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عواصم ـ وكاالت

تدخل حّيز التنفيذ اليوم الرزمة الثانية 
األميركي���ة  العقوب���ات  م���ن  والجدي���دة 
ضد طه���ران. وعش���ية ف���رض العقوبات 
الت���ي وصف���ت بالمؤلمة، رف���ض مجلس 
صيان���ة الدس���تور اإليراني أم���س قانونا 
يتي���ح للجمهورية اإلس���امية االنضمام 
إل���ى اتفاقي���ة األم���م المتح���دة لمكافحة 
تموي���ل اإلره���اب الت���ي تع���د ضروري���ة 

للحف���اظ عل���ى روابط طه���ران التجارية 
والمصرفية مع العالم.

علي���ه  يس���يطر  ال���ذي  المجل���س،  وق���ال 
عل���ى  اإلش���راف  ومهمت���ه  المحافظ���ون 
القواني���ن التي يقرها البرلم���ان، إن بنود 
االتفاقية تخالف التشريعات اإلسامية 
والدس���تور، قبل أن يرده���ا إلى البرلمان؛ 

لمراجعتها.

عقوبات إيران تدخل حّيز التنفيذ

مكانة كبيرة للسعودية في القلوب
س��مو رئي��س ال��وزراء: مضاعف��ة الجه��ود لمواكب��ة التحديات

أك���د رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن 
سلمان آل خليفة أن مواقف الدول والشعوب المؤيدة للمملكة 
العربية الس���عودية، ه���ي خير برهان على ما للمملكة الش���قيقة 

من مكانة في قلوب الجميع، داعًيا المولى عز وجل أن يحفظ 
المملكة العربية السعودية الشقيقة ويوفقها لما فيه كل الخير 

والنماء.
وأشاد سموه، لدى استقباله جموعا من المواطنين أمس، بدور 
رج���ال الصحاف���ة واإلعام ف���ي تنوي���ر المجتم���ع والتعبير عن 

قضاي���ا الوط���ن والمواطن، وتحفيز وتش���جيع المواطنين على 
اإلسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وأكد سموه 
أهمي���ة مضاعفة الجه���ود؛ لمواكبة التحدي���ات الراهنة، والعمل 
على استشراف وبناء المستقبل الذي يعزز من المكانة الرائدة 

التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجاالت.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدًدا من كبار المسؤولين والنخب الفكرية والثقافية ورجال اإلعالم والصحافة وجمعا من المواطنين

المنامة - بنا

المؤبد للمتهمين بالتخابر مع قطر
المنامة - النيابة العامة

أعلن المحامي العام المستش���ار أس���امة 
العوف���ي أن محكم���ة االس���تئناف العلي���ا 
أص���درت أمس حكمها في قضية تخابر 
قط���ر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد 
مملك���ة البحري���ن واإلض���رار بمصالحه���ا 
معلوم���ات  إل���ى  والتوص���ل  القومي���ة 

حساسة تمس أمن وسامة الباد.

وقض���ت المحكم���ة بقبول طع���ن النيابة 
العام���ة باس���تئناف حك���م محكم���ة أول 
درج���ة، وبإجم���اع اآلراء بإلغ���اء الحكم 
بإدان���ة  مج���ددا  والقض���اء  الس���ابق، 
القضي���ة  تل���ك  ف���ي  الثاث���ة  المتهمي���ن 
وبمعاقبة كل منهم بالس���جن المؤبد عما 

أسند إليهم.
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تسلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من 
رئي���س جمهورية غانا الصديقة نانا أكوفو أدو، تتصل بعالقات الصداقة والتعاون 

بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجاالت المختلفة.

المل���ك  جالل���ة  إل���ى  الرس���الة  وس���لم 
نائ���ب رئي���س جمهوري���ة غان���ا محمود 
بومي���اه خالل اس���تقبال جاللته له في 
قص���ر الصافرية أمس، حي���ث نقل إلى 
جاللته تحيات وتقدير الرئيس الغاني، 
بموف���ور  لجاللت���ه  الطيب���ة  وتمنيات���ه 

مملك���ة  ولش���عب  والس���عادة  الصح���ة 
البحري���ن بمزي���د م���ن الرفع���ة والتقدم، 
تحيات���ه  بنق���ل  جاللت���ه  كلف���ه  فيم���ا 
وتمنيات���ه إل���ى  رئي���س جمهوري���ة غانا 
ولش���عب غان���ا الصدي���ق دوام التط���ور 

واالزدهار.

جاللة الملك يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية غانا أكوفو أدو

المنامة - بنا

جاللة الملك يتسلم رسالة من رئيس غانا
ت��ت��ص��ل ب��ع��اق��ات ال���ص���داق���ة وال���ت���ع���اون وس���ب���ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا

المـرضـجي  الئتـرغظ  طخـرف  صئـض  طـظ  إجقطـغ  تةـجئـئ  ضمخـرف  وطرخـص  خاضـع 
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برظاطب الاعشغر

$1.5M
جعائج

الثاظئ

الضئرى $40.5K
الُفخعص

الحعرغئ

جعائج
الُفخعص

جعائج
الُفخعص

$90K
صماش

الضئرى
الحعرغئ

جعائج

اجابمر الغعم! تفدض بجغارة أتث شروسظا 
أو صثم ذطئك سئر طعصسظا ا�لضاروظغ.

تطئص الحروط وافتضام

اجابمر صئض 2 دغسمئر

غصثم لك برظاطب داظات السقم لطاعشغر المجغث طظ الةعائج الظصثغئ الصغمئ طع شرص 
اضاشغئ لطفعز. طع ضض 50 دغظار بترغظغ تسابمرعا، جاتخض سطى شرخئ الفعز 

بةائجة الثاظئ الضئرى لاضعن أول ططغعظغر. وغمضظك أغدًا طداسفئ شرخك شغ 
الفعز سظث ا�جابمار لفارات أذعل، تغث جغاط طضاشأتك بفرخئ إضاشغئ لطثخعل شغ 

الستإ سظ ضض حعر إضاشغ تتافر شغه بمئطس إجابمارك. 

ضطما زاد اجابمارك ولفارة أذعل، زادت شرخاك شغ الفعز.

ضظ المطغعظغر طع داظات السقم

ورحب صاحب الجاللة، بنائب الرئيس الغاني وبزيارته للمملكة، واستعرض معه  «
العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.  وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن 

أحمد بن محمد آل خليفة في مقدمة مستقبلي ومودعي نائب رئيس جمهورية 
غانا محمود بومياه.

المنامة - بنا

الس���مو  ال���وزراء صاح���ب  رئي���س  اس���تقبل 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
بقص���ر القضيبية صباح أم���س، وكيل وزارة 
الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال 
المهاجري���ن س���ارة ل���و أري���وال، حي���ث بحث 
س���موه معه���ا س���بل تعزي���ز التع���اون الثنائي 
بي���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة الفلبي���ن 
الصديق���ة ف���ي مختل���ف المج���االت. وخالل 
اللق���اء، رّح���ب س���موه بزي���ارة وكي���ل وزارة 
الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال 
المهاجري���ن إلى مملكة البحري���ن، معرًبا عن 
ارتياح���ه لم���ا تش���هده عالقات التع���اون بين 
البلدين الصديقين من تقدم مستمر، يجّسد 
عم���ق الرواب���ط الت���ي تجم���ع بي���ن البلدي���ن 
والش���عبين الصديقي���ن. وأكد س���موه حرص 
مملك���ة البحرين عل���ى تنمية ُع���رى التعاون 
مع جمهوري���ة الفلبين الصديقة في مختلف 
المجاالت، بم���ا يخدم المصال���ح والتطلعات 
المش���تركة. وأش���اد س���موه بالجه���ود الت���ي 
يقوم بها أبن���اء الجالية الفلبينية في مملكة 
البحري���ن وإس���هاماتهم في مس���يرة التنمية 
التي تش���هدها المملكة، مؤكًدا أنهم يحظون 

بكل احترام وتقدير من أبناء البحرين.

سمو رئيس الوزراء مستقباًل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين سارة لو أريوال

س��مو رئي��س ال��وزراء يس��تقبل وكي��ل الش��ؤون الخارجي��ة الفلبيني��ة لش��ؤون المهاجري��ن
ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وال��ف��ل��ب��ي��ن ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���االت

قوانين عصرية ومرنة في مجال العمالة الوافدة

توجهت وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما  «
يوليه من اهتمام بتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، منوهة إلى ما تتميز به البحرين من أسلوب حضاري 

وراق في التعامل مع كل الجاليات المقيمة على أرضها ومن بينها الجالية الفلبينية. وقالت “إن الجالية الفلبينية 
سعيدة بالعمل في البحرين حيث إنها التقت بعدد كبير يعمل في مختلف القطاعات، وأعربوا عن ارتياحهم لما تقدمه 
المملكة من تسهيالت، ومن أجواء سالم وانفتاح”، مشيدة بما تتميز به مملكة البحرين من قوانين عصرية ومرنة في 

مجال العمالة الوافدة، األمر الذي جعل المملكة ذات ريادة وسمعة دولية طيبة في هذا المجال.
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الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  أش���اد 
آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي 
ل���دى اس���تقبال س���موه لجم���وع  خليف���ة، 
م���ن المواطني���ن، ب���دور رج���ال الصحافة 
واإلع���ام ف���ي تنوي���ر المجتم���ع والتعبير 
ع���ن قضاي���ا الوط���ن والمواط���ن، وتحفيز 
وتش���جيع المواطني���ن على اإلس���هام في 

مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
وق���ال س���موه “إن م���ا يمّي���ز الصحافيي���ن 
وكتاب الرأي في البحرين إنهم يعكسون 
كثيًرا من الواقع من خال نقلهم لمختلف 
القضاي���ا الت���ي تنبه المس���ؤولين بما يدور 
ل���دى ال���رأي العام من ماحظ���ات وقضايا 
فه���م  لمعالجته���ا،  تح���رك  إل���ى  تحت���اج 
شركاء معنا في العمل الوطني لما يخدم 

البحرين وشعبها”.
وأضاف س���موه: “إننا نفتخر بأننا مجتمع 
يتحل���ى أبن���اؤه بالوع���ي والثقاف���ة الت���ي 
تمك���ن أف���راده م���ن مس���ايرة أح���دث م���ا 
وصل���ت إلي���ه العل���وم، وعلين���ا أن نك���ون 
عل���ى مس���توى الطموحات الت���ي نرجوها 

لبحرين المستقبل”.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وكان 
ال���وزراء قد اس���تقبل صباح أم���س بقصر 
القضيبي���ة ع���دًدا م���ن كب���ار المس���ؤولين 
ورج���ال  والثقافي���ة  الفكري���ة  والنخ���ب 
اإلعام والصحافة وجمعا من المواطنين، 
حي���ث تبادل س���موه معهم الحديث حول 
ع���دد م���ن القضاي���ا الوطني���ة والتطورات 

على الساحتين المحلية والعالمية.
وخال اللقاء، اس���تعرض صاحب الس���مو 
الحض���ور  م���ع  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
وكت���اب ال���رأي ع���دًدا م���ن القضاي���ا ف���ي 
مختلف المج���االت، مؤكًدا س���موه أهمية 
التحدي���ات  لمواكب���ة  الجه���ود  مضاعف���ة 
الراهن���ة والعم���ل عل���ى استش���راف وبناء 

المس���تقبل الذي يعزز م���ن المكانة الرائدة 
التي حققتها مملكة البحرين في مختلف 

المجاالت.
وأشاد سموه بروح العطاء واإلنجاز التي 
يّتس���م بها ش���عب البحري���ن، الت���ي تبعث 
عل���ى الثق���ة والتف���اؤل باس���تمرار وتي���رة 
التق���دم والنماء، مش���يًرا إل���ى أن المرحلة 
الحالي���ة تتطلب مش���اركة الجمي���ع بروح 
المس���ؤولية لوض���ع البحري���ن على طريق 
المس���تقبل الذي يضم���ن ريادتها وتقدمها 
عل���ى ال���دوام، مؤك���ًدا س���موه أن أولوي���ة 
العم���ل الحكوم���ي ه���ي ترجم���ة الخط���ط 
والبرام���ج إل���ى واق���ع يلب���ي احتياج���ات 

وتطلعات المواطنين.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدًدا من كبار المسؤولين والنخب الفكرية والثقافية ورجال اإلعالم والصحافة وجمعا من المواطنين

المنامة - بنا

تشجيع المواطنين على اإلسهام في مسيرة التنمية
س��مو رئي��س ال��وزراء يش��يد ب��دور الصحاف��ة واإلع��ام ف��ي التعبير ع��ن قضاي��ا الوطن

المواقف المؤيدة 
خير برهان على 

مكانة السعودية 
في القلوب

المرحلة الحالية 
تتطلب مشاركة 

الجميع بروح 
المسؤولية

وضع البحرين على 
طريق المستقبل 

يضمن ريادتها 
وتقدمها

وجّدد سموه التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ والمؤيد  «
للمملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها لكل القضايا التي تثار في 

مختلف الوسائل، منّوًها سموه بعمق العالقات البحرينية السعودية، وما 
تشهده من تطور مستمر، في ظل ما يوليه البلدان من اهتمام بدعم أواصر 
األخوة والتعاون لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. وأكد سموه أن مواقف 

الدول والشعوب المؤيدة إلى جانب المملكة العربية السعودية، هي خير برهان 
على ما للمملكة الشقيقة من مكانة في قلوب الجميع، داعًيا المولى عّز وجّل 

أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة ويوفقها لما فيه كل الخير 
والنماء.
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“الجنوبية” تعد للعيد الـ50 لمدينة عيسى
االح��ت��ف��ال ت��ن��ف��ي��ًذا ل��ت��وج��ي��ه��ات س��م��و ال��ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن علي

بتوجيهات من سمو محافظ الجنوبية الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
وبالتع���اون والتنس���يق م���ع بلدية المنطق���ة الجنوبية، تحتفل المحافظ���ة الجنوبية 
يوم 13 نوفمبر الجاري، بالعيد الخمس���ين لمدينة عيس���ى، التي تم افتتاحها في 13 

نوفمبر 1968.

وأك���دت مدي���ر إدارة البرام���ج 
وش���ؤون المجتم���ع رئيس���ة 
للفعاليات  المنظمة  اللجنة 
فاطمة الغتم أن المحافظة 
تعك���ف  الجنوبي���ة 
التجهي���زات  عل���ى  ���ا  حاليًّ

ه���ذه  الس���تقبال  الالزم���ة 
الكبي���رة،  التاريخي���ة  المناس���بة 

الفعالي���ات  م���ن  ع���دد  بتنظي���م  وذل���ك 
واالحتفاالت، باإلضافة إلى تزيين الشوارع 
والط���رق وإع���داد األف���الم التاريخية التي 
توثق ه���ذه اللحظات التاريخي���ة المضيئة 
ف���ي تاري���خ مملكة البحري���ن، وذلك حرًصا 

م���ن المحافظة على االحتفال 
بالش���كل  المناس���بة  به���ذه 
ال���ذي يلي���ق بحج���م ه���ذا 

الحدث التاريخي.
أن  إل���ى  الغت���م  وأش���ارت 
الجنوبي���ة  المحافظ���ة 
حرص���ت على إش���راك العديد 
من الجهات والمؤسس���ات من كافة 
شرائح المجتمع في الحفل، وذلك ترسيًخا 
لمبدأ الشراكة المجتمعية، كما تدعو جميع 
الجهات للمشاركة مع أهالي مدينة عيسى 

بهذه المناسبة التاريخية.

عوالي  - المحافظة الجنوبية

المنامة - بنا

اس���تقبل نائ���ب رئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ محم���د بن مبارك 
آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية صباح امس مدير معهد الس���ام 
الدول���ي تي���ري رود الرس���ن ومدي���ر المكت���ب اإلقليم���ي للمعه���د نجيب 

فريجي.

