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العاهل: “خليفة سات” نقلة نوعية

تعزيز الكفاءة تحقيقا لرؤية سمو األمير خليفة بن سلمان
سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتشاوران لتشكيل “مجلس الخدمة”

اس���تقبل رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة ولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، لدى زيارته، للتش���اور 

حول تشكيل مجلس الخدمة المدنية إنفاذا لألمر الملكي رقم )50( لسنة 2018.

وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء ع���ن تقدي���ره للجه���ود الت���ي 
يوليه���ا صاح���ب الس���مو الملكي ولي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب 
األول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز 
وتي���رة اإلنج���از الحكوم���ي المس���تمر 
بما يرفد المس���يرة التنموية الش���املة 
لعاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

م���ن جانب���ه، أع���رب صاح���ب الس���مو 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ع���ن اعتزازه بالثقة الملكية الس���امية 
مجل���س  برئاس���ة  س���موه  بتكلي���ف 
الخدم���ة المدني���ة، كما أش���اد س���موه 
بال���رؤى الس���ديدة الت���ي تفض���ل به���ا 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
مجل���س  أه���داف  س���تدعم  والت���ي 

التطل���ع  مؤك���دًا  المدني���ة  الخدم���ة 
إل���ى ترجم���ة متطلبات عم���ل مجلس 
نظ���م  وترس���يخ  المدني���ة  الخدم���ة 
مؤسس���ية محكمة تساهم في تعزيز 
كفاءة األجهزة الحكومية، اس���تمرارًا 
صاح���ب  دوم���ًا  علي���ه  يح���رص  لم���ا 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء في 
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين 

وتميزها.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية اإلماراتي

)02(

)02(

البحرين واإلمارات... توقيع اتفاقات وبرامج عمل جديدة

رفض قاطع للتدخالت اإليرانية

المنامة - وزارة الخارجية

اإلم���ارات  ودول���ة  البحري���ن  مملك���ة  أك���دت 
العربي���ة المتح���دة رفضهم���ا المطل���ق والقاطع 
للتدخ���الت اإليرانية الس���افرة والمتكررة في 
الش���ؤون الداخلي���ة لمملكة البحري���ن والدول 
العربية، واس���تنكارهما لدعم إيران للجماعات 
اإلرهابية وتمويلها بما يهدد األمن واالستقرار 

ف���ي المنطقة. وكانت اللجنة العليا المش���تركة 
للتع���اون بين البلدين قد عقدت برئاس���ة وزير 
الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليف���ة، ووزي���ر الخارجية والتع���اون الدولي 
بدولة اإلمارات س���مو الشيخ عبدهللا بن زايد 
آل نهي���ان، وبحض���ور رئيس���ة هيئ���ة البحرين 

للثقاف���ة واآلثار الش���يخة مي بن���ت محمد آل 
المعرف���ة  الثقاف���ة وتنمي���ة  خليف���ة، ووزي���رة 
بدولة اإلم���ارات نورة الكعبي. ووقع الجانبان 
اتفاقي���ة و10 مذك���رات تفاه���م ف���ي مجاالت 
متع���دد، معربين عن تطلعهما إلى برامج عمل 

)07(جديدة في الفترة المقبلة.

خاتمي يحّذر من ثورةارتفاع الدَّين العام

ارتفع الدين العام في البحرين خالل  «
الربع الثالث من العام الجاري إلى 
11.74 مليار دينار، في الوقت الذي 

بدأت فيه الحكومة برنامج التوازن 
المالي الذي يهدف إلى معالجة 

الميزانية العامة والقضاء على العجز 
بغضون 5 سنوات.
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1718
حّذر الرئيس اإليراني  «

األسبق محمد خاتمي 
أمس في تصريحات عبر 

حسابه على تلغرام من 
اندالع احتجاجات شعبية 
في البالد، إذا أصّر النظام 

على أخطائه.



أك���د عاه���ل الب���الد جالل���ة الملك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة عمق العالق���ات األخوي���ة التاريخية 
الراس���خة الت���ي تجمع بي���ن مملكة البحرين ودول���ة اإلم���ارات العربية المتحدة الش���قيقة، والتي 

ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجاالت.

ج���اء ذلك خالل اس���تقبال صاحب الجاللة في 
قصر الصافرية أمس وزير الخارجية والتعاون 
الدول���ي بدولة اإلمارات العربية المتحدة أمس 
لسمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، وترافق 
س���موه وزي���رة الثقاف���ة وتنمي���ة المعرف���ة نورة 
الكعبي؛ بمناس���بة زيارتهما المملكة؛ للمش���اركة 
في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة 

البحرين ودولة اإلمارات في دورتها الثامنة.
إل���ى جاللت���ه تحي���ات وتقدي���ر  ونق���ل س���موه 
إخوان���ه رئي���س الدولة صاحب الس���مو الش���يخ 
خليف���ة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة 
رئي���س مجل���س ال���وزراء حاك���م دب���ي صاحب 
الس���مو الش���يخ محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم، 
وولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان وتمنياته���م الصادقة لمملكة البحرين 

وشعبها بدوام التقدم والنماء.
ورح���ب جالل���ة المل���ك بس���مو وزي���ر الخارجية 
بنق���ل  وكلف���ه  المراف���ق،  والوف���د  اإلمارات���ي 

تحيات���ه إل���ى إخوان���ه صاح���ب الس���مو رئي���س 
الدول���ة، وصاح���ب الس���مو نائب رئي���س الدولة 
رئي���س مجلس ال���وزراء حاكم دب���ي، وصاحب 
الس���مو ولي عه���د أبوظبي نائ���ب القائد األعلى 
للق���وات المس���لحة وتمنيات���ه الخالصة لش���عب 
دول���ة اإلم���ارات الش���قيق بالمزي���د م���ن التطور 

واالزدهار. 
اللجن���ة  اجتم���اع  بنتائ���ج  جاللت���ه  وأش���اد 
المش���تركة الذي جرى خالله التوقيع على عدد 
م���ن االتفاق���ات ومذك���رات التفاه���م والبرام���ج 
التنفيذي���ة الت���ي ته���دف لدع���م مس���ار التعاون 
والتكامل في الجوانب السياسية واالقتصادية 

والمالية والثقافية والتعليمية والسياحية. 
ون���وه جاللته بجهود أعضاء اللجنة المس���تمرة 
لتنفيذ ال���رؤى اإلس���تراتيجية لقيادتي البلدين 
عبر فتح آفاق جديدة للتنس���يق المش���ترك، كما 
أثنى جاللة الملك على مساعي المسؤولين في 
البلدي���ن؛ لتحقي���ق كل م���ا يعود بالخي���ر والنفع 

على الشعبين الشقيقين. 

لدول���ة  المتواص���ل  الدع���م  جاللت���ه  وثم���ن 
إل���ى جان���ب  المش���رفة  اإلم���ارات ووقفاته���ا 
مملكة البحرين وش���عبها، مش���يدا في الوقت 
ذاته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة 
الش���قيقة على المستوى الدولي، وما تواصل 
تحقيق���ه من إنج���ازات ونجاحات رائدة على 

مختل���ف الصعد، ف���ي ظل التزامها بمس���اندة 
القضايا العربية واإلس���المية، وإرساء دعائم 

األمن واالستقرار في المنطقة.
وجدد جاللته التهنئ���ة بنجاح دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الش���قيقة ف���ي إطالق القمر 
االصطناع���ي )خليف���ة س���ات( الذي يع���د نقلة 

نوعي���ة ف���ي توج���ه دول���ة اإلم���ارات لتصنيع 
خ���الل  م���ن  االصناعي���ة  األقم���ار  وإط���الق 
االعتم���اد على خب���رات وأي���اد محلية؛ بهدف 
إنتاج جي���ل مؤهل لمواكبة علوم المس���تقبل 
التق���دم  دوام  للجمي���ع  متمني���ا  وتحديات���ه، 

والنجاح. 

من جانبه ، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن  «
زايد آل نهيان بالجهود الكبيرة لحضرة 

صاحب الجاللة في توطيد الروابط األخوية 
الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة 

اإلمارات، مؤكدا أن العالقات البحرينية- 
اإلماراتية تحظى على الدوام بدعم ورعاية 

قيادتي البلدين الشقيقين.

31 أكتوبر 2018 األربعاء
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المنامة - بنا

جاللة الملك المفدى مستقبال وزيري الخارجية والثقافة بدولة االمارات  
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العاه��ل: “خليف��ة س��ات” نقل��ة نوعي��ة إلنت��اج جي��ل مؤه��ل لمواكب��ة علوم المس��تقبل

فتـح آفـاق جديـدة للتنسيـق المشـتـرك مـع اإلمـارات

اس���تقبل رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لدى زيارته، للتشاور حول تشكيل مجلس 

الخدمة المدنية انفاذًا لألمر الملكي رقم )50( لسنة 2018.

وأع���رب صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس 
الوزراء عن تقدي���ره للجهود التي يوليها 
صاحب الس���مو الملكي ول���ي العهد نائب 
لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى  القائ���د 
مجل���س ال���وزراء لتعزي���ز وتي���رة اإلنجاز 
الحكوم���ي المس���تمر بم���ا يرفد المس���يرة 
التنموي���ة الش���املة لعاه���ل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه، أعرب صاحب الس���مو الملكي 
ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائب 
ع���ن  ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول 
اعتزازه بالثقة الملكية الس���امية بتكليف 

س���موه برئاس���ة مجلس الخدمة المدنية، 
كم���ا أع���رب س���موه ع���ن ش���كره وتقديره 
لتوجيهات صاحب الس���مو الملكي رئيس 
الوزراء لجميع الجهات الحكومية التخاذ 
كل اإلج���راءات الداعم���ة لتنفي���ذ برنامج 
المتابع���ة  أن  مؤك���دًا  المال���ي،  الت���وازن 
المس���تمرة لصاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء وعمله الدؤوب لترس���يخ أركان 
العم���ل الحكوم���ي المتمي���ز س���تظل دومًا 
م���ع  الفاع���ل  لإلنج���از والتعام���ل  عنوان���ًا 

التحديات لتعزيز المكتسبات.

كما أشاد سموه بالرؤى السديدة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء  «
والتي ستدعم أهداف مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً التطلع إلى ترجمة متطلبات 

عمل مجلس الخدمة المدنية وترسيخ نظم مؤسسية محكمة تساهم في تعزيز كفاءة 
االجهزة الحكومية، استمراراً لما يحرص عليه دومًا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتميزها.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

المنامة - بنا

تعزيز الكفاءة تحقيقا لرؤية سمو األمير خليفة بن سلمان
س��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ولي العه��د يتش��اوران بش��أن تش��كيل “مجل��س الخدمة”

سمو رئيس الوزراء: نقدر جهود سمو ولي العهد لتعزيز وتيرة اإلنجاز الحكومي
سمو ولي العهد: متابعة سمو رئيس الوزراء عنوان للتعامل الفاعل مع التحديات

عالقاتنا 
تاريخية 

ومواقف 
اإلمارات 
مشرفة 

تجاه 
البحرين 

وشعبها
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أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة أن مواقف دولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه 
مملكة البحرين س���تظل خالدة في التاريخ الوطني، فهي تعكس المعنى الحقيقي لألخوة والترابط بين دولتين جمعت بينهما 

المحبة والتعاضد ووحدة المصير والهدف.

ولفت سموه إلى أن المواقف اإلماراتية اليوم 
بقيادة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش���قيقة صاح���ب الس���مو الش���يخ خليفة بن 
زايد آل نهيان تستند إلى إرث تاريخي أسسه 
الش���يخ زايد بن س���لطان آل نهيان “طيب هللا 
ثراه” ومازال أبناؤه الكرام يسيرون على هذا 
النه���ج الخير الذي مي���ز العالق���ات البحرينية 

اإلماراتية.
وكان صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
قد اس���تقبل بقصر سموه بالرفاع صباح أمس 
بدول���ة  الدول���ي  والتع���اون  الخارجي���ة  وزي���ر 
اإلم���ارات الش���قيقة س���مو الش���يخ عبدهللا بن 
زايد آل نهيان وبمعيته وزيرة الثقافة وتنمية 
المعرف���ة بدولة اإلمارات ن���ورة الكعبي؛ وذلك 
بمناس���بة زيارتهم���ا مملك���ة البحري���ن لحضور 
اجتم���اع  اللجن���ة العليا المش���تركة بين مملكة 
البحري���ن ودول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة 
ف���ي دورتها الثامنة، حيث نقل س���مو الش���يخ 
عبدهللا بن زايد آل نهيان إلى صاحب الس���مو 
الملك���ي رئيس ال���وزراء تحي���ات رئيس دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة أخي���ه صاح���ب 
الس���مو الش���يخ خليف���ة ب���ن زاي���د آل نهي���ان، 
ونائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
رئي���س مجل���س ال���وزراء، حاك���م إم���ارة دب���ي 
أخيه صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راشد 
آل مكت���وم، وول���ي عهد أبوظبي نائ���ب القائد 
األعلى للقوات المسلحة أخيه صاحب السمو 
الش���يخ محم���د بن زايد آل نهي���ان، وتمنياتهم 

لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرفعة.
وخ���الل اللقاء، أعرب صاحب الس���مو الملكي 

رئي���س ال���وزراء ع���ن تهاني���ه لدول���ة اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة رئيس���ا وحكوم���ة وش���عبا؛ 
بمناس���بة نج���اح إطالقه���ا القم���ر االصطناعي 
باإلنج���از  س���موه  ووصف���ه  س���ات”،  “خليف���ة 
العالمي الباهر الذي يبعث على الفخر لدى كل 
خليجي وعربي، مؤكدا س���موه أن اإلنجازات 
اإلماراتي���ة المتتالي���ة في مختل���ف المجاالت 
التنموي���ة والعلمية تعك���س بصورة جلية نهج 
األش���قاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ال���ذي يس���تحق أن يك���ون نموذج���ا يحت���ذى، 
مؤكدا س���موه أن مثل ه���ذه النجاحات تصب 

اإلم���ارات  ف���ي  األش���قاء  صال���ح  ف���ي  لي���س 
فحسب، بل في مصلحة جميع الدول العربية 
والخليجية وتعزز من توجهها نحو مس���تقبل 

أكثر إشراقا.
وتم خالل اللقاء، اس���تعراض مسار العالقات 
بين مملكة البحرين ودول���ة اإلمارات العربية 
المتح���دة وس���بل دع���م التع���اون الثنائ���ي بين 
البلدي���ن، حي���ث أك���د صاح���ب الس���مو الملكي 
رئي���س الوزراء ح���رص مملك���ة البحرين على 
االرتق���اء بآفاق التع���اون والتنس���يق مع دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ثنائي���ا وخليجيا 
وعربي���ا ودولي���ا، وأع���رب س���موه ع���ن خالص 
ش���كره وتقديره لمواق���ف اإلمارات الش���قيقة 
ف���ي  البحري���ن  الداعم���ة والمس���اندة لمملك���ة 
مختل���ف الظ���روف، وق���ال س���موه: “إن ه���ذه 
المواق���ف ليس���ت بغريب���ة عل���ى األش���قاء في 
دول���ة اإلم���ارات وال يكف���ي الوق���ت لحصرها، 
وس���تظل دائم���ا موضع اعت���زاز وتقدير جميع 
أبناء البحرين”. وأكد سموه أن انعقاد اجتماع 
 اللجنة العليا المش���تركة بي���ن مملكة البحرين 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة في المنامة، 
يكتس���ب أهمية متزايدة م���ن ناحية توقيته، 
كم���ا أن م���ن ش���أنه أن يرتق���ي بالتع���اون بي���ن 
البلدي���ن الش���قيقين إلى مس���توى الطموحات 

التي تخدم المصالح المشتركة.
وكلف صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء، 
س���مو وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة 
اإلم���ارات بنق���ل تحي���ات س���موه إل���ى القيادة 
اإلماراتي���ة، وتمني���ات س���موه له���م بالصح���ة 

والسعادة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات

المنامة - بنا

مواقف اإلمارات تجاه البحرين ستظل خالدة في التاريخ
سمو رئيس الوزراء: اجتماع اللجنة العليا المشتركة يكتسب أهمية متزايدة من ناحية التوقيت

المنامة- بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة م���ن وزي���ر المواصالت واالتص���االت كم���ال أحمد بمناس���بة نجاح 

الملتقى الحكومي لعام 2018. وفيما يلي نص البرقية:

س���يدي صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئي���س 
مجل���س ال���وزراء الموق���ر حفظك���م هللا 

ورعاكم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يش���رفني يا س���يدي أن أتقدم إلى مقام 
سموكم الكريم بخالص الشكر والتقدير 
الحكوم���ي  الملتق���ى  نج���اح  بمناس���بة 
2018، الذي أقيم تحت رعاية س���موكم 
الكريم���ة وه���و المؤتم���ر الس���نوي ال���ذي 
المش���اريع  اب���رز  عل���ى  الض���وء  يس���لط 
ستش���هدها  الت���ي  التنموي���ة  والخط���ط 
المملكة خالل المرحل���ة المقبلة. وأجدد 
ب���ه  حظي���ت  م���ا  عل���ى  س���يدي  الش���كر 

ال���وزارة م���ن تقدير من خ���الل حصولها 
عل���ى جائ���زة التمي���ز ف���ي التواص���ل مع 
العم���الء للعام الثالث عل���ى التوالي، مما 
يش���كل انطالق���ة جدي���دة لل���وزارة نحو 
فري���ق  وعط���اء  بمجهوداته���ا  االرتق���اء 
البحرين القائم على إنجازاتها الذي لوال 
متابعتك���م وتوجيهاتك���م لم���ا كان لها أن 
تحظى بنيل ش���رف االرتقاء إلى مرحلة 

المنافسة.
دمت���م لن���ا عزا ورفع���ة وللبحري���ن قدوة 
ورم���زا، وتفضلوا س���موكم بقب���ول فائق 

التحية واالحترام.
المخلص لسموكم الكريم كمال بن احمد 
محمد وزير المواصالت واالتصاالت.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة من وزير المواصالت

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعالقات األخوية التاريخية التي تربط البلدين وبما تبديه الحكومة برئاسة  «
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص دائم على تنميتها وتطويرها في المجاالت المختلفة. وقال سموه: “إن 

عالقتنا مع مملكة عالقة تاريخية ترتكز على جذور عميقة ومصالح مشتركة، واألهم من كل ذلك أنها عالقة محبة وثقة 
بين البلدين قيادة وشعبا”.وأكد سموه حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على دعم ومساندة مملكة البحرين في 

مختلف الظروف، وأنهم يسعدون كثيرا بما تحققه البحرين من إنجاز وتطور يظهر القدرة على مواجهة كل التحديات 
والصعوبات.وأعرب سموه عن تأييده لرؤية ودعوة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أهمية تكثيف الزيارات بين 

المسؤولين في البلدين والدول الخليجية؛ من أجل مزيد من التشاور والتنسيق الذي يعزز من العالقات األخوية بينهما.

تأييد رؤية سمو رئيس الوزراء

االرتقاء بآفاق 
التعاون 

والتنسيق ثنائيا 
وخليجيا وعربيا 

ودوليا

نجاحات اإلمارات 
العلمية تصب 
في مصلحة 
جميع الدول 

العربية

االرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
“حوار” زيارة  عن  الجنوبية  محافظ  سمو  تقرير  على  يطلع  الداخلية  وزير 

اس���تقبل وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الركن 
الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة 
محاف���ظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليفة 

بن علي آل خليفة.
وفي اللقاء، قدم سمو المحافظ، تقريرا 
ع���ن الزي���ارة الت���ي ق���ام به���ا إل���ى ج���زر 
“حوار” والمواقع التي تزخر بها من إرث 

تاريخي وثقافي.
كم���ا ق���دم المحاف���ظ تقري���را للوزير عن 
موس���م التخيي���م والمش���اريع الخدمي���ة 
ف���ي  تنفيذه���ا  يت���م  الت���ي  والبرام���ج 
المحافظ���ة في إط���ار العمل عل���ى تلبية 
احتياج���ات المواطني���ن وتعزي���ز قنوات 

التواصل مع كل فئات المجتمع.

وزير الداخلية مستقبال سمو محافظ الجنوبية

المنامة - وزارة الداخلية

أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لجهود سمو المحافظ وجميع العاملين بالمحافظة، منوها إلى أهمية  «
مواصلة الجهود الهادفة إلى التعرف على متطلبات المواطنين بهدف االرتقاء بالخدمات المقدمة، في إطار التعاون 

والتنسيق مع كل الجهات الخدمية وضمن منظومة الشراكة المجتمعية.

وزير الداخلية يشكر سمو محافظ الجنوبية
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إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
يقبل أعضاء مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن المعلومات الواردة في ملخص نشرة 
االكتتاب هذا. وبحسب أفضل ما لدى أعضاء مجلس اإلدارة من علم واعتقاد، والذين 
بذلوا جميع جهود العناية المعقولة لضمان كونها كذلك، فإن المعلومات المتضمنة 
إغفال من شأنه  أي  يشوبها  وال  الحقائق  مع  تتفق  هذا  االكتتاب  نشرة  في ملخص 

التأثير على أهمية واكتمال هذا الملخص.

الُمصِدر والمستشارون
شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب )م( الُمصِدر:

مدير االكتتاب وصانع السوق ومتعهد 
تغطية االكتتاب:

سيكو ش.م.ب )م( )“سيكو”(

مستشار الفحص المالي النافي للجهالة 
ومدقق الحسابات الخارجي للشركة:

شركة كيه بي إم جي فخرو

شركة تراورز آند هاملينز وشركة حسن رضي المستشارون القانونيون للشركة: 
ومشاركوه

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب بنك االستالم:
)“البنك األهلي المتحد”(

سيكو وبنك البحرين والكويت ش.م.ب الوسطاء المشاركون:
والبنك األهلي المتحد وبيت االستثمار 

العالمي ش.م.ب )م(
شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )م( وكيل التخصيص وُمسِجل األسهم:

)“البحرين للمقاصة”(

الجدول الزمني المتوقع للطرح

من الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 وحتى فترة االكتتاب 
السبت الموافق 24 نوفمبر 2018

الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018تاريخ بدأ االكتتاب

السبت الموافق 24 نوفمبر 2018تاريخ إغالق االكتتاب

تاريخ إعالن نتائج االكتتاب وأساس 
التخصيص

اإلثنين الموافق 26 نوفمبر 2018

الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018تاريخ التخصيص

اإلثنين الموافق 3 ديسمبر 2018تاريخ توزيع المبالغ الُمستردة 

األحد الموافق 9 ديسمبر 2018بدء تداول األسهم في بورصة البحرين 

الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018الجمعية العمومية التأسيسية 

التواريخ إرشادية وتخضع للتغيير.

ملخص الطرح
الشركة: تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين تحت رقم التسجيل 
التجاري 60982 بتاريخ 11 مايو 2006. ويبلغ رأس المال الصادر الحالي للشركة 9,000,000 دينار 
بحريني.  دينار   0.100 منها  لكل  اإلسمية  القيمة  سهمًا،   90,000,000 على  مقسمًا  بحريني 
وبموجب قوانين مملكة البحرين، ال يجوز بيع األسهم العادية ألي شركة مساهمة مقفلة 
لتحويل  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  إلى  الشركة  تقدمت  فقد  وعليه  عام،  طرح  في 

الشركة إلى شركة مساهمة عامة )“التحويل”(.
رأس مال الشركة المرخص والصادر والمدفوع بالكامل بعد التحويل لشركة مساهمة عامة: 
9,000,000 دينار بحريني مقسمًا على 90,000,000 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار 

بحريني لكل سهم.
الطرح: هذا الطرح عبارة عن عرض لـ 18,000,000 سهم من األسهم الحالية بما يعادل ٪20 
من أسهم رأس مال الشركة الصادرة. ويعرض هذا الطرح في مملكة البحرين ويوجه الطرح 
الواردة  باألحكام  الشروط ورهنًا  األفراد والمؤسسات وذلك بموجب  المستثمرين من  إلى 
في نشرة االكتتاب. يتم فتح الطرح لمقدمو الطلبات من البحرينيين وغير البحرينيين )سواء 
من األفراد أو الشركات( الذين يستوفون شروط وأحكام الطلب، شريطة أن يكون مسموحًا 
لهم القيام بذلك بموجب التشريع في دولة الجنسية أو اإلقامة أو السكن الخاص بمقدم 
الطلب. ويجدر اإلشارة إلى أن األشخاص األمريكيين ومواطني البلدان الخاضعة للعقوبات 
من قبل مملكة البحرين غير مؤهلين للمشاركة في الطرح. وال ينبغي االكتتاب في األسهم 
إال من جانب مقدمي الطلبات المؤهلين الذين لديهم القدرة على تقييم وتحمل مخاطر شراء 
األسهم في الشركة. ويتحمل كل مقدم طلب مسؤولية تحديد مالءمته لشراء األسهم من 
خالل هذا الطرح. وال ُيسمح للمساهمين المؤسسين، بما في ذلك شركاتهم الفرعية أو 
أو أكثر  الذين يمتلكون نسبة 5 بالمائة  التابعة أو مساهميهم األساسيين )وهم  أو  الزميلة 
أو الشركات  الخاصة بالمساهمين المؤسسين وزوجاتهم وأطفالهم(  من األسهم الصادرة 
األم أو األطراف ذات العالقة بشركة إي بي إم تي البحرين بتقديم طلبات في هذا الطرح. ال 
ينطبق هذا التقييد على موظفي شركة إي بي إم تي البحرين المؤهلين لالكتتاب في أسهم 
الطرح وفقًا لشروط وأحكام الطرح على أن يخضعوا للمتطلبات والقيود التي تفرضها بورصة 
البحرين ومصرف البحرين المركزي بما في ذلك المتطلب الذي يقتضي عدم اعتبار هؤالء 
بورصة  الشركة في  المطلوبين إلدراج  المساهمين  لعدد  األدنى  الحد  جزءًا من  الموظفين 

البحرين وقدره 100 مساهم.
“مقدمو  باسم  الطلب” ومجتمعين  “مقدم  باسم  إلى كل واحد  )ُيشار  الطلب  ُيعتبر مقدم 
الطلبات”( من مستثمري الجملة إذا اكتتب لشراء 100,001 سهم من أسهم الطرح كحد أدنى. 
وُيعتبر مقدم الطلب من مستثمري التجزئة إذا اكتتب لشراء ما يقل عن أو يساوي 100,000 
سهم من أسهم الطرح. ينبغي على مقدمي الطلبات الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة تقديم 

طلباتهم من خالل الوصي القانوني عليهم.
سعر الطرح: تبلغ القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الطرح 0.100 دينار بحريني ويتم طرحه 

بسعر 0.660 دينار بحريني لكل سهم من أسهم الطرح.
أساس التخصيص: إذا تجاوز إجمالي عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات المؤهلين 
أساس  االكتتاب،  مدير  مع  بالتشاور  الشركة،  تحدد  المعروضة،  الطرح  أسهم  عدد  حيازتها 

التخصيص حيث يتم تخصيص أسهم الطرح على النحو المبين أدناه:

الجملة  مستثمري  من  الطلبات  مقدمو  طلب  التي  الطرح  أسهم  عدد  إجمالي  كان  إذا   •
الطرح(  )70٪ من أسهم  الطرح  أقل من 12,600,000 سهم من أسهم  أو  حيازتها يساوي 
عدد  الجملة  من مستثمري  الطلبات  مقدمي  لجميع  الجملة”(، سُيخصص  )“تخصيص 
أسهم الطرح التي طلبوا حيازته. وسيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من تخصيص 
الجملة، بعد اكتمال التخصيص لمقدمي الطلبات من مستثمري الجملة، إلى مقدمي 

ف أدناه(؛  الطلبات من مستثمري التجزئة على أساس تخصيص التجزئة )كما هو معرَّ
التجزئة  مستثمري  من  الطلبات  مقدمو  طلب  التي  الطرح  أسهم  عدد  إجمالي  كان  إذا   •
الطرح(  أسهم  من   ٪30( الطرح  أسهم  من  5,400,000 سهم  من  أقل  أو  يساوي  حيازتها 
عدد  التجزئة  من مستثمري  الطلبات  مقدمي  لجميع  التجزئة”(، سُيخصص  )“تخصيص 
أسهم الطرح التي طلبوا حيازته. وسيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من تخصيص 
التجزئة، بعد التخصيص لمقدمي الطلبات من مستثمري التجزئة، بالتناسب إلى مقدمي 
الطلبات من مستثمري الجملة الذين لم يتم تخصيص العدد الكامل من أسهم الطرح 
التي طلبوا حيازتها بناءًا على عدد أسهم الطرح التي تقدم كل مقدم طلب من مستثمري 

الجملة بطلب لحيازتها؛ و
التجزئة  مستثمري  من  الطلبات  مقدمو  طلب  التي  الطرح  أسهم  عدد  إجمالي  كان  إذا   •
بنسبة 30٪ من  الطرح  5,400,000 سهم من أسهم  )أي  التجزئة  يتجاوز تخصيص  حيازتها 

أسهم الطرح(، ففي هذه الحالة:
مع  متساٍو  تخصيص  على  أواًل  التجزئة  مستثمري  من  طلب  مقدم  كل  يحصل   -  
هذا  يكون  حتى  المتاح،  التجزئة  تخصيص  إجمالي  يتجاوز  ال  وبما  التجزئة،  تخصيص 
الطلب من مستثمري  تقدم مقدم  التي  للكمية  الطرح مساويًا  التخصيص ألسهم 
األدنى  )“الحد  أقل  أيهما  الطرح  أسهم  من  سهم   15,000 أو  عليها  للحصول  التجزئة 

المبدئي لتخصيص التجزئة”(؛ ثم
بمجرد أن يتم تخصيص الحد األدنى المبدئي لتخصيص التجزئة إلى كل مقدم طلب   -  
من مستثمري التجزئة، يتم تخصيص أي أسهم طرح إضافية من تخصيص التجزئة إلى 
مقدمي طلبات من مستثمري التجزئة الذين لم يخصص لهم العدد الكامل من أسهم 
التي طلب مقدمو  الطرح  تناسبي مع أسهم  التي طلبوا حيازتها على أساس  الطرح 
الطلبات من مستثمري التجزئة هؤالء حيازتها )“التخصيص التناسبي الثاني للتجزئة”(؛ 

ثم
الثاني  التناسبي  والتخصيص  التجزئة  لتخصيص  المبدئي  األدنى  الحد  بعد تخصيص   -  
التي  الطرح  أسهم  عدد  كان  وإذا  التجزئة  مستثمري  من  الطلبات  لمقدمي  للتجزئة 
طلب مقدمو الطلبات من مستثمري الجملة حيازتها أقل من تخصيص الجملة )أي 
تخصيص  يتم  الطرح(،  أسهم  من   ٪70 بنسبة  الطرح  أسهم  من  سهم   12,600,000
من  الطلبات  مقدمو  يتقدم  لم  التي  الجملة  تخصيص  من  متبقية  طرح  أسهم  أي 
مستثمري الجملة بطلبات لحيازتها إلى مقدمي الطلبات من مستثمري التجزئة الذين 
لم ُيخصص لهم العدد الكامل من أسهم الطرح التي طلبوا حيازتها وذلك على أساس 

تناسبي مع أسهم الطرح التي تقدموا لحيازتها )“تخصيص التجزئة النهائي”(.
يتألف “أساس تخصيص التجزئة” من الحد األدنى المبدئي لتخصيص التجزئة والتخصيص 

التناسبي الثاني للتجزئة وتخصيص التجزئة النهائي.
إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي تقدم مقدمو الطلبات المؤهلون لحيازتها أقل من أو 
يساوي عدد أسهم الطرح المطروحة، ُيخصص لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين عدد أسهم 
الطرح التي تقدموا بطلب لحيازتها شريطة إتمام التخصيصات مع مصرف البحرين المركزي 

وفقًا لتقديره وسلطاته التنظيمية. 
نتائج التخصيص: ُتنشر نتائج الطرح باإلضافة إلى أساس تخصيص األسهم في صحيفتين 
باللغة  واألخرى  العربية  باللغة  تصدر  إحداهما  األقل،  على  البحرين  مملكة  في  محليتين 
اإلنجليزية، وذلك في غضون يومين )2( تقويميين من تاريخ إغالق االكتتاب. يكون قرار مدير 
االكتتاب بشأن أساس التخصيص وبشأن أي تخصيص قرارًا نهائيًا )خاضعًا لموافقة مصرف 

البحرين المركزي(. من المتوقع اإلنتهاء من تخصيص األسهم في تاريخ التخصيص. 
فترة حظر بيع األسهم: بموجب قوانين مملكة البحرين، ُيحظر على جميع المساهمين في 
 )1( لمدة سنة  أسهمهم  نقل ملكية  المؤسسون”(  )“المساهمون  الطرح  الشركة قبل هذا 

واحدة تبدأ من تاريخ بدء التداول. 
باإلضافة إلى ذلك وبموجب اتفاقية حق االمتياز المبرمة بين حكومة البحرين وشركة إي بي 
إم تي البحرين بتاريخ 8 نوفمبر 2006، تتعهد الشركة بضمان امتالك شركة إي بي إم تيرمينالز 
بي. في.، في جميع األوقات، ما ال يقل عن 51٪ من رأس المال الصادر وما ال يقل عن ٪51 

من األصوات في الجمعية العمومية لشركة إي بي إم تي البحرين طوال مدة حق اإلمتياز.
إدراج األسهم في بورصة البحرين: تقدمت الشركة إلى مصرف البحرين المركزي وبورصة 
البحرين بطلب للسماح بتداول جميع األسهم في بورصة البحرين تحت الرمز APMTB. ومن 
المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين يوم األحد الموافق 9 ديسمبر 2018.
يتعين على جميع مقدمي الطلبات الحصول على رقم مستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة. 
ويدفع مقدمو الطلبات الذين ليس لديهم رقم مستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة رسوم 
رقم المستثمر عند حلول وقت تقديم نموذج طلب االكتتاب. في بادئ األمر، يتم االحتفاظ 
بجميع أسهم الطرح المشتراة أثناء الطرح في حسابات المستثمر الخاصة بمقدمي الطلبات. 
حال  األرباح،  توزيعات  في  المشاركة  في  الحق  لمالكه  سهم  كل  يمنح  األرباح:  توزيعات 
اإلعالن عن توزيعات أرباح من جانب الشركة، وذلك على أساس تناسبي. ويشارك كل سهم 
بالسنوات  يتعلق  فيما  المساهمين  إلى  الدفع  مستحقة  أرباح  توزيعات  أي  في  مخصص 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها من سنوات.
استخدام العائدات: توزع الشركة صافي العائدات من الطرح على المساهمين البائعين بما 

يتناسب مع ملكيتهم لألسهم وذلك في مقابل بيعهم ألسهم الطرح.
عوامل المخاطر: توجد بعض المخاطر المتعلقة باالستثمار في الشركة. بعض هذه المخاطر 
تم وصفها في القسم 17 “عوامل المخاطر واعتبارات االستثمار” من نشرة االكتتاب، ويجب 
على جميع مقدمي الطلبات دراسة تلك العوامل بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم 
أن  الطرح، فيجب عليك  باالستثمار في أسهم  يتعلق  لديك أي شك فيما  إذا كان  الطرح. 
تتشاور مع مستشارك القانوني أو المالي أو الضريبي أو غيره من المستشارين المحترفين.

معلومات عامة عن الشركة
إي بي إم تي البحرين هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين باسم إي بي 
إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب )م( بتاريخ 11 مايو 2006 وتحمل رقم التسجيل 60982. لم يكن 
لشركة إي بي إم تي أي أسماء سابقة. تزاول الشركة عملها منذ 12 عامًا. في البداية، تولت 
لميناء  الشركة كمشغل حصري  تعمل   2009 أبريل  ميناء سلمان ومنذ  الميناء في  عمليات 
بعد  تأسست  الموانئ  لتشغيل  خاصة  الشركة، شركة  تعد  البحرين.  في  بن سلمان  خليفة 
فوزها في المناقصة بشأن حق اإلمتياز لمدة 25 سنة مع حكومة البحرين. تمنح اتفاقية حق 
اإلمتياز الشركة حقوق حصرية في استخدام مرفق الميناء المستأجر وتشغيل وإدارة وتطوير 
اإلمتياز  حق  تمديد  يمكن  ذلك  وبعد   2034 مارس   31 تاريخ  حتى  سلمان  بن  خليفة  ميناء 

بموافقة الطرفين. 

بن  خليفة  ميناء  في  التشغيل  معدات  وتشغيل  وتركيب  شراء  عن  مسؤولة  الشركة  كانت 
التجاري للميناء. تتولى الشركة اآلن مسؤولية تشغيل وصيانة  التشغيل  تاريخ  سلمان منذ 
البنية  لمرافق  الرأسمالية  اإلصالحات  )باستثناء  التحتية  البنية  ومرافق  المعدات  وإصالح 
التحتية( بما يشمل أيضًا التأمين على المرفق للفترة المتبقية من مدة اتفاقية حق اإلمتياز. 
تمثل اتفاقية حق اإلمتياز المنح الرئيسي لحقوق االمتياز لشركة إي بي إم تي البحرين فيما 
يتعلق بميناء خليفة بن سلمان. وُيعد هذا الطرح لنسبة 20٪ من أسهم الشركة من خالل طرح 

أولي لالكتتاب العام شرطًا إلزاميًا في إتفاقية حق اإلمتياز.
المكتب الرئيسي للشركة

ميناء خليفة بن سلمان، بناية 107، طريق 13، مجمع 115، مدينة الحد، ص.ب: 50490، مملكة 
البحرين.

مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين الرئيسيين
سكوف  ديفيد  الشركة:  إدارة  مجلس  في  الحاليون  األعضاء  هم  ذكرهم  التالي  األشخاص 
)رئيس مجلس اإلدارة( وفوزي أحمد علي كانو )نائب رئيس مجلس اإلدارة( وسورين شوستراند 
جاكوبسن )عضو مجلس إدارة( وأحمد حسن )عضو مجلس إدارة( وستيفن يوغالينجام )عضو 

مجلس إدارة(. 
األشخاص التالي ذكرهم هم األعضاء الرئيسيين الحاليين في اإلدارة التنفيذية للشركة: مارك 
)الرئيس  النج  وبو  التنفيذي(  المالي  )الرئيس  زبيري  وفاروق  التنفيذي(  )الرئيس  هارديمان 
التنفيذي للعمليات( وسونيل جوزيف )رئيس الشؤون التجارية( وجوردانا سمعان )المدير العام 

لقسم الموارد البشرية(. 
كيفية تقديم نموذج الطلب ومبالغ الطلبات

يتعين على كل مقدم طلب مؤهل تقديم نموذج طلب االكتتاب مستوفى إلى أحد الفروع 
بالدينار  المبلغ  دفع  الوقت  نفس  وفي  وسيط مشارك،  إلى  أو  اإلستالم  لبنك  المعتمدة 

البحريني باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه:
عن طريق تحويل داخلي من حساب مصرفي لدى بنك اإلستالم؛  •

عن طريق شيك إداري/كمبيالة )بالدينار البحريني لصالح بنك اإلستالم(؛ أو  •
عن طريق التحويل التلغرافي إلى الحساب المصرفي لمبالغ الطلبات لدى بنك اإلستالم   •
رقم  بوضوح  الدفع  تعليمات  تذكر  أن  )يجب  أو من خالل وسيط مشارك(  مباشرًة  )إما 
نموذج طلب االكتتاب ذو الصلة ومبلغ أموال االكتتاب مستحقة الدفع صافي من أية 

رسوم مصرفية(.
يحق لمقدمي الطلبات شراء أسهم الطرح بالدينار البحريني فقط. عندما يقوم مقدم الطلب 
بتحويل مبالغ الطلبات إلى وسيط مشارك، تقع على عاتق مقدم الطلب وحده مسؤولية 
بنك  لدى  الطلبات  لمبالغ  المصرفي  الحساب  إلى  تحويلها  يتّم  الطلبات  مبالغ  أن  ضمان 
الشخصية.  الشيكات  أو  النقدية  الودائع  ُتقَبل  وال  االكتتاب.  فترة  نهاية  قبل  االستالم 
لدى  الطلبات  لمبالغ  المخصص  المصرفي  الحساب  في  الطلبات  مبالغ  بجميع  ُيحتفظ 
بنك اإلستالم. في تاريخ توزيع المبالغ الُمستردة، سيتم تحويل ودائع مقدمي الطلبات في 
الحساب المصرفي لمبالغ الطلبات إلى المساهمين البائعين، صافية من نفقات الطرح وأي 
رسوم رقم مستثمر ورسوم وسيط مشارك )وأي فائض متعلق بها(، وصافية من النفقات 
المتعلقة بالطرح األولي لالكتتاب العام السابق وأنشطة االكتتاب الخاص لألسهم منذ عام 
2015 والتي لم يتم تنفيذها والتي يشار إليها في قرار الجمعية العمومية غير العادية تحت بند 

2.3 “قرارات المساهمين” من نشرة االكتتاب، وفقًا لشروط الطرح.
يجوز لمقدمي الطلبات إيداع نماذج طلبات االكتتاب ومبالغ الطلبات الخاصة بهم في أي فرع 
من فروع بنك اإلستالم، البنك األهلي المتحد، المعتمدة التالية: المنامة ومجمع السيف 
وشارع  عيسى  مدينة  ومجمع  حمد  ومدينة  وسترة  والرفاع  والبديع  والقضيبية  )المحرق( 
المعارض ومجمع المركادو )سار( ومكتب بورصة البحرين ومكتب شركة إي بي إم تيرمينالز 
البحرين. للحصول على المزيد من المعلومات بشأن مواقع الفروع المعتمدة وساعات العمل 
المهتمين  العام، يمكن لألشخاص  الطرح األولي لالكتتاب  بها والمعلومات األخرى بشأن 
اإلتصال على رقم المعلومات 17585987. وبداًل من ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات تقديم 
توجد  والذين  المشاركين  الوسطاء  أحد  خالل  من  الطلبات  ومبالغ  االكتتاب  طلبات  نماذج 
التفاصيل الخاصة بهم في نشرة االكتتاب. قد يتم فرض رسوم على مقدم الطلب بواسطة 
تم  إذا  الطرح،  أسهم  حيازة  طلب  الطلب  مقدم  خالله  من  يقدم  الذي  المشارك  الوسيط 
من   ٪0.2 إلى  يصل  بما  به،  الخاص  المشارك  والوسيط  الطلب  مقدم  بين  عليها  االتفاق 
إجمالي سعر الطرح ألسهم الطرح المخصصة ألي مقدم طلب بموجب الطلب الذي قدمه 

من خالل الوسيط المشارك. 
ستكون  الُمستردة،  المبالغ  توزيع  تاريخ  أقصاه  موعد  وفي  الطرح  أسهم  تخصيص  بعد 
إخطارات التخصيص التي تحدد عدد أسهم الطرح المخصصة لمقدمي الطلبات من خالل 
الطرح جاهزة ويمكن استالمها من مقر شركة البحرين للمقاصة أو الوسيط المعين لمقدم 
االكتتاب من خالله. نظرًا ألن  يتم تقديم نموذج طلب  الذي  المشارك  الوسيط  أو  الطلب 
ال  األسهم.  تمثل  مادية  شهادات  هناك  تكون  لن  إلكتروني،  نظام  على  ستكون  األسهم 

يشكل إصدار إخطارات التخصيص إثباتًا على ملكية األسهم.
عدد  يتجاوز  الطرح  في  لحيازتها  طلبات  تقديم  تم  التي  الطرح  أسهم  عدد  إجمالي  كان  إذا 
لم  الذين  الطلبات  دفعها مقدمو  التي  الزائدة،  المبالغ  رد  المعروضة، سيتم  الطرح  أسهم 
الطرق  الطلبات بإحدى  إلى مقدمي  التي طلبوا شراءها،  الطرح  يخصص لهم كامل أسهم 
التالية: شيك استرداد إذا كانت مبالغ الطلبات محولة عن طريق شيك إداري أو كمبيالة تحت 
الطلب؛ أو التحويل تلغرافي إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب إذا كانت مبالغ الطلبات 
محولة عن طريق تحويل تلغرافي؛ أو التحويل تلغرافي إلى حساب مقدم الطلب لدى الوسيط 
المشارك إذا كانت مبالغ الطلبات محولة من خالل مثل هذا الحساب؛ أو اإليداع المباشر في 
حساب مقدم الطلب لدى بنك اإلستالم إذا كانت مبالغ الطلبات محولة عن طريق الخصم 
على  يجب  إداري،  شيك  طريق  عن  االسترداد  مبلغ  دفع  حالة  في  الحساب.  هذا  مثل  من 
مقدمي الطلبات تحصيل شيكات اإلسترداد الخاصة بهم )إن وجدت( من الفرع المعتمد لبنك 
اإلستالم الذي قدموا فيه نماذج طلبات االكتتاب الخاصة بهم وذلك في غضون 30 يومًا 
تقويميًا من تاريخ توزيع المبالغ الُمستردة. يتحمل مقدم الطلب جميع الرسوم المصرفية 

الخاصة بالمبالغ الُمستردة التي يتم دفعها عن طريق التحويالت التلغرافية.

لصالح ونيابًة عن أعضاء مجلس إدارة شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب )م(:

ديفيد سكوف، رئيس مجلس اإلدارة
التاريخ: 31 أكتوبر 2018

ال يتحمل مصرف البحرين المركزي وال بورصة البحرين أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في ملخص نشرة االكتتاب هذا ويخلي كل منهما مسؤوليته، أيًا كانت، صراحًة عن أي خسائر، مهما كانت، جراء االعتماد على كل أو جزء من 
محتويات ملخص نشرة االكتتاب هذا.

هناك مخاطر معينة مرتبطة بقرار شراء أسهم الطرح بما في ذلك إمكانية فقدان كامل المبلغ المستثمر. إذا كنت في شك بشأن االستثمار في أسهم الطرح عليك أن تتشاور مع مستشارك القانوني أو المالي أو الضريبي أو غيره من المستشارين المحترفين. ال 
يعتبر ملخص نشرة االكتتاب هذا نشرة اكتتاب كاملة ويجب على المستثمرين عدم االكتتاب في أسهم الطرح إال على أساس نشرة االكتتاب الكاملة الصادرة فيما يتعلق بالطرح األولي لالكتتاب العام الخاصة بالشركة والتي وافق عليها مصرف البحرين المركزي 

والمسجلة لديه بتاريخ 29 أكتوبر 2018.

تاريخ إغالق فترة االكتتاب: السبت الموافق 24 نوفمبر 2018تاريخ بدأ فترة االكتتاب: الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018

ملخص نشرة االكتتاب
الطرح األولي لالكتتاب العام )“االكتتاب” أو “الطرح”( لعدد 18,000,000 سهم عادي )“أسهم الطرح”( من شركة إي بي أم تيرمينالز البحرين ش.م.ب 

)“الُمصِدر” أو “الشركة” أو “إي بي إم تي البحرين”(، أي ما يعادل 20% من رأس مال الشركة الصادر، بسعر طرح قدره 0.660 دينار بحريني للسهم الواحد.

المعلومات التالية هي معلومات مستمدة من نشرة االكتتاب الصادرة فيما يتعلق بالطرح األولي لالكتتاب العام الخاصة بالشركة والمسجلة في مصرف البحرين المركزي بتاريخ 29 أكتوبر 2018، وال ُيقصد منها أن تكون ملخصًا كاماًل للمعلومات الواردة في نشرة االكتتاب. 
يتعين على األشخاص الراغبين في التقدم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح قراءة نشرة االكتتاب ونموذج طلب االكتتاب بالكامل، واللذان سيكونان متاحان في مقرات الفروع المعتمدة لبنك االستالم ومدير االكتتاب والوسطاء المشاركين والمكتب الرئيسي للشركة 
 في موعد أقصاه خمسة أيام تقويمية قبل تاريخ بدأ فترة االكتتاب. وستتوافر نسخ من نشرة االكتتاب ونموذج طلب االكتتاب بدءًا من تاريخ هذا الملخص للتحميل من الصفحات الرئيسية لموقع www.sicobank.com و www.bahrainbourse.com وكذلك من

فة في نشرة االكتتاب ونموذج طلب االكتتاب نفس المعنى في ملخص نشرة االكتتاب هذا ما لم يتطلب سياق النص خالف ذلك. www.apmterminals.com/bahrainIPO. تحمل الكلمات والعبارات الُمعرَّ

 الطرح األولي لالكتتاب العام 
لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب )م(

مدير االكتتاب ومتعهد تغطية االكتتاب 
وصانع السوق

مستشار الفحص المالي النافي للجهالةبنك اإلستالم المستشارون القانونيون

الوسطاء المشاركون وكيل التخصيص ومسجل األسهم
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أك���د ولي العه���د نائب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة من عالقات تعاون ثنائية متميزة مبنية على أسس راسخة من أواصر المحبة واإلخاء 
الممت���دة، والت���ي يؤكده���ا دائم���ا عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
ورئي���س دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب الس���مو الش���يخ خليفة ب���ن زايد آل نهيان والتي 

انعكست على وحدة مواقف البلدين حيال مختلف القضايا اإلقليمية والدولية. 

وأش���اد س���موه بال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ضم���ن التحالف 
العرب���ي لدع���م الش���رعية ف���ي اليم���ن بقي���ادة 
المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة، والذي 
يس���هم ف���ي تحقي���ق األم���ن واالس���تقرار في 
المنطقة.  وأشار سموه إلى التنسيق المشترك 
بين البلدين الذي مكنها من الدفاع عن الحق 
ف���ي كل القضاي���ا التي تهم المنطق���ة، وثباتها 
عل���ى مواقفها التي تصب ف���ي صالح بلدانها 
وش���عوبها أمام المحافل الدولية واإلقليمية، 
مقدم���ا الش���كر لدولة اإلمارات عل���ى مواقفها 
الداعم���ة والمؤي���دة لمملك���ة البحري���ن عل���ى 
ال���دوام، والت���ي تؤك���د م���دى ما وصل���ت إليه 

عالقات البلدين.
 ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء س���موه أم���س بوزي���ر 
الخارجية والتعاون الدول���ي بدولة اإلمارات 
عب���دهللا  الش���يخ  س���مو  المتح���دة  العربي���ة 

ب���ن زاي���د آل نهي���ان ترافق���ه وزي���رة الثقاف���ة 
وتنمية المعرفة ن���ورة الكعبي، بحضور وزير 
الخارجي���ة الش���يخ خالد بن أحم���د بن محمد 
آل خليف���ة، حي���ث رح���ب بزي���ارة س���موه إلى 
المملك���ة وترؤس���ه وف���د ب���الده ف���ي اجتماع 
 اللجنة العليا المش���تركة بي���ن مملكة البحرين 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة في دورتها 

الثامنة. وتطلع سموه أن يسهم هذا االجتماع 
ف���ي مواصل���ة تعزي���ز التع���اون الثنائ���ي على 
األصع���دة كافة وعالقات البلدين والش���عبين 
الش���قيقين عبر زي���ادة التكام���ل والترابط بما 
يفتح آفاق جديدة في مسار هذه العالقات.

وأع���رب صاح���ب الس���مو الملكي ول���ي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجل���س ال���وزراء عن تهانيه لإلم���ارات قيادًة 
وش���عبًا باإلنجاز الذي حققت���ه بإطالقها القمر 
االصطناع���ي “خليفة س���ات” باالعتم���اد على 
الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدا أن أي إنجاز 

تحققه اإلمارات هو إنجاز للبحرين، وأن هذا 
النجاح هو مصدر فخر لكل خليجي وعربي.

 م���ن جانب���ه، أعرب س���مو الش���يخ عبدهللا بن 
زاي���د آل نهي���ان ع���ن ش���كره لصاحب الس���مو 
الملك���ي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجل���س الوزراء على ما يبديه 
البلدي���ن  ف���ي تعزي���ز عالق���ات  م���ن اهتم���ام 
والش���عبين الش���قيقين، منوه���ا بما تس���هم به 
اللجن���ة العلي���ا المش���تركة م���ن دع���م لكاف���ة 
جوان���ب العالق���ات بي���ن البلدي���ن والش���عبين 

الشقيقين.

المنامة - بنا

ثابتون على المواقف وندافع عن الحق
س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د: آف�����اق ج���دي���دة ف���ي م���س���ار ال���ع���اق���ات م���ع اإلم������ارات

سمو ولي العهد ملتقيا وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات

ف���ي إط���ار إعالن ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة في الملتق���ى الحكومي 2018 تدش���ين نظام 
إصدار رخص البناء “بنايات”، تابعت اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس برئاسة سموه سير 

العمل في نظام “بنايات”.

وثمن وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمران���ي عصام خلف توجيهات صاحب الس���مو 
“بناي���ات”  نظ���ام  لتطوي���ر  العه���د  ول���ي  الملك���ي 
وتدش���ينه وم���ا يمثله من نقلة نوعية في س���رعة 
إص���دار رخص البناء ف���ي المناطق المخططة في 
أق���ل م���ن 5 أيام، وبم���ا تم وضعه من اش���تراطات 
رخص البناء في دليل موحد مما يحقق مس���توى 
أعل���ى من الكفاءة واإلنتاجية ويس���هم في تعزيز 
العق���ارات  وقط���اع  االس���تثمار  أنش���طة  وتي���رة 

واإلنشاء، بما يدعم الرؤية االقتصادية للبالد.
وأش���ار خل���ف إل���ى أن نظ���ام بناي���ات ه���و إح���دى 
صاح���ب  برئاس���ة  التنس���يقية  اللجن���ة  مب���ادرات 
الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء التي تصب 
في إنج���از الخط���وات التنفيذية لرؤي���ة البحرين 
االقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص ش���ريًكا 

ا لتطوير االقتصاد في المملكة. أساسيًّ
وق���ال إن توجيه���ات صاحب الس���مو الملكي ولي 
العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائ���ب األول لرئيس 

مجل���س ال���وزراء ج���اءت لمنح إص���دار تراخيص 
البن���اء األولوية في عمليات التطوير والتحس���ين 
نظًرا لكون تراخيص البناء، الس���يما االستثمارية 
العقاري���ة  بالحرك���ة  مباش���ر  ارتب���اط  له���ا  منه���ا، 
واالس���تثمارية الت���ي له���ا دور في تعزي���ز اقتصاد 

مملكة البحرين.
وكش���ف الوزي���ر إل���ى أن م���ا يقدم���ه النظ���ام م���ن 
مقارن���ة  كبي���رة  بنس���بة  العم���ل  وتي���رة  تس���ريع 
م���ع تحس���ين وتطوي���ر  يأت���ي  الحال���ي،  بالنظ���ام 
بقي���ة اإلج���راءات المرتبط���ة بالنظ���ام كالتدقيق، 
والتفتي���ش، والرقاب���ة، موضًح���ا أن للنظام إمكان 
كبيرة على مراقب���ة وإدارة وتقييم خدمة رخص 
البن���اء م���ن البداية حت���ى النهاي���ة وبطريقة تعزز 
���ا ف���ي مج���ال  ���ا وعالميًّ تنافس���ية المملك���ة إقليميًّ

التنمية العمرانية.
وأض���اف خل���ف أن “بناي���ات” يدعم تح���ول العمل 
الحكوم���ي من مقدم مباش���ر للخدمة إلى مراقب 
ومقيم ومش���رع للخدمات، ويس���هم ف���ي التركيز 
وإتاح���ة  والتش���ريعي،  الرقاب���ي  الجان���ب  عل���ى 

المج���ال للقط���اع الخ���اص للمنافس���ة ف���ي تقديم 
خدم���ات أكث���ر ج���ودة وتمي���ًزا، موضًح���ا أن���ه تم 
تصميم “بنايات” على منهجية قائمة على إس���ناد 
ج���زء كبير م���ن الخدمات التي تقدمه���ا الحكومة 
ف���ي تراخي���ص البن���اء إل���ى القطاع الخ���اص، من 
مرحل���ة تقديم الطل���ب، إلى مراجعت���ه في جميع 
الكهربائي���ة،  )البلدي���ة،  المختلف���ة  االش���تراطات 
الدف���اع المدني، وغيرها(، إل���ى مرحلة الترخيص 
النهائي ودفع الرس���وم وإص���دار الرخصة، والحًقا 
سيش���مل المش���روع كذل���ك جانب إصدار ش���هادة 

انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها.
وبي���ن الوزي���ر أن���ه به���ذه الرؤي���ة الت���ي ستس���هم 
ف���ي تغيي���ر ج���ذري لمنظوم���ة التراخي���ص، كان 
لزاًم���ا العم���ل على ع���دة جوانب تش���ريعية وفنية 
المش���روع بصورت���ه الحالي���ة،  للتهيئ���ة لتدش���ين 
وبذل���ك ص���درت ق���رارات وزارية تعه���د للمكاتب 
الهندس���ية القي���ام بمه���ام العم���ل الحكوم���ي م���ع 
ذل���ك  ف���ي  القانوني���ة  المس���ؤوليات  كل  تحم���ل 
وتعدي���ل وتجمي���ع وتطوير البني���ة الفنية، ويأتي 
ف���ي هذا اإلطار إصدار دليل االش���تراطات الفنية 
لتراخيص البن���اء، حيث تم حصر وجمع وتعديل 
كل االش���تراطات الفني���ة ألكث���ر م���ن 14 جه���ة لها 
ارتباط بتراخيص البناء، وهذا الدليل وألول مرة 
ف���ي المملكة يعطي ترميز “كود” بناء ش���امل لكل 

عمليات تراخيص البناء في المملكة”.

وأش���ار الوزي���ر إل���ى أن تعدي���ل البني���ة اإلجرائية 
للتراخي���ص ق���د ت���م م���ن خالل���ه إع���ادة هندس���ة 
اإلجراءات المتعددة والمتش���عبة في كل الجهات 
ذات العالق���ة بالتراخي���ص، وجمعه���ا ف���ي إج���راء 
مختصر وموحد يجمع القطاع الحكومي بالكامل 

تحت إجراء أساسي.
وأردف أن “هذا المش���روع يسهم في بناء النظام 
اإللكتروني المنظم والمدير لكل العملية، بطريقة 
ا ومرًن���ا وحاوًيا لمختلف األدوات  تجع���ل منه ذكيًّ
والمعلومات الالزمة للتراخيص، من اش���تراطات 
البن���اء ل���كل قطعة أرض عل���ى المملك���ة، وتحليل 
واحتس���اب أه���م المعلوم���ات الالزم���ة للترخيص، 
إلى إدارة ورقابة عملية تراخيص البناء وتدريب 
كل الجه���ات ذات العالق���ة عل���ى النظ���ام الجديد، 
ب���دًءا بالمكات���ب الهندس���ية، وم���روًرا بمهندس���ي 

البلديات وانتهاء بالجهات الخدمية األخرى”.
وش���ّدد الوزي���ر في خت���ام تصريحه عل���ى تحقيق 
أهداف المشروع المتعلقة بتقليل الوقت إلصدار 
للخدم���ات  التقدي���م  عملي���ة  وتس���هيل  الرخ���ص 
المتعلق���ة  االش���تراطات  وتوحي���د  الحكومي���ة 
برخ���ص البناء ونقل دور الجه���ات الحكومية من 
تش���غيلي إل���ى رقابي ووض���ع آلية فعال���ة لمراقبة 
األداء بم���ا يس���هم في تطوير البيئة االس���تثمارية 
للمملك���ة وتحقي���ق أه���داف الرؤي���ة االقتصادي���ة 

لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

إصدار رخص البناء في أقل من 5 أيام

تابعت اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس برئاسة سمو ولي العهد سير العمل في نظام “بنايات” سمو ولي العهد يلقي كلمته في الملتقى الحكومي

سموه يهنئ اإلمارات بإطالق “خليفة سات”

بع���ث ول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة برقي���ة تهنئة إلى 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الش���قيقة أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليف���ة ب���ن زاي���د آل نهيان؛ بمناس���بة نجاح دول���ة اإلمارات ف���ي إطالق القمر 

االصطناعي )خليفة سات( كأول قمر اصطناعي إماراتي محلي الصنع.

و أع���رب س���مو ول���ي العه���د فيه���ا عن 
أطي���ب تهاني���ه لس���موه به���ذا اإلنج���از 
العلم���ي والتقن���ي الكبير ال���ذي حققته 
المج���ال  ه���ذا  ف���ي  اإلم���ارات  دول���ة 
بخب���رات وس���واعد وطني���ة، وه���و م���ا 
يجسد مسيرة التطوير والتنمية التي 
تش���هدها الدولة الش���قيقة على الصعد 
كاف���ة. س���ائال س���مو ول���ي العه���د هللا 
جلت قدرته أن يحفظ سموه ويمتعه 
بموف���ور الصحة والس���عادة وللش���عب 
اإلماراتي الش���قيق المزي���د من التقدم 

والنمو.
وبع���ث صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة برقي���ة 
تهنئة إل���ى نائب رئيس دولة اإلمارات 
مجل���س  رئي���س  المتح���دة،  العربي���ة 
أخي���ه  دب���ي  إم���ارة  حاك���م  ال���وزراء، 
ب���ن  الش���يخ محم���د  الس���مو  صاح���ب 
راش���د آل مكتوم؛ بمناسبة نجاح دولة 
اإلم���ارات الش���قيقة في إط���الق القمر 
)خليف���ة س���ات( كأول قم���ر اصطناعي 
إمارات���ي محل���ي الصنع، ضمنها س���مو 
ول���ي العه���د خال���ص تهاني���ه وأطي���ب 
أمنياته لسموه بھذا اإلنجاز الحضاري 
الذي يعد محل اعتزاز الجمیع، مشيدا 

سموه بهذه الخطوة المتقدمة، والتي 
تع���د نقل���ة نوعي���ة ف���ي توج���ه دول���ة 
اإلم���ارات؛ لتصني���ع وإط���الق األقم���ار 
االصطناعي���ة، س���ائال المولى عز وجل 
الصح���ة  بموف���ور  س���موه  يحف���ظ  أن 
والسعادة وللشعب اإلماراتي الشقيق 

كل التقدم والرقي.

كما بعث ولي العهد نائب القائد  «
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء برقية تهنئة إلى ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة بدولة اإلمارات الشقيقة 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، عبر سموه فيها 

عن صادق تهانيه لسموه بنجاح 
دولة اإلمارات الشقيقة في إطالق 

القمر )خليفة سات( كأول قمر 
اصطناعي إماراتي محلي الصنع، 

مشيدا سموه بالتقدم البارز 
الذي تشهده اإلمارات في جمیع 

المحافل السیما العلمیة والتقنیة 
منها، سائال سموه الباري جلت 
قدرته أن يحفظ سموه ويمتعه 

بوافر الصحة والسعادة وللشعب 
اإلماراتي الشقيق المزيد من الرقي 

واالزدهار.

المنامة - بنا

تعاون ثنائي 
متميز مبني على 
أسس راسخة من 

أواصر المحبة

“ب��ن��اي��ات” ف��ي  ال��ع��م��ل  س��ي��ر  ت��س��ت��ع��رض  ال��ع��ه��د  ول���ي  س��م��و  ب��رئ��اس��ة  “التنسيقية” 
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اس���تعرض الجانبان عدًدا من القضايا العربية 
ذات  والدولي���ة  واإلقليمي���ة  واإلس���امية 
االهتم���ام المش���ترك، وأك���دا أهمي���ة اس���تمرار 
التنس���يق بي���ن البلدي���ن في ظ���ل التطابق في 
وجه���ات النظر والمواقف تج���اه كافة القضايا 
الجانب���ان  أك���د  حي���ث  والدولي���ة،  االقليمي���ة 
عل���ى موقفهما الثاب���ت بدعم المملك���ة العربية 
الس���عودية فيما تنتهجه من سياسات حكيمة 
وم���ا تبذله م���ن جهود ألج���ل مواجهة مختلف 
التهدي���دات والمخاطر التي تح���دق بالمجتمع 
الدولي، وفي مقدمتها آفة التطرف واإلرهاب، 
وأعرب���ا عن الرفض التام لكل المحاوالت التي 
م���ن ش���أنها إلح���اق الض���رر ب���دور الس���عودية 
األساس���ي والقيادي في إرساء األمن والسام 

اإلقليمي والدولي.
 كم���ا أك���د الجانب���ان س���يادة اإلم���ارات العربية 
المتح���دة عل���ى جزره���ا الثاث )طن���ب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى(؛ بوصفها جزَءا ال 
يتجزأ من دولة اإلم���ارات، ودعوة الجمهورية 
اإلس���امية اإليرانية إلى االس���تجابة لمساعي 
دول���ة اإلم���ارات لح���ل القضية، إم���ا من خال 
المفاوض���ات المباش���رة أو عب���ر اللج���وء إل���ى 

محكمة العدل الدولية.
وأكد الجانبان عل���ى رفضهما المطلق والقاطع 

للتدخ���ات اإليراني���ة الس���افرة والمتكررة في 
الش���ؤون الداخلي���ة لمملك���ة البحري���ن والدول 
العربية، واس���تنكارهما لدعم إيران للجماعات 
اإلرهابية وتمويلها بما يهدد األمن واالستقرار 
في المنطقة، وشددا على ضرورة التزام إيران 
بمب���ادئ ونص���وص القان���ون الدول���ي وميث���اق 
األم���م المتح���دة القاضي���ة بع���دم التدخ���ل في 
الش���ؤون الداخلي���ة لل���دول واحترام س���يادتها 
واس���تقالها، ومبادئ حسن الجوار، واالمتناع 
ع���ن اس���تخدام القوة أو التهديد به���ا أو اتخاذ 
اية إجراءات تؤدي إلى زيادة التوتر وزعزعة 
الجان���ب  وأك���د  المنطق���ة،  واس���تقرار  أم���ن 
اإلمارات���ي عل���ى دعمه ل���كل ما تتخ���ذه مملكة 
البحري���ن م���ن إج���راءات للحف���اظ عل���ى أمنها 

واستقرارها.
وش���دد الجانب���ان عل���ى التزامهم���ا وموقفهم���ا 
الثابت بالمش���اركة في التحال���ف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن؛ بهدف إعادة األمن والسلم 
ف���ي اليم���ن ومس���اعدة أبن���اء الش���عب اليمني 
الش���قيق ف���ي كاف���ة الجوان���ب وف���ي مقدمتها 
ح���ل  إل���ى  والتوص���ل  اإلنس���انية،  الجوان���ب 
سياسي بمشاركة جميع فئات الشعب اليمني، 
وآلياته���ا  الخليجي���ة  المب���ادرة  إل���ى  ويس���تند 
التنفيذي���ة ومخرجات الح���وار الوطني وقرار 
مجل���س األمن رقم 2216.  وأك���د الجانبان أن 
مب���ادرة الس���ام العربية هي الس���بيل األفضل 
واألمث���ل إلنهاء الص���راع العربي اإلس���رائيلي، 

والوصول إلى السام المنشود.

استعراض القضايا المشتركة

المنامة - وزارة الخارجية

اجتم����ع وزي����ر الخارجية الش����يخ خالد ب����ن أحمد بن محم����د آل خليفة، مع وزي����ر الخارجية 
والتعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش����قيقة س����مو الشيخ عبدهللا بن زايد 
آل نهيان. وخالل االجتماع، رحب وزير الخارجية بس����مو الش����يخ عبدهللا بن زايد، مؤكًدا 
عمق العالقات األخوية الراس����خة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة الش����قيقة، والتي تس����تند إلى أسس راس����خة من الود واالحترام وما يربطهما من 

وشائج القربى ووحدة المصير المشترك. 

من جانبه، أكد س����مو الشيخ عبدهللا بن زايد 
عل����ى ق����وة ومتان����ة العاق����ات بي����ن البلدي����ن 
والش����عبين الش����قيقين، معرًب����ا ع����ن اعت����زازه 
وتقدي����ره لم����ا تتس����م ب����ه العاق����ات األخوية 
بي����ن البلدي����ن م����ن تمي����ز وازدهار عل����ى كافة 

المستويات. 

انعقاد اللجنة العليا المشتركة 

بع����د ذل����ك، عق����دت اللجن����ة العليا المش����تركة 
للتعاون بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
العربي����ة المتح����دة برئاس����ة وزي����ر الخارجية 
الش����يخ خالد بن أحمد ب����ن محمد آل خليفة، 
ووزي����ر الخارجي����ة والتع����اون الدول����ي بدولة 
اإلم����ارات س����مو الش����يخ عبدهللا ب����ن زايد آل 
البحري����ن  هيئ����ة  رئيس����ة  نهي����ان، وبحض����ور 
للثقافة واآلثار الش����يخة م����ي بنت محمد آل 
خليف����ة، ووزي����رة الثقاف����ة وتنمي����ة المعرف����ة 

بدولة اإلمارات نورة الكعبي.
وأكد الش����يخ خال����د بن أحم����د آل خليفة في 
كلمت����ه أن التواص����ل والتع����اون بي����ن مملك����ة 
البحري����ن ودول����ة اإلمارات العربي����ة المتحدة 
ه����و تجس����يد واس����تمرار لنهج عظيم س����لكه 
الق����ادة واآلباء األولون الذي قاموا بإرس����ائه 
ووضع����وا لبنت����ه بإرادته����م وعزمه����م الق����وي 
لترس����يخ األس����س المتينة للعاقات األخوية 
الوثيق����ة، والت����ي باتت اليوم صرًحا ش����امًخا 
ونموذًج����ا للتاح����م والوح����دة بين األش����قاء، 
بفض����ل الرعاية الكريم����ة والكبيرة واالهتمام 
الدائ����م م����ن عاه����ل الب����اد صاح����ب الجال����ة 
المل����ك حم����د بن عيس����ى آل خليف����ة، ورئيس 
دول����ة اإلم����ارات العربي����ة المتحدة الش����قيقة 
أخيه صاحب الس����مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.
اجتم����اع  أن  إل����ى  الخارجي����ة  وزي����ر  وأش����ار 
اللجن����ة العلي����ا المش����تركة، ما ه����و إال ترجمة 
لمس����يرة طويل����ة وتاريخي����ة م����ن العاق����ات 
األخوي����ة على كافة األصعدة والمس����تويات، 
فقد س����ارت العاقات بي����ن البلدين في تقدم 
وتناغ����م مس����تمر، واتخذت منهًج����ا نابًعا من 
اإلرادة المش����تركة بما يخدم المصالح ويعزز 

دور البلدين اإلقليمي والدولي.
واس����تذكر مآثر وإنجازات المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، وجهوده المخلصة 
الت����ي تكلل����ت بالنج����اح في تأس����يس مجلس 
التع����اون ل����دول الخلي����ج العربي����ة الذي يضم 
الجمي����ع والعم����ل على دعم����ه، وذلك في أول 
قم����ة اس����تضافتها أبوظب����ي؛ به����دف تحقيق 
التنس����يق والترابط في جمي����ع الميادين بين 
دول المجلس وصوال إلى التكامل المنشود.

كم����ا رح����ب وزي����ر الخارجي����ة بالتوقي����ع على 
مذك����رة التفاه����م بي����ن مركز الش����يخ إبراهيم 
والبح����وث  للثقاف����ة  خليف����ة  آل  محم����د  ب����ن 
بمملك����ة البحري����ن، ووزارة الثقاف����ة وتنمي����ة 
المعرف����ة بدول����ة اإلمارات؛ لاحتف����اء بمئوية 
الش����يخ زاي����د بن س����لطان آل نهي����ان ومدينة 
المحرق عاصم����ة للثقافة اإلس����امية، ودعم 
إع����ادة ترمي����م وتأهي����ل ع����دد م����ن البي����وت 
التراثي����ة بمملك����ة البحري����ن، بم����ا يؤكد عمق 
العاق����ات التاريخية بين البلدين، وحرصهما 
المشترك على الحفاظ على اإلرث التاريخي 

والحضاري.
من جانبه، عبر س����مو الشيخ عبدهللا بن زايد 
ع����ن ش����كره وتقديره ألخيه الش����يخ خالد بن 
أحم����د وجمي����ع أعض����اء الجان����ب البحريني، 
ب����ه والوف����د المراف����ق م����ن ك����رم  لم����ا قوب����ل 
الضيافة وحفاوة االس����تقبال وعلى التنظيم 
المتمي����ز ألعم����ال اجتماع����ات اللجن����ة العلي����ا 
المشتركة، والتي تجس����د العاقة التاريخية 
بي����ن البحرين واإلمارات وم����ا تحظى به من 
مكانة في قلوب أبناء دولة اإلمارات العربية 
المتح����دة من����ذ المغف����ور ل����ه ب����إذن هللا تعالى 
الش����يخ زايد بن س����لطان آل نهيان، والمغفور 
ل����ه ب����إذن هللا تعال����ى صاح����ب الس����مو األمير 
الراحل الش����يخ عيس����ى بن سلمان آل خليفة 
“طي����ب هللا ثراهما” واللذين أس����هما في بناء 

هذه العاقات المتميزة.
وأكد سمو الش����يخ عبدهللا بن زايد ما يجمع 
بين البلدين من مصير مشترك، مشيًرا إلى أن 
دولة اإلمارات تتابع السياس����ات االقتصادية 
لمملكة البحرين، مش����يًدا بالسياسة الحكيمة 
لعاه����ل الباد، والتي مكن����ت مملكة البحرين 
من تجاوز األزمة االقتصادية العالمية، داعًيا 
القط����اع الخ����اص؛ لتعزي����ز العم����ل المش����ترك 
بم����ا ي����ؤدي لتطوير االس����تثمار المباش����ر بين 
البلدين، منوًها بمشاركة مملكة البحرين في 

معرض اكسبو 2020.
وق����دم س����مو الش����يخ عبدهللا بن زاي����د دعوة 
لوزي����ر الخارجي����ة وأعضاء اللجن����ة بالجانب 
البحرين����ي لزي����ارة دول����ة اإلم����ارات العربي����ة 
المتح����دة لعق����د اجتماع����ات ال����دورة القادمة 

للجنة في العام المقبل.
وق����ام الش����يخ خالد ب����ن أحمد ب����ن محمد آل 
خليف����ة، وس����مو الش����يخ عبدهللا ب����ن زايد آل 
نهيان بالتوقي����ع على محضر اجتماع اللجنة 
العلي����ا المش����تركة وعلى عدد م����ن االتفاقات 
ومذك����رات التفاه����م ح����ول مختل����ف جوانب 

التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
كم����ا قام����ت الش����يخة م����ي بن����ت محم����د آل 
خليفة، ون����ورة الكعبي بالتوقيع على مذكرة 
تفاهم بي����ن مركز الش����يخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفة للثقافة والبحوث، ووزارة الثقافة 

وتنمية المعرفة بدولة اإلمارات.

بيان مشترك

انطاًق����ا م����ن النه����ج المب����ارك والتوجيه����ات 
الس����امية لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حم����د ب����ن عيس����ى آل خليف����ة، ورئي����س دولة 
اإلم����ارات العربي����ة المتح����دة أخي����ه صاح����ب 
الس����مو الش����يخ خليف����ة ب����ن زاي����د آل نهي����ان، 
ورغبتهم����ا وحرصهم����ا عل����ى تعزيز التنس����يق 
والتشاور بين البلدين على كافة المستويات، 
واس����تناًدا إل����ى الروابط األخوي����ة التاريخية 
الراس����خة والوثيقة القائمة بين البلدين، وما 
يربط الشعبين الش����قيقين من وشائج قربى 
وأهداف ومصير مش����ترك، وتأسيًس����ا لنتائج 
اجتماع����ات اللجنة الس����ابقة، وتلبي����ة لدعوة 
كريم����ة م����ن وزي����ر الخارجي����ة الش����يخ خال����د 
ب����ن أحم����د ب����ن محم����د آل خليفة، ق����ام وزير 
الخارجية والتع����اون الدولي بدولة اإلمارات 
العربي����ة المتح����دة س����مو الش����يخ عبدهللا بن 

زاي����د آل نهي����ان بزيارة لمملك����ة البحرين في 
الفترة 30-29 أكتوبر 2018.

وتجس����يًدا للمس����اعي المش����تركة والمستمرة 
البلدي����ن وش����عبيهما،  في����ه صال����ح  م����ا  ل����كل 
للتع����اون  المش����تركة  العلي����ا  اللجن����ة  عق����دت 
اجتم����اع دورتها الثامنة وذلك يومي اإلثنين 
والثاثاء 29 – 30 أكتوبر 2018، برئاسة كل 
من وزير خارجية الش����يخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، ووزير الخارجية والتعاون 
الدول����ي بدولة اإلمارات أخيه س����مو الش����يخ 
عبدهللا ب����ن زاي����د آل نهيان وبمش����اركة عدد 

من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.
الثنائي����ة  العاق����ات  الجانب����ان  واس����تعرض 
مختل����ف  ف����ي  بينهم����ا  القائم����ة  المتمي����زة 
المجاالت وعّبرا عن ارتياحهما لما تحقق من 
نتائ����ج إيجابية في إط����ار اجتماعات الدورة 
الس����ابعة للجن����ة العلي����ا المش����تركة للتع����اون، 
وم����ا تم اتخ����اذه من خطوات بن����اءة وتعاون 
وتنس����يق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، 
وأك����دا حرصهما على أهمية تعزيز عاقاتهما 
ف����ي مختل����ف المج����االت واتخ����اذ خط����وات 
عملية تس����هم في تطويره����ا تحقيًقا للتكامل 

المنشود. 
التع����اون  مواصل����ة  أهمي����ة  عل����ى  وتأكي����ًدا 
م����ن  ع����دد  عل����ى  الجانب����ان  وق����ع  وتفعيل����ه، 
االتفاقات ومذكرات التفاهم، وهي كالتالي:

لل����ركاب  الدول����ي  الب����ري  النق����ل  اتفاقي����ة   -
البحري����ن،  بي����ن حكوم����ة مملك����ة  والبضائ����ع 

وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
- مذك����رة تفاه����م بي����ن المعه����د الدبلوماس����ي 
البحري����ن،  بمملك����ة  الخارجي����ة  ب����وزارة 
بدول����ة  الدبلوماس����ية  اإلم����ارات  وأكاديمي����ة 

اإلمارات العربية المتحدة.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات 
للتأمي����ن  العام����ة  الهيئ����ة  بي����ن  االجتماعي����ة 
االجتماع����ي بمملكة البحرين، والهيئة العامة 
للمعاش����ات والتأمين����ات االجتماعي����ة بدول����ة 

اإلمارات العربية المتحدة.
- مذكرة تفاهم بش����أن التع����اون الثقافي بين 
حكوم����ة مملك����ة البحري����ن، وحكوم����ة دول����ة 

اإلمارات العربية المتحدة.
- مذك����رة تفاه����م بش����أن التعاون ف����ي مجال 
التعلي����م العالي بين حكومة مملكة البحرين، 

وحكومة اإلمارات العربية المتحدة.
- مذك����رة تفاه����م بش����أن التعاون ف����ي مجال 
مملك����ة  حكوم����ة  بي����ن  المس����تهلك  حماي����ة 
البحري����ن، وحكوم����ة دولة اإلم����ارات العربية 

المتحدة.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء 
البحري����ن،  مملك����ة  حكوم����ة  بي����ن  والم����اء 

وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
البحري����ن  مص����رف  بي����ن  تفاه����م  مذك����رة   -

المركزي وسوق أبوظبي العالمي.
التخطي����ط  ف����ي مج����ال  التفاه����م  مذك����رة   -

الحضري وتنمي����ة المجتمعات العمرانية بين 
حكوم����ة مملك����ة البحري����ن، وحكوم����ة دول����ة 

اإلمارات العربية المتحدة.
- مذك����رة تفاه����م بش����أن التعاون ف����ي مجال 
البحري����ن،  مملك����ة  حكوم����ة  بي����ن  الس����ياحة 

وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 كم����ا تم التوقيع على محضر االجتماع الذي 
تضم����ن س����بل تعزي����ز التع����اون في ع����دد من 

المجاالت الحيوية األخرى.
وش����هدت اللجنة التوقيع على مذكرة تفاهم 
بي����ن مرك����ز الش����يخ إبراهي����م ب����ن محم����د آل 
خليفة للثقاف����ة والبحوث بمملك����ة البحرين، 
بدول����ة  المعرف����ة  وتنمي����ة  الثقاف����ة  ووزارة 
اإلمارات العربي����ة المتحدة لاحتفاء بمئوية 
الش����يخ زاي����د بن س����لطان آل نهي����ان ومدينة 

المحرق عاصمة للثقافة اإلسامية.

كم����ا أكد الجانبان تطلعهم����ا إلى تفعيل ما تم 
التوقي����ع علي����ه، وإلى التوقيع عل����ى اتفاقات 
ومذك����رات تفاهم وبرامج عم����ل جديدة في 
الفت����رة المقبل����ة، والتخطي����ط لوض����ع آلي����ات 
يعك����س  مم����ا  مضامينه����ا،  لتنفي����ذ  جدي����دة 
رغبتهم����ا بدف����ع التع����اون بينهم����ا ال����ى آف����اق 
مس����تقبلية رحب����ة وطموح����ة، بم����ا ينس����جم 

ويعزز آليات العمل المشترك.

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره اإلماراتي

لقطة تذكارية على هامش انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة

البحري��ن واإلمارات توقع��ان اتفاقات ف��ي النقل والتأمين��ات والثقافة والتعليم والس��ياحة

خطوات عملية لتطوير العالقات تحقيًقا للتكامل

جانب من االجتماع

تفاهم لدعم إعادة 
ترميم وتأهيل عدد 
من البيوت التراثية 

في البحرين

دفع التعاون إلى 
آفاق رحبة وطموحة 

بما يعزز آليات 
العمل المشترك
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ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وفد مملكة البحرين المشارك في الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الثالثة. 
وبهذه المناس���بة، أش���اد الوزير بهذا المش���روع العربي الثقافي المعرفي الرائد، الذي حقق نجاحا باهرا في ترس���يخ ثقافة القراءة وحب المعرفة 
لدى الماليين من األطفال والش���باب العرب، منوها بارتفاع عدد المش���اركين خالل الدورة الثالثة من المس���ابقة إلى 10.5 ماليين طالب وطالبة، 

بزيادة أكثر من 25 % عن دورة العام الماضي، ما يفتح آفاقا جديدة أمام التظاهرة الثقافية للوصول إلى العالمية.

وقع وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات محمد مبارك جمعة، ووكيل وزارة األش���غال وش���ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني للزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مذكرة تفاهم بشأن تدريب المعلمين 

في المجال الزراعي. 

وبه���ذه المناس���بة، أش���اد جمع���ة بدع���م وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال 
والث���روة  الزراع���ة  بوكال���ة  ممثل���ًة  العمران���ي 
البحري���ة لجه���ود وزارة التربي���ة والتعلي���م في 
توفي���ر التدري���ب النوع���ي لمنتس���بيها، مؤك���ًدا 
أن���ه بموج���ب هذه المذكرة س���يتم وض���ع إطار 
للتع���اون بي���ن الطرفي���ن ف���ي مج���ال التنمي���ة 
المهني���ة الزراعي���ة عن طريق تأهي���ل وتدريب 
المعلمين على أساليب الزراعة الحديثة، وأهم 
ما توصل���ت إليه البحوث العلمي���ة في المجال 
مج���ال  ف���ي  بكفاءته���م  لالرتق���اء  الزراع���ي؛ 
تخصصه���م، بم���ا يع���ود بالنفع عل���ى مخرجات 

األبناء الطلبة.
ل���ن تدخ���ر  ال���وزارة  أن  الوكي���ل  أك���د  ب���دوره، 
جه���ًدا ف���ي توفي���ر أفض���ل خبراته���ا المهني���ة؛ 

لتعزي���ز جه���ود وزارة التربي���ة والتعلي���م ف���ي 
مج���ال تدري���ب معلم���ي الزراع���ة، مش���يًرا إلى 
أن���ه س���يتم ف���ي ض���وء ه���ذه المذكرة تش���كيل 
لجنة مش���تركة بين الطرفي���ن، ومتابعة تأهيل 
وتدريب المجموع���ات المختارة من المعلمين، 

وتصنيفه���ا وتحدي���د التدري���ب المناس���ب لكل 
فئة منه���ا وفًقا لمعايير فني���ة محددة، على أن 
تق���وم وكالة الزراعة والثروة البحرية بتصميم 
برنامج تدريبي عملي، مع دعم المش���اركين به 

النعيمي مع الطالبة نوران البلوشي من مدرسة اإليمان األولى على طلبة البحرينفي مواقع عملهم المختلفة.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

النعيمي: تشجيع المدارس الحكومية والخاصة على المشاركةلجنة مشتركة بين “التربية” و ”األشغـال” لمتابعة التأهيل

50 ألف طالب بحريني في تحدي القراءة تفـاهـم لتـدريـب مـعلمـي الـزراعـة

نتاج جديد من االستثمارات والرؤى التنموية
والللمللواصللات الكهرباء  وزيلللري  مللن  تهنئة  يتلقى  العهد  ولللي  سمو 

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من وزير ش���ؤون الكهرباء والماء 

عبدالحسين ميرزا بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي للعام 2018.

وفيما يلي نص البرقية:
س���يدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم���د آل خليف���ة ولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء حفظه 

هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد...

يش���رفني يا صاحب الس���مو أن أرف���ع إلى مقام 
س���موكم - حفظك���م هللا ورعاك���م. أس���مى آيات 
التهان���ي والتبري���كات بمناس���بة نج���اح الملتقى 
الحكوم���ي لهذا العام 2018، الذي يش���كل منبرا 
س���نويا مهما الس���تعراض م���ا تم إنج���ازه خالل 
المس���تقبلية ذات  الع���ام والخط���ط واأله���داف 
األولوي���ة للنه���وض بالقط���اع الحكوم���ي، والذي 
يع���د نموذج���ا يحت���ذى ب���ه للوص���ول إل���ى رؤية 
البحري���ن االقتصادي���ة 2030، وذلك حرصا من 
الحكوم���ة الموق���رة على أهمي���ة تكاتف الجهود 

والتطوير في األداء المؤسسي الحكومي.

صاحب السمو،
إن اهتمام س���موكم الكريم بدع���م هذا الملتقى، 
يأت���ي دون ش���ك إيمان���ا م���ن س���موكم بأهمي���ة 
االرتق���اء في العمل الحكوم���ي والتعاون المثمر 
بي���ن جمي���ع الجه���ات الحكومية، وال���ذي يصب 
في دعم مس���يرة التنمية الشاملة التي تشهدها 

مملكة البحرين.
ومتابع���ة  دع���م  م���ن  س���موكم  تبدون���ه  م���ا  إن 
مس���تمرة لمختل���ف المش���اريع خي���ر برهان على 
حرصكم بأن تكون المملكة نموذجا متميزا بين 
ال���دول، ويتجل���ى ذلك من خالل ما نش���هده من 
سلسلة من المشاريع التطويرية المهمة التي تم 
إنجازها على مختل���ف األصعدة تحمل رؤيتكم 
المستقبلية لخدمة المملكة، كما أن هذا الحرص 
من س���موكم يشكل تحديا حقيقيا للوصول إلى 

األهداف والتطلعات.
وإن���ه لمن دواعي س���رورنا في قط���اع الكهرباء 

والم���اء أن نفخ���ر بفوزن���ا بجائ���زة التمي���ز ف���ي 
التواص���ل م���ع العمالء، وليس ذل���ك إال دافعا لنا 
لب���ذل المزي���د من العط���اء، ومنكم نس���تمد حب 
التحدي وعش���ق اإلنج���از، منتهزا ه���ذه الفرصة 
للتعبي���ر ع���ن ش���كري وتقدي���ري لس���موكم عل���ى 
كل م���ا تبذلونه في رفعة اس���م مملكة البحرين، 
داعي���ا العل���ي القدي���ر أن يم���د س���موكم بموفور 

الصحة والعافية والسعادة.
كما تلقى ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجلس ال���وزراء برقية تهنئة من 
وزي���ر المواص���الت واالتصاالت كم���ال بن أحمد 

محمد بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي.
وفيما يلي نص البرقية: 

س���يدى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم ولي العهد 
نائ���ب القائد األعلى النائب األول رئيس مجلس 

الوزراء 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

يش���رفني يا س���يدي أن أرفع إلى مقام س���موكم 
الكريم أبلغ التهاني والتبريكات بمناس���بة نجاح 
الملتقى الحكومي 2018، الذي يجمعنا كل عام 
وإياك���م؛ للتع���رف على ما وصلت إليه مش���اريع 

المحاف���ل،  مختل���ف  ف���ي  المملك���ة  وإنج���ازات 
ومالمح المرحلة القادمة التي ستأس���س لنتاج 

جديد من االستثمارات والرؤى التنموية. 
وال يس���عني ف���ي ه���ذا المقام س���يدي س���وى أن 
أتقدم بالش���كر الجزي���ل لثقتك���م الغالية بجهود 
وزارة المواص���الت واالتصاالت، ومنحها جائزة 
التمي���ز ف���ي التواصل م���ع العمالء للع���ام الثالث 
عل���ى التوال���ي، مم���ا يش���كل انطالق���ة جدي���دة 
بمجهوداته���ا وعط���اء  االرتق���اء  نح���و  لل���وزارة 
فري���ق البحرين القائم عل���ى إنجازاتها الذي لوال 
متابعتك���م وتوجيهاتكم لم���ا كان لها أن تحظى 

بنيل شرف االرتقاء إلى مرحلة المنافسة. 
إن م���ا تبدونه س���يدي من اهتم���ام للوصول إلى 
النموذج المثالي لبحرين المس���تقبل بدا واضحا 
التطويري���ة  المش���اريع  سلس���لة  م���ن  ويتجل���ى 
المهم���ة التي ت���م إنجازها عل���ى مختلف الصعد 
تحم���ل بصم���ات رؤيتك���م المس���تقبلية لخدم���ة 
أبن���اء ش���عبكم ووعدتم وصدقت���م الوعد، فمنذ 
انط���الق رؤية البحري���ن االقتصادية 2030 عام 
2008 ونح���ن ن���رى عام���ا بع���د ع���ام بصماتك���م 
اإلصالحي���ة تتجل���ى بثقة وتس���ير في مس���ارها 

المأمول.

المنامة - بنا

330 طلبا على قائمة المصروفات التشغيلية
“اللللللوزاريلللللة اللللملللالللليلللة” تلللقلللرر إحللالللتللهللا للللفلللرق الللعللمللل الللسللت

في إطار متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، عقدت اللجنة الوزارية للش���ؤون المالية 
وضبط اإلنفاق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة اجتماعها 
أم���س اس���تعرضت خالل���ه أول قائم���ة من طلب���ات المصروف���ات التش���غيلية لل���وزارات والجهات 
الحكومي���ة )طلبات الش���راء(، وق���ررت الموافقة عل���ى إحالتها عن طري���ق وزارة المالية إلى فرق 

عمل المصروفات التشغيلية الستة.

وتأت���ي اآللي���ة المس���تحدثة التزام���ا بالتعمي���م 
ال���وزراء  مجل���س  رئي���س  نائ���ب  ع���ن  الص���ادر 
رئيس اللجنة الوزارية للش���ؤون المالية وضبط 
اإلنف���اق ف���ي 11 أكتوبر الجاري بش���أن ضوابط 
صرف المصروف���ات التش���غيلية، والمتمثلة في 
قي���ام ال���وزارات والجه���ات الحكومي���ة بإحال���ة 
طلباته���ا إلى وزارة المالية بع���د اتباع الضوابط 
الداخلي���ة المعتم���دة، وم���لء النم���وذج الخاص 
بالطلب���ات عل���ى النظ���ام المال���ي المرك���زي، ومن 
ث���م تق���وم وزارة المالي���ة بعرض الطلب���ات على 
اللجن���ة الوزارية للمراجعة األولية، لتقوم وزارة 

المالي���ة بعده���ا بإحال���ة الطلبات إل���ى فرق عمل 
المصروفات التشغيلية.

وخ���الل االجتم���اع، قدم���ت الوكي���ل المس���اعد 
للخدمات المالية المش���تركة بوزارة المالية ندى 
مصطفى، قائمة الطلب���ات التي بلغ عددها 330 
طلب���ا مقدما من 31 وزارة وجهة حكومية، منها 
153 طلب���ا أحي���ل لفري���ق المصاري���ف األخ���رى، 
و116 طلب���ا أحي���ل لفريق الس���فر والمواصالت، 
و32 طلب���ا أحي���ل لفريق نظ���م المعلومات، و20 
طلب���ا أحيل لفري���ق صيانة المبان���ي الحكومية، 
اإليج���ارات،  لفري���ق  أحيل���ت  طلب���ات  وس���بعة 

وطلبان أحيال لفريق المواد الطبية.
الطلب���ات  دراس���ة  بع���د  يت���م  أن  المق���رر  وم���ن 
للخدم���ات  المس���اعد  الوكي���ل  م���ع  بالتنس���يق 
المالي���ة المش���تركة ب���وزارة المالي���ة، أن تتس���لم 
ال���وزارة توصيات الفرق، ومن ث���م تعد التقارير 
الالزمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية 
للش���ؤون المالي���ة وضب���ط اإلنف���اق الت���ي تتخذ 
القرار النهائي بش���أنها إم���ا بالموافقة أو الرفض 

أو إعادة التقييم.

يش���ار إلى أن تقلي���ص المصروفات التش���غيلية 
لبرنام���ج  الس���ت  المب���ادرات  أح���د  للحكوم���ة 
الت���وازن المال���ي اله���ادف لتحقيق الت���وازن بين 
بحل���ول  الحكومي���ة  واإلي���رادات  المصروف���ات 
الع���ام 2022، وتعم���ل مبادرات���ه عل���ى اإلس���هام 
في اس���تدامة األوضاع المالية واس���تقرارها بما 
يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح 
صلب���ة؛  قواع���د  وترس���يخ  والمواط���ن  الوط���ن 

لضمان استدامة الموارد الوطنية.

الشيخ خالد بن عبدالله يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط اإلنفاق

المنامة - بنا
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راشد الغائب

تيار

ال قوة للقوس دون انحنائه  فرانز غريلبار . 

Û  دارت نقاش���ات حكومي���ة برلماني���ة قب���ل 9 أع���وام؛ لتطوير قان���ون الدفاع
المدن���ي الص���ادر بالع���ام 1990، ومن مالمحه تغيير مس���ماه إل���ى “الحماية 

المدنية”.
Û  وأبلغني المس���ؤولون يومها أنهم اس���تعانوا ببيوت خبرة عالمية، واطلعوا

على قوانين دول متقدمة، مثل بريطانيا وفرنس���ا؛ إلعداد مسّودة القانون 
الجديد.

Û  وأجهل أين وصلت المش���اورات بش���أن التشريع. وتذكرته عند قراءة قرار
خادم الحرمين الش���ريفين إنش���اء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة سمو 
ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء األمير محمد بن سلمان.

Û  تضم���ن الق���رار إلغ���اء مجلس الدف���اع المدن���ي، وتكليف المجل���س الجديد
إجراء تقويم ش���امل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد 
س���جل للبنية التحتية الحيوية وش���بكة معلومات االتصال، واإلطار العام 

إلدارة الكوارث . 
Û  ،م���ا أحوجنا إلعادة إنعاش األفكار الرائدة، والبناء على التجارب الناجحة

ومواكب���ة متطلب���ات الدولة العصري���ة؛ ألن القانون الناف���ذ  ركز على حماية 
المدنيي���ن ومنش���آتهم م���ن األخط���ار، بينما المطل���وب االنتقال م���ن مرحلة 
الدف���اع إلى مرحل���ة وضع تدابير للحماية المدني���ة، والوقاية من المخاطر 

والكوارث والتلوث بأنواعه.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعقيًب���ا عل���ى ما يت���م تداوله عبر وس���ائل التواصل االجتماعي، بش���أن تأخر صرف 
مخصص���ات عدد من طلبة كلية البحري���ن للمعلمين، أفادت إدارة العالقات العامة 

واإلعالم بوزارة التربية والتعليم بالتوضيحات التالية:

أواًل: أشارت الشكوى إلى أن مخصصات 
الطلبة لم تصرف لمدة 3 أشهر، في حين 
لم تبدأ الدراسة بالكلية المذكورة إال في 
النصف الثاني من ش���هر س���بتمبر 2018، 

أي قبل شهر ونص فقط.
ثانًي���ا: إن صرف ه���ذه المخصصات يتم 
كل 3 أش���هر، وليس بصورة شهرية، وهو 

مرتب���ط بانتظ���ام الطال���ب في الدراس���ة، 
حي���ث ال تت���م عملي���ة الص���رف إال بع���د 

تدقيق كشوف الحضور والغياب.
وعليه أكدت وزارة التربية والتعليم أنه 
ال يوجد أي تأخير في عملية صرف هذه 
المخصصات، وأن الوزارة مس���تمرة في 

صرفها وفًقا للنظام.

ال تأخير في مخصصات طلبة “المعلمين”

أظه���ر التقرير الس���نوي ال���ذي يصدره مركز تصنيف الجامع���ات العالمي تقدما غير مس���بوق لجامعة البحرين، 
حي���ث نش���ر المرك���ز أس���ماء أعلى 50 جامع���ة عربية، بع���د إجرائه تقييما ش���مل أكثر م���ن 1000 جامعة عربية 

خضعت جميعها هذا العام لمعايير فحص موحدة.

وقال رئي���س جامعة البحرين رياض حمزة في حفل حضره 
أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية والطلبة أمس “نتشرف 
أن نعل���ن الي���وم أن جامع���ة البحرين حققت تقدم���ا ملحوظا 
لترتيبها على مس���توى الجامعات العربية، لتكون ضمن أعلى 
3 % ترتيب���ا على مس���توى الجامعات العربي���ة، محتلة بذلك 
المرتب���ة 25 للع���ام 2018، متقدمة 17 رتبة في التصنيف في 
أقل من 3 سنوات، وبذلك أصبحت جامعة البحرين الجامعة 
األول���ى ف���ي التصني���ف على مس���توى الجامعات ف���ي مملكة 
البحرين، ومن ضمن أعلى 25 جامعة عربية، ومنافسة بقوة 

لجامعات عريقة في المنطقة.
وكان���ت جامع���ة البحرين احتلت الرتب���ة 31 في العام 2017، 

والرتبة 33 في العام 2016، و42 في العام 2015.
وق���ال حم���زة: “فخ���ورون أيضا ب���أن الجامعة حقق���ت إنجازا 

دولي���ا متقدم���ا بين الجامع���ات على مس���توى العال���م يتمثل 
بحصوله���ا عل���ى الرتب���ة 411 عالمي���ا م���ن بي���ن أكث���ر م���ن 25 
أل���ف جامعة معروفة عالميا، خضعت للتقييم بمعيار س���معة 
الخري���ج ل���دى أرب���اب العم���ل، حيث تس���لمت ش���هادة خاصة 
به���ذا الترتي���ب المتقدم م���ن جانب المدي���ر اإلقليمي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بمركز تصنيف 

الجامعات العالمي أشوين فرنانديز”.
وأوض���ح أن الجامع���ة أحدث���ت قف���زة نوعي���ة ف���ي تاريخه���ا 
ف���ي مج���ال إنت���اج األبح���اث العلمي���ة، حيث بلغ���ت األبحاث 
العلمي���ة المس���جلة ف���ي منصات البح���ث العالمي���ة لغاية اآلن 
من هذا العام، 188 بحثا علميا محكما منشورا في المجالت 
المصّنف���ة دوليا، وهو أعلى مس���توى لها م���ن األبحاث مقارنة 

بجميع السنوات الماضية منذ إنشاء الجامعة.

جامعــة البحريــن الـ25 بيــن 1000 جامعــة عربيـــة

رئيس جامعة البحرين يعلن التقدم 17 رتبة في التصنيف 
في أقل من 3 سنوات

بدور المالكي من الصخير

أكد رئيس جامعة البحرين رياض حمزة في “لقاء األسرة الواحدة” أمس  «
أن الجامعة تعيش مرحلة االنتقال إلى التحول الرقمي، ضمن توجهات 

الحكومة الرشيدة وخطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال حمزة في تصريح لـ “البالد” إن جامعة ستشهد هذا العام أكبر عدد  «

من الخريجين، حيث تضم أكثر من 27,400 طالب وطالبة في مختلف 
البرامج التعليمية، وإن هناك 23 ألف طالب تحت التخرج.

وأكد حمزة أن حصول الجامعة على مرتبة متقدمة عربيا هو فخر لنا  «
كبحرينيين بجامعتنا الوطنية، وهو يؤكد الجهد الكبير لكل العاملين في 

الجامعة الذين كانوا السبب الرئيس للنجاح والتفوق.

حمزة لـ “^”: ما تحقق فخر لنا

رئيس جامعة البحرين متحدثا إلى الصحافة

وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة المستمرة أسهمت في 
تش���جيع الم���دارس الحكومي���ة والخاصة على المش���اركة، 
مم���ا أدى إلى ارتفاع ع���دد طلبة البحرين المش���اركين من 
نح���و 18 ألف طال���ب وطالبة في ال���دورة األولى إلى أكثر 
م���ن 50 ألف���ا ف���ي ال���دورة الثالثة، نج���ح منه���م 4570 في 
اس���تكمال جمي���ع متطلبات المس���ابقة المتمثلة في قراءة 

وتلخيص 50 كتاًبا.
وتق���دم النعيم���ي بالتهنئ���ة للطالب���ة ن���وران عبدال���رؤوف 
البلوش���ي م���ن مدرس���ة اإليم���ان؛ بمناس���بة حصوله���ا على 
المرك���ز األول عل���ى طالب وطالب���ات البحري���ن، وتكريمها 
اليوم في هذا الحفل، منوها بالمشاركة السنوية المتميزة 
لطلب���ة البحرين من ذوي االحتياج���ات الخاصة، في إطار 

االهتمام بدمجهم في التعليم وفي األنشطة التربوية.
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تسليـم عقـود قسـائـم “شـرق الحـد”
بع��د اس��تكمال توصيله��ا بالخدم��ات األساس��ية وش��بكة البني��ة التحتي��ة

أعلـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر عن بـــدء إجراءات تســـليم عقـــود االنتفـــاع لـ 496 
مســـتفيدا من قســـائم مشـــروع مدينة شـــرق الحـــد، اعتبارا مـــن اليوم ولمدة أســـبوع، 
مفيدا بأن هذه الخطوة تأتي بعد اســـتكمال جهوزية القســـائم وتوصيلها بشبكة البنية 

التحتية والخدمات األساسية، بما يؤهل المواطنين للشروع في بناء وحداتهم.

وق���ال الحم���ر إن���ه وج���ه إدارة الخدم���ات 
اإلس���كانية إلى ضرورة تس���ريع وتس���هيل 
المواطني���ن،  عق���ود  تس���ليم  إج���راءات 
تماش���يا م���ع النهج الحكوم���ي وتوجيهات 
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعلى النائ���ب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة 

بهذا الشأن.
ج���اء ذل���ك عل���ى هام���ش مباش���رة الوزير 
إلجراءات التس���ليم بمعية وكيل اإلسكان 
خليف���ة،  آل  أحم���د  ب���ن  عب���دهللا  الش���يخ 

والوكيل المس���اعد للسياسات والخدمات 
اإلس���كانية خال���د الحي���دان، ومدي���ر إدارة 

الخدمات اإلسكانية سامي قمبر.
التس���ليم  إج���راءات  أن  الحم���ر  وبّي���ن 
ستش���تمل بداي���ة عل���ى تقدي���م محاض���رة 
التعميري���ة  االش���تراطات  كاف���ة  تتضم���ن 
ببن���اء  الخاص���ة  والهندس���ية  والفني���ة 
زي���ارة  ذل���ك  يعق���ب  أن  عل���ى  القس���ائم، 
المواطني���ن للموقع ومعاينة القس���ائم من 
خ���ال مهندس���ين م���ن ال���وزارة، وس���يتم 
التوقيع على العقود بعد ذلك مباشرة في 

الموقع.
وقال إن خطوة تس���ليم قس���ائم مش���روع 

مدينة ش���رق الحد تأتي تزامنا مع الجهود 
المكثف���ة الت���ي تق���وم به���ا ال���وزارة إلنهاء 
الخاص���ة  واألعم���ال  اإلنش���ائية  األعم���ال 
بالبني���ة التحتي���ة في المرحل���ة األولى من 
المدينة؛ تمهيدا لبدء التشغيل التدريجي 

لها وتسكين المواطنين بها. 

أكد وزير اإلسكان أن خطوة تسليم  «
عقود قسائم شرق الحد تمثل إنجازا 

جديدا؛ كون ذلك مؤشرا على تقدم 
نسب اإلنجاز في مدينة شرق الحد، 
فضال عن تلبية تلك القسائم لعدد 

كبير من الطلبات اإلسكانية المدرجة 
على قوائم االنتظار.

جانب من تسليم عقود االنتفاع بقسائم مدينة شرق الحد

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الداخلية

أثار وفاة رئيس الشؤون القانونية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية )سابقا( عبدهللا الجودر وزوجته بفعل ماس كهربائي بسخان 
الماء منزلهم الكائن في منطقة البسيتين موجة من التساؤالت حول سبل الوقاية من التسرب الكهربائي عبر سخان المياه.

اإلرش����ادات  م����ن  ع����ددا  “الب����اد”  وتنش����ر 
الوقائية المنش����ورة على موقع إدارة الدفاع 
المدن����ي ب����وزارة الداخلي����ة لتجن����ب حوادث 
س����خانات المي����اه الكهربائي����ة، حيث أوصت 
إل����ى  الم����اء  م����ن وص����ول  التأك����د  بض����رورة 
الس����خان باس����تمرار وعزل التي����ار الكهربائي 

عن السخان عند انقطاع الماء. 
وحث����ت عل����ى تنظي����ف الس����خان وصيانت����ه 
الدورية خصوصا صمام األمان والتأكد من 
عمله، وضبط درجة الحرارة داخل السخان 
بواس����طة المنظ����م عل����ى أقل م����ن 70 درجة 

مئوية.
أماك����ن  ف����ي  الس����خان  إل����ى وض����ع  ودع����ت 
مفتوح����ة، ووضع واقي حول الس����خان في 
أماكن مفتوحة، ووضع واقي حول السخان 
لحمايته من المؤثرات الخارجية المختلفة.

أم����ا إدارة الدف����اع المدني بالمملك����ة العربية 
الس����عودية فق����د أكدت ف����ي كتيبه����ا بعنوان 
“نح����و من����زل آم����ن” عل����ى ض����رورة أن يكون 
السخان محتويا على جميع أجهزة الوقاية 

والمراقب����ة، والتأك����د م����ن وصول الم����اء إلى 
السخان، إلى جانب التأكد من كفاءة منظم 
الحرارة، وتنظيف وعاء السخان قبل فصل 

الشتاء.

صـــرح المديـــر العـــام للتفتيش واألمـــن الجمركي بأن شـــؤون الجمارك، أشـــرفت على إنهاء جميـــع اإلجراءات المتعلقـــة باإلدخال 
المؤقت للمعدات المتعلقة بفعالية تجارب قيادة البورش والتي تنظمها حلبة البحرين الدولية في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 2 

نوفمبر 2018 حيث يتواجد ضباط الجمارك في حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات.

وأضاف أن مش����اركة ش����ؤون الجمارك تأتي 
ضمن صميم عمله����ا اليومي، إذ تم تخليص 
الب����ورش  بس����يارات  المتعلق����ة  المع����دات 
بالمكت����ب الخاص لش����ؤون الجم����ارك بحلبة 
البحري����ن الدولي����ة، وبلغ عدد الط����رود التي 
ق����ام بتخليصه����ا موظف����و ش����ؤون الجم����ارك 
)369( ط����ردا تزن 79,128.00 بمبلغ إجمالي 
تخصي����ص  وت����م  دين����ارا،   1,762,945,37
4 ضب����اط جم����ارك مقس����مين عل����ى 4 نوبات 

متواجدين بالحلبة.
يذك����ر أن إح����دى مهم����ات ش����ؤون الجمارك، 
إنج����اح  ف����ي  الكبي����رة والفعال����ة  المس����اهمة 
كل م����ا ه����و داعم القتصاد مملك����ة البحرين، 
وتأتي المشاركة ضمن سلسلة من الفعاليات 

المهمة التي تقام على أرض المملكة.
تخليص المعدات المتعلقة بسيارات البورش بالمكتب الخاص لشؤون الجمارك 

ينصح بوضع السخان في أماكن مفتوحة

التأكد من عمل وصيانة صمام األمان وعزل التيار عند انقطاع الماء “الجمارك” تشارك في إنهاء إجراءات “تجارب قيادة البورش”

وفاة الجودر ترفع وعي التعامل مع السخانات تخليص 369 طردا ب 1.7 مليون دينار

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

الش���يخ  العاصم���ة  محاف���ظ  أك���د 
هش���ام ب���ن عبدالرحم���ن آل خليف���ة 
ووزارة  المحافظ���ة  تبن���ي  أن 
مدين���ة  المنام���ة  لبرنام���ج  الصح���ة 
صحي���ة يس���هم في تقوي���ة الروابط 
مفاهي���م  وترس���يخ  االجتماعي���ة 
أن  موضح���ا  والتعاي���ش،  التع���اون 
ه���دف الجمي���ع أن تصب���ح منطق���ة 
أم الحص���م نقطة انط���اق البرنامج 
مثاال يحتذى بها بين دول المنطقة.

وأض���اف أنه ال يخف���ى على الجميع 
المقوم���ات األساس���ية الت���ي تتمت���ع 
به���ا منطق���ة أم الحص���م، م���ا أهله���ا 
البرنام���ج،  انط���اق  نقط���ة  لتك���ون 
بفض���ل توف���ر بني���ة تحتي���ة مائمة 
من شوارع وصرف صحي وكهرباء 
ف���ي المنطق���ة، إضاف���ة إل���ى عدي���د 
م���ن المراك���ز الصحي���ة والرياضي���ة 
واالجتماعية والثقافية ومؤسسات 

المجتمع المدني متعددة األنشطة.

هيئ���ة  م���ن  عبدالمل���ك  اليازي���ة  ش���اركت 
البحري���ن للثقاف���ة واآلثار في ورش���ة عمل 
ش���به إقليمية ع���ن توثيق الت���راث الثقافي 
غير المادي في دول مجلس التعاون، التي 
أقيمت في معهد الشارقة للتراث، وقدمت 
ورقة بعنوان “الت���راث غير المادي... البقاء 

أو االستدامة”.
وتطرقت عبدالملك في ورقتها إلى صناعة 
إحي���اء  إع���ادة  مش���روع  وفك���رة  الفخ���ار، 
واحدة من أقدم الحرف الموجودة، والتي 

اش���تهرت به���ا البحري���ن، وتتضم���ن إنش���اء 
منص���ة تفاعلي���ة إلكترونية بحيث يس���اهم 
المش���اركون في تصمي���م المنتجات وقطع 
الفخ���ار فيم���ا يق���وم بتنفيذه���ا الحرفي���ون 

بتقنيات ثاثية األبعاد.
كذل���ك تناولت مش���روع التاريخ الش���فهي، 
وطني���ة  ش���خصيات  اس���تضافة  وفك���رة 
وط���رح األس���ئلة عليهم وتس���جيل المقابلة 
م���ع ش���ركة إنتاج متخصص���ة؛ ليتم حفظها 

في أرشيف مصور. اس���تقبل وزير ش���ؤون الكهرباء والماء 
عبدالحس���ين مي���رزا بمكتب���ه وف���ًدا من 
بعثة صندوق النق���د الدولي الذي يزور 
ا برئاس���ة بيكاس جوش���ي  المملكة حاليًّ

وعدد من المسئولين.
وق���ّدم الوزي���ر مي���رزا عرًض���ا للوفد عن 
أه���م المش���اريع الحالي���ة والمس���تقبلية 
والطاق���ة  والم���اء  الكهرب���اء  بقط���اع 
المتج���ددة ف���ي البحري���ن واإلنج���ازات 
القطاع���ات،  تل���ك  ف���ي  الت���ي تحقق���ت 

للتع���اون  اس���تعداده  الوزي���ر  وأب���دى 
م���ع صن���دوق النق���د الدولي بم���ا يخدم 
ويع���ود  الوطن���ي  االقتص���اد  مصلح���ة 

بالنفع والفائدة على المملكة.
بعث���ة  وف���د  أع���رب  آخ���ر،  م���ن جان���ب 
ش���كره  ع���ن  الدول���ي  النق���د  صن���دوق 
وتقديره لوزير ش���ؤون الكهرباء والماء 
على م���ا تم مناقش���ته في اللق���اء الذي 
أس���هم في التع���رف على الوض���ع العام 

للكهرباء والماء في البحرين.

“أم الحصم”... المدينة الصحية

الفخار بتقنيات ثالثية األبعاد

تعاون بين “الكهرباء” و ”النقد”

محاربــة البطالــة والفقــر والتمييــز
العمل ب���أس���واق  ل��ارت��ق��اء  ال���دول���ي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ح��م��ي��دان: 

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل 
حميدان، وفد مملكة البحرين المشـــارك في اجتماعـــات الدورة لــ)334( لمجلس إدارة منظمة 
ـــا في جنيف بسويســـرا، خالل الفتـــرة 25 أكتوبـــر - 8 نوفمبر  العمـــل الدوليـــة، المنعقـــدة حاليًّ

المقبل.

وتش���ارك مملك���ة البحري���ن في ه���ذا االجتماع 
المش���اركة  المملك���ة  تتول���ى  حي���ث  الدول���ي 
ف���ي اإلش���راف عل���ى سياس���ات وبرام���ج عمل 
المنظم���ة بع���د أن ت���م انتخابها، بإجم���اع دول 
العال���م، عض���ًوا أصي���اً بمجل���س إدارة منظمة 
العمل الدولية عن فريق الحكومات لمجموعة 
دول آس���يا والباس���يفيك في االنتخابات التي 
جرت في يونيو 2017، ما عكس ثقة المجتمع 
البحري���ن وإنجازاته���ا عل���ى  الدول���ي بجه���ود 

الصعيد العمالي.
البحري���ن  مملك���ة  ح���رص  حمي���دان  وأك���د 
عل���ى اس���تثمار عضويته���ا ف���ي أعل���ى هيئ���ة 
إش���رافية بمنظم���ة العم���ل الدولي���ة م���ن أج���ل 

دع���م أهداف وبرامج المنظم���ة الدولية ودعم 
قضايا وتوجه���ات الدول العربية واآلس���يوية 
واألعضاء في المنظمة وتمكينها من مواجهة 
ع���ن  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  التحدي���ات 
طري���ق ضمان العمل الائ���ق ومحاربة البطالة 
ف���ي  األممي���ة  األه���داف  يحق���ق  بم���ا  والفق���ر 
التع���اون  وتعزي���ز  العم���ل  بأس���واق  االرتق���اء 
بي���ن أط���راف اإلنتاج وص���والً إل���ى المزيد من 
الش���فافية وتطبي���ق العدال���ة االجتماعية على 

أسس المقررات الدولية. 
ولفت الوزير إلى أن تطوير بيئة العمل وتعزيز 
الش���راكة بين أطراف اإلنتاج، والمساهمة في 
مكافح���ة البطال���ة وتعزي���ز التنمي���ة البش���رية 

ومحارب���ة التمييز ف���ي بيئة العم���ل واالهتمام 
ب���دور منظم���ات أصح���اب العم���ل والمنظمات 
العمالي���ة، تعد م���ن أهم المحاور الت���ي تتبناها 
منظم���ة العم���ل الدولي���ة، مؤك���ًدا أهمي���ة دور 
البحري���ن عل���ى ه���ذا الصعي���د، خاص���ة وأنه���ا 
تع���د من ال���دول الرائدة والغنية ف���ي تجربتها 

العمالية المتميزة.

االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  وخت���م 
تصريح���ه بالقول، أن مملكة البحرين س���تعزز 
م���ن خال مش���اركتها العاقة بي���ن المجموعة 
العربية واآلسيوية بالمنظمة مع مختلف دول 
العال���م لتب���ادل التج���ارب الناجح���ة، حيث إن 
تع���دد التج���ارب الناجحة وتنميته���ا وتعميقها 
ا. ا ودوليًّ يصب في مصلحة أسواق العالم قاريًّ

وزير العمل مترئًسا وفد البحرين باالجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة خارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحريـــن التفجير االنتحـــاري الذي وقع في 
شـــارع الحبيب بورقيبة بمدينة تونس بالجمهورية التونســـية، وأســـفر عن 
إصابـــة عدد مـــن رجال األمـــن وأحد المدنييـــن، متمنية للمصابين الشـــفاء 

العاجل.

تضام���ن  الخارجي���ة  وزارة  وأك���دت 
الجمهوري���ة  م���ع  البحري���ن  مملك���ة 
مواجه���ة  ف���ي  الش���قيقة  التونس���ية 
اإلره���اب ودعمه���ا لكل ما في���ه أمنها 

واس���تقرارها، مش���ددة عل���ى موق���ف 
مملك���ة البحري���ن الثاب���ت والراف���ض 
والتط���رف  العن���ف  أش���كال  لكاف���ة 

واإلرهاب ومهما كانت دوافعه.

البحرين تستنكر التفجير في تونس

Û  إلى وزارة التربية والتعليم الموقرة. وصلتني رسالة من مواطن
بحرين���ي )ح .ش( خّري���ج تربية رياضية ويقول في الرس���الة إنه 
خّري���ج تربي���ة رياضية، “ومنذ تس���ع س���نوات ينتظ���ر الوظيفة”، 

ا.  ومستمر في تمثيل البحرين دوليًّ
Û  بدوري أرسلت له عبر اإليميل إرسال شهاداته، وكل ما يلزم في

ذلك إلرسالها للتربية. 
Û  بالطب���ع ه���ذه عّين���ة، ولكن���ي أمتل���ك عين���ات أخ���رى لمواطني���ن

تواصلت معهم، ويمتلكون شهادات ثبوتية على ما يمتلكون من 
مؤهات، وما زالوا عالقين في المنازل با وظيفة.

Û  بإم���كان وزاراتنا خصوًصا في ظل الهرولة التقاعدية اس���تيعاب
الخريجي���ن العاطلي���ن، وصناع���ة س���عادة آلالف م���ن الخريجين 
الذي���ن م���ا زال���وا يبحث���ون ع���ن بصي���ص أم���ل ف���ي ه���ذه الحياة 

والوصول إلى حياة مستقرة. 
Û  إن مل���ف الخريجي���ن العاطلي���ن يمكن اس���تيعاب ج���زء كبير منه

ف���ي ظ���ل اس���تراتيجية الحكوم���ة، والعمل الدؤوب ف���ي صناعة 
مش���اريع اس���تثمارية أو عبر اس���تيعابهم في الوظائف الش���اغرة 
ف���ي الحكوم���ة، وبذلك نس���تطيع إنج���اح ملف مهم م���ن الملفات 

الوطنية. 
Û  فل���و أّنا قمنا بحصر عدد الوظائف التي يش���غلها أجانب وبإمكان

بحرنته���ا في القطاع الخ���اص والعام ووضعنا اس���تراتيجية في 
ذلك سنستطيع حل جزء كبير من هذا الملف. 

Û  .إنه ملف إنساني ووطني بامتياز
Û  أتمنى ختاًما من الوزارة بعد الحصول على أوراق هذا المواطن

توظيفه مع الشكر الجزيل.

البطالة 
والحلول

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com



أش���اد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين أحمد البنا بكل الجهود المخلصة التي تقدمها الحكومة الرش���يدة 
بتوجي���ه ومتابع���ة م���ن لدن رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، والت���ي تصب في توفير 
وتطوير وتقديم كل الخدمات المجتمعية والتنموية لكبار الس���ن والمس���نين. كما أعرب عن تقديره للدعم المس���تمر من الرئيس 
الفخري للجمعية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ألنشطة وفعاليات الجمعية، مؤكدا أن سموه يقدم دروسا في العطاء 
والعم���ل اإلنس���اني. وأك���د أن الحكوم���ة تعمل جاه���دة على توفير أفض���ل الخدمات المقدم���ة لهم، ومنها عل���ى وجه الخصوص 
الخدمات الطبية والصحية، والبرامج المجتمعية التي تصب في جودة صحة المس���ن، والتي تعد من األولويات التي تس���عى 
الحكوم���ة؛ لتعزيزه���ا.  وأض���اف وهذا ما تعم���ل الحكومة عليه بوجود أكثر من 12 مركزا للرعاي���ة النهارية في جميع محافظات 
البحرين، والعمل المتواصل على زيادة عدد هذه المراكز، لتتمكن أكبر ش���ريحة من كبار الس���ن البحرينيين من االس���تفادة من 

الخدمات التي تقدمها لهم جميعا وعلى مدار العام.

يوم المسن 

جاء ذلك في تصريحات لـ “البالد” على 
هامـــش االحتفال الـــذي أقامته جمعية 
بمناســـبة  الوالديـــن  لرعايـــة  البحريـــن 
“يـــوم المســـن” العالمـــي الســـن، برعاية 
كريمة من شركة يوسف بن أحمد كانو، 
فـــي صالـــة جاســـم الزيانـــي بالمحـــرق، 
وبحضور الوجيه نبيل خالد كانو راعي 
الحفـــل، وعضو غرفة تجـــارة وصناعة 
البحرين عارف هجرس، ونائب رئيس 
اللجنة الوطنية للمســـنين األمين العام 
حســـن  الخيريـــة  البحريـــن  لجمعيـــة 
كمال وأعضـــاء مجلس أدارة الجمعية، 
مـــن  ومســـنة  مســـن   200 وبمشـــاركة 
اآلبـــاء واألمهات من أعضـــاء الجمعية 

وأسرهم.

برامج وفعاليات متواصلة 

وأكـــد البنـــا أن الجمعيـــة تنظـــم العديد 
مـــن الفعاليـــات المتخصصـــة ألعضائها 
مـــن  الهـــدف  أن  مبينـــا  ومنتســـبيها، 
البرامـــج، هـــو التركيـــز علـــى فئـــة كبار 
البســـمة  لرســـم  أعضائهـــا  مـــن  الســـن 
والبهجـــة علـــى وجـــوه وقلـــوب هـــذه 
الفئة المهمة لدينـــا جميعا، والتأكيد أن 
الخير مازال راسخا لدى أبناء البحرين 
جميعـــا، والتأكيـــد علـــى أن كبار الســـن 
مـــن آبائنا وأمهاتنا هـــم فخر لنا جميعا، 
وأن تكريمهم واالحتفاء بهم، هو جزء 
بســـيط مـــن رد الجيـــل لهـــم ولدورهـــم 

المضيء في حياتنا. 

شكر لرعاية الوالدين 

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وتوجـــه 
لرعاية الوالديـــن، وكل أعضاء مجلس 
الجمعيـــة  ومنتســـبي  الجمعيـــة  إدارة 
بأخلـــص  والمســـنات،  المســـنين  مـــن 
الدعاء لرئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، الراعي األول للخيـــر والعطاء 
الـــذي  األول  والمـــدرس  بالبحريـــن، 
علمنـــا دروســـا بالوفـــاء والعطـــاء لهذه 
الفئـــة التـــي ســـخرت روحهـــا وحياتهـــا 
مـــن أجل البحرين، والى ســـمو الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة، ودعمـــه وجهوده في 
دعـــم الجمعية ورعاية المســـنين، وإلى 
الرئيـــس الفخـــري للجمعيـــة، محافـــظ 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
آل خليفـــة؛ ألنهم مـــن قدموا كل الدعم 

لنا من بداية مشوارنا في الجمعية.

قيم راسخة 

أكد البنا أن رعاية وحضور الوجيه نبيل 
كانو لهذا االحتفال بمناسبة يوم المسن، 
يعكس االهتمام الكبير للشركة وإدارتها 
بالشـــراكة المجتمعية عامة وكبار السن 
خصوصـــا، وتؤكد القيم الراســـخة لهذه 
العائلـــة العريقة “عائلـــة كانو الكرام” في 

دعم ورعاية كبار السن.

تكريم آبائنا 

وأوضـــح البنا، أن االحتفال بيوم المســـن، 
إنمـــا هـــو تكريم آلبائنـــا وأمهاتنـــا، وتقدير 
وخدمـــة  أبنائهـــم،  لخدمـــة  قدمـــوه  لمـــا 
وطننـــا الغالـــي البحرين، فلهـــم منا جميعا 
الدعـــوات الصادقـــة أن يمتعهـــم هللا  كل 
بالصحة والعافية، وأن يوفقهم لكل خير.

شمة تغني 

وخـــالل تكريـــم أحـــد فنانـــات البحريـــن 

األوائل، المطربة شـــمة ســـالم، طلب منها 
المســـنون، أن تغني لهم أغنيتها الشهيرة 
“هـــال باللـــي لفاني يا هال بـــه”، فغنتها لهم 
بصوت “مازال جميال، وإن أتعبه الزمن”.

تغنى بعدها المســـنون بالوطن وصاحب 
الـــذي  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
يعـــود الفضـــل لـــه فيمـــا يتمتعـــون به من 
رعاية واهتمام بفضـــل برامج الحكومة، 
والسياســـة االجتماعيـــة الحكيمـــة التـــي 
تعد منهجـــا لرعاية اآلبـــاء واألمهات في 

بلدنا الغالي.

صورة جماعية

البنا يكرم كانو

مجلس اإلدارة

سمو رئيس الوزراء الراعي األول للخير والعطاء بالبحرين
للمس��نين الخدم��ات  أفض��ل  توفي��ر  ف��ي  الحكوم��ة  جه��ود  نق��در   :”^“ ل���  البن��ا 

قام بعدها الوجيه نبيل  «
خالد كانو بتكريم المسنين، 

وتقديم الهدايا لهم، ثم 
طلب المسنين بصورة 

جماعية مع رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة، وراعي 
الحفل والحضور من 

الشخصيات التي شاركت 
بحضور الحفل، لكي تكون 
ذكرى لهم بهذه المناسبة.

تكريم المسنين 

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين بالجهود الخيرة  «
لشركة يوسف بن أحمد كانو؛ بوصفها شركة وطنية، أسست لشراكة 

إستراتيجية قائمة وممتدة لخدمة ورعاية كل فعاليات ومؤسسات الوطن 
الغالي، خصوصا شريحة كبار السن، رامية في عملها إلى تعزيز اللحمة 

الوطنية والتسامح وزرع معاني الخير والعطاء، معربا عن شكره للشركة 
والقائمين عليها في تنظيم االحتفالية التي تقام بمناسبة يوم المسن.

شكًرا للوجيه كانو

ووجه رئيس جمعية البحرين لرعاية الوالدين أحمد البنا، وأعضاء مجلس  «
اإلدارة، ومنتسبي الجمعية من اآلباء واألمهات، رسالة شكر وإجالل وتقدير 
وامتتنان من خالل “البالد” للرئيس الفخري للجمعية محافظ الجنوبية سمو 

الشيخ خليفة بن علي آل خليفة؛ على جهوده ودعمه المستمر للجمعية 
ولهم، مهنئين سموه بالنجاح الكبير والعالمي الذي حققته جائزة سموه 
للعمل الخيري “الوفاء ألهل العطاء” في نسختها العاشرة، والتي أقمت 

تحت رعايته الكريمة، وكرمت رواد العمل التطوعي والخيري واإلنساني 
ولكل من ساهم وساند في سبيل الرقي بالرعاية المتميزة للمسنين، ووفق 

رؤية سموكم الثاقبة والتي تتطلع إلى دور بارز لجمعية البحرين لرعاية 
الوالدين، ونحو مزيد من الريادة واالرتقاء باألعمال الخيرية والتطوعية 

واإلنسانية. 

رسالة المسنين

أعرب رئيس جمعية البحرين لرعاية الوالدين عن جل شكره وتقديره لما قدمته شركة يوسف بن أحمد كانو من تكريم  «
لمنتسبي الجمعية من اآلباء واألمهات من المسنين، والذي أدخل الفرحة والسعادة في نفوسهم وقلوبهم، موصال 

شكره الجزيل إلى عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عارف أحمد هجرس، وإلى نائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، 
األمين العام لجمعية البحرين الخيرية الوجيه حسن كمال؛ لدعمهم لفعاليات ونشاطات الجمعية بصورة متواصلة.

شكر للجميع 

قدمت بعدها قصائد شعرية، أشادت بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ورعايته هذه الفئة، وتغنت بالوفاء  «
والحب تجاه هذه الفئة، العزيزة على نفوسنا.

قصائد شعرية 

أكد الوجيه نبيل خالد كانو أن دعم الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بكبار السن، واالحتفاء بكبار السن يعكس صدق المشاعر  «
اإلنسانية النبيلة التي تغمر نفوسنا جميعا في شركة كانو، وفي نفوس جميع البحرينيين.

وأردف أن االحتفاء وتقدير هذه الشريحة من المجتمع، هو تقدير واستذكار لدورهم وجهودهم وعملهم في التأسيس لتاريخ  «
البحرين الراسخ في أرواحنا وقلوبنا كأبناء مخلصين لوطننا الغالي، يجب علينا جميعا تقديرهم وتكريمهم وشكرهم، عرفانا لما 

قدموه من أجل وطننا الغالي، وهو دليل على رقي مجتمعنا في تعامله مع هذه الشريحة من أبناء البحرين.

كانو والمشاعر الصادقة 

الوجيه نبيل كانو: حريصون 
على دعم الجمعيات 

المهتمة بالمسنين

البنا: “يوسف كانو” أسست 
شراكة إستراتيجية لرعاية 

الفعالية الوطنية

نقدر دعم وعطاء سمو 
الشيخ خليفة بن علي 

ل� “رعاية الوالدين”
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بدور المالكي من المحرق 

أحمد البنا الوجيه حسن كمال

نبيل كانو وحسن كمال يتابعان تكريم المنتسبات تكريم الفنانة شمة

صورة جماعية أثناء التكريم
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لم يحضر، ولم تحضر محاميته. «
وطلب نادر سابقا صورة ضوئية من كشف العضوية الحديث  «

لجمعية الوفاق المنحلة قضائيا والذي يثبت عضويته. 
واعترض مستشارو جهاز قضايا الدولة على التشكيك 

بمعلوماتها، وأن اسم نادر موجود بكشوف العضوية.
الحجز للحكم اليوم )األربعاء( « قدم محمد خيامي  «

مستندات جديدة يخلص 
فيها إلى أن موقع االقامة 

الفعلية للنائب عيسى 
الكوهجي خارج الدائرة 

)الحالة(، وطاعنا بمستند 
التحريات الذي أثبت اقامة الكوهجي بالدائرة.

ورد مستشارو جهاز قضايا الدولة أن مستند التحريات  «
رسمي، ومعد من موظف عام، وال يجوز الطعن بمحتواه.

الحجز للحكم اليوم )األربعاء(. «

دفع محاميه عبدالرحمن  «
غنيم بأن قانون مباشرة 

الحقوق السياسية ال 
يشترط بالمرشح للبرلمان 

سوى أن يكون مقيدا 
بجدول الناخبين، أما 
شرط اإلقامة العادية 

وليس الفعلية، فشرط 
إلدراج االسم بجداول الناخبين. وذكر إن ليس من 

المنطق أن ُيشطب مترشح شغل مقعد نيابي عن دائرة 
مثلها  لوجود تحريات بعدم اإلقامة العادية بالدائرة ألن 

ذلك يترتب عليه بطالن ترشيحه للدورات السابقة وعدم 
دستورية تشكيل مجلس النواب وما صدر عنه من قوانين.  

واعتبر طلب لجنة العاصمة اإلشرافية، لمديرية أمن  «
العاصمة، بعمل تحريات عن المترشحين، وإقامتهم 

بالمنطقة، التي يترشح عنها، بدعة قانونية انتخابية، 
وخروجا عن اختصاص اللجنة االشرافية.

الحجز للحكم اليوم )األربعاء( «

ذكرت مريم مدن أنها  «
قدمت اعتراضا ضد 

منافسها بالدائرة الثانية 
عشرة بالشمالية محمود 

مكي البحراني، وأن 
اللجنة االشرافية رفضت 

االعتراض. 
وأثبتت التحريات  «

األمنية أن البحراني 
يسكن بالبيت الذي ترشح عنه بالدائرة. 

وطعنت مدن بقرار اللجنة، ومشيرة إلى أن البحراني  «
يسكن في منطقة عالي وليس بمنطقة بالدائرة. 

وبينت أنها استفسرت عن البحراني بالمنطقة، وما  «
إذا يعرفونه أو ال، وأجمعوا على أنهم ال يعرفونهم 

وشخصية غير اجتماعية.
الحجز للحكم اليوم )األربعاء( «

دفع محاميه عبدالرحمن  «
غنيم بأن قانون مباشرة 

الحقوق السياسية ال 
يشترط بالمرشح للبرلمان 

سوى أن يكون مقيدا 
بجدول الناخبين، أما 
شرط اإلقامة العادية 

وليس الفعلية، فشرط 
إلدراج االسم بجداول الناخبين. وذكر إن ليس من 

المنطق أن ُيشطب مترشح شغل مقعد نيابي عن دائرة 
مثلها  لوجود تحريات بعدم اإلقامة العادية بالدائرة 

ألن ذلك يترتب عليه بطالن ترشيحه للدورات السابقة 
وعدم دستورية تشكيل مجلس النواب وما صدر عنه من 
قوانين.  واعتبر طلب لجنة العاصمة اإلشرافية، لمديرية 
أمن العاصمة، بعمل تحريات عن المترشحين، وإقامتهم 

بالمنطقة، التي يترشح عنها، بدعة قانونية انتخابية، 
وخروجا عن اختصاص اللجنة االشرافية.

الحجز للحكم اليوم )األربعاء(. «

ذكرت أن لجنة العاصمة لم تبلغها بأنها مشطوبة من الترشيح عن  «
الدائرة الثانية، ولكنها فوجئت بذلك من بعد قراءة خبر لصحافي 

وتلقيها اتصاال من القسم المعني.

حجزت المحكمة المختصة بنظر الطعون االنتخابية مجموعة كبيرة من القضايا للحكم بها بجلسة اليوم )األربعاء( 
الموافق 31 أكتوبر 2018، وسيكون القرار الصادر من المحكمة نهائيا وغير قابل للنقض، سواء بإدراجهم بكشف 

المترشحين أو إسقاطهم منها، ومن أبرز من نظرت المحكمة طعونهم اليوم ما يأتي:

هشام مبارك عبدالرحمن الدوسري ضد يوسف محمد  «
الحادي وغيره.

ثابت علي المطاوعة ضد لجنة الجنوبية وغيرها. «
عادل حسن العجيمي ضد لجنة الشمالية وغيرها. «

خالد خليفة الدوسري ضد عيسى يوسف الدوسري  «
وغيره.

أسامة محمد المال ضد لجنة المحرق. «
دينا اللظي ضد عالء أبوعلي وابتسام هجرس وغيرهما. «

قدم مذكرة تخلص الى خلو سجله من أّي قضية جنائية. «
الحجز للحكم اليوم )األربعاء( «

قدم مستشارو جهاز قضايا الدولة مذكرة تحريات  «
أمنية تثبت عدم سكن النائب نبيل البلوشي بعاشرة 

العاصمة. ولم يحضر البلوشي للجلسة الثانية على 
التوالي بعكس منافسه علي اسحاقي.

حجز القضية للحكم بجلسة اليوم )األربعاء(. «

قّدمت فاطمة القطري مذكرة رد، وكذلك محامي محمد  «
عبدالعزيز شهاب.

وقرر القاضي حجز القضية للحكم. «
الحجز للحكم اليوم )األربعاء(. «

قدم المحامون مذكرة رد. «
الحجز للحكم اليوم )األربعاء(. «

قدم محاميه مذكرة  «
رد على مذكرة البلدية 
فاطمة القطري وجهاز 

قضايا الدولة.
الحجز للحكم اليوم  «

)األربعاء(.

لم يحضر الجلسة، وقرر القاضي حجزها للحكم. «
الحجز للحكم اليوم )األربعاء(. «

لم تجر مناقشات أثناء عرض الموضوع. «

قدم محمد حس���ن الع���رادي مذكرة دفاعه أمام المحكم���ة المختصة بنظر الطعون 
االنتخابي���ة، مفن���دا إصراره���ا عل���ى اعتب���اره عضوا بجمعي���ة وعد المنحل���ة، والتي 

استقال منها، وقّدم ما يفيد ذلك.

وذكر أنه استقال من الجمعية بأكتوبر 
حم���الت   3 قيادت���ه  بس���بب   2006
“وع���د”  لقائم���ة  لمنافس���ين  انتخابي���ة 
االنتخابية، وهم: عثمان ش���ريف ضد 
سامي س���يادي بعراد، وزهراء مرادي 
بقالل���ي،  النعيم���ي  عبدالرحم���ن  ض���د 
ورضوان الموسوي ضد إبراهيم كمال 

الدين بالمنامة والنعيم.
وق���ّدم للقاض���ي نس���خة أصلي���ة م���ن 

 2014 س���بتمبر  ف���ي  مؤرخ���ة  إف���ادة 
المكت���ب  س���ر  أمي���ن  باس���م  مذيل���ة 
السياس���ي للجمعي���ة المنحل���ة جعف���ر 
الصميخ تفيد بأنه غير مس���جل لديها 
ضمن أس���ماء أعضاء الجمعية. ولفت 
إلى أن ه���ذه اإلف���ادة اعتمدتها وزارة 
إلج���ازة  والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون 
رئاس���ته مركز شباب عراد، إذ تشترط 
أنظم���ة ال���وزارة ع���دم تول���ي أعض���اء 

الجمعي���ات السياس���ية قي���ادة األندية 
والمراكز الشبابية.

وبين أن آخر تحديث بأسماء األعضاء 
أرسلته الجمعية المنحلة بالعام 2011 

لوزارة العدل لم يتضمن اسمه.
ونب���ه إل���ى أن ق���رار الجمعي���ة بالع���ام 
2014 مقاطع���ة االنتخاب���ات النيابية، 
والمعل���ن  الش���خصي  موقف���ه  بينم���ا 
المش���اركة، وذلك ال يستقيم مع قراره 
بالمشاركة والمساهمة بقيادة حمالت 
انتخابي���ة لن���واب بالبرلم���ان الحال���ي، 
ومجي���د  المقل���ة  عل���ي  النائ���ب  مث���ل 

العصفور.

قاد 3 حمالت انتخابية ضد قائمة الجمعية المنحلة

محمد العرادي... استقال من “وعد”... وعند “العدل” عضو

إفادة من جمعية وعد بأن العرادي ليس عضواإفادة وزارة العدل بأن العرادي عضو بجمعية وعد محمد حسن العرادي

محمد زين الدين
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ت���رأس محافظ الش���مالية عل���ي العصفور 
بالمحافظ���ة؛  المس���ؤولين  م���ع  اجتماًع���ا 
لمراجع���ة ما تم تنفيذه من خطة التوعية 
اإلعالمي���ة  المحافظ���ة  حمل���ة  ضم���ن 
واألمنية لالنتخابات، وتنظيم المزيد من 
المحاضرات الموجهة لجمهور المواطنين 
وكذل���ك فئة المترش���حين والمترش���حات 
خ���الل األي���ام المقبلة. وأك���د العصفور أن 
هذه الحملة التي تنظم بالتعاون مع معهد 
البحري���ن للتنمية السياس���ية ته���دف إلى 
التوعية بش���أن التنظيم القانوني للجرائم 
االنتخابي���ة وتعزيز الجان���ب الوقائي من 
الوق���وع في ه���ذه الجرائ���م، إضاف���ة إلى 
الجوانب األمنية ونشر المعرفة بممارسة 

الحقوق السياسية.

حملة إعالمية 

وأمنية لالنتخابات

نادر عبداإلمام

محمد خيامي ضد النائب عيسى الكوهجي

النائب أحمد قراطة 

مريم مدن

النائب أسامة الخاجة

نجاح صنقور

اليوم جلسة حسم مصير مترشحين

السيد أحمد محفوظ سعيد

النائب نبيل البلوشي

محمد فتيل ومهدي الشويخالبلدية فاطمة القطري

النائب جالل المحفوظ عبداللطيف إبراهيم عبداللطيف

نادر هاشم السيد أحمد فضل

السراج: لتنويع مصادر الدخل
ال��م��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي ال��ج��دي��د م��ق��ب��ل ع��ل��ى ت��ح��دي��ات جمة

أكد المترش���ح المحتمل عن الدائرة الخامس���ة بالمحافظة الش���مالية ماجد الس���راج أن تراكم التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين اليوم بأمس 
الحاجة إلى روح الشباب التي من شأنها أن تبث الحياة في منظومة التشريعات بما يلبي تطلعات المواطنين نحو نهضة شاملة وتنمية مستدامة.

وقال السراج إن الهدف األسمى من ترشحه هو 
العم���ل عل���ى خدمة المجتمع م���ن خالل توظيف 
العالق���ات  واس���تثمار  الدس���تورية  األدوات 
اإليجابي���ة في ط���رح المب���ادرات البن���اءة ودعم 
التش���ريعات الت���ي تحق���ق للمواطني���ن متطلبات 
العي���ش الكريم وتع���زز المكتس���بات الوطنية بما 
يتوفر من إمكانات، دون إطالق الوعود الفارغة.
وأش���ار إلى أن المجلس التش���ريعي القادم مقبل 

عل���ى تحديات جمة تتطل���ب وقفة جادة تعكس 
بوض���وح حج���م تطلعات المواطني���ن وهمومهم، 
وتبحث الس���بل المثلى لما يضمن عدم المساس 

بالمكتسبات المتحققة لهم. 
وذك���ر الس���راج أن الرس���الة التي يتأس���س عليها 
برنامج���ه االنتخاب���ي تتمثل في ترس���يخ مبادئ 
الس���الم واالس���تقرار والعمل على دع���م وتطوير 
المملك���ة، وتعزي���ز  ف���ي  الديمقراطي���ة  التجرب���ة 

الرقابة على المال العام وتفعيل مبدأ المحاس���بة 
للمتجاوزين.

وأض���اف المرش���ح ماجد الس���راج أن العمل على 
إيج���اد حل���ول تنوي���ع مص���ادر الدخ���ل وضم���ان 
االس���تثمار األمث���ل للم���وارد والث���روات الوطنية 
تأتي على رأس أولوياته، إلى جانب بحث س���بل 
توس���يع مظلة الحماية االجتماعية والعدالة في 

ماجد السراجتوجيه الدعم الحكومي للمواطنين.
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وقائع جلسة الطعون االنتخابية

رد الجهاز

رد مستشارو جهاز قضايا الدولة على دفوعات العرادي بأن مستندات األخير جاءت خلوا من مستند يفيد قبول استقالته  «
من جمعية وعد، واعتبروا اإلفادة “ال تفيد تقديمه االستقالة وإنما مجرد شهادة بناء على طلبه )...( وال يمكن إسباغ وصف 
االستقالة على هذه الرسالة”. وقّدم الجهاز كشف عضوية ممهور بختم الجمعية، ويبين اسم العرادي من ضمن األعضاء، 

وذلك وفقا آلخر تحديث وقبل صدور الحكم القضائي بحل الجمعية، وإن الجمعية أرفقت اسمه من ضمن قائمة األعضاء 
عندما طالبت بالدعم المالي التشغيلي.



رائد شمس في افتتاح الحوار العربي األوروبي الثاني في اإلدارة العامة “يورومينا”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - معهد اإلدارة العامة

أّكد المدير العام لمعهد اإلدارة العامة )بيبا(، رئيس ش���بكة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا 
لبحوث اإلدارة العامة )مينابار( رائد ش���مس أهمية الوعي بضرورة البحوث اإلدارية كآلية 
محركة لعمليات التنمية المس���تدامة على جميع المس���تويات المحلية واإلقليمية والعالمية، 
خصوصا في ظل ما تزخر به منطقتنا العربية من موروث ثري من العلوم وقاعدة قوية من 

الباحثين قادرين على وضع خريطة واضحة الرؤى على أسس علمية منهجية.

وأش���اد ش���مس - في افتتاح الح���وار العربي 
العام���ة  اإلدارة  ف���ي  الثان���ي  األوروب���ي 
“يورومينا” ف���ي غرناطة - بالدور الرائد الذي 
تق���وم ب���ه “مينابار” في مج���ال اإلدارة العامة 
وقيادتها لسلسة حوارات عالمية بين الشرق 
والغ���رب، مؤك���ًدا أن إقام���ة المؤتم���ر الثان���ي 
ليورومين���ا يع���د دلي���ا عل���ى نج���اح عملي���ة 

التشبيك الدولية مع مختلف الشركاء.
وذك���ر أن “مينابار” انطلقت منذ 5 أعوام 
البحري���ن كمش���روع طم���وح عل���ى  م���ن 
مس���توى العالم لاس���تفادة من الخبرات 
ومناقش���ة  األف���كار  ومزاوج���ة  الدولي���ة 
مج���االت أكث���ر أهمي���ة م���ن ذي قبل في 

عالم بات أكثر ديناميكية.

البحوث اإلدارية آلية محركة للتنمية

نظ���م المجل���س األعل���ى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين مائدة مس���تديرة حول “دور الدراس���ات 
العلمي���ة في دعم المش���اركة السياس���ية للم���رأة”، وذلك في إط���ار الفعاليات المصاحب���ة ليوم المرأة 
البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام لالحتفاء بالمرأة في المجال التش���ريعي والعمل البلدي، 
وبحضور ممثلين عن األمانة العامة للمجلس، وأكاديميين وأساتذة من الجامعة ومراكز الدراسات 

والبحوث، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وعدد من الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي. 

المائ���دة  أعم���ال  ف���ي  المش���اركون  وناق���ش 
الت���ي أدارته���ا مستش���ار التخطي���ط والتطوي���ر 
اإلس���تراتيجي باألمانة العام���ة للمجلس األعلى 
للم���رأة دني���ا أحمد أوج���ه تعزيز البح���ث العلمي 
لتوثيق وتحليل وإبراز أهم تحوالت المش���اركة 

السياس���ية للمرأة البحرينية بما يتناس���ب مع ما 
م���رت ب���ه البحرين م���ن تغيي���رات وعوامل كان 
له���ا دور مهم في زيادة الوعي الش���عبي بأهمية 
تلك المشاركة وتوثيق تجربة المرأة البحرينية 
م���ن  المش���اركون  واتف���ق  المج���ال.   ه���ذا  ف���ي 

أكاديميين ومختصين في المجال على ضرورة 
والتحليلي���ة  الموثق���ة  الدراس���ات  تتضم���ن  أن 
للمشاركة السياسية للمرأة أهم عوامل نجاحها؛ 
لضمان اس���تمرارها وتقدمها وتقصي المعوقات 
والتحدي���ات الت���ي تواجهه���ا.  وقال���ت رئيس���ة 
لجنة تكافؤ الفرص في جامعة البحرين س���لوى 
ال���ذوادي إن اللجن���ة ش���كلت مجموع���ة بحثي���ة 
مهمته���ا إع���داد البح���وث بالتع���اون مع أس���اتذة 
الجامعة عبر تشكيل فرق مصغرة، بالتعاون مع 
عمادة البحث العلمي. فيما أعرب عميد البحث 
العلمي محمد رضا عن تشجيع الجامعة للبحث 
ف���ي ه���ذا المجال، الفت���ا إلى الحاجة لدراس���ات 

تتكامل فيها التخصصات.

األعلى للمرأة ينظم مائدة مستديرة عن “دور الدراسات العلمية في دعم المشاركة السياسية للمرأة” 

التح��والت أه��م  لرص��د  مس��تديرة  مائ��دة  ينظ��م  للم��رأة”  “األعل��ى 

توثيق منجزات البحرينية في المشاركة السياسية

دراسة تؤكد تقبل المجتمع لتصدر المرأة
اق������ت������راح ب����رن����ام����ج ت����دري����ب����ي ل���ت���أه���ي���ل���ه���ا ل���ل���ق���ي���ادة

خلصت دراس���ة وه���ي األولى من نوعها في البحرين إل���ى أن المجتمع البحريني يتقبل 
وص���ول المرأة للقيادة ويؤم���ن بدورها القيادي وفعاليته في إدارة األزمات في مملكة 

البحرين.

وأكدت الدراسة التي قدمتها الباحثة مروة 
خليف���ة ال���ذوادي أن للمرأة بع���ض الصفات 
المختلف���ة والمه���ارات واإلمكاني���ات الت���ي 
تميزه���ا ع���ن الرج���ل ف���ي ممارس���ة القيادة 
والمبنية على أس���اس التمكين والمش���اركة 
والامركزية والّود، التي تجعلها أيًضا أكثر 

فعالية في القيادة وإدارة األزمات.
وقد أوص���ت الباحثة في نهاية مناقش���تها 
البيئ���ة  تطوي���ر  إل���ى  الماجس���تير  لرس���الة 
التش���ريعية الت���ي تع���ّزز دور الم���رأة القائد 
وتضم���ن وصوله���ا للمناص���ب القيادية بناًء 
عل���ى التكاف���ؤ بي���ن الجنس���ين، كم���ا أكدت 
الف���رص  ع���دد  زي���ادة  ض���رورة  الدراس���ة 

وب���ذل الجه���ود ف���ي عملي���ة إدم���اج المرأة 
تل���ك  ع���ن  بعي���ًدا  المج���االت،  ف���ي جمي���ع 
المج���االت المقتص���رة على الرج���ال كقادة 
مما يستلزم العمل على التدريب والتحفيز 
واالس���تقطاب، ونش���ر الوع���ي االجتماع���ي 
والبرام���ج اإلعامي���ة التي قد تس���اعد في 
تغيي���ر الصورة النمطي���ة التي تصف المرأة 
أنها غير قادرة على التصرف والتعامل مع 

األزمات واألوقات الحرجة.
ه���ذا، وقدم���ت الباحث���ة مقترًح���ا لبرنام���ج 
تدريب���ي خاص للم���رأة القائد ف���ي مختلف 
قطاعات العمل في مملكة البحرين يهدف 
إلى تنمي���ة قدراتها القيادي���ة والتعامل مع 

األزمات بكل فاعلية.
وتعتب���ر ه���ذه الدراس���ة األول���ى م���ن نوعها 
في مملكة البحرين وأش���رف عليها أس���تاذ 
القان���ون الع���ام المش���ارك ف���ي األكاديمي���ة 

الملكية للشرطة علي إسماعيل مجاهد.
الرس���الة  ناقش���ت  الت���ي  اللجن���ة  وضم���ت 

رئيس اللجنة رئيس قسم المواد القانونية 
ف���ي األكاديمي���ة الملكي���ة للش���رطة احم���د 
كام���ل وف���ا ومحمد ولي���د المص���ري عضًوا 
ومحم���د  البحري���ن  جامع���ة  م���ن  ���ا  خارجيًّ
ا من األكاديمية  حسين هاشم عضًوا داخليًّ

الملكية للشرطة.

 الباحثة مروة خليفة الذوادي

12local@albiladpress.com
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أعل���ن رجل األعمال أحمد صباح الس���لوم عن ترش���حه النتخابات المجل���س النيابي الدورة 
2018 عن الدائرة الخامس���ة بالعاصمة. وأكد الس���لوم أنه يخوض االنتخابات تحت ش���عار 
“مع���ا نصحح المس���ار” لما استش���عره م���ن احتياج كبي���ر للخدمات في الدائ���رة، ناهيك عن 
احتياج البرلمان لش���كل عام ألفكار ابتكارية وقوانين تتماش���ى م���ع األوضاع االقتصادية 

الحديثة والتطور التكنولوجي المذهل في السنوات األخيرة.

وواص���ل: “بصفتي ولدا م���ن والدها الحظت 
أن الدائرة افتقدت خال الس���نوات األخيرة 
للعدي���د من  الخدم���ات، وهو نف���س االنطباع 
وبنيته���ا  الدائ���رة،  أبن���اء  م���ن  العدي���د  ل���دى 
األساس���ية وخدماته���ا  الحكومي���ة ربما تعود 
إل���ى فت���رة الثمانين���ات والتس���عينات،  ورغم 
تزايد أعداد المواطني���ن  وتضاعفهم، ال تزال 

هذه الخدمات متوقفة عند مستوى محدد  ال 
تتجاوزه، اعتقد أنه آن  األوان أن يتم تطوير 

المنطقة”.
وأك���د الس���لوم “جئ���ت ألخ���دم أبن���اء دائرتي 
الذين تربيت معهم وفي وسطهم، وال أسعى 
ألي مصال���ح ش���خصية، مجلس الن���واب أحد 
أهم دوائر اتخاذ القرار في البحرين، وجميع 

القوانين تخرج من تحت عباءته”.
وق���ال الس���لوم: “لق���د ترش���حت رافعا ش���عار 
“مع���ا نصحح المس���ار” واعتقد أن���ه آن األوان 
فعليا لتصحيح  المس���ار بعد أن أثقلتنا جميعا 
ضغوط���ات المعيش���ة وارتف���اع األس���عار في 
السنوات  األخيرة حتى بات أسهل الطرق هو 
تحصي���ل الضرائب والرس���وم من المواطنين 
رغ���م  أن هناك أفكارا عدي���دة مميزة لو عملنا 
جميع���ا وبروح الفريق الواح���د على تنفيذها 
الحكوم���ة  ووج���دت  االقتص���اد،   النتع���ش 
أس���اليب أخ���رى لس���د العجز، وتحق���ق هدفنا 

في حياة  كريمة محترمة”. 

شخصية ل��م��ص��ل��ح��ة  ي��س��ع��ى  وال  ال��ع��اص��م��ة”  “خ��ام��س��ة  ع���ن  ي��ت��رش��ح  ال��س��ل��وم 

أفكار مميزة إلنعاش االقتصاد بدل الضرائب

أحمد السلوم

محرر الشؤون المحلية
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 السلوم عضو مجلس  «
إدارة غرفة تجارة وصناعة 

البحرين، ورئيس 
جمعية البحرين لتنمية 

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة منذ تأسيسها 

في العام 2010 والعديد من 
الجهات.

وتضم خامسة العاصمة  «
المناطق اآلتية: السلمانية 
والسقية والزنج  والماحوز 

وبالد القديم وبوعشيرة 
وبوغزال.

نبدة

المنامة - وزارة األشغال

تنفي���ذا لتوجيه���ات ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليفة لتحس���ين انس���يابية الحركة المرورية على الطرق الرئيس���ة، قال 
وزي���ر األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عص���ام خلف 
إن الوزارة انتهت من تنفيذ مش���روع توس���عة المس���ار األيمن من ش���ارع 
الحوض الجاف إلى جس���ر الشيخ خليفة بن س���لمان بمحافظة المحرق، 
ضم���ن خط���ة الحل���ول العاجل���ة لمعالج���ة االختناق���ات المروري���ة في 13 
موقع���ا، والت���ي تتزامن م���ع تنفيذ المش���اريع التطويرية الكب���رى للطرق.

ويعتبر المش���روع أحد أهم المش���اريع الحيوية التي تساهم في انسياب الحركة 
المروري���ة القادمة من محافظة المحرق باتجاه العاصمة والمس���اهمة في خفض 
االزدحامات المرورية وتقليل زمن االنتظار، وس���تزيد نسبة الطاقة االستيعابية 
لشارع الحوض الجاف مع المشروع ألكثر من 22 % بمتوسط 2000 مركبة في 

الساعة، إضافة لخفض زمن االنتظار على التقاطع بنسبة 33 %.

توسعة المسار األيمن من “الحوض الجاف”

عين الحايكي على نيابة رئاسة البرلمان
واث����������ق����������ة م����������ن ال����������ف����������وز ب������س������اب������ع������ة ال�����ج�����ن�����وب�����ي�����ة
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قالت النائب رؤى الحايكي والمرشحة لمقعد الدائرة سابعة الجنوبية أنها ماضية قدًما وبخطى ثابتة نحو 
خ���وِض المنافس���ة االنتخابية المقبلة، معبرة عن ثقته���ا بالحظوظ في الفوز، واطمئنانها مع ما تراه من دعٍم 

من أهالي الدائرة.

وأكدت الحايكي أن حظوظها في الدائرة قوية، وأنها 
تتطلع الستكمال مسيرتها البرلمانية ومتابعة الجهود 
الت���ي قدمتها خ���ال ال� 4 س���نوات الماضية تحت قبة 
البرلم���ان، مبدأه���ا العم���ل التراكم���ي والبن���اء عل���ى ما 

حققته. 
ا موس���ًعا، يضم  وذك���رت أنه���ا أعدت برنامًج���ا انتخابيًّ
رؤية عميقة ومنس���جمة مع كافة التطلعات والمحاور 
المواط���ن  ح���ول  ف���ي مجمله���ا  ت���دور  الت���ي  المهم���ة 
البحرين���ي، باإلضاف���ة إلى المصلحة الوطنية الس���يما 

فيما يتعلق بمحور التوازن المالي، في سعٍي لتحقيق 
س���تعرض  أنه���ا  مؤك���دة  مس���تقرة،  معيش���ية  حي���اة 
البرنامج من أجل اعتماده بصورة نهائية عبر سلس���لة 

من اللقاءات المتتابعة مع األهالي. 
وعب���رت النائ���ب الحايكي عن تطلعها للترش���ح لمقعد 
النائ���ب األول أو الثان���ي لرئي���س مجل���س النواب في 
الفصل التش���ريعي القادم، مؤكدة أن المرأة البرلمانية 
 2014 مجل���س  خ���ال  ���ا  وقويًّ ممي���ًزا  أداًء  قدم���ت 
والفصول الس���ابقة، والبد م���ن أن تعطى ثقة أكبر في 

تب���وء تل���ك المقاع���د القيادي���ة إلثب���ات إمكانياتها في 
تقديم أداء يعّزز من نتائج العملية الديمقراطية جنًبا 
إلى جنب مع الرجل، خصوًصا بعد أن فتح المش���روع 
اإلصاحي لجالة الملك األبواب على مصراعيها لكل 

نساء البحرين أن يكونوا أيدًيا تحقق التنمية.
 وذك���رت أن برنامجه���ا االنتخاب���ي يتضم���ن مح���اور 
متع���ددة كملف الصح���ة والتعليم واإلس���كان، غير أن 
ا أو عناوين فضفاضة،  الطرح لي���س طرًحا اس���تهاكيًّ
إنما ينطلق من رؤية تشريعية ورقابية محكمة، مرفق 
بخطة عمل تعكس بدقة اآلليات التنفيذية واألدوات 
التش���ريعية والرقابي���ة الت���ي س���يتم اس���تخدامها من 

رؤى الحايكيتحت قبة برلمان 2018.

أكدت الحايكي أن بابها كان وال يزال  «
مفتوحًا لكل المواطنين، السيما أهالي 

 دائرتها، الستقبال كل ماحظاتهم وآرائهم.
وعبرت عن ثقتها بأنها ستكون الصوت 
القادر على ترجمة هواجس وتطلعات 

األهالي تحت قبة البرلمان، ضمن رؤية 
 واقعية.

وأشارت إلى أن أداءها في المجلس 
الحالي، ومداخاتها، وطرحها القوي يشهد 

له القاصي قبل الداني، والذي عكس ترجمة 
واضحة لبرنامجها اإلنتخابي السابق، وما 

تعاهدت عليه أمام األهالي في االنتخابات 
السابقة.

ترجمة الهواجس

المنامة - وزارة الداخلية

ش���رطة  مديري���ة  ع���ام  مدي���ر  ص���رح 
المحافظة الشمالية أن شرطة المديرية، 
تمكنت من القبض على ش���خصين )21 
، 28 عاما( مش���تبه بانتحالهما شخصية 
رجل األمن واستهداف آخرين يحملون 
جنس���يات آس���يوية في عمليات سرقة، 
مس���تخدمين ف���ي ذل���ك س���يارات قاما 

بسرقتها للقيام بهذه الجرائم.
وأوضح أن���ه تم تش���كيل فريق للبحث 
والتح���ري وجم���ع االس���تدالالت، حيث 
المش���تبه  هوي���ة  إل���ى  التوص���ل  ت���م 
بهم���ا والقب���ض عليهم���ا، منوه���ا إلى أن 
التحري���ات دلت عل���ى أنهم���ا متورطان 
في نحو 30 باغا بالسرقة في مختلف 

المحافظات.
ش���رطة  مديري���ة  ع���ام  مدي���ر  وأش���ار 
محافظ���ة الش���مالية إل���ى أنه ت���م اتخاذ 
اإلج���راءات القانونية المق���ررة، وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

 ينتحالن 
شخصية رجل 

األمن للسرقة



تواص���ل هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار جهودها لتنس���يق العمل على إنجاز الجناح الخليجي في إكس���بو دب���ي 2020، حيث التقت رئيس���ة هيئة الثقافة 
الش���يخة م���ي بن���ت محم���د آل خليفة أمس بالمفّوض العام لجناح مجلس التعاون في اإلكس���بو، ومدير عام مكتب هيئة الش���ؤون االقتصادية والتنموية 

باألمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث تباحث الطرفان سبل العمل المشترك؛ لتحقيق هذا المنجز الثقافي الخليجي.

وقال���ت الش���يخة م���ي بن���ت محمد إن ش���عوب 
دول مجل���س التعاون توّحدها رؤية مش���تركة 
لالرتقاء بالحراك الثقافي بكل أشكاله، مشيرة 
إل���ى أن دول المجلس تمتل���ك مقّومات تؤهلها 
لتك���ون مراك���ز لإلنت���اج الثقاف���ي والحض���اري. 
وأك���دت أن جن���اح مجل���س التعاون س���يعكس 
متانة الروابط اإلنس���انية الخليجية وس���يروج 
للثقافة العربية والخليجية أثناء اإلكسبو الذي 

سيجمع ماليين الزوار من حول العالم.
ب���دوره، ش���كر خالد آل الش���يخ هيئ���ة البحرين 
الح���راك  دع���م  ف���ي  لدوره���ا  للثقاف���ة واآلث���ار 
الثقافي محليا وإقليميا، مش���يدا بالخبرة التي 
تمتلكها البحرين في إنجاح المشاريع المماثلة 
الت���ي تع���زز بن���اء جس���ور التواص���ل م���ع بي���ن 

الشعوب العربية والدول األخرى.

بعده���ا، اجتمع خالد آل الش���يخ برفقة وفد من 
األمان���ة العام���ة بفري���ق إدارة الثقاف���ة بالهيئة، 
والفن���ون  للثقاف���ة  العام���ة  المدي���رة  ترأس���ته 
الش���يخة ه���ال بن���ت محم���د آل خليف���ة، حي���ث 

تعّرف وفد األمانة على نجاحات هيئة الثقافة 
ف���ي تنظي���م المع���ارض الخارجي���ة، وخصوصا 
تجربته���ا ف���ي تنظي���م مش���اركة المملك���ة ف���ي 
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وزير خارجية روسيا مستقبال سفير البحرين بموسكو

الشيخ خالد بن حمود يترأس االجتماع الثالث للجنة تطوير سوق المنامة

المنامة- بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اس���تقبل وزير خارجية روس���يا االتحادية س���يرجي الفروف في مكتبه بالوزارة أمس سفير 
مملكة البحرين لدى روسيا االتحادية أحمد الساعاتي بمناسبة تعيين إيغور كريمنيف سفيًرا 

جديًدا لروسيا االتحادية في المنامة.

 وع���ودة الس���فير الس���ابق فاغي���ف غرايي���ف 
إلى موس���كو، وذل���ك بحضور ممث���ل الرئيس 
الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا ونائب 

وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وخالل اللقاء، أشاد الفروف بتطور العالقات 
م���ع مملكة البحري���ن في مختل���ف المجاالت، 
معرًبا عن اعتزازه وتقديره لعالقات الصداقة 

بين مملكة البحرين وروس���يا االتحادية التي 
ا على كاف���ة األصعدة في  تش���هد تطوًرا ونموًّ
ظ���ل ما تحظ���ى به من دع���م ورعاية من قبل 
قيادت���ي البلدين الصديقين. من جانبه، ش���كر 
الس���اعاتي غرايي���ف على الجه���ود التي بذلها 
���ا  خ���الل عمل���ه ف���ي مملك���ة البحري���ن متمنيًّ

للسفير الجديد التوفيق في عمله الجديد.

تطوير العالقات مع روسيا

بتوجيهات من قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيس���ور الش���يخ خالد بن علي آل خليفة، تم تدش���ين جهاز التصوير المقطعي 
المحوري في قسم االشعة التشخيصية في المستشفى العسكري.

وأفاد استش���اري أشعة رئيس قسم االشعة 
بالمستشفى العسكري العميد طبيب محمد 
أحم���د إن هذا الجه���از يوفر أعل���ى درجات 
الدق���ة مع التصوي���ر عالي الوض���وح والتي 
يتمكن من خاللها طبيب االش���عة من رؤية 
التفاصي���ل متناهية الصغر من الجس���م مما 

يزيد الثقة في تشخيص حالة المريض.
كما يتيح الجهاز لتقنيي األش���عة المقطعية 
إمكاني���ة التصوي���ر فائقة الس���رعة للحاالت 
الطارئة واإلصابات البليغة مما يساهم في 
س���رعة التش���خيص وإنقاذ حي���اة المريض 
م���ن  االطف���ال  تصوي���ر  تس���هيل  وكذل���ك 
مختل���ف األعم���ار دون الحاج���ة لتخديرهم 

ويوف���ر ميزة الكش���ف المبك���ر التلقائي عن 
س���رطان الرئة والقولون التي يترتب عليها 
س���رعة المعالج���ة وتقلي���ل الوفي���ات جراء 
ه���ذه األمراض ويمكن للجهاز تحمل أوزان 
عالي���ة حي���ث تس���تحمل منص���ة التصوي���ر 
حت���ى وزن )306( كيلوجرام وهذا يس���اعد 
المري���ض الذي���ن يت���م عالجه���م ف���ي مرك���ز 
جراحة السكر وجراحة السمنة قبل إجراء 

العملية الجراحية لهم.
ذكي���ة  تقني���ات  عل���ى  الجه���از  ويحت���وي 
عالية وذلك لتقليل تأثير األش���عة الس���ينية 
م���ن  الس���ن  لصغ���ار  خاص���ة  المس���تخدمة 
المرض���ى وأيض���ا يحت���وي عل���ى التعدي���ل 

الذاتي ألجزاء الجسم الحساسة.
منظوم���ة  عل���ى  الجه���از  ويحت���وي  كم���ا 
متط���ورة للتصوي���ر وتتمث���ل ف���ي تصوي���ر 
)128( مقطع���ا ف���ي ال���دورة الواحدة والتي 
تمك���ن الكش���ف ع���ن االصاب���ات واالمراض 
بأعل���ى درج���ات التباي���ن مما يتي���ح تقديم 
أج���زاء  لجمي���ع  الج���ودة  عالي���ة  تصاوي���ر 
الجسم مما يترتب عليه تحسين مسارات 

العالج للمريض.
وم���ن مميزات الجهاز إن���ه يمتاز بخصائص 
الجلط���ات  مرض���ى  لتصوي���ر  متط���ورة 
الدماغي���ة بأنواعه���ا المختلفة م���ع إمكانية 
الحص���د التلقائ���ي للجلط���ة وقي���اس حجم 

منص���ة  خ���الل  م���ن  الدماغ���ي  النزي���ف 
التطبيقات المتطورة ف���ي الجهاز ويوضح 
أيض���ًا التصوي���ر المتعاق���ب لض���خ الدم في 
الدم���اغ وال���ذي يقوم بتحليل س���ريان الدم 
والكش���ف ع���ن اج���زاء الدم���اغ الت���ي يمكن 

عالجها وذلك من نفس المنصة.

قائد الخدمات الطبية الملكية

الجه��از يوف��ر رؤي��ة التفاصي��ل متناهي��ة الصغ��ر لتش��خيص المري��ض

تدشين التصوير المقطعي في “العسكري”

موسكو - بنا

اجتم���ع وكي���ل وزارة الخارجي���ة للش���ؤون الدولي���ة الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحمد 
آل خليف���ة خ���ال زيارته الرس���مية إل���ى جمهورية روس���يا االتحادي���ة أمس مع 
رئي���س األكاديمي���ة الدبلوماس���ية التابعة ل���وزارة الخارجية الروس���ية يفجيني 

بيرتوفيتش باجانوف.

وخالل االجتماع، رحب الش���يخ عبدهللا بن 
أحمد بالتعاون مع األكاديمية الدبلوماس���ية 
الروس���ية ف���ي المج���االت مح���ل االهتم���ام 
المش���ترك، الس���يما برام���ج تدري���ب الكوادر 
الدبلوماس���ية والقنصلي���ة، وتبادل الخبرات 

والفعاليات.
لمملك���ة  الخارجي���ة  السياس���ة  أن  وأك���د 
البحري���ن تمثل نموذج���ا للمبادئ الراس���خة 
والقي���م العلي���ا الت���ي تنتهجه���ا المملك���ة في 
عالقاته���ا م���ع مختل���ف دول العال���م، وتقوم 
عل���ى االحت���رام، والتع���اون، وع���دم التدخل 
ف���ي الش���ؤون الداخلي���ة لل���دول، والوقوف 
مع الحق والس���الم، كما تبني قيم التس���امح 

والوس���طية، وتس���اهم ف���ي عملي���ة التنمية 
المس���تدامة، حي���ث انعكس���ت اإلصالح���ات 
عل���ى  الداخ���ل  ف���ي  والش���املة  النوعي���ة 
تح���ركات واهتمام���ات السياس���ة الخارجية 

للمملكة.
وأش���اد وكي���ل الخارجية، بمس���توى التعاون 
اإلس���تراتيجي القائم بين البحرين وروس���يا 
ف���ي إط���ار ح���رص البلدي���ن عل���ى التش���اور 
والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، 
وعل���ى رأس���ها مكافح���ة اإلره���اب، وإح���الل 
الس���الم واالس���تقرار ف���ي الش���رق األوس���ط، 
إضاف���ة إل���ى تعزيز الف���رص المتاح���ة لمزيد 
م���ن االس���تثمارات المتبادل���ة ف���ي مج���االت 

الطاق���ة، والتجارة، والخدمات اللوجس���تية، 
والقطاعات الرقمية، والسياحة.

ومن جهته، رحب باجانوف بزيارة الش���يخ 
عب���دهللا ب���ن أحم���د إل���ى األكاديمي���ة، حيث 
أطلع���ه عل���ى البرام���ج وال���دورات المتنوعة 

الت���ي تقدمه���ا لمنتس���بيها والدارس���ين م���ن 
الخارج، مبينا أن اللغة العربية هي أهم لغة 
يتم تدريس���ها ف���ى األكاديمي���ة، ومعربا عن 
تطلع���ه إل���ى مزيد م���ن التواص���ل والتعاون 

المشترك.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يجتمع مع رئيس األكاديمية الدبلوماسية الروسية

تعاون مع األكاديمية الدبلوماسية الروسية
عب��داهلل ب��ن أحم��د: السياس��ة الخارجي��ة للبحري��ن نم��وذج للمبادئ الراس��خة

المنامة- هيئة تنظيم سوق العمل

نظمت هيئة تنظيم س���وق العمل، بالتعاون مع وزارة الصحة أمس فعالية اليوم الصحي 
لجمي���ع الموظفي���ن والمنتس���بين تح���ت عن���وان “احم قلب���ك”، بمق���ر الهيئة.وقال���ت مديرة 
العاق���ات العام���ة واإلعام بالهيئة هناء الصفار إن الهيئة حريصة على تنظيم الفعاليات 
التوعوي���ة ف���ي المجال الصح���ي بصورة مس���تمرة، انطاقا م���ن المس���ؤولية االجتماعية 

للهيئة تجاه موظفيها ومنتسبيها، وحرصا على تعزيز السامة المجتمعية. 

نظم���ت  الت���ي  الفعالي���ة  أن  إل���ى  وأش���ارت 
األم���راض  م���ع وح���دة مكافح���ة  بالتع���اون 
غير الس���ارية ب���إدارة الصح���ة العامة بوزارة 
المبك���ر  االكتش���اف  إل���ى  ته���دف  الصح���ة، 
باألم���راض  والتوعي���ة  المزمن���ة،  لألم���راض 
المزمن���ة واكتش���اف عوامل الخط���ورة التي 
ت���ؤدي لح���دوث تل���ك األمراض، إل���ى جانب 

تعزي���ز ثقافة العالج المبك���ر واتباع األنماط 
الحياتية الصحية. وقالت استش���ارية طب 
ب���وزارة الصح���ة  العام���ة  العائل���ة والصح���ة 
رئيس���ة حمل���ة “اح���ِم قلب���ك” كوث���ر العي���د: 
“تش���كل األم���راض المزمن���ة غي���ر المعدي���ة 
له���ا مش���كلة  المس���ببة  الخط���ورة  وعوام���ل 

كبيرة تهدد حياة األفراد واألمم”.

“سوق العمل” و “الصحة” تنظمان “احم قلبك”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
Û  الفع���ل ردود  كثي���ًرا  احترم���ت 

دمثة الخلق التي بادر بها بعض 
مرش���حي نيابي أولى المحرق، 

على رأس���هم النائب علي بو فرس���ن، ومحمد المطوع، اللذين شجبوا الدعاية المضللة 
التي استهدفت المرشح محمد رفيق الحسيني.

Û  ه���ذه المب���ادرة الطيبة، الت���ي بدأها المرب���ي الفاضل خليفة الش���وملي، تجّس���د أصالة
المواطن البحريني، وتقدم دروًسا بالتسامح، واألخوة، والتنافس الشريف.

Û  في المقابل، وبدردشة حديث مع الناشط الشبابي خالد موسى البلوشي، أشار بقيام
عدد من المرشحين النيابيين، والبلديين بالرفاع، بمساعدة بعضهم، بتعديل عدد من 

لوحات الشوارع االنتخابية، التي تهاوت أمس األول، بسبب موجة األمطار.
Û  ِّويقول البلوش���ي، إن فرق بعض المرش���حين، بادرت بتعديل لوحات المنافس���ين، ولم

بعضها على األرصفة، حتى ال تفسد، أو تتمزق، دون أن يطلعوا منافسيهم بذلك.
Û  ،ه���ذه المواق���ف، أو المب���ادئ والقيم إن صح التعبير، تجّس���د هوية اب���ن البلد األصيل

ليس بموس���م االنتخابات فحس���ب، وإنما في كل ش���اردة وواردة بس���لوكيات وحياة 
الناس.

هذا هو 
البحريني

200 ألف دينار لبرنامج ولي العهد للمنح
التعليمية األنشطة  دع��م  على  حريصون  ال��م��ال��ي��ة”:  إت��ش  إف  “ج��ي 

أعرب مستش���ار الش���ؤون السياس���ية واالقتصادية بديوان س���مو ولي العهد عضو 
مجل���س اإلدارة ورئي���س اللجن���ة المالي���ة واإلداري���ة لبرنام���ج ول���ي العه���د للمن���ح 
الدراس���ية العالمي���ة الش���يخ محمد ب���ن عيس���ى آل خليف�ة،عن بالغ ش���كره وتقديره 
إلدارة مجموع���ة “ج���ي إف إت���ش” المالية عل���ى الرعاية والتعاون م���ع برنامج ولي 

العهد للمنح الدراسية العالمية.

جاء ذلك، لدى تسلم الشيخ محمد شيًكا 
بمبل���غ 200,000 دينار م���ن إجمالي دعم 
المجموع���ة للبرنامج بمبل���غ مليون دينار 
م���ن رئي���س مجلس إدارة ج���ي إف إتش 
كابيت���ال الش���يخ أحم���د ب���ن خليف���ة آل 
خليف���ة، بمق���ر المجموع���ة أم���س، مؤكًدا 
أهمية دور الجه���ات الراعية في تحقيق 
أفض���ل  يوف���ر  ال���ذي  البرنام���ج  أه���داف 
طلب���ة  م���ن  لنخب���ة  التعليمي���ة  الف���رص 
البحري���ن المتفوقي���ن وإعداده���م وف���ق 

مستويات عالية.
م���ن جانبه، أش���اد رئي���س مجل���س إدارة 

جي إف إتش كابيتال بجهود ولي العهد 
نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة في 
تطوي���ر البرام���ج التعليمي���ة والتدريبي���ة 
الت���ي تهدف إلى تنمية الش���باب وتطوير 
قدرات الكوادر البحرينية، مؤكًدا حرص 
مجموع���ة ج���ي إف إت���ش المالي���ة عل���ى 
دع���م األنش���طة التعليمي���ة والتطويري���ة 
لم���ا لها من أثر في رفد المملكة بكفاءات 
وق���درات عالية تس���هم في دعم مس���يرة 

وتنمية الوطن.

حض���ر المقابل���ة م���ن مجموع���ة ج���ي إف 

إتش المالية الرئيس التنفيذي للمجموعة 

هش���ام الريس،، ومن برنام���ج ولي العهد 

للمنح الدراسية العالمية مديرة البرنامج 

الش���ؤون  ورئيس���ة  جيس���لينج  س���ينثيا 

اإلدارية والمالية والطلبة شذى علي.

 الشيخ محمد بن عيسى يتسلم شيك الدعم من الشيخ أحمد بن خليفة

المنامة - بنا

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار تلتقي المفّوض العام لجناح مجلس التعاون في اإلكسبو

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

ت���رأس الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن للس���ياحة والمعارض الش���يخ خال���د بن حم���ود آل خليفة 
االجتماع الثالث للجنة تطوير سوق المنامة أمس في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وت���م ف���ي االجتم���اع مناقش���ة مجموع���ة م���ن 
المواضي���ع المتعلق���ة بتطوي���ر س���وق المنام���ة 
القديمة، حيث تم اإلعالن عن استقبال طلبات 
تغيير واجهات والفتات سوق المنامة القديمة، 
ومن أهم أولويات المشروع، تصحيح وإحياء 
س���وق المنامة الحالية عن طري���ق تغيير نظام 

الواجه���ات والالفت���ات. وبإم���كان تجار س���وق 
المنام���ة القديمة بالتس���جيل في برنامج تغيير 
تقدي���م  طري���ق  ع���ن  والالفت���ات  الواجه���ات 
المس���تندات المطلوبة إلى الهيئ���ة، ليتم بعدها 
مراجع���ة حال���ة الطل���ب، ليت���م تقدي���ر الكلف���ة 
الالزم���ة حس���ب معايي���ر التصمي���م  والموافقة 

عليه���ا من جان���ب الهيئة، وبعدها تق���دم الهيئة 
الطلب إلى تمكين لدعم تكلفة البرنامج بنسبة 
50 %.  وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الش���يخ 
خال���د بن حمود آل خليفة “نس���عى دوًما للعمل 
بالتنس���يق م���ع الجه���ات الحكومي���ة والخاصة 
المعني���ة ف���ي تطوير س���وق المنام���ة، الذي يعد 
م���ن أب���رز المعال���م التاريخي���ة والس���ياحية في 
المملكة. وتأتي الجهود بالش���راكة مع )تمكين( 
واجه���ات  لتغيي���ر  متكام���ل  برنام���ج  لوض���ع 

والفتات سوق المنامة القديمة”.

مي بنت محمد: رؤية مش��تركة لالرتق��اء بالحراك الثقافي

% 50 ب����  ال��ب��رن��ام��ج  ك��ل��ف��ة  ت���دع���م  “ت��م��ك��ي��ن” 

تنسيق الجهود للجناح الخليجي في إكسبو دبي

استقبال طلبات تغيير الفتات سوق المنامة
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اإلج��م��ال��ي ال��م��ح��ل��ي  ال��ن��ات��ج  م���ن   %  88.4 ي��ش��ك��ل 

ارتفاع الدين العام إلى 11.7 مليار دينار

ارتف���ع الدي���ن الع���ام ف���ي البحرين خ���ال الربع الثالث م���ن العام الجاري إل���ى 11.74 مليار دينار، ف���ي الوقت الذي بدأت في���ه الحكومة برنامج 
التوازن المالي الذي يهدف إلى معالجة الميزانية العامة والقضاء على العجز بغضون 5 سنوات بمساعدة شقيقاتها من دول الخليج العربي 

)السعودية والكويت واإلمارات(.

وزاد الدي���ن المحلي للبالد بنس���بة 
21.8 % ف���ي الرب���ع الثال���ث م���ن 
العام الجاري على أساس سنوي.

ونش���ر مصرف البحري���ن المركزي 
االقتصادي���ة  البيان���ات  أم���س 
الفصلي���ة، الت���ي أش���ارت إل���ى أن 
الدي���ن الع���ام ارتف���ع بنح���و 1.52 
الع���ام  مطل���ع  من���ذ  دين���ار  ملي���ار 
س���بتمبر  نهاي���ة  وحت���ى  الج���اري 
الماض���ي، في حي���ن زاد في الربع 

الثالث بمقدار 238 مليون دينار.
ويش���كل الدي���ن العام نح���و 88.4 
% م���ن النات���ج المحل���ي للمملك���ة 
مقارن���ة م���ع 79.2 % خ���الل ه���ذا 
العام على أس���اس فصل���ي. ويبلغ 
الناتج المحل���ي اإلجمالي للمملكة 

نحو 13.2 مليار دينار.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
ال���ذي أعلن���ت في���ه وزارة المالي���ة 
عن تأس���يس مكت���ب إلدارة الدين 
الع���ام وهو مطلب ط���ال انتظاره، 
وقال وزي���ر المالية الش���يح أحمد 
ب���ن محم���د آل خليف���ة وقته���ا عن 
ه���ذه الخطوة وحول اس���تحداث 
إن���ه  الع���ام،  الدي���ن  إدارة  مكت���ب 
يه���دف إل���ى تحقيق كف���اءة أعلى 
المتعلق���ة  الش���ؤون  إدارة  ف���ي 
بالدي���ن الع���ام إذ تن���اط ب���ه مه���ام 
وض���ع اس���تراتيجية الدي���ن العام 
ووض���ع خطة لالقتراض الس���نوي 
تس���عير  ضم���ان  به���دف  للدي���ون 

ع���ادل لمتطلبات تموي���ل ميزانية 
القصي���ر  الم���دى  عل���ى  الحكوم���ة 

والمتوسط والطويل.
التنمي���ة  س���ندات  زال���ت  وم���ا 
الحكومي���ة تحت���ل مرتب���ة األعلى 
من بي���ن إص���دارات الديون بنحو 
الزي���ادة  لك���ن  دين���ار  ملي���ار   5.9
األكبر خ���الل الربع الثالث من هذا 

الع���ام جاءت من صك���وك التأجير 
اإلسالمية التي ارتفعت من 1.97 
ملي���ار دوالر في الرب���ع الثالث من 
2017 لتبلغ 2.53 في نفس الفترة 

من العام 2018.
عل���ى  الفائ���دة  أس���عار  وش���هدت 
السندات الحكومية طويلة األجل 
المحلية والدولية انخفاًضا طفيًفا 

ف���ي الرب���ع الثال���ث من ه���ذا العام 
مقارن���ة بالربع الثال���ث لتبلغ 2.53 
%، لكن إصدارات الدين القصيرة 
الت���ي تت���راوح م���ن ما بي���ن ثالثة 
ش���هور وعام ارتفعت لتبلغ ما بين 
4 و4.23 %. مقارن���ة بمس���تويات 

تقل عن األربعة نقاط مئوية.

ارتفع الدين العام بنسبة 21.8 % خالل عام

“الغرفة” تعّرف بقانون 
حماية المستهلك

تنظ���م لجنة الثروة الغذائي���ة بغرفة تجارة 
وصناع���ة البحري���ن برئاس���ة خال���د األمي���ن 
المس���تهلك  حماي���ة  إدارة  م���ع  وبالتع���اون 
ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة يوم 
غد محاضرة تعريفية حول “قانون حماية 
المس���تهلك”. وأك���د األمي���ن أن المحاض���رة 
ته���دف بش���كل رئيس���ي إل���ى تعزي���ز وع���ي 
القطاع التجاري بقانون حماية المس���تهلك 
الص���ادرة  التنفيذي���ة  والئحت���ه   )35( رق���م 
بموج���ب الق���رار ال���وزاري رق���م )66( لس���نة 
2014 والتأكد من الت���زام القطاع التجاري 
بكافة قطاعاته باألنظمة والقوانين، مشيرًا 
إلى حرص اللجنة لتوعية قطاعي األغذية 
باألنظم���ة  والتقي���د  لاللت���زام  والزراع���ة 

والقوانين وفهمها بالشكل الصحيح.

 سنابس - الغرفة

رّخ���ص مص���رف البحري���ن المرك���زي لعم���ل 8 صنادي���ق اس���تثمار 
جديدة في البحرين في الربع الثالث من العام الجاري.

الجدي���دة  الصنادي���ق  وم���ع 
يرتف���ع إجمالي ع���دد الصناديق 
له���ا  المرخ���ص  االس���تثمارية 
العم���ل ف���ي الب���الد إل���ى 2293 
بنهاي���ة  ا  اس���تثماريًّ صندوًق���ا 

سبتمبر الماضي.
 وتع���د الرخ���ص الفصلي���ة هذه 
أق���ل مقارنة من الع���ام الماضي 
لنفس الفت���رة التي رخص فيها 
المص���رف المركزي 25 صندوًقا 

ا. استثماريًّ
الجدي���دة،  األرق���ام  وبحس���اب 
البحري���ن  مص���رف  يك���ون 
المرك���زي قد رخ���ص منذ بداية 
الع���ام 2018 لغاية س���بتمبر 27 

ا. صندوًقا استثماريًّ
وبحس���ب بيان���ات س���ابقة فإن 
المس���تثمرة  المبال���غ  إجمال���ي 
ف���ي صنادي���ق االس���تثمار يبل���غ 
7.69 مليار دوالر بنهاية يونيو 

.2018

وبعض هذه الصناديق مؤسسة 
ا إال أن معظ���م الصناديق  محليًّ
مؤسسة في الخارج، ولكن يتم 
الترخيص لها من قبل المصرف 
البحري���ن المرك���زي لالس���تفادة 
وك���ون  المحلي���ة  الس���وق  م���ن 

ا للمنطقة. البحرين مركًزا ماليًّ

المصرف المركزي يرخص لـ 8 صناديق استثمار

31 أكتوبر 2018 األربعاء
22 صفر 1440

ارتفع���ت موج���ودات البن���وك ف���ي البحرين إلى 
192 ملي���ار دوالر بنهاية س���بتمبر 2018 مقارنة 
م���ع 189 ملي���ار دوالر ف���ي ذات الفترة من العام 

السابق.
وج���اء التحس���ن مدفوع���ا بصورة أساس���ية من 
نم���و الموج���ودات األجنبي���ة في ح���وزة القطاع 
المصرف���ي والتي بلغت بنهاية الربع الثالث نحو 
132.8 ملي���ار دوالر مقارن���ة م���ع 130.7 ملي���ار 

دوالر في ذات الفترة من العام الماضي.
لتش���كل قراب���ة  البن���وك  وارتفع���ت موج���ودات 
%545 من حجم االقتصاد البحريني في داللة 

على حجم القطاع.
وبلغ���ت ميزاني���ة البن���وك التجاري���ة العاملة في 
الب���الد، وه���ي الت���ي تق���وم بالعم���ل في الس���وق 
المحلي���ة من خ���الل اإلق���راض واإلي���داع، لتبلغ 
85.5 ملي���ار دوالر ف���ي الربع الثال���ث مقارنة مع 
85.36 مليارًا في الربع الثاني و84.4 مليارًا في 

الربع الثالث من 2017.

192.6 مليار دوالر 
موجودات البنوك 

بالبحرين
نمو القروض المصرفية إلى 9.3 مليارات دينار

اس����ت����م����رار ص���ع���ود ال����ف����ائ����دة ع���ل���ى ال���ت���م���وي���ات ال��ش��خ��ص��ي��ة

ارتفعت قيمة القروض التي تقدمها البنوك التجارية العاملة في الباد إلى األفراد والش���ركات والقطاع العام، في الربع الثالث 
من العام الجاري لتبلغ 9.26 مليار دينار مقارنة مع 8.43 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 9.8 %.

البحري���ن  مص���رف  بيان���ات  وأش���ارت 
المرك���زي أن الودائ���ع المصرفي���ة بالدينار 
إذ  تقريًب���ا،  مس���تقرة  ظل���ت  البحرين���ي 
ارتفعت بص���ورة طفيفة في الربع الثالث 
من العام وذلك بنسبة تبلغ 0.68 % لتبلغ 
11.88 مليار دينار، وأدى ذلك إلى ارتفاع 
عل���ى  للق���روض  القائ���م  الرصي���د  نس���بة 
الودائ���ع بالدين���ار البحريني لتبلغ 103 % 
بنهاية س���بتمبر الماضي، مقارنة مع 92.3 

% في ذات الفترة من العام السابق.
وفي شأن القروض كذلك، تشير األرقام، 
الق���روض  عل���ى  الفائ���دة  نس���بة  أن  إل���ى 
الشخصية اس���تمر في االرتفاع في الربع 
األول م���ن هذا الع���ام، إذ بلغت متوس���ط 

أس���عار الفائ���دة نح���و 5.35 % مقارنة مع 
5.02، ويعزى ذلك الس���تمرار االحتياطي 
الفيدرال���ي األميرك���ي ف���ي رف���ع معدالت 
ال���دوالر األميرك���ي األم���ر  الفائ���دة عل���ى 
ال���ذي يس���تدعي م���ن مص���رف البحري���ن 
المركزي رفع فوائ���ده لإليداع واإلقراض 
بس���بب ارتباط الدينار البحريني بالدوالر 
م���ا ينعك���س عل���ى مع���دالت  األميرك���ي، 
الفائ���دة للق���روض المقدم���ة ف���ي الس���وق 

المحلية.
ورغم االنخف���اض الطفيف ف���ي معدالت 
الفائ���دة على قروض األعم���ال أو قروض 
الش���ركات خ���الل الرب���ع الثالث م���ن العام 
أن  إال  فصل���ي،  مس���توى  عل���ى  الج���اري 

األسعار مازالت مرتفعة إذا ما تم قياسها 
على مس���توى عام كامل، إذ بلغت الفائدة 
عل���ى قروض األعم���ال 6.38 % في الربع 
الثال���ث مقارنة م���ع 5.51 % لذات الفترة 

من العام الماضي.
عل���ى  الفائ���دة  ف���ي  االرتف���اع  وراف���ق 
اإلق���راض، ارتف���اع آخر ف���ي الفوائد على 
الودائ���ع المصرفية، إذ ارتفع الفائدة على 
الوديع لفترة ما بين 3 إلى 12 شهًرا لتبلغ 
2.27 % بنهاي���ة س���بتمبر الماض���ي، وهي 
أعلى مما كانت عليه بنهاية يونيو )2 %( 
وأعلى من نفس الش���هر في 2017 )1.52 

.)%
صعدت القروض بنسبة 9.8 % خالل عام

 المنامة - اإلثمار المنامة - ديار المحرق

 المحرق - شركة المطار

أعلن����ت ش����ركة ديار المحرق، عن رعايتها ومش����اركتها في مع����رض البحرين الدولي 
للعقارات “بايبكس 2018”، الذي ينطلق غًدا.

ووقع اتفاقية الشراكة الرئيس التنفيذي 
الش����اعر،  ماه����ر  المح����رق  دي����ار  لش����ركة 
للمع����رض  التنظيمي����ة  اللجن����ة  ورئي����س 

محمد خليل السيد.
ويستضيف معرض بايبكس في نسخته 
الحادية عشرة، نخبة من أبرز المطورين 
العقاريي����ن م����ن جمي����ع أنح����اء المنطق����ة 
الستعراض مختلف مشاريعهم السكنية 
والتجاري����ة، م����ع حض����ور واس����ع متوق����ع 
للمس����تثمرين من الشركات واألفراد، إلى 
جانب خبراء ومحلل����ي القطاع العقاري، 

وممثلي وسائل اإلعالم. 
وتتطلع ديار المحرق من خالل مشاركتها 
لتس����ليط الضوء على مختلف إنجازاتها 
المدين����ة  مش����اريع  م����ن  جمل����ة  وع����رض 
الب����ارح  مش����روع  فيه����ا  بم����ا  المتنوع����ة، 
الس����كني للتمل����ك الحر، وكل من قس����ائم 

الفل����ل التجاري����ة والمع����ارض التجاري����ة، 
وفلل جيوان للسكن االجتماعي.

يعد مش����روع البارح ضمن أبرز المشاريع 
مجتم����ع  وه����و  المح����رق،  دي����ار  ف����ي 
س����كني يق����ع ف����ي الجان����ب الغرب����ي م����ن 
البح����ر والقن����اة  المدين����ة بإطالل����ه عل����ى 
المائي����ة الرئيس����ية ف����ي المدين����ة. ويقدم 
متنوع����ة  بمس����احات  قس����ائم  المش����روع 
وفل����ل بتصاميم متع����ددة تالئم مختلف 
التن����وع  يس����تعرض  وكذل����ك  األذواق، 
الس����كني الذي يلبي تطلع����ات فئة كبيرة 

من العمالء.
وتعت����زم الش����ركة ع����رض مجموع����ة م����ن 
الفرص االس����تثمارية للجمهور، وتش����مل 
قسائم الفلل التجارية المخصصة إلقامة 
األنش����طة التجارية الت����ي تتطلب مقداًرا 

من الخصوصية.

انض���م بن���ك اإلثمار، كراعي ذهبي ومش���ارك إلى مع���رض البحرين الدول���ي للعقارات 
2018، والذي تستضيفه المملكة من 1 إلى 3 نوفمبر.

للبن���ك أحم���د  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
عبدالرحي���م “تأتي مش���اركة بن���ك اإلثمار 
ف���ي المعرض تماش���يًا مع التزام���ه الدائم 
ب���أن يك���ون ل���ه دورًا حقيقي���ًا وذا معن���ى 
ف���ي المجتمع وكذلك للنم���و بحيث نكون 

قريبين جدًا من عمالئنا”. 
ومن جهته اعتبر رئيس اللجنة التنظيمية 
للمع���رض، محمد الس���يد المع���رض منصة 
االنتش���ار  لتحقي���ق  للمؤسس���ات  مهم���ة 

والنمو. وينظم المعرض جمعية البحرين 
للمهندس���ين ويق���ام ف���ي مرك���ز البحري���ن 
الدول���ي للمع���ارض والمؤتم���رات، ويعتبر 
ف���ي مقدم���ة المعارض العقاري���ة بالمملكة 
وه���و ح���دث غي���ر ربح���ي، وُيوف���ر منصة 
القط���اع  أداء  ع���ن  المعرف���ة  الكتس���اب 
إل���ى  إضاف���ة  المس���تقبلية  واتجاهات���ه 
تعزي���ز البنى التحتي���ة العقارية الرئيس���ة 

بالمنطقة.

ُعين الرئيس التنفيذي لش���ركة مطار البحرين محمد البنفاح في منصب مستشار خاص 
بالمجلس اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع للمجلس الدولي للمطارات، وهو 

الهيئة المشرفة على تطوير السياسات واإلدارة المالية في المنطقة.

وبذلك يتعين على البنفالح تقديم المشورة 
للمكت���ب اإلقليم���ي للمنظم���ة به���دف تعزيز 
مصال���ح صناع���ة الطيران في منطقة آس���يا 

والمحيط الهادئ بأكملها.
وأعرب البنفالح عن تطلعه إلى التعاون مع 
أعض���اء المجلس من أجل تحقيق األهداف 
االستراتيجية المشتركة. مضيًفا أننا نشهد 
ا مرحلة مزدهرة ومثيرة لمنطقة آس���يا  حاليًّ

والمحي���ط الهادئ، التي تتمتع بأحد أس���رع 
ا ف���ي العال���م أجم���ع،  أس���واق الطي���ران نم���وًّ
وس���عًيا إل���ى مواكب���ة ه���ذا النم���و المذه���ل، 
يعم���ل العديد من المط���ارات اإلقليمية على 
مشاريع توسعة وتطوير، بما في ذلك مطار 
البحري���ن الدول���ي، الذي يش���هد نقلة نوعية 
غير مسبوقة بفضل برنامج تحديث المطار 

ا.  الجاري تنفيذه حاليًّ

البنفالح مستشاًرا بـ “الدولي للمطارات”“اإلثمار” راع ذهبي لـ “الدولي للعقارات”“ديار المحرق” شريكا استراتيجيا لـ “بايبكس”

يأمل مصرف البحرين المركزي الذي يقوم باالقتراض من السوق الدولية بناء على متطلبات الميزانية العامة التي تحددها وزارة  «
المالية، أن تنخفض معدالت الفائدة على الديون السيادية مع بدء برنامج التوازن المالي الذي ستضخ فيه كل من المملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات ودولة الكويت، أكثر من 10 مليارات دينار خالل خمس سنوات من أجل دعم المالية العامة، إذ يتوقع أن 

تتفاعل وكاالت التصنيف االئتمانية العالمية مع هذه الخطوة برفع تصنيف البحرين االئتماني خصوًصا مع اتخاذ إصالحات حكومية 
في اإلنفاق، األمر الذي سينعكس على خفض تكلفة االقتراض.

 برنامج التوازن المالي

رشيد المعراج

 علي الفردان

علي الفردان

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي
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ش���هدت أعم���ال منت���دى “الدان���ة - فيرغس���ون” العاش���ر ال���ذي أقي���م بش���عار “البحرين 
المحور الذكي - االستثمارات والصناعات الخليجية والعالمية” أمس، وتستمر اليوم 

مناقشات عن السوق االقتصادية العالمية، والشركات العائلية.

وس���لط المنت���دى الض���وء عل���ى البحري���ن 
كأرض استثمارية خصبة، وتعزيز مكانتها 

الرائدة في خارطة االستثمار بالمنطقة.
وأكدت سيدة األعمال والرئيس التنفيذي 
لش���ركة “الدان���ة بارتن���رز ليمتي���د” مني���رة 
مبارك أن المنتدى يساهم في خلق فرص 
أم���ام المس���تثمرين المحليي���ن والعالميين 
لاللتقاء وللبحث عن الفرص االستثمارية 
المشتركة وعن سبل التعاون االستثماري، 
وتعري���ف المس���تثمرين األوروبيي���ن ف���ي 
المنت���دى بأوجه االس���تثمار ف���ي البحرين 
الف���رص  وتب���ادل  الخلي���ج  دول  وباق���ي 
إل���ى  إضاف���ة  االس���تثمارية،  والخدم���ات 
ج���ذب الش���ركات األوروبي���ة واألميركية؛ 

لفتح مكاتب تابعة لها في البحرين.
 20 م���ن  أكث���ر  مش���اركة  إل���ى  وأش���ارت 
أمي���ركا  م���ن  المنت���دى  ف���ي  متحدث���ا 
وبريطاني���ا وسويس���را وألمانيا، ومن دول 
الخلي���ج )الس���عودية، واإلم���ارات(، ودول 

إسكندنافيا.
حلق���ات  المنت���دى  فعالي���ات  وتضمن���ت 
نقاش���ية ولقاءات فردي���ة، وتقديم أوراق 
عم���ل مختلف���ة من جانب خب���راء اقتصاد 
ورجال أعمال بارزين حول عدة مواضيع 
منه���ا: التكنولوجي���ا االقتصادي���ة، الطاقة 
ومس���تقبل  الذكي���ة  الم���دن  المتج���ددة، 
التنقل الذك���ي، آفاق االقتص���اد الخليجي 
المس���تدام،  االس���تثمار  والعالم���ي، 

“بريكست”، “بلوك تشين”.
وتطرق رئي���س جمعية البحري���ن للجودة 
خال���د بومطي���ع إل���ى أن تعري���ف الثقاف���ة 
ف���ي أوروب���ا تتضم���ن الثقاف���ة، والمعرفة، 
والموس���يقى وكل ش���يء، متس���ائال ع���ن 
إم���كان االس���تثمار ف���ي ثقاف���ة المجتم���ع 

البحريني، وخلق موارد مالية منها.
وأش���ار إل���ى أن الثقاف���ة تتضم���ن كذل���ك 

المعرف���ة والتعلي���م، متس���ائال ع���ن حج���م 
الخاص���ة  الم���دارس  ف���ي  االس���تثمار 
والجامع���ات، وما العائد المتحقق من هذا 

القطاع.
وذك���ر بومطيع ع���ن النواح���ي الجغرافية 
العوائ���د  وم���ا  المح���رق  محافظ���ة  ف���ي 
المتحقق���ة منه���ا، حيث يمكن أن تس���اهم 
المالب���س والفعالي���ات، ومنه���ا التقليدي���ة 

ف���ي التروي���ج للبحرين الت���ي باإلمكان أن 
تضي���ف لالقتص���اد المحل���ي، مش���يًرا إل���ى 
أن العدي���د م���ن الس���ياح ي���زورن البحرين 
م���ن دول الخلي���ج والعال���م؛ للتع���رف على 
حض���ارة المملكة، حيث إن إعداد البرامج 
التسويقية المناسبة سيساهم في تسليط 

الضوء على المملكة.
وأش���ار إل���ى أن هنالك العدي���د من الفرص 

االس���تثمارية ف���ي الرياض���ة والموس���يقى 
التقليدي���ة  والمالب���س  والمجتم���ع 

والفعاليات التقليدية، وغيرها.
كما تحدثت الرئي���س التنفيذي لمجموعة 
لوري���ن بيرج���ر لورين بيرجر عن ش���ركتها 
العائلية في الواليات المتحدة األميركية، 
الت���ي تعمل في مج���ال الفندقة والضيافة 
وتمتل���ك مجموعة م���ن الفلل، حي���ث إنها 
ب���دأت العم���ل بمج���ال الش���ركات العائلية، 
العالمي���ة  المالي���ة  األزم���ة  خ���الل   )...(
عمل���ت جاه���دة للمحافظ���ة عل���ى أعماله���ا 
واس���تمرارها، في الوق���ت الذي كانت فيه 

بعض الشركات تصفي أعمالها.
وتس���عى بيرجر من خالل مش���اركتها في 
المنت���دى إل���ى توس���عة أعماله���ا ف���ي دول 
الخلي���ج، كم���ا أن مش���اركتها ف���ي المنتدى 
يعتب���ر فرص���ة ليتع���رف عليه���ا الناس في 

السوقين المحلية والسعودية.

“الدانة - فيرغسون” يبحث تعزيز مكانة البحرين االستثمارية
ع���ال���م���ي���ا م����ت����ح����دث����ا   20 ب����م����ش����ارك����ة  ي����ع����ق����د  ال����م����ن����ت����دى 

مشاركون في المنتدى 

“جيبك” تشارك في مؤتمر دولي بسنغافورة
ج��������واه��������ري ي�������ت�������رأس ال����ج����ل����س����ة االف����ت����ت����اح����ي����ة

لصناع���ة  الخلي���ج  ش���ركة  ش���اركت 
االتح���اد  مؤتم���ر  ف���ي  البتروكيماوي���ات 
العالمي لألس���مدة لمنطقة آسيا والمحيط 
ف���ي  أعمال���ه  عق���د  ال���ذي   2018 اله���ادي 

سنغافورة األسبوع الماضي.
وق���ال رئيس الش���ركة عبدالرحمن جواهري 
الذي ترأس الجلسة االفتتاحية، أن الشركة 
المؤتم���رات  ف���ي  الحض���ور  عل���ى  حريص���ة 

والفعاليات ذات الصلة بطبيعة عملها.
 وأوضح أن المؤتمر ش���هد تفاعالً ومشاركة 
إيجابّي���ة كبيرة كما اكتس���ب أهمّي���ة بالنظر 
ألهمّية األس���واق اآلسيوية وأسواق منطقة 
المحي���ط اله���ادي، مؤكًدا أن هذه األس���واق 
ا متوقًعا يقدره بعض الخبراء  ستش���هد نموًّ
ا مم���ا ٌيحف���ز الش���ركات  بنس���بة 3 % س���نويًّ

الخليجية لزيادة منتجاتها من األسمدة.
المؤتم���ر  نقاش���ات  أن  جواه���ري  وأض���اف 
االس���تراتيجية  الخط���ة  ح���ول  ترك���ّزت 

2030، حي���ث  لألس���مّدة  العالم���ي  لالتح���اد 
ت���ّم اس���تعراض الس���يناريوهات المقترح���ة 

والمبادرات وآثارها على الصناعة.
وأشار إلى أن العالم يعاني من طلب متزايد 
عل���ى الغ���ذاء والتغذي���ة واأللي���اف والوقود 
الحي���وي، األم���ر الذي يك���رس الحاج���ة إلى 
زي���ادة في اإلنتاج الزراع���ي خاّصة في ظل 

محدودي���ة األراض���ي الزراعية، مش���يًرا إلى 
أنه من المتوقع أن يصل عدد س���كان العالم 
م���ا يق���ارب 10 ملي���ارات نس���مة بحلول عام 

2050 وهو تحٍد كبير لقطاع األسمّدة.
ُيذك���ر أن الدكت���ور جواه���ري ه���و صاح���ب 
آس���يا  لمنطق���ة  مؤتم���ر  إقام���ة  اقت���راح 
والمحي���ط الهادي وذلك خ���الل الفترة التي 

اضطل���ع خالله���ا برئاس���ة االتح���اد العالم���ي 
العالم���ي  االتح���اد  لألس���مّدة. وكان مؤتم���ر 
لألسمدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي هذا 
العام قد ش���هد حضور تجاوز 400 مش���ارك، 
وق���د تط���رق خ���الل جلس���اته إلى ع���دد من 
المواضيع الرئيس���ة المتعلقة بقطاع صناعة 

األسمّدة.

 سترة - جيبك

 عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 
أم���س عن نجاحها ف���ي تحقيق أول 
 H إشعال للتوربين الغازي من الفئة
األول من نوعه )9HA( والمصّنع من 
قب���ل ش���ركة جي إي وذل���ك بمحطة 

الطاقة 5.
اإلدارة  مجل���س  رئي���س  واعتب���ر 
الشيخ دعيج بن س���لمان آل خليفة 
األمر إنجازًا مهمًا باتجاه اس���تكمال 
مش���روع توس���عة الطاق���ة، وخطوة 
لألمام على طريق إنتاج أول معدن 

منصهر مطلع العام المقبل.
وأض���اف “س���تكون محط���ة الطاق���ة 
5 عن���د تش���غيلها بالكام���ل م���ن أكثر 

ال���دورة  ذات  الطاق���ة  محط���ات 
المركبة كفاءة في العالم”.

يذكر أن محطة الطاقة 5 تضم  «
توربينات غازية تعمل بالدورة 

المركبة وتبلغ طاقتها اإلنتاجية 
1,792 ميغاوات حيث تصل 

الكفاءة اإلنتاجية فيها إلى 54%. 
وتعتبر مجموعة جي إي وجاما 

المقاول المسؤول عن أعمال 
الهندسة والمشتريات واإلنشاء 

لمحطة الطاقة 5، حيث تقوم 
شركة جي إي بتوفير ثالثة 

 ،9HA توربينات غازية من نوع
وثالثة توربينات بخارية، وثالثة 
مولدات بخار باسترداد الحرارة.

“ألبا”: نجاح إشعال التوربين الغازي بمحطة الطاقة

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، إن الملحق الموجود في سوق التنين سيتم تجهيزه ليكون خاصا 
بالمنتجات التايلندية مثل األغذية واألزياء وغيرها.

وأوض���ح أن وزي���ر التج���ارة التايلن���دي زار 
الموق���ع وتم االتف���اق على تجهي���زه ليكون 
مرك���زا دائم���ا لع���رض منتوجات الش���ركات 
التايلندية، مبيًنا أن معدل استقطاب سوق 
التني���ن الس���نوي يص���ل إل���ى نص���ف مليون 
زائ���ر من خارج البحرين وه���و عامل جذب 
س���ياحي خصوص���ا لألش���قاء الخليجيي���ن 
م���ا يحق���ق دخال جي���دا لالقتص���اد الوطني 

الس���يما بقطاع الفن���ادق والمطاعم ومراكز 
التس���وق. وأض���اف ناس أن���ه يوجد حوالي 
%30 م���ن المح���الت التجاري���ة في س���وق 
التني���ن مخصصة للتجار البحرينيين لكن - 

لألسف - لم يحظى باألقبال المتوقع.
وأكد أنه من أهداف الغرفة دعم وتش���جيع 
أن  إل���ى  الفًت���ا  البحري���ن،  ف���ي  االس���تثمار 
زي���ارة الوفد التايلندي إل���ى المملكة فرصة 

عليه���م  إذ  للبحرينيي���ن  بالنس���بة  ثمين���ة 
اغتنام الفرصة لعقد الش���راكات والصفقات 
وإطالق األعمال. من جانب آخر، قال ناس 
“نأم���ل أن يدخل المس���تثمرين التايلنديين 
في مشاريع استثمارية خدمية مثل قطاع 
أنه���م  خصوص���ا  والمستش���فيات،  الصح���ة 
يتمتعون بخبرات وسمعة في هذا المجال، 
)...( مع���روف أن تايلن���د متقدمة في مجال 

الخدمات والرعاية الصحية”.
وزار وفد تجاري رفيع المستوى من مملكة 
تايلن���د برئاس���ة وزي���ر التج���ارة التايلن���دي 
التايلندي���ة  الش���ركات  كب���رى  وممثل���ي 

البحرين.

حضر حوالي 200 مس���ؤول تنفيذي م���ن مجتمع األعمال أمس، ندوًة نظمتها 
ش���ركة ك���ي بي إم جي في البحرين لمناقش���ة قانون ضريب���ة القيمة المضافة 
ال���ذي تّم نش���ره مؤخًرا إضافًة إلى اآلث���ار والنتائج التي س���تنجم عن النظام 
الضريب���ي الجدي���د عل���ى مس���توى القطاع���ات االقتصادي���ة الرئيس���ية. وم���ن 

المعلوم أن البحرين ستبدأ بتطبيق الضريبة مطلع العام المقبل.

أّم���ا المتحدثون الرئيس���يون في هذه 
الفعالية فكانا فيليب نوريه الش���ريك 
ورئي���س قس���م الضرائ���ب والش���ؤون 
القانوني���ة وعل���ي المح���روس المدي���ر 
الرئيس���ي ف���ي قس���م الضرائ���ب ف���ي 

ش���ركة كي ب���ي إم جي ف���ي البحرين. 
العملي���ة  الخط���وات  اس���تعرضا  وق���د 
التي يتعّي���ن على الش���ركات اتخاذها 
القيم���ة  ضريب���ة  لنظ���ام  اس���تعداًدا 

المضافة الجديد.

بحث استعدادات “القيمة المضافة”ناس: جناح تايلندي في مدينة التنين

:BIBF - الجفير 

للدراس���ات  البحري���ن  معه���د  أدرج 
المصرفي���ة والمالي���ة )BIBF( كمقدم 
خدم���ات تدريب للضرائب مع الهيئة 
 )GAZT( العام���ة لل���زكاة والضرائ���ب
ف���ي المملكة العربية الس���عودية، مما 
يس���مح للمعهد بتدريب المؤسس���ات 

السعودية.
والهيئ���ة العام���ة لل���زكاة والضرائ���ب 
مقره���ا  حكومي���ة  وكال���ة   )GAZT(
الري���اض وترتب���ط تنظيمًي���ا ب���وزارة 
المالية الس���عودية. وه���ي مكونة من 
دائرة دف���ع الضرائ���ب و19 فرًعا في 

جميع أنحاء المملكة.
تطبي���ق ضريب���ة  أن  المعل���وم  وم���ن 
القيم���ة المضاف���ة س���يكون له���ا آثاًرا 
عل���ى الش���ركات ودافع���ي الضرائ���ب 
أو  البحري���ن  ف���ي  س���واء  الج���دد، 
غي���ر  أو  مباش���ر  بش���كل  خارجه���ا، 

مباشر.

“BIBF”: تدريب 
ضريبي للمؤسسات 

السعودية
“بنفت” توفر تحويالت مالية إلكترونية لـ “ريل سيرتش”
ج����ن����اح����ي: خ���دم���ات���ن���ا ت����وف����ر ال�����وق�����ت وال����ج����ه����د وال����م����ال

وقعت شركة بنفت اتفاقية حول نظام التحويالت المالية اإللكترونية مع “ريل سيرتش” 
لتقديم خدمة “فواتير”.

تس���ديد  للعم���الء  االتفاقي���ة  وتتي���ح 
المدفوع���ات بطريق���ة س���ريعة وآمن���ة ع���ن 
طريق خدمة “فواتي���ر”، التي تمكن العمالء 
من دفع الفواتير المستحقة عليهم لمختلف 
الجهات مثل ش���ركات االتص���االت، التأمين، 
العق���ارات،  ش���ركات  الس���يارات،  وكاالت 
الم���دارس، العي���ادات، والمح���الت التجارية 
باإلضاف���ة إل���ى دف���ع اإليج���ارات الش���هرية 
واألقس���اط الس���نوية لش���ركة ريل سيرتش، 
وغيره���ا ع���ن طري���ق الخدم���ات المصرفية 
اإللكتروني���ة للبن���وك أو م���ن خ���الل تطبي���ق 

بنفت بي الذي تقدمه بنفت. 
“بنف���ت”  ل����  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
بنف���ت  ف���ي  “نق���دم  الجناح���ي  عبدالواح���د 

حزمة من الخدمات اإللكترونية التي تدعم 
التح���ول للمدفوع���ات والتحوي���الت المالية 
األعم���ال  قط���اع  يخ���دم  مم���ا  اإللكتروني���ة 

ويوفر الكثير من الجهد والوقت والمال”.

تعمل شركة بنفت بموجب الترخيص  «
الممنوح من قبل مصرف البحرين 

المركزي لتقديم الخدمات المساندة 
بالقطاع المالي، وهي شركة 

متخصصة في تطوير الحلول المبتكرة 
لعمليات الدفع اإللكتروني، وتوفير 

وإدارة قنوات إلكترونية متعددة 
لعمليات دفع وتسوية المستحقات 
والفواتير والتحويالت المالية بصورة 

إلكترونية إلى جانب إدارة مركز 
المعلومات االئتمانية.

 المنامة - ريل سيرتش

المنامة - كي بي إم جي

المحرر االقتصادي من المنامة | )تصوير: خليل إبراهيم(

زينب العكري

سمير ناس



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

3/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -148541( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

29/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -153455( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عادل غلوم داد محمد البلوشي

االسم التجاري الحالي: بوابة المحطة للخياطة واألقمشة
االسم التجاري المطلوب: بوابة المحطة لألعشاب

األنشطة التجارية المطلوبة:تجارة/بيع األغذية والمشروبات - الغذاء الصحي

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: اميرة حسن عبدالرحمن حسن

االسم التجاري الحالي: موسسة اوتوا التجارية
االسم التجاري المطلوب: المهري للتجارة

قيد رقم: 02-50301قيد رقم: 35550-2

29/10/2018 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -154367( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تسجيل اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبير محمد عواد محيميد المنوخ

االسم التجاري الحالي: تقوى للتركيبات الكهربائية
االسم التجاري: التقوى للتنظيفات

قيد رقم: 103142-02

القيد: 2-99327  -  تاريخ: 28/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا مالك ش���ركة - ش���ركة المحي���ط المتفوق التجاري���ة ذ.م.م 
المس���جلة بموجب القي���د رقم 99327 طالبين تحويل الش���كل القانوني 
للفرع الثاني الذي يحمل اس���م كيه اوفش���ور ذ.م.م للش���ركة المذكورة 
إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره 10000 دينار، بين 

كل من:
1- حوراء ابراهيم عبدالعزيز محمد ابراهيم

MANOJ KUMA ASHOK SINGH -2

29/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-154048( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

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

)CR2018-153209( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدناه: زينب عبدالحس���ن حس���ين علي حس���ين بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/ السيدة: سكينة قمبر حسين فقير 

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

تق���دم إلين���ا المعلن أدن���اه: محمد س���عيد عبدالرحمن مولى بخ���ش بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/داوود صاحب ابراهيم مال 

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

رقم القيد
115803-1
115803-2

رقم القيد
51916-1

االسم التجاري
ارض الجنان للتنظيفات

ارض الجنان لتنظيم الحفالت الشخصية

االسم التجاري
البسيتين لمطابخ األلمنيوم

القيد: 74787 - التاريخ: 3/9/2018
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

اعالن بشأن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بانه قد 
م إليه���ا المال���ك لش���ركة الجزيرة للحراس���ة األمنية ذ.م.م )ش���ركة ذات 
مس���ئولية محدودة( والمس���جلة بموجب القيد رقم 74787 طالبا تغيير 
الشكل القانوني إلى مؤسسة فردية بملكية )وليد سلطان ابراهيم ال 

زايد الجالهمة(
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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الحكومة اليمنية 
تعود بكامل أعضائها

وصل رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبدالملك مع جميع أعضاء الحكومة 
الذين كانوا متواجدين خارج البالد 

إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمين من 
الرياض؛ لبدء مرحلة جديدة من العمل 
المباشر للحكومة. وأكد عبدالملك عقب 

وصوله عدن أن الحكومة متواجدة 
حاليا في عدن بكامل أعضائها 

وستستقر فيها لتباشر أعمالها وتعالج 
االختالالت اإلدارية واالقتصادية 

والمالية ولتفعيل مؤسسات الدولة. 
وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة 

سيكون على إعادة اإلعمار، وتوفير 
وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة 

المعيشية عن المواطنين.

وزيللر خارجيللة إيللران يقللر بتأثيللر العقوبللات علللى بللاده

خاتمي يحّذر النظام من ثورة شعبية

حّذر الرئيس اإليراني األسبق محمد خاتمي أمس الثالثاء من اندالع احتجاجات شعبية في البالد، إذا أصّر النظام على أخطائه. وقال خاتمي في تصريحات عبر 
حسابه على تلغرام: “إذا أصّر النظام على أخطائه ستتحول االنتقادات إلى مظاهرات، وليس من الواضح ما الذي سيحل بمصير البالد بعد ذلك”.

وح���ذر م���ن احتم���ال ح���دوث تحركات 
النظ���ام،  تغيي���ر  باتج���اه  اجتماعي���ة 
“إذا م���ا تيق���ن المواطن���ون اإليراني���ون 
م���ن أن م���ا يريدون���ه م���ن إصالحات ال 
تؤدي إل���ى تغيير حقيق���ي”، مضيًفا أنه 
“إذا ظل���ت أخط���اء النظ���ام على ما هي 
علي���ه، فس���وف تتطور االنتق���ادات إلى 
اعتراض���ات، ومن ثم ل���ن يكون واضًحا 

ماذا يمكن أن يحدث”.
كما حث خاتمي مس���ؤولي النظام على 
اإلصالحيي���ن  لمالحظ���ات  االس���تماع 
الجمهوري���ة  بنظ���ام  “يؤمن���ون  الذي���ن 
اإلس���المية والث���ورة، ويري���دون إجراء 
أن  وأك���د  الداخ���ل”.  م���ن  إصالح���ات 
عل���ى  تقتص���ر  اإلصالحيي���ن  مطال���ب 
إج���راء إصالحات ضم���ن النظام وليس 

تغييره.
وش���دد خاتمي عل���ى ض���رورة مواصلة 
دع���م حكوم���ة الرئي���س الحالي حس���ن 

روحاني عبر النقد البناء.
ويوج���ه اإلصالحي���ون انتق���ادات إل���ى 
المرش���د األعل���ى علي خامنئ���ي بذريعة 
خي���ارات  وتبني���ه  للحري���ات،  “تقيي���ده 
والسياس���ة  االقتص���اد  ف���ي  خاطئ���ة 

الخارجية”.
وقبي���ل أي���ام عل���ى ب���دء تنفي���ذ الدفعة 
الثاني���ة م���ن العقوب���ات األميركية على 
القط���اع النفط���ي اإليران���ي، ق���ال وزير 
الخارجي���ة اإليران���ي ج���واد ظري���ف إن 
العقوبات األميركية س���تؤثر على بالده 
اقتصادي���ا، لكنها لن تغير من سياس���ات 
طه���ران، مح���ذرا واش���نطن م���ن ع���دم 

جدوى تلك العقوبات.
وأكد ظريف في تصريح لقناة “سي بي 
إس” األميركي���ة، أن بالده لن تنس���حب 
م���ن االتف���اق الن���ووي م���ا دام يخدمها، 

ولن تفاوض من جديد عليه. 
الرئي���س  إل���ى  كالم���ه  ظري���ف  ووج���ه 

األميرك���ي، قائ���ال: إن ه���ذا االتف���اق هو 
األفض���ل وم���ن غي���ر الممك���ن أن يكون 

هناك ما هو أفضل منه.
وال يتطاب���ق كالم ظري���ف مع ما تعانيه 
إيران من تدهور متزايد في اقتصادها 
وأوضاعها الداخلية واقترابها من عزلة 

تامة عن العالم. 
وتأتي هذه العزلة بسبب اإلستراتيجية 
األميركية التي تهدف إلى شل اقتصاد 

إي���ران المعتم���د على النف���ط، وإجبارها 
عل���ى التخلي ع���ن طموحاته���ا النووية 
الباليس���تية  للصواري���خ  وبرنامجه���ا 
ف���ي  وتدخله���ا  س���وريا  ف���ي  ونفوذه���ا 
اليم���ن، األمر ال���ذي يرى في���ه مراقبون 
عدم إمكان صمود طهران وقتا طويال، 
وربم���ا س���تذعن لتغيي���ر سياس���تها في 

المنطقة والعالم.
ومع اقتراب دخول العقوبات المجددة 

التنفي���ذ، تعم���ل واش���نطن عل���ى  حي���ز 
خل���ق تفاهمات مع ثالثة من أكبر زبائن 
الهن���د والصي���ن وتركي���ا؛  ه���ي  إلي���ران 
لتس���وية أوضاعه���ا م���ع إي���ران ووق���ف 

تعامالتها تجنبا للعقوبات.

ويأتي هذا التحذير األميركي  «
في وقت تزايدت فيه في الفترة 

األخيرة اإلضرابات في بعض 
المناطق، أو بين بعض الفئات، 

كما تصاعدت االحتجاجات على 
خلفيات اجتماعية وسياسية 

وحقوقية، ومن المنتظر أن تزيد 
تلك المظاهر االحتجاجية مع بدء 

تطبيق الجولة الثانية من العقوبات 
األميركية على طهران المنتظرة 

يوم 4 نوفمبر المقبل، والتي 
تستهدف تخفيض صادرات إيران 

من النفط والغاز إلى الصفر.

طهران ـ وكاالت

عدن ـ العربية نت

محمد خاتمي

أنقرة ـ وكاالتمانيال ـ أ ف بواشنطن ـ وكاالت

كش���ف الرئي���س األميركي دونالد ترام���ب عزمه إصدار أمر تنفي���ذي بإلغاء منح 
الجنس���ية لألطف���ال المولودين عل���ى أراضي الوالي���ات المتح���دة، ليثير عاصفة 

جديدة من الجدل بسبب إجراءاته الصارمة تجاه الهجرة.

وق���ال ترام���ب إن���ه لطالم���ا اعتق���د أن 
اتخ���اذ مثل هذا الق���رار يتطلب تعديال 
دس���توريا، لكنه اكتشف أنه من الممكن 
للرئي���س أن يص���در أم���را تنفيذي���ا بهذا 

الشأن.
وأض���اف: “لطالما قيل ل���ي إنني أحتاج 
تعديال دس���توريا لهذا، لكن خمن ماذا!، 
ال أحت���اج ذل���ك”، الفت���ا إلى أن���ه عرض 

األمر بالفعل على مستشاريه.
وتاب���ع: “نحن البل���د الوحيد ف���ي العالم 
الذي يأتي إليه ش���خص وينجب طفال، 
ويصبح الطف���ل مواطن���ا أميركيا لمدة 
85 عام���ا، ب���كل المزاي���ا الت���ي تأتي مع 
الجنس���ية”، )..(، إنه أمر سخيف ويجب 
أن ينته���ي”. ول���م يكش���ف ترام���ب ع���ن 
خطت���ه، إال أن���ه ق���ال إنها “قي���د التنفيذ 

وسوف تحدث”.
م���ن  الراب���ع عش���ر  التعدي���ل  أن  يذك���ر 
الدس���تور األميركي ين���ص على اعتبار 
ف���ي  المولودي���ن  األش���خاص  “جمي���ع 
الحاملي���ن  أو  المتح���دة  الوالي���ات 
لجنس���يتها والخاضعين لس���لطانها، من 
مواطن���ي الواليات المتحدة ومواطني 

الوالية التي يقيمون فيها”.

 من المتوقع أن يثير القرار الكثير  «
من الجدل، وأن يواجه تعقيدات 

كما قضائية في المحاكم، 
حدث مع محاولة 

ترامب السابقة منع 
مواطني 8 دول 

من دخول الواليات 
المتحدة.

ضرب اإلعصار “يوتو” الفلبين أمس تصاحبه رياح قوية أدت إلى نزع أس���قف 
المنازل واقتالع األشجار بعد إجالء اآلالف قبل وصول اإلعصار القوي.

وض���رب اإلعص���ار المناط���ق الجنوبية 
الت���ي اجتاجه���ا اإلعص���ار مانغكه���وت 
الش���هر الماضي، وال���ذي أدى إلى مقتل 
العش���رات. وض���رب اإلعص���ار الجدي���د 
الجزي���رة األكث���ر س���كانا ف���ي الفلبي���ن 

وتسبب في هطول أمطار غزيرة.
وب���دأت ف���رق البح���ث تقيي���م األضرار 
الت���ي تس���بب به���ا أعصار “يوت���و” الذي 
وص���ل ف���ي وق���ت مبك���ر م���ن الثالثاء 
ترافق���ه ري���اح بس���رعة 150 كل���م ف���ي 
الس���اعة وعواص���ف بس���رعة تصل إلى 

210 كلم في الساعة.
وقالت السلطات إنها تحقق في تقارير 
عن مفقودين أحدهما فقد في انقالب 
ق���ارب واآلخر جرفه نهر. وفر نحو 10 
اآلف ش���خص من منازلهم قبل وصول 
اإلعص���ار “يوت���و”؛ ألنهم يعيش���ون في 

مناطق منخفضة معرضة للفيضانات.
وتس���ببت الري���اح العاتي���ة ف���ي تدمير 
أكواخ ومنازل صفيح وسقوط أعمدة 
الكهرباء واقتالع األشجار. كما تسبب 
اإلعص���ار في انهي���ارات أرضية أغلقت 
الط���رق ف���ي الش���مال الجبل���ي وعزلت 
الس���كان، بحسب مس���ؤول في الدفاع 
المدن���ي. وقال مس���ؤول الك���وارث في 
م���ن  ق���وة  أق���ل  الفلبي���ن إن االعص���ار 
مانغكه���وت ال���ذي ضرب الب���الد قبل 6 
أس���ابيع وخل���ف أكث���ر م���ن 100 قتيال، 

قضى معظمهم بسبب انهيار أرضي.

يضرب الفلبين كل عام 20 إعصارا  «
في المعدل ويؤدي 

إلى مقتل الناس 
ويتسبب في فقر 

الماليين.

ق���ال الرئي���س الترك���ي رج���ب طي���ب أردوغ���ان، أم���س، إن تركيا س���تقضي على 
المتش���ددين ش���رقي نه���ر الف���رات ف���ي ش���مال س���وريا، مضيف���ا أن تدخله���ا ب���دأ 

وسيجري شن المزيد من العمليات المكثفة قريبا.

وأدل���ى أردوغ���ان بتصريحاته في كلمة 
أم���ام أعض���اء ح���زب العدال���ة والتنمية 
ال���ذي ينتم���ي ل���ه بع���د يومين من نش���ر 
وكالة األناضول الرسمية تقريرا ذكر أن 
القوات التركية قصفت مواقع لوحدات 
حماي���ة الش���عب الكردية الس���ورية على 

الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وق���ال وزي���ر الخارجي���ة الترك���ي مولود 
جاويش أوغلو أمس الثالثاء، إن اتفاقا 
بين تركيا وروسيا لمنع هجوم حكومي 
س���يطرة  تح���ت  الواقع���ة  إدل���ب  عل���ى 
المعارضة في سوريا يسير وفق الخطة 
الموضوعة، وليس���ت هناك مش���اكل في 
تنفي���ذه. وأض���اف في مؤتم���ر صحافي 
مع نظيري���ه األذربيجاني واإليراني في 
اس���طنبول، أن���ه إذا اتخ���ذت جماع���ات 

إرهابي���ة أو متش���ددة “توجه���ا مختلفا” 
في إدلب، فستتدخل تركيا.

فيم���ا ق���ال المتح���دث باس���م الكرملي���ن 
الثالث���اء،  أم���س  بيس���كوف  ديمت���ري 
إن تركي���ا تفع���ل م���ا بوس���عها لاللت���زام 
منطق���ة  إلنش���اء  الصعب���ة  بالتعه���دات 
منزوع���ة الس���الح ف���ي إدلب الس���ورية، 
وإن روس���يا ال ت���رى أن االتف���اق مه���دد 

بالفشل.

قال أوغلو في مؤتمر صحافي  «
عبر الهاتف “ال نرى 
تهديدا حتى اآلن. 

لألسف ال يسير كل 
شيء وفقا لما هو 

مخطط”.

تركيا تشن عمليات في سوريااإلعصـار “يوتـو” يضـرب الفلبـينترامب ضد منح الجنسية بالوالدة
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بعقوبة – رويترز

تعرقل ميليشيات حزب هللا تشكيل الحكومة اللبنانية من خالل تمسكها بتمثيل 
الس���ّنة من حلفائه في “قوى 8 آذار” في الحكومة الجديدة، مما خفف من نس���بة 

التفائل باإلعالن عن تشكيل الحكومة.

وف���ي وق���ت ال يمان���ع رئي���س ال���وزراء 
المكل���ف س���عد الحري���ري مطل���ب حزب 
هللا، فإن���ه يرفض رفض���ا كامال أن تأتي 
مس���ألة تمثيلهم من حس���اب ال���وزارات 

المخصصة ل� “تيار المستقبل”.
وأح���د الحل���ول المطروح���ة حاليا لحل 

ه���ذه العق���دة ه���و أن يس���تغني رئي���س 
الجمهوري���ة ميش���يل ع���ون ع���ن وزي���ر 
س���ني م���ن حصته ف���ي الحكوم���ة، وأن 
يس���تبدله بنائ���ب س���ني تابع ل���� “قوى 8 
ه���ذه  أن  المراقب���ون  ي���رى  لك���ن  آذار”، 

الحلول لم تتبلور بعد.

قال���ت الش���رطة العراقي���ة إن ث���الث زائ���رات قتلن في انفج���ار قنبل���ة مزروعة على 
الطريق أثناء توجههن إلى مزار ديني قرب مدينة خانقين الواقعة في شمال شرق 

العراق أمس الثالثاء.

ع���ن  مس���ؤوليتها  جه���ة  أي  تعل���ن  ول���م 
لك���ن متطرفي���ن م���ن تنظي���م  الهج���وم، 
المنطق���ة  ف���ي  ينش���طون  داع���ش 

واستهدفوا زوارا شيعة من ذي قبل.
ف���ي  ع���ام  كل  اآلالف  مئ���ات  ويتجم���ع 
الع���راق إلحي���اء ذك���رى أربعيني���ة اإلمام 

الحس���ين حفي���د النبي محم���د صلى هللا 
عليه وسلم. 

وش���ن تنظيم داعش حملة خطف وقتل 
من���ذ أن انه���ارت ف���ي الع���ام 2017 دولة 
الخالفة المزعومة التي أعلنها من طرف 

واحد في العراق وسوريا المجاورة.

“حزب اهلل” يعرقل تشكيل الحكومة

مقتل 3 عراقيات بانفجار قنبلة

علق وزير الخارجية األميركي على الوضع االقتصادي المتراجع في  «
إيران، معيدا السبب إلى سياسات النظام اإليراني التي تعتمد على 
سرقة الشعب؛ من أجل تمويل الحروب الخارجية بدل العمل على 

خلق فرص عمل وتنمية الداخل.وقال في تغريدة على حسابه 
الرسمي: “توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض بنسبة 

3.6 ٪ في اقتصاد إيران العام القادم”. وأضاف: “هذا ما يحدث عندما 
يسرق النظام الحاكم من شعبه ويستثمر ويدعم األسد - بدال من خلق 

وظائف عمل لإليرانيين، إنهم يدمرون االقتصاد”.

بومبيو: سرقة الشعب لتمويل األسد

أبوظبي - سكاي نيوز عربية الكويت ـ وكاالت

حذر تقرير أميركي من مس���اع قطرية إلعادة تنظيم اإلخوان اإلرهابي إلى الس���احة الدولية واإلقليمية، حيث ربط بين المهام الخفية التي 
يقوم بها مكتب حركة طالبان في الدوحة، وإستراتيجية قطر المتواصلة لدعم التنظيمات.

وحم���ل تقرير لمجل���ة “أمي���ركان ثينكر” تحت 
عن���وان “قط���ر والقاع���دة وطالب���ان.. العالق���ة 
المخيف���ة”، أس���س العالقة الثالثي���ة وأهدافها 
وإمكان���ات اس���تغاللها م���ن جان���ب الدوح���ة؛ 
لتحقي���ق هدفه���ا األخط���ر وهو إع���ادة تنظيم 

اإلخوان اإلرهابي إلى الساحة الدولية.
2013”، عالم���ة  “28 يوني���و  تاري���خ  ويحم���ل 
فارق���ة؛ كون قط���ر أزاحت الس���تار عن مكتب 
حرك���ة طالب���ان اإلرهابي���ة ف���ي الدوح���ة، في 
دعاي���ة روج���ت له���ا كإنج���از سياس���ي لدع���م 

السالم.
فالمكتب، لقب باسم مكتب إمارة أفغانستان، 
المخفي���ة  األجن���دة  عل���ى  دلي���ل جدي���د  ف���ي 
الحقيقي���ة، الت���ي تص���ر قط���ر عل���ى تمريره���ا، 
والتي تبدأ من إضفاء الشرعية بطرق ملتوية 

على المنظمات اإلرهابية وعناصرها.

وأش���ار التقرير إلى أن إع���ادة تنظيم اإلخوان 
اإلرهاب���ي ممكن���ة انطالقا من اإلس���تراتيجية 
القطري���ة، التي ته���دف لتعزيز حرك���ة طالبان 

وتنظيم القاعدة.

يحقق مكتب طالبان في الدوحة معادلة  «
الوسيط بين التكتالت اإلرهابية، ومن 

أهدافه األهم أيضا، محاربة خطط 
اإلصالح في المنطقة.

أكد أمير الكويت الش���يخ صباح األحمد الجابر الصباح أن ش���عوب المنطقة مس���تهدفة في أمنها واستقرارها واقتصادها، منتقدا 
ما وصفها ب� “الممارسات السلبية” التي تسعى للتكسب على حساب البالد.

دور  افتت���اح  ف���ي  الكوي���ت  أمي���ر  وق���ال 
االنعقاد الثالث للفصل التش���ريعي 15 في 
بالده: “نحرص عل���ى نظامنا الديمقراطي 
والدف���اع عن���ه، وعلين���ا أن نصون���ه من أي 
تج���اوز أو تعس���ف؛ لك���ي ال يصب���ح معول 
ه���دم”، مؤك���دا أن “الح���رص عل���ى النظام 

الديمقراطي والدفاع عنه هو قدرنا”.
وأض���اف: “أدعو الحكوم���ة والمجلس إلى 
استكمال مسيرة وإنجاز القوانين وبرامج 
اإلص���الح االقتص���ادي الهادفة إلى مس���ار 
مس���تقل في تنويع مص���ادر الدخل وخلق 
فرص العمل المنتجة للش���باب التي تسهم 

في دفع عجلة التنمية”.
وش���دد الصب���اح عل���ى ض���رورة أال ي���ؤدي 
التحس���ن المؤق���ت ال���ذي ش���هدته أس���عار 
النف���ط أخي���را، إل���ى عرقل���ة المس���ار المهم 

الذي يس���تهدف حماية وضمان مس���تقبل 
األجيال القادمة.

ب����  وصفه���ا  م���ا  الكوي���ت  أمي���ر  وانتق���د 
“الممارس���ات السلبية والمش���اريع العبثية” 
الت���ي تس���عى للتكس���ب االنتخاب���ي عل���ى 

حساب مصلحة البالد.

قال أمير الكويت: “لن أسمح بأن نحيد  «
عن نعمة الديمقراطية التي نتفيأ 

ظاللها إلى نقمة تهدد االستقرار في 
بلدنا وتهدم البناء وتعوق اإلنجاز”.

وفد من طالبان في الدوحة سمو أمير الكويت

مسللاع إلعللادة “اإلخوان” إلى السللاحة الدوليللة واإلقليمية عنهللا نحيللد  ولللن  الديمقراطيللة  نعمللة  ظللال  نتفيللأ 

تقرير يحذر من عالقات قطر “المخيفة” أمير الكويت: شعوب المنطقة مستهدفة
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اإلنج���از الحقيق���ي ألي���ة دول���ة عل���ى صعي���د ال���رأي العالم���ي ف���ي كل المج���االت 
االجتماعية منها، واالس���تثمارية، والتجارية، والعالقاتية، وغيرها من المجاالت، 
هو عند سماع كلمات اإلطراء الصادقة الصادرة من أبناء شعوب الدول األخرى، 
مهم���ا تباع���دت المس���افات، واختلف���ت اللغ���ات، وتباين���ت اللهج���ات، وال يه���م أن 
تختلف مس���تويات األفراد الناطقين بهذه النعوت، س���واء كان االختالف فكريًا، 
أم اجتماعيًا، أم اقتصاديًا، أو حتى تعليميًا، وغير ذلك... هو اإلنجاز الذي ال يقدر 
بم���ال أو ثم���ن، الذي ال يتحقق بين ليل���ة وضحاها، بل يتبلور على مدى عقود من 
الزمن؛ إذ يستحيل أن يأتي من فراغ، أو بدون أسباب جد مؤثرة، وينبع ذلك من 
ش���خوص حقيقية، أفعال حقيقية، تتس���م بالخلق والنبل، تأس���ر قلوب اآلخرين، 

فتنطلق ألسنتهم بإبداء المديح النابع من القلب ليصل إلى القلب.
هنيئ���ًا لمملك���ة البحرين هذه الس���معة الطيب���ة التي تج���اوزت كل الحدود، وبدت 
متجلية بين أبناء الشعوب، وكما سبق ذكره، لم يأت ذلك جزافًا، إنما من تركيبة 
إنسانية متسامحة، قوية اإلرادة، ثابتة العزيمة، تشع حبًا نحو اآلخرين، وتتمنى 
لهم الخير، كما تتمناه لنفس���ها، وبالتالي فإن كل تلك التجليات تنعكس من مرآة 

ينظر من خاللها جزاء الصنيع.
إنَّ ما وصلت إليه مملكة البحرين من هذه المكانة الرفيعة، دليل قاطع على تميز 
الفرد البحريني، كسفير ناجح وبارع لبالده، كواجهة مشرفة، من خالل تعامالته، 
وإنجازات���ه، والتزامه الت���ام، ومن خالل تقبله اآلخر بروح رحب���ة، وإدراكه ثقافة 

االختالف، وطبيعته السمحة، البناءة.
ل���م تث���ِن الرقعة الجغرافية الصغي���رة لمملكة البحرين عن الوص���ول إلى العالمية، 
ع���ن ترك بصمة واضح���ة، ناصعة، مميزة ف���ي جبين التاريخ العربي، اإلس���المي، 
والعالمي؛ فالمساحات ال تولد اإلنجازات، والكثرة ال تزيد من فرص اإلبداع، إنما 
يخلق الفرق نوعية الطاقات البشرية، فمهما كان مصدر هذه الطاقات ضئيالً في 

العدد نسبيًا، فال يمنعه من أن يكون مؤثرًا إيجابيًا.

التطورات الحديثة، المعاصرة، أثبتت للعالم أجمع أن الكثرة والمساحات، ال  «
تعني بالضرورة األفضلية، بل األفضلية في قوة العقل، سمات الشخصية، 
نقاء القلب، وكل صفات اإلنسان المحب للخير، والعطاء، والمتعايش مع 

إخوانه من أبناء العالم أجمع بحب وسالم.

اإلنجاز الحقيقي

دولة غنية ومواطن فقير... 
ما الفائدة؟

حت����ى ال نك����ون كذلك، البد بدالً م����ن البحث عن عدة طرق وأس����اليب، وعدة 
برامج مكلفة لترويج البحرين ودفعها لتتصدر المنتدى العالمي، هناك طريق 
واحد أساسي تتفرع عنه وسائل وأدوات وبرامج تقود البحرين إلى العالمية 
وتحقي����ق الت����وازن المطلوب الذي أصب����ح لدى البعض ولي����س الكل كقميص 
عثم����ان، أو كحقيقة يراد بها باطل، فبعض المس����ؤولين تصريحاتهم تنم عن 
توجه����ات لتضيي����ق الخدم����ات بحجة الت����وازن، وبعض المس����ؤولين يفكرون 
برفع الرسوم وزيادة الضرائب بحجة التوازن، بل هناك موجة يقودها بعض 
الش����باب قليلي الخبرة بصنع األوطان وبناء القواعد الراس����خة للدول، حيث 
يشيع بأن احتكار كل الموارد والمصادر للدولة من أجل التوازن على أساس 
تغييب رفع مس����توى المواطن وتحسين معيشته من رواتب وخدمات ثابتة 
ورس����وم مس����تقرة وغيرها من الخدمات المتعلقة برفاهي����ة المواطن التي ال 
يج����ب أن تتراج����ع إل����ى ما كان����ت عليه قبل عقدي����ن أو ثالث����ة، إذ إن مقياس 
التق����دم والتطور للدولة ونجاح التنمية هو مدى رفاهية المواطن، وليس ما 
تحقق����ه الدولة من ت����وازن، فالهدف من وجود الدول رخ����اء المواطنين، وإال 
م����ا فائدة دولة تنمي الثروة بجهة وم����ن جهة أخرى فيها المواطن عاجز عن 

تلبية احتياجاته؟

م����ن هنا البد من قراءة المش����روع التنموي م����ن خالل ما كانت عليه البحرين 
بالعقود الماضية من رفاهية، وإن أي تراجع عن هذا المس����توى يعني فش����ال 
في الحفاظ والبقاء على المس����توى الذي كان، فأنت تقيس النجاح بالتفوق 
عل����ى م����ا كنت علي����ه وليس التراجع عن ما كنت علي����ه، وهنا البد من التذكير 
بأن التقدم هو لألمام وليس للخلف، وأول معيار لهذا التقدم بحسب قوانين 
التطور هو رفاهية المواطن بدولته وهذا المعيار مقاس عالمي ومطبق بكل 
ال����دول الناجح����ة كاليابان وكوريا وس����نغافورة وأوروبا، حي����ث تعتمد الدول 
عل����ى معي����ار رفاهي����ة المواط����ن كتعبير الزده����ار الدولة، وقد كان����ت البحرين 
خ����الل العقود الماضية نموذج����ًا للدولة التي يعتبر فيها المواطن مس����تريحًا 
والنك����وص ع����ن هذا المس����توى ال يعتب����ر تقدمًا حت����ى لو كانت هن����اك مصادر 
وم����وارد بي����د الدول����ة توظفه����ا بطرق مختلف����ة ال تط����ال فيها مس����توى حياة 
ومعيش����ة المواط����ن الذي يعد الهدف األساس����ي ب����كل تنمية، فال����دول تخدم 

الشعوب وليس العكس.

تنويرة: 

ليست الوحدة عندما تكون بمفردك، بل الوحدة عندما ترى ذاتك وحيدة.
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أحمد جمعة

19
 “خليفة سات”... 

 طموح إماراتي امتد 
لعنان السماء

اس���تطاعت دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة بوض���وح وجالء 
الدخ���ول ف���ي س���باق الفض���اء والتكنولوجي���ا م���ن أوس���ع أبواب���ه وإح���راز 
نجاح���ات مبه���رة في ه���ذا الحق���ل العلمي المعق���د الذي كان لفت���رة طويلة 
حص���را على دول قليل���ة، وذلك بإطالق القمر الصناعي خليفة س���ات، أول 
قم���ر صناع���ي عربي مصنوع بأي���ٍد إماراتية 100 % م���ن المحطة األرضية 
بمركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، القمر صمم وصنع في مركز محمد 
ب���ن راش���د للفضاء، وهو مخّص���ص لمراقبة التغيرات البيئي���ة ودعم جهود 

اإلغاثة في حاالت الكوارث الطبيعية والتخطيط العمراني.
س���مو الش���يخ محم���د بن راش���د آل مكت���وم قال في ش���هر فبراي���ر عن هذا 
المشروع )المهندسون اإلماراتيون هم أول فريق عربي يستطيع بناء قمر 
صناعي بنسبة 100 % دون أية مساعدة أجنبية، وشباب اإلمارات أثبتوا 
كف���اءة وقدرة فائقة ف���ي ميدان التصنيع الفضائي.. دول���ة اإلمارات اليوم 
الدولة العربية األولى التي تمتلك تقنيات بناء أقمار صناعية بشكل كامل 
ومس���تقل ع���ن أي دعم خارج���ي، ولدينا اليوم علماء وخبراء ومهندس���ون 

يشكلون نواة لمستقبل علمي راسخ للدولة(.

ه���ذه ه���ي اإلم���ارات الت���ي امت���دت طموح���ات أبنائه���ا إل���ى عنان الس���ماء 
وأصبح���ت قاعدة متطورة ومتنوعة لإلبداع في ش���تى المجاالت، ش���عب 
يحب المعرفة والجدية والبحث العلمي وال توجد في قاموس���ه أبجديات 
المس���تحيل، لقد اقتحموا كل مجال بمفاهيم قيادية واعتماد على النفس 
بدعم س���ام ومتواصل من القيادة، فاإلم���ارات عملت على تصنيع وتطوير 
مركبات عس���كرية وأجه���زة اتصال وطائرات بدون طي���ار وتبذل خطوات 
حثيث���ة م���ن أج���ل التحول من مس���تورد إل���ى مصنع، ولديها أفضل ش���ركة 
طيران على مس���توى العالم “اإلماراتية”، واقتصادها يحقق بش���كل مذهل 
المزي���د م���ن العل���و، إن���ه بلد يع���رف كي���ف يخطط للمس���تقبل ويس���ير على 
اس���تراتيجية وطموح���ات وتطلع���ات مواكبا أفض���ل التكنولوجي���ات التي 

توصل إليها العلم.
مبروك لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا الحدث البارز  «

واإلنجاز العلمي والعالمي المرموق، وإلى مزيد من اإلنجازات العظيمة 
التي طالت شتى القطاعات في عصر العولمة... بلد فرض نفسه على 

خارطة علوم الفضاء بقوة وبسواعد أبنائه.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

رغبة وكفاءة... معا!

من���ذ المراحل األولي���ة في التعليم، ونحن نتعلم الفرق بين كل من المؤثرات الوراثية، 
والتربوي���ة؛ فاألولى كما يعلم الجميع ُمتعلقة بما نرثه من اآلباء، ش���كال ومضموًنا؛ أي 
جس���ًدا وصف���ات، أما الثانية؛ فهي ما نكتس���به م���ن هذا المحيط الترب���وي الصغير في 
األس���رة؛ ثم المجتمع الكبير من س���لوكيات، وممارس���ات، قد تعزز الجانب الموروث أو 
ربم���ا تطمس���ه تماًما؛ ِإْن لم تكن البيئة ُمهَيأة لتنميته أو إخراجه إلى الس���طح؛ س���واء 

كان إيجابًيا أم سلبًيا.
باختص���ار؛ ال يمك���ن أن ُتق���رر – فج���أة – تغيي���ر مس���ار حيات���ك، م���ن دون مقدمات، أو 
اس���تعدادات س���ابقة! ال يمك���ن أن تس���تيقظ من النوم ف���ي أحد الصباح���ات؛ لتقرر أن 
تسلك طريًقا معينة؛ لم تكن قد خططت لعبورها، أو وضعت خارطة لما قد يعترضك 
م���ن مصدات أو عقبات! ال تدار الحياة بهذه البس���اطة الش���ديدة، أو بش���كل اعتباطي 

متروك كما نقول )على البركة(!
لم تصبح )أنت( مهندًس���ا، أو طبيًبا أو مدرًس���ا أو رجل أعمال... من دون بلوغ مراحل 
من الكّد، والكدح، والعمل، والعلم، والمعرفة! ولو رغبت في توجيه بوصلتك؛ العملية 
أو العلمية – الحقا – فإن من الطبيعي أاّل تخرج عن اس���تعدادك النفس���ي والجس���دي، 
وبين قوس���ين )القدراتّي(، وهو ما يعني أنك س���تعمل على بل���وغ التأهيل الالزم الذي 

يعينك على توجيه هذه البوصلة!

ه���ذه المقدم���ة الطويل���ة؛ هدفها أن ألف���ت إلى موضوع المترش���حين للعملي���ن النيابي 
والبل���دي ه���ذه الفت���رة، والعدد ش���به الكبي���ر، الذي يحمل ف���ي طياته ُبعدي���ن؛ أحدهما 
إيجابي؛ فالمش���اركة السياسية داللة على تحضر المجتمعات، وإيمان بأهمية التغيير 
أو التطوير، غير أن الُبعد الثاني يحمل داللة معاكس���ة لألول؛ فهو يكش���ف – بناء على 
متابع���ة ومالحظة – عن غياب التخطيط المس���بق، أو الجهوزي���ة لهذا الِحْمل الوطني 

الكبير!
الكل – نعم – لديه الرغبة والنية الصادقة في العمل على خدمة هذا الوطن ومواطنيه، 
غير أن الرغبة وحدها ال تكفي، ما لم يعُضدها ويس���ير معها جنًبا إلى جنب )التمكُّن(، 
والقدرة على طرح القضايا بثقة وجرأة وقوة تأثير وإقناع! وفي المقابل؛ فإن التمّكن 
م���ن دون رغب���ة ال ُيكمل المش���هد أيًضا؛ فنحن بحاج���ة إلى كفاءة وني���ة حقيقية مًعا، 

الواحدة منهما ال تكفي!

وإْذ ذاك؛ فقد لمسنا جهوًدا استثنائية من مؤسسات الدولة المعنّية بالتنمية  «
السياسية للمرشحين؛ على أكثر من صعيد؛ قانونًيا، وسياسًيا، ومالًيا، وإعالميا؛ 

بل؛ نفسًيا، وهو ما يشي بحرص الدولة على صقل شخصية سياسية قادرة على 
دخول المعترك، وعلى الرغم من ذلك، وما لم يكن هذا المرشح قابال مستعدا 

لهذا الصقل؛ فإن دونه انسحابا بعد انسحاب!.

sm.adnan56@hotmail.com

د. زهرة حرم

رائ����ع ذل����ك اللقاء الذي جمع كال من الش����يخ خالد بن أحمد ب����ن محمد آل خليفة، 
وزير الخارجية، وأخيه س����مو الش����يخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة 
ب دول����ة اإلم����ارات العربية المتحدة الش����قيقة، ف����ي الحلقة الش����بابية المنبثقة عن 
مجلس اإلمارات للشباب، والتي شاركت فيها مجموعة من الشباب البحرينيين 
واإلماراتيين، وكم كان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد مميًزا كعادته، فهو 
ال����ذي يؤكد دائًما على صيانة كل القيم والعادات والتقاليد والمبادئ اإلنس����انية، 
مربوطة بالقيم اإلسالمية والخليجية والعربية السيما في مواجهة التحديات.

ف���ي كثي���ر من اللق���اءات، وأتذكر الحوار الذي جرى معه ضمن سلس���لة )لقاء 
الخمي���س( مع المس���ؤولين الخليجيي���ن، ولقاء الخميس ه���ذا كان عبارة عن 
لقاءات أس���بوعية بمبادرة من مجموعة شباب من الرياض بالمملكة العربية 
الس���عودية، وهذا اللقاء األس���بوعي له أبعاد مهمة في نقل تجارب وخبرات 
كب���ار المس���ؤولين ف���ي دول الخليج إلى الش���باب، في ذلك اللق���اء الذي عقد 
قبل ثالثة أعوام في فندق السوفوتيل، تناول الوزير )بوأحمد( محاور تمثل 
مرتكزات لطموح الش���باب وتحقيق دورهم ف���ي النهوض باألوطان، واليوم، 
نج���د الوزي���ر يق���دم المزيد م���ن المرئيات ف���ي الحلقة النقاش���ية على هامش 
اجتماع���ات اللجن���ة العليا المش���تركة بي���ن البحرين واإلمارات، الس���يما على 
صعي���د التحديات وكيفية صنع قواس���م مش���تركة والحفاظ عل���ى الموروث 
الثقاف���ي في ظل المتغيرات وترجمة ثقافتن���ا وقيمنا إلى مخرجات ونتائج 
وأس���لوب عمل في حياتنا اليومية، له���ذا نجده يركز، حتى في )االختالفات 
العابرة( على التالقي بين األس���رة الخليجي���ة والعربية، ورأينا كيف أنه يعبر 
ع���ن الموق���ف الثابت للبحرين من األش���قاء، فاألهل ف���ي المنامة والدوحة ال 

فواصل بينهم وال موانع تحجب صلة الرحم وأواصر القربي.

على العموم، إن وجود مجموعة من الشباب البحرينيين واإلماراتيين  «
المشاركين بمداخالتهم في الحلقة النقاشية، يشيع مساحة من التفاؤل 

والطمأنينة واالستبشار بالتطلعات والقدرة على مواجهة التحديات 
بروح معاصرة وعزيمة قوية يزرعها في شبابنا من يمتلكون الخبرة 

والتجربة العميقة كمعالي وزير خارجيتا )بوأحمد(.

وزير الخارجية “بو أحمد” ومرئيات الشباب

عادل عيسى المرزوق
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رفع رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال سلطان الغانم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لما يوليه 

سموه من اهتمام ودعم لجميع االتحادات الرياضية عموًما واتحاد رفع األثقال خصوًصا.

وأش���اد الغان���م بالتصريح الذي أدلى به س���موه 
في مختلف وس���ائل الصحاف���ة واإلعالم وعبر 
مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي ال���ذي أش���اد من 
خالله بالجهود الت���ي يبذلها اتحاد رفع األثقال 
واإلداري  الفن���ي  وجهازي���ه  إدارت���ه  بمجل���س 
أوالً،  يأت���ون  الذي���ن  والالعب���ات  وبالالعبي���ن 
وق���ال “إن ثق���ة س���يدي س���مو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليف���ة بالالعبين والالعبات وأس���رة 
اتح���اد رف���ع األثق���ال لهي غالي���ة علين���ا جميًعا، 
وإش���ادة س���موه له���ي الوس���ام والتكري���م الذي 
يمنح���ه س���موه للمتميزي���ن م���ن الرياضيين من 
أبناء البحرين في المجال الرياضي والش���بابي 
ولهو وس���ام فخر واعت���زاز نضعه على صدورنا 
وداف���ع من أجل مضاعفة الجه���ود بين أعضاء 
والعب���ي والعب���ات وأس���رة االتح���اد البحريني 
لرف���ع األثقال، وإن ما أش���اد به س���موه لالعبين 
���ا كبي���ًرا  أعط���ى الجمي���ع دفع���ة وحاف���ًزا معنويًّ
خصوًصا أنه يأتي من قائد المس���يرة الش���بابية 
والرياضية وبطل رياضي س���ّطر حروف اسمه 
واس���م مملكتن���ا الحبيب���ة بالذه���ب ف���ي جمي���ع 
مش���اركاته وكانت آخرها تحقيقه للقب بطولة 
العال���م للرج���ل الحدي���دي بالوالي���ات المتح���دة 
األميركي���ة، حي���ث إن إنج���از س���موه المش���رف 
كان ق���دوة لالعبي���ن ليضاعف���وا م���ن جهودهم 
وتدريباتهم واس���تعداداتهم من أجل تش���ريف 
المملك���ة ف���ي المحاف���ل الرياضي���ة الخارجي���ة، 
خصوًص���ا أننا ف���ي اتحاد رفع األثق���ال مقبلون 
عل���ى مش���اركات خارجي���ة مهمة ف���ي بطولتي 
العالم لبناء األجسام للعموم واألساتذة وغيرها 

من البطوالت”. 
 وأش���ار رئي���س االتح���اد أن مب���ادرات س���موه 
الكريم���ة والنبيل���ة تنس���جم تماًم���ا م���ع الرؤي���ة 
الس���ديدة لعاهل البالد حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة الهادفة لدعم 
مس���يرة الحركة الرياضية وتوافقها مع أهداف 
التنمية المس���تدامة في استغالل كافة الموارد 
المتاح���ة كبرنام���ج )اس���تجابة(، ونظرة س���موه 
لقط���اع الش���باب والرياض���ة بص���ورة عصري���ة 
وإط���الق س���موه على ه���ذا العام بع���ام “الذهب 

مملك���ة  وبط���الت  أبط���ال  جّس���د  فق���د  فق���ط” 
البحرين هذا الش���عار بقوة وحص���دوا ومازالوا 
يحص���دون الميدالي���ات الذهبية ف���ي هذا العام 
المميز، وقد تفاعلت األس���رة الرياضية كلها مع 
الش���عار وتحمس أبط���ال المملكة لحصد أفضل 
النتائ���ج والمس���تويات لرفع عل���م المملكة عالًيا 
بمختل���ف المحافل الرياضي���ة وهو ما نتج عنه 
تحقي���ق تلك الحصيلة الكبي���رة من الميداليات 
الت���ي تبره���ن عل���ى م���دى الدعم ال���ذي تحظى 
ب���ه الحرك���ة الرياضي���ة م���ن القي���ادة الرش���يدة 
ومن س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة، 
والجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة األولمبية 
البحريني���ة برئاس���ة س���موه ف���ي س���بيل تقديم 
كافة أش���كال المساندة والدعم لكل االتحادات 
الرياضي���ة وه���و م���ا أثمر ع���ن تل���ك اإلنجازات 
والمكتس���بات للحرك���ة الرياضي���ة وأن واجبن���ا 
األساس���ي جميًع���ا ه���و دع���م تل���ك الخط���وات 
وال���رؤى والعمل على تحقيقها وتذليل العقبات 
وإيج���اد الحل���ول فالطري���ق إل���ى المجد صعب 

والمجد يزينه صعوبة نيله. 
وعاهد سلطان الغانم باسمه وأصالة عن أسرة 

اتحاد رفع األثقال كافة س���مو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليفة ببذل الغال���ي والنفيس ومزيد 
من الجهود والعطاء والحذو في طريق سموه 
ال���ذي ال يع���رف المس���تحيل والس���عي للتغل���ب 
عل���ى جميع العقبات وتذليلها في طريق العبي 
والعب���ات المنتخب���ات الوطني���ة م���ن أج���ل نيل 
المزيد من اإلنجازات المشرفة والعودة بالذهب 
بإذن هللا في جميع المشاركات الخارجية وهو 
م���ا نعتب���ره أق���ل م���ا نقدم���ه لمملكتن���ا الحبيبة 
وقيادتها الرشيدة. وأشار الغانم بأن هذا النهج 
وتل���ك الخطى لالتح���اد البحريني لرفع األثقال 
ه���ي اس���تمرارية لم���ا وضع���ه الش���يخ عب���د هللا 
بن راش���د آل خليف���ة الرئيس الفخ���ري لالتحاد 
س���فير مملكة البحرين بالوالي���ات المتحدة من 

استراتيجية استمرينا بالعمل عليها.

 وفي ختام حديثه كّرر الغانم الشكر واالمتنان  «
العظيمين لدعم واهتمام قائد الشباب 

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ا لسموه دوام التوفيق ومؤكًدا أن اتحاد  متمنيًّ

رفع األثقال يسير في طريق سموه لتحقيق 
االنتصارات المشرفة لمملكة البحرين.
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أك���د وزير ش���ئون الش���باب والرياضة هش���ام الجودر أن الرؤية الس���امية لعاهل الب���الد حضرة صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة ودعم جاللته المس���تمر ساهم في استدامة النجاحات الرياضية للحركة الرياضية البحرينية وانعكاس هذا 
الدع���م الكبي���ر على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمي���ة والقارية التي تقام على أرض البحرين التي غدت وجهة 
عالمي���ة للرياض���ة العالمي���ة، وس���ط متابعة من قبل رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
واهتم���ام واض���ح م���ن قبل ولي العهد األمي���ن نائب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وق����ال وزي����ر ش����ئون الش����باب والرياضة 
اس����تضافة  بمناس����بة  ل����ه  تصري����ح  ف����ي 
مملك����ة البحرين أس����بوع بري����ف الدولي 
للقتال، الذي س����يقام تحت رعاية ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وش����ؤون 
الش����باب رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبي����ة  اللجن����ة  رئي����س  والرياض����ة 
ب����ن  ناص����ر  الش����يخ  س����مو  البحريني����ة 
حم����د آل خليف����ة، بتنظي����م م����ن االتح����اد 
المختلط����ة  القت����ال  لفن����ون  البحرين����ي 

بالتعاون والش����راكة م����ع االتحاد الدولي 
واتح����اد  المختلط����ة  القت����ال  لفن����ون 
القتال الش����جاع، ويش����هد إقامة النسخة 
لله����واة،  العال����م  بطول����ة  م����ن  الخامس����ة 
والنس����خة الثامن����ة عش����رة م����ن بطول����ة 
القت����ال الش����جاع- بريف ف����ي الفترة من 
11 لغاي����ة 18 نوفمبر الق����ادم على صالة 
الدع����م  “إن  الرياضي����ة:  خليف����ة  مدين����ة 
الس����خي واالهتمام الكبير يرفد مس����يرة 
الرياضة بمزيد م����ن النجاحات والتقدم، 

سيقود حتما البحرين إلى تنظيم حدث 
اس����تثنائي مبهر وس����يكون عالمة فارقة 
ف����ي تاري����خ بط����والت القت����ال المختلطة 
في ظ����ل اإلمكانيات الكبي����رة والقدرات 
المملك����ة  به����ا  تتمت����ع  الت����ي  الممي����زة 
ومؤش����رات خطط التنظيم التي ستقود 
أس����بوع بري����ف وبطول����ة العال����م لفن����ون 
للقت����ال المختلط����ة إلى تحقي����ق النجاح 
التنظيمي بما يتماشى مع نهج البحرين 
الت����ي عودت العالم على التميز والنجاح 

في مختلف البطوالت الرياضية”.
وأش����ار هش����ام الج����ودر إل����ى أن رعاي����ة 
س����مو الش����يخ ناصر بن حم����د آل خليفة 
����ا م����ن أج����ل  للبطول����ة، يمث����ل دافًع����ا قويًّ
تأكي����د مكان����ة البحري����ن عل����ى مس����توى 
رياض����ة فن����ون القت����ال المختلط����ة الت����ي 
حق����ق أبطاله����ا العدي����د م����ن اإلنج����ازات 
المش����رفة على مختلف األصعدة، كما أن 
رعاية س����موه لهذا الحدث جاءت لتؤكد 
االس����تراتيجية المتمي����زة الت����ي يتبعه����ا 
س����موه م����ن أج����ل االرتق����اء به����ذه اللعبة 
والوص����ول به����ا إل����ى أعل����ى المس����تويات 
المحل����ي  المس����توى  عل����ى  ونش����رها 

والخارجي.
ون����ّوه وزي����ر ش����ئون الش����باب والرياضة 
المجل����س  لرئي����س  األول  النائ����ب  أن 
رئي����س  والرياض����ة  للش����باب  األعل����ى 
لفن����ون  البحرين����ي  لالتح����اد  الفخ����ري 

القت����ال المختلط����ة س����مو الش����يخ خال����د 
بن حم����د آل خليفة، يبذل جه����وًدا بارزة 
ف����ي تعزي����ز نش����ر ثقاف����ة رياض����ة فن����ون 
عل����ى  فق����ط  لي����س  المختلط����ة،  القت����ال 
مس����توى مملكة البحرين فحسب، وإنما 
على المس����توى اإلقليم����ي والعالمي عبر 

الخط����وات الواضح����ة التي بذلها س����موه 
لتكوي����ن قاع����دة صلب����ة له����ذه الرياض����ة، 
وتش����جيع الش����باب على ممارستها وفق 
ولتك����ون  الدولي����ة،  واألنظم����ة  اللوائ����ح 
رياضة فنون القتال المختلطة موجودة 
بص����ورة فاعلة في الرياض����ات األولمبية 
أكب����ر  ف����ي  رس����مية  بص����ورة  وإش����راكها 

التجمعات الرياضية العالمية.

بين هشام الجودر أن وزارة شئون  «
الشباب والرياضة ستكون فاعلة 

في استضافة البحرين ألكبر تجمع 
رياضي في فنون القتال المختلطة 

من خالل العمل على تجهيز الصالة 
الرياضية لمدينة خليفة الرياضية 

بأفضل صورة والتعاون مع اللجنة 
المنظمة من أجل إنجاح الحدث 

وتسخير كوادر الوزارة من لالنضمام 
إلى اللجان العاملة إلنجاح هذا 

الحدث إبرازه بصورة متميزة.

تغطية – اللجنة اإلعالمية:

الجودر: البحرين قادرة على تنظيم بطولة استثنائية لفنون القتال

هشام الجودر

عبدالرحمن جواهري

ضاحية السيف – المجلس األعلى للشباب والرياضة

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

نّظم���ت األمان���ة العام���ة للمجل���س األعلى 
للش���باب والرياض���ة بالتع���اون م���ع وزارة 
الصح���ة محاضرة ح���ول كيفي���ة الوقاية 
م���ن مرض س���رطان الثدي، وذل���ك تزامًنا 
م���ع ش���هر أكتوب���ر ال���وردي ال���ذي خّصص 
���ا ليك���ون ش���هر المب���ادرات الخاصة  عالميًّ
بالتوعي���ة بم���رض س���رطان الث���دي عل���ى 

مستوى دول العالم.
البح���وث  قس���م  رئي���س  أك���دت  وق���د 
تعزي���ز  ب���إدارة  واإلنت���اج  والدراس���ات 
الصحة أمل داوود خالل المحاضرة التي 
أقيمت خصيًصا لموظفات األمانة العامة 
بالمجل���س أهمية تعزي���ز دور الوقاية من 
مرض سرطان الثدي بإجراء الفحوصات 
الخاص���ة بالم���رض بش���كل دوري لتقلي���ل 

اإلصاب���ة ب���ه وخل���ق المزي���د م���ن ف���رص 
الشفاء والتعافي، كما شددت في الوقت 
ذاته عل���ى تعزيز أنماط الحي���اة الصحية 
الغ���ذاء الصح���ي وممارس���ة  م���ن حي���ث 
النش���اط البدني كهدف رئيس���ي يس���اهم 

في الوقاية من سرطان الثدي.
البح���وث  قس���م  رئي���س  واس���تعرضت 
تعزي���ز  ب���إدارة  واإلنت���اج  والدراس���ات 
الصح���ة أه���م المس���ببات الت���ي تزيد من 
أن  مؤك���دة  بالم���رض،  اإلصاب���ة  خط���ر 
هن���اك تداخ���الً بي���ن الكثير م���ن العوامل 
والمحفزات والظروف والبيئة المناس���بة 
الت���ي  الوراثي���ة  العوام���ل  إل���ى  إضاف���ة 
تس���اهم ف���ي نم���و ه���ذا الس���رطان ل���دى 

اإلناث وبشكل سريع. 

محاضرة الوقاية من “سرطان الثدي”

مدينة عيسى - اتحاد التنس

أعلن االتحاد البحريني للتنس عن تنظيم بطولة االتحاد البحريني للتنس للبراعم تحت 8 و10 و12 س���نة والتي س���تقام منافس���اتها 
على مالعب االتحاد بمقره بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى وذلك في الفترة من 5 وتستمر حتى 10 من شهر نوفمبر المقبل. 

 ودع����ا االتح����اد البحريني للتن����س الراغبين 
بالتس����جيل في هذه البطول����ة بالتواصل مع 
المدي����ر الفن����ي عصام عبدالع����ال على هاتف 
رق����م 39677989 أو م����ع س����كرتير االتح����اد 
مهن����د على هات����ف رق����م 37733119، حيث 
س����يكون آخر موعد للتس����جيل يوم الجمعة 
المقبل الموافق 2 من شهر نوفمبر، وستقام 
القرع����ة يوم األح����د الموافق 4 م����ن نوفمبر، 
وتنطل����ق المباريات في اليوم التالي االثنين 
الرابع����ة والنص����ف  5 نوفمب����ر م����ن الس����اعة 

عصرًا.
 وقد أك����د المدير الفني باالتح����اد البحريني 
للتن����س الكابت����ن عص����ام عبدالع����ال أن ه����ذه 
البطول����ة تأت����ي تواص����الً لبط����والت الفئ����ات 
الس����نية الت����ي ينظمه����ا االتح����اد البحرين����ي 
للتنس، حيث أقيمت بطولة للناشئين خالل 

الش����هر الج����اري وش����هدت مش����اركة واس����عة 

ومنافس����ات قوية، وتأتي ه����ذه المبادرة من 

ضمن اس����تراتيجية الجهاز الفني بالتنسيق 

مع مجل����س اإلدارة الذي حث اللجنة الفنية 

المحلي����ة  البط����والت  اقام����ة  ف����ي  للمض����ي 

اكتش����اف  ف����ي  والت����ي تس����اهم  التنافس����ية 

الالعبي����ن المتميزين والخامات الواعدة من 

أجل صقلها وضمها لصفوف المنتخبات. 

 مجموعة من الالعبين الصغار باتحاد التنس

س��ن�ة و12  و10   8 ل��لفئ��ات  م��خص�ص��ة  المن��افس��ات 

اتحاد التنس يعلن إقامة بطولة البراعم

المنامة - نادي البحرين للتنس

ترعى شركة الخليج لصناعة البتروكيماوت )جيبك( وللعام الثاني والثالثين على التوالي بطولة “جيبك” المفتوحة في التنس التي 
ينظمها نادي البحرين للتنس في الفترة من 7 إلى 19 نوفمبر القادم، صرح بذلك رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس خميس 
المقلة، مشيًدا بالتعاون المشترك بين النادي وشركة البتروكيماويات على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن، مرحًبا بمواصلة الشركة 
ا في إطار الدور الرائد الذي تقوم به في دعم ومساندة الرياضة البحرينية، وخص بالشكر رئيس  رعاية هذه البطولة العريقة سنويًّ

مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أحمد علي الشريان ورئيس الشركة عبد الرحمن جواهري.

إل���ى أن بطول���ة “جيب���ك”  تج���در اإلش���ارة 
المفتوح���ة ف���ي التن���س تعتب���ر أه���م وأكبر 
بط���والت التن���س المحلي���ة الت���ي ينظمه���ا 
ا كل نجوم  الن���ادي وينتظر موعدها س���نويًّ
وأبطال التنس وتحظي باهتمام جماهيري 

ومتابعة كبيرة من عشاق رياضة التنس.
 وينظ���م الن���ادي ه���ذه البطول���ة من���ذ ع���ام 
عل���ى  والثالثي���ن  الثان���ي  وللع���ام   1987
التوال���ي برعاي���ة ش���ركة الخلي���ج لصناع���ة 
أبط���ال  فيه���ا  ويش���ارك  البتروكيماوي���ات، 
التن���س البحريني���ون والمقيم���ون والعبون 
من المملكة العربية السعودية ومن سلطنة 

عمان، الذين سيتنافس���ون في 8 مسابقات 
أهمه���ا على اإلط���الق وأكثرها ق���وة وإثارة 
مس���ابقة ف���ردي الس���وبر ومس���ابقة زوجي 
الس���وبر، باإلضاف���ة إل���ى مس���ابقتي ف���ردي 

ف���ردي  ومس���ابقتي  الرج���ال،  وزوج���ي 
وزوجي الرواد 45 س���نة ومس���ابقة زوجي 
الرواد 55 س���نة، ومسابقتي فردي وزوجي 

السيدات.

ال���م���ق���ل���ة ي���ش���ي���د ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال���ش���رك���ة

“التنس” ينظم بطولة “جيبك” المفتوحة

بطولة “شاين” 
للتنس

تواصلت منافس���ات بطولة شاين البحرين 
الدولية لناش���ئي التنس والتي يستضيفها 
االتح���اد البحرين���ي للتن���س عل���ى مالعب���ه 
بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى 
في الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 3 
م���ن نوفمب���ر المقبل بمش���اركة أكثر من 80 
الع���ب والعبة، حيث ش���هدت البطولة في 
يومها الرابع منافسات قوية بين الالعبين 

المشاركين. 
أنهى العبو المنتخب البحريني مشاركتهم 
منافس���ات  ضم���ن  الف���ردي  مس���ابقة  ف���ي 
المنتخ���ب  العب���و  وخ���اض  البطول���ة، 
البحرين���ي مواجه���ات قوي���ة م���ع العبي���ن 
يفوقونهم في التصنيف العالمي والخبرة، 
واس���تطاعوا تقديم مستويات جيدة رغم 

الخسارة والخروج المبكر.

مدينة عيسى – االتحاد البحريني للتنس

جانب من المحاضرة

سلطان الغانمسمو الشيخ ناصر بن حمد



تّتج���ه الجمعي���ة العمومية لالتحاد اآلس���يوي لكرة الق���دم للتصويت 
عل���ى التعدي���الت المقترح���ة عل���ى النظ���ام األساس���ي، وم���ن أبرزه���ا 
“الترش���ح لمنص���ب الرئاس���ة” في اجتم���اع الكونجرس الذي س���يعقد 
اليوم األربعاء بالعاصمة الماليزية كوااللمبور برئاس���ة الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة.
ويش���ترط النظام الحال���ي أن تكون الدولة )االتح���اد( هي التي تقوم 
بترش���يح المرش���ح لمنص���ب الرئاس���ة إل���ى جان���ب دولتي���ن أخريين، 
أم���ا المقت���رح الذي ت���م تقديمه لالتح���ادات األعضاء الذي س���يخضع 
للتصويت يتحدث عن عدم اش���تراط الحصول على خطاب الترشح 
م���ن الدول���ة األم للمرش���ح عل���ى منص���ب الرئاس���ة، بحي���ث يمك���ن له 

الحص���ول عل���ى موافق���ة ثالث���ة اتح���ادات وطني���ة بالق���ارة، لدخول 
الس���باق االنتخابي، من دون اش���تراط أن تك���ون دولته األم، من بين 

تلك الدول الثالث.
وبحس���ب صحيف���ة “االتحاد” اإلماراتية فإن المقت���رح يحظى بردود 
فع���ل مؤيدة ومعارضة ف���ي الوقت ذاته، فالط���رف المعارض يذهب 
إل���ى إمكاني���ة التض���ارب بي���ن الدول���ة الواحدة ف���ي عدد مرش���حيها 
خصوًص���ا أن النظ���ام األساس���ي الحال���ي ال يس���مح بأن يمث���ل الدولة 
الواح���دة بأكث���ر م���ن عضو، بمعن���ى أنه ف���ي حالة فوز المرش���ح على 
الرئاس���ة، ال يج���وز أن يك���ون م���ن دولت���ه نفس���ها مرش���ًحا للمكت���ب 
التنفي���ذي اآلس���يوي وهو ما دفع بالش���يخ علي ب���ن خليفة آل خليفة 

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم لعدم الترش���ح لعضوية المكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي في ظل ترشح الشيخ سلمان بن إبراهيم 

لمنصب الرئاسة في االنتخابات الماضية.
وقّدم اتحاد الكرة اإلماراتي مذكرة من 4 صفحات لالتحاد اآلسيوي 
حمل���ت وجه���ة نظ���ره فيم���ا يتعل���ق بتعدي���الت القواني���ن والنظ���ام 
األساس���ي المطروح���ة عل���ى العمومي���ة، كم���ا تحدث���ت المذك���رة عن 
ضرورة استمرار القانون الحالي دون تغيير، وتأييد التغيير بدراسة 
ش���املة، مع ضرورة اتباع تعديل فقرة ترش���ح الرئيس للمادة 38 من 
النظام األساس���ي، بتعديل آخر يستدعي وجود أكثر من عضو يمثل 

الدولة نفسها بالمكتب التنفيذي، حال تم إقرار التعديل الجديد.

تعديالت جديدة للترشح لرئاسة االتحاد اآلسيوي

األربعاء 31 أكتوبر 2018 
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أش���اد األمي���ن الع���ام المس���اعد للمجلس األعل���ى للش���باب والرياضة، األمي���ن العام 
للجن���ة األولمبية البحرينية عبدالرحمن صادق عس���كر باإلنجاز العالمي الذي حققه 
المص���ارع “آدم باتيروف” ف���ي بطولة العالم للمصارعة الحرة التي اختتمت مؤخرا 
في العاصمة المجرية بودابس���ت بعد تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في 

إنجاز جديد للرياضة البحرينية.

آدم  البط���ل  اس���تقباله  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
األولمبي���ة  اللجن���ة  بمق���ر  باتي���روف 
بضاحية الس���يف بحض���ور عضو مجلس 
إدارة اللجن���ة األولمبي���ة رئي���س االتحاد 
البحريني لفن���ون القتال المختلطة خالد 
عبدالعزي���ز الخياط وعضو مجلس إدارة 
اللجنة األولمبي���ة، رئيس اتحاد كرة اليد 

علي عيسى اسحاقي.
ورح���ب عس���كر برئيس االتح���اد والبطل 
آدم باتيروف ونق���ل لهم تحيات وتهاني 
ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة 

المجل���س  رئي���س  الش���باب،  وش���ؤون 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة، مش���يدًا بالميدالية 
الفضي���ة العالمي���ة التي حققه���ا باتيروف 
والتي تعتبر امتدادا لمس���يرة اإلنجازات 
الحافلة الت���ي حققها اتحاد فنون القتال 
المختلط���ة وباألخ���ص لعب���ة المصارع���ة 
الت���ي أصبح���ت واجه���ة مش���رفة لمملكة 
المش���اركات  مختل���ف  ف���ي  البحري���ن 

الخارجية.

وأك���د عس���كر ب���أن إنج���از باتي���روف في 
المحف���ل العالم���ي أمر يبع���ث على الفخر 
واالعتزاز ويعكس بجالء س���المة النهج 

اإلداري المتب���ع بمجل���س إدارة االتح���اد 
برئاس���ة خال���د الخي���اط وم���ا يبذل���ه م���ن 
جه���د كبير في س���بيل تهيئ���ة المنتخبات 

وتوفير كافة أش���كال الدعم لها من أجل 
التمثيل المشرف للمملكة.

وأض���اف “ إننا س���عداء بم���ا حققه البطل 

آدم باتي���روف وهو ما س���يدفعنا لتقديم 
الدع���م والرعاي���ة لالتح���اد  المزي���د م���ن 
أكب���ر خ���الل  بص���ورة  باللعب���ة  للنه���وض 
الفت���رة القادم���ة، متمنيا ألبطالن���ا المزيد 
البط���والت  ف���ي  والنج���اح  التف���وق  م���ن 

القادمة”.
أهدى رئيس االتحاد اإلنجاز إلى  «

القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة معربا عن عن 

فخره واعتزازه بذلك اإلنجاز المتميز 
والذي سيشكل دافعًا لالتحاد من 

أجل مواصلة حصد المزيد بما يعلي 
راية الوطن بمختلف المشاركات 

القادمة، مؤكدا بأن ما يحققه 
االتحاد هو ثمرة لدعم اللجنة 

األولمبية برئاسة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ومساندة 

الرئيس الفخري لالتحاد سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية:

عسكر يستقبل بطل المصارعة آدم باتيروف

عسكر مستقبال آدم باتيروف

”BRAVE 18“ البحرينية في ”MMA“ عياد يمثل
ش������اه������د: ال����ب����ح����ري����ن ت���ح���ت���ض���ن أك�����ب�����ر ح��������دث ل����ف����ن����ون ال����ق����ت����ال

أكد الرئيس التنفيذي التحاد القتال الش���جاع- بريف، محمد ش���اهد، أن مملكة البحرين 
ستحتضن أكبر حدث لرياضة فنون القتال المختلطة في قارة آسيا في الفترة -11 18 
م���ن نوفمبر المقبل، متمثالً بأس���بوع بريف الدولي للقت���ال، مضيًفا أن هذا الحدث الذي 
يقام للمرة الثانية على أرض البحرين، يشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم 
لفنون القتال المختلطة للهواة، والنس���خة الثامنة عش���رة من بطولة بريف، وذلك على 
صال���ة مدين���ة خليفة الرياضية، مش���يًرا إلى أن هذا الملتقى الرياضي العالمي س���يكون 
له األثر الواضح في تعزيز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال هذه الرياضة.  

 وأوض���ح ش���اهد أن الجه���ود الكبي���رة التي 
بذله���ا النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحرين���ي لفن���ون القت���ال المختلطة س���مو 
الش���يخ خالد ب���ن حمد آل خليفة؛ مؤس���س 
منظم���ة خال���د بن حمد الرياضية، س���اهمت 
بش���كل واضح في احت���الل البحرين مكانة 
���ا، مبيًن���ا أن مب���ادرة س���موه  متقدم���ة عالميًّ
والمتمثلة بإطالق بطولة بريف قد رسم من 

خالله���ا األهداف الت���ي صنعت فرصا كبيرة 
في تعزي���ز العالق���ات الرياضي���ة والثقافية 
واالجتماعي���ة بي���ن البحرين وال���دول التي 
احتضن���ت البطول���ة، وبالتال���ي دفعت بتلك 
العالق���ات نح���و أف���ق رحب���ة ف���ي تحقي���ق 
أعلى معدالت الش���راكة والتع���اون، متطلًعا 
في الوق���ت ذاته لمزيد م���ن النجاحات في 

النسخة الثامنة عشرة من البطولة. 
من ناحية أخرى، يعود الالعب حسين عياد 

لنزاالت بطولة بريف، الذي سيخوض نزاله 
الثالث في هذه البطولة وذلك في النس���خة 
الثامن���ة عش���رة الت���ي س���تقام عل���ى أرض 
مملك���ة البحري���ن ي���وم 16 نوفمب���ر المقبل، 

البحريني���ة،   MMA عي���اد  س���يمثل  حي���ث 
كون���ه الالع���ب البحريني الوحيد المش���ارك 
في هذه النس���خة، حيث س���يواجه الالعب 
المصري محمد أبوعلي بنزال يجمعهما في 

فئة وزن الذبابة بالبطولة. 
ضم���ن  ف���ي  تحضيرات���ه  عي���اد  ويج���ري   
صال���ة  ف���ي  المكث���ف  اإلع���دادي  برنامج���ه 
 KHK MMA الرياضي���ة  حم���د  ب���ن  خال���د 
GYM تح���ت قيادة المدرب الروس���ي إلدار 

إلداروف. 
يذك���ر أن الالع���ب حس���ين عي���اد ق���د ب���دأ 
مس���يرته الرياضي���ة ضم���ن فري���ق خالد بن 
 ،KHK MMA حمد لفنون القتال المختلطة
ال���ذي أّسس���ه س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد 
آل خليف���ة ع���ام 2015، وقد ش���ارك الالعب 
في بطوالت االتح���اد الدولي لفنون القتال 
المختلطة، حيث أحرز الميدالية البرونزية 
ف���ي بطول���ة أوروبا المفتوح���ة التي أقيمت 
في برمنغه���ام 2015، والميدالية البرونزية 
ف���ي بطول���ة أوروبا المفتوح���ة التي أقيمت 
 ،2017 صوفي���ا  البلغاري���ة  العاصم���ة  ف���ي 

والميدالي���ة الفضي���ة ف���ي النس���خة األول���ى 
ببطولة أفريقيا المفتوحة 2017 والميدالية 
البرونزي���ة في بطولة العال���م للهواة نوفمبر 

 .2017

وقد انتقل الالعب إلى مرحلة االحتراف  «
عبر دخوله بوابة بطولة بريف وتحديًدا 

من النسخة الثانية عشرة التي 
احتضنتها العاصمة اإلندونيسية 

جاكرتا، حيث فاز على الالعب الفلبيني 
جومار باك، بعد أن استطاع من 

إنهاء المواجهة لصالحه من الجولة 
الثانية بـTKO.، ويعتبر عياد الالعب 
البحريني الثاني المحترف في هذه 

البطولة، بعد الالعب المحترف حمزة 
الكوهجي، الذي بدأ مسيرته االحترافية 
من بطوالت “ديرزت فورس” ثم انتقل 
ليكون ضمن قائمة الالعبين ببطولة 

بريف.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

حسين عياد محمد شاهد

كونغرس الهند 2016

البالد سبورت

 رف���ع رئي���س االتح���اد البحريني للرياضات الجوية الش���يخ س���لمان بن عبدهللا آل خليفة أس���مى آيات 
التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي العهد األمي���ن، نائب القائد األعلى، 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة وممثل 
جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب، رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناس���بة نجاح مملكة البحرين في استضافة 
بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي التي اختتمت مؤخرًا بتنظيم مش���ترك بين ش���ركة 

“جرافيتي أندور سكاي دايفينغ” واالتحاد البحريني للرياضات الجوية. 

 كما بارك الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة 
إدارة شركة  لرئيس مجلس 

ج���راف���ي���ت���ي ال��ش��ي��خ 
م���ح���م���د ب�����ن راش�����د 
ال��ن��ج��اح  خ��ل��ي��ف��ة  آل 
في  للمملكة  ال��ب��اه��ر 

اح����ت����ض����ان ال���ح���دث 
شهد  وال���ذي  العالمي 

متسابق   300 مشاركة 

مشيدا  دول����ة،   25 م��ن  ف��ري��ق   100 م��ث��ل��وا 
جرافيتي  بذلتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ي��رة  ب��ال��ج��ه��ود 
الشيخ  من  ومتابعة  بدعم  االستضافة  في 
ك��ان أحد  ال��ذي  محمد بن راش��د آل خليفة 

الركائز األساسية وراء هذا النجاح. 
 وأضاف “ إننا في االتحاد البحريني 
ل���ل���ري���اض���ات ال���ج���وي���ة س���ع���داء 
ب����ال����ت����م����ي����ز ال������ذي 
ح��ق��ق��ت��ه م��م��ل��ك��ة 
ال����ب����ح����ري����ن ف��ي 
اح���ت���ض���ان ب��ط��ول��ة 

الداخلي  الحر  للطيران  الثالثة  العالم  كأس 
المملكة،  أرض  على  م��رة  ألول  تقام  والتي 
وه���و م���ا ي��ع��ك��س ال��ج��ه��ود ال��م��ش��ت��رك��ة بين 
االت���ح���اد و)ج��راف��ي��ت��ي( ف��ي سبيل إخ���راج 
ال���ح���دث ب��أف��ض��ل ص����ورة وه����و م���ا تجسد 
التنظيم  في ظل  الواقع  أرض  على  بالفعل 
ال���رائ���ع واإلق���ب���ال ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ال��م��ش��ارك��ة 
والجهود  المتميز  الجماهيري  وال��ح��ض��ور 
وتعاون  الوطنية  البشرية  للكوادر  الكبيرة 
وسائل اإلعالم، واألهم هو اإلمكانيات التي 
سخرتها )جرافيتي( للحدث والتعاون الذي 
الحكومية  القطاعات  كافة  من  به  حظينا 

واألهلية في الدولة..”. 
الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة   وأكد 

أن الدعم الذي حظي به االتحاد من اللجنة 
ال��ع��وام��ل  أح���د  ك���ان  البحرينية  األول��م��ب��ي��ة 
المهمة التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح 
للنجاحات  ام��ت��دادا  يعتبر  وال��ذي  المنشود 
صعيد  على  المملكة  حققتها  التي  الباهرة 

معربا  الرياضية،  األح��داث  أكبر  استضافة 
عن شكره وتقديره لألمين العام عبدالرحمن 
ص����ادق ع��س��ك��ر ع��ل��ى ت��ع��اون��ه م���ع االت��ح��اد 
وتوفير مختلف اشكال الدعم التي كان لها 

أثر في إخراج البطولة بأبهى حلة.

نجاح باهر للبحرين في “كأس العالم للطيران”
العهد ول��ي  وسمو  ال���وزراء  رئيس  وسمو  الملك  جاللة  يهنئ  ع��ب��داهلل  ب��ن  سلمان 

إشادة بجهود محمد بن 
راشد ودور “جرافيتي” 

ودعم “األولمبية”

الشيخ محمد بن راشد الشيخ سلمان بن عبدالله



خض���ع منتخبن���ا األول أم���س الثالث���اء للراح���ة بعد خوض���ه 3 مواجه���ات متتالية ضم���ن منافس���ات البطولة الحادية والعش���رين 
للمنتخبات العربية لكرة الطائرة والمقامة في القاهرة بجمهورية مصر العربية من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2018م، حيث حقق 
رج���ال الطائ���رة 3 انتص���ارات متتالية على كل من عمان واألردن والجزائر مما جعل منتخبنا ف���ي صدارة الترتيب العام للبطولة 

بعد مباراته األخيرة مع الجزائريين وبتحقيقه للعالمة الكاملة.

وظه���ر رج���ال الطائرة بمس���توى قوي في 
مبارات���ه األخي���رة محقًق���ا فيه���ا انتص���اًرا 
ا بنتيج���ة ثالث���ة أش���واط مقابل  مس���تحقًّ
ش���وط واحد بعدما س���يطر منتخبنا على 
مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة 
وس���ط فعالي���ة واضح���ة لحوائ���ط الص���د 
وتحسن االستقبال بشكل كبير عن مباراة 
األردن مع الحفاظ على استقرار الالعبين 
من خالل االعتماد على التش���كيلة طوال 
مجري���ات اللع���ب وإبعاده���م ع���ن الضغط 

مما أعطى األفضلية لصالح منتخبنا.
 وس���وف تخض���ع الي���وم األربع���اء جمي���ع 
ف���رق البطولة إل���ى الراحة عل���ى أن تعود 

بث���الث  ي���وم غ���ٍد الخمي���س  المنافس���ات 
مواجهات تجمع كل من منتخبنا ونظيره 
العراقي عند تمام الس���اعة الرابعة حسب 
التوقي���ت المحلي لمملك���ة البحرين، فيما 
م���ن  الثاني���ة كل  المواجه���ة  ف���ي  يلتق���ي 
األردن والجزائ���ر، وف���ي المواجهة الثالثة 

فلسطين ومصر.
منتخبن���ا  يخ���وض  أن  المفت���رض  وم���ن 
اليوم تدريباته استعداًدا للمباراة القادمة 
والمهم���ة أم���ام المنتخ���ب العراق���ي الت���ي 
يضع الجهاز الفن���ي لطائرة األحمر بقيادة 
الم���درب يوس���ف خليف���ة نص���ب أعينه���م 
تحضي���ر المنتخ���ب م���ن الجوان���ب الفنية 

والنفسية قبل المباراة وفي حال تخطيها 
وكذلك مواجهة فلسطين سيكون الطريق 
مفتوًحا أمام منتخبنا نحو المنافسة على 
اللقب مع المنتخ���ب المصري في المباراة 

األخيرة في البطولة.

عدم التساهل 

األول  منتخبن���ا  م���درب  مس���اعد  أك���د   
لك���رة الطائرة ياس���ين المي���ل أن الالعبين 
طبق���وا تعليمات الجه���از الفن���ي لمنتخبنا 
بحذافيره���ا ف���ي مب���اراة منتخبن���ا أم���ام 
طائ���رة  أعط���ت  الت���ي  العراق���ي  نظي���ره 
األحمر االنتصار على الثالث على التوالي 

في البطولة وتحقيق العالمة الكاملة. 
 وأش���ار المي���ل أن مب���اراة منتخبن���ا م���ع 
األردن ف���ي الجول���ة الثاني���ة م���ن البطولة 
أعط���ت درًس���ا للمنتخب بعدما التس���اهل 

مع الخصم والعمل على دخول المباريات 
بجدي���ة أكب���ر مما س���اهم في الف���وز على 
الجزائ���ر وتقدي���م العب���ي طائ���رة األحم���ر 
لمس���توى قوي مع أقل ع���دد من األخطاء 

عن المباراة السابقة أمام األردن.

 تطبيق التعليمات 

 أش���اد العب منتخبن���ا األول لكرة الطائرة 
عب���اس الخب���از بالمس���توى الق���وي ال���ذي 
ظه���ر ب���ه المنتخب ف���ي مبارات���ه األخيرة 
أم���ام نظي���ره الجزائري الت���ي تحقق فيها 
االنتص���ار بنتيج���ة ثالث���ة أش���واط مقابل 

شوط واحد. 
وق���ال الخباز إن تطبي���ق تعليمات الجهاز 
ورص���د  ومتابع���ة  المب���اراة  ف���ي  الفن���ي 
تحركات وتمركز العبي الجزائر قاد طائرة 
األحمر إلى الفوز وتحقيق النقاط الثالث، 

معتبًرا أن الف���وز على الجزائر يعتبر قطع 
نص���ف المش���وار نح���و التتوي���ج باللق���ب 
العربي وما زال���ت المهمة لتخطي كل من 
منتخب���ي الع���راق وفلس���طين والوق���وف 
على الجاهزي���ة الكاملة للمنتخب للمباراة 

األخيرة أمام نظيره المصري. 

  جدية رجالنا 

 أش���ار العب منتخبن���ا األول لكرة الطائرة 
محم���د عنان إل���ى أن طائ���رة األحمر على 
المنتخ���ب الجزائ���ري لم يتحقق بس���هولة 
عل���ى  للمنافس���ة  المرش���حين  أب���رز  أم���ام 
اللق���ب العرب���ي، مضيًفا أن دخ���ول رجال 
الطائ���رة بجدية كبيرة إلى المباراة قادتنا 
نحو تحقيق االنتصار الثالث على التوالي 

في البطولة.

ال����م����ن����ت����خ����ب ي��������واج��������ه ال���������ع���������راق ب�����ع�����د ي�������وم�������ي راح��������ة

ا” طائرة األحمر تخضع للراحة بعد موقعة الجزائر “عربيًّ
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دّش���ن االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم حقبة جديدة من مس���يرته التطويرية المتنامية، وذلك من خالل حفل االفتتاح المش���هود 
للمبن���ى الجدي���د لالتحاد القاري ال���ذي أقيم في العاصمة الماليزي���ة كوااللمبور صباح )الثالثاء( برعاية رئيس االتحاد اآلس���يوي 
النائ���ب األول لرئي���س االتحاد الدولي الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة وحضور رئي���س االتحاد الدولي جيان���ي إنفانتينو 
ورئيس االتحاد اإلفريقي أحمد أحمد واألمين العام لالتحاد الدولي فاطمة سامورا وعدد من المسئولين في الفيفا واالتحادات 
القارية وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي ورؤساء وأعضاء االتحادات الوطنية اآلسيوية وجمع غفير من المدعوين.

وألقى الش���يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
كلمة في مستهل حفل االفتتاح أعرب فيها 
ع���ن اعت���زازه بتدش���ين المبن���ى الجديد في 
مقر االتحاد اآلسيوي، مؤكًدا أن هذا المنجز 
المتميز يرس���خ مكانة االتحاد القاري كبيت 
ألس���رة كرة القدم اآلس���يوية ومركز إشعاع 
أركان  مختل���ف  بمقوم���ات  ينه���ض  للعب���ة 

المنظومة الكروية في القارة اآلسيوية.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم: لقد وضعنا 
العدي���د م���ن األه���داف ضم���ن إط���ار الرؤية 
والمهم���ة في االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم، 
وذل���ك م���ن أج���ل رف���ع ق���درات االتح���ادات 
الوطني���ة األعضاء وتحفيزه���ا على مواكبة 

نص���ب  وضعن���ا  كم���ا  العص���ر،  تط���ورات 
أعينن���ا االس���تثمار في ه���ذا المبن���ى الجديد 
التزامن���ا بترجم���ة طموحاتن���ا  بم���ا يعك���س 
المنشودة من أجل كرة قدم آسيوية تجلب 

الفخر لكافة منتسبيها.
وأضاف: باس���م أس���رة كرة القدم اآلسيوية، 
أود أن أع���رب عن تقدي���ري لالتحاد الدولي 
لكرة القدم على دعمه المتميز لهذا المشروع 
في إطار الش���راكة المستمرة بين االتحادين 
التكاملي���ة  والعالق���ة  والدول���ي  اآلس���يوي 
القائم���ة على تحقيق المصلح���ة العليا للكرة 
اآلس���يوية، وكذل���ك أتوجه بالش���كر الجزيل 
إل���ى الحكومة الماليزية على التزامها طوال 

عق���ود من أجل المس���اهمة ف���ي تطوير كرة 
القدم اآلسيوية.

وأوض���ح رئي���س االتح���اد اآلس���يوي لك���رة 
الق���دم: م���ن خ���الل رعاي���ة تطوي���ر الش���باب 
وقطاع الواعدين وكرة القدم النسائية، إلى 
جان���ب تطوير مدربي���ن مميزي���ن وإداريين 
عل���ى أعلى مس���توى، فإنني واث���ق أن المقر 
الجدي���د المط���ور لالتح���اد اآلس���يوي لك���رة 
القدم، س���يعزز عملنا ف���ي تمكين االتحادات 
الوطني���ة من الوصول إلى أعلى مس���تويات 

التميز.
جيان���ي  السويس���ري  ألق���ى  جانب���ه،  م���ن   
انفانتيني���و رئي���س االتح���اد الدول���ي لك���رة 

الق���دم كلم���ة هن���أ فيه���ا أس���رة ك���رة الق���دم 
اآلس���يوية بافتت���اح المبنى الجدي���د، مؤكًدا 
أن هذا المش���روع يعكس بالنقلة التطويرية 
االحترافي���ة لالتحاد اآلس���يوي للعبة بقيادة 
الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة معتبًرا 
أن مس���تقبالً باه���ًرا ينتظر الكرة اآلس���يوية 
إذا م���ا واصل���ت الس���ير عل���ى نه���ج التطوير 

المدروس الذي يتبناه االتحاد القاري.
الك���روي  الش���غف  أن  انفانتيني���و  وأوض���ح 
الف���ت  بش���كل  يتزاي���د  اآلس���يوية  بالق���ارة 
مضيًفا “حضرت إلى هنا قبل خمس���ة عش���ر 
عاًما بمناسبة افتتاح المبنى القديم لالتحاد 
أنن���ي س���أكون  أك���ن أحل���م  اآلس���يوي ول���م 
هن���ا مرة أخ���رى الفتت���اح مبنى جدي���د وأنا 
رئي���س لالتحاد الدولي لكرة القدم، وما بين 
المناس���بتين تغيرت أمور عدة ومهمة، فهذا 
المبنى الجديد يحاك���ي النقالت التطويرية 
االتح���اد  به���ا  يتمت���ع  الت���ي  االحترافي���ة 
���ا وه���و م���ا يع���ّزز  ���ا وتنظيميًّ اآلس���يوي تقنيًّ
المطالبة باس���تمرار تلك النجاحات لمصلحة 

الكرة اآلسيوية”.

من االفتتاح الشيخ سلمان بن إبراهيم مع إنفانتينو

سلمان بن إبراهيم: انطالقة نوعية لالتحاد اآلسيوي
اف������ت������ت������اح ال�����م�����ب�����ن�����ى ال������ج������دي������د ب�����ح�����ض�����ور ان����ف����ات����ن����ي����و

كوااللمبور – مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تنظم اللجنة األولمبية البحرينية مهرجان رياضة المرأة الثاني الذي سيقام خالل 
 OUT OF THE الفترة من 29 نوفمبر لغاية 8 ديسمبر المقبلين بالتعاون مع شركة
BOX لتنظي���م الفعالي���ات برعاي���ة م���ن عضو المجل���س األعلى للش���باب والرياضة، 
عض���و مجل���س إدارة اللجنة األولمبية، رئيس���ة لجنة رياضة المرأة الش���يخة حياة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة.

وس���يقام مهرجان رياضة المرأة الذي 
تشرف على تنظيمه للعام الثاني على 
التوال���ي لجن���ة رياضة الم���رأة التابعة 
للجن���ة األولمبي���ة بمناس���بة احتفاالت 
الب���الد بالعي���د الوطن���ي المجي���د، وقد 
خصص���ت اللجن���ة ف���ي مهرج���ان هذا 
الع���ام 7 ألع���اب رياضي���ة س���تتنافس 
الق���دم،  ك���رة  وه���ي  الفتي���ات  فيه���ا 
الك���رة الطائرة، كرة الس���لة، ك���رة اليد، 
التايكون���دو،  الكاراتي���ه،  الكريكي���ت، 
التي س���تقام على الص���االت الرياضية 

بمنطق���ة  الرياضي���ة  عيس���ى  بمدين���ة 
الرف���اع، فيم���ا تم تكلي���ف اختصاصي 
الخطي���ب  مأم���ون  المش���اريع  إدارة 

لتولي مهمة المنسق العام للمهرجان.
كما قام���ت اللجنة األولمبي���ة بتوجيه 
دعوة المش���اركة إلى كافة االتحادات 

الرياضية الوطنية.
وبهذه المناس���بة، أكدت الشيخة حياة 
أهمي���ة  خليف���ة  آل  عبدالعزي���ز  بن���ت 
إقامة المهرجان الثاني لرياضة المرأة 
للع���ام الثان���ي عل���ى التوال���ي احتف���االً 

بالعي���د الوطن���ي المجي���د واس���تمراًرا 
للجه���ود الت���ي تبذله���ا لجن���ة رياض���ة 
المرأة في االرتقاء بالنش���اط النسائي 
وتطوي���ر  اكتش���اف  عل���ى  والعم���ل 
المواه���ب الرياضية م���ن الفتيات في 
وإتاح���ة  الرياضي���ة  األلع���اب  ش���تى 

الفرصة أم���ام الفتيات إلبراز قدراتهن 

ومهاراته���ن وتوفي���ر أجواء تنافس���ية 

وإمكانياته���ن  خبراته���ن  تصق���ل 

والعم���ل عل���ى نش���ر وتعزي���ز رياض���ة 

الم���رأة والس���عي مع باق���ي االتحادات 

الرياضية لالهتمام بالنشاط النسائي.

وأضاف���ت “بع���د النج���اح الكبي���ر الذي 

حققته النس���خة األولى من المهرجان 

 OUT OF THE بالتع���اون م���ع ش���ركة

BOX واإلقبال الجيد على المش���اركة 

ارتأين���ا  المس���ابقات،  مختل���ف  ف���ي 
تنظيم النس���خة الثانية من المهرجان 
األولمبي���ة  اللجن���ة  م���ن دور  انطالق���ا 
وتنفي���ذا الس���تراتيجيتها الرامية إلى 
دعم وتعزيز نش���اط رياضة المرأة بما 
يكف���ل خلق قاعدة قوية من الالعبات 
بمختلف الرياضات وتطوير قدراتهن 
المش���اركات  لمختل���ف  وجاهزيته���ن 
الخارجي���ة المقبل���ة واكتش���اف المزيد 

من العناصر الواعدة منهن ..”.

أكدت الشيخة حياة أن اللجنة  «
األولمبية لن تدخر جهًدا في 

سبيل تنظيم وإخراج المهرجان 
بأفضل صورة ليزداد تألًقا وتميًزا 

عن النسخة الماضية متطلعة 
لمشاركة فاعلة من االتحادات 

الوطنية لتحقيق األهداف الذي أقيم 
من أجلها المهرجان.

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

األولمبية تنظم المهرجان الثاني لرياضة المرأة

لقطة أرشيفيةالشيخة حياة بنت عبدالعزيز

ياسين الميل
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جاء افتتاح المبنى الجديد الذي يشّكل إرًثا لكرة القدم اآلسيوية ليرفع  «
المساحة اإلجمالية لمقر االتحاد اآلسيوي بمقدار 200 ألف قدم مربع، 
وذلك تماشًيا مع خطط االتحاد اآلسيوي للتطوير المستدام، وبتمويل 

برنامج التطوير المتقدم في االتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتضمن التوسعة في المبنى الجديد ملعب كرة قدم بأرضية عشب  «
صناعي، وصالة تدريب وبركة سباحة للتأهيل الرياضي، إلى جانب خمس 

غرف لالجتماعات ومسرح يتسع لمجموع 182 شخًصا، حيث استضاف 
المبنى مجموعة من المؤتمرات والمحاضرات وورشات العمل، إلى جانب 

قرعة بطوالت االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، التي تم بثها لمختلف أرجاء 
العالم.

ويتضمن المبنى الجديد صالة مخصصة الجتماعات المكتب التنفيذي، إلى  «
جانب صالة ضيافة، ومكاتب إدارية.

ومنذ استكمال أعمال البناء في المبنى الجديد، تم االستفادة منه في تنفيذ  «
العديد من البرامج المخصصة لالتحادات الوطنية.

فقد بدأت أكاديمية الحكام في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، التي تعتبر  «
األولى من نوعها على صعيد االتحادات القارية، العمل من خالل مبادرات 
مميزة، كما استفاد برنامج شهادة اإلدارة في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

من هذا المبنى عبر المرافق المتوفرة في المبنى الجديد.

إرث جديد للكرة اآلسيوية



خط���ف فري���ق ن���ادي الرف���اع صدارة ترتيب فرق مس���ابقة دوري ناصر ب���ن حمد الممتاز لكرة الق���دم، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة التاس���عة، إثر فوزه األخير على حس���اب 
المالكية بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين يوم االثنين الماضي على ملعب استاد البحرين الوطني، الذي هبط ليتذيل الترتيب 
الع���ام. فيم���ا تق���دم فري���ق البديع للمركز الثامن، بعد أن أحدث مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حامل اللق���ب فريق نادي المحرق على ملعبه بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 

هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم االثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من المسابقة.

 المالكي���ة هب���ط ليتذي���ل الترتي���ب الع���ام 
برصي���د 3 نق���اط، فيما بق���ي المحرق في 
المركز السابع برصيد 4 نقاط متقدًما عن 
البدي���ع بف���ارق األهداف. وعلى مس���توى 
بقي���ة ف���رق المس���ابقة، فقد تراج���ع فريق 
الرف���اع الش���رقي للمركز الثان���ي بعد فوز 
الرفاع، حيث يمتلك الش���رقاوية 8 نقاط 
المتص���در.  ع���ن  نقط���ة واح���دة  وبف���ارق 
ويحت���ل الح���د المرك���ز الثال���ث برصيد 7 
نق���اط، وج���اء النجمة ف���ي المرك���ز الرابع 
برصي���د 6 نق���اط، بينم���ا يحت���ل المنام���ة 
المرك���ز الخامس برصي���د 5 نقاط وبفارق 
األه���داف عن فريق الش���باب الذي يحتل 
م���ن  الرصي���د  ب���ذات  الس���ادس  المرك���ز 

النقاط.

الرفاع فاز وتصدر... والبديع فاجأ المحرق في “عقر داره”
ال��م��م��ت��از ن��اص��ر ب���ن ح��م��د  ال��راب��ع��ة ف���ي دوري  ال��ج��ول��ة  ن��ج��م  ع���ب���داهلل ع��ب��دو 

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة- اللجنة اإلعالمية

أصدر االتحاد البحريني لكرة القدم، جدول مباريات الدور ربع النهائي من مس���ابقة 
كأس جاللة الملك للموسم الرياضي 2018 - 2019.

قب���ل  م���ن  الص���ادر  الج���دول  وبحس���ب   
االتح���اد، ف���إن مباري���ات رب���ع النهائ���ي عبر 
مرحل���ة الذه���اب س���تقام يوم���ي اإلثني���ن 
والثالثاء الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل. 
 وس���يلعب ي���وم 3 ديس���مبر: الحال���ة م���ع 
النجمة على استاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليف���ة عن���د 5.45 مس���اء، وف���ي ذات 
التوقي���ت يلعب الرفاع الش���رقي مع الحد 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.
 أم���ا ي���وم 4 ديس���مبر: يلع���ب الش���باب مع 
الرفاع على اس���تاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليف���ة عن���د 5.45 مس���اء، وف���ي ذات 
التوقي���ت يلعب المنام���ة مع المحرق على 
اس���تاد مدينة خليفة الرياضية.  وستقام 
مباري���ات مرحل���ة اإلي���اب يومي الس���بت 

واألحد الموافقين 8 و9 ديسمبر المقبل.

 ويلعب يوم 8 ديسمبر: النجمة مع الحالة 
على استاد مدينة خليفة الرياضية عند 4 
عصرا، وفي ذات التوقيت يلعب الحد مع 
الرفاع الش���رقي على اس���تاد الشيخ علي 

بن محمد آل خليفة.
 ويوم 9 ديسمبر يلعب: الرفاع مع الشباب 
على اس���تاد مدينة خليف���ة الرياضية عند 
5.45 مس���اء، وف���ي ذات التوقي���ت يلعب 
المح���رق م���ع المنامة على اس���تاد الش���يخ 

علي بن محمد آل خليفة. 

 يشار إلى أن مباريات ربع النهائي  «
ستكون مؤهلة لنصف النهائي الذي 
تم تحديد مرحلة ذهابه يومي 9 و10 

فبراير 2019، فيما اإلياب يومي 16 
و17 من ذات الشهر، فيما المباراة 

النهائية ستحدد الحقا.

ال��م��ق��ب��ل دي���س���م���ب���ر   ٣ م�����ن  ب����������دًءا  ال����������دور  م�����ب�����اري�����ات 

إصدار جدول ربع نهائي كأس الملك
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من لقاء الرفاع والمالكية

Û  ب���ات الجمي���ع يتف���ق عل���ى ان م���درب
مي���الن اإليطال���ي جين���ارو غات���وزو لم 
يع���د بإمكان���ه قي���ادة الروس���ينيري لبر 
األم���ان؛ لتواض���ع إمكانات���ه التدريبي���ة 
بصم���ات  وض���ع  عل���ى  قدرت���ه  وع���دم 

واضحة على شكل الفريق مما عرضه للعديد من الهزائم مؤخًرا وكانت أقساها 
الس���قوط في األس���بوع نفس���ه أمام االنتر في الديربي وأمام ري���ال بيتيس في 
اليورب���ا ليغ!ب���كل تأكيد إن أصحاب الق���رار في إدارة النادي يتحملون ثم���ن تخبطات الفريق 

وظهوره بالصورة الباهتة التي ال تتناسب إطالًقا مع تاريخ الفريق العريق.
Û  أمام إدارة الميالن العديد من األمثلة التي يمكن االس���تفادة منها والتي أثبتت نجاحها بش���كل

منقطع النظير... المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو استطاع أن ينقل توتنهام االنجليزي 
لخط���وة لألم���ام وجعله من أقوى الفرق المنافس���ة في البريميرليغ بفضل اكتش���افه للعديد من 
النج���وم.. كذلك ما قام المدرب األرجنتيني اآلخر دييغو س���يميوني م���ع اتليتكو مدريد عندما 
أعاده إلى المنصات وجعله واحًدا من أقوى الفرق اإلس���بانية واألوروبية.. وفي هذا الموس���م 
يبرز فريق دورتموند األلماني بشكل واضح وهو تحت قيادة المدرب السويسري فافر الذي ال 

يمتلك سيرة ذاتيه كبيرة وال قائمة من النجوم!
Û  عل���ى إدارة المي���الن أن تتخ���ذ ق���رار إقال���ة غات���وزو اآلن وال تمنح���ه فرص أخ���رى لكيال يعبث

بسمعة الفريق العريق اكثر، فالحال لن يطرأ عليه تغيير بوجود غاتوزو.. أصحاب القرار باتوا 
مطالبي���ن بالبح���ث ع���ن مدرب ذي ج���ودة عالي���ة أو على األقل لدي���ه إمكان���ات تدريبية مقنعة 
تمكنه من انتشال الفريق من الوضع المزري.. ولصعوبة التعاقد مع مدرب “سوبر” في منتصف 
الموس���م.. ف���إن الخي���ارات المتاحة أم���ام الميالن لن تكون كثي���رة.. اإليطال���ي انطونيو كونتي 
واح���ًدا م���ن الخي���ارات القليل���ة الحاضرة عن���د الصحافة اإليطالي���ة.. بيد أن الم���درب اإليطالي 
كالوديو رانييري ربما يكون حاًل مناسًبا للفريق.. فهو أفضل من يقود فريقا للنجاح وهو على 

مشارف الهاوية.. واسألوا يوفنتوس وروما وليستر عن ذلك!

احترموا تاريخ الميالن!!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

حسن علي

قال مدرب فريق نادي البديع األول  «
لكرة القدم المدرب الوطني عبدالمنعم 

صالح الدخيل: “إن الفريق قدم مباراة 
كبيرة أمام فريق المحرق شيخ األندية 

الخليجية، ونجح في الظهور بأداء 
وانضباطية تكتيكية عالية، واستطاع 

ترجمة الفرص ألهداف والخروج 
من المباراة بالنتيجة لصالحه، التي 

تعتبر نتيجة معنوية وثمينة للفريق 
لالستعدادات للمباريات القادمة. وأود 

في هذا المقام أن أشكر أبنائي الالعبين 
على األداء والمستوى الذي ظهروا به في 

هذه المواجهة، وأثبتوا أنهم قادرون على أن يقدموا األفضل فيما تبقى من 
منافسات هذه المسابقة”.

 قال العب فريق نادي المالكية  «
األول لكرة القدم الالعب الدولي 

هاشم السيد عيسى “هشومي”: 
“إن الفريق قدم أداًء جيًدا في 

مباراته أمام فريق نادي الرفاع. 
فأداء الفريق في تصاعد مستمر 

وينقصه تحقيق نتيجة الفوز التي 
سترفع من معنوياته. 

فتأكيد الجهاز الفني سيعمل على  «
تصحيح األخطاء وتحضير الفريق 

بالشكل المطلوب للمباريات 
المقبلة، التي نتطلع فيها لتقديم األداء والتعويض عبر إحراز نتيجة 

االنتصار”.

قال قائد فريق نادي الرفاع األول  «
لكرة القدم الالعب الدولي راشد 

الحوطي: “إن الفريق نجح في 
تحقيق فوز ثمين على حساب 
فريق نادي المالكية، الذي منح 

الفريق صدارة الترتيب العام لفرق 
المسابقة التي غابت عن الفريق 

في الموسمين الماضيين. فالفريق 
ينظر لجميع المباريات على أنها 

مباريات كؤوس، ويفكر في كل 
مباراة على حدة للظفر في تحقيق 

نتيجتها، فالفريق سيفكر في المباريات 
القادمة وسيسعى للخروج منها بالنتائج اإليجابية التي تخدم مشواره 

في هذه المسابقة.

مباريات الكؤوسينقصنا نتيجة الفوزقدمنا مباراة كبيرة

راشد الحوطيسيد هاشم عيسىعبدالمنعم الدخيل

كّرم األمين العام باالتحاد  «
البحريني لكرة القدم إبراهيم 
سعد البوعينين العب فريق 

نادي المحرق االول لكرة 
القدم عبدالله عبدو، بجائزة 

أفضل العب بالجولة الرابعة 
من منافسات مسابقة دوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة 
القدم، بعد أن ظهر الالعب 

بمستوى متميز مع فريقه في 
تلك الجولة، وساهم في فوز 

فريقه على حساب فريق نادي 
النجمة بعد تسجيله لهدفّي 

المواجهة. وقد جاء اختيار عبدو 
نجًما للجولة الرابعة، وذلك بناء 

على توصية لجنة اختيار أفضل الالعبين ضمن مسابقة دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لكرة القدم، المكّونة الالعبين الدوليين السابقين والمحليين 
الفنيين، وهم: بدر سوار، خالد جاسم النصف، صديق زويد، حسين العنزي 
ومحمود المختار. وجاء في محترف فريق الحد التونسي سليم المزليني 
في المركز الثاني في ترتيب قائمة أفضل الالعبين في الجولة، بينما حل 

زميله موزيس في المركز الثالث.

البوعينين يكّرم نجم الجولة الرابعة

البوعينين يكرم عبدو

ا النطالق النس���خة السادس���ة لدورة  ح���ّددت اللجن���ة التنظيمي���ة لرياضة المرأة ب���دول مجلس التعاون الخليجي موعًدا مبدئيًّ
رياضة المرأة التي من المقرر لها أن تقام بدولة الكويت الشقيقة العام المقبل 2019.

ووفًق���ا لمعلوم���ات “الب���الد س���بورت” 
ا من  ف���إن الفترة التي ح���ددت مبدئيًّ
قبل اللجن���ة التنظيمية س���تكون من 
 ،2019 المقب���ل  م���ارس   13 لغاي���ة   3
وه���و الموع���د ال���ذي درج���ت اللجن���ة 
التنظيمي���ة على اعتماده في النس���خ 
الخمس الماضية )شهر مارس( حيث 
تق���ام ال���دورة كل عامين، وس���تكون 
النس���خة القادمة األخي���رة التي تقام 
به���ذا النظ���ام، عل���ى أن تق���ام جمي���ع 

مسابقات السيدات في دورة األلعاب 
يت���م  الت���ي  الخليجي���ة  الرياضي���ة 
تنظيمه���ا كل 4 س���نوات، وذل���ك بناًء 
على قرار اللجن���ة التنظيمية المتخذ 
ف���ي االجتماع الذي عقد على هامش 
النس���خة الخامس���ة التي أقيمت في 

الدوحة عام 2017.
ول���م تص���در لغاي���ة اآلن أي تأكيدات 
ا من قبل  عل���ى إقامة ال���دورة رس���ميًّ
كم���ا  الكوي���ت  المس���تضيفة  الدول���ة 

ل���م يت���م اعتم���اد األلع���اب الرياضي���ة 
واإلع���الن  ال���دورة  ف���ي  المدرج���ة 
ا، رغ���م وج���ود تحركات  عنه���ا رس���ميًّ
م���ن قبل اللجن���ة التنظيمية برئاس���ة 
الش���يخة نعيمة األحم���د الصباح في 
ه���ذا االتج���اه، به���دف وض���ع تص���ور 
كامل للدورة وضمان نجاح نس���ختها 
مه���د  ف���ي  س���تقام  الت���ي  السادس���ة 

انطالقتها بدولة الكويت.
وتمث���ل دورة رياض���ة الم���رأة ب���دول 

مجل���س التع���اون واح���دة م���ن أه���م 
التجمع���ات الخليجي���ة التي يش���رف 
التنفي���ذي  المكت���ب  تنظيمه���ا  عل���ى 
ب���دول  األولمبي���ة  اللج���ان  لرؤس���اء 

م���رة  ألول  انطلق���ت  وق���د  الخلي���ج 
2008 وأقيم���ت  ف���ي الكوي���ت ع���ام 
اإلم���ارات  بدول���ة  الثاني���ة  النس���خة 
العربية المتحدة 2011 واس���تضافت 

البحرين النسخة الثالثة العام 2013 
أما النس���خة الرابعة فقد استضافتها 
سلطنة عمان 2015 وأقيمت النسخة 

األخيرة بدولة قطر 2017.

انطالق الدورة الخليجية في مارس المقبل

“رياضة المرأة” في الكويت



خامي���س  الكولومب���ي  يبح���ث 
ميون���خ  باي���رن  الع���ب  رودريجي���ز، 
األلمان���ي، ع���ن طريق���ة للخ���روج من 
فت���رة  خ���ال  أرين���ا،  أليان���ز  ملع���ب 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ويقض���ي رودريجيز موس���مه الثاني 
ضمن صفوف الفريق البافاري، معاًرا 

من ريال مدريد.
وبحس���ب صحيف���ة “س���بورت بيل���د” 
األلماني���ة، ف���إن رودريجي���ز يخط���ط 
الن���ادي  مس���ؤولي  م���ع  للتف���اوض 
البافاري، بش���أن إمكانية الرحيل في 

الشتاء القادم.
وج���ود  إل���ى  الصحيف���ة  وأش���ارت 
اإليطال���ي،  يوفنت���وس  م���ن  اهتم���ام 
بض���م الدولي الكولومبي، الذي يمثله 
وكي���ل األعم���ال البرتغال���ي خورخ���ي 

مينديز.
يسعى نادي السيدة العجوز  «

الستغالل مينديز، الذي أسهم 
في انتقال كريستيانو رونالدو إلى 
اليوفي، إلقناع رودريجيز بالقدوم 

إلى تورينو في الشتاء.

لوبيتيجي المســــروق
وض���ع وال���د مدرب ري���ال مدريد الس���ابق جولين لوبيتيج���ي، اللوم عل���ى إدارة النادي 

الملكي، بشأن ترّدي نتائج الفريق، بقيادة ابنه، هذا الموسم.

وأقال ريال مدريد، لوبيتيجي من منصبه، 
عق���ب الخس���ارة المهين���ة أم���ام برش���لونة 
)5-1( ف���ي الدوري اإلس���باني، ي���وم األحد، 
وعّين بدال منه س���انتياجو سوالري، بشكل 

مؤّقت.
وعّب���ر خوس���يه أنتوي���ن لوبيتيج���ي، ع���ن 
غضب���ه م���ن معامل���ة الن���ادي لنجل���ه، قب���ل 
اإلدارة  أن  وأّك���د  إقالت���ه،  عل���ى  س���اعات 
تتحّمل اللوم في النتائج الضعيفة، بسبب 
بيعه���ا لنج���م الفري���ق الس���ابق كريس���تيانو 
بداي���ة  قب���ل  يوفنت���وس،  إل���ى  رونال���دو 

الموسم.
ف���ي تصريح���ات  لوبيتيج���ي األب  وق���ال 
لصحيفة “إل موندو”: “كريستيانو رونالدو 
كان جّي���دا، ه���ل كان متعجرف���ا؟ جميعن���ا 
يملك عيوبا، لكّنه كان يسّجل 50 هدفا في 
الموس���م الواح���د، إن���ه مفقود، أن���ت تفتقد 

لهّداف دائم”.
وأض���اف “لم يش���تروا بديا واح���دا، كانت 
هن���اك مفاوضات م���ع نيم���ار وآخرين، لكن 
أح���دا ل���م ي���أت، لق���د س���رقوا 50 هدفا من 

ابني”.

جوارديوال ينتقد األرضية “المنقذة”

)وكاالت(:

كشف أن ابنه رفض لوم العبي ريال مدريد على 
األداء الضعيف: “ال تفهموني بشكل خاطئ، يجب أن 
يتأقلم مع الاعبين الموجودين لديه، إنه راض عنهم، 
ويقول عادة، لدي العبين عظماء ويقّدمون أفضل ما 

لديهم، إنه ال يلومهم”.
واستدرك “لكن عندما ال تتوّفر أمامك المستلزمات، 

فهكذا هو األمر، كانت لدينا هذه المستلزمات، 
ورحلت”.
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أش���اد بيب جوارديوال مدرب مانشس���تر س���يتي بق���درة فريقه على الف���وز -1صفر على 
توتنه���ام هوتس���بير عل���ى أرضية اس���تاد ويمبلي الس���يئة يوم االثنين لكن���ه قال إن هذه 

األرضية ربما تكون أنقذت فريقه حامل لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأخف���ق س���يتي ف���ي إضافة المزي���د بعد 
التق���دم به���دف مبك���ر للجزائ���ري ري���اض 
محرز بعد س���ت دقائق م���ن البداية وبدا 
أن���ه س���يهدر الف���وز عندما حص���ل إيريك 

الميا على فرصة للتعادل.
وتلقى الاع���ب األرجنتين���ي تمريرة من 
زميل���ه ديل���ي آلي وب���دا أنه افتق���د الدقة 
بعدم���ا ارت���دت الكرة من األرض الس���يئة 
التع���ادل  إلدراك  س���هلة  فرص���ة  وأه���در 

لتوتنهام صاحب األرض.
ش���باكه  نظاف���ة  عل���ى  س���يتي  وحاف���ظ 
ف���ي  التوال���ي  عل���ى  السادس���ة  للمب���اراة 
الدوري ليستعيد صدارة المسابقة بفارق 

األهداف عن ليفربول.
وق���ال جواردي���وال ع���ن أرضي���ة الملع���ب 
الت���ي تأثرت بوضوح باس���تضافة مباراة 
ف���ي ك���رة الق���دم األمريكي���ة قبله���ا بيوم 

واح���د ”هذه ليس���ت األج���واء المناس���بة 
للع���ب ك���رة الق���دم. تأقلمنا بش���كل جيد. 
بالنسبة لاعبي فريقي ولاعبي توتنهام 

أتمنى حل المشكلة في المستقبل“.
وأض���اف ”خوض مباراة ك���رة القدم على 
هذا الملعب ليس س���ها. هناك الكثير من 
األخط���اء التي ال تحدث ف���ي المعتاد. ال 
أعتقد أن العشب ساعدهم أيضا. لو كان 
العش���ب جي���دا لنج���ح الع���ب بإمكانيات 

الميا في التسجيل“.
م���درب  بوكيتين���و  ماوريس���يو  وح���اول 
توتنهام التقليل من أهمية س���وء أرضية 
الملع���ب رغم أنه أش���ار إلى أنها س���اهمت 

في إهدار فرصة الميا.
وق���ال بوكيتين���و ”عندم���ا ج���اءت الك���رة 
إل���ى إيري���ك قلت   ‘  هدف  ‘   لك���ن لم يحدث 
وعندم���ا ش���اهدتها ف���ي اإلع���ادة ارتدت 

الك���رة قب���ل أن تص���ل إل���ى حذائ���ه ولهذا 
أهدر الفرصة“.

ول���و كان المي���ا س���جل لتلق���ى توتنه���ام 
دفع���ة كبي���رة بعدم���ا جمع أكب���ر عدد من 
تس���ع  أول  ف���ي  مس���يرته  ف���ي  النق���اط 

مباريات بالدوري الممتاز.
اس���مه  ارتب���ط  ال���ذي  بوكيتين���و  وق���ال 

إل���ى تدري���ب ري���ال  بإمكاني���ة االنتق���ال 
مدري���د ”أعتق���د أنها كانت مب���اراة جيدة 

وسط ظروف صعبة وأنا فخور جدا“.
وأض���اف ”الجهد المب���ذول كان رائعا. من 
المؤسف أننا استقبلنا الهدف بعد خمس 
دقائ���ق لكن الفريق كان جيدا. أنا س���عيد 

باألداء“.

من مواجهة توتنهام وسيتي

)وكاالت(:

)وكاالت(:

)وكاالت(:

أبواب الرحيل

حقق كالي طومس���ون العب جولدن س���تيت وريورز رقما قياس���يا في دوري كرة الس���لة األمريكي للمحترفين بعدما س���جل 14 رمية 
ثالثية خالل الفوز 124-149 على شيكاجو بولز.

واجتاز طومس���ون الرقم القياس���ي لزميله 
رمي���ة   13 س���جل  ك���وري عندم���ا  س���تيفن 
ثاثي���ة في الثامن من نوفمب���ر 2016 أمام 

نيو أورليانز بليكانز.
ويبلغ متوس���ط طومس���ون خال الموس���م 
الج���اري 15.1 نقطة في المب���اراة الواحدة 
بينم���ا س���جل 19.2 نقط���ة ف���ي المتوس���ط 
خال مس���يرته التي شهدت فوزه بالدوري 

ثاث مرات مع وريورز.
وأنهى جولدن ستيت حامل اللقب النصف 
األول بتس���جيل 92 نقط���ة وهو أكثر فريق 
يس���جل خارج أرضه خال أول ربعين في 
تاري���خ المس���ابقة بينم���ا ه���و الثان���ي بصفة 
عام���ة خلف فينكس صنز ال���ذي أحرز 107 

نقاط في 1990.
وتف���وق وري���ورز 50-92 ف���ي نهاي���ة الرب���ع 
الثان���ي في رابع أكب���ر فارق من النقاط بين 
فريقين بع���د النصف األول بينما هو األكبر 

لفريق زائر.
وسجل طومسون الرميات الثاثية من 24 
محاول���ة وأش���ار بيديه إلى تحطي���م الرقم 

القياسي عندما سجل الرمية القياسية في 
الربع الثالث.

كالي طومسون

14 ثالثية

)وكاالت(:

يعد اإلس���باني روبيرتو مارتينيز، المدير 
أب���رز  أح���د  بلجي���كا،  لمنتخ���ب  الفن���ي 
األس���ماء المرش���حة لتولي تدريب ريال 
مدريد في الفترة المقبلة، خلًفا لمواطنه 

جولين لوبيتيجي الذي أقيل.
وقالت إذاعة “كادينا سير” اإلسبانية، إن 
ري���ال مدريد يدرك أن االتحاد البلجيكي 
لن يض���ع عراقي���ل أمامه، في ح���ال أراد 

التعاقد مع مدرب المنتخب )مارتينيز(.
ويقدم المدرب اإلس���باني مستوى مميًزا 
مع المنتخب البلجيكي، خاصة أنه حقق 
المرك���ز الثال���ث في كأس العالم بروس���يا 

خال الصيف الماضي.
أن  إل���ى  اإلس���بانية،  اإلذاع���ة  وأش���ارت 
مارتيني���ز س���يبقى مع الش���ياطين الحمر 
األم���م  دوري  مبارات���ي  خ���وض  حت���ى 
األوروبية أمام أيسلندا وسويسرا خال 
الش���هر المقب���ل، وم���ن ثم يمك���ن لاتحاد 
البلجيكي تركه يذهب إلى ريال مدريد.

كان الميرنجي قد أعلن، مساء  «
اإلثنين إقالة جولين لوبيتيجي من 
تدريب الفريق، وتعيين األرجنتيني 
سانتياجو سوالري بدالاً منه بشكل 

مؤقت.

بلجيكا “تتفهم” مارتينيز

sports@albiladpress.com

األربعاء
31 أكتوبر 2018 

2224 صفر 1440

)وكاالت(:

ينتقل ريال مدريد غداة عزل مدربه جولن لوبيتيغي الى مليلية لمالقاة فريقها 
المحل���ي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، الي���وم األربعاء في ذهاب الدور الثاني 

من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وس���تكون المب���اراة مناس���بة س���عيدة 
لنح���و 10 آالف متف���رج ف���ي ملع���ب 
الفاريز كارو لاس���تمتاع برؤية بطل 
دوري أبط���ال أوروب���ا ف���ي المواس���م 

الثاثة السابقة.
ويأتي انتقال الفريق الملكي إلى هذا 
الجيب اإلس���باني الواقع في المغرب 
بعد سقوط مذل في كاسيكو األحد 
أم���ام غريمه التقليدي برش���لونة على 
ملعب كامب ن���و )5-1( أدى الى إقالة 
المدرب لوبيتيغي بعد سلس���لة نتائج 
متواضع���ة، وتعيي���ن المش���رف عل���ى 
الفريق الرديف “كاستيا”، االرجنتيني 
سانتياغو س���والري بدال منه وبشكل 
م���درب  م���ع  التعاق���د  حت���ى  موق���ت 

جديد.

ومدرب���ه  مدري���د  لري���ال  أن  ويب���دو 
الجديد بعد هذه التطورات اهتمامات 
أخ���رى مختلفة ع���ن تطلعات مضيفه 
وجمه���وره، وغالبا م���ا تكون مباريات 
ذه���اب دور ال���� 16 الت���ي تق���ام خارج 
أرض ف���رق الدرج���ة األولى، مناس���بة 
جيدة بالنس���بة ال���ى األندي���ة الكبيرة 

لتصحيح بعض األمور.
ويس���افر حام���ل اللقب في المواس���م 
األربع���ة األخيرة برش���لونة الى ليون 
)درج���ة  ليونيس���ا  كولت���ورال  للق���اء 

ثالثة( اليوم ايضًا.
يلعب أشبيلية وصيف بطل  «

النسخة األخيرة مع مضيفه 
فيانوفنسي )درجة ثالثة( 

الخميس.

كأس إسبانيا
)وكاالت(:

يبدو أن مش���اكل مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو مع إدارة النادي لن 
تتوّقف، بعدما ظهرت بوادر أزمة جديدة بين الطرفين.

وذكرت صحيف���ة “ذا صن” البريطانية، 
أن موريني���و اش���تاط غضبا م���ن إلغاء 
إد  للن���ادي  التنفي���ذي  الرئي���س  نائ���ب 
وودوارد الجتم���اع معه ح���ول أهداف 
الش���ياطين الحمر في فترة االنتقاالت 

الشتوية المقبلة.
موع���دا  ح���ّدد  ق���د  موريني���و  وكان 
لاجتم���اع، م���ن أجل مناقش���ة م���ا يوّد 
فعل���ه ف���ي الميركات���و الش���توي، إال أّنه 
تلّقى إشعاًرا يفيد بعدم قدرة وودوارد 

على الحضور.
ووفقا للصحيفة، فإن مورينيو كش���ف 
بالغض���ب  إحساس���ه  من���ه  لمقّربي���ن 
واإلحباط، وه���و ما يؤجج العاقة من 

جديد بين الطرفين.
وب���دأت بوادر المش���كلة بي���ن مورينيو 
األول  طل���ب  عندم���ا  ووودوارد 

التعاق���د م���ع مداف���ع عل���ى أق���ل تقدير 
ف���ي الميركات���و الصيف���ي الماضي، مع 
وض���ع كل من ه���اري ماجواير )ليس���تر 
س���يتي( وتوبي ألديرفيريلد )توتنهام( 
وجيروم بواتينج )بايرن ميونخ(، على 
رأس المطلوبي���ن، إال أن نائب الرئيس 
التنفي���ذي ل���م ينّف���ذ مطال���ب الم���دّرب 

البرتغالي.
عّبر مورينيو عن استيائه من  «

الوضع الدائر حاليا، كما أنّه فقد 
ثقته بمجموعة من كّشافي 
النادي، وتبدو صالحّياته في 

التعاقدات مهّددة أكثر من أي 
وقت مضى، بعدما كشفت تقارير 

صحفية، عن رغبة مانشستر 
يونايتد في التعاقد مع مدير لكرة 

القدم.

أزمة جديدة
)وكاالت(:

أكد البرازيلي فابينيو، العب نادي ليفربول، أنه عانى كثيًرا في الفترة الماضية، 
بس���بب عدم مش���اركته بشكل أساسي مع الريدز منذ قدومه من صفوف موناكو 

في الصيف الماضي.

وتحدث فابينيو إلى شبكة “إي إس بي 
إن”، أم���س الثاثاء، قائ���ًا: “التأقلم مع 
الفري���ق لم يكن س���هًا، ف���ي العديد من 
المرات كنت خارج التشكيل أو القائمة، 
ولكنني حاولت التعلم من ذلك، وأقدم 

أقصى مجهود لدي في التدريبات”.
وأضاف: “المدربون كانوا س���عداء جًدا 

بي، وساعدوني على عدم السقوط”.
وتاب���ع: “المس���توى هن���ا مرتف���ع للغاي���ة، 
جي���ًدا  أداًء  تق���دم  أن  دائًم���ا  وعلي���ك 
للتواج���د في الفريق، وفي فريقنا هناك 
العديد من الخيارات في وسط الملعب، 
وبالطبع من المستحيل االستمرار دائًما 
ف���ي التش���كيل األساس���ي، ولك���ن مت���ى 

يريدني المدرب سأكون مستعًدا”.
يذكر أن فابينيو ش���ارك بشكل أساسي 

مع ليفربول في آخر مباراتين، أمام ريد 
س���تار بدوري أبطال أوروب���ا، وكارديف 

سيتي بالدوري اإلنجليزي الممتاز.

الهدف المستحيل

البرازيلي فابينيو



multaqa
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إعداد: هبة محسن

أطلق���ت مجوه���رات الزي���ن مجموعتها الجدي���دة “المرية”، بجمي���ع فروعها حول 
.www.alzainjewellery.com منطقة الخليج على موقعها اإللكتروني

تمث���ل حب���ات التمر ج���زًءا أساس���ًيا من 
حي���اة الخليجيي���ن، وتحت���ُل مكان���ة ال 
يس���تهان به���ا. وكم���ا تج���ود لن���ا حاملة 
الرط���ب  بأن���واع  “النخل���ة”  الرط���ب 
المجموع���ة  ه���ذه  تج���وُد  العدي���دة، 
بتصاميم متنوعة بين العقود والقالئد، 
واألقراط والحلق، والخواتم واألساور، 
حيث س���يدفعك الفضول الستكش���افها 
له���ذه  الدقيق���ة  التفاصي���ل  ومعاين���ة 

المجموعة اآلسرة.
صنع���ت ه���ذه المجموع���ة م���ن الذه���ب 
األصف���ر م���ن عي���ار 18 قيراط���ا، حي���ث 
صمم العنصر الرئيسي بما يشبه حبات 
بط���رق  العنص���ر  ه���ذا  ويتك���رر  التم���ر، 
مختلف���ة ف���ي كِل قطعة مصم���م بطابع 

عربي ومطعمٌة باأللماس األبيض.
وع���ن ه���ذِه المجموعة عل���ق الرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة مجوه���رات الزين 
ثي���و س���وارت قائ���ال: “بع���د النج���اح 

االستثنائي الذي حالفنا مع مجموعة 
“حب الهيل” منذ أش���هر قليلة والذي 
فاَق جميَع توقعاتنا، بدأنا في تطوير 
وه���ي  أال  م���ن  الثاني���ة  مجموعتن���ا 
“مجموعة المري���ة”. لقد كنا فخورين 
جًدا بمس���توى البهجة التي استطعنا 
نش���رها بين عمالئن���ا الذي���ن تفاعلوا 
ليصم���م  الت���راث  إع���ادة  فك���رة  م���ن 
بطريقة حداثي���ة بخصوصية وحٍب 
بال���غ. نحن نس���عى أن نق���دم لعمالئنا 
قطًعا تشكل إضافة قيمة ليس فقط 
عل���ى الصعيد المادي، ب���ل أيضا على 
الصعي���د المعن���وي، حي���ث أن القط���ع 
الت���ي تتمثل فيه���ا روح التراث قطٌع 

نابضة بالحياة “.
هذا وتتوفر هذه المجموعة في  «

جميِع فروِع مجوهرات الزين في 
البحرين، الخبر، الرياض، جدة، دبي، 

أبوظبي، وموقع الزين اإللكتروني.

القط��ع مصممة بطاب��ع عرب��ي ومطّعمة باأللم��اس األبيض

“الزين” تطرح مجموعتها “المرّية”

المنامة - سيدات األعمال

نّظمت جمعية سيدات األعمال عن طريق اللجنة االجتماعية برئاسة فيكي 
معوض غداء عمل لعدد من عضوات الجمعية في مطعم يويز بالعدلية.

م���ي  المطع���م  صاحب���ة  وعرض���ت 
الجدي���د  مش���روعها  فك���رة  مج���دي 
وهدفه���ا تنش���يط س���ياحة المطاعم 
في اهم منطقة حيث إن مش���روعها 
الجدي���د تتماش���ي م���ع رؤي���ة 2030 
الناش���ئة  المؤسس���ات  تمكي���ن  ف���ي 

ا. وخصوًصا تمكين المرأة اقتصاديًّ
أح���الم  الجمعي���ة  رئيس���ة  وقال���ت 
جناح���ي: “تجمعن���ا ه���ذا الش���هر في 
إحدى المؤسس���ات الجدي���دة والتي 
تملكها وتديرها س���يدة أعمال بدأت 
حديًث���ا ف���ي مج���ال المطاع���م ج���اء 

ضم���ن أه���داف الجمعي���ة وه���و دعم 
الش���ابات والمؤسس���ات الناشئة في 
 2030 لرؤي���ة  تنفيذي���ة  البحري���ن 

ا”. لتمكين المرأة اقتصاديًّ
وأضافت “حيث إن سيدات  «

األعمال الشابات أصبحن يمثلن 
قوة اقتصادية في العديد من 

المشاريع الحيوية المتنوعة 
وجمعية سيدات األعمال تلعب 

دورًا كبيًرا على احتواء سيدات 
األعمال الناشئات لتوسعة 

وتطوير أعمالهن.

غداء في “يويز”

 ،)KAIE( تشارك إبراهيم خليل كانو؛ الشركة الرائدة في قطاعات عدة ُممثلة بشركة كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية
في النسخة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران الذي ينعقد كل سنتين بشكل دوري. 

وم���ن المق���رر أن تق���وم ش���ركة كان���و لمعدات 
 )KAIE( الصناعي���ة  والمع���دات  المركب���ات 
م���ن  الواس���عة  مجموعته���ا  باس���تعراض 
المنتجات المس���تخدمة ف���ي عمليات المناولة 
األرضي���ة في المطارات خ���الل المعرض الذي 
س���يقام في قاعة الصخي���ر الجوية في الفترة 

من 14 إلى 16 نوفمبر.
وس���تحظى النس���خة الخامس���ة م���ن المعرض 
الب���الد صاح���ب  م���ن عاه���ل  برعاي���ة كريم���ة 
الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة، 
وستقام بإشراف خاص من الممثل الشخصي 
لجالل���ة المل���ك رئيس اللجن���ة العلي���ا الُمنظمة 
س���مو  للطي���ران،  الدول���ي  البحري���ن  لمع���رض 
الش���يخ عبدهللا بن حم���د آل خليف���ة وتنظيم 
كل من وزارة المواصالت واالتصاالت، سالح 
الج���و الملك���ي البحرين���ي وش���ركة فارنب���ورو 

إنترناشيونال. 

م���ن جانبه، تح���دث المدير العام لش���ركة كانو 
لمعدات المركبات والمعدات الصناعية التابعة 
لش���ركة إبراهيم خليل كان���و، جيمي باون عن 
أهمي���ة عق���د مثل ه���ذه الفعاليات ف���ي مملكة 
البحرين قائالً: “تس���هم هذه الفعاليات المهمة 
الت���ي تقام في البحرين مثل معرض البحرين 

الدول���ي للطيران في وضع اس���م المملكة على 
الخارطة العالمي���ة وإبراز اإلمكانيات المتاحة 
لدينا الس���تضافة فعاليات عالية المستوى من 
هذا النوع، بجانب توفيرها فرصة للش���ركات 
منتج���ات  م���ن  توف���ره  م���ا  لع���رض  المحلي���ة 

وخدمات عالمية المستوى”.

تستعد مجموعة شرف دي جي لالحتفال بمرور 10 سنوات على تواجدها بمملكة البحرين وبهذه المناسبة أعلنت المجموعة عن عروض 
حصرية وأهمها فرصة الس���تبدال األجهزة اإللكترونية القديمة، فقد بدأت ش���ركة شرف دي جي لاللكترونيات في جلب صفقات مربحة 

في األقسام مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وساعات الذكية وأخرى.

كما تق���دم فرصة للربح بهداي���ا بقيمة نصف 
مليون دوالر مع اشطب واربح لكل متسوق. 
وباإلضاف���ة إل���ى زي���ادة متع���ة االحتف���االت، 
تتوفر قس���يمة هدية مجانية من أصغر علي 
بقيم���ة 2 دين���ار+ قس���يمة ع���رض الدولفين. 
 ”the entertainer“ برنام���ج  وتطبي���ق 
المجان���ي )حيث يمكن���ك توفير ما يصل إلى 
1500 دين���ار( وتذك���رة مجاني���ة م���ن حديقة 
واه���وو المائي���ة وبطاقة هدايا م���ن ماجيك 

بالنيت عند شراء الحد األدنى.
 باإلضاف���ة ال���ى ذل���ك هن���اك طابع���ة مجانية 
على أجه���زة الالبت���وب، وأجه���زة الكمبيوتر 
المكتبية )لينوفو، ديل، وآسوس( بقيمة 150 
دين���ارا وأكث���ر. ويق���دم ش���رف دي جي 0% 
نس���بة الفوائد على خطة القسط الشهري مع 
س���يتي بنك واستاندرد شارتر، اتش اس بي 

سي وكريدي ماكس ماكس واليت.
دائم���ًا المجموع���ة له���ا وس���يلة متمي���زة ف���ي 

التعبي���ر ع���ن االمتن���ان لجميع المس���تهلكين 
لكونهم جزًءا من عائلة شرف دي جي.

اس��تعراض مجموعة واس��عة من المنتجات المس��تخدمة المجموع��ة تطف��ئ ش��معتها العاش��رة بع��روض مذهلة
“إبراهيم كانو” تدعم  “البحرين للطيران” مهرجان “شرف دي جي” للتخفيضات
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ف���ي إط���ار التع���اون القائ���م بين ش���ركة غاز البحري���ن الوطني���ة ) بناغ���از( وجامعة 
البحري���ن، اس���تقبلت الش���ركة مؤخ���را مجموعة من طلب���ة كلية الهندس���ة بجامعة 
البحري���ن، حي���ث ت���م ف���ي بداي���ة الزيارة ع���رض فيل���م يس���تعرض تاريخ الش���ركة 
واإلنجازات التي تحققت خالل مسيرة العطاء التي تربو عن 38 عاما من التميز. 

بع���د ذل���ك، ق���ام الطلب���ة بزيارة ورش���ة 
الصيان���ة  بدائ���رة  الدقيق���ة  األجه���زة 
بالمصن���ع الرئي���س؛ به���دف التعرف عن 
كث���ب على طبيع���ة العمل في الورش���ة 
واألجه���زة المس���تخدمة، وم���ا توصلت 
إلي���ه التكنولوجي���ا الحديث���ة ف���ي ه���ذا 

المجال. 
الطلب���ة  أع���رب  الزي���ارة  خت���ام  وف���ي 
للش���ركة  وتقديره���م  ش���كرهم  ع���ن 
متمني���ن  له���م،  الفرص���ة  إتاح���ة  عل���ى 
للش���ركة وموظفيها، مزي���دا من التطور 

واالزدهار.

قدم���ت لجنة يوس���ف وعائش���ة المؤيد لألعم���ال الخيرية التابعة لش���ركة 
يوس���ف خليل المؤيد وأوالده تبرع ال���ى جمعية حماية العمال الوافدين 
دعم���ا لبرامجه���ا ف���ي متابع���ة قضاي���ا العم���ال الوافدي���ن وتأمي���ن ملج���أ 

للمعنفات.

وس���لم عضو مجلس إدارة شركة يوسف 
خليل المؤيد وأوالده عزيز جاسم التبرع 
لرئيس���ة جمعية حماية العمال الوافدين 

المكت���ب  ف���ي  وذل���ك  دي���اس  ماريت���ا 
الرئيس���ي لش���ركة المؤي���د ف���ي العاصمة 

المنامة الموافق 25 اكتوبر 2018.

هن���أت عائلة حمد جمع���ة بوقيس ابنتهم أمينة عل���ى تخرجها من جامعة 
العلوم التطبيقية، وحصولها على ماجستير إدارة الموارد البشرية بتقدير 

امتياز.

جامعيون يطلعون على “بناغاز”

“المؤيد الخيرية تدعم “الوافدين”

مبروك الماجستير ألمينة بوقيس

25

“أنشطة األطفال” على موقع السيتي سنتر
أعلن���ت »ماج���د الفطي���م«، ع���ن إضاف���ة مي���زة جدي���دة عل���ى الموق���ع 
اإللكترون���ي الخ���اص بمرك���ز »س���يتي س���نتر البحري���ن« تح���ت عن���وان 
»أنش���طة األطفال«. وخصصت الشركة الصفحة الجديدة على الموقع 
اإللكترون���ي للتج���ارب العائلية، ودعت الزوار إلى االس���تفادة من هذه 
المي���زة للتخطي���ط بس���هولة لنش���اطات التس���وق والترفي���ه الخاص���ة 

بأطفالهم.

وف���ي مع���رض تعليق���ه عل���ى هذه 
الموق���ع  عل���ى  القيم���ة  اإلضاف���ة 
أول  مدي���ر  ق���ال  اإللكترون���ي، 
»س���يتي س���نتر البحري���ن« دعي���ج 
خليف���ة الرميحي: “يس���رنا إطالق 
الموق���ع  عل���ى  الجدي���دة  المي���زة 
اإللكتروني لسيتي سنتر البحرين 
بتوفي���ر  التزامن���ا  مج���ددًا  لنؤك���د 
والمبتك���رة  الحصري���ة  الخدم���ات 

التي تساهم في تعزيز مستويات 
الراح���ة والس���هولة لزوارن���ا. وبعد 
إج���راء تقيي���م ش���امل لتفضيالت 
المتسوقين وتجربتهم العامة في 
المرك���ز، بادرن���ا باتخ���اذ خط���وات 
متع���ددة لتعزي���ز تجرب���ة الزبائ���ن، 
س���واء عل���ى ش���بكة اإلنترن���ت أو 

داخل المركز”. 
عل���ى  ال���زوار  “نش���جع  وأض���اف 

استعراض قسم »أنشطة األطفال« 
الجديد عل���ى الموق���ع اإللكتروني 

والب���دء بالتخطي���ط لزيارتهم إلى 
سيتي سنتر البحرين”.
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تقوم برحلة مهنية مهمة وتشعر بالتحّرر.

أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم... فكر 
جيدا.

كن جاهزًا لتتمّكن من مواكبة التطور الذي 
يحيط بك.

انتبه لنوعية أكلك وخّفف من المقالي 
والنشوّيات.

إنجازات متعّددة تعطيك دفعًا إضافيًا.

لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبوابًا جديد.

قد تواجه بعض االحتكاكات بين المصالح.

تكثر من السهر، ولكنك ال تدرك تأثيرات ذلك.
 

الوضع مناسب للتقدم والنجاح المطلوب. 

التزم بالجدول وال تؤخر األعمال اليومية.

تساهم في مشروع حيوي في عملك. 

النوم مبكرا يساعدك على التركيز صباحا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

31 اكتوبر

1961
نقل جثمان ستالين 
المعروض أمام 
الجمهور من 

مقبرة لينين 
في الميدان 
األحمر بموسكو إلى 

مقبرة قريبة وذلك بعد 
إدانته بارتكاب جرائم.

أبدى أحمد الفيشاوي 
رضاه عن إيرادات 

فيلمه الجديد “عيار 
ناري”، المعروض بدور 

العرض المصرية، وذلك 
بعد تجاوزها حاجز ال 
4 ماليين جنيه بعد 3 

أسابيع من عرضه.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الشمالية أم��ي��رك��ا  ف��ي  ال��ع��ي��د  رم����وز  م��ن  رم���ز  ال��ق��رع 

اليوم عيد الهالوين... ماذا تعرف عنه؟

يحتفل اليوم العالم والبحرين بعيد الهالوين وهو عيد “القديسين” الذي يحتفل به في 31 من اكتوبر من كل عام، وطريقة االحتفال به عن طريق ارتداء المالبس 
الغريبة واألقنعة المخيفة، واس���تخدام الخدع، وس���رد القصص والخرافات عن األش���باح ومس���يرهم أثناء الليل، وتعرض على شاش���ات التلفزيون والس���ينما أفالم 

الرعب المخيفة.

هن���اك اعتقاد بأن كلمة هالوين مش���تقة 
باس���م  معروف���ًا  كان  مهرج���ان  م���ن 
)Samhain(، وُيلف���ظ )س���اه ون(، وه���و 
مهرجان تحتفل فيه ش���عوب السلتيك، 
قب���ل ظه���ور الديان���ة المس���يحية، وه���و 
م���ا ُيطل���ق عليه���م الي���وم باس���م الكلت، 
وق���د عاش���ت هذه الش���عوب ف���ي جميع 
أنح���اء العال���م، ولك���ن أت���وا للعي���ش في 
المناط���ق المعروف���ة م���ع الوق���ت، مثل: 
أيرلندا، وأس���كتلندا، وكورنوال، وويلز، 
وبريتان���ي، وتعود أص���ول عيد الهالوين 
بي���ن ش���عوب  إل���ى مهرج���ان س���امهين 
الكل���ت م���ن بريطانيا القديم���ة وأيرلندا، 
م���ن  المواف���ق األول  الي���وم  ف���ي  وه���و 
تش���رين الثان���ي، حي���ث كان ُيعتق���د بأن 
ه���ذا الي���وم هو بداي���ة الس���نة الجديدة، 
كم���ا اعُتب���ر ذل���ك التاري���خ بداي���ة فصل 
الش���تاء، وهو التاريخ الذي ُأعيدت فيه 
القطعان من المراعي، وتجددت حيازة 

األراضي.
عي���د  م���ع  الهالوي���ن  ي���وم  ويتص���ادف 
لذل���ك  نفس���ه،  الي���وم  ف���ي  القديس���ين 
يعتب���ر ي���وم احتف���ال عالمي تغل���ق فيها 
المؤسس���ات والدوائر الرس���ميِة الغربيِة 
وتزي���ن  بالعي���د.  لالحتف���ال  أبوابه���ا 
الوالي���ات  ف���ي  والبي���وت  الش���وارع 
ب���ه  وتحتف���ل  باليقطي���ن،  المتح���دة 
جمي���ع الطوائ���ف واألدي���ان والثقاف���ات 
ال���ذي  الغري���ب  ال���رداء  وس���بب  هن���اك، 
يرتدي���ه الجمي���ع ف���ي هذا العي���د، حتى 
ال يت���م التعرف عليهم م���ن قبل األرواح 
الش���ريرة، حيث تقول الحكاية بأن في 
ليل���ة العي���د تع���ود كل األرواح من عالم 
الب���رزخ إل���ى األرض، وتبق���ى فيها حتى 
طل���وع الفجر، ويس���ود طقس في العيد 
يس���مى “خدعة أم حلوى” بحيث ينتقل 
في���ه الصغ���ار من بي���ٍت لبي���ت يجمعون 
الحلوى ف���ي أكياٍس وس���الٍل يحملونها 

يع���ارض إعط���اء  ف���ي جعبته���م، وم���ن 
الحل���وى لألطفال تصيبه لعن���ة األرواح 

الشريرة وغضبها.
يعود استخدام الخدع وارتداء األلبسة 
واألقنعة المخيفة في عيد الهالوين إلى 
القرن التاسع عشر وتم استخدامها أوالً 
ف���ي أس���كوتلندا، ويش���ار إل���ى أن هن���اك 
م���ن يظن ب���أن أرواح األش���خاص الذين 
لق���وا حتفه���م يع���ودون لزي���ارة منازلهم 
في ه���ذا المهرجان، لذل���ك قاموا بوضع 
النيران على قمم التالل، إلضاءة مواقد 

النار من أجل فصل الش���تاء، ولتخويف 
إل���ى  باإلضاف���ة  الش���ريرة،  األرواح 
ارتدائه���م األقنع���ة ف���ي بع���ض األحيان، 
التنك���ري  اللب���اس  م���ن  أخ���رى  وأن���واع 
حت���ى ال تتع���رف عليه���م األش���باح التي 
يعتق���دون بوجودها، وبه���ذه الطرق بدأ 
ظهور الس���احرات، والغ���ول، والجنيات، 
به���ذا  ظهوره���ا  وارتب���ط  والش���ياطين، 
اليوم، كم���ا أن هذه الفترة هي المفضلة 
في قراءة البخوت، في مسائل الزواج، 

والصحة، والوفاة. 

كان الناس ينحتون  «
القرع )القرعة المضيئة( 

ويستخدمونه كالفوانيس، 
قبل أن يصبح تقليداً مرتبطًا 
بعيد الهالوين بفترة طويلة، 

وال ُتعَرف أصول ارتباط القرع 
بالهالوين على وجه التحديد، 
ولكن ما ُيعَرف بأنه تم البدء 

باستخدام القرع كرمز من رموز 
العيد، في أميركا الشمالية مع 

بداية القرن العشرين.

نش���رت ري���م أرحم���������ة عب������ر خاصي�����ة 
“story” على “إنستغرام”، صورة تجمعها 
بالفنان حس���ين المه���دي والمخرج منير 
الزعب���ي، كش���فت فيه���ا ع���ن مش���اركتها 
في مسلس���ل “موضي قطعة من ذهب”، 

المقرر عرضه في رمضاني 2019.
 “موض���ي قطعة م���ن ذهب” من بطولة 
نخب���ة م���ن النج���وم، م���ن بينه���م: داود 

حس���ين، أس���مهان توفيق، هب���ة الدري، 
ش���هد ياسين، حس���ين المهدي، يعقوب 
القف���اص،  المحس���ن  عب���د  عب���دهللا، 
وآخرون، وهو من تأليف حمد الرومي، 
وب���دأت “ريم”، مؤخ���را، تصوير دورها 
في مسلس���ل “غصون في الوحل”، إلى 
جان���ب الفنان���ة القدي���رة هدى حس���ين 

وأميرة محمد.

ريم أرحمة... موضي قطعة من ذهب
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 1917
 وقوع مدينة بئر السبع في فلسطين بيد قوات الحلفاء.

 1940
األلمان يعلنون انتصارهم على بريطانيا خالل الحرب العالمية الثانية.

 1962
صدور أول دستور في اليمن، وانتخاب السالل رئيسًا للجمهورية.

 1999
 طائرة مصرية مسافرة من اميركا تسقط قبالة شاطئ والية كونيتيكت.

 2003
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد يتخلى عن منصبه.
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طارق البحار

تس��تعد الفنانة ميس��اء مغربي في الفت��رة المقبلة لمباش��رة تصوير 
مسلسل تلفزيوني درامي، إلى جانب فيلم سينمائي روائي طويل!

وقالت مغربي »مع بداية منتصف ش��هر ديسمبر المقبل سأباشر 
في تصوير مش��اهدي ضمن مسلسل قبل وبعد، وهو فكرتي ومن 

سيناريو وحوار ورشة مشتركة لعدد من كّتاب الوطن العربي«. 
وأضافت »المسلسل ذو حلقات منفصلة متصلة ويندرج تحت باب 

األعمال الكوميدية السوداء التي ستناقش كثيراً من المواضيع والقضايا 
المالمسة للمجتمع الخليجي.

تطل الفنانة طيف بوجهين مختلفين لدور األم، خالل الموسم 
الدرامي المقبل. فقد ش��رعت أخيراً بتصوير مش��اهدها في 
مسلس��ل »عطيتك عيوني« من تأليف عالء الجابري ومن 
إخراج س��ائد بش��ير الهواري، حيث اقتس��مت بطولته مع 
نخبة من نجوم الدراما الكويتية، على غرار حسين المنصور 

ومحمود بوشهري، إلى جانب الفنانة صمود الكندري.
طيف، كشفت في تصريح عن مالمح دورها، مميطًة النقاب عن 

أدائها لشخصية األم.

ع��ادت الفنانة نوال إلى ط��رح األعمال الغنائية الجدي��دة لجمهورها، 
حيث أصدرت أول من أمس أغنية سنغل بعنوان »قضى عمري« 
م��ن إنت��اج »روتانا«، وبث��ت عبر القناة الرس��مية له��ا في موقع 

التواصل االجتماعي »اليوتيوب«.
األغنية ذات طابع رومانس��ي من كلمات الش��اعر قوس، األلحان 

ياس��ر أبوعل��ي، التوزيع الموس��يقي مش��اري اليتيم، وتري��ات تامر 
غنيم، هندس��ة الصوت محمد عصمت، مكس وماستر جاسم محمد، 

إيقاعات إبراهيم حسن.

نوال أصدرت أغنية »قضى عمري«طيف تطل بوجهينمغربي في فيلم ومسلسل



“  965 “إك���س���ب���و  ف���ي  ج��ن��اح��ي  ال��ب��ح��ري��ن��ي 

كشفت ماريا كاري أنها انضمت رسميًا إلى فريق عمل برنامج اكتشاف  «
المواهب “The Voice”. وأشارت كاري، إلى أنها ستكون بمنزلة 

مستشار رئيسي بالبرنامج، وستدرب المتسابقين ال32 إلى جانب 
جنيفر هيدسون، وكيلي كالركسون، وبليك شيلتون، وآدم ليفين. يذكر 

أن خطيب ماريا السابق الملياردير جيمس باكر كشف مؤخراً عن 
سبب انفصالهما قبل موعد احتفالهما بزفافهما بأشهر.

ش���ارك ه���اوي االنتي���ك والعم���ات البحريني محمد حس���ين جناحي في معرض»اكس���بو 
965« للمعارض التراثية والحرفية الكويتي الخاص بالتراث الكويتي والخليجي.

ش���ارك في المعرض 120 عضوا من أعضاء 
فري���ق )965( وباحثي���ن بالت���راث وأصحاب 
واله���واة  والحرفيي���ن  الخاص���ة  المتاح���ف 

والمبدعين في جميع المجاالت.
وتضم���ن أيض���ا عرض���ا لمقتني���ات ووثائ���ق 
وتواقيع ح���كام الكويت واألس���رة الحاكمة 
وشعارات اإلمارة قبل االستقالل والطوابع 
والعم���الت الورقي���ة والمعدني���ة واألظ���رف 
والكت���ب  كارت”  “البوس���ت  و  البريدي���ة 

والمجالت القديمة والصحف المميزة.
توفي���ر  ودفات���ر  وش���يكات  مقتني���ات  و 
ومج���الت ودعاي���ات تخ���ص جمي���ع البنوك 
أرق���ام  ولوح���ات  القديم���ة  الكويتي���ة 

الس���يارات الن���ادرة ومتعلقاته���ا ومقتني���ات 
البي���ت الكويتي ومقتني���ات التراث البحري 
الح���ر  الطي���ر  صي���د  وأدوات  والبادي���ة 
واألوس���مة  النياش���ين  وه���واة  والطراح���ة 

وتاريخ الطوابع الكويتية وغيرها.
ك���م ت���م تكري���م العدي���د م���ن الش���خصيات 
خالل أيام المعرض من قبل الش���يخ صباح 
جاب���ر الصباح نجل رئيس الوزراء الكويتي 
ف���ي  له���ا بصم���ات وعط���اء س���واء  والت���ي 
التاري���خ الكويت���ي والمجتم���ع م���ن مؤلفين 
وفناني���ن  خاص���ة  متاح���ف  أصح���اب  أو 
ومخرجين ومعدي���ن ومصورين ومبدعين 

كويتيين. 
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يذكر أن هاوي االنتيك جناحي شرع مؤخرا في تأسيس “ أكسبو البحرين “ على غرار “ اكسبو الكويت “وسوف تنشر “ البالد” تفاصيل هذا المشروع في لقاء خاص اجرته  «
مع جناحي سينشر قريبا، ويعد مشروع “ إكسبو البحرين” األول من نوعه ومن المؤمل أن يحظى باهتمام كبير من جميع هواه جمع االنتيك بمختلف توجهاتهم 

واهتماماتهم.

 لقاء خاص
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التأمل والتنفس... عالج لآلالم المزمنة
توصلت دراسة حديثة إلى أن التأمل قد يساعد مرضى األلم 
المزمن على التخلص من تناول مس���كنات اآلالم التي تس���بب 
اإلدم���ان، وفق���ا لما نش���رته صحيف���ة “ديلي مي���ل” البريطانية. 
وف���ي الع���ام الماضي، توفي 72000 ش���خص بس���بب جرعات 
زائ���دة من األدوية المس���كنة الت���ي تتكون من م���واد أفيونية. 
ويق���ول الخب���راء إن وصف���ة المس���كن OxyContin تعد عامال 
مس���اعدا في انتشار وباء األفيون المتجدد، إال أن هذا الدواء 
ال ي���زال ه���و االختي���ار األول واألكث���ر ش���عبية لتس���كين األلم.

وف���ي الوقت ال���ذي يحاول في���ه األطب���اء والعلماء تطوي���ر عالجات 
بديل���ة، إال أن دراس���ة جدي���دة من مستش���فى Special Surgery في 
نيوي���ورك تش���ير إل���ى أن التوجهات الحالية مثل التأمل ربما تس���اعد 
المرض���ى عل���ى التعام���ل م���ع األل���م بق���در أق���ل م���ن األدوي���ة. وتقول 
دكت���ور ماجي ويم���ر، من مستش���فى Special Surgery، أحد مؤلفي 
الدراس���ة الجديدة: “يعتبر س���وء اس���تخدام األفيون وإدمانه مشكلة 

صحية عامة رئيس���ة في الواليات المتحدة، ويصاب نحو 70 % من 
المرضى الذين يتناولون األدوية المسكنة المشتقة من مواد أفيونية 
على المدى الطويل باضطراب عضلي وألم أس���فل الظهر أو التهابات 

روماتيزمية”.
يعاني الكثير من األشخاص من مرض 
الس���كري، خصوص���ا الن���وع الثاني، إال 
أن هن���اك بعض األغذية والمش���روبات 
الطبيعي���ة الت���ي تس���اعد عل���ى خفض 
مستواه، والسيطرة عليه بشكل كبير.

وقال علماء إن تناول كوب صغير من 
خل التفاح بعد العشاء، يمكن أن يقلل 
من نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

وكشف علماء يونانيون أن خل التفاح 
يمكنه أن يمنع ارتفاع الس���كر في الدم 
بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، 
مش���يرين إل���ى أن 20 غرام���ا فقط من 

الخل، قد تأتي بالنتيجة المطلوبة.
 ويعم���ل خ���ل التفاح عل���ى جعل خاليا 
الجس���م أكث���ر تفاعال م���ع األنس���ولين، 
ليحس���ن م���ن حال���ة المصابي���ن بالنوع 

الثاني.

يذكر أن أعراض السكري قد  «
تبدو غير واضحة للكثيرين من 

المصابين به.

مشروب “سحري” 
لخفض السكر

 في الدم
أعلن الصندوق العالمي للحياة البرية أن البشر على مدار 44 عاما مضت قضوا على 60 % 

من الحيوانات على كوكب األرض.

وذكر تقرير الصندوق الذي شارك في إعداده 
59 عالما، أن 60 % من الثدييات والزواحف 
واألسماك والطيور، تناقصت أعدادها بسبب 
األعمال الجائرة للبش���ر بحق الطبيعة. وأشار 
التقرير إلى أن الدراس���ة التي أجروها شملت 
16 ألف���ا و704 حيوانات من أكثر من 4 آالف 
ن���وع، م���ن البرمائي���ات والثديي���ات والطيور 

والزواحف، تبين تناقص أعدادها بنس���بة 60 
% بين عامي 1970 و2014.

وحذر التقرير بش���أن اس���تمرار ه���ذه الكارثة 
الطبيعية، فإنه يهدد الحضارة اإلنسانية.

وعزا الصندوق هذا التدهور إلى خسارة  «
المناطق الطبيعية والزراعة المكثفة 

واألنشطة المنجمية والتنمية الحضرية.

في غرفة بمختبر أبحاث كانت الكلبة فريا تسير بحماسة وسط صف من القوارير الموضوعة 
على قواعد، وتشم كل منها على حدة؛ بحثا على أي عالمات تفيد بوجود مرض.

وكان���ت القوارير كلها تحتوي على قطع من 
جوارب، وكانت إحداها تخص طفل يحمل 
طفي���ل المالري���ا. وعندم���ا اكتش���فت فري���ا، 
وهي من س���اللة سبرنجر س���بانيل، الرائحة 
توقفت وجلست بجوار القارورة في انتظار 

جائزة.
وتأمل المنظمة الخيرية التي أنش���ئت العام 

2008 ف���ي أن ت���ؤدي التج���ارب إل���ى تمكين 
ال���كالب من االنضم���ام إلى الجه���ود الرامية 
إل���ى القض���اء عل���ى أح���د أخط���ر األم���راض 

الفتاكة في العالم.

 تقول منظمة الصحة إن المالريا  «
أصابت 216 مليون شخص في أنحاء 
العالم العام 2016، وقتلت 445 ألفا.

البشر قضوا على 60 % من الحيوانات

اكتشف المالريا... لعبة جديدة للكالب

الحقول المزهرة في حديقة “هيتاتشي” بمدينة 
هيتاتشي- ناكا، اليابان )رويترز(

ف���ي تطور يلقي الض���وء على خططها الطم���وح لمزيد من الق���وة والهيمنة 
االقتصادية، أعلنت السلطات الصينية أنها ستبدأ في نوفمبر المقبل إقامة 
أول مط���ار له���ا في منطق���ة القطب الجنوب���ي المتجمد من األرض، وس���ط 

تزايد االهتمام العالمي بهذه المناطق النائية في ظل التغير المناخي.

وبدأ باحثون صينيون في وقت س���ابق دراس���ات بشأن المشروع تمهيدا 
إلقامة المنش���أة التي س���تكون قادرة على اس���تقبال طائ���رة “إيغل 601”، 
وه���ي مركب���ة صغي���رة وفق ما كش���فته صحيف���ة “كيجي” التابع���ة لوزارة 

العلوم والتقنية الصينية.
وذكرت الصحيفة في موقعها اإللكتروني أن الصين تحتاج توفير البنية 
التحتي���ة الضروري���ة ألنش���طتها في القط���ب الجنوبي، وأضاف���ت أن هذا 

المشروع يقدم دعما لجهود الصين الفضائية.

وتزايد االهتمام بهذه المنطقة المتجمدة خالل اآلونة األخيرة وسط  «
توقعات بأن يكون لها دور بارز جدا في طرق التجارة خالل المستقبل، 

ودفع هذا األمر بكين إلى تخصيص استثمارات مهمة للقطب الجنوبي.

الصين “تغزو” القطب الجنوبي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التأمل له آثاره المهدئة عقلًيا التي تساعد على االرتخاء الجسدي، فإنه يسهم في تقليل تجربة األلم، والمعروف أنها يمكن أن  «
تتفاقم بسبب الضغوط المعنوية، خصوصا أن نقل اإلحساس باأللم من خالل األعصاب يكون بواسطة عمليات جسدية وعقلية. 

وإذا كان التأمل يؤتي ثماره، فإنه يعتبر عالجا تكميليا زهيد التكلفة وسهل الممارسة وال يتسبب في آثار جانبية ضارة. وأثبتت 
نتائج الدراسة نجاح تجربة التأمل كبديل للمسكنات، حيث أبدى 98 % من المرضى ممن شاركوا في ورش العمل وجلسات 

التدريب القدرة على ممارسة تقنيات ذهنية تقلل من األلم والتوتر.

 آثار التأمل 

البحارة المحترفون

ح����از منش����ور بعن����وان: ”مخ����زون 
 70 الث����روة الس����مكية في خط����ر… 
% من األس����ماك يت����م اصطيادها 
وه����ي في ط����ور النم����و… والكراف 
أكب����ر تهدي����د للكائن����ات البحري����ة“ 
أعل����ى مع����دل تفاع����ل م����ن جانب 
متابعي إنس����تغرام ”البالد“ أمس. 
ودعا المستخدم @mj_yosif إلى 
إيجاد ح����ل يرضي جميع البحارة 
المحترفي����ن، مش����يرا إل����ى أهمية 

صيد الربيان كمصدر للرزق.

أحبط���ت الس���لطات التركي���ة مؤخ���را 
محاولة لتهريب نس���خة عبرية قديمة 
م���ن اإلنجي���ل يصل س���عرها إل���ى 2.5 
ملي���ون دوالر ف���ي محافظة باكيس���ير 

غربي البالد.
وذك���ر موقع صحيف���ة “ديلي حرييت” 
أم���س الثالث���اء، أن الش���رطة التركي���ة 
تلقت بالغا عن محاولة لنقل اإلنجيل 
العب���ري م���ن محافظ���ة إزمي���ر المطلة 

على بحر إيجة إلى باليكسير.
وأوقفت الشرطة سيارة على الطريق 
الس���ريع بي���ن المحافظتي���ن، وتمكنت 
من حج���ز الكتاب ال���ذي تحول مع مر 
الس���نين إل���ى وثيقة تاريخي���ة ودينية 

مهمة.

وأدت العملية األمنية إلى توقيف  «
مسؤول محلي في إحدى البلدات، 

فضال عن اعتقال عدد من رجال 
الشرطة وعمال بناء تورطوا في 

محاولة التهريب.

أم���س  مصرعه���م  أش���خاص   9 لق���ي 
الثالثاء في األعاصير والس���يول التي 

تضرب إيطاليا.
اإليطالي���ة  األنب���اء  وكال���ة  فبحس���ب 
ج���راء  أش���خاص   9 قت���ل  “أنس���ا”، 
ضرب���ت  الت���ي  والس���يول  األعاصي���ر 

مناطق مختلفة من البالد.
وأش���ارت إلى أن من بي���ن القتلى أحد 

طواقم اإلنقاذ المتطوعين.
وذكرت الوكالة أن أحد المفقودين في 
منطقة “كاالبريا” جنوب غربي إيطاليا 
األعاصي���ر  ضرب���ت  ترك���ي،  مواط���ن 

مركبه الشراعي.

تشهد العديد من المناطق اإليطالية  «
وعلى رأسها العاصمة روما ومدينة 

جنوة، عطلة رسمية بسبب السيول 
التي سببتها األمطار الغزيرة، حيث 
أغرقت المياه 75 بالمئة من مدينة 

البندقية السياحية شمال شرقي 
البالد.

إنجيل 
الـ “2.5 

مليون دوالر”

قتـلى فـي 
أعاصيـر وسيـول 

إيـطاليـا
أعلن���ت القاه���رة أم���س الثالث���اء للم���رة األول���ى ح���ل لغ���ز طريقة نق���ل الكت���ل الحجري���ة لبناء 
األهرامات، أحد عجائب الدنيا السبع، من المنيا )وسط البالد( إلى الجيزة المتاخمة للقاهرة.

وبحس���ب بي���ان ل���وزارة اآلث���ار، فق���د لجأ 
المصري���ون القدماء إلى منح���در مركزي، 
يحي���ط ب���هُ س���لمان بهم���ا ثق���وب أعم���دة، 
مما يس���اعد عل���ى رفع كت���ل المرمر خارج 
المحج���ر م���ن خ���الل منح���درات ش���ديدة 

الخشونة بنسبة 20 % على األقل.
كم���ا أعلن���ت ع���ن اكتش���اف م���ا ال يقل عن 
100 نقش يس���مح بفه���م تنظيم الحمالت 
الت���ي كان���ت تت���م ف���ي محاج���ر حتن���وب 

بالمنيا.

وأوضح البيان أن البعثة اآلثرية الفرنسية اإلنجليزية توصلت لهذا االكتشاف من  «
“خالل الدراسات واألبحات على الكتابات والنقوش اآلثرية المكتشفة في موقع 

محاجر المرمر المصري منذ 2012”.

مصر تحل لغز “أحجار األهرامات”

شارك األمير البريطاني هاري وزوجته ميجان في منافسة لرمي األحذية في مدينة أوكالند 
النيوزيلندية أمس الثالثاء وتابع األطفال بحماسة مجريات اللعبة التي انتهت بفوز ميجان 

على زوجها. وتشتهر هذه اللعبة في بلدة تايهابي الريفية اجنوبي أوكالند، والتي تقيم 
مهرجانا سنويا لرمي األحذية. ولم يؤثر زلزال قوته 6.1 درجة وشعر به اآلالف في نيوزيلندا 

على جدول أعمال دوق ودوقة ساسكس اللذين يزوران نيوزيلندا آخر محطات.
بعثة أثرية فرنسية إنجليزية مشتركة توصلت إلى النتيجة بعد رحلة بحث بدأت العام 2012.

تدريبات التأمل والتنفس تحد من انتقال اآلالم عن طريق األعصاب
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