.
وأثن���ى البياوي عل���ى ردة الفعل الت���ي أظهرها الفريق، مؤك���ًدا أن أداء المحرق 

يتحسن.
وح���ول خطأ الحارس عمر س���الم، ق���ال إن الهدف هو تطعي���م الفريق بالعناصر 
ا،  الش���ابة، وعمر س���الم من الالعبين الش���باب وما أحدثه من خطأ يعد أمًرا عاديًّ

مبيًنا أن الالعب ال يتعلم وال يتطور من دون أخطاء.

 لقاءان صعبان

أوض���ح ح���ارس فريق الرف���اع عبدالكريم فردان أن “الس���ماوي” خ���اض لقاءين 
صعبين أمام البسيتين في ذهاب وإياب دور ال� 16.

وأش���ار عبدالكريم فردان إلى أن الغموض كان يكتنف مصير فريق البس���يتين، 
خاصة مع عدم المعرفة التامة به كونه من أندية الدرجة الثانية.

وأوض���ح الح���ارس الدول���ي أن زم���الءه ف���ي الفري���ق طبق���وا تعليم���ات المدرب 
الوطن���ي عل���ي عاش���ور، مش���يًرا إلى أن م���ا عاب الرف���اع في اللقاءي���ن هو عدم 
اس���تثمار الفرص رغم كثرتها، مش���يًرا إلى أنه ولله الحمد تمكنا من الحس���م في 

ركالت الترجيح.

 حوافز ومنافسة

بدوره، قال مدرب فريق المنامة، الوطني محمد الش���مالن، إن جميع المباريات 
في الدور ثمن النهائي سارت على نحو صعب لجميع الفرق.

وأشار الشمالن إلى أن المباريات تمر بظروف مختلفة، وال بد من دراستها.
وق���ال أيًض���ا: “رغبة المنافس���ين كان���ت واضحة في جمي���ع المباري���ات، والفرق 
اعتمدت بش���كل كبير على التدعيم الدفاع���ي واالعتماد على الهجمات المرتدة 

بحسب وجهة نظري كمدرب”.
وأض���اف: “ال نقلل من ف���رق الدرجة الثانية، ولكن لقاءنا م���ع األهلي واللقاءات 
األخرى في ثمن النهائي كش���فت أن حوافز البطولة أعطت طموًحا لألندية من 
أجل المنافس���ة على فرصة التأهل والوصول إلى أبعد حد ممكن في البطولة”، 

مشيًرا إلى أن فريقه حقق األهم بخطف بطاقة التأهل.

 مواجهة صعبة

 إل���ى ذل���ك، أكد العب فريق الرفاع الش���رقي عبدهللا الهزاع أن المب���اراة أمام فريق 
مدين���ة عيس���ى ف���ي دور ال� 16 لم تكن س���هلة، خاص���ة مع الصعوب���ات التي واجهت 

الفريق.
 ولفت إلى أن زمالءه وضعوا كامل تركيزهم في المباراة، خصوًصا مع أهميتها في 

سبيل الوصول إلى ربع نهائي مسابقة كأس الملك “أغلى الكؤوس”.
 ولفت إلى أن وصول الحس���م إلى ركالت الترجيح جعل الالعبين يركزون بش���كل 

كبير لحسم المباراة لصالحهم، وهو األمر الذي تحقق ولله الحمد.

 الجدول الهرمي لكأس الملك بعد ختام ثمن النهائي

32 هــدًفا... والمــدربـــون يـــؤكــدون صعــوبــة المبـاريــات

ختام دور الـ 16 لكأس الملك
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نّظ���م االتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة ورش���ة عمل ع���ن كيفية اختيار الجواد العربي ووس���ائل اقتنائ���ه والتطاعيم 
الالزم���ة للخي���ول وت���دارك الحاالت الطارئ، وذلك في فندق س���ويس بيل بحضور عدد من أعضاء مجل���س اإلدارة الدكتور خالد 
أحمد حسن رئيس لجنة جمال الخيل العربي وغالب العلوي أمين السر العام وتوفيق الصالحي رئيس اللجنة اإلعالمية باالتحاد.

وتأت���ي الفعالي���ة ضم���ن اهتم���ام االتح���اد 
الق���درة  وس���باقات  للفروس���ية  الملك���ي 
برئاس���ة سمو الش���يخ فيصل بن راشد آل 
خليف���ة بتقدي���م المحاض���رات والدورات 
للمالك واإلسطبالت من أجل إخراج فوج 
ممي���ز من مدرب���ي الخي���ل العربية، حيث 
تعتب���ر الدورة باك���ورة عمل لجن���ة الخيل 
العربي���ة باالتح���اد، وحاض���ر فيه���ا الحكم 
ع���الء حماد والطبيب���ة البيطرية باالتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة ليديا.
 وب���دأت الدورة بكلمة م���ن عضو مجلس 
للفروس���ية  الملك���ي  االتح���اد  إدارة 
وس���باقات الق���درة رئيس لجن���ة بطوالت 
جم���ال الخي���ل الدكت���ور خالد حس���ن نقل 

فيها للمش���اركين في المحاض���رة تحيات 
وتقدير رئيس االتحاد الملكي للفروس���ية 
وس���باقات الق���درة نائب رئي���س المجلس 
األعل���ى للبيئ���ة س���مو الش���يخ فيص���ل بن 
راشد آل خليفة، وأكد أن االتحاد حريص 
عل���ى تنظيم مثل ه���ذه المحاضرات التي 
تغ���ذي الم���الك واإلس���طبالت بالعديد من 
المعلوم���ات المهمة، مش���يًرا إل���ى أن هذه 
المحاض���رة باك���ورة عم���ل لجن���ة الخي���ل 
وس���وف  هللا  ب���إذن  باالتح���اد  العربي���ة 
العدي���د  تنظي���م  عل���ى  االتح���اد  يح���رص 
م���ن الفعالي���ات العملية والنظري���ة للمالك 

واإلسطبالت خالل الفترة القادمة.
 وأوض���ح الدكت���ور خالد أحمد حس���ن أن 

بطوالت جمال الخيل التي نظمها االتحاد 
في الفترة الماضية شهدت نجاح منقطع 
النظي���ر، مش���يًرا إل���ى أن الفت���رة القادم���ة 
ستش���هد تنظي���م العدي���د م���ن البط���والت 
التي من ش���أنها مواصلة االرتقاء برياضة 

جمال الخيل العربية.
 وق���دم الحكم عالء حماد محاضرة قيمة 
عن أهداف ووسائل اختيار خيل الجمال 
العربي���ة، إضاف���ة إل���ى مح���ور آخ���ر حول 
ثقاف���ة عام���ل في مج���ال الخي���ل العربية 
الت���ي تط���رق فيه���ا للعدي���د م���ن النق���اط 
وه���ي الثقافة ودراس���ة مواصفات الخيل 
العرب���ي، ش���خصية الخي���ل العرب���ي )والء 
وذكار واستيعاب(، توفير الوقت والجهد 

ومعرف���ة  الميزاني���ة  تحدي���د  والم���ال، 
مصاريف تربية الخيل، والذوق العام.

 كم���ا تح���دث الحك���م ع���الء حم���اد ع���ن 
برنامج اإلنتاج ومواصفات انتقاء الخيل 
المناسبة للبرنامج، وهي: معرفة الساللة، 
البني���ة الجس���مانية، الممي���زات الجمالية، 

وتح���دث ع���الء حم���اد عن برنام���ج إنتاج 
الفحل والفرس تنقس���م إلى قس���مين هي 
والعي���وب  والممي���ات  اإلنت���اج  مس���توى 

والوراثية.
ف���ي  للمش���اركة  الخي���ل  اختي���ار  وع���ن   
بط���والت جم���ال الخي���ل العربي���ة، تطرق 

رئيس���ية  مح���اور   5 إل���ى  حم���اد  ع���الء 
المواصف���ات  اختي���ار  وه���ي:  لالختي���ار 
المناس���بة للمش���اركة في بطوالت الجمال 
)التكام���ل(، البحث عن نتائج المش���اركات 
الس���ابقة، يجب أن تكون النتائج حديثه، 
معرف���ة الفئ���ة العمري���ة، معرف���ة تصني���ف 
البطوالت المش���ارك فيها، كم���ا تطرق إلى 
اختيار الخيل ع���ن طريق المزاد واختيار 

الخيل مباشرة من المالك.
 كم���ا قدم عالء حماد نصائح مهمة يجب 
مراعاتها عند الش���راء عن طريق وس���ائل 

التواصل االجتماعي.

وقدمت الطبيبة البيطرية باالتحاد  «
الملكي للفروسية وسباقات القدرة 

ليديا محاضرة حول تغذية الجياد، 
وقدمت شرًحا مفصاًل حول العديد 

من النقاط المهمة التي البد أن 
يسير عليها المالك تجاه الخيل.

تغطية - المكتب اإلعالمي

إقامة ورشة لـ “كيفية اختيار الجواد العربي”

 جانب من الفعالية 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حصدت مدرسة الهداية الخليفية 
لقب ك���رة الس���لة لم���دارس البنين 
الثانوي���ة بع���د فوزها ف���ي المباراة 
مدرس���ة  فري���ق  عل���ى  النهائي���ة 
مدينة عيس���ى بنتيج���ة 83 مقابل 
70، وأقيم���ت على صال���ة االتحاد 
البحريني لكرة السلة بأم الحصم، 
النش���اط الخارج���ي  وه���ي ضم���ن 
التربي���ة  قس���م  يقيم���ه  ال���ذي 
الرياضية بإدارة التربية الرياضية 
والكش���فية والمرشدات في وزارة 
مدي���ر  وق���ام  والتعلي���م،  التربي���ة 

بتتوي���ج  عب���دهللا  عص���ام  اإلدارة 
الم���دارس الفائزة وبحضور رئيس 
عب���دهللا  المس���ابقات  مجموع���ة 

الحاج.
 ومث���ل الفريق البط���ل: عبدالعزيز 
عب���اس  محم���ود  حس���ن،  عقي���ل 
عيس���ى، أحمد محمد جعفر، أحمد 
حس���ين علي، منذر عارف حسين، 
س���يد عل���ي محم���ود، ب���در ع���ارف 
حس���ين،  ع���ادل  وباس���ل  حس���ين 
وأشرف على الفريق معلم التربية 

الرياضية خالد بودالمة.

“الهداية” تحصد لقب السلة

عّي���ن االتح���اد البحرين���ي لكرة الس���لة المدرب الوطن���ي ريان المحمود مس���اعًدا لمدرب منتخبن���ا الوطني األول، ومس���اعًدا لمدرب 
منتخب الشباب.

لم���درب  مس���اعًدا  ري���ان  تعيي���ن  وج���اء 
لالس���تحقاق  اس���تعداًدا  الس���لة؛  منتخ���ب 
العرب���ي الذي ينتظر األحم���ر والمتمثل في 
المش���اركة بالبطول���ة العربي���ة للرجال التي 
ستس���تضيفها القاه���رة عاصم���ة جمهورية 
مص���ر العربي���ة، في الفترة م���ن 7 حتى 16 
نوفمبر المقبل، وستقام منافساتها بمجمع 

الصاالت باستاد القاهرة الدولي.
كما جاء تعيين المحمود مس���اعًدا لمدرب؛ 
بسبب مشاركة منتخب الشباب في دوري 

زين الدرجة األولى.
ويعد المدرب ريان المحمود من الكفاءات 
التدريبية الوطنية المتميزة، إذ سبق له أن 

قاد تدريب العديد من األندية الوطنية.
الفن���ي  الجه���از  يعل���ن  أن  المؤم���ل  وم���ن 
لمنتخبنا بقي���ادة المدرب الوطني س���لمان 

رمضان خالل الس���اعات المقبلة عن قائمة 
رجال األحمر التي ستش���ارك في البطولة، 

تمهيًدا لخوض التجمع اإلعدادي األول.
وكان رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
س���مو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة قد 

أعل���ن أن منتخبن���ا سيش���ارك ف���ي البطولة 
بعناص���ر ش���ابة تحت س���ن الثالثي���ن عاًما، 

باإلضافة إلى مشاركة العب محترف.
باهتم���ام  الوطني���ة  المنتخب���ات  وتحظ���ى 
ودعم مباش���رين من رئي���س مجلس إدارة 
االتحاد س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي آل 
خليفة، إذ يبذل س���موه جهوًدا مضنية في 

سبيل تطوير المنتخبات.
وتأتي مش���اركة أحمر الس���لة ف���ي البطولة 
العربي���ة بعناص���ر ش���ابة، ف���ي إط���ار خطة 
االتح���اد الرامي���ة إل���ى االرتق���اء بخب���رات 
العبينا الش���باب وإفس���اح المج���ال أمامهم 
لالحت���كاك م���ع منتخب���ات قوي���ة؛ من أجل 
رف���ع مس���تواهم الفن���ي وزي���ادة قدراته���م 
ن���واة  يش���كلون  باعتباره���م  التنافس���ية 

المستقبل لكرة السلة البحرينية .

ريان المحمود

“األحمر” يستعـــد لالستحقــاق العــربــي فــي القــاهــرة

ريان مساعًدا لمدرب منتخب السلة

عقد نادي البحرين لهوكي الجليد بالتزامن مع ش���هر التوعية بس���رطان الثدي فعالية THINK PINK التي أقيمت في صالة التزلج 
على الجليد بمركز أرض المرح مساء يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018م.

 ويأتي تنظيم هذه الفعالية للتوعية حول 
أهمي���ة الفحوص���ات المبك���رة وفوائده���ا 
لت���دارك انتش���ار المرض ولرفع مس���توى 
الوعي الصح���ي للرياضيي���ن والجمهور، 
في إطار جهود النادي المس���تمرة لنش���ر 
الوع���ي الصح���ي وتأكي���ًدا عل���ى التزامه 
المجتمع���ي ال���ذي يعّزز ه���ذا الجانب مع 
ذات  والمؤسس���ات  الجه���ات  مختل���ف 
العالقة لترس���يخ المفاهيم الصحية في 
المجتم���ع ليضم���ن ألف���راده التمتع بنمط 
تحقي���ق  ف���ي  يس���اهم  س���ليم  معيش���ي 
التوازن الصحي وانعكاس���اته اإليجابية 

على المجتمع.
وتق���ّدم رئي���س وأعض���اء مجل���س إدارة 
ن���ادي البحري���ن لهوك���ي الجلي���د بجزيل 
الش���كر والتقدي���ر إلى مرك���ز أرض المرح 
لرعايته���م الكريم���ة للفعالي���ة، وبجزي���ل 
البحري���ن  لتلفزي���ون  والتقدي���ر  الش���كر 

والصحف المحلية المتعاونة الهتمامهم 
فعالي���ات  جمي���ع  وتغطي���ة  المتواص���ل 

وأخبار النادي، متمنين لهم دوام التقدم 
والنجاح.

جانب من الفعالية

الفعالية لتدارك انتشــار المرض ورفع مســتوى الوعي للرياضيين

THINK PINK هوكي الجليد ينظم

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

تتويج مدرسة الهداية الخليفية بكأس البطولة 

حظيت مباريات دور الـ 16 على مرحلتي الذهاب واإلياب بتسجيل 32 هدًفا،  «
وذلك بمعدل هدفين في كل مباراة.

وكانت مباراة الرفاع الشرقي ومدينة عيسى في الذهاب واإلياب لم تشهد  «
تسجيل أي أهداف، إذ تمكن الرفاع الشرقي من حسم األمور لصالحه عبر ركالت 

الترجيح في مباراة اإلياب.

وحسمت بطاقتان للتأهل عبر ركالت الترجيح، وهي تأهل الرفاع على حساب  «
البسيتين، والرفاع الشرقي على حساب مدينة عيسى.

وتعتبر جميع الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 من أندية دوري ناصر بن حمد  «
الممتاز، ولم ينجح أي فريق من أندية الدرجة الثانية في الوصول إلى هذا الدور.

32 هدًفا

محمد الدرازي
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تحتضن العاصمة الماليزية كوااللمبور يوم األربعاء المقبل اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين لالتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم الذي يعد االجتماع الس���ابع للجمعية العمومية لالتحاد في عهد رئيس���ه الحالي الش���يخ س���لمان بن إبراهيم آل 
خليف���ة ال���ذي تول���ى المنصب في الثاني من مايو لعام 2013.  وفي الوقت الذي تترقب فيه أوس���اط كرة القدم اآلس���يوية 
نتائج االجتماع المقبل لالتحاد اآلس���يوي فإنها تس���تذكر النتائج اإليجابية لالجتماعات الس���ابقة التي س���ادت فيها روح 
الوح���دة والتضامن االجتماعات الس���ابقة للجمعي���ة العمومية وتجلى ذلك في اإلجماع الت���ام ألعضاء الجمعية العمومية 
عل���ى العدي���د من الق���رارات الهامة التي وضعت األرضية الصلبة النطالقة الكرة اآلس���يوية نحو آف���اق واعدة من التقدم 

والنماء. 

 كونغرس ماليزيا 2013 

العمومي���ة  الجمعي���ة  عق���دت  فق���د   
الق���دم  لك���رة  اآلس���يوي  االتح���اد  ف���ي 
اجتماعها األول برئاس���ة الشيخ سلمان 
ب���ن إبراهي���م آل خليف���ة ف���ي العاصم���ة 
الماليزي���ة كوااللمب���ور، ي���وم الثالث من 
ماي���و 2013، والمصادق���ة عل���ى موازنة 
االتح���اد للفت���رة من ع���ام 2013 ولغاية 
2016، كم���ا ت���م اعتم���اد مجموع���ة م���ن 
المكت���ب  م���ن  المقدم���ة  التعدي���ات 
التنفي���ذي عل���ى النظ���ام األساس���ي في 
االتح���اد، ، باإلضافة إلى إعادة تقس���يم 
االتح���اد  ف���ي  العامل���ة  اللج���ان  بع���ض 

القاري.
 

 كونغرس البرازيل 2014 

 واحتضنت مدينة ساوباولو البرازيلية 
يوم التاس���ع من يونيو 2014 االجتماع 
غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد 
خال���ه  وت���م  الق���دم،  لك���رة  اآلس���يوي 
الموافقة باإلجماع عل���ى المقترح الذي 
تقدمه به ع���دة اتحادات أهلية بإجراء 
تعدي���ل على النظام األساس���ي لاتحاد 
يقض���ي بدم���ج منصب رئي���س االتحاد 
اآلس���يوي لكرة القدم م���ع منصب نائب 
رئي���س االتح���اد الدولي عن قارة آس���يا 
وذل���ك اعتب���اًرا م���ن ال���دورة االنتخابية 

القادمة لاتحاد اآلسيوي.
 كما اعتمدت الجمعية العمومية مقترح 
االتح���اد اإليراني بفصل منطقة جنوب 
ووسط آسيا إلى منطقتي: )وسط آسيا 
وتضم اتح���ادات: إي���ران، أفغانس���تان، 
أوزبكس���تان، قيرغزستان، تركمنستان، 
وطاجيكس���تان(، و)جنوب آسيا وتضم 
اتحادات: بنغاديش، باكستان، بوتان، 
المالدي���ف،  ج���زر  الهن���د،  س���ريانكا، 
االتح���اد  يق���وم  أن  عل���ى  ونيب���ال(، 
اآلس���يوي لك���رة الق���دم بعق���د اجتم���اع 
غي���ر ع���ادي للجمعي���ة العمومي���ة قب���ل 

االجتم���اع الع���ادي للجمعي���ة العمومية 
الخ���اص باالنتخاب���ات ع���ام 2015، من 
أج���ل تحديد عدد المقاع���د المخصصة 

لكل منطقة في اللجنة التنفيذية. 
 كم���ا صادق���ت الجمعي���ة العمومية في 
عل���ى  س���اوباولو  بمدين���ة  اجتماعه���ا 
تعدي���ات النظ���ام األساس���ي المقدم���ة 
من المكتب التنفيذي من أجل تحديث 
النظ���ام األساس���ي وجعل���ه يتواف���ق مع 
النظ���ام األساس���ي في االتح���اد الدولي 
لك���رة القدم، بما في ذل���ك تأكيد الوضع 
القانون���ي لع���دد م���ن الهيئ���ات الت���ي تم 
اس���تحداثها خال الع���ام الماضي، مثل 
اآلس���يوي  االتح���اد  انتخاب���ات  نظ���ام 
لكرة القدم، واس���تحداث نظام السلوك 
في االتح���اد، وتش���كيل غرفتين للجنة 
النظ���ام  تعليم���ات  وتطبي���ق  األخ���اق، 

الداخلي في االتحاد.
 

 كونغرس استراليا 2015 

 وعق���دت الجمعي���ة العمومي���ة لاتحاد 
الع���ادي  غي���ر  اجتماعه���ا  اآلس���يوي 
ف���ي مدين���ة ملب���ورن األس���ترالية ي���وم 
التاس���ع م���ن يناي���ر لع���ام 2015، حي���ث 
ت���م المصادق���ة عل���ى المقت���رح المق���دم 
م���ن المكت���ب التنفيذي لتعدي���ل النظام 
األساس���ي لاتحاد الق���اري، وتمحورت 
ح���ول  المقترح���ة  التعدي���ات  معظ���م 
تقس���يم منطق���ة جنوب ووس���ط آس���يا 
إلى منطقتي���ن جغرافيتين منفصلتين، 
ليرتف���ع ع���دد المناط���ق المعتم���دة لدى 
االتح���اد اآلس���يوي إلى خم���س مناطق 
هي: )الغرب، الشرق، اآلسيان، الجنوب، 

والوسط(.
آس���يا س���ت  وس���تضم منطق���ة وس���ط 
أفغانس���تان،  )إي���ران،  ه���ي:  دول 
أوزبكس���تان، قيرغزستان، تركمنستان، 
وطاجيكس���تان(، فيم���ا س���تضم منطقة 
جنوب آسيا سبع دول هي: )بنغاديش، 
باكس���تان، بوتان، سريانكا، الهند، جزر 

المالديف، ونيبال(.
كم���ا صادق���ت الجمعي���ة العمومية على 
تعديل تش���كيل المكت���ب التنفيذي في 
االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم، حيث 
زاد ع���دد األعضاء النس���اء في المكتب 
التنفي���ذي م���ن أربع���ة إلى خمس���ة، في 
حين تم نقل المنصب المخصص لنائبة 
رئيس االتحاد اآلس���يوي إل���ى المنطقة 
الخامس���ة المش���كلة حديث���ا، وبحس���ب 
النظ���ام الجديد فإن المكت���ب التنفيذي 
الق���دم  لك���رة  اآلس���يوي  االتح���اد  ف���ي 
س���يتكون من 25 عضًوا، حيث سيكون 

توزيع المناصب حسب التالي: 
 - رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم 
أيض���ا  منصب���ه  بحك���م  يتول���ى  )ال���ذي 
منص���ب نائ���ب رئي���س االتح���اد الدولي 
لك���رة الق���دم(، باإلضاف���ة إل���ى خمس���ة 
ن���واب لرئيس االتح���اد، وثاثة أعضاء 
في اللجن���ة التنفيذية لاتح���اد الدولي 
لكرة القدم، وخمس���ة أعضاء نساء في 
المكت���ب التنفي���ذي لاتحاد اآلس���يوي، 
11عضًوا في المكتب التنفيذي لاتحاد 

اآلسيوي.
النظ���ام  عل���ى  التعدي���ات  وبموج���ب   
أعض���اء  انتخ���اب  س���يتم  األساس���ي 
المكتب التنفيذي في االتحاد اآلسيوي 
الجغرافي���ة،  المنطق���ة  أس���اس  عل���ى 
ال  ال���ذي  الرئي���س  منص���ب  باس���تثناء 
يخضع العتب���ارات المناطق الجغرافية، 

وسيكون التوزيع حسب التالي:
 غ���رب آس���يا )6 مقاع���د(، -جنوب آس���يا 
مقاع���د(،   3( آس���يا  وس���ط  مقاع���د(،   4(
آس���يا)5  ش���رق  مقاع���د(،  اآلس���يان)6 

مقاعد(. 
 

 كونغرس البحرين 2015 

 واس���تضافت مملكة البحرين االجتماع 
الس���ادس والعشرين للجمعية العمومية 
لاتح���اد اآلس���يوي ي���وم 30 أبريل لعام 
2015 ال���ذي ت���م خال���ه تزكي���ة الش���يخ 
س���لمان ب���ن ابراهي���م آل خليف���ة لوالية 
كاملة في رئاس���ة االتحاد اآلسيوي، كما 
انتخب���ت الجمعي���ة العمومي���ة لاتح���اد 
اآلس���يوي كا م���ن الش���يخ احم���د الفهد 
الصباح والماليزي عبدهللا ش���اه )منطقة 
االسيان( والياباني كوزو تاشيما )شرق( 
لاتح���اد  التنفيذي���ة  اللجن���ة  لعضوي���ة 

الدولي.
 كم���ا تم انتخ���اب نواب رئي���س االتحاد 
وه���م  بالتزكي���ة،  الخمس���ة  اآلس���يوي 
)س���نغافورة،  اون  ب���ون  ل���ي  ينس���تون 
منطق���ة آس���يا(، زهانغ جيلون���غ )الصين، 
ناين���ي  كافش���يان  عل���ي  آس���يا(،  ش���رق 
)إيران، وسط آس���يا(، سعود عبد العزيز 
المهن���دي )قط���ر، غ���رب آس���يا(، براف���ول 
مانوهاربهاي باتيل )الهند، جنوب آسيا(. 

النس���اء  األعض���اء  انتخ���اب  ت���م  كم���ا   
االتح���اد  ف���ي  التنفي���ذي  بالمكت���ب 
اآلسيوي لكرة القدم بالتزكية باإلضافة 
إل���ى انتخ���اب )11 عضًوا( ف���ي المكتب 

التنفيذي لاتحاد اآلسيوي. 
 

 كونغرس الهند 2016 

الهندي���ة  غ���وا  مدين���ة  واس���تضافت   
للجمعي���ة  الع���ادي  غي���ر  اإلجتم���اع 
س���بتمبر   27 ي���وم  وذل���ك  العمومي���ة 
لع���ام 2016، حي���ث ت���م التصويت على 
تأجي���ل االجتم���اع، حينم���ا ص���ّوت 42 
ا من بين 44 اتحاًدا يحق  اتح���اًدا وطنيًّ
ل���ه التصوي���ت لصال���ح ع���دم مواصل���ة 
كان  ال���ذي  االجتم���اع،  أعم���ال  ج���دول 
يتضم���ن عدة نقاط كان أبرزها انتخاب 
ثاثة أعضاء إضافيي���ن يمثلون القارة 
اآلس���يوية في مجل���س االتحاد الدولي 

لكرة القدم.
واضح���ة  رس���الة  التصوي���ت  وش���ّكل   
باس���تقالية  التدخ���ل  برف���ض  وقوي���ة 
الك���رة  أس���رة  وأن  اآلس���يوي  الق���رار 
اآلس���يوية بات���ت موح���دة أكث���ر من أي 
وقت مضى، كما جاء التصويت ليرسخ 
مفه���وم الوح���دة باعتب���اره مص���در قوة 
وجسًرا نحو تحقيق التنمية المستدامة 

للعبة كرة القدم في القارة اآلسيوية. 

 كونغرس البحرين 2017 

 واس���تضافت مملك���ة البحرين اجتماع 
الجمعي���ة العمومية الس���ابع والعش���رين 
لاتح���اد اآلس���يوي ي���وم 8 ماي���و لع���ام 
االتح���ادات  انتخب���ت  حي���ث   ،2017
الوطنية األعضاء في االتحاد اآلسيوي 
لك���رة الق���دم خ���ال االجتم���اع كل م���ن 
)بنغ���ادش(  كي���رون  أكث���ر  محفوظ���ة 
وزهانغ جي���ان )الصين( وتش���ونغ مونغ 
غي���و )كوريا الجنوبية( وماريانو ارانيتا 
األربع���ة  للمقاع���د  )الفلبي���ن(  جوني���ور 
المخصص���ة لق���ارة آس���يا ف���ي مجل���س 

االتحاد الدولي لكرة القدم. 
 كم���ا ت���م انتخ���اب تش���ونغ مون���غ غي���و 
)كوري���ا الجنوبية( نائًب���ا لرئيس االتحاد 
اآلس���يوي لكرة القدم )عن منطقة شرق 
آس���يا(، واختيار اإلمارات���ي محمد علي 
الكمال���ي لمنص���ب مدي���ر دائ���رة النزاهة 
المس���تقل، والبحرين���ي يوس���ف محمد 
يعقوب���ي عض���ًوا ف���ي لجن���ة االنضب���اط 
واألخاق، كما تم انتخاب لجنة مراقبة 
أهلية المش���اركة في البطوالت برئاسة 
الصيني ليو تشي، والقاضي األسترالي 
رؤوف س���وليو، والهن���دي س���يد ناندان 
كام���اث، واإليران���ي أحمد رض���ا باراتي، 
نواب���ا  الحميدان���ي،  بن���در  والس���عودي 

للرئيس.

سابع اجتماع للكونغرس اآلسيوي 
إجمـــاع واضــح علــى القــرارات وارتيـــاح واســـع النسيـابيــة االجتمــاعــات وتـواصلهـا

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

كونغرس البحرين 2017

تعميق وحدة 
القرار ومراجعة 

وتحديث 
النظام 

األساس

كونغرس استراليا 2015 كونغرس البرازيل 2014

كونغرس البحرين 2015كونغرس كوااللمبور 2013كونغرس الهند 2016

حسن علي

قال مدير الفريق األول للكرة الطائرة بنادي عالي عقيل العالي إن الفريق سيسعى إلنهاء إجراءات تسجيل الالعب البورتوريكي 
إداواردو سريًعا ليتمكن من خوض مواجهة الدور نصف النهائي لكأس االتحاد يوم الخميس المقبل أمام داركليب.

س���بورت”  “الب���اد  ل����  العال���ي  وأض���اف 
تس���جيل  إج���راءات  أكم���ل  الن���ادي  أن 
الاعب باالتح���اد الدولي وه���و بانتظار 
إكم���ال اإلج���راءات الخاص���ة باالتح���اد 
ا  البورتوريكي ومن ثم تس���جيله رس���ميًّ
لدى االتح���اد البحريني، وتوقع بأن تتم 
تل���ك اإلج���راءات خ���ال األي���ام الثاثة 

القادمة األمر ال���ذي يعني قدرة الاعب 
على المش���اركة في مواجه���ة الخميس، 
ف���ي  االتح���اد  لوائ���ح  وأن  خصوًص���ا 
المس���ابقة تس���مح بمش���اركة المحت���رف 

األجنبي ابتداًء من الدور ربع النهائي.
وأوضح العالي أن الجهاز الفني للفريق 
بقي���ادة الم���درب محم���ود العاب���د يأم���ل 

في مش���اركة الاع���ب خ���ال المواجهة 
المقبلة لتحقيق أكبر قدر من االنس���جام 
واالس���تفادة م���ن قدرات���ه ف���ي تحقي���ق 
نتيج���ة إيجابية س���واء بمس���ابقة كأس 
االتح���اد أو باق���ي المس���ابقات المحلية، 
موضًح���ا أن الاع���ب ال���ذي وص���ل قبل 
يومين س���يخوض تجربت���ه االحترافية 

وه���و  بورتوريك���و  خ���ارج  م���رة  ألول 
زميل محترف نادي المحرق جاكس���ون 
ريفي���را، ويجي���د اللع���ب بمرك���زي 4 و2 
ويعول عليه عالي كثيًرا لتعزيز صفوف 

الفريق.
وذكر العالي أن التعاقد مع إدواردو جاء 
بعد سلسلة من المفاوضات التي قام بها 
النادي مع المدربين الذين أش���رفوا على 
الاع���ب، وق���د تمت مش���اهدة أش���رطة 

الفيدي���و له في مباري���ات كاملة، كما أن 
الكثي���ر م���ن الاعبي���ن امتدح���وا أداءه، 
وق���د ت���م التعاق���د مع���ه وفًق���ا لميزاني���ة 
النادي المتاحة، معربا عن جزيل ش���كره 
لوكيل اعم���ال الاعب حارث البلوش���ي 
م���ن س���لطنة عمان وال���ذي ب���ذل جهودا 
كبي���رة ف���ي تس���هيل عملي���ة التعاقد مع 
الاع���ب،  معرًبا عن أمله في أن يش���كل 
الاع���ب اإلضاف���ة المرج���وة من���ه ه���ذا 

الموس���م ويق���ود الفري���ق إل���ى تحقي���ق 
ب���دوري  النتائ���ج والمس���تويات  أفض���ل 

األضواء.
كما توجه العالي بجزيل الشكر والتقدير 
الى مجلس ادارة النادي برئاسة حسين 
العالي على دعمهم لفريق الكرة الطائرة 
وحرصه���م هل���ى تعزيز صف���وف الفريق 
لدعمه���م  امت���دادا  محت���رف  باع���ب 

المتواصل للعبة.
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تح���ت رعاي���ة النائ���ب األول لرئيس المجل���س األعلى للش���باب والرياضة الرئي���س الفخري لالتح���اد البحريني لفن���ون القتال 
المختلطة BMMAF س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، أقيمت يوم أمس األول، منافس���ات النسخة السابعة عشرة من 
بطولة القتال الش���جاع- BRAVE 17، في نادي رايا للغولف بالعاصمة الباكس���تانية الهور، وس���ط مش���اركة 20 العًبا من 12 

دولة من بينهم 3 العبين من فريق خالد بن حمد KHK MMA، وهم: محمد عباس، غمزات محمدوف وأحمد أمير. 

وش���هد إقامة المواجهة الرئيس���ية في الحدث الرئيس���ي لهذه الليلة، 
الت���ي جمع���ت الالعبي���ن البرازيل���ي رودريج���و كافالي���رو والفرنس���ي 
عبدالمحم���دوف م���ن فرنس���ا، ويعتب���ر الن���زال الحاس���م ال���ذي يح���دد 

المنافس المستقبلي ببطولة وزن الوسط أمام الالعب األردني جراح 
الس���يالوي.  وشهد الحدث الرئيسي إقامة النزاالت المشتركة، حيث 
جم���ع الن���زال األول بين الالعب الباكس���تاني ألومي كري���م والفلبيني 

جيريم���ي باكاتي���و، والثان���ي بين إي���دان جيمس واإليرلن���دي فرانس 
ماالمب���و، والثال���ث العب فري���ق خالد بن حمد KHK MMA الروس���ي 
غم���زات محمدوف وجي بي بويز، والراب���ع بين الالعب محمود رضا 

والالعب إربن إسكايو. 

 وشهدت النزاالت االفتتاحية لهذه النسخة، بين العب فريق  «
خالد بن حمد KHK MMA محمد عباس والالعب إسكندر 

بدر، والالعبين نجم خان ومحمد وسيم، وحيدر فارمان 
 KHK MMA وإيرل أوليفيروس، والعب فريق خالد بن حمد

جانب من منافسات بريف أحمد أمير والالعب جون بريوين ويابوجيلي وضياء مشواني.

BRAVE 17 باكستان تعيش ليلة مثيرة بنزاالت
KHK MMA مش��اركة 20 العًب��ا م��ن بينه��م 3 العبي��ن م��ن

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

والفعالي���ات  األنش���طة  إط���ار  ف���ي 
الت���ي يش���رف عل���ى تنظيمه���ا االتحاد 
الرياض���ي لألم���ن الع���ام ضم���ن خطته 
الس���نوية، انطلقت أمس بطولة األمن 
العام لخماس���يات كرة القدم للصاالت 
عل���ى صال���ة ن���ادي االتح���اد البحريني 
لك���رة الي���د ب���أم الحص���م، بمباراتي���ن، 
وأس���فرت النتائج عن ف���وز قوة األمن 
9/1، وف���وز  الخاص���ة عل���ى األش���غال 
مديري���ة ش���رطة العاصمة عل���ى إدارة 

العمليات 9/4.
يشارك في البطولة )18( فريًقا  «

من مختلف إدارات الوزارة 
ويسمح للفريق باالستعانة بالعب 

من خارج الوزارة، ومن المقرر أن 
يلتقي اليوم فريقا مديرية شرطة 

الجنوبية وشئون الجمارك وفي 
المباراة الثانية فريقا المرور )ب( 

وإدارة الحراسات.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطلقت الجولة األولى من بطولة التحمل للكارتنج 3 ساعات السبت الماضي على 
مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج وقد ش���هدت مش���اركة واسعة قدرت ب� 21 
فريًقا على مضمار الكارتنج العالمي كما ش���هدت منافس���ة وتحديا كبيًرا بين الفرق 

.CIK المشاركة على حلبة

وق���د خط���ف المركز األول فريق ريس���نغ 
بحرين بسائقي الفريق عبدهللا بو هندي 
وخال���د الس���اعي وذلك بع���د انتهاء 132 
لف���ة على المضمار العالم���ي، وفي المركز 
الثان���ي فري���ق ق���و بحري���ن وذل���ك فقط 
بف���ارق 0.091 ثاني���ة ع���ن المرك���ز األول 
وذل���ك بس���ائقي الفريق راش���د المعماري 
ورائ���د رفيع���ي، ثالثا فريق بابكو س���ديم 
و  ال���ذوادي  عب���دهللا  الفري���ق  بس���ائقي 

أسامة البوفالسة، رابًعا فريق بنك إثمار 
وذلك بس���ائقي الفريق علي بسلر و خالد 
ال���وزان وذل���ك ضم���ن التصني���ف الع���ام 

للبطولة.
وضمن فئة المحترفين جاء أواًل  «

فريق فريق ريسنغ بحرين، ثانيا فريق 
بابكو سديم، في المركز الثالث فريق 

ريسنغ بحرين جونيور بسائقي الفريق 
حسين حسن وخليفة يعقوبي.

“ريسنغ بحرين” يخطف أولى الجوالت
بطولة األمن العام 

للصاالت
أعرب رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة عن سعادته باإلهتمام الكبير الذي حظيت به النسخة العاشرة من بطولة البحرين 
الدولية العاشرة ITF لناشئي التنس، التي نظمها النادي وأقيم حفلها الختامي في مساء السبت الماضي برعاية سمو الشيخ محمد 
ب���ن مب���ارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة هش���ام الجودر ومستش���ار جاللة الملك 
لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي المناعي، وعبد هللا بوهندي القنصل الفخري لجمهورية أيرلندا في البحرين والشيخ عبد 

العزيز بن مبارك آل خليفة نائب رئيس االتحاد البحريني للتنس وعلي محمد فخرو الرئيس الفخري للنادي.

وق���د قام وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
هش���ام الج���ودر ونياب���ة عن س���مو الش���يخ 
محم���د بن مب���ارك آل خليفة نائ���ب بتقديم 
كأس المركز األول لالعبة الس���لوفاكية نينا 
دانيس���وفا الفائ���زة ببطول���ة اآلنس���ات، كما 
قدم كأس المركز الثاني لالعبة البريطانية 
هان���ا س���ميث، وك���رم أيًض���ا أبط���ال ف���ردي 
ت���وج الالع���ب األيرلن���دي  الش���باب حي���ث 
تش���ارلز باري بكأس بطولة فردي الش���باب 
والالعب السعودي سعود الحقباني بكأس 

المركز الثاني.
وقدم رئيس نادي البحرين للتنس  «

هدية تذكارية إلى الوزير هشام الجودر 
لقطة من حفل التتويجكم قدم هدايا للداعمين للبطولة.

المقلة يعرب عن سعادته باالهتمام الكبير ب�“دولية البحرين”

تشارلز باري يفوز بلقب الفردي

ب���دأ الع���د التنازل���ي النطالقة الموس���م الجدي���د لس���باقات الخي���ل 2018/2019 المقرر انطالقته ي���وم الجمع���ة 2 نوفمبر المقبل 
ا كل يوم  على مضمار نادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل في الرفة بالصخير، وسيش���تمل على إقامة 26 س���باًقا أس���بوعيًّ
جمعة وسط ارتفاع االستعدادات التنظيمية والفنية النطالق اإلثارة وصراع التنافس بين الفرسان والجياد، وسط اهتمام 
ومتابعة وجهود كبيرة من القائمين على رياضة سباق الخيل بقيادة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
س���مو الش���يخ عبدهللا بن عيس���ى آل خليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن س���لمان بن حمد آل خليفة من أجل مواصلة مسيرة 
التطوير الذي تش���هده الس���باقات على مختلف المس���تويات الذي لمس���ه المش���اركين والمتابعين في الس���نوات األخيرة س���ًعيا 

لالرتقاء بمستوى هذه الرياضة األصيلة. 

ناس: جياد من بريطانيا

أك����د المالك والمضم����ر البحريني المعروف 
ف����وزي ن����اس أن االس����تعدادات جيدة لهذا 
الموس����م ويتطلع إلى أن تكون مس����تويات 
ونتائج جياد اإلسطبل أفضل من الموسم 
الماض����ي خصوصًا في ظل االس����تعدادات 
الت����ي  اإلس����طبالت  جمي����ع  م����ن  الج����ادة 
حرص����ت على إع����داد أقوى الجياد س����واء 

الجدي����دة أو الموج����ودة ف����ي اإلس����طبالت 
منذ الموسم الماضي.

وق����ال ف����وزي ن����اس إن����ه توّج����ه األس����بوع 
الماض����ي إل����ى م����زاد الخي����ل ف����ي بريطانيا 
من أجل جلب جياد جديدة لتدعيم جياد 
اإلس����طبل ف����ي الموس����م الجدي����د بجان����ب 
الجي����اد الس����ابقة المعروف����ة في اإلس����طبل 
األخي����رة  المواس����م  ف����ي  ش����اركت  الت����ي 
����ا أن يوف����ق في أس����تيراد جياد ذات  متمنيًّ

مستويات جيدة، كما أنه عمل على تجهيز 
وإع����داد ع����دد م����ن جي����اد النت����اج المحل����ي 
الجدي����دة من أجل إش����راكها في س����باقات 
النتاج للموس����م الجديد سعًيا نحو تحقيق 
الت����ي حققته����ا جي����اد  المتقدم����ة  النتائ����ج 

اإلسطبل في المواسم األخيرة.

مبارك: منافسات قوية

م����ن جانب����ه، توّقع المضمر ع����ون مبارك أن 

يش����هد منافس����ات قوي����ة ومثي����رة في ظل 
االس����تعدادات الكبيرة م����ن مختلف المالك 
عل����ى جل����ب جي����اد ذات  الذي����ن حرص����وا 
مس����تويات وتصنيفات عالية من بريطانيا 
إث����راء  ف����ي  سيس����اهم  م����ا  وه����و  ودب����ي 

منافسات السباقات. 

وعّزز إسطبل المالك والمضمر عون مبارك 
بع����دة جياد جدي����دة والتي س����يقودها في 
داود  س����مير  الف����ارس  الجدي����د  الموس����م 
والف����ارس المتم����رن العائ����د مج����دًدا أحم����د 
فيصل الذي قدم الش����كر إلى المضمر عون 
مب����ارك عل����ى منح����ه الثقة والدع����م للعودة 

إلى المضمار، بجانب الوجه الجديد فراس 
عون مبارك الذي يدخل غمار سباق الخيل 
بتشجيع ودعم والده المضمر عون مبارك.

تجديد في إسطبل رأس رمان

يس����عى إس����طبل رأس الرم����ان إلى تحقيق 
الموس����م  مش����اركاته  ف����ي  أفض����ل  نتائ����ج 
الجدي����د ب����د تراجعه الموس����م الماضي من 
خ����الل ح����رص مجموع����ة مالك اإلس����طبل 
على تغيير الجياد الس����ابقة ألس����باب السن 
أو اإلصاب����ات وجلب جياد جديدة وفق ما 
يؤك����ده مضمر اإلس����طبل البحريني طالب 
علي الذي أوضح أن اإلس����طبل س����يخوض 
سباقات الموسم بعدد من الجياد الجديدة 
الت����ي تم جلبها من بعض الدول الخليجية 
ومزاد بريطانيا مثل الحصانين “لندن لوك 
– مي����الس” بجانب حص����ان النتاج المحلي 
“كل����وف” ال����ذي ت����م ش����راؤه م����ن إس����طبل 

الجسمي وتم العمل على إعادة تجهيزه.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بدء العد التنازلي النطالقة موسم الخيل

المضمر عون مباركالمضمر فوزي ناس

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

أقي���م ي���وم الجمعة الماضي بمق���ر االتحاد البحريني لرف���ع األثقال بأم 
الحص���م الفحص الفني الخامس والختامي لالعبي المنتخب الوطني 
اس���تعداًدا للمش���اركة في أقوى بطوالت بناء األجس���ام بطولة العالم 
للعم���وم في نس���ختها ال���� 72 التي م���ن المق���رر أن تقام منافس���اتها في 
مدينة بيندورم بإس���بانيا في الفترة من 7 وحتى 12 من ش���هر نوفمبر 
القادم، وبطولة العالم لألس���اتذة في اس���بانيا أيًض���ا في الفترة من 6 

حتى 11 من شهر ديسمبر القادم.

الفن���ي  الفح���ص  أقي���م  حي���ث 
بحضور جاس���م بورشيد أمين سر 
االتح���اد البحرين���ي لرف���ع األثقال 
رئي���س اللجن���ة الفني���ة وأعض���اء 
اللجن���ة عب���د الهادي علي جاس���م، 
وعبد العظيم علي حسن، وطارق 
أش���كناني  ويوش���ع  الفرس���اني، 

وسيد نضال سلمان.
وأكد بورش���يد أن اتحاد رفع األثقال 
حري���ص  الغان���م  س���لطان  وبرئاس���ة 
كل الح���رص عل���ى متابع���ة الالعبين 

والوقوف على مستوى استعداداتهم 
وجاهزيته���م، ومتابع���ة احتياجاتهم 
وتذلي���ل الصعوب���ات الت���ي تواجههم 
في برامجهم التدريبية خصوًصا مع 
ق���رب موعد البطول���ة العالمي���ة التي 
يتطل���ع له���ا مجل���س اإلدارة والجهاز 
الفني وتحقيق أفضل النتائج وأعلى 
المرات���ب والمراك���ز ف���ي منافس���اتها 
بكتيب���ة ممي���زة وتعتب���ر نخب���ة م���ن 
العب���ي بناء األجس���ام على مس���توى 

مملكة البحرين.

ختام دورة إعداد مارشالز الكويتفحص فني لالعبي بناء األجسام
ت��ف��اع��ل ك��ب��ي��ر وم��ش��ارك��ة واس���ع���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م س��ب��اق��ات ال��س��ي��ارات

اختتم وفد االتحاد البحريني للسيارات مساء يوم أمس األول السبت الموافق 27 من 
ش���هر أكتوبر الجاري مشاركته باإلش���راف على دورة تدريبية لمارشالز الكويت بمدينة 
الكويت لرياضة المحركات التي اس���تمرت على مدى يومين متتالين الجمعة والس���بت 
الماضيي���ن، بمش���اركة واس���عة م���ن المتقدمي���ن للمس���اهمة بتنظي���م مختل���ف س���باقات 

السيارات بدولة الكويت.

حيث ش���هدت ال���دورة حض���وًرا كبي���ًرا من 
الش���باب الكويتي المتحمس للمساهمة في 
تنظيم س���باقات السيارات على أرض دولة 
الكوي���ت الش���قيقة خصوًص���ا بع���د افتت���اح 
مدين���ة الكوي���ت لرياض���ة المح���ركات التي 
ستس���هم ف���ي تعزيز موق���ع ه���ذه الرياضة 
الميكانيكية على خارطة رياضة السيارات 
وترك���زت  والعالمي���ة،  والقاري���ة  الدولي���ة 
ال���دورة عل���ى مدى يومين على أساس���يات 
تنظي���م مختلف الس���باقات م���ن قبل الفرق 
المش���اركة ف���ي التنظي���م وجوان���ب األم���ن 
المتس���ابقين  اس���تخراج  ف���ي  والس���المة 

والس���يارات ف���ي حالة ال س���مح هللا وقوع 
الح���وادث وكيفي���ة التعام���ل معه���ا وإدارة 

السباق وعمليات اإلنقاذ.
الس���يارات  اتح���اد  وف���د  وتأت���ي مش���اركة 
البحرين���ي إلدارة ه���ذه ال���دورة التدريبي���ة 
كأحد أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين 
في ش���تى الجوانب الس���يما جانب تنظيم 
المختلف���ة،  الس���يارات  س���باقات  وإقام���ة 
ووجه الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة 
رئي���س مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي 
لتس���خير كاف���ة  للس���يارات وف���د االتح���اد 
اإلمكانيات لمارش���الز الكويت، ومؤكًدا في 

الوق���ت نفس���ه اس���تعداد اتحاد الس���يارات 
البحريني إلقامة وتدريب األش���قاء بدولة 
الكويت في أي وقت من أجل إنجاح جميع 

فعالياته���م والمس���اهمة معهم ف���ي تحقيق 
أعل���ى مع���دالت النج���اح ف���ي انطالقته���م 

الجديدة في عالم رياضة السيارات.

جانب من المحاضرات التدريبية بدولة الكويت

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات
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ضمن البطولة فئة الشركات  «
التي تصدرها فريق بنك إثمار، 

ثانًيا أس أل دي باكستان بسائقي 
الفريق أبوبكر علي وعصمان علي، 

في المركز الثالث فريق ريدالين 
ريسنغ بسائقي الفريق بول 

موريس و حسين الال.

الفئة الثالثة
فئة الفرق الوطنية فتصدرها  «

فريق قو بحرين، ثانيا فريق 
بابكو لوبيز بسائقي الفريق 

فيصل الشافعي وطالل 
بشارة، ثالثا فريق أس أل 

دي بسائقي الفريق متيب 
السقهان وسلمان سليمان.

الفئة الثانية



تقام عند 6.30 من مس���اء اليوم )اإلثنين( مبارتان مؤجلتان ضمن إطار دوري ناصر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019.

يلع���ب المحرق مع البديع على اس���تاد نادي المح���رق في مواجهة مؤجلة من الجولة 
2، والرفاع مع المالكية على االستاد الوطني في مواجهة مؤجلة من الجولة 3.

وكان االتحاد البحريني لكرة القدم قد أجل اللقاءين، لس���بب واحد، إذ تم التأجيل 
مباراة المحرق مع البديع، نظرا الرتباط الفريقين بالبطولة العربية.

جدول الترتيب

يشير ترتيب فرق دوري ناصر بن حمد 
الممتاز إلى ما قبل مباريات اليوم إلى 
اآلت���ي: الرفاع الش���رقي ف���ي الصدارة 
برصي���د 8 نقاط، الح���د 7 نقاط، الرفاع 

6 نقاط، 
نق���اط،   5 المنام���ة  نق���اط،   6 النجم���ة 
نق���اط،   4 نق���اط، المح���رق   5 الش���باب 
نق���اط،   3 المالكي���ة  نق���اط،   4 الحال���ة 

البديع نقطة واحدة.

مباريات اليوم

ف���إن  الي���وم،  مباري���ات  إل���ى  بالع���ودة 
المح���رق يرغ���ب ف���ي تجاوز آث���ار آخر 

خس���ارة له في ال���دوري، والتي تعرض 
لها أمام الحد في لقاء مؤجل أيضا. 

وتعتب���ر مب���اراة الي���وم بي���ن الطرفي���ن 
مميزة، خاصة أنها الثالثة على التوالي 
ف���ي غض���ون  الطرفي���ن  تجم���ع  الت���ي 

حوالي 10 أيام، بعد أن تالقيا
ذهاب���ا وإي���اب ف���ي دور ال 16 ل���كأس 
المل���ك، وانته���ت المواجهت���ان للمحرق 

بواقع )0-1( و)2-1(.
التونس���ي  الم���درب  المح���رق  ويق���ود 
ناصي���ف البي���اوي ال���ذي يش���رف عل���ى 
الفري���ق ف���ي المب���اراة الثاني���ة ل���ه بعد 

تسلمه المهمة خلفا للمدرب
الوطن���ي س���لمان ش���ريدة، فيم���ا يقود 
البدي���ع الم���درب الوطن���ي عبدالمنع���م 

الدخيل.
يس���عى المح���رق لتحقي���ق ف���وز يع���زز 
موقف���ه ف���ي الترتي���ب، أم���ام البدي���ع، 
فإن���ه يأمل ف���ي تجاوز المرك���ز األخير 

وتخطي النقطة الوحيدة.
س���تجمع  الت���ي  الثاني���ة  المب���اراة  أم���ا 
الرف���اع بالمالكية فإن له���ا طابع خاص 
عل���ى غ���رار المواجه���ات الت���ي تجم���ع 

الفريقين.
ويقود الطرفين مدربان وطنيان:علي 
صال���ح  وأحم���د  الرف���اع  م���ع  عاش���ور 

الدخيل مع المالكية.
يدخل الرف���اع المباراة بنش���وة التأهل 
إل���ى دور ال 8 ل���كأس الملك، ويس���عى 
ف���ي  اإليجاب���ي  مش���واره  لمواصل���ة 

منافسات دوري

ناصر بن حمد الممتاز.
أما المالكية، فإنه غادر مس���ابقة “أغلى 
الكؤوس”، وسيكون تركيزه اآلن على 
مس���ابقة الدوري، وتحس���ين وضعيته، 
كون���ه يحت���ل المرك���ز قب���ل األخير في 

سلم الترتيب.
تعد مباراة اليوم بين المحرق والبديع 
ه���ي األول���ى التي س���تحتضنها اس���تاد 

ن���ادي المح���رق بحلته الجدي���دة، وهو 
افتتاح للملعب الحتضان

واس���تقبال المباري���ات بع���د توقف دام 
5 أع���وام، نظرا للصيان���ة التي أجريت 
عليه، ويتوق���ع أن يظهر بصورة وحلة 
مميزة، خاصة م���ع التعديالت الكثيرة 
التي أجريت عليه س���واء على أرضية 

الملعب أو المرافق.

فريق البديع

المحرق يواجه البديع... والرفاع أمام المالكية
ال���م���م���ت���از ح����م����د  ب������ن  ن�����اص�����ر  دوري  م������ن  م������ؤج������ان  ل������ق������اءان 
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أحمد مهدي

فريق المحرق

أش���اد أف���راد األجه���زة اإلداري���ة والفني���ة لألندية بالرعاي���ة الكريمة من قب���ل ممثل جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 

لمنافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم 2018-2019.
وأك���دوا أن ه���ذه الرعاية ستس���هم بال ش���ك في تطوير ال���دوري وإثرائه فنيا وتنافس���يا وتنظيميا، الفتي���ن أن هذه الرعاية 

ستثري منافسات الدوري، نظًرا للمكتسبات اإليجابية المتعددة.

دفعة معنوية

 أكد مساعد مدرب فريق نادي الشباب، 
حس���ين عل���ي )بيلي���ه( أن ال���دوري ه���ذا 
الموس���م يحم���ل اس���م ش���خصية كبيرة 
ف���ي البل���د وهو س���مو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليف���ة، مش���يًرا إل���ى أن ه���ذه 
الرعاي���ة جاءت في وقتها وس���تنعكس 
بش���كل إيجابي على مستوى منافسات 
ال���دوري، وبالتال���ي التط���ور على صعيد 

مستوى المنتخبات الوطنية.
 وأش���ار حسين علي )بيليه( إلى ضرورة 
االهتم���ام م���ن قب���ل كاف���ة الجه���ات في 
البل���د من أجل ظهور الدوري في أفضل 
وأبه���ى حل���ة ممكن���ة بم���ا تلي���ق بمكانة 
واس���م ال���دوري ال���ذي يحظ���ى برعاي���ة 
كريم���ة من قبل س���مو الش���يخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
ن���ادي  فري���ق  م���درب  مس���اعد  ولف���ت   
الشباب إلى أن تخصيص مكافآت مالية 
متع���ددة ولكاف���ة المباريات ف���ي دوري 
ناصر بن حمد الممتاز هو أمر س���يعطي 
الكبي���ر،  المعن���وي  الداف���ع  الالعبي���ن 
خصوًص���ا الالعبي���ن الصاعدي���ن، وينوه 
له���م بأهمي���ة إظهار أفضل مس���توياتهم 
ف���ي كل مب���اراة يخوضونها بمنافس���ات 
الدوري، مشيًرا إلى أنها تعطي الالعبين 
الحاف���ز للدخ���ول م���ن أجل الف���وز، وهو 
أمر يطور عقلية الالعبين ويركزها نحو 

تحقيق الفوز وال غيره.
 

 بادرة مميزة

 م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س جه���از ك���رة 

الق���دم بن���ادي الرف���اع الش���رقي محمد 
البوعينين، أن رعاية سمو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليفة لمنافس���ات دوري 
ناصر ب���ن حم���د الممت���از 2018-2019 
هي بادرة مميزة وغير مس���تغربة على 
سموه، خصوًصا وأن سموه عرف منه 
دعم���ه المتواصل للفعالي���ات الرياضية 

والشباب البحريني.

حم���د  ب���ن  ناص���ر  دوري  إن  وق���ال   
الممت���از أظه���ر لن���ا هذا الموس���م طفرة 
نوعية على مس���توى التنظي���م والنقل 
التلفزيون���ي، مش���يًرا إل���ى أن الح���دث 
باهتم���ام  ومه���م وحظ���ي  ا  ج���دًّ كبي���ر 
واسع، وذلك بش���كل يليق باسم راعي 
المس���ابقة سمو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، وهو االس���م الغالي على كل 

شاب بحريني.
 وأوض���ح البوعيني���ن أن رعاي���ة س���مو 
خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن  ناص���ر  الش���يخ 
لمنافسات الدوري هي خطوة انتظرها 
الجمي���ع، معرًب���ا عن س���عادته بالرعاية 
الكريم���ة م���ن قب���ل س���موه واالهتم���ام 
الكبي���ر، مؤك���ًدا أن نس���خة ه���ذا الع���ام 

م���ن ال���دوري هي مغاي���رة عن النس���خ 
الس���ابقة عل���ى مس���توى التنظيم وهي 

تليق باسم راعي المسابقة.
 وأش���ار رئيس جهاز ك���رة القدم بنادي 
الرف���اع الش���رقي إلى أن مبادرة س���مو 
الشيخ ناصر بن حمد لرعاية منافسات 
ال���دوري س���تكون داعمة لرؤية س���موه 

ف���ي وص���ول المنتخ���ب األول ل���كأس 
العالم 2022، مش���يًرا إلى أنها س���تطور 
منافس���ات ال���دوري، وبالتال���ي كل ذلك 
ينصب في صالح المنتخبات، مبيًنا أن 
الدوري القوي س���يكون ن���واة لمنتخب 
ق���وي لتحقي���ق تطلعات س���مو الش���يخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

ع���ب���دو ي��ت��س��ل��م ج���ائ���زة ن��ج��م ال���ج���ول���ة ال���راب���ع���ة ل��م��ن��اف��س��ات ال�����دوري

إشادة واسعة بالرعاية الكريمة لسموه

علي: تخصيص 
المكافآت 

يطّور عقلية 
الالعبين ويحفز 

الشباب

البوعينين: 
مبادرة مميزة 

من سموه 
في دعم 

الدوري

من مباريات الدوري

 سيتسلم العب فريق نادي المحرق عبدالله عبدو، 
اليوم )اإلثنين(، جائزة أفضل العب في الجولة الرابعة 
من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم 

.2018-2019

 وكان عبدالله عبدو اختير من قبل اللجنة المعنية 
باختيار أفضل العب في كل جولة من جوالت دوري ناصر 

بن حمد الممتاز، إذ يحصل الالعب الفائز على مكافأة 

مالية قدرها 500 دينار بحريني.

 وتفوق عبدالله عبدو في اختيار اللجنة لنجم الجولة 
الرابعة على العبي الحد: سليم المزليني الذي جاء ثانيا 

في التقييم، وموزيس الذي جاء ثالثا في التقييم.

 يشار إلى أن لجنة اختيار أفضل الالعبين تضم كال 
من: بدر سوار، صديق زويد، خالد جاسم النصف، حسين 

العنزي ومحمود المختار.

 عبدو يتسلم جائزة نجم الجولة الرابعة
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النيابة تتسّلم بالًغا ضد المترشحة المشطوبة نجاح صنقور
عقـــوبــة جـريمتـهــا الحبـــس سنــــة وغــرامــــة ال تجـــاوز 200 دينــــار

ا ضد المترش���حة المش���طوبة نجاح صنقور، وذلك بعد توجيهها عبارات مشينة تسببت بالحرج  تس���ّلمت النيابة العامة بالًغا جنائيًّ
واالزدراء للشاكي. وقّدم مكتب المحامي الموكَّل من قبل الشاكي البالغ. وتلخص بنشر صنقور عبارات تمثل جريمة سب وقذف 

وتشهير من قبيل “الكذاب” وذلك بواسطة برنامج المحادثة الشهير )الواتساب(.

العب����ارات  “ه����ذه  أن  المذك����رة  وتضمن����ت 
المشينة تسببت بالحرج واالزدراء للشاكي، 
ع����اوة عل����ى أن عدد أعض����اء المجموعات، 

التي قيلت العبارات بمحضرها كبيرة. 

العقوبات

وأضافت المذكرة: لما كان ذلك فإن صنقور 
تك����ون ُمؤثم����ة بموج����ب الم����ادة 364/  1 من 
قان����ون العقوب����ات التي تن����ص على “يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على س����نة أو بالغرامة 
الت����ي ال تج����اوز مائتي دينار من أس����ند إلى 
غي����ره بإح����دى ط����رق العاني����ة واقع����ة م����ن 
شأنها أن تجعله محاً للعقاب أو لازدراء”. 
وأردفت: كما تك����ون مؤثمة بموجب المادة 
365/  1 م����ن قان����ون العقوب����ات الت����ي تن����ص 

عل����ى “يعاق����ب بالحبس م����دة ال تزي����د على 
س����نة أو بالغرامة الت����ي ال تجاوز مائة دينار 
م����ن رم����ى غيره بإح����دى ط����رق العانية بما 
يخدش ش����رفه أو اعتب����اره دون أن يتضمن 

ذلك إسناد واقعة معينة”. 

الطلبات

والتمس الشاكي من النيابة  التكرم باتخاذ 
م����ا يل����زم من إج����راءات لمباش����رة وتحريك 
وفًق����ا  صنق����ور،  ض����د  الجنائي����ة  الدع����وى 
للم����واد 7، ،8، 9، 14 م����ن قان����ون اإلجراءات 
الجنائي����ة، وذل����ك بجنح����ة القذف والس����ب، 
المنص����وص عليه����ا بالم����ادة 364/  1 و365/  1 
أو م����ا ت����راه جه����ات التحقي����ق أو النيابة من 

مواد تأثيم وفًقا لقانون العقوبات.

سبب الشكوى

وكان الش����اكي ق����د بع����ث خبًرا عب����ر تطبيق 
ع����ن  )الواتس����اب(  االجتماع����ي  التواص����ل 
مجري����ات طع����ن مترش����ح بالدائ����رة الثانية 
بمحافظ����ة العاصم����ة ض����د 3 من منافس����يه، 
وق����ّررت اللجن����ة اإلش����رافية قب����ول الطعن، 
النائ����ب أحم����د قراط����ة  وأس����قطت ترش����ح 
ونج����اح صنق����ور ودين����ا اللظ����ي من كش����ف 

المترشحين المقبولين.
وردت صنق����ور عل����ى الخب����ر المرس����ل بنعت 
الش����اكي بأنه “كذاب”. وعّقب الشاكي عليها 
بص����ورة م����ن كش����ف المترش����حين بالدائرة، 
الت����ي تثب����ت إس����قاط اس����مها وصورتها بعد 

طعن منافسها.

تقدم المترش���ح أس���امة الخاج���ة بطعن أم���ام محكمة االس���تئناف العليا على 
ق���رار اللجنة اإلش���رافية المختصة بس���المة االس���تفتاء واالنتخاب لمحافظة 
العاصم���ة بإس���تبعاده من كش���وف المترش���حين بالدائ���رة الس���ابعة بمحافظة 

العاصمة، وذلك إثر الطعن الذي تقدمت به المترشحة زينب عبداألمير.   

الطع���ن  ف���ي الئح���ة  الخاج���ة  وأك���د 
عن���وان  نظ���رًا ألن  به���ا  تق���ّدم  الت���ي 
س���كنه كائن���ًا ب���ذات الدائ���رة وعل���ى 
د ضم���ن جدول  أث���ر ذلك كان ق���د ُقيِّ
ب���ذات  ٢٠١٨م  للع���ام  الناخبي���ن 
الدائ���رة، كم���ا وانه ترش���ح ع���ن ذات 
الدائ���رة ف���ي االنتخاب���ات التكميلي���ة 
ع���ن عام ٢٠١٠م، وخ���اض انتخابات 
ع���ام ٢٠١٤م لين���ال ب���كل اس���تحقاق 

وجدارة مقعد الدائرة.
وأضاف: “نلت ش���رف تمثيل س���ابعة 
العاصم���ة بفض���ل م���ن هللا س���بحانه 
الذي���ن  األهال���ي  ثق���ة  بفض���ل  ث���م 
اعت���ز بوقفته���م الكبي���رة الس���تكمال 
مس���يرتي االنتخابي���ة”. وأوض���ح أن 

المعي���ار ف���ي الموط���ن اإلنتخابي هو 
أن يكون المترش���ح قد قدم ما يثبت 
وج���ود مح���ل إقامة ل���ه ف���ي الدائرة 
االنتخابي���ة، معربًا ع���ن ثقته الكبيرة 

بنزاهة القضاء البحريني العادل.

الخاجة طاعنا: أسكن بالسابعة

الخاجة أمام دار العدل

بنظ���ر  المختص���ة  المحكم���ة  رفض���ت 
الطع���ون االنتخابي���ة بجلس���تها أمس، 
بحكم نهائي غير قابل للنقض، ترشح 

اثنين وهما:
- حس���ن عل���ي حس���ن النص���ر )تاس���عة 

الشمالية(.
- حس���ن علي عب���دهللا حمد )سادس���ة 

المحرق(.
وكان���ت اللجنة االش���رافية قد رفضت 
ادراج اسمهيما بكش���وف المترشحين 
المقبولي���ن. وطعن���ا على ق���رار اللجنة 

لدى المحكمة المختصة.
وس���تبت المحكمة بجلسة اليوم بعدد 

من الطعون وتحسم مصير كثيرين.

صنقور مقدمة طلب ترشيحها

وّجهت عبارات مشينة 
تسّببت بالحرج واالزدراء

وصفت الشاكي بالكّذاب بعد 
نشر خبر عن إسقاط ترشيحها

دعيج الذوادي

عبداهلل البكري

خالد صليبيخ

غادة الحلو

خالد العيد

جميل الرويعي

أحمد فرج

خالد المناصير

دينا فخراوي

رامي الكعبي

حمد الكوهجي

طارق محمد

الوطن والمواطن أوال

انتماء، عطاء، تنمية

we can do it  بنقدر

حقك أولوية

صوت المواطن

تشريع وسعي و إنجاز

الواقعية تصنع األفضل

هنا نبدأ

 صوتك وسيلتي.. والمطالبة بحّقك غايتي

بطموح شبابنا.. نحقق أهدافنا

أنتم أوال

ألجلكم

هما عنصرا األمن واألمان 
واالستقرار والرقي

باالنتماء والعطاء نبني وطننا

يداً بيد نستطيع رفع راية الوطن 
وحماية مكتسبات المواطن

 حق المواطن من أهم أولوياتي

صوت يعبر عن تطلعات المواطن

سن التشريعات والسعي بجد 
لتوفير حياة كريمة

 االعتماد على الواقع 
هو الحل األمثل

ضعوا يدكم بيدي لنحقق 
مكاسب أكبر للمواطنين

 التعبير بصدق عن صوت المواطن 
البسيط تحت قّبة البرلمان

نتسلح بشبابنا لتحقيق 
أهداف البرنامج اإلنتخابي

صوت المواطن غاية ومرتكز 
وليس مجرد وسيلة

سأكون بخدمة المواطنين

1
الجنوبية

 10
الشمالية

 1
العاصمة

 8
الشمالية

 10
العاصمة

 5
الشمالية

3 
العاصمة

 8
الشمالية

 5
العاصمة

 8
الشمالية 

)بلدي(

 1
المحرق

 5 
المحرق 

)بلدي(

“المواطن” بصمة الشعارات اإلنتخابية... والمترشحين يشرحونها

المحكمة: “الحسنان” 

خارج االنتخابات

البلوش���ي  نبي���ل  النائ���ب  ق���ال 
لصحيفة “الب���اد” أنه تقدم بطعنه 
القضائي أمس، طالبا من المحكمة 
عودت���ه لكش���ف المترش���حين ع���ن 

“عاشرة العاصمة”.

وأوضح البلوشي أن  «
المعترض الوحيد على 

ترشحه أمام لجنة العاصمة 
هو المترشح علي إسحاقي، 

وليس 3 مترشحين كما 
نشرت صحيفة محلية. وتابع: 

ستنطق المحكمة اليوم 
)االثنين( بحكمها وأثق بعدالة 

القضاء.

البلوشي:
 أثـــق بعدالـــة 
المحكمـــــــــــة

^ - محرر الشؤون المحلية

^ - محرر الشؤون المحلية



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أس���فرت انتخابات مجلس طلبة جامعة العلوم التطبيقية عن فوز 15 طالًبا وطالبة من أصل 24، ترش���حوا لخوض غمار الدورة الثانية عش���رة لالنتخابات، موزعين 
على كليات الجامعة األربع )العلوم اإلدارية، الحقوق، واآلداب والعلوم، والهندسة(.

وف���از ف���ي مقاع���د المجل���س كل م���ن 
ووف���اء  س���لطان،  محم���ود  الطلب���ة، 
اآلداب  كلي���ة  ع���ن  ممثلي���ن  حبي���ل 
والعلوم، والطلبة نواف الفايز، ونورة 
العتيب���ي، وعدن���ان ارحم���ه، وصهيب 
الروم���ي ممثلي���ن عن كلي���ة الحقوق، 
والطالب���ة فج���ر ال���ذوادي ممثل���ة عن 
كلية الهندس���ة، وأخي���ًرا الطلبة أحمد 
المحرق���ي، ومحمد الج���ودر، ومحمد 
جناح���ي، واليون���ا العص���ام، ومحم���د 
ناصر، وإبراهيم النجار، وخليفة مطر، 
وآالء زبيدي ممثلين عن كلية العلوم 
اإلدارية، حيث شهدت انتخابات هذا 
العام غزارة بعدد المرش���حين مقارنة 
بالس���نوات الس���ابقة، كما شهدت أكبر 
نس���بة تصوي���ت على م���دار الدورات 

السابقة. 
وأسفرت نتائج االنتخابات الداخلية 
بي���ن أعض���اء المجل���س ع���ن انتخاب 
رئيًس���ا  النج���ار  إبراهي���م  الطال���ب 
للمجلس، وخليفة مطر نائًبا للرئيس، 
والطالب���ة آالء حس���ن الزبي���دي أمينة 
للس���ر، والطال���ب محم���د ناص���ر أميًنا 

ا. ماليًّ
وف���ي س���ياق متص���ل، التق���ى رئيس 
غس���ان  الدكت���ور  األس���تاذ  الجامع���ة 

ع���واد أعضاء مجل���س الطلبة الجدد، 
حي���ث هنأه���م لحصوله���م عل���ى ثقة 
ممثلي���ن  ليكون���وا  الطلب���ة  زمالئه���م 
بج���د  العم���ل  إل���ى  ودعاه���م  عنه���م 
واجتهاد لخدم���ة جامعتهم والطلبة، 

الس���نوية  االنتخاب���ات  أن  مبيًن���ا 
بأهمي���ة  تحظ���ى  الطلب���ة  لمجل���س 
انفت���اح  وتعك���س  وكبي���رة  حقيقي���ة 
البحري���ن  ومملك���ة  الجامع���ة  إدارة 
تق���دم  كم���ا  الديمقراط���ي.  ونهجه���ا 

بالش���كر ألعض���اء المجل���س الس���ابق 
عل���ى الجه���ود الت���ي بذلوه���ا لخدمة 
الجامع���ة ودورهم المه���م في تنظيم 
م���ع  بالتع���اون  المختلف���ة  الفعالي���ات 

عمادة شؤون الطلبة.

ج��ام��ع��ة ط��ل��ب��ة  ل��م��ج��ل��س  ط���ال���ب���ا   15 ان���ت���خ���اب 

عرس ديمقراطي في “التطبيقية”

في إطار برامج المسؤولية االجتماعية، نظمت شركة البحرين للتسهيالت 
التجارية يومًا ترفيهيا لكبار السن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 
ودور المس���نين م���ن مختلف أرجاء المملكة وبمش���اركة موظفي الش���ركة، 

وذلك احتفاالً باليوم العالمي للمسن.

وتأت���ي االحتفالية الس���نوية تقديرًا 
من الش���ركة لهذه الفئة من المجتمع 
التي أفنت سنوات عمرها في خدمة 

ورفعة البالد لرد الجميل لهم. 
عق���د  ال���ذي  االحتف���ال  ف���ي  وت���م 
ف���ي بي���ت محم���د ب���ن ف���ارس للف���ن 
الش���عبي في المح���رق، إبراز جوانب 
الف���ن الش���عبي البحرين���ي من خالل 
االط���الع عل���ى البيت األث���ري للفنان 
البحرين���ي الراح���ل محمد بن فارس 
واالس���تمتاع إل���ى األغاني الش���عبية 

م���ن الف���ن البحريني م���ن أداء فرقة 
محم���د ب���ن ف���ارس وم���ن ث���م توزيع 

الهدايا التذكارية بهذه المناسبة. 
وشارك في االحتفالية منتسبو  «

دار أم الحصم لرعاية الوالدين، 
دار يوكو لرعاية الوالدين ونادي 
درة الرفاع االجتماعي للوالدين، 

الذين عبروا المشاركون عن بالغ 
سعادتهم بهذه الفعالية التي 
أحيت ذاكرتهم للزمن الجميل 

والفن البحريني األصيل.

“التسهيالت” ترفه عن المسنين

ق���ام قس���م المش���اريع الكهربائي���ة والميكانيكي���ة للمؤسس���ات )EEMD( بمجموعة بن هندي مؤخًرا بتس���ليم مجموع���ة من األنظمة 
واألجهزة التقنية المتقدمة للجامعة البريطانية في البحرين التي تم افتتاحها األسبوع الماضي بمملكة البحرين. 

وتش����مل تل����ك األنظم����ة هي����اكل الكاب����الت، 
ونظ����ام المراقب����ة عب����ر الدوائ����ر التلفزيونية 
ف����ي  التحك����م  وأنظم����ة   )CCTV( المغلق����ة 
الحض����ور  ونظ����ام  والخ����روج  الدخ����ول 
واالنصراف وأجهزة تشغيل الشبكة وأنظمة 

Wi-Fi وأجهزة طباعة بطاقات الهوية.

ه����ذا، وقد ق����ام قس����م المش����اريع الكهربائية 
 )EEMD( للمؤسس����ات  والميكانيكي����ة 
وتنفي����ذ  بتركي����ب  هن����دي  ب����ن  بمجموع����ة 
وإدارة جمي����ع األنظم����ة المتقدم����ة الت����ي تم 
توريدها للجامع����ة البريطانية في البحرين، 
الكهربائي����ة  المش����اريع  يق����وم قس����م  حي����ث 

بمجموع����ة  للمؤسس����ات  والميكانيكي����ة 
ب����ن هن����دي بتوفي����ر كاف����ة الحل����ول التقني����ة 
المتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والتصور واألمن باإلضافة إلى 
مجموع����ة م����ن الخدمات األخ����رى لقطاعات 

مختلفة في سوق مملكة البحرين.

أعلن���ت س���وليدرتي البحري���ن - واحدة من كبريات ش���ركات التأمين في البحرين وإحدى الش���ركات التابعة لمجموعة س���وليدرتي 
القابض���ة - ع���ن تدش���ين أجهزة الخدم���ة الذاتية لدى جميع فروع الش���ركة. وتهدف أجه���زة الخدمية الذاتية الت���ي تدعمها قنوات 

“سداد”، من تبسيط عملية تجديد وثائق تأمين السيارات وتمكين زبائن سوليدرتي من تفادي طوابير االنتظار في الفروع.

وق���ال رئيس قس���م الدع���م لدى س���وليدرتي 
البحري���ن محم���د عواج���ي “نح���ن فخ���ورون 
للغاي���ة حي���ال االرتق���اء بش���راكتنا مع س���داد 

لتوفير خدمات افضل لعمالئنا”. 
لزبائ���ن  الممك���ن  م���ن  “أصب���ح  وأض���اف 
إنج���از معام���الت تجدي���د  م���ن  س���وليدرتي 

تأمين السيارات في أقل من 90 ثانية”. 
وأضاف “إن أكشاك الخدمة الذاتية ال تقتصر 
فق���ط عل���ى كونها وس���يلًة مبتك���رًة ومريحًة 
وآمنة للغاية تمكن العمالء من تجديد وثائق 
التأمين، ولكنها تعتبر أيًضا إضافة ملموس���ة 
إل���ى مكانة س���وليدرتي كش���ركة مبتكرة في 

مجال تكنولوجيا التأمين”. 
وم���ن جانبه، قال عضو مجلس إدارة س���داد 
ا بتنمية  رفع���ت الكاش���ف “نحن س���عداء ج���دًّ

شراكتنا مع شركة سوليدرتي البحرين”. 

دف���ع  الش���ركة  لعم���الء  “يمك���ن  وأض���اف: 
معامالتهم التأمينية بش���كل آمن عبر أكشاك 
قائ���الً:  واختت���م  ه���ذه”.  الذاتي���ة  الخدم���ة 
ا  “نح���ن فخ���ورون كوننا ش���ريًكا اس���تراتيجيًّ
بالمعام���الت  يخت���ص  فيم���ا  لس���وليدرتي 

الرقمية”.

وم���ن الجدير بالذكر أن س���وليدرتي وس���داد 
قد أطلقتا في وقت سابق هذا العام خدمات 
تجدي���د التأمي���ن على م���دار الس���اعة وطيلة 
أي���ام األس���بوع م���ن خ���الل 750 من أكش���اك 
س���داد للخدم���ة الذاتية المنتش���رة في جميع 

أنحاء المملكة.

ب���ن ه���ن���دي ت��ط��ل��ق أن��ظ��م��ة وأج����ه����زة م��ت��ق��دم��ة

تدش��ين أجه��زة الخدم��ة الذاتي��ة بجميع فروع الش��ركة

تجهيز الجامعة البريطانية 

“سداد” تجدد التأمين مع “سوليدرتي” 

29 أكتوبر 2018 االثنين
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أشارت الدكتورة فايزة زيتوني  «
عميدة شؤون الطلبة إلى أن 

إدارة الجامعة تحرص على رسم 
الوجه الثقافي للطلبة وصقل 
شخصياتهم لجعلهم قادرين 

على أخذ زمام المبادرة في كافة 
مجاالت الحياة، منوهًة بأهمية 

االنتخابات الطالبية التي تهدف إلى 
إعداد جيل قيادي قادر على تحمل 

المسؤولية، ويمتلك القدرة على 
االتصال الفعال والتخطيط، وتعزيز 

روح االنتماء للوطن والقيادة، 
وتنمية الممارسات الديمقراطية 

وروح الحوار واحترام الرأي اآلخر 
بين الطلبة.

جيل قيادي

مكونات “روجا” أغلى من الذهب
االحتفــــال بمـــرور عــام علــى وجــودهـــا بالبحــريــن وإطـــالق 3 عطـــور

احتف���ل م���الك عط���ور “روج���ا” بالبحري���ن بمرور ع���ام على 
افتت���اح ف���رع م���ودا م���ول بحضور حش���د كبير من عش���اق 
عطور “روجا” يصاحبهم مجموعة من المش���اهير في عالم 
الفن واإلعالميين، وكان في اس���تقبالهم المدير العام عماد 

المزرع ورئيس مجلس إدارة شركة مجان للتجارة الوكيلة 
الحصري���ة للعالم���ة التجاري���ة “روجا” في المنطقة حس���ين 

الحداد، حيث تم إطالق 3 عطور جديدة.
وصرحت مديرة المحل أمينة بأن العطور الثالثة الجديدة 

ذات مكون���ات كله���ا طبيعة م���ن دون م���واد كيماوية ويتم 
اختياره���ا من أفخم وأغلى األماك���ن وتعتبر المكونات في 
ح���د ذاتها أغلى من الذهب نفس���ه. “روجا” لها 3 فروع في 

عمان والبحرين ودبي تم افتتاحه حديثًا.

حص���دت ش���ركة “أص���داء بي س���ي 
دبلي���و” 28 جائزة خالل حفل توزيع 
 ”2018 الدولي���ة  األعم���ال  “جوائ���ز 
المعروف���ة باس���م جوائز “س���تيفي”، 
تنوع���ت بي���ن 5 جوائ���ز ذهبية و10 
فئ���ة  ف���ي  برونزي���ة  و12  فضي���ة 
الجائ���زة  منه���ا  العام���ة،  العالق���ات 
للعالق���ات  الع���ام  لش���ركة  الذهبي���ة 
العامة في الش���رق األوسط، إضافة 
إلى جائزة “جراند ستيفي” الخاصة 

بوصفه���ا “ش���ركة العالق���ات العام���ة 
األكثر تكريمًا” على مستوى العالم.

وح���ازت حمل���ة مجموع���ة “جيمس 
للتعلي���م” تحت ش���عار “ن���رى النبوغ 
ف���ي كل طف���ل” جائزتي���ن ذهبيتين 
الخدم���ات  “التس���ويق:  فئت���ي  ع���ن 
االس���تهالكية” وعن “إدارة السمعة/ 
إل���ى  إضاف���ة  التجاري���ة”،  العالم���ة 
جائزتي���ن فضيتين ع���ن االتصاالت 

المؤسسية والعالقات المجتمعية.

“أصداء تحصد جوائز “ستيفي”
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تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة إلنجاز 
المهام.

إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجًا.

اعد النظر في طريقة إسرافك، فقد تقع في 
مأزق.

خفف قدر اإلمكان من رفع األحمال الثقيلة.

يرافقك الحّظ في جميع تحركاتك، ويقّدم لك 
العون.

من المفيد أن تخّصص ساعة للمشي أو الهرولة.

يبدو أن الحمولة الملقاة على عاتقك تزداد ثقاًل.

عليك استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.

أنت بحاجة ماّسة إلى الراحة لمعاودة نشاطك.

ال تلعب بالنار ألّنك ستحرق أصابعك وتندم.

االنطباع الذي كّونته عن أحد الزمالء يكون 
ظالمًا.

ال تتردد في االتصال بطبيب األسنان وتحديد 
موعد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

29 اكتوبر

 1956
القوات البريطانية 

واإلسرائيلية 
تجتاح سيناء 

بغية 
احتالل قناة 

السويس بعد 
تأميمها من قبل الرئيس 

جمال عبد الناصر.

احتفلت بريتني سبيرز 
بمرور 20 عاما على 

انطالقها في عالم 
النجومية، عبر أول 

 Baby أغنية أطلقتها
 .One More Time

بريتني احتفلت بعيد 
ميالدها الـ 36 مؤخرا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

التقديرية ح��م��ام��ة  ف��ات��ن  ج��ائ��زة  ي��ن��ال  ف��اي��ن��ز  ري���ف 

“القاهرة السينمائي” يكرم األيقونة

يك���رم مهرجان القاهرة الس���ينمائي الدولي في دورت���ه األربعين، والتي تعقد 
ف���ي الفترة من 20وحت���ى 29نوفمبر القادم، أيقونة الس���ينما ريف فاينز الذي 
طالم���ا اش���تهر بكون���ه واحدا م���ن أعظم الممثلي���ن موهبة وحس���ا فنيا بمنحه 
جائ���زة فاتن حمامة التقديرية وذلك في دار األوبرا أثناء العرض االحتفالي 
لفيلمه األخير “الغراب األبيض”و الذي قام بإخراجه وشارك أيضا في تمثيله.

ريـــف فاينـــز يعـــد احـــد اهـــم نجـــوم 
الســـينما فـــي العالـــم ومنحـــه جائـــزة 
فاتـــن حمامـــه التقديرية فـــي الدورة 
االربعين للمهرجـــان يعد تكريمًا لفنان 
ادهـــش الجمهور بأعمالـــه. وباإلضافة 
للجائـــزة المرموقة فـــإن محبي فاينز 
والعاملين في مجال الســـينما ســـوف 
لهـــم فرصـــة ال تأتـــي إال مـــرة  تتـــاح 
واحـــدة في العمـــر، أال وهي أن يلتقوا 
والمنتـــج  والمخـــرج  الممثـــل  بفاينـــز 
صاحب ترشـــيحي األوســـكار وجائزة 
البافتـــا في حدث فريد من نوعه يوم 
الثالثـــاء 27نوفمبـــر الســـاعة الرابعـــة 
والنصـــف بـــدار األوبرا ليســـتمعوا إلي 
قصتـــه الفريـــدة. هـــذا الحـــدث النادر 
الـــذي ال يمكـــن تفويتـــه هـــو فرصـــة 
للجمهـــور إللقـــاء نظـــرة متعمقة علي 
الســـينمائية  ومســـيرته  فاينـــز  حيـــاة 
فقـــرة  إلـــي  باإلضافـــة  وإنجازاتـــه، 
حصرية لتبادل األســـئلة واألجوبة مع 

النجم الكبير.
فاينـــز ممثل فائق القدرات والمواهب 
فـــي مجـــاالت متنوعـــة، ســـواء علـــي 
الشاشة أو علي خشبة المسرح، وهذا 
هـــو ما يميز مســـيرته المهنيـــة البارزة 
والتـــي حققـــت نجاحـــًا كبيـــرًا. حصل 
فاينز علي ثناء النقاد ألدائه في فيلم 
“برنامـــج المســـابقات”عام 1994، كما 
لعب دورا بارزا آخر في فيلم “المريض 
اإلنجليـــزي” 1996 الـــذي ترشـــح عنه 
لألوســـكار أيضـــا، هـــذا باإلضافـــة إلي 
أن فاينز استمر بالتمثيل في المسرح 
وحصـــل علـــي جائزة تونـــي عن دوره 
فـــي مســـرحية “هاملت”فـــي اقتباس 
وليـــام شكســـبير  لمســـرحية  عصـــري 
حيـــث  بـــرودواي،  إنتـــاج  1995مـــن 
تميز بأدائه دور الشـــخصية الرئيسية 

عنوان المسرحية.
حظـــى فاينز علي المزيد من االهتمام 
الســـينمائية  مســـيرته  أخـــذت  حيـــن 
منحنـــى جديدا حين لعـــب دور العدو 
الشـــيطاني فولدمـــورت فـــي سلســـلة 
عـــن  بوتر”المأخـــوذة  “هـــاري  أفـــالم 
الروايـــات الخيالية للكاتبة جيه. كيه. 
رولينج، وفي العام نفسه قام ببطولة 
فيلـــم “البســـتاني المخلص”الـــذي نال 

الكثيـــر من االحتفـــاء. وفي األلفينات 
ســـار فاينـــز من نجـــاح لنجاح بـــأدوار 
القت اإلعجاب في أفالم “في بروجز” 

)2009( و”خزانـــة  )2008( و”الدوقـــة” 
األلم” )2008( و”القارئ” )2008(.

فاينـــز حاليا يقـــوم ببطولة مســـرحية 
“أنطونـــي وكليوباترا”في دور أنتوني 
وهي من إنتاج ويســـت إند ويســـتمر 
عرضهـــا حتـــي ينايـــر 2019، كمـــا أنـــه 
سوف يشارك ويل فاريل وجون سي 
ريلـــي البطولـــة فـــي فيلم جديـــد هذا 

العام وهو “هومز وواتسون”.
ســـوف يقـــوم فاينـــز بالتقديـــم لفيلمه 
الجديـــد “الغـــراب األبيض”الـــذي قـــام 
بإخراجـــه وشـــارك في تمثيلـــه والذي 
يدور حول أســـطورة الباليه الروســـي 
رودولف نورييف، ويحكي الفيلم عن 
ســـنوات شـــباب الراقص األســـطوري 
وهروبه من االتحاد الســـوفييتي إلي 

الغرب في العام 1961.

يقول رئيس مهرجان القاهرة  «
السينمائي محمد حفظي عن 

فاينز: “ال شك أن ريف فاينز هو 
من أكثر مواهب جيلنا رقيا، فهو 

ممثل قدير متعدد المواهب 
ومتنوع القدرات، باإلضافة إلي أنه 

مخرج ذو موهبة عالية ومنتج 
بارع. حضوره على الشاشة يأسر 

مشاهديه منذ أدواره األولى، وهو 
حقا واحدا من أكثر الممثلين 

تنوعا اآلن. نحن نتطلع الستقباله 
واالحتفاء به في مهرجان القاهرة 

للمرة األولى.

محمد حفظى

تطل الفنانـــة وعازفة العود اللبنانية 
داليـــن جبـــور، علـــى مســـرح مركـــز 
الشـــيخ إبراهيم للثقافـــة والبحوث، 
صوفيـــة،  موســـيقية  أمســـية  عبـــر 
تســـتعيد فيها كالســـيكيات شرقية، 
الغنائيـــة  واألعمـــال  كالموشـــحات 
المبنية على الشعر الصوفي القديم، 
الثقافـــي  الموســـم  ضمـــن  وذلـــك 
الموسوم بـ” كل نور ال يزيل ظلمة... 

 29 االثنيـــن  يـــوم  يعـــول عليـــه”،  ال 
أكتوبـــر 2018، عند الســـاعة الثامنة 

مساء، بالمركز.

تجدر اإلشارة إلى أن دالين جّبور،  «
حاصلة على درجة البكالوريوس 

في التربية الموسيقية من 
الجامعة اللبنانية ودبلوم في 

الغناء الشرقي من الجامعة 
األنطونية.

داليــن جبــور تحيــي 
الموسيقي الصوفية

29 أكتوبر 2018 االثنين
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 1965
اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس.

 1985
 الجنرال صمويل دو يفوز برئاسة ليبيريا في أول انتخابات تعددية.

 1998

تقرير المصالحة في جنوب إفريقيا يعفي الزعماء البارزين من مسؤوليتهم.

 2005
تفجير إرهابي في العاصمة الهندية نيودلهي يوقع 60 قتيال ومئات الجرحى.

1- 897
مولد جوزيف غوبلز، وزير الدعاية السياسية األلمانية النازية الشهير.

26

بدأ تلفزي��ون دولة الكويت، عرض حلقات المسلس��ل المحلي »روز باريس«. 
روز باريس« يتضمن الكثير من الرس��ائل االجتماعية واالنس��انية والقيم، 
من أهمها بر الوالدين والحث على الجوانب التطوعية في المجتمع، الى 
جانب ع��دد من الخطوط الدرامية والمش��كالت االجتماعية واإلنس��انية. 
يتك��ون العمل من 30 حلقة، وهو من تأليف س��حاب، إخراج حمد البدري، 

بطولة محمد المنصور، هيا عبدالسالم، محمد العلوي، انتصار الشراح، فهد 
البناي، عبدالمحس��ن القفاص، ش��يماء قمبر. تدور االحداث في طابع اجتماعي 

وعاطفي وإنساني حول سيطرة الحب على الناس، وتأثير ذلك في أقرب الناس إليهم.

انته��ت الفنانة حنان مطاوع م��ن تصوير فيلم »ي��وم مصري«، الذي 
يشاركها بطولته خالد النبوي ودرة واحمد الفيشاوي، ويخرجه ايمن 
مكرم. تدور أحداث الفيلم حول عالقة العديد من النماذج االنسانية 
بمولد السيدة، والقضايا التي يتعرض لها المولد ومشاكل وازمات 
الناس البسطاء. جدير بالذكر انه كان مقررا عرض الفيلم في موسم 

االضحى الماضي، ولكن بس��بب تعثرات مادي��ة تأجل تصوير العمل 
اكثر من مرة، مما ادى الى خروجه من سباق الموسم. من جانبها، أكدت 

حنان مطاوع ان الفيلم انتهى تصويره بالكامل، وتجرى حاليا عملية المونتاج له.

أصي��ب الجمه��ور الس��عودي بصدمة ش��ديدة بع��د إع��الن المطرب 
والملح��ن خالد عبدالرحمن إصابته بم��رض “الحزام الناري” منذ 15 
يوًما، مطالًبا محبيه بالدعاء له بالشفاء. وكان عبدالرحمن غرد عبر 
حس��ابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائال: “السالم عليكم ورحمة الله 
وبركاته.. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.. الله يبعد عنكم األمراض.. أنا 

أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 15 يوًما دعواتكم لي ولكل مريض 
جزاك��م الله خير الجزاء”. وتصدر هاش��تاغ “دعواتن��ا لخالد عبدالرحمن”، 

موقع “تويتر” بالمملكة، عقب إعالن المطرب السعودي عن مرضه.

إصابة خالد عبدالرحمن بـ “الحزام الناري”حنان مطاوع.. »يوم مصري«الكويت تعرض مسلسل “روز باريس”

خاص



Halloween...رع������������ب ي��ح��ق��ق ال��ن��ج��اح��ات

حضرت النجمة والسوبر موديل البرازيلية أليساندرا أمبروسيو  «
احتفالية لشركة ساعات عالمية والتي أقيمت في شنغهاي وخطفت 

خاللها األنظار بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، وتركزت عليها 
عدسات المصورين في اللحظة األولى لدخولها مكان الحفل، كما 
حضرت االحتفالية كل من لوي شيشي ونيكول كيدمان وسيندي 

كروفورد سفيرات العالمة التجارية.

حص���د فيل���م الرع���ب “Halloween” ش���باك التذاك���ر مؤخرا ف���ي البحرين وفي دور الس���ينما برصيد إي���رادات بل���غ 77.5 مليون دوالر، ويحق���ق الفيلم الى متابعة هذه االس���طر 
النجاحات خصوصا مع قرب عيد الهالويين. الفيلم الكبير “Halloween” من بطولة جودي جرير، وجيمي لي كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاس���ل، وويل باتون، وتوبي 
ه���اس، ومايل���ز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرس���ون هول، واندى ماتاكاك، ومن إخ���راج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلي، وديبرا هيل، وداني 

ماكبرايد.

وفي���ه تواج���ه ل���وري س���ترود م���رة أخ���رى 
ال���ذي  ���ع  الُمقنَّ الش���خص  ماي���رز،  ماي���كل 
يطاردها منذ أن نجت من قتله لها في ليلة 
هالووي���ن في 1978 ويس���جل الفيلم وهو 
تكمل���ة مباش���رة لفيلم الرعب الكالس���يكي 
في 1978 نجاحًا جديدًا للمنتج السينمائي 
جايس���ون بلوم، والس���تراتيجية الميزانية 
المحدودة، والعمل هو الحادي عشر ضمن 
سلس���لة هالوي���ن حي���ث يتجاه���ل جمي���ع 
أح���داث األج���زاء الس���ابقة وتق���ع أح���داث 
النس���خة الجديدة بعد 40 س���نة من الفيلم 
األصل���ي، الحبك���ة تتب���ع ل���وري س���ترود إذ 
تستعد لمواجهة مايكل مايرز في مواجهة 
أخي���رة عندما يعود األخير لقتلها في بلدة 
هادونفيل���د، إلين���وي، وي���روي الفيلم قصة 
هروب السفاح الش���هير “مايكل مايرز” من 
المصح���ة العقلية التي يعال���ج فيها، وذلك 

م���ن أجل ارتكاب���ه لجرائم القت���ل، في عيد 
“الهالوين”، ولكن تتصدى له شقيقته لوري 
س���ترود، وتلعب دوره���ا الممثلة األميركية 
الش���هيرة، جيمي ل���ي كيرتس. واكتس���بت 

ش���خصية مايكل مايرز، شهرة واسعة بين 
معجبي أفالم الرعب، خاصة بسبب قناعه 

المميز، وعدم تحدثه على اإلطالق.
وبدأ التصوير الرئيسي في 13 يناير 2018 

في والية كاروالين���ا الجنوبية وانتهى في 
19 فبراير.

ف���ي مهرج���ان تورونت���و  الفيل���م  وُع���رض 
الس���ينمائي الدول���ي ي���وم 8 س���بتمبر، وبدأ 
عرض���ه ف���ي ص���االت الس���ينما األميركي���ة 
ي���وم 19 أكتوب���ر وتلق���ى الفيل���م تعليق���ات 
إيجابي���ة من النقاد، الذين أش���ادوا بالفيلم 
لعودته إلى جذور السلس���لة، باإلضافة إلى 
أداء كورتي���س ع���الوة عل���ى ذل���ك، اعتبره 

الكثيرون أفضل تكملة للسلسلة.

وألفالم هالوين 9 أجزاء وهي: هالوين  «
1978، هالوين 2 لسنة 1981، هالوين 

3 لسنة 1982، هالوين 4 لسنة 1988، 
هالوين 5 لسنة 1989، هالوين 6 لسنة 

1995، هالوين: years later 20 لسنة 
1998، هالوين: resurrection لسنة 

2002، هالوين سنة 2007.
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زين���ب الس���ّباع ش���غوفة بالخ���ط الح���ر ومهتمة كثيرا ف���ي مجال االبت���كار ودائما ما تس���عى لالبتعاد ع���ن التكرار ال���ذي مّل من 
مش���اهدته الكثيرون وفي طريقها دائما إلنتاج فكرة مؤثرة وقوية ال ُتنس���ى من قبل من يطالع فنها ويتابعه، البس���اطة التي 
تتبعها هي من أهم عناصر نجاح األعمال الفنية التي تقدمها ألنها تحاكي العديد من مستويات التفكير البشري بسرعة كبيرة 

دون الحاجة إلى اي تكلف في الشرح.

*هل لِك أن تحدثينا عن تلك  «
البدايات عّما بعد الصفر؟

- بدايات���ي كان���ت من���ذ الطفول���ة، ب���دأت 
برسم الرسومات العادية في المسابقات 
المدرس���ية إلى أن اكتش���فت نفس���ي في 
الخط بش���كل أكبر واس���تطعت أن ابتكر 
في���ه بش���كل مختل���ف ع���ن المتواجد في 

الساحة حالًيا.

*ما االحساس الذي تريد زينب  «
أن تبعثه في نفسية من يشاهد 

اعمالها للوهلة األولى؟

- بال شك )الدهشة( هو أول شعور أتمنى 
أن يص���ل للن���اس والف���ن يعتب���ر فن���ا إذا 
خ���رج من قلب الفنان إل���ى قلب المتلقي 
مباشرة بدون اي صورة يشوبها التعقيد 
بمعن���ى أن تك���ون الفك���رة بس���يطة ولكن 

في ذات الوقت جديدة ومدهشة.

*اي من الخطوط العربية األقرب  «
لِك؟

- الخط���وط العربية كلها محببة بالنس���بة 
ل���ي، ولكن���ي ل���م أجد نفس���ي ف���ي مجال 
الخ���ط العرب���ي ب���ل وج���دت نفس���ي في 
الخط الحر أكثر وهذا بسبب أنني أسعى 

دائما لالبتكار الذاتي والتغيير.

* ما يميز لوحاتك انها تحتوي  «
دائما على ألوانًا أحادية، هل 

هناك ألوان ما ال تصلح أن تكون 
مع فن الخط؟

لكل ل���ون تأثيره الخاص على النفس���ية، 
واختي���اري لألل���وان األحادي���ة في أغلب 
أعمال���ي ج���اء لس���بب وه���و أنن���ي ال أود 
فهم���ه  وم���دى  المتلق���ي  عل���ى  التأثي���ر 
واس���تيعابه لفكرة العمل من خالل وضع 

تفكيره في دائرة األلوان المؤثرة. 

*في مجال تخصصك الهندسة  «
المعمارية وبالنظر إلى هذه 

الموهبة هل هناك نقطة يمكن 
أن ينسجم فيها االثنان؟

تعتم���د الهندس���ة المعمارية عل���ى بندين 
مهمي���ن وهم���ا الجان���ب العلم���ي والفني، 
أننا وبحكم الدراس���ة نحت���اج الى ابتكار 
متجدد من أجل تصميم مباني ألغراض 
مختلف���ة، من ه���ذا المنطلق نس���تنتج أن 
أم���ور  ف���ي  الف���ن والهندس���ة يتش���ابهان 

كثيرة.

*هل من الممكن )مستقبال(  «
دمج الخط الحر مع أحد المجاالت 

المختلفة تماما عنه؟

- بالتأكي���د يمكن أن يخدم الخط العربي 
والح���ر مجاالت عدي���دة كم���ا يفعل اآلن 
فهو يس���تخدم ف���ي العالم���ات التجارية 
بكثرة، ويمكن دمجه أيًضا في التصاميم 

الداخلية وقطع األثاث والكثير. 
 

*ما المفهوم الذي تسعى زينب  «
إليصاله؟

- ال )concept( أو الفك���رة الت���ي أس���عى 
إليصاله���ا وه���ي أن م���ن خ���الل ترتي���ب 

الكلمات وتحريكها نستطيع فعل الكثير، 
لي���س فقط خ���ط للق���راءة إنم���ا هو خط 

للرسم واإلبداع.

*استحضار الفكرة هل هو إلهام؟ «

-داخ���ل كل عقل فض���اء كبير ولكن غالبا 
ماتكون”إله���ام” من عن���د هللا ولله الحمد 
حي���ث ال يمك���ن للفك���رة أن تأت���ي في اي 
وقت فهي نتاج مش���اعر الفنان الداخلية 
والظروف التي يمر بها هو شخصًيا ومن 
حوله، فالفكرة الناجحة ال تأتي بس���هولة 
كم���ا يرونه���ا الناس ف���ي الش���كل النهائي 

للعمل الفني.

* ما الفرق بين الخط العربي  «
والخط الحر؟

- الخط العربي يعتمد على قواعد أصيلة 
ال ب���د م���ن الرج���وع إليه���ا ويحت���اج إل���ى 
دراس���ات دقيقة وإلى ممارسة مستمرة، 
فهو معّرض لالنتقاد في هيكلة الحروف 
اس���تنادا إل���ى ه���ذه القواع���د أم���ا الخ���ط 
العرب���ي الح���ر يس���تطيع الفنان تش���كيله 
على حس���ب رغبته ولك���ن أيضا البد من 

االلتزام في هيكلة الحرف العام أيضا.

*التواصلية أو االستمرارية  «
الحروفية صفة أساسية تميز 

االيقاع حتى نهاية العمل 
الخطي، هل تلتزم زينب بهذه 

القواعد االصلية؟

عن���د ابت���كاري لخ���ط جديد أح���اول قدر 
االمكان أن أناسق كافة الحروف العربية 
م���ع بعضها البعض لك���ي تتكامل وتعطي 
انطباع واحد وبال ش���ك التزم في هيكل 
م���ن  الح���رف األصل���ي وع���دم تحريف���ه 
أج���ل أن يكون مقروء ويس���تطيع تنفيذ 

وظيفته القرائية.

* كيف تقّيمين فن الخط العربي  «

في مملكة البحرين؟

- نش���هد في اآلونة األخي���رة ظهور قوي 
أقيم���ت  حي���ث  البحري���ن،  ف���ي  للفن���ون 
العدي���د من المع���ارض والفعاليات الفنية 
التي تبدأ بش���كل رس���مي من بداية يناير 
م���ن كل عام، ول���م يعد مقتصرا على دور 

العبادة بل نجده حاضًرا في كل مكان.

*ما أنواع الفنون األخرى التي  «
تمارسها زينب إلى جانب الخط 

الحر؟

والف���ن  التش���كيلية  الفن���ون  أم���ارس 
))installation art المفاهيمي التركيب���ي

و لي فيه ش���غب كبير وذلك بسبب أنني 

أراه فعال جًدا ومؤثرا.

*كلمة أخيرة لعشاق الحرف  «
العربي

واس���عة  مج���االت  العرب���ي  للح���رف 
ومتنوع���ة، وم���ن واجبن���ا أن نتعمق أكثر 
ف���ي لغتن���ا ونس���اهم ق���در اإلم���كان ف���ي 
نش���ر ثقافة الخط العربي بش���تى الطرق 
مجتمعاتن���ا  تخ���دم  الت���ي  واألس���اليب 
وتساهم في تعريفها لباقي المجتمعات.

لقاء طالبة اإلعالم بتول المسجن

جامعة البحرين

زينب السّباع: “الدهشة” أول شعور أتمنى أن يصل للمشاهدين

طارق البحار

إل���ي���ه���ا ال������رج������وع  ال����ع����رب����ي ي���ع���ت���م���د ع����ل����ى ق�����واع�����د أص����ي����ل����ة ال ب�����د م�����ن  ال����خ����ط 
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هدايا سخية من ملياردير هندي لموظفيه
أهدى تاجر ألماس هندي مئات السيارات إلى موظفيه، مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي، وذلك في مراسم شارك فيها رئيس 
ال���وزراء ناريندرا مودي. وحصل 600 موظف في ش���ركة “هاري كريش���نا إكس���بورترز” لتجارة األلماس، الت���ي يملكها الملياردير 
سافجي دهوالكيا، على سيارات من إنتاج شركة “ماروتي سوزوكي” الهندية، كما حصل نحو 1000 موظف آخرين على هدايا 

في شكل ودائع نقدية، وشقق ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بوالية جوجارات، وفقا لرويترز.

ويتب���ادل الهن���ود الهداي���ا م���ع اقت���راب 
عي���د ديوالي، وهو مهرجان هندوس���ي 
بارز، يحتفي بانتصار الخير على الشر، 
ويحل هذا العام في السابع من نوفمبر 

المقبل.
وألقى مودي كلمة خالل المراس���م عبر 
الفيديو، وقدم مفاتيح سيارات لبعض 
الموظفين في العاصم���ة نيودلهي يوم 

الخميس الماضي.
المه���داة  الس���يارات  قيم���ة  وتتج���اوز 

للموظفين مليوني دوالر.

مكافأة الموظفين المتفانين

ويش���تهر دهوالكيا في الهن���د بتقديم هدايا س���خية لموظفيه 

في عيد ديوالي، ومن بينها مئات الشقق وزعها على العاملين 

لديه في مراسم عام 2016. 

والهدايا جزء من برنامج يستهدف الموظفين الذين يتفانون  «
في العمل بشركة األلماس. وقال دهوالكيا في منشور على 
“فيسبوك” “هدف هذا البرنامج هو مكافأة الموظفين على 

إخالصهم وتفانيهم في العمل”.

غط���ى التلوث وطبقة من الهواء الرمادي 
الخان���ق العاصمة الهندي���ة، حيث أظهرت 
بيانات حكومية، أن جودة الهواء تتدهور 
إلى مستويات “شديدة” أو “سيئة للغاية” 

في جميع أنحاء دلهي تقريبا.
ونصحت الس���لطات الس���كان بالفعل، بأن 
ق���در  المفتوح���ة  األماك���ن  ع���ن  يبتع���دوا 
اإلم���كان اعتبارا من بداية الش���هر المقبل 
حت���ى نهاية مهرجان ديوالي الهندوس���ي 
على األقل في الس���ابع من نوفمبر، عندما 
تزي���د األلع���اب الناري���ة من تل���وث الهواء، 
ال���ذي فاقمه ح���رق مخلف���ات المحاصيل 

في الواليات المجاورة.
لمكافح���ة  المرك���زي  للمجل���س  ووفق���ا 
التلوث، أفاد 25 من 31 محطة مراقبة 
في مواقع مختلفة من دلهي، أن جودة 
اله���واء ف���ي تل���ك المناط���ق ق���د “يؤثر 
بش���كل خطي���ر” عل���ى صح���ة المرضى، 
وحت���ى م���ن ال يعانون من أي مش���اكل 

في الجهاز التنفسي.

أش���ار مس���ح جدي���د، إل���ى أن قل���ة قليل���ة من 
المدخنين، يعرفون أن هناك كمية من السكر 

تضاف إلى السجائر.
)أبح���اث  دوري���ة  ف���ي  الباحث���ون  وكت���ب 
النيكوتين والتبغ(، أنه باإلضافة إلى ذلك، أن 
ع���ددا قليل جدا من المدخنيين، يدركون أن 
الس���كر المضاف يزيد من السموم في دخان 
الس���جائر. وتحت���وي الس���جائر عل���ى الس���كر 
الطبيع���ي، والمض���اف للتخفي���ف م���ن ح���دة 
رائح���ة الدخان وتس���هيل استنش���اقه. وقال 
أندرو سايدنبرغ، كبير باحثي الدراسة، وهو 
طالب دكت���وراه في الصح���ة العامة بجامعة 
ن���ورث كاروالين���ا ف���ي تش���ابل هي���ل، إن هذا 
يزيد أيضا من كمية المواد الكيماوية الضارة 

في الدخان، ومن إمكانية إدمان التدخين.

وقال سايدنبيرغ، بعد تحليل نتائج  «
مسح اجري على 4350 مدخنا بالغا: 
“فوجئنا حقا بأن جميع المشاركين 

تقريبا ال يعرفون أن السكر يضاف 
للسجائر”.

أميركيي���ن  علم���اء  م���ن  فري���ق  عث���ر 
مختصين بدراس���ة الشعاب المرجانية 
ف���ي هاواي، عل���ى أخطبوطات صغيرة 
بحج���م حب���ة البازالء بالق���رب من جزر 

هاواي.
األخطبوط���ات  ف���إن  للعلم���اء  ووفق���ا 
الصغيرة فاتحة اللون ال تمتلك زعانف، 
وإنم���ا فقط صفا واحدا على كل ذراع. 
وقام العلماء بوضع األخطبوطات في 
وعاء مياه نظيفة، ثم أطلقوا سراحهم 
في مكان بعيد عن الكائنات المفترسة 
الت���ي قد تهاجمه���ا. ولكن ما لبثت هذه 
األخطبوطات أن قامت، بالهجوم على 

سرطان البحر وقتلته.

ووفقا للعلماء، فإن هذه  «
األخطبوطات الصغيرة تابعة 

لساللة األخطبوط األزرق الكبير، 
الذي يبلغ في سن البلوغ أربعة 
كيلوغرامات ويتغذى فقط على 

السرطانات.

التلـوث يطبـق 
علـى العـاصمـة 

الهنديـة

“عالقة قاتلة” 
بين السكر 

والسجائر

أخطبـوط قاتـل 
بـحجـم حبـة 

الـبـازالء

توصلت دراسة حديثة إلى أن الطقس البارد 
يمكن أن يؤدي إلى اإلصابة بنوبة قلبية. 

نتائجه���ا  نش���رت  الت���ي  الدراس���ة،  وترج���ح 
صحيفة “ديلي مي���ل” البريطانية، أن تحدث 
النوبات القلبية، التي تهدد الحياة، في األيام 
الب���اردة والمليئة بالرياح وعندما يكون هناك 
القليل من أش���عة الش���مس. وتش���ير الدراسة 
إل���ى أنه عندم���ا تصل درج���ات الح���رارة إلى 
مس���توى م���ا تح���ت الصف���ر فإنه���ا تزي���د م���ن 

إمكاني���ة تع���رض األش���خاص ألخط���ر أن���واع 
النوبات القلبية بنس���بة تقارب %10. ويقول 
بروفيس���ور ديفيد إيرلينغ م���ن جامعة “لوند” 
الس���ويدية، إن من المرجح أن الطقس البارد 
يس���بب حاالت ضيق ف���ي األوعي���ة الدموية 
مما يحد من إمدادات األكسجين في القلب. 

كما أن نزالت البرد أكثر شيوعًا خالل  «
أشهر الشتاء، والتي ثبت أيضًا أنها تزيد 
من خطر تعرض األشخاص لنوبة قلبية.

كرس���ت مكس���يكو س���يتي موكب “يوم الموتى” هذا العام للمهاجري���ن، مع مواصلة 
اآلالف م���ن أبن���اء أميركا الوس���طى الزح���ف من الح���دود الجنوبية للمكس���يك إلى 
الوالي���ات المتح���دة، رغم ضغوط م���ن الرئيس األميركي دونالد ترامب في س���بيل 

تفريق الحشود.

الهي���اكل  مش���اهد  ع���ن  اخت���الف  وف���ي 
العظمي���ة التقليدية الراقص���ة، والمذابح 
المكسوة بالورود، وهي تخوض الشارع 
الرئيسي في العاصمة المكسيكية، ألقى 
موك���ب يوم الموت���ى الض���وء أيضا على 
واألجان���ب  المهاجري���ن،  المكس���يكيين 

الذين استقروا في مكسيكو سيتي.

ووضعت ألواح معدنية تمثل  «
الجانب المكسيكي من الحدود 

األميركية، وكتبت عليها عبارة “هناك 
أحالم أيضا على هذا الجانب من 

الحدود”.

توصل���ت دراس���ة حديث���ة إل���ى أن ص���وت األم يمك���ن أن يك���ون أفضل ف���ي إيقاظ 
األطفال أثناء نشوب الحريق، مقارنة بصوت أنظمة اإلنذار.

وقرر باحثو مستش���فى األطفال الوطني في 
كولومبوس بوالية أوهايو، دراسة ما إذا كان 
تس���جيل صوت األم سيكون أكثر فعالية في 
مج���ال إيقاظ طفل نائ���م، مقارنة بالضوضاء 
المنبعث���ة م���ن جه���از إن���ذار الحري���ق. وق���ام 
الفري���ق بتقييم 176 طفال ف���ي مركز أبحاث 
الن���وم في عاصمة الوالي���ة، تتراوح أعمارهم 

بين 5 و12 عاما.

واستخدمت الدراسة تسجيالت 3 “إنذارات 
الن���وم،  ف���ي  المش���اركين  ألمه���ات  صوتي���ة” 

باإلضافة إلى إنذار الحريق القياسي.

وأشارت نتائج الدراسة التي ُنشرت  «
في مجلة طب األطفال، إلى أن 

األطفال النائمين أكثر ميال بثالث 
مرات لالستيقاظ على صوت األم، 

من جهاز إنذار شديد الضوضاء.

موجات البرد قد تؤدي لنوبة قلبية

موكب “يوم الموتى” للمهاجرين

صوت األم يفوق إنذار الحريق

فوجئت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، أثناء إحيائها لحفل غنائي في 
العاصمة البريطانية لندن، برغبة أحد معجيها في الصعود على المسرح 
اللتقاط صورة تذكارية معها. وسمحت نانسي عجرم للشاب بالصعود، 

وسمحت له بالتقاط صورة معها، وعلى الفور باغتها وقبلها سريعا، ليقوم 
قالت حكومة مكسيكو سيتي على تويتر “الموكب... مخصص للمهاجرين الذين فقدوا حياتهم الحارس بإبعاده عنها.

في طريق عبورهم لدول أخرى وساهموا بمرورهم عبر البالد في مدينة لجوء حقيقية”.

الملياردير الهندي وزع 600 سيارة على موظفيه، تتجاوز قيمتها مليوني دوالر.

زوجان يجلسان على ضفة مستنقع مائي في حديقة 
“غوركي” بموسكو.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حكمة شكسبير

حققت مقولة الكاتب اإلنجليزي 
وليام شكس���بير: “إياك أن تؤذي 
عل���ى عالق���ات  بالصب���ر  نفس���ك 
كثيرة االس���تفزاز، كثيرة الوجع، 
الت���ي  الظ���ن”،  بس���وء  مليئ���ة 
نش���رتها “الب���الد” عل���ى حس���ابها 
في إنس���تغرام أمس تحت وسم 
كبي���را،  تفاع���ال  #حكم_الب���الد، 
ونالت النصي���ب األوفر من عدد 
جان���ب  م���ن  اإلعج���اب  م���رات 

المتابعين.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  تل���ك ه���ي العب���ارة التي حاول أحد خب���راء اإلدارة وهو “جيمس س���ي
هانتر”، أن يختزل من خاللها رأيه حول تعريف الس���لطة. انه بال ش���ك 
اس���لوب مبط���ن بالتهدي���د والوعي���د للموظف ف���ي حال ع���دم االلتزام 

بتنفيذ ما يطلب منه.
Û  كي���ف س���يكون ح���ال بيئة العم���ل عند تطبيق مث���ل ه���ذا المفهوم غير

المأل���وف؟ فالقي���ادة كم���ا يق���ول الخب���راء ه���ي عملي���ة تأثي���ر واقن���اع 
واس���تمالة لالف���راد ليس���اهموا بآفض���ل م���ا لديه���م لتحقي���ق االه���داف 

الموضوعة.
Û  أس���تذكر هن���ا موقف���ا م���ر بي خ���الل المحط���ات المهني���ة التي عش���تها

وعايش���تها اضعه أمامك اآلن س���يدي القارئ عّين احده���م مديًرا بناًء 
على مؤهالته االكاديمية دون التأكد من توافر الس���مات القيادية فيه 
او حت���ى توافر الخب���رة االدارية الالزمة لديه. فه���ذا المنصب القيادي 

يتطلب المقدرة على االستغالل األمثل للموارد لتحقيق االهداف.
Û  هذا المس���ؤول كان يعلم بأن هناك من هو أكثر كفاءة منه وإن معظم

المرؤسين غير مقتنعين به قائًدا عليهم “فلجأ إلى االستخدام المكثف 
لس���لطة المنصب وذلك بترديده وبأس���لوب مباشر وغير مباشر عبارة: 
“أنا المدير والذي اطلبه ينفذ!. حتى ذابت شخصيته وهويته في تلك 

العبارة واصبح يعرف بالسيد “أنا المدير”.
Û  النتيج���ة كان���ت ان غاب التركيز عل���ى العمل وب���دأت العبثية فتعاظم

الهدر للموارد وتاهت الس���فينة رغم مخاطبته إياها بعبارته المعهودة 
“أنا المدير” اال انها -أي السفينة- لم تع معنى هذه اللغة!.

Û  س���يدي الق���ارئ ربم���ا نتف���ق عل���ى ان القي���ادة الناجحة ه���ي أن تجعل
اآلخري���ن يعملون من أجلك حين ال يكونون مجبرين على ذلك، هكذا 

يقول خبراء االدارة، ما رأيك؟

إفعل ما 

أقوله وإال



ل���دى رعاية رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، 
وبحض���ور ولي العه���د نائب القائ���د األعلى 
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 
حمد آل خليف���ة، للملتقى الحكومي 2018 
بمركز عيس���ى الثقافي أم���س، أكد صاحب 
الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء أنن���ا نعمل 
عل���ى تطوي���ر األداء الحكوم���ي بتحس���ين 
ال���وزارات  خدم���ات  ومس���توى  ج���ودة 

خدماته���ا  لتق���دم  الحكومي���ة  والجه���ات 
ذل���ك  س���بيل  وف���ي  الممارس���ات  بأفض���ل 
نح���رص عل���ى تش���جيع العم���ل الجماع���ي، 
المب���ادرة  الكف���اءات، وإذكاء روح  وإب���راز 
واالبتكار والتميز الفردي والمؤسسي وفق 
معايير اإلنصاف والعدال���ة، فأولوياتنا هي 
تحقي���ق أقصى درج���ات رض���ا المتعاملين 
م���ع األجه���زة الحكومي���ة، وال ينبغ���ي ألي 
تح���د أن يقف عقبة قائالً س���موه للقيادات 
بإصرارن���ا  الحكوم���ة  ف���ي  التنفيذي���ة 

وبعزيمتك���م: “نكّيف التح���دي ونحّوله إلى 
إنج���از”، وطال���ب صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س ال���وزراء القي���ادات التنفيذي���ة ف���ي 
الحكوم���ة بعم���ل المزي���د م���ن التس���هيالت 
والبع���د عن اإلجراءات المعق���دة والروتين 
العم���ل  يك���ون  وأن  والبيروقراطي���ة، 
الحكوم���ي مطوًع���ا للتكنولوجيا ومتخذها 
الخدم���ة  إنج���از  ف���ي  لإلس���راع  وس���يلة 
والحفاظ على وقت المواطن المتعامل مع 

الوزارات والجهات الحكومية.

وقال سموه مخاطًبا الحضور في الملتقى 
اجتماعاتك���م  مخرج���ات  “إن  الحكوم���ي 
ف���ي الملتقيي���ن الس���ابقين وم���ا تالهما من 
منطلق���ات  كان���ت  لبلورته���ا  عم���ل  ورش 
لبرنامج عم���ل الحكومة، فنح���ن يهمنا في 
الحكوم���ة أن تك���ون مش���اريعنا وبرامجن���ا 
خالصة ألف���كار ورؤى مختلف مس���تويات 
المس���ؤولية ف���ي الحكوم���ة لتنفيذها، وكما 
أننا نس���تمع من المس���ؤولين فنحن نحرص 
كاف���ة  مقترح���ات  إل���ى  االس���تماع  عل���ى 

الموظفي���ن في الحكومة فل���كل رأي مكانه 
من األهمية لدينا”. 

ونّوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بمبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائ���ب القائد األعل���ى النائ���ب األول لرئيس 

مجل���س ال���وزراء وإس���هاماتها ف���ي تطوير 
ا سموه للمشاركين  العمل الحكومي، متمنيًّ
التوفي���ق  كل  الحكوم���ي  الملتق���ي  ف���ي 
الحكوم���ي  العم���ل  خدم���ة  ف���ي  والنج���اح 

واالرتقاء بمستوى اإلنتاجية.

تضمن جدول أعمال الملتقى الحكومي عرًضا قدمه صاحب السمو الملكي ولي  «
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء استعرض جهود 

مملكة البحرين في التعامل مع التحديات وأهداف برنامج التوازن المالي إضافة 
إلى إعالن عدد من المشاريع والبرامج الجديدة التي سيتم العمل على تنفيذها خالل 

المرحلة المقبلة.

المنامة - بنا

ال��خ��دم��ات وم���س���ت���وى  ال����ج����ودة  ب��ت��ح��س��ي��ن  ال��م��ؤس��س��ي  األداء  ت��ط��وي��ر 
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توّجه ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليفة بالش���كر والتقدير على رعاية سموه للملتقى الحكومي في 
نس���خته الثالث���ة وما تلقاه مخرج���ات الملتقي���ات الحكومية من دعم ومس���اندة كريمة 
من س���موه، وما تمثله الملتقيات الحكومية من تجمع للقيادات الحكومية تحت س���قف 
واحد، وهو ما يؤكد حرص س���مو رئيس الوزراء الدائم على مواصلة التميز الحكومي 

في األداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

الملتقي���ات  ه���ذه  إن  س���موه  وق���ال 
أه���م  إح���دى  أصبح���ت  الحكومي���ة 
العوامل لتنس���يق الجه���ود الحكومية 
ال���رؤى والتطلع���ات والعم���ل  وبل���ورة 
عل���ى ترجمته���ا عل���ى أرض الواقع بما 
يحقق النم���اء واالزده���ار للمملكة في 
ظل المس���يرة التنموية الشاملة عاهل 
البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
ون���ّوه س���موه أن االجتم���اع بالقيادات 
الحكوم���ي  الملتق���ى  ف���ي  التنفيذي���ة 
عل���ى  العم���ل  مواصل���ة  ف���ي  يس���هم 
تحقيق ال���رؤى والخط���ط الموضوعة 
م���ا  إل���ى جان���ب  المواطني���ن  لصال���ح 
يوف���ره من تش���اور القي���ادات وتبادل 
اآلراء واألف���كار، األمر الذي يؤدي إلى 
تكامل جهود كافة الجهات الحكومية 
الذي���ن يمثل���ون بعطائه���م وإخالصهم 
للوص���ول إل���ى الهدف المنش���ود بروح 
والس���اعي  الواح���د  البحري���ن  فري���ق 

لخدمة الوطن والمواطن.
وأك���د س���موه م���ا يس���هم ب���ه الملتق���ى 
الحكومي من تعزيز مش���اركة القطاع 
الع���ام ف���ي التنمي���ة الش���املة وزي���ادة 
مختل���ف  م���ع  للتعام���ل  الجاهزي���ة 
المتطلبات التنموية، معرًبا عن شكره 
لكافة القيادات التنفيذية والموظفين 
الذين يجعلون نصب أعينهم مصلحة 
الوط���ن وخدم���ة المواط���ن وتجوي���د 
ف���ي  أس���هم  ال���ذي  الحكوم���ي،  األداء 
تحقي���ق نتائ���ج جي���دة ف���ي برنام���ج 
عم���ل الحكومة الحال���ي، منّوًها بما تم 

االنتهاء منه من تطلعات مستقبلية.
االفتتاحي���ة  الجلس���ة  ف���ي  وت���م 
ع���رض فيل���م وثائقي اس���تعرض أبرز 
اإلنج���ازات الحكومي���ة ف���ي مختل���ف 

القطاعات

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: الملتقيات لتنسيق الجهود الحكومي
رع����اي����ة س���م���و رئ���ي���س ال���������وزراء دل���ي���ل ح���رص���ه ع���ل���ى م���واص���ل���ة ال��ت��م��ي��ز

تنسيق الجهود 
وبلورة الرؤى 
والعمل على 

ترجمتها 
بالواقع

مشاركة “العام” 
بالتنمية الشاملة 

والتعامل مع 
المتطلبات 

التنموية

نقّدر من 
يضعون 

مصلحة الوطن 
وتجويد األداء 
نصب أعينهم
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أك���د نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء رئيس 
اللجن���ة الوزاري���ة للش���ؤون المالي���ة وضبط 
اإلنفاق الش���يخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
ف���ي كلمة ألقاها ف���ي افتتاح أعمال الملتقى 
الحكومي 2018 على أن الملتقى الحكومي 
ال���ذي يجم���ع ق���ادة العم���ل التنفي���ذي ف���ي 
الحكومة تحت س���قف واح���د أصبح بمثابة 
النتائ���ج  لمتابع���ة  ته���دف  تظاه���رة حس���نة 
المتحققة في الملتقيات الناجحة الس���ابقة، 
والعم���ل على تكري���س التكامل بي���ن جهود 
الجه���ات الحكومي���ة لمواصل���ة تنفيذ الرؤى 
والخط���ط الموضوع���ة لصال���ح المواطنين، 
ع���اوة عل���ى اس���تعراض ما تم إنج���ازه في 
 2015( الحال���ي  الحكوم���ة  عم���ل  برنام���ج 
- 2018( ال���ذي ه���و ف���ي مراحل���ه األخي���رة، 
ومناقش���ة م���ا تمخض���ت عن���ه ورش���ة عمل 
التطلعات المستقبلية التي كانت نتاج جهد 

دؤوب أثم���ر ع���ن تحديد 29 سياس���ة قابلة 
للتطبيق من خال 106 مبادرات.

وأش���ار إل���ى ما يش���كله انعقاد ه���ذا الملتقى 
ف���ي ه���ذا التوقي���ت م���ن الع���ام م���ن خطوة 
بالغ���ة األهمية؛ لتزامنه مع البدء الفعلي في 
تنفي���ذ محاور برنامج الت���وازن المالي الذي 
ُأعِلن���ت تفاصيله مطلع الش���هر الجاري على 
إث���ر توقيع مملكة البحرين عل���ى الترتيبات 
اإلطارية للتعاون المالي مع المملكة العربية 
اإلم���ارات  ودول���ة  الش���قيقة،  الس���عودية 
العربي���ة المتحدة الش���قيقة، ودولة الكويت 
الش���قيقة، التي جدد لها كل الشكر والتقدير 
على وقفتها األخوي���ة المبرهنة على وحدة 

الهدف والمصير المشترك.
كم���ا عق���دت 3 جلس���ات نقاش���ية، تناول���ت 
)تحوي���ل  المال���ي  الت���وازن  مح���ور  األول���ى 
التحدي���ات إل���ى ف���رص تحقيق���ًا للتطلعات 

الحكومية( برئاس���ة وزير المالية وبمشاركة 
وزير ش���ؤون الكهرباء والماء، ووزير العمل 
الصناع���ة  ووزي���ر  االجتماعي���ة،  والتنمي���ة 
والتجارة والسياحة، ووزير شؤون اإلعام.
وفي الجلسة الثانية تم الحديث عن محور 
استمرار تطوير الخدمات الحكومية، حيث 
والتعلي���م  التربي���ة  وزي���ر  الجلس���ة  ت���رأس 
بمش���اركة وزي���ر اإلس���كان، ووزير األش���غال 
وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي، 

ووزير الصحة، ووزير شؤون الشباب
وتناولت الجلس���ة الثالثة مح���ور التطلعات 
2019 - 2022 برئاس���ة وزي���ر  المس���تقبلية 
ش���ؤون مجل���س ال���وزراء وبمش���اركة وزير 
واألوق���اف،  اإلس���امية  والش���ؤون  الع���دل 
ووزي���ر  واالتص���االت،  المواص���ات  ووزي���ر 
ش���ؤون مجلسي الشورى والنواب، واألمين 

العام للمجلس األعلى للمرأة.

المنامة - بنا

خالد بن عبداهلل: تنفيذ البرامج لصالح المواطنين
المس��تقبلية والتطلع��ات  الخدم��ات  المال��ي وتطوي��ر  الت��وازن  3 جلس��ات نقاش��ية ع��ن 



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2009

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

السنة الحادية عشرة - العدد 3667 

االثنين
29 أكتوبر 2018 

20 صفر 1440
albiladpress.com

local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

تفّضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوزيع 
جوائز األداء المتميز للمؤسسات الحكومية، حيث فازت بجائزة جودة التعليم مدرسة 
العروب���ة االبتدائي���ة للبن���ات لحصولهم���ا عل���ى تقيي���م “ممتاز” م���ن هيئة ج���ودة التعليم 

والتدريب في 3 دورات متتالية.

 فيما فازت بجائزة التميز في التواصل 
م����ع العمالء عن أفضل الجهات تفاعالً 
للمقترح����ات  الوطن����ي  النظ����ام  ف����ي 
م����ن وزارة  “تواص����ل” كل  والش����كاوى 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
ووزارة  اإلس����كان،  ووزارة  العمران����ي، 
الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة 
ووزارة  واالتص����االت،  المواص����الت 
وهيئ����ة  والرياض����ة،  الش����باب  ش����ؤون 
الكهرب����اء والماء، ومحافظة العاصمة، 
والمحافظة الشمالية، وهيئة البحرين 
للثقافة واآلث����ار، وهيئة جودة التعليم 

العام����ة  اإلدارة  ومعه����د  والتدري����ب، 
)بيبا(. 

الممارس����ات  أفض����ل  جائ����زة  أم����ا 
الحكومية ففازت بها وزارة الخارجية 
اإللكترون����ي  النظ����ام  مش����روع  ع����ن 
والقنصلي����ات  للس����فارات  الموح����د 
األجنبي����ة، والهيئ����ة الوطني����ة لتنظي����م 
المهن والخدمات الصحية عن مشروع 
تقييم المستش����فيات والمراكز، وهيئة 
تنظيم س����وق العمل عن برنامج العمل 
الم����رن ومرك����ز حماي����ة ودع����م العمالة 

الوافدة.

سمــو رئيـــس الوزراء يتـــوج المتميزيــن
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