واس���تعرض س���موه م���ع تي���ري 
رود الرس���ن، برامج ومش���اريع 
المعه���د ف���ي مملك���ة البحري���ن، 
ودور المعهد في نش���ر رس���الته 
ثقاف���ة  تعزي���ز  إل���ى  الهادف���ة 

ف���ي  المنطق���ة  ف���ي  الس���الم 
ضوء ما تش���هده م���ن تطورات 
وأح���داث، باعتبار ذلك أس���اس 
األمن واالس���تقرار في المنطقة 

والعالم.

استعراض مشاريع معهد “السالم”

“اإلسكـان”: ال عيـوب فنيـة فـي مشروع اللـوزي

نفت وزارة اإلسكان صحة المعلومات الواردة في الشكوى المنشورة بصحيفة “الباد” يوم 
الس���بت الموافق 3 نوفمبر 2018 والمتعلقة بوجود عيوب فنية في وحدات مش���روع إسكان 
الل���وزي دفعت المس���تفيدين إلى القيام بتعديات على الوحدات، مش���يرة إلى أن الوحدات 

تم تصميمها وفق أحدث تصاميم البناء الهندسية. 

وقال���ت ال���وزارة إنه���ا تس���تغرب م���ا ورد على 
لس���ان مس���تفيدين بأنه���م كان���وا عل���ى عل���م 
ت���ام باالش���تراطات القانوني���ة الخاصة بعمل 
اإلضاف���ات، الت���ي ال تس���مح بها ال���وزارة قبل 
الوح���دة،  تس���ليم  تاري���خ  عل���ى  ع���ام  م���رور 
ووف���ق اش���تراطات معين���ة وبع���د الحص���ول 
عل���ى رخصة بناء م���ن البلدية، وعل���ى الرغم 
م���ن ذلك أقدم ع���دد منهم عل���ى مخالفة تلك 
االش���تراطات والش���روع في إجراء تعديالت 
غير مدروس���ة، مؤكدة أن االش���تراطات التي 
أعلن���ت عنها الوزارة هدفه���ا في المقام األول 
الحف���اظ على س���المة المس���تفيدين وضمان 

جودة وحداتهم، فضال عن ترشيد القرار في 
التعديالت بناء على الحاجة الحقيقية لذلك، 
علًما بأن الوحدات اإلس���كانية جاهزة للسكن 

مباشرة دون أي أعمال صيانة سابقة.
وأوضح���ت ال���وزارة أنه���ا س���بق وأن قدم���ت 
ش���رًحا وعروًض���ا توضيحي���ة ف���ي أكث���ر م���ن 
مناس���بة تفي���د بأن س���بب اعتماد ش���رط عام 
كام���ل إلج���راء تغيي���رات على الوح���دات هو 
الحف���اظ عل���ى الضمان الذي يمنح���ه المقاول 
ومزودي مكونات الوحدات السكنية، بحيث 
يت���م التأكد من س���المة كل مرافق وخدمات 
الوح���دة خ���الل تل���ك الفت���رة، وبالتال���ي ف���إن 

تعدي���الت  عب���ر  المكون���ات  بتل���ك  اإلض���رار 
عش���وائية ف���ي الوحدات ينهي ه���ذا الضمان، 
فض���ال ع���ن حج���م الض���رر ال���ذي يق���ع عل���ى 
الوح���دات اإلس���كانية من الناحية اإلنش���ائية 
للمنطق���ة  العام���ة  الواجه���ات  عل���ى  وكذل���ك 

اإلسكانية ككل.
وأضاف���ت أن قي���ام المس���تفيدين بالتعدي���ل 

م���ن  ذل���ك  يصاح���ب  وم���ا  الوح���دات  عل���ى 
وضع م���واد البناء على الطرق���ات يؤدي إلى 
انج���راف الرمال والمواد اإلس���منتية وغيرها 
إل���ى مص���ارف مي���اه األمط���ار وتصلبه���ا، مما 
يؤدي إلى انس���دادها، وبالتالي يؤدي لتجمع 

مياه خالل هطول األمطار.
تش���ييد  أثن���اء  أن���ه  ال���وزارة  وأوضح���ت 

الوح���دات الس���كنية تض���ع ال���وزارة تصاميم 
هندس���ية تتيح التوسع في الوحدة السكنية 
ضواب���ط  ِوْف���ق  ولك���ن  المنتف���ع،  ِقب���ل  م���ن 
وشروط هندسية، وبعد استيفاء اإلجراءات 
القانوني���ة، بم���ا ال يؤث���ر عل���ى متان���ة وجودة 
الوح���دة، ويحافظ على الطاب���ع الجمالي لها 
بش���كل خاص وللمشروع بش���كٍل عام، وذلك 
وفقًا لقرار وزير األش���غال وش���ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني رقم )76( لسنة 2018.

وقالت ال���وزارة إن آلية العمل التي توصلت 
اإلس���كان  وزارة  بي���ن  االجتماع���ات  إليه���ا 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  ووزارة 
والتخطي���ط العمران���ي تق���وم عل���ى تكثي���ف 
ظاه���رة  م���ن  للح���د  الميداني���ة  الحم���الت 

المخالف���ات، وتنظيم حمالت أخرى توعوية 
مخالف���ات  بماهي���ة  تتعل���ق  للمواطني���ن 
البن���اء وإج���راءات إصدار تراخي���ص البناء، 
ومض���ار البن���اء م���ن دون تراخي���ص فض���اًل 
ع���ن اإلج���راءات القانونية، وذل���ك للحد من 
المخالف���ات وتش���ديد اإلج���راءات للحد من 

هذه الظاهرة.
وأضاف���ت ال���وزارة أنه���ا تس���عى إل���ى توفير 
واآلم���ن  المالئ���م  االجتماع���ي  الس���كن 
المح���دود،  الدخ���ل  ذوي  م���ن  للمواطني���ن 
القي���ادة  ح���رص  ���د  ُيجسِّ ال���ذي  بالش���كل 
والحكومة على أمن واس���تقرار المواطنين، 
وسعة في  فضالً عن أنه يتيح لهم فرصة التَّ

البناء ِوْفق األطر القانونية.
دعت وزارة اإلسكان المواطنين والمكاتب الهندسية ومقاولي البناء إلى ضرورة  «

االلتزام باألنظمة والقوانين المتعلقة بتراخيص البناء وعدم مخالفة الرخص 
الصادرة وفًقا ألحكام قانون البناء، مشيرًة في الوقت ذاته إلى ضرورة توعية 

المواطنين بأهمية الحفاظ على النظام العام وعدم مخالفة اشتراطات البناء 
حفاظا على الصالح العام.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

العروب���ة  مدرس���ة  تكري���م  بمناس���بة 
االبتدائي���ة للبنات لحصوله���ا على جائزة 
ج���ودة التعلي���م ف���ي الملتق���ى الحكومي 
2018، أك���دت الوكي���ل المس���اعد للتعليم 
الع���ام والفن���ي ب���وزارة التربي���ة والتعليم 
لطيفة البونوظة أن هذا اإلنجاز المشرف 
ه���و نتيجة طبيعية للجهود المتميزة من 
قبل إدارة المدرس���ة وجميع منتس���باتها، 

لبرنام���ج  اإليجاب���ي  األث���ر  إل���ى  إضاف���ًة 
تحسين أداء المدارس.

وأكدت البونوظة أن الوزارة تمكنت من 
خ���الل برنام���ج تحس���ين أداء الم���دارس 
منذ انطالقته في العام الدراس���ي 2008 
تط���ور تصاع���دي  م���ن تحقي���ق   2009 /
ملم���وس ف���ي أداء الم���دارس بمختل���ف 

مراحلها التعليمية.

تكريم “العروبة” االبتدائية للبنات

ناصر بن حمد: مصر دولة السالم والتعايش
ال����ن����زاع����ات وح������ل  ال���ت���ك���ات���ف  روح  ت�����ع�����ّزز  ال����ري����اض����ة 

أكد ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدور الذي تلعبه جمهورية 
مصر العربية في إحال السام في العالم. وأشاد سموه بالدور البارز الذي يلعبه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك، خالل مش���اركة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة في منتدى ش���باب العالم، حيث 
ا في الجلسة األولى  كان س���موه متحدًثا رئيسيًّ
للمنت���دى بعن���وان “دور ق���ادة العال���م ف���ي بن���اء 
واس���تدامة الس���الم” بحضور رئي���س جمهورية 
مصر العربية عبدالفتاح السيسي ووزير شئون 
الشباب والرياضة هشام الجودر وسفير مملكة 
البحري���ن لدى جمهوري���ة مصر العربية الش���يخ 

راشد بن عبدالرحمن آل خليفة.
وش���ارك س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ف���ي الجلس���ة االفتتاحي���ة م���ع مجموع���ة م���ن 
العربي���ة  ال���دول  مختل���ف  م���ن  المحاضري���ن 

واألفريقية.
وق���ّدم س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة 
التعازي إلى الرئيس المصري والشعب المصري 
ف���ي الح���ادث األلي���م الذي وق���ع قبل ع���دة أيام 
ف���ي مص���ر ال���ذي يترج���م النواي���ا اإلرهابية في 
اس���تخدام دم األبرياء، حيث أش���ار س���موه إلى 
أن الح���ادث األلي���م ال���ذي ش���هدته الحافل���ة في 
���ا والجميع  محافظ���ة المني���ا يعتبر عم���الً إرهابيًّ
يتضام���ن م���ع مص���ر ف���ي ه���ذه الواقع���ة الت���ي 

ابتعدت عن اإلنسانية.
وأش���اد س���موه بالتاريخ المص���ري على مختلف 
تش���هده  ال���ذي  الكبي���ر  والتط���ور  العص���ور 
الجمهوري���ة المصري���ة، وق���ال س���موه: نحن في 
بلد ال يحق لنا أن نعّلم المصريين معنى السالم 
والتعاي���ش، حي���ث إن مص���ر تعتب���ر م���ن دول 

السالم والتعايش”.
أي���ام  م���ن  مص���ر  “جمهوري���ة  س���موه  وأض���اف 
الفرعون���ي رمس���يس الثان���ي وه���ي تعي���ش في 
الس���الم والتعايش، وتمكن الفرعوني رمس���يس 
الثان���ي من إبرام اتفاقي���ة مازالت موجودة في 

األمم المتحدة”.
وتحدث س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عن 3 محاور أساسية في رؤية سموه الشبابية 
في إدارة السالم، حيث أكد سموه أن األمن هو 
المح���ور األول ف���ي ه���ذه النقاط، وقال س���موه: 
“في الس���ابق كنا نوصد األس���وار من أجل األمن 
واالس���تقرار، واآلن نحن في عصر التطور الذي 
اخترق���ه عص���ر التكنولوجي���ا، وأصبحن���ا نعيش 
في س���الم واس���تقرار في ظل قيادتنا الرشيدة 

والحكيمة”.
فه���ي  الثاني���ة  النقط���ة  “أم���ا  س���موه:  وأض���اف 
الرعاية الوطنية، نحن نبتهج في مشاريع رائعة 

رياضية، وأود أن أكش���ف عن العالقات المتينة 
بي���ن مملك���ة البحرين وجمهورية مص���ر العربية 
الش���قيقة حي���ث إن هناك مش���اريع مرتبطة بين 
جالل���ة المل���ك والرئيس السيس���ي ومنها مدينة 
الجاللة التي س���تكون فوق الجبال، وهذا األمر 

يؤكد أنه ال مستحيل في جمهورية مصر”.
األم���ل  ه���ي  الثالث���ة  “النقط���ة  س���موه:  وتاب���ع 
ومصداقي���ة األمل، يجب علين���ا أن نتكاتف من 
أجل تحقيق مصداقية األمل، عامل األمل لبناء 

المستقبل المشرق للشباب وتطوير قدراتهم”.
وأكد س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 

ا لحل النزاعات. الرياضة تعتبر عامالً مهمًّ
 وأوض���ح س���موه أن مملك���ة البحري���ن أصبحت 
بالرياض���ة  المجتم���ع  لش���غل  فاع���الً  نموذًج���ا 
منه���ا  األخ���رى  األم���ور  كاف���ة  ع���ن  واالبتع���اد 
أن  الس���يما  وغيره���ا  والخالف���ات  السياس���ية 
الرياضة تعتبر حال للنزاعات، مشيًرا سموه إلى 
العدي���د م���ن المنجزات الرياضي���ة التي تحققت 

في الفترة الماضية.

وقال س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة: 
“البعض يس���تغل الشباب في التطرف في الفكر 
ويس���تغلون طاقاته���م بعي���ًدا ع���ن الس���الم، لكن 
نح���ن المس���ؤولين نس���عى دائًم���ا إل���ى أن تكون 
���ا للتراب���ط والس���الم وهذا  الرياض���ة عام���الً مهمًّ
م���ا نعم���ل م���ن أجل���ه عب���ر إش���غال الش���باب في 

الرياضة”.
العربي���ة  رئي���س جمهوري���ة مص���ر  أش���اد  وق���د 
عبدالفتاح السيس���ي بكلمات سمو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة والمح���اور الت���ي طرحه���ا 
س���موه خالل الجلسة، وأكد السيسي أن كلمات 
س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة حملت 

في طياتها معاني كثيرة للسالم.
الفت���رة  ف���ي  ح���رص  أن���ه  السيس���ي  وأوض���ح 
الماضي���ة عل���ى مواجه���ة التط���رف واإلره���اب، 
���ا أن يع���م الس���الم على جمي���ع الدول في  متمنيًّ

العالم.
هذا، وقد حضر س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليف���ة حفل العش���اء الذي أقام���ه الرئيس على 
ش���رف كب���ار الضي���وف المش���اركين ف���ي منتدى 

شباب العالم الذي تستضيفه مصر العربية.

كما حضر الحفل أيًضا الوزير الجودر وسفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر  «
العربية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة باإلضافة إلى عدد كبير من كبار 

المسؤولين وكبار ضيوف المنتدى.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

شرم الشيخ - بنا

Û  هن���اك مجاالت كثي���رة لدعم االقتصاد البحريني، إم���ا بتعدد الموارد
واالس���تثمارات وإم���ا بالدع���م الخليج���ي أو بالره���ان بزيادة أس���عار 

النفط.
Û  كله���ا أمور مهم���ة، ولكن ما هو أهم في حال���ة انتعاش االقتصاد هو 

إع���ادة النظر ف���ي كثير من سياس���ات الضرائب، خصوص���ا الكهرباء 
والم���اء وبعض ق���رارات الوزارات، فالمواط���ن البحريني بحاجة الى 
دعم مادي والشعور بشيء من الراحة المادية بعد سنين من اإلنهاك 

االقتصادي، خصوصا السنتين األخيرتين.
Û  كثي���ر م���ن العوائل ال تتحم���ل أعباء إضافية و ضرائ���ب أخرى بقوة 

م���ا ح���دث، وبدأت مالمح اإلنه���اك واضحة على جي���وب المواطنين 
وهرولته���م للقروض البنكية والدخول في دوامة البحث عن موارد 
أخ���رى لتغطي���ة أقل القليل مم���ا تتطلبه الحي���اة و يعانيه الناس من 

قسوة حياة ال ترحم.
Û  يظه���ر ذل���ك جليا على مس���توى تغير ثقافة المش���تريات واالقتصار 

على أقل القليل وما يظهر في العيد والمناسبات، حيث باتت العائلة 
البحرينية تقتصر على األشياء المهمة مبتعدة عن أي إضافات.

Û  عفري���ت التقش���ف في االقتصاد أخاف الناس حت���ى أصبحوا رهائن
للحذر من اإلسراف والخوف من يوم تنتهي فيه أموالهم. 

Û  أقول: أتمنى على الوزارات النظر بعين الرحمة للمواطن حالة بزوغ
أي انتع���اش اقتص���ادي، وإن الحف���اظ عل���ى الطبقة الوس���طى عامل 
أساس���ي للصورة الحضارية ألي مجتمع مدن���ي. المواطن البحريني 
أثب���ت أن���ه األجدر باالحتف���اء واالهتمام وإنه فعال م���ن يمتلك صبرا 
كبي���را في س���بيل ه���ذه األرض والدفاع عنه���ا، وإنه يمتل���ك مواقف 
وطنية تاريخية ف���ي حب البحرين، وإن مواقفه التاريخية الكبيرة 
ه���ي من جعل���ت البحرين تص���ل الى مواق���ع متقدمة ف���ي االزدهار؛ 
لذل���ك يبق���ى المواط���ن ه���و الحلقة األهم ف���ي التوظي���ف وأن يكون 

محور االقتصاد.

الحفاظ 
على الطبقة 
سيد ضياء الموسويالوسطى

s.dheyaalmosawi
@gmail.com
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

تس���لم وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، نس���خة من أوراق اعتماد س���ليم الغرياني، س���فيًرا 
للجمهورية التونسية المعين لدى مملكة البحرين.

وأك���د وزير الخارجية عمق العالقات األخوية 
الوطي���دة بين مملك���ة البحري���ن والجمهورية 
التونس���ية، مس���تعرًضا س���بل تعزيز العالقات 
الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت بما 
يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين 
الش���قيقين، مؤك���دا للغريان���ي أنه س���يلقى كل 

الدعم في أداء مهماته عمله الدبلوماسي.
وتقدي���ره  اعت���زازه  ع���ن  الغريان���ي  وأع���رب 
لم���ا تش���هده العالق���ات األخوي���ة الوثيقة بين 
البلدين من تطور يجس���د حرصهما المش���ترك 
على االرتق���اء بالعالقات الثنائية لمس���تويات 

أرحب.
م���ن جان���ب آخ���ر، اس���تقبل وزي���ر الخارجي���ة 
الش���يخ خالد ب���ن أحمد بن محم���د آل خليفة، 
بمكتب���ه بالديوان العام لل���وزارة، أمس، إيغور 
ألكس���ندرروفيتش كريميني���ف، حي���ث تس���لم 

نس���خة م���ن أوراق اعتم���اده س���فيًرا لروس���يا 
االتحادية المعين لدى مملكة البحرين.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره 
لما تش���هده العالق���ات بين البلدي���ن من تطور 
ح���رص  مؤك���ًدا  األصع���دة،  كل  عل���ى  ونم���اء 

المملكة على االرتقاء بالتعاون الثنائي بها إلى 
آف���اق أرحب بما يلبي الطموحات المش���تركة، 
متمنًيا للسفير كل التوفيق في مهمات عمله.

وأشاد كريمينيف بعالقات الصداقة المتميزة 
التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليف���ة، صب���اح ام���س، مدي���ر معهد الس���الم 
رئي���س  تي���ري رود الرس���ن، بحض���ور  الدول���ي 
األمن العام اللواء طارق الحس���ن، ومدير قسم 
الشرق األوسط وشمال افريقيا بالمعهد نجيب 

فريج���ي. وف���ي بداي���ة اللق���اء، رح���ب الوزي���ر 
بالرسن، مشيدا بالمستوى المتطور الذي وصل 
إليه معهد الس���الم الدولي ف���ي مجال األبحاث 
والدراس���ات ومش���اركاته الفاعل���ة ف���ي الجهود 

الهادفة إلى تعزيز السالم العالمي.

من جهته، أعرب الرسن عن شكره  «

وتقديره لوزير الداخلية لما يوليه من 

دعم ومساندة لمؤسسات الدراسات 

والبحوث، وتشجيعه لها على 

مواصلة دورها العلمي والثقافي.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الروسي

وزير الخارجية: حريصون على االرتقاء بالتعاون مع البلدين

اإلشادة بمشاركاته الفاعلة في جهود تعزيز السالم العالمي

تسليم أوراق السفيرين التونسي والروسي

وزير الداخلية يشيد بتطور معهد السالم
وزير الداخلية مستقبال مدير معهد السالم الدولي بحضور رئيس األمن العام

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اجتم����ع وكيل وزارة الخارجية للش����ؤون الدولية الش����يخ عبدهللا ب����ن أحمد آل خليفة، 
أمس مع وكيل وزارة الش����ؤون الخارجية الفلبينية لش����ؤون العمال المهاجرين س����ارة 

لو أريوال، لدى زيارتها الرسمية إلى البحرين.

وأش����اد الش����يخ عبدهللا ب����ن أحم����د بالدور 
الفاعل للعمالة الفلبينية في عملية التنمية 
المس����تدامة بم����ا يرس����خ الش����راكة القائمة، 
مؤك����دا أن البحري����ن، بقيادة عاه����ل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس����ى آل 
خليف����ة، تمض����ي بخط����ى ثابتة ف����ي رعاية 
وصيان����ة كل م����ا يتعل����ق بحقوق اإلنس����ان 
بمعناه����ا الواس����ع، ونجح����ت ف����ي تطبي����ق 

أعلى المعايير الدولية.

المش����ترك  الدول����ي  العم����ل  أهمي����ة  وأك����د 
لمكافح����ة اإلرهاب لكل أش����كاله وتجفيف 
منابع تمويله؛ الرتباط آفة اإلرهاب بجرائم 

العنصرية والتعصب ضد اآلخرين.
من جانبها، أعربت أريوال عن تطلع بالدها 
إلى اس����تمرار التع����اون المثم����ر والبناء مع 
البحري����ن، مش����يدة باإلنج����ازات المط����ردة 
الت����ي تحققه����ا في مج����ال حماي����ة وكفالة 
حقوق اإلنسان خصوصا العمالة الوافدة.

استعراض جهود رعاية العمالة الوافدة

والم���اء  الكهرب���اء  ش���ئون  وزي���ر  اس���تقبل 
عبدالحس���ين ميرزا بمكتبه وفًدا من شركة 
Eurofinsa البريطاني���ة، يترأس���هم المدي���ر 
 ،Matthew Shires للش���ركة  اإلقليم���ي 
وي���ارا توفيق من الس���فارة البريطانية لدى 
المملك���ة، بحض���ور نائب الرئي���س التنفيذي 
للتوزيع���ات وخدم���ات المش���تركين بهيئ���ة 
الكهرباء والماء عدنان فخرو. واس���تعرض 
والحكوم���ة  القي���ادة  رؤى  مي���رزا  الوزي���ر 
المتمثل���ة ف���ي دعمه���م لمش���اريع الكهرب���اء 
أج���ل  م���ن  المتج���ددة  والطاق���ة  والم���اء 
التنمي���ة الش���املة المس���تدامة، كما تطرقت 
المناقشات إلى بحث أوجه تبادل الخبرات 
وتعزيز العالقة بين البلدين الصديقين في 
ا للحضور  تلك المجاالت.  وقدم عرًضا مرئيًّ
والطاق���ة  والم���اء  الكهرب���اء  مش���اريع  ع���ن 
البحري���ن، وأب���دى ممثل���و  ف���ي  المتج���ددة 
الوفد رغبتهم في المش���اركة في المش���اريع 

بحسب الفرص االستثمارية المتاحة.

بحـث التعاون 
بيــن “الكهربــاء” 

”Eurofinsa“ و

نّف���ذت ق���وة دف���اع البحري���ن صباح أم���س، في 
العربي���ة  اإلم���ارات  بدول���ة  الحم���راء  ميادي���ن 
المتح���دة الش���قيقة فعاليات التمري���ن الميداني 
النهائ���ي التعب���وي )جن���د حم���د 10( ال���ذي طبقه 
بالذخيرة الحية مرشحو كلية عيسى العسكرية 
الملكية )سرية القادسية/ 13(، بالتعاون مع كلية 
زاي���د الثاني بالقوات المس���لحة بدولة اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة، بحض���ور آم���ر كلية عيس���ى 
العس���كرية الملكي���ة الل���واء الرك���ن عبدالرحم���ن 

النعيمي وع���دد من الضباط بالقوات المس���لحة 
وأظه���ر  المتح���دة،  العربي���ة  اإلم���ارات  بدول���ة 
المرش���حون براع���ة كبي���رة ف���ي تنفي���ذ مختلف 
عالي���ة  واحترافي���ة  بإتق���ان  التمري���ن  مراح���ل 
عكس���ت مدى الروح المعنوية العالية والكفاءة 
الكبي���رة الت���ي يتمتع���ون بها. يذك���ر أن التمرين 
يأتي في إطار التعاون العسكري األخوي القائم 
بي���ن مملك���ة البحري���ن ودولة اإلم���ارات العربية 
المتحدة الشقيقة في مجال التدريب العسكري 

وتب���ادل الخب���رات، والتجارب، لتحقي���ق المزيد 
م���ن االرتقاء بمس���تويات األداء القتالي للقوات 
المس���لحة بالدول الش���قيقة. وأثنى المشاركون 
من ق���وة دف���اع البحرين عل���ى الجه���ود الطيبة 
والمتمي���زة الت���ي بذله���ا األش���قاء ف���ي الق���وات 
المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، التي 
س���اهمت بفاعلي���ة ف���ي نجاح تمري���ن جند حمد 
10، فض���الً ع���ن الحف���اوة وك���رم الضياف���ة التي 

عكست روح التآخي والتعاون بين األشقاء.

لقطة للمشاركين

التمري��ن الميداني ضمن التعاون العس��كري بي��ن البلدين

ختام “جند حمد 10” باإلمارات

سمو الشيخة زين: توسيع التعاون مع “تمكين”
“ال���م���ب���رة ال��خ��ل��ي��ف��ي��ة” ت���ع���رف ط��اب��ه��ا ب���� “م��ف��ات��ي��ح ال��ن��ج��اح”

عقدت مؤسسة المبرة الخليفية لقاءها الشهري لنوفمبر، بالتعاون مع “تمكين” في بيت 
التجار أمس السبت، حيث انطلق اللقاء تحت عنوان “مفاتيح النجاح”، وسلط الضوء 
عل���ى المه���ارات المطلوبة في س���وق العمل، كم���ا عّرف الطلبة بأهمية ال���ذكاء العاطفي 

وتأثيره على حياة األفراد.

ويأت����ي اللقاء في س����ياق اللقاءات الش����هرية 
والت����ي  راي����ات،  برنام����ج  لطلب����ة  المقام����ة 
تس����عى إل����ى خلق جي����ل طلبة واعي بس����وق 
بالمه����ارات  وتعريفه����م  المحل����ي،  العم����ل 
الت����ي يحتاج����ون إليه����ا في مراح����ل حياتهم 
المتنوعة أثناء دراس����تهم الجامعية وبعدها، 
من خالل ورش العمل التدريبية والفعاليات 

المستمرة طوال العام.
وق����دم اللق����اء له����ذا الش����هر مدي����ر الش����راكة 
المجتمعي����ة ل����دى “تمكي����ن” أحم����د جناح����ي، 
س����وق  ف����ي  المطلوب����ة  المه����ارات  وتن����اول 
العم����ل، وركز عل����ى المه����ارات التي س����يزداد 
الطل����ب عليها في المس����تقبل مث����ل المهارات 

التكنولوجية والشخصية والذكاء العاطفي. 
كما أكد جناحي على أهمية الذكاء العاطفي 
وتأثيره المباشر في مختلف جوانب الحياة 
الشخصية واالجتماعية والعملية، مستعرضا 
بع����ض جوان����ب ال����ذكاء العاطف����ي وارتباطه 

بقدرة األفراد على العطاء واإلنجاز.
وف���ي معرض تعليقها، قالت رئيس���ة مجلس 
س���مو  الخليفي���ة  المب���رة  مؤسس���ة  أمن���اء 
الش���يخة زين بن���ت خالد آل خليفة: “نش���كر 
)تمكين( على تعاونهم المس���تمر مع مؤسسة 
المب���رة الخليفية،  في س���بيل تحفيز الطلبة  
لتحقي���ق التميز والوص���ول إلى طموحاتهم، 
والمه���ارات  بالمعرف���ة  الط���الب  وتزوي���د 

ف���ي  تس���اعدهم  الت���ي  العم���ل  وأخالقي���ات 
مس���يرتهم المهنية في المستقبل. كما نتطلع 

إل���ى مزي���د م���ن التع���اون م���ع )تمكي���ن( ف���ي 
المستقبل”.

يشار إلى أن مؤسسة المبرة الخليفية تسعى إلى بناء شراكة عمل إيجابية مع  «
الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التجارية لتوفير فرص التدريب لطالب 

برنامج رايات للمنح الدراسية، باإلضافة إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة والوالء 
والمسؤولية االجتماعية تجاه الوطن لديهم.

مؤسسة المبرة الخليفية تعرف طلبتها بـ مفاتيح النجاح في لقائها الشهري  

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

دف���اع  لق���وة  الع���ام  القائ���د  اس���تقبل 
البحرين المش���ير الركن الشيخ خليفة 
مكتب���ه  ف���ي  خليف���ة  آل  أحم���د  ب���ن 
بالقي���ادة العام���ة صب���اح أم���س، مدير 
ع���ام مجل���س العائل���ة المالكة الش���يخ 

سلمان بن خالد آل خليفة.
القائ���د  رّح���ب  اللق���اء،  بداي���ة  وف���ي 
الع���ام لقوة دف���اع البحرين بمدير عام 
مجل���س العائلة المالكة، وخالل اللقاء 

تم تبادل األحاديث الودية.

القائد العام يستقبل مدير مجلس العائلة المالكة

06local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعل���ن المترش���ح النياب���ي للدائ���رة السادس���ة الجنوبي���ة محم���د دروي���ش عن افتت���اح مقره 
االنتخابي في مجمع 915 بالدائرة بالقرب من مبنى البلدية الجنوبية.  و بين المترشح أن 
المقر سيكون مفتوحا بدءا من الثالثاء 6 نوفمبر إلستقبال أهالي الدائرة شبابا ورجاال و 

نساء لتبادل اآلراء والتباحث في شؤون و قضايا المجلس النيابي المقبل.

و يدخ���ل دروي���ش الحاصل على ماجس���تير 
البريطاني���ة  لي���دز  جامع���ة  م���ن  اتص���االت 
العريق���ة، وعم���ل ف���ي مج���االت ع���دة منه���ا 
اإلعالم والصيرفة والتس���ويق، ولديه خبرة 
عم���ل في القطاعين الع���ام والخاص تتجاوز 
ال���� 18 عام���ًا منافس���ًا ف���ي دائ���رة انتخابي���ة 
تضم 7 مترش���حين. و قال درويش بمناسبة 
افتت���اح المق���ر االنتخاب���ي إن المق���ر يس���مح 
باللقاءات المباشرة مع الناس ووجوده مهم 
لاللتقاء بأهالي الدائرة الذين عاش وترعرع 

وسطهم.
و يش���مل برنامج���ه االنتخاب���ي عل���ى ملفات 
ع���دة تتعل���ق بالتعلي���م والصح���ة واإلس���كان 
والضرائب، حيث يس���عى إل���ى تعزيز تجربة 
التعليم المهني لما لها من فائدة لسد الفجوة 
ومه���ارات  العم���ل  س���وق  احتياج���ات  بي���ن 
الخريجي���ن ومتابعة مل���ف الضمان الصحي 
وتأثيرات���ه عل���ى الخدمة الصحي���ة وطلبات 
اإلس���كان المتأخرة، ويس���عى إل���ى الحد من 
عل���ى  المضاف���ة  القيم���ة  ضريب���ة  تأثي���رات 

أصحاب المداخيل المحدودة و المتوسطة. 
المق���ر االنتخابي للمترش���ح محم���د درويش 
يس���تقبل الناس يوميا من الثالثاء 6 نوفمبر 
بعد صالة العش���اء، وسيتم تخصيص يومي 

األحد واألربعاء من كل أسبوع للنساء.

أك���د الوكي���ل المس���اعد للخدم���ات البلدي���ة المش���تركة بوزارة األش���غال وش���ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك أن نظام “بنايات” الذي دّشنه مؤخًرا 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة في الملتقى الحكومي 2018 سيش���كل 

نقلة نوعية في خدمة إصدار تراخيص البناء.

وأشار إلى أنه تم حصر جميع االشتراطات 
المتعلق���ة بالبناء في دلي���ل موحد باللغتين 
العربي���ة واإلنجليزي���ة واس���تحداث نظ���ام 
إلكترون���ي جدي���د إلص���دار رخ���ص البن���اء 
يغط���ي ه���ذا النظ���ام الطلب���ات الت���ي تزي���د 
مس���احة البن���اء فيه���ا ع���ن 50 مت���ًرا مربًعا.
وأضاف “س���يتم تحوي���ل المس���تندات في 
النظ���ام من بع���د مراجعته���ا واعتمادها من 
مكتب هندسي آخر، إذ إن إصدار الرخصة 
س���يكون مباش���رة من بعد دفع الرسوم عن 

طريق النظام اإللكتروني”.
وأوضح أن “بنايات” سيش���كل نقلة نوعية 
أيًضا في س���رعة إصدار الرخص بما يدعم 
الرؤية االقتصادية، ويش���كل كذلك محفًزا 
لتطوير االقتصاد الوطني وبناء المش���اريع 

االستثمارية.
ش���ريًكا  الخ���اص  القط���اع  “أصب���ح  وتاب���ع 
ا ف���ي عملي���ة إص���دار الرخ���ص من  أساس���يًّ
خ���الل إس���ناد طلب���ات رخ���ص البن���اء التي 
تزيد مساحة بنائها على 50 متًرا مربًعا إلى 

المكات���ب الهندس���ية المرخص���ة للمراجع���ة 
القي���ام  الهندس���ية  للمكات���ب  وسيس���مح 
بعملي���ة المراجع���ة طالم���ا تمتل���ك ترخيص 
لمزاول���ة مهن���ة الهندس���ة”، مش���يرا إل���ى أن 
النظام سيسرع وتيرة العمل بنسبة كبيرة.

برامجه أب���رز  ال��م��ت��أخ��رة  اإلس���ك���ان  ط��ل��ب��ات  ح��ل  إسناد الطلبات الزائدة عن 50 متًرا مربًعا إلى المكاتب الهندسية

درويش يفتتح مقره االنتخابي في الجنوبية المبارك: “بنايات” نقلة في إصدار الرخص

محمد درويشوائل المبارك

محرر الشئون االنتخابية
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موقعه����ا  عل����ى  “الب����اد”  تنش����ر 
النهائي����ة  القائم����ة  اإللكترون����ي 
النيابي����ة  لانتخاب����ات  للمترش����حين 
والبلدية المقررة 24 نوفمبر الجاري. 
للمجل����س  المترش����حين  ع����دد  وبل����غ 
النيابي 293 والمجالس البلدية 137 

أي بمجموع 430 مترشحا. 

 430 مترشحا 
بالقائمة النهائية

قال رجل األعمال أحمد السلوم المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة إن برنامجه االنتخابي يعتمد على وضع حلول عملية لمشاكل الدائرة الخامسة 
بالعاصمة، مع الوضع في االعتبار االحتياجات األساس���ية ألهالي الدائرة وعلى رأس���ها توفير فرص عمل ألبناء الدائرة من الش���باب، وحّثهم على االنخراط في أعمال 
ا ليكونوا جاهزين بالفعل لاللتحاق بأي فرصة عمل  خاصة مجدية تدر عليهم أرباًحا بدالً من انتظار وظائف الحكومة التي باتت محدودة، في ذات الوقت تأهيلهم عمليًّ

مميزة يتيحها القطاع الخاص أو الحكومي البحريني.

الخدم���ي  الجان���ب  عل���ى  التركي���ز  أن  وأض���اف 
الدوري���ن  ممارس���ة  دون  يح���ول  ل���ن  لألهال���ي 
التش���ريعي والرقابي، مؤكًدا أن التشريع البد أن 
يواكب احتياجات المرحلة الراهنة والتطورات 
التكنولوجي���ة المذهل���ة ف���ي الس���نوات األخيرة 
وه���و ما انعكس على الخدمات المقدمة بش���كل 
ع���ام، ف���ي حي���ن أن الرقابة عل���ى أداء الوزارات 
االرتق���اء  م���ن  س���تمكن  الحكومي���ة  والهيئ���ات 
بمس���توى الخدمات ف���ي الدائرة وف���ي البحرين 

بشكل عام.
وأردف “أعلم جيًدا احتياجات دائرتي، وسأرّكز 
على وضع حلول بش���كل عملي وفعال بالتعاون 
مع القطاع الخاص البحريني، بش���رط أن يكون 
الشباب مؤهاً لشغل الوظائف وهو ما سأسعى 

إلي���ه جاه���ًدا بعاقات���ي م���ع كب���ار التج���ار ف���ي 
البحري���ن والش���ركات والبن���وك البحريني���ة التي 
دائًما ما تدعم أف���كار البحرنة ولديها ثقة كبيرة 

في الشباب البحريني”.
وخت���م الس���لوم “هن���اك ح���رص بالغ م���ن القيادة 
الرش���يدة على تحقيق هذه المفاهيم على أرض 
الواق���ع س���واء م���ن خ���ال توجيه���ات صاح���ب 
الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء أو رؤي���ة 2030 
الت���ي يرعاه���ا ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وأال تك���ون فترة االنتخاب���ات فترة للتصريحات 
التي يحاول البعض اس���تغالها لتحقيق أهدافه 

الخاصة”.

السلوم: فرص عمل وخدمات لـ“خامسة العاصمة”
محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

هموم المواطنين بصمة الشعارات االنتخابية... والمترشحون يشرحونها
محمد الحسيني 

كرامة المواطن البحريني
جميع قضايا المواطن

 هي قضايانا 

 1
المحرق

محمد أبوالشوك

بأصواتكم أنطلق ومن أجلكم سنعمل 
بأصوات الدائرة سانطلق واصل 

للبرلمان وأوصل كلمتهم 

8
الشمالية

حسن عطية

نعم نستطيع
نعم نستطيع فما دام اهلل 

معنا فلن يخذلنا

12
 الشمالية

علي العمران

 شركاء في الوطن والتنمية 
 المساهمة الشعبية

 بالقرار واإلصالح

 5
الشمالية

عالء أبو علي 

عمل وإنجاز  
 كلنا سنعمل لنحقق 

اإلنجازات الشعبية

2
 العاصمة

تغريد علي العلوي

نحو مشاركة فعالة في اإلنماء والتطوير
 المساهمة في التنمية

وتطوير التشريعات

6
المحرق

محمد السيسي

رؤية حضارية بهوية وطنية
رؤية للمستقبل مع التمسك 

بثوابتنا وعاداتنا وقيمنا  

8
 الجنوبية

ناظم هاشم أحمد

 معكم ألفضل ما يمكن
 مع أفكاركم و آرائكم لتشريع 

القوانين كي نصل لألفضل

6 
 الشمالية

باسم المالكي

 الشباب أمل الوطن
تحقيق طموحات الشباب 

بصنع القرار  

10
 الشمالية

سعيد حسن علي

باالعتدال والوحدة الوطنية نسمو 
 أساس بناء الدول
 هو وحدة الشعب

 6
الشمالية

حمد محمد خليفة

بصوتك نعمل لغد أفضل
 بآراء وأفكار األهالي نعمل 

لنهضة المنطقة

2
 الجنوبية

حمد سلمان تقي

واقعية وتواصل
المواطن محور

 السياسات التنموية

 10
العاصمة

أحمد السلوم

معظم الشعارات “كلمات متقاطعة” و“كوبي بيست”
ت����م����ث����ل ان������ح������س������ارًا واض�������ًح�������ا ب�����ال�����وع�����ي ال����س����ي����اس����ي ال���ش���ع���ب���ي

بدأت الالفتات اإلعالنية االنتخابية تكبر شيًئا فشيًئا حتى نافست بعضها بعًضا في الظفر بالموقع األفضل، حتى لو تطلب 
األمر حجب الفتة من هو في )الخلف(! وإن تصدر من هو في )األمام(، والتوقعات تش���ير إلى أن غابة الالفتات ذات الحجم 
الكبي���ر س���تزداد خالل األيام القليلة المقبلة، غير أن لدى الناخب موس���ًما حًيا للتنزه بين الص���ور واأللوان والمقار االنتخابية 
والوالئم وكذلك. الشعارات التي ربما قرأها في أول الشارع، وقرأ شبيًها لها بالقرب من اإلشارة الضوئية، ورأى ذات الشعار 

)ملعوًبا به( هنا أو هناك.

من دودهك؟

ومع وج���ود برامج انتخابية وش���عارات 
فيه���ا  انتخابي���ة  وحم���ات  لمترش���حين 
الكثي���ر من االتقان وال���ذكاء والتميز، إال 
أن الغالبي���ة منها عبارة عن تش���كيلة من 
المف���ردات الت���ي يمك���ن تجميعه���ا عل���ى 
هيئ���ة الكلم���ات المتقاطع���ة، أو من قبيل 
)س���مك لب���ن تم���ر هن���دي( و)طب���ق ل���زق(، 
وبعضها من ش���دة تأثره بم���ا تكرر حوله 

من���ذ انتخاب���ات 2002 وجد نفس���ه أمام 
نسخ ولصق cut & paste، ويصبح األمر 
محيًرا أكثر حين جاءت صياغة الش���عار 
عل���ى ش���اكلة )دوده���و م���ن دوده���ك من 
طقك(! فا الش���عار مفهوم وال المترش���ح 
يع���رف م���اذا يفعل؟ فمف���ردات من قبيل 
:”خدم���ة الوط���ن.. الثق���ة.. المس���ؤولية.. 
وس���يلتنا..  صوتك���م...  الديمقراطي���ة.. 
وس���يلتي.. نواصل.. نبني.. من أجلكم.. 
أبناؤن���ا.. التغيير كلها مف���ردات تتكدس 

أن  حت���ى  ذاته���ا،  الدائ���رة  ف���ي  أحياًن���ا 
بع���ض الناخبين المشاكس���ين بدأوا فعًا 
ف���ي مناقش���ة مترش���حي دوائره���م ف���ي 
شعاراتهم، والمواقف أحياًنا ال تخلو من 
الحدة والشدة، وأحياًنا تكتسيها الطرفة 

واآلخر يفضل تسميتها )مطنزة(.

شعار رنان

ويذهب المستشار القانوني عبدالرحمن 
اختص���ار  نح���و  النج���دي  الحمي���دان 

الموض���وع بالق���ول :”ق���د يكون ش���عارك 
رناًن���ا، ولكن���ه ال يحم���ل معن���ى وال يائم 
ب���ه!”،  تط���رب  األذن  تع���د  ول���م  المق���ام، 
بن���اًء عل���ى أن اختي���ار الش���عار بالنس���بة 
للمترش���حين يل���زم أن يك���ون مبنًيا على 
العقاني���ة الواقعية ولي���س على دغدغة 
المش���اعر، حي���ث ال نتيج���ة مثم���رة ل���ه، 
ويوج���ز القرار في دق���ة االختيار بالقول 
:”أن���ا ال أخش���ى النخ���ب المثقف���ة، فه���ي 
تعل���م كيف تختار ومن تختار، خش���يتي 
من بس���طاء الناس، ولكن هذه فرصتهم 
ليرتق���وا وليكون���وا نخًبا متمي���زة عندما 

يعلمون: كيف ومن يختارون؟”.
وتعكس ظاهرة الشعارات غير الواقعية 
المنس���وخة  االنتخابي���ة  والبرام���ج 
والمكررة، كما يرى المستش���ار السياسي 

أحمد الخزاعي انحس���اًرا واضًحا للوعي 
السياسي الشعبي، فهي من ناحية تبين 
الف���راغ الحاص���ل بس���بب تراج���ع عم���ل 
الجمعيات السياس���ية والفج���وة الكبيرة 
بينهم وبين الش���ارع، فالوعي السياس���ي 
ونشره يعتبر من أهم مهمات الجمعيات 
السياس���ية، والتي أخفق���ت في تحقيقه 
بجدارة خال الستة عشر عاًما الماضية، 

أي منذ تأسيسها.

مضحكة أحياًنا

ويضي���ف الخزاع���ي جانًب���ا آخ���ر بقول���ه 
:”م���ن الناحي���ة األخ���رى، ي���ام الش���ارع 
أيًضا ف���ي فهمه ماهية العم���ل البرلماني 
وال���ذي يتجلى بش���كل واضح من خال 
الش���عارات المضحك���ة أحياًن���ا والمحزنة 

أحياًن���ا أخ���رى، فكي���ف يمك���ن لمترش���ح 
برلمان���ي أن يعطي وع���وًدا خارج مجال 
المج���االت  ف���ي  وبال���ذات  اختصاص���ه 
البلدي���ة أو فيم���ا تخت���ص ب���ه ال���وزارات 
يمك���ن  وكي���ف  الحكومي���ة!  والهيئ���ات 
لمواط���ن بحرين���ي مطل���ع عل���ى أبس���ط 
آلي���ات العم���ل البل���دي أن يص���رح بنيت���ه 

ترشيح نفسه بلدًيا، في العاصمة! 

الخالصة التي يطرحها الخزاعي  «
هي أن ما سيضع الحد لهذه 

الظاهرة هو انتشار الوعي 
السياسي بشكل أكبر وأشمل، 

فمن يستوعب السياسة والعمل 
البلدي والبرلماني بشكل صحيح، 

لن يستطيع أصحاب الشعارات 
الفضفاضة إقناعه بتلك األساليب 

الرخيصة.

محرر الشؤون المحلية



المؤبد للمتهمين الثالثة بقضية التخابر مع قطر
بالبالد الدستوري  النظام  وإسقاط  األمن  زعزعة  بغية  حساسة  معلومات  أفشوا 

صرح المحامي العام المستشار أسامة العوفي بأن محكمة االستئناف العليا قد أصدرت 
أم���س حكمها في قضي���ة تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين 
واإلض���رار بمصالحه���ا القومي���ة، والتوصل إلى معلومات حساس���ة تمس أمن وس���امة 
الب���اد، حي���ث قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باس���تئناف حكم محكمة أول 
درجة، وبإجماع اآلراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددًا بإدانة المتهمين الثاثة في 

تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

أحال���ت  ق���د  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
المتهمي���ن الثالث���ة ف���ي تل���ك القضي���ة 
لم���ا ثب���ت في حقه���م م���ن التخاب���ر مع 
القطري���ة  الحكوم���ة  ف���ي  مس���ئولين 
بقص���د اس���تمرار أح���داث االضطرابات 
والفوض���ى الت���ي ش���هدتها المملكة في 
العام 2011 وما صاحبها من استشراء 
الجرائ���م وأعم���ال العن���ف والتخري���ب، 
وذلك بغية إفقاد الس���لطات س���يطرتها 
على األوضاع، ومن ثم إس���قاط النظام 

الدستوري في البالد. 

وكذلك إفش���اؤهم معلومات حساس���ة 
للحكومة القطري���ة تتعلق بأمن الدولة 
م���ن ش���أنها المس���اس بأم���ن وس���المة 
ق���ام  م���ا  ض���وء  ف���ي  وذل���ك  الب���الد، 
بالتحقيقات من أدل���ة قاطعة من بينها 
االتص���االت الهاتفي���ة التي ت���م رصدها 
والمس���ئولين  المتهمي���ن  بي���ن  فيم���ا 
القطريي���ن. فضالً عن ثب���وت تقاضيهم 
مبالغ مالي���ة من الحكومة القطرية في 
مقاب���ل ذلك، وما قدمت���ه النيابة العامة 
من تس���جيالت لمش���اركاتهم اإلعالمية 

تنفي���ذًا  القطري���ة  الجزي���رة  بقن���اة 
لتفاهمه���م واتفاقهم م���ع دولة قطر من 
االضطراب���ات  أح���داث  تصعي���د  أج���ل 
والفوض���ى بالمملك���ة وص���والً م���ن ذلك 
جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري.

وق���د اس���تند حكم محكمة االس���تئناف 
العلي���ا بإدان���ة المتهمين إل���ى ما قدمته 
النياب���ة العام���ة من أدل���ة متنوعة تؤكد 
إليه���م،  أس���ند  م���ا  المتهمي���ن  ارت���كاب 
قط���ر  دول���ة  نه���ج  إط���ار  ف���ي  وذل���ك 
الثابت تج���اه مملكة البحرين وتدخلها 
السافر في ش���ؤونها الداخلية من أجل 
اإلض���رار بمصالحها والنيل من نظامها، 
ذل���ك  ف���ي  اس���تعانت  ث���م  م���ن  وأنه���ا 
بتجني���د المناوئي���ن للمملك���ة ونظامه���ا 
واس���تخدامهم ف���ي تحقي���ق أغراضها، 
س���واء بالقي���ام مباش���رة بأعم���ال م���ن 
ش���أنها إضعاف المملكة وس���لطاتها، أو 

بالتخاب���ر م���ن أج���ل جم���ع المعلوم���ات 
ش���أنه  م���ن  بم���ا  المواق���ف  واخت���الق 

تحقيق أغراضها.
أن  أس���بابها  ف���ي  المحكم���ة  وذك���رت 
اضطلع���ت  ق���د  قط���ر  دول���ة  حكوم���ة 
بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في 
رئي���س وزرائها آنذاك حمد بن جاس���م، 
ومستش���ار أمير قطر الس���ابق حمد بن 
خليف���ة العطية، ورئي���س مجلس إدارة 
ش���بكة الجزيرة الفضائية حمد بن ثامر 
آل ثان���ي، فض���الً ع���ن س���عيد الش���هابي 
رئي���س تحرير مجلة العالم بلندن، وقد 
انته���ت المحكم���ة إلى تورطه���م جميعًا 
ف���ي الجرائ���م موضوع القضي���ة، وبناء 
عل���ى ذل���ك أحالت إل���ى النياب���ة العامة 
هذه الوقائع المنس���وبة إلى األشخاص 
المذكوري���ن آنف���ًا للتحقي���ق والتصرف 

فيها.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

اللق���اء  ش���اركت ش���ؤون الجم���ارك ف���ي 
الثاني للتج���ارب اإلدارية الناجحة للعام 
2018 باألردن، تلبية لدعوة من المنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية التابعة للجامعة 
الجم���ارك  ش���ؤون  قام���ت  إذ  العربي���ة، 
بع���رض مش���روع الخطة اإلس���تراتيجية 
لألع���وام 2017 - 2020 ضم���ن التجارب 
الناجح���ة بالوط���ن العربي.وق���ّدم عض���و 
العوض���ي،  عل���ي  اإلس���تراتيجية  فري���ق 
ا عن تجربة ش���ؤون الجمارك  عرًضا مرئيًّ
الناجح���ة ف���ي إنش���اء وتطبي���ق خطته���ا 
االس���تراتيجية التي تم تدشينها بتاريخ 

26 يناي���ر 2017م برعاية وزير الداخلية 
الفري���ق الركن الش���يخ راش���د بن عبدهللا 
آل خليف���ة وروع���ي فيه���ا االنس���جام مع 
الرؤي���ة االقتصادي���ة 2030 وما اش���تمل 
علي���ه برنامج عمل الحكوم���ة، باإلضافة 

إلى توجهات منظمة الجمارك العالمية.
وأضاف أن االستراتيجية تم إعدادها  «

ا وبمشاركة بناءة من كافة  داخليًّ
اإلدارات الجمركية، إيماًنا بأهمية 

وضرورة تعزيز العمل المؤسسي 
ليكون مواكًبا لمتطلبات المرحلة 

المقبلة.

تعقيًب���ا عل���ى م���ا نش���ر منس���وًبا إل���ى الرئيس 
التنفي���ذي لمؤسس���ة التنظي���م العق���اري م���ن 
المخالفي���ن  المطوري���ن  م���ن  ع���دد  إحال���ة 
إل���ى النياب���ة العام���ة، صرح���ت رئيس���ة نيابة 
ال���وزارات والجه���ات العام���ة المحام���ي العام 

أمينة عيس���ى ب���أن النيابة لم تتلق حتى اآلن 
أي بالغ���ات من المؤسس���ة تتعل���ق بمخالفات 
المطورين ألح���كام قانون التنظي���م العقاري، 
وأن���ه فور ورود محاضر المخالفات س���تتخذ 

النيابة العامة إجراءاتها وفًقا للقانون.

“الجمارك” تشارك في “التجارب اإلدارية”

ال صحة إلحالة مطورين للنيابة

المنامة - بنا

الجزائري���ة  الجمهوري���ة  س���فير  أك���د 
الشعبية لدى البحرين السايح قادري 
اعت���زازه وفخ���ره بالعالق���ة األخوي���ة 
التي تربط فخامة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليق���ة بأخيه ملك مملكة البحرين 
ب���ن  حم���د  المل���ك  الجالل���ة  صاح���ب 
إل���ى  متطلع���ا  خليف���ة،  آل  عيس���ى 
تحقي���ق مزي���د م���ن التع���اون الثنائ���ي 
في المج���االت المختلف���ة التي تخدم 
الش���قيقين.وجدد  البلدي���ن  عالق���ة 
الس���فير تأكي���د تضام���ن الجزائ���ر م���ع 
البحري���ن ف���ي جهودها لحف���ظ األمن 
وص���ون الس���يادة في ظل ما تش���هده 
الب���الد من تط���ور ونم���اء مس���تمرين.

جاء ذلك على هامش احتفال سفارة 
الجمهوري���ة الجزائري���ة الديمقراطية 
الش���عبية في فن���دق الدبلومات أمس 
الوطن���ي  العي���د  بمناس���بة  بالمنام���ة، 
الجزائ���ري المجي���د، والذك���رى ال���� 64 

للثورة التحريرية المباركة.
وزارة  وكي���ل  االحتف���ال  حض���ر 
الخارجي���ة وحي���د س���يار وع���دد كبير 
الدبلوماس���ي  الس���لك  أعض���اء  م���ن 
البحري���ن،  بمملك���ة  المعتمدي���ن 
الم���ال  رج���ال  وكب���ار  والمس���ؤولين 
واألعم���ال، والجالي���ة الجزائري���ة ف���ي 
البحرين، وأعضاء الس���فارة، وممثلي 

السلطة التشريعية.

الجزائر تدعم جهود البحرين األمنية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أقام���ت س���فارة المملك���ة المغربية أمس، 
حف���ال بمناس���بة الذك���رى ال�43 للمس���يرة 
الخض���راء، التي تصادف يوم الس���ادس 
م���ن نوفمب���ر، بحض���ور أعضاء الس���فارة 

وأفراد الجالية المغربية.
وق���ال الس���فير المغرب���ي أحم���د خطابي، 
“ال���دالالت  إن  بالمناس���بة،  كلم���ة  ف���ي 
الرمزي���ة له���ذه الذكرى المجيدة تجس���د 
التالح���م الوثيق بين العرش والش���عب”، 
مؤك���دا أن���ه “على امت���داد 43 عاما، عمل 
المغرب على اس���تكمال وحدته الترابية 
وتثبيت الس���يادة الوطني���ة على أقاليمه 

الجنوبية”.
محم���د  المل���ك  “جالل���ة  أن  وأض���اف   
الس���ادس أعط���ى وتي���رة أس���رع لمس���ار 
التنمية الش���املة بالمنطق���ة، توج بإعالن 
جاللت���ه، خ���الل الزي���ارة الت���ي ق���ام به���ا 
إل���ى مدين���ة العي���ون، بمناس���بة الذك���رى 
ال����40 للمس���يرة الخضراء، ع���ن النموذج 
التنم���وي الجدي���د له���ذه األقالي���م وذلك 
بتخصي���ص 8 ملي���ارات دوالر لتنميته���ا 
وتأهيلها لتصبح بامتي���از مركزا منفتحا 

على المحيط األفريقي”.
بالذك���رى  “االحتف���ال  أن  إل���ى  وأش���ار 
الع���ام،  ه���ذا  الخض���راء  للمس���يرة  ال����43 
حققته���ا  الت���ي  المكاس���ب  بع���د  يأت���ي 
الدبلوماس���ية المغربية، من خالل تزايد 
س���حب االعت���راف بالجبه���ة االنفصالي���ة 
إفريقي���ا،  ف���ي  الس���يما  )البوليس���اريو(، 
تتويجا للتحركات القوية للدبلوماس���ية 
الملكي���ة  الرؤي���ة  إط���ار  ف���ي  المغربي���ة 
الثاقب���ة، الت���ي تعززت بالع���ودة المظفرة 

للمغرب إلى االتحاد اإلفريقي”.

خطابي: مكاسب دبلوماسية مغربية

المال���ي، يعق���د  الت���وازن  لبرنام���ج  تنفي���ذًا 
دي���وان الخدم���ة المدني���ة، وبالتع���اون م���ع 
للتأمي���ن  العام���ة  والهيئ���ة  المالي���ة،  وزارة 
الثان���ي  التعريف���ي  اللق���اء  االجتماع���ي 
لم���دراء الموارد البش���رية بجميع الوزارات 
والجه���ات الحكومي���ة الخاضع���ة لدي���وان 
الخدم���ة المدني���ة لع���رض الخط���ة الزمنية 
التنفيذي���ة لبرنامج التقاعد االختياري في 

مقر وزارة المالية يوم غد )الثالثاء(.
وكان دي���وان الخدم���ة المدني���ة عق���د ف���ي 
التعريف���ي  اللق���اء  الماض���ي  أكتوب���ر   8
األول ال���ذي تضم���ن أه���م التفاصيل حول 
برنام���ج التقاع���د االختي���اري ال���ذي يأت���ي 
ضم���ن مب���ادرات برنام���ج الت���وازن المال���ي 
وف���ق ش���روط ت���م اإلع���الن عنه���ا س���ابقًا، 
حي���ث يمن���ح التقاعد االختي���اري موظفي 
الحكوم���ة الفرصة لتوظي���ف خبراتهم في 
مج���ال ري���ادة األعم���ال والقط���اع الخاص 

للمساهمة في النمو االقتصادي للمملكة.

لقـــاء ثــان 
لتنفيذ التقاعد 

االختياري

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين عبدهللا بن عبد الملك آل الشيخ أن 
لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وجالة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى ال خليفة أمس األول، يؤك���د متانة العاقات التاريخي���ة الوثيقة الضاربة 
في جذور التاريخ، والتنس���يق المس���تمر بين البلدين الشقيقين، مضيًفا أن زيارة جالة 

الملك األخوية لمدينة الرياض تجّسد المواقف الموحدة تجاه كافة القضايا. 

وأشار إلى أن موقف مملكة البحرين المتضامن 
ش���عب  عل���ى  بغري���ب  لي���س  الس���عودية  م���ع 
وقيادة المملكة الش���قيقة، مؤك���ًدا أن العالقات 
البحريني���ة الس���عودية أضح���ت برعاي���ة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
ال س���عود وجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى ال 
خليفة صرًحا ش���امًخا ونموذًجا يحتذى به في 

العالقات بين الدول.
وأعل���ن أن س���فارة المملك���ة العربية الس���عودية 
لدى مملكة البحرين تتشّرف باستقبال ضيوف 
ديوانيتها مس���اء غد )الثالثاء(في تمام الساعة 
الثامنة مس���اًء بمقر الس���فارة الكائ���ن بالمنطقة 

الش���يخ  ال  الس���فير  وس���يكون  الدبلوماس���ية، 
الضي���وف  اس���تقبال  ف���ي  الس���فارة  وأعض���اء 

الكرام.
وق���ال ف���ي تصريح���ات ل�”الب���الد” إن الس���فارة 
تحرص عل���ى فت���ح أبوابها لجمي���ع المواطنين 
والمقيمين، مشدًدا على أن التواصل والترابط 
إح���دى القي���م التي جبلن���ا عليه���ا وورثناها من 

اآلباء واألجداد.
حض���وًرا  ديوانيته���ا  ف���ي  الس���فارة  وتس���تقبل 
واس���ًعا من الش���خصيات البحريني���ة، يتقدمهم 
عدد من الشيوخ الكرام، وعدد من المسؤولين، 
وكب���ار المس���ؤولين، وع���دد م���ن وكالء الوزارة، 

ورؤس���اء الجامعات، وحش���د كبي���ر من أعضاء 
الس���لك الدبلوماس���ي المعتمدي���ن ل���دى مملك���ة 
الخليجي���ة  ال���دول  البحري���ن، ومنه���م س���فراء 
والعربي���ة، وع���دد م���ن العاملي���ن ف���ي البعث���ات 
ورج���ال  واإلس���المية  العربي���ة  الدبلوماس���ية 
األعم���ال وع���دد م���ن الش���خصيات االجتماعية 
واإلعالمية والمواطنين الس���عوديين المقيمين 

في مملكة البحرين.

غــد السـوديــة تستقبــل ضيــوفــهـا مســـاء  السفــــارة 

آل شيخ: زيارة الملك تعكس متانة العالقات

حادث “خاشقجي” كشف المترّبصين
المردي: الس��عودية ستبقى سدًّا منيًعا بوجه إعادة هيكلة المنطقة وتفتيت دولها

قال رئيس تحرير “الباد” مؤنس المردي إن العديد من الجهات والدول نصبت نفسها، 
دون أي حق، محقًقا وقاضًيا وجاًدا، تجاه وفاة الصحافي السعودي جمال خاشجقي، 
موضًح���ا أنها اتجهت لس���رد القص���ص، والحكاي���ات الخيالية، وتنصي���ب المحاكم دون 

هوادة، وكأنها تنتظر فرصة وقوع خطأ أو جريمة، لتنّفذ “سيناريو” وضعته مسبًقا.

وأوضح المردي في حديثه ضيًفا رئيس���ا بندوة 
“م���ا ال���ذي يريدونه من الس���عودية” في مجلس 
العثم���ان،  حم���د  أداره���ا  الت���ي  أخي���ًرا،  ال���دوي 
في���ه  تفّج���رت  ال���ذي  األول  الي���وم  ومن���ذ  أن���ه 
القضية، وهذا الس���يناريو يس���ير وفق خطوات 
ثابت���ة ابتزازي���ة، حت���ى قب���ل اإلعالن ع���ن وفاة 
خاش���قجي، حيث تحولت القنصلية الس���عودية 
بإس���طنبول لمس���رح أح���داث، مع تح���ّول بعض 
القنوات الفضائية من ناقلة للحدث، إلى صانعة 
للح���دث. وتاب���ع “إذا كان���ت اس���تخبارات بع���ض 
ال���دول بارع���ة ألن تعلن ع���ن التفاصيل الدقيقة 
ع���ن حادث���ة خاش���قجي، وتص���ر على س���يناريو 
معي���ن، حتى قبل اإلعالن الس���عودي الرس���مي، 
فأي���ن البراع���ة ف���ي المئ���ات م���ن القضاي���ا التي 
اغتيل بها، واختفى الكثيرون، وما زالت مبهمة 
حت���ى اآلن”. وأردف “وصف���ت المتحدثة باس���م 
وزارة الخارجي���ة الروس���ية )ماري���ا زاخاروف���ا( 
بأن قضية خاش���قجي، تضّخمت بقدر هائل من 
المكائد السياس���ية واالفتراءات، مش���ددة على 
ض���رورة عدم االنج���رار وراء هذا العدد الضخم 

من التسريبات غير المؤكدة، مع قلة المعطيات 
الرسمية”.

ملحوظتي���ن  هنال���ك  أن  إل���ى  الم���ردي  وأش���ار 
أساس���يتين عل���ى الموقف التركي م���ن القضية، 
وهما اللجوء إلى سياس���ة التس���ريبات، والعمل 
عل���ى اس���تثمار القضي���ة في تحس���ين العالقات 
م���ع الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة، وتحقي���ق 

المصالحة، ورفع العقوبات االقتصادية عنها.
وبّي���ن أن قضي���ة خاش���قجي، كش���فت س���قوًطا 
���ا لإلع���الم القطري، حي���ث اتجه  ���ا مدويًّ أخالقيًّ
-بموازنات ضخمة- وعلى رأسه قناة “الجزيرة”، 
إللص���اق مختلف الته���م بالس���عودية، حيث بّث 
وعل���ى مدار 3 أس���ابيع فق���ط، ما يق���ارب 2900 
م���ادة، رصده���ا موق���ع )كيوبوس���ت(، منه���ا 606 

مواد ل� )الجزيرة( وحدها”.
وع���ن الموقف اإليران���ي، قال الم���ردي “ما صدر 
ع���ن الرئي���س اإليراني حس���ن روحان���ي في 25 
ا، فهو لم يس���ع  أكتوبر كان ضربة محس���وبة جدًّ
لإلضرار بالداخل السعودي فقط، وإنما اإلضرار 
بالعالق���ات الس���عودية األميركي���ة، حي���ث اتهم 

الوالي���ات المتحدة، بدع���م المملكة، فيما وصفه 
بعملية قتل جمال خاشقجي”.

ومض���ى قائ���الً “نخل���ص مم���ا ذك���ر، أن الهجم���ة 
الشرسة على السعودية، ليست وليدة اللحظة، 
وإنم���ا بدأت من���ذ فترة، حيث تتع���رض المملكة 
ا مع عاصفة الحزم  لهجمات شرس���ة، بدأت فعليًّ
إلعادة الش���رعية إل���ى اليم���ن، وال يمكن الفصل 
هن���ا بي���ن ما تتعّرض له الس���عودية م���ن هجوم، 
وبين الخطط التنموية الطموحة للمملكة، التي 

أعلنتها في رؤية 2030”.
وق���ال الم���ردي “من���ذ تعيي���ن األمي���ر محم���د بن 
���ا للعهد، اتخذ العديد م���ن القرارات،  س���لمان وليًّ
الداخل���ي  المس���تويين  عل���ى  واإلصالح���ات 
والخارج���ي، واس���تحوذ عل���ى اهتم���ام زعم���اء 
العال���م، لم���ا يتمت���ع به من أف���كار غي���ر تقليدية، 

وجريئ���ة، فلق���د ش���ملت رؤيت���ه خطًطا ش���املة، 
أه���م  إن  حت���ى  االقتص���اد،  أوج���ه  لمختل���ف 
المش���اريع الثماني���ة المطروح���ة ضمن عش���رات 
المشروعات القومية، يتوقع أن يكون مردودها 
بقيم���ة 276 ملي���ار دوالر، منه���ا مصان���ع لتصنيع 

ا”. السالح، والسيارات محليًّ
واختت���م بالقول “ه���ذه الزوبعات ل���ن تؤثر على 
دلي���ل  وخي���ر  للمملك���ة،  اإلصالحي���ة  الجه���ود 
عل���ى ذلك، تحقيق مبادرة مس���تقبل االس���تثمار 
العالمي���ة التي نف���ذت أخيًرا، صفق���ات بما يزيد 
عن 50 مليار دوالر، وبمش���اركة 4500 ش���خص 
م���ن كاف���ة أنح���اء العال���م، وبطم���وح يؤك���د أن 
ا منيًعا، يح���ول دون تنفيذ  الس���عودية تعد س���دًّ
خطط إعادة هيكلة المنطقة، وتقسيم وتفتيت 

دولها”.

رئيس التحرير متحدثا في مجلس الدوي
المنامة - وزارة الداخلية

الملكي���ة  األكاديمي���ة  آم���ر  ك���رم 
إبراهي���م حس���ن  العمي���د  للش���رطة 
موظف���ي  م���ن  ع���ددا  الش���يب 
أف���راد ومدنيي���ن  م���ن  األكاديمي���ة 
الذي���ن أثبتوا جدارة وتميزا وكانوا 
اإلب���داع  م���ن  عالي���ة  درج���ة  عل���ى 

والعم���ل  والس���لوك  المعرف���ة  ف���ي 
مي���دان  ف���ي  وذل���ك  الجماع���ي، 

األكاديمية خالل طابور األركان
آم���ر األكاديمي���ة أن جائ���زة  وأك���د 
الموظ���ف المثال���ي، تع���زز االرتباط 
الوظيفي لدى موظفي األكاديمية.

تكريم المتميزين في “الملكية للشرطة”

08local@albiladpress.com
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السفير السعودي

السفير المغربي

السفير الجزائري

بدور المالكي

إبراهيم النهام  )تصوير: رسول الحجيري(

ضبط باعة بأسماك صغيرة وشباك مخالفة
وال��ب��ن��در ال��م��ن��ام��ة  وم��رف��أي  ال��م��رك��زي��ة  األس����واق  إل���ى  يمتد  تفتيش 

البحري���ة  والث���روة  الزراع���ة  وكي���ل  أعل���ن 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  ب���وزارة 
والتخطي���ط العمران���ي الش���يخ محم���د بن 
أحم���د آل خليف���ة أن ف���رق رص���د الصي���د 
المخال���ف تمكن���ت في األس���بوع األول من 
مباش���رة مهماتها من ضبط عدد من الباعة 
الذين يعرضون أس���ماكًا صغي���رة للبيع في 
األسواق المركزية ومرافئ الصيد البحرية 
واس���تخدام ش���باك مخالف���ة للمواصف���ات. 
وكان���ت وكالة الزراعة والثروة البحرية قد 

أعلنت مطلع األس���بوع الماضي تش���كيل 3 
فرق لتقوم بمهم���ات رصد الصيد المخالف 
البح���ري،  الصي���د  مراف���ئ  عل���ى  بالرقاب���ة 
واألسواق المركزية ومحالت بيع األسماك. 
وق���ال الش���يخ محمد بن أحمد: “ت���م ضبط عدد 
م���ن أصحاب الفرش���ات في األس���واق المركزية 
بالمنامة والمحرق والرفاع ممن يعرضون للبيع 
أسماكًا وقش���ريات صغيرة من أصناف الشعري 
والبال���ول والكنعد والين���م والربيب والحبار وأم 
الربي���ان، وت���م التعام���ل مع الضبطيات بحس���ب 

اإلجراءات واآلليات المحددة بموجب المرسوم 
بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد 

واستغالل وحماية الثروة البحرية”. 
وأوض���ح أن عملي���ات التفتيش امتدت لتش���مل 
مرف���أي الصي���د بالمنام���ة وس���ترة بن���در ال���دار، 
وأس���فرت ع���ن ضبط عدد م���ن البواني���ش التي 
كانت على وش���ك اإلبحار بش���باك صيد مخالفة 
تت���راوح فتحاته���ا بين 20 إلى 30 ملم في حين 
يس���توجب أن تكون فتحات الش���باك المسموح 

ضبط أسماك صغيرة باألسواقالصيد بها 38 ملم. 

المنامة - بنا
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“بتلكو” تبيع حصتها 
بـ“كواليتي نت”

الهمل���ة - بتلك���و: وقعت مجموع���ة بتلكو 
االتص���االت  ش���ركة  م���ع  ���ا  أوليًّ اتفاًق���ا 
حصته���ا  كام���ل  لبي���ع  “فيف���ا”  الكويتي���ة 
البالغة 90 % من أس���هم ش���ركتها التابعة 
ن���ت”  “كواليت���ي  الكوي���ت،  ف���ي  العامل���ة 

للتجارة العامة والمقاوالت.
وقال���ت بتلكو إنها س���تنقل ملكية أس���هما 
ف���ي “كواليتي نت” فور إتم���ام اتفاق بيع 
نهائ���ي وااللتزام بالش���روط المتفق عليها 
بي���ن كاف���ة األط���راف والحص���ول عل���ى 
الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية 
بالكوي���ت، وس���يتم تقدير الس���عر النهائي 
للصفق���ة م���ع انته���اء عملية نقل األس���هم 
بش���كل كامل لشركة االتصاالت الكويتية 

وبعد استيفاء الشروط المطلوبة.

الهملة - بتلكو

السنابس - الغرفة

أك���دت غرف���ة تج���ارة وصناعة البحري���ن اهتمامه���ا وحرصها عل���ى تحقيق 
كل م���ا م���ن ش���أنه الدف���ع بتنمية وتنش���يط العالق���ات البحريني���ة األلمانية 
المش���تركة وبكل ما يخدم تطوير عالقات الش���راكة بين قطاعات األعمال 
ف���ي الجانبي���ن، وف���ي ه���ذا الص���دد دع���ت الغرف���ة جمي���ع أعضائه���ا الكرام 
وأصح���اب األعم���ال والمجتمع التج���اري والمهتمين إلى حض���ور اللقاءات 
الثنائي���ة مع وفد تج���اري من المس���تثمرين األلمان يمثلون قطاع النس���يج 

واألزياء واألحذية والمصنوعات الجلدية.

وذك���رت الغرف���ة أن اللق���اءات الثنائية 
م���ع الوف���د األلمان���ي س���تعقد ي���وم غ���ٍد 
الثالث���اء 6 نوفمب���ر 2018 في الس���اعة 
10:30 صباح���ًا بقاع���ة المجل���س ببيت 
التج���ار، معرب���ًة ع���ن أمله���ا ب���أن تكون 
آف���اق  لفت���ح  جي���دة  ب���ادرة  الفعالي���ة 
جدي���دة من التع���اون االقتص���ادي بين 

البحري���ن وألمانيا والتعرف على فرص 
التع���اون المتاح���ة في ه���ذه المجاالت، 
وبحث س���بل تعزيز العالق���ات الثنائية 
واالقتصادي���ة المش���تركة بي���ن القطاع 
الخاص في البلدين الصديقين وتنمية 
لتحقي���ق  وص���والً  بينهم���ا،  التع���اون 

مشروعات استثمارية مشتركة.

الغرفة تدعو للقاء بوفد ألماني

5 نوفمبر 2018 االثنين
2711.9 صفر 1440

159

دين��ار ملي��ون 

دوالر مليون 
أربــــــــــاح “ABC” فــي 9 أشـهــــــــــر

مـــرتــــفــــــعــــــــــــــة 5 % مـــــقـــــــــارنـــــــــــة بـــالــــــعــــــــــام الــــــمــــــاضــــــــي

بلغت األرباح الصافية العائدة إلى مس���اهمي مجموعة )المؤسس���ة العربية المصرفية(، للش���هور التس���عة األولى من 
هذا العام 159 مليون دوالر، أي بزيادة بلغت نس���بتها 5 % مقارنة مع أرباح الفترة المقابلة من العام الس���ابق البالغة 
151 ملي���ون دوالر، مما يؤكد تحس���ن األداء التش���غيلي وكلف���ة االئتمان بالرغم من تأثير العوام���ل الخارجية. وبلغت 
األرباح قبل الضرائب 178 مليون دوالر، أي أقل بنس���بة 28 % مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من العام 2017 البالغة 
247 ملي���ون دوالر، وبع���د األخذ في الحس���بان آث���ار عمليات التحوط للعمالت األجنبية في بن���ك ABC البرازيل، التي 

ساهمت في خفض الضرائب. 

وبل���غ إجمال���ي إيرادات التش���غيل 592 مليون دوالر خالل 
الش���هور التس���عة األول���ى، مقابل 653 ملي���ون دوالر خالل 
نفس الفترة 2017، وتصبح نس���بة نمو إيرادات التش���غيل 
المعدلة 2 % بعد األخذ في الحسبان التعديالت المذكورة 
أعاله. وبلغ إيراد السهم الواحد للشهور التسعة األولى من 
الع���ام الحال���ي 0.05 دوالر، أي عن���د نفس مس���تواه للفترة 

المقابلة 2017. 
وبلغت المصروفات التشغيلية 352 مليون دوالر، بارتفاع 
مق���داره 13 ملي���ون دوالر ع���ن الفت���رة المقابل���ة م���ن العام 
السابق. فيما بلغ صافي مخصصات الديون المتعثرة لهذه 

الفترة 62 مليون دوالر، مقارنة مع 67 مليون دوالر لنفس 
الفترة 2017، مما يش���ير إلى تحس���ن بعض األسواق التي 

ننشط فيها.
وبل���غ الدخ���ل الش���امل العائ���د إل���ى مس���اهمي الش���ركة 24 
نف���س  ف���ي  ُس���جلت  مليون���ا   196 مقاب���ل  ملي���ون دوالر، 
الفترة 2017، وُيعزى ذلك أساًس���ا إلى تراجع قيمة الريال 
البرازيل���ي مقابل الدوالر. وبلغت نس���بة الدي���ون المتعثرة 
إل���ى إجمالي القروض ف���ي المجموعة بنهاية ه���ذه الفترة 
4.3 %، مقابل 3.5 % في نهاية العام الماضي، وتنخفض 
هذه النس���بة إلى 3.3 % إذا لم ُتحتس���ب الديون المتعثرة 

القديمة التي تم وضع مخصصات كاملة لها. 
وبلغ���ت الضرائ���ب المس���ترجعة 19 ملي���ون دوالر خ���الل 
التس���عة ش���هور األولى من ه���ذا العام، مقارن���ة مع ضرائب 
مدفوع���ة بلغت 53 مليون دوالر للفت���رة المقابلة من العام 

الماضي. 

ABC المنامة - بنك

الصديق الكبير

أمل الحامد من المنامة )تصوير: خليل إبراهيم(

المحرق - هال بحرينقاعدة الصخير الجوية – لوكهيد مارتن

أعلن���ت ش���ركة “لوكهيد مارت���ن” األميركية، الرائدة عالميًا في قط���اع األمن والطيران والمدرجة في بورصة نيوي���ورك بالرمز “LMT”، عن 
اس���تعدادها لعرض برامجها وحلولها الدفاعية والتكنولوجية المتنوعة في الدورة الخامس���ة من معرض البحرين الدولي للطيران، الذي 

تستضيفه قاعدة الصخير الجوية خالل الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2018.

وبرعاية عاهل البالد، جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ُينّظم 
مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران كل عامين ليوفر منص���ة عالمية 
تتيح أمام الش���ركات فرص���ة للتفاعل والتواصل م���ع الالعبين الكبار 
ف���ي قط���اع الطي���ران، وع���رض خدماته���ا المبتك���رة ومنتجاته���ا أمام 
مجتمع الطيران العالمي. وبدأت شراكة “لوكهيد مارتن” مع البحرين 
منذ أكثر من 40 عامًا مع تس���ليم طائرة “تريستار L-1011 التجارية. 
ومن���ذ ذل���ك الحين، دعم���ت “لوكهيد مارت���ن” تلك الش���راكة وطورتها 
لتش���مل الحلول األمنية والتكنولوجية القوية الالزمة لتعزيز س���يادة 
المملك���ة، حيث تح���رص “لوكهيد مارتن” على ترس���يخ حضورها في 
المنطقة، بما يتماش���ى مع متطلبات ش���ركائها المحليين، تحت قيادة 
الرئي���س التنفيذي اإلقليمي، روبرت هاروارد، الذي توس���عت مهماته 

في وقت سابق من هذا العام. 

وأك���د ه���اروارد عل���ى الت���زام “لوكهي���د مارت���ن” بعالقته���ا الوثيقة مع 
البحري���ن، والقائمة على دعم القيادة لضمان س���المة وأمن موظفيها 
من خالل موثوقية األداء العالي والش���راكة واالبتكار، مضيفا “يتيح 
مع���رض البحرين الدولي للطيران فرصة أمام لوكهيد مارتن للتفاعل 
والتواص���ل م���ع ش���ركائنا المحليي���ن، وع���رض مجموع���ة واس���عة من 
قدراتن���ا التكنولوجي���ة المرنة والمتطورة”.  وتع���ّد البحرين أول دولة 
خليجية في المنطقة تحصل على طائرة إف16- من “لوكهيد مارتن”، 
وس���تتيح لها صفقة ش���راء طائرات إف16- بلوك 70 الحالية تحقيق 
إنج���از إقليم���ي آخر، مع إضافة هذه المقاتلة م���ن الجيل الرابع األكثر 
تطورًا في العالم، بأسعار معقولة. ومؤخرًا، أصبحت مملكة البحرين 
الدولة ال 18 التي تختار طائرة سي130- جي سوبر هيركوليز لدعم 

احتياجاتها الجوية التكتيكية مع اقتناء طائرتين من هذا الطراز.

وقّعت ش���ركة هال بحرين، مزود خدمات الضيافة والدعم رفيعة المس���توى في مطار البحرين الدولي، اتفاقية مع منظمي 
معرض البحرين الدولي للطيران 2018، تكون ش���ركة “هال بحرين” بموجبها، الش���ركة الرس���مية في تقديم خدمات الضيافة 

الستقبال الزوار القادمين إلى المملكة لحضور فعاليات المعرض.

كذل���ك س���تقوم ه���ال بحري���ن، الش���ركة 
المملوكة بالكامل لشركة مطار البحرين، 
بع���رض باقات خدماته���ا ومرافقها أمام 
أه���م األوس���اط الدولي���ة المختص���ة في 
مج���ال الطي���ران خالل المع���رض، وهي 
النس���خة األضخم م���ن المعرض منذ بدأ 
تنظيم���ه في الع���ام 2010. حي���ث ازداد 
ع���دد العارضي���ن في نس���خة ه���ذا العام 
الع���ام  بنس���خة  مقارن���ًة   % 70 بنس���بة 
قاع���ة  كم���ا تضاعف���ت مس���احة   ،2016

المعرض لتصل إلى 9 آالف متر مربع.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد 

البنفالح إن هذه الفعالية التي ُتعقد كل 
عامي���ن تس���تقطب آالًفا من ال���زوار من 
جميع أنحاء المنطقة والعالم، وبدورها، 
ته���دف ش���ركة ه���ال بحرين إل���ى ضمان 

اس���تمتاعهم بتجرب���ة متميزة وسلس���لة 
داخل المطار تعكس كرم الضيافة الذي 
تش���تهر به مملكة البحري���ن.  من جانبه، 
كش���ف وزي���ر المواص���الت واالتص���االت 
ورئي���س مجلس إدارة مجموعة طيران 
الخلي���ج القابض���ة كم���ال ب���ن أحم���د أن 
الوالي���ات  ش���ركة ش���امبليون، ومقره���ا 
المتحدة األميركية، قد انتهت من وضع 
تصميمات صاالت هال بحرين في مبنى 
المس���افرين الجديد، التي تش���مل صالة 
وصول مساحتها 300 متر مربع وصالة 

مغادرة مساحتها 2700 متر مربع. 

الضيافةالش��ركة تس��تعرض برامجها ب��� “البحري��ن للطيران” لتقديم  المعرض  اتفاقية مع منظمي  توقيع 
“هـال بحريـن” ترّحب بزوار “الطيــران”“لوكهيد مارتن”: حلول أمنية وتكنولوجية

بلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك ABC 27.9 مليار دوالر في 30 سبتمبر 2018،  «
مقارنة مع 29.5 مليار دوالر في نهاية العام الماضي. 

بلغت الودائع 19.6 مليار دوالر في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي أقل بشكل  «
طفيف مع حجمها في نهاية العام الماضي البالغ 20.2 مليار دوالر، وذلك بسبب 

انخفاض ودائع العمالء. 

حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة ونسبة  «
السيولة المستقرة الصافية وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة 100 %، وبلغت نسبة 
الموجودات السائلة إلى الودائع 56 %، وهي نسبة مريحة، فيما حافظت نسبة الفئة 
األولى من رأس المال على قوتها عند 17.5 %، كما بلغت النسبة الكلية لكفاية رأس 

المال 18.5 %.

قال رئيس مجلس اإلدارة، الصديق عمر الكبير “سنواصل تركيزنا بالحفاظ على  «
قوة الميزانية العامة ومستويات رأس المال والسيولة. كما نواصل تنفيذ المبادرات 

االستراتيجية لتعزيز وتطوير أعمال البنك بشكل نوعي”.

الميزانية العامة

ت��خ��ص��ي��������ص 30 % م�����ن األس����ه�������م ل��ألف������راد

الكتتاب “اي بي ام تيرمينالز” 

أعلنت ش���ركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، الش���ركة المش���غلة لميناء خليفة بن س���لمان، أمس عن الطرح األولي لالكتتاب العام في 18 مليون سهم من أسهمها، الذي يعد أول إدراج 
لش���ركة تعمل في قطاع النقل واللوجس���تيات في بورصة البحرين. ويمثل إجمالي األس���هم المطروحة 20 % من رأس مال الشركة الصادر، وسيكون االكتتاب مفتوًحا للمستثمرين 
من األفراد والمؤسسات من البحرينيين وغير البحرينيين، بدًءا من 8 نوفمبر الجاري، وحتى 24 نوفمبر الجاري. ومن المتوقع أن تجمع الشركة من خالل الطرح 11.88 مليون دينار.

واعتب���ر الرئي���س التنفي���ذي والمدي���ر العام 
للش���ركة، مارك هارديم���ان االكتتاب فرصة 
قيم���ة لالس���تثمار ف���ي ش���راكة ناجحة بين 

القطاعين العام والخاص”.
و”اي ب���ي ام تيرمينال���ز البحري���ن” ش���ركة 
مشتركة بين “اي بي ام تيرمينالز” العالمية 
الهولندية بنس���بة 80 %، وش���ركة يوس���ف 
بن أحم���د كان���و القابضة البحريني���ة بواقع 

 .% 20
مين���اء   74 العالمي���ة  الش���ركة  وتش���غل 
ومرس���ى ح���ول العالم، فيما تنف���ذ أكثر من 
117 عملي���ة للخدمات البري���ة موزعة على 

58 بلًدا.
وح���ّدد س���عر ط���رح الس���هم الواح���د عن���د 
0.660 دينار، وهو يعادل مضاعف األرباح 
األرب���اح  لصاف���ي  ضع���ف   5.7 البال���غ  ل���ه 
المحقق���ة في ع���ام 2017 التي بلغت 10.4 

مليون دينار.
وأك���دت الرئي���س التنفي���ذي لس���يكو، مدير 
االكتت���اب، نجالء الش���يراوي أن “االكتتاب 
سيوفر فرصة سانحة لالستفادة من النمو 

الملح���وظ القتص���اد المملكة غي���ر النفطي، 
حيث يمثل فرصة اس���تثمارية بسعر مجٍز 
إل���ى جانب عائد من األرباح الموزعة يصل 
إل���ى 15.5 % عل���ى س���عر اإلص���دار عل���ى 
أس���اس التوزيع���ات النقدي���ة لع���ام 2017”، 
مبينة إلى أن متوس���ط العائد في البورصة 
يص���ل 7 % وبالتالي فإن العائد من ش���ركة 

اي بي ام تيرمينالز حوالي الضعف.
وأضاف���ت “حرصن���ا عل���ى ضم���ان حص���ول 
مس���تثمري التجزئ���ة على فرص���ة متكافئة 
لدخول الس���وق من خالل تخصيص حتى 

15 ألف س���هم لكل متقدم بطلب لالكتتاب، 
وذل���ك ضم���ن النس���بة المخصص���ة لهم من 
إجمال���ي حج���م االكتت���اب البال���غ 30 %”، 
معرب���ة عن تطلعها لتحقي���ق اكتتاب ناجح 
مع تغطية كامل قيمة الطرح في األسابيع 

المقبلة.
وأش���ارت الش���يراوي إل���ى أن ح���ق امتي���از 
تش���غيل مين���اء خليف���ة بن س���لمان بدأ في 
1 أبري���ل 2009 وينته���ي في الع���ام 2034، 
مؤكدة أن الش���ركة منذ تأسيسها في العام 
2006 حت���ى الي���وم واصل���ت ف���ي تحقيق 

الش���ركة جي���ًدا وف���ي  أداء   )...( الربحي���ة، 
ارتفاع مستمر.

ويح���ق للمس���تثمرين الذين ت���م تخصيص 
أس���هم لهم االس���تفادة من توزيع���ات أرباح 
الشركة عن العام الحالي كامالً. وعين بنك 
)س���يكو( لتقدي���م خدمات اس���تقرار الس���عر 
وصناع���ة الس���وق الت���ي تب���دأ م���ع انطالق 

تداول األسهم بالبورصة.
ومتعه���د  االكتت���اب  مدي���ر  و)س���يكو( 
تغطي���ة االكتت���اب وصان���ع الس���وق، بينم���ا 
ت���م تعيي���ن البن���ك األهلي المتح���د بوصفه 
بنك االس���تالم، إلى جان���ب توفير مكتبين 
لالستالم الطلبات في البورصة وإي بي إم 
تيرمينال���ز البحرين خالل فت���رة االكتتاب. 
كما عين كل من تراورز أند هاملينز وحسن 
رض���ي ومش���اركوه مستش���ارين قانونيين. 
كم���ا تتولى ش���ركة ك���ي بي إم ج���ي فخرو 
لحس���ابات  الخارج���ي  المدق���ق  مس���ؤولية 
الش���ركة ومستش���ار الفحص المالي النافي 
للجهالة، وش���ركة البحري���ن للمقاصة وكيل 

التخصيص ومسجل األسهم.

خالل اإلعالن عن االكتتاب في أسهم الشركة

0.100 دينار القيمة االسمية للسهم الواحد. «

17 يوًما مدة الطرح األولي لالكتتاب العام. «

29 نوفمبر تخصيص األسهم. «

تخصيص 70 % من أسهم الطرح لمستثمري الجملة ) أكثر من 100 ألف سهم(. «

تخصيص 30 % من األسهم لمستثمري التجزئة )يقل عن أو يساوي 100 ألف سهم(. «

» .APMTB بدء تداول األسهم بالبورصة 9 ديسمبر تحت الرمز

تفاصيل االكتتاب
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ب���دأ مص���رف البحري���ن المركزي تطبي���ق معايير جدي���دة لتطوير أعمال التدقي���ق الداخلي في البن���وك والمؤسس���ات المالية، والتي 
م���ن المؤمل أن تش���كل نقلة تطويرية ف���ي أعمال التدقيق، إذ تزامنت هذه التطورات مع تأس���يس جمعية للمدققين الداخليين في 

البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية 
في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، 
على هام���ش منت���دى “ التدقي���ق الداخلي 
ف���ي عص���ر التكنولوجي���ا المالي���ة”، أم���س، 
إن المص���رف المرك���زي ب���دأ تطبيق معايير 
ه���ذا  خ���ال  الداخل���ي  للتدقي���ق  جدي���دة 
الع���ام، وأن هناك عددا من التغييرات التي 

واكبت التعديات الجديدة.
ه���ذه  بي���ن  م���ن  أن  إل���ى  حم���د  وأش���ار 
التغيي���رات، إل���زام مجال���س إدارة البن���وك 
بتنفيذ التوصيات التي يصدرها المدققون 
الداخلي���ون في المؤسس���ات المالية وذلك 
خ���ال م���دة ال تتجاوز 6 أش���هر، إال إذا في 
حاالت اس���تثنائية تس���تغرق وقت أطول، 
الفتًا إل���ى أن التعديات تحدد المس���ؤول 

األول ع���ن التدقيق الداخل���ي، وهي لجنة 
المدق���ق  وبالتال���ي  الداخل���ي،  التدقي���ق 

الداخلي يرفع تقاريره للجنة.
وبي���ن أن���ه ت���م تحدي���د مؤه���ات المدقق 
الداخل���ي إل���ى جان���ب دور لجن���ة التدقيق 

ودور المدقق، ودور األقسام المختلفة.
وق���ال حم���د “جمي���ع األدوار والمهام باتت 
واضح���ة ومح���ددة للجمي���ع فيم���ا يتعل���ق 
بأعم���ال التدقيق الداخلي، التش���ريع الذي 
صدر يض���ع النقاط على الح���روف ويقوي 

من دور المدقق الداخلي”.
وخال مناقش���ات المؤتمر أوضح حمد أن 
أعم���ال التدقيق الداخلي تكتس���ب أهمية 
كبي���رة، ولذلك أواله���ا المص���رف المركزي 
ه���ذه الحماي���ة، إذ تمث���ل صم���ام أمان لدى 

عمل البن���وك والمؤسس���ات، مس���تدركا أن 
هناك تحديات كثيرة في عاقة المدققين 
بالمس���تويات اإلداري���ة المختلف���ة فق���د ال 
يك���ون عمله���م مح���ل ترحيب كم���ا ينبغي 
م���ن الرئي���س التنفي���ذي أو ق���د ال يك���ون 
مح���ل تقدير كاٍف من قبل أعضاء مجلس 
تفاصي���ل  ف���ي  يمعن���ون  الذي���ن ال  اإلدارة 
تقاري���ر المدققي���ن الداخليي���ن ويكتف���ون 
بأخ���ذ اإليج���از أو النقاط الرئيس���ية، الفتًا 
أن���ه عل���ى اإلدارات أن تك���ون أكث���ر  ال���ى 
حرص���ًا عل���ى قراءة ه���ذه التقاري���ر بعناية 

من أجل تطوير عمل مؤسساتهم.
ومش���اركون  خب���راء  أك���د  جانبه���م،  م���ن 
خ���ال المؤتم���ر األول لجمعي���ة المدققين 
الداخليي���ن البحريني���ة بعن���وان “التدقي���ق 

الداخل���ي في عص���ر التكنولوجي���ا المالية” 
عل���ى ض���رورة رف���ع مه���ارات العاملين في 
مج���ال التدقيق الداخلي وزي���ادة إلمامهم 
المتعلق بتكنولوجيا الخدمات المالية، من 
أجل التكيف مع التغييرات المتاحقة في 
هذا المج���ال، خصوصًا أن عدد من البنوك 
المحلي���ة بدأت بإط���اق منتجاتها في هذا 

السياق.
وقال الخبير في شئون التدقيق عبدالقادر 

عبي���د إن عملي���ة التغيير قادم���ة ال محالة 
ف���ي العم���ل المال���ي والمصرف���ي، وأن ذلك 
يترتب عليه تغيير نمط وأسلوب التفكير، 

وزيادة الوعي بمتطلبات هذه المرحلة.
وأش���ار إل���ى أن معظم األعم���ال المصرفية 
س���تنجز في المستقبل باس���تخدام أجهزة 
النق���ال، وأن التقني���ات المرتبط���ة بالذكاء 
االصطناع���ي وغيره���ا س���تغير العالم على 
نح���و كبي���ر، وه���و ما يف���رض عل���ى البنوك 

والمؤسسات أتتمتة الكثير من أعمالها.

أما المدير التنفيذي في بيت التمويل  «
الكويتي – البحرين، محمد فهمي، 
فقد تحدث عن تجربة البنك في 

إطاق منتجات “الفينتك” مثل تطبيق 
“جزيل” إذ عمل البنك على مواكبة 
متطلبات المصرف المركزي خطوة 
بخطوة، مشيدًا بدور المصرف في 

هذا السياق.

معايـيــر جديـدة للتـدقيـق الداخلــي بالبنــوك
خ���ب���راء ي����ش����ددون ع��ل��ى ت��أه��ي��ل ال����ك����وادر ف���ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ال��ي��ة

جانب من منتدى التدقيق الداخلي أمس

أكد مسؤول في مصرف البحرين المركزي أن مسألة حماية المعلومات 
م���ن التس���رب أو أعم���ال القرصنة عل���ى أنظمة المعلومات ه���ي من أكثر 
األم���ور الت���ي يراعيه���ا المص���رف عن���د الترخي���ص ألي خدم���ة مصرفية 

إلكترونية جديدة أو تطبيق جديد في مجال “الفينتك”.

هام���ش  عل���ى  حم���د،  خال���د  وق���ال 
منت���دى بح���ث دور أعم���ال التدقيق 
التكنولوجي���ا  تنام���ي  ظ���ل  ف���ي 
المالي���ة، إن من بين المتطلبات التي 
يطلبه���ا مص���رف البحري���ن المركزي 
عن���د إط���اق أي خدم���ة رقمي���ة أو 
إلكترونية جدي���دة، أن تقوم البنوك 
األنظم���ة  ف���ي  ثغ���رات  أي  باختب���ار 
المطروح���ة ف���ي الس���وق، وذلك عبر 
تعيي���ن أحد المخترقي���ن أو “الهاكر” 
لكي يقوم بمحاولة اختراق األنظمة 
الموضوع���ة وذلك من أجل الكش���ف 

عن أي ثغرة أمنية بشكل مبكر.
المتطلب���ات  ه���ذه  أن  إل���ى  وأش���ار 
ليس���ت جديدة، وواكب���ت النمو في 
اإللكتروني���ة  الخي���ارات  اس���تخدام 

في العم���ل المصرفي. وأوضح حمد 
أن اختب���ار عملي���ة االخت���راق يجب 
أن يتم كل 6 أش���هر، وأن أي تطبيق 
تكنولوجيا خدمات مالية )الفينتك( 
أو خدم���ة عب���ر االنترن���ت يج���ب أن 

تلتزم بهذه المعايير.

اختبار خدمات البنوك اإللكترونية

شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس مؤخًرا في االجتماع ال� )50( لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون 
الخليجي في المملكة العربية الس���عودية - الرياض، حيث ش���ّدد ناس على أهمية دفع عجلة التطوير والنجاح لمسيرة االتحاد 
خاصة في ظل التطورات والمستجدات الحالية التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الذي يتطلب العمل على تعزيز 

مسيرة القطاع الخاص الخليجي.

وت���م خال االجتم���اع التطرق إلى عدٍد 
بالقط���اع  المتعلق���ة  الموضوع���ات  م���ن 
الخ���اص الخليج���ي وتعزي���ز دوره ف���ي 
التنمي���ة االقتصادي���ة، وتس���ريع تنفي���ذ 
مش���اريع الوح���دة االقتصادي���ة، وإزال���ة 

وتعزي���ز  البيني���ة  التج���ارة  معوق���ات 
المزاي���ا التنافس���ية وج���ذب االس���تثمار 
األجنب���ي، وتطوي���ر قطاع���ات جدي���دة 
وتبن���ي إصاحات اس���تثمارية جديدة، 
فض���اً ع���ن اس���تكمال مس���يرة التكامل 

الخليجي���ة  والس���وق  االقتص���ادي 
بح���ث  جان���ب  إل���ى  المش���تركة، 
باألمان���ة  االقتصادي���ة  المس���تجدات 
مجل���س  دول  غ���رف  التح���اد  العام���ة 
التعاون الخليج���ي منها آخر التطورات 

ح���ول برج االتح���اد، والميزاني���ة العامة 
والحسابات الختامية.

وأش���ار ناس إلى أهمية إزالة المعوقات 

الت���ي تواجه التج���ارة البينية بين دول 
المجلس، وتعزيز المزايا التنافسية لكل 
دول���ة، واالس���تفادة منه���ا للوص���ول إلى 

تكامل اقتصادي يجع���ل دول المجلس 
مجل���س التعاون ل���دول الخليج العربية 

قوة اقتصادية وتجارية عالمية.

السنابس - الغرفة

دفع عجلة التطوير بـ“اتحاد الغرف”

االجتماع الـ50 التحاد الغرف الخليجية

علي الفردان من المنامة )تصوير: رسول الحجيري(

انطالق أول جمعية لـ“التدقيق الداخلي”

“البحريـن للطيـران 2018” يعكـس تطـور المملكـة

الكيـــان يضــم 300 عضــو مــن المحتــرفيــن بالمــؤسســات والحكــومـــة

ــــمــــو االقــــتــــصــــادي ــــن ــــخــــامــــســــة لـــلـــمـــعـــرض تـــــدعـــــم ال الــــشــــيــــخ: الـــنـــســـخـــة ال

أطلق���ت صب���اح أم���س جمعية المدققي���ن الداخليين البحريني���ة، لتكون أول جمعي���ة مهنية تضم 
المحترفي���ن والعاملي���ن ف���ي مج���ال التدقي���ق الداخلي للش���ركات والبن���وك العاملة ف���ي المملكة، 
ف���ي خط���وة تهدف إل���ى تعزيز هذه المهن���ة المهمة في العمل المؤسس���ي والمال���ي، ورفد القطاع 

بالخبرات الالزمة من البحرينيين.

وق���ال رئي���س مجل���س إدارة جمعي���ة المدققين 
إن  الج���ودر،  خليف���ة  البحريني���ة،  الداخليي���ن 
الجمعية س���تكون فرع للجمعي���ة الدولية، وأنها 
المحترفي���ن  م���ن  300 عض���وًا  قراب���ة  س���تضم 
والعاملي���ن ف���ي مهن���ة التدقي���ق الداخل���ي ف���ي 
كل م���ن البنوك والش���ركات الخاص���ة إلى جانب 

المؤسسات والهيئات الحكومية.
لجمعي���ة  امت���داد  ه���ي  الجمعي���ة   “ وأض���اف 
المدققي���ن الداخلين الدولية، التي أنش���ئت في 
الع���ام 1941 ف���ي الواليات المتح���دة األميركية 
والت���ي تضم قرابة 190 ألف عضو في أكثر من 

200 فرع���ا”. وبّي���ن أن الموافق���ة الرس���مية على 
تأس���يس الجمعية كانت في العام الماضي، لكن 
التحضي���رات إلط���اق الجمعية اس���تمرت حتى 
ي���وم أم���س ليتم إطاقه���ا ضم���ن مؤتمر خاص 
يتناول أعمال مهن���ة التدقيق الداخلي في ظل 
المتغي���رات التقني���ة المتاحق���ة خصوص���ا ف���ي 

مجال تكنولوجيا الخدمات المالية )الفينتك(.
تأس���يس  وراء  م���ن  األه���داف  وبخص���وص 
الجمعية قال الجودر إن من بين أهم األهداف، 
زي���ادة التوعي���ة ف���ي مج���ال التدقي���ق الداخلي 
عل���ى مس���توى المجتم���ع والش���ركة، إضافة إلى 

تأهيل الكوادر الشبابية من خريجي الجامعات 
الداخل���ي  التدقي���ق  مج���ال  ف���ي  والعاملي���ن 
والمخاطر للحصول على الشهادات االحترافية 
 ،CIA وه���ي ش���هادة المدق���ق الداخلي المعتم���د

وهو يتطلب دراسة مكثفة.
وق���ال أإن قراب���ة 300 ش���خصا يحمل���ون ه���ذه 
الش���هادة الدولية المعتمدة ونس���بة كبيرة منهم 
م���ن البحرينيي���ن، وأن ه���دف الجمعي���ة يتمث���ل 
ف���ي زي���ادة هذا الع���دد، خصوصا أن���ه من ضمن 

متطلب���ات مصرف البحري���ن المركزي أن يرأس 
أعمال التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية 

موظف حاصل على شهادة احترافية دولية.
وتحدث الج���ودر عن وجود نقص في العاملين 
ف���ي مجال أعمال التدقي���ق الداخلي، وأن هناك 
أعم���ال  لتول���ي  للبحرينيي���ن  مفتوح���ة  ف���رص 
التدقيق وإدارة المخاطر في المؤسسات، إذ أن 
ع���دد العاملي���ن األجانب في ه���ذا المجال كبير، 

وأن هناك فرص إلحال البحرينيين.

أك����د رج����ل األعم����ال، ومال����ك ش����ركة “مونتريال للس����يارات”، إبراهي����م عبدهللا الش����يخ، أن “اس����تضافة وتنظيم 
البحرين للنسخة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018، في الفترة بين 14 - 16 نوفمبر 2018، تحت 
رعاية ملكية س����امية من، حضرة عاهل البالد، صاحب الجاللة، الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة، وبإش����راف، 
ومتابعة، الممثل الش����خصي لجاللة الملك، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، س����مو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليف����ة، ف����ي قاع����دة الصخير الدولية، يعد حدثًا دوليًا، ويعكس مدى التطور الذي تش����هده المملكة في ظل 
حك����م حضرة صاحب الجاللة، عاهل البالد “، مش����يرا الى أن “المعرض يس����اهم بش����كل مباش����ر ف����ي تعزيز ونمو 

االقتصاد الوطني”. 

وأشاد الش����يخ “بالمشاركة الواسعة 
وغي����ر  والمرتقب����ة  المتوقع����ة 
المسبوقة من دول مجلس التعاون 
الخليج����ي، الش����قيقة”، معتب����رًا ذلك 
“تتويجًا للعاقات األخوية العميقة 
الوطي����دة الت����ي تربط ش����عوب دول 

الخليج”.

الكبي����ر  “االهتم����ام  عل����ى  وأثن����ى 
ال����ذي يحظ����ى به المع����رض من قبل 
المس����ؤولين ف����ي البحرين الس����يما، 
المنظم����ة  العلي����ا  اللجن����ة  رئي����س 
للمعرض، س����مو الش����يخ عبدهللا بن 
حمد آل خليفة، خاصة، وأن فعالية 
هذا العام ُتش����ّكل النس����خة األضخم 

من����ذ أن بدأ تنظيمه في عام 2010، 
حيث يجمع تحت س����قفه مجموعة 
المتخصص����ة  الش����ركات  أب����رز  م����ن 
المدن����ي  الطي����ران  مج����ال  ف����ي 
والتصني����ع الحرب����ي ونخبة من كبار 
والوف����ود  الحكومي����ة  الش����خصيات 
الرفيعة المس����توى من جميع أنحاء 

العال����م، بهدف بناء عاقات األعمال 
واستكشاف الفرص المحتملة لعقد 

الشراكات”. 
وأض����اف أن “زيادة ع����دد العارضين 
بنس����بة  الع����ام  ه����ذا  نس����خة  ف����ي 
%70 مقارن����ًة بنس����خة ع����ام 2016، 

وتضاع����ف مس����احة قاع����ة المعرض 
لتصل إل����ى 9 آالف متر مربع، يؤكد 
م����دى االهتم����ام اإلقليم����ي والدولي 
ال����ذي يحظى به المع����رض والمكانة 
الكبيرة الراس����خة الت����ي تعزز مكانة 

البحرين، إقليميا وعالميا”.

رجل األعمال، ومالك شركة “مونتريال للسيارات”، خلص إلى أن “تلك الفعالية  «
الدولية تسهم بشكل مباشر في استقطاب كبار المسؤولين من القطاع العام 

والخاص في منطقة الشرق األوسط وممثلين من اكبر الشركات العالمية 
في مكان واحد، السيما مع مشاركة نحو 11 شركة عالمية من أقوى 15 شركة 

في قطاع الطيران من بينها “لوكهيد مارتن” و”بي أي أي سيستمز” و”بوينج” 
وغيرها”، الفتًا إلى “مشاركة كبرى الشركات اإلقليمية والدولية المتخصصة في 

مجاالت الطيران، والهندسة، والتصنيع الحربي، وتقنيات الطيران المتقدمة، 
والصناعات العسكرية، وهندسة اآلالت، والمعدات الصناعية الحربية، واألنظمة 

الذاتية، واألبحاث والتكنولوجيا، والفضاء اللوجستي”.

علي الفردان من المنامة  )تصوير: رسول الحجيري(

علي الفردان من المنامة

خالد حمد  متحدثا في المؤتمر

إبراهيم الشيخ

المنامة - مونتريال للسيارات
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المنامة - إنوفست: حققت مجموعة إنوفست أرباًحا صافية خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري بلغت 12.31 مليون دوالر، مقارنة مع 18.9 مليون دوالر لنفس 
الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا بواقع 35 %، أرجعته الشركة إلى استرداد مخصصات. 

وبلغ صافي ربح السهم الواحد للفترة 
المذكورة 4.35 سنًتا مقارنة مع 6.64 
سنًتا لفترة 2017. وفي الوقت نفسه، 
ارتفع صافي الربح التش���غيلي بنسبة 
15 % ليصل إلى 11.92 مليون دوالر 
مقارن���ة مع 10.39 ملي���ون دوالر، كما 
صعد مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 
11 % ليبل���غ 19.52 ملي���ون دوالر من 
17.64 ملي���ون دوالر المتحق���ق ف���ي 
حي���ث   ،2017 م���ن  المماثل���ة  الفت���رة 
جاء هذا التحس���ن نتيجة الزيادة في 
اإليرادات من االس���تثمارات العقارية 
الش���ركات  أس���هم  ف���ي  واالس���تثمار 
المقاب���ل  وف���ي  المق���اوالت.  وعق���ود 
 7.6 التش���غيلية  المصاري���ف  س���جلت 

ملي���ون دوالر مقارنة مع 7.25 مليون 
بالفت���رة نفس���ها م���ن 2017، وه���و م���ا 

يمثل زيادة 5 %.
وزاد إجمالي حقوق مساهمي الشركة 
األم 10 % ليصل إلى 134.83 مليون 
 ،2018 س���بتمبر   30 ف���ي  كم���ا  دوالر، 
مقارن���ة م���ع 122.4 مليون ف���ي نهاية 

ديسمبر 2017.
كم���ا س���جلت األص���ول زي���ادة بواق���ع 
3 % خ���ال نف���س الفت���رة لتصل إلى 
م���ع  مقارن���ة  دوالر  ملي���ون   272.56
 ،2017 ف���ي  دوالر  ملي���ون   265.35
حي���ث ش���كلت الس���يولة النقدي���ة م���ا 
نس���بته 11 % م���ن إجمال���ي األصول 
دوالر  ملي���ون   30.38 إل���ى  لتص���ل 

م���ن 21.74 ملي���ون دوالر، أي زي���ادة 
وقدرها 40 %.

وفيما يتعلق بأداء فترة الثاثة أشهر 
المنتهي���ة في 30 س���بتمبر 2018، فقد 
س���جلت المجموع���ة صاف���ي رب���ح بلغ 
2.14 ملي���ون دوالر مقارن���ة م���ع 1.64 
ملي���ون دوالر لنف���س الفت���رة من العام 
الماضي ما يمثل زيادة بنس���بة 31 %، 
وعليه بلغ صافي ربح الس���هم الواحد 
0.76 سنت مقارنة مع 0.57 سنت عن 

نفس الفترة من 2017.
وارتف���ع صاف���ي الربح التش���غيلي من 
ملي���ون   2.1 إل���ى  دوالر  ملي���ون   1.5
دوالر خال فترة المقارنة، أي بنس���بة 
بل���غ مجم���وع  40 %، فيم���ا  وقدره���ا 

الدخ���ل التش���غيلي 4.62 مليون دوالر 
بزيادة نسبتها 16 % من 3.97 مليون 

دوالر.
عم���ر  اإلدارة  مجل���س  رئي���س  وق���ال 
إصاح���ات  بعم���ل  “بدأن���ا  المط���وع 
جوهرية لمش���اريع المجموعة القائمة 
وذلك على المستوى المالي واإلداري، 
ا عدة فرص س���واء  حيث نبحث حاليًّ
باالس���تحواذ على استثمارات جديدة 
أو بالتخ���ارج من ف���رص قائمة، وذلك 
به���دف بناء محفظة اس���تثمارية ذات 
ا لبناء  أصول متميزة، )...( نعكف حاليًّ
اس���تراتيجية الثاث س���نوات القادمة 
التي من أهم مرتكزاتها النمو والتنوع 

واالستدامة”.

المنامة - إنوفست

أربــــــاح “إنوفســــت” فـي 9 شهـــور
%  10 ال������م������س������اه������م������ي������ن  ح���������ق���������وق  ارت�������������ف�������������اع 

ياسر الجارعمر المطوع

استثمـــار مصنَعـــي “ديفـجــــي”
وظ��ي��ف��ة آالف   5 وت��س��ت��ق��ط��ب  ل���اس���ت���ث���م���ار”  “ال���ع���ال���م���ي���ة  إش����غ����ال   %  80

ق���ال وزي���ر الصناعة والتجارة والس���ياحة، زاي���د الزيان���ي: “إن اختيار مصنع���ي ديفجي لمنطقة 
البحري���ن العالمية لالس���تثمار دليل على جودة الموقع والمزايا التنافس���ية الت���ي تقدمها المملكة 

للشركات العالمية”. 

مكان���ة  يع���ّزز  االس���تثمار  ه���ذا  “أن  وأض���اف 
البحري���ن كوجه���ة عالمي���ة لألعم���ال لم���ا تتمي���ز 
ب���ه م���ن إمكاني���ات وبيئ���ة اس���تثمارية صديق���ة 
ومهي���أة الحتض���ان كاف���ة المش���اريع الصناعي���ة 
واالس���تثمارية، خصوًص���ا في ظل التش���ريعات 
الحامية لاستثمارات والعمل الدؤوب من قبل 
الحكوم���ة الموقرة لتعزيز هذه البيئة بما يضمن 

تيسير العمل والتميز في كافة المشاريع”.
من جانبه، أكد وكي���ل وزارة الصناعة والتجارة 
والس���ياحة لش���ؤون الصناعة، أس���امة العريض، 
تنامي المشاريع االستثمارية والمصانع العالمية 

ا رئيًسا ألعمالها. التي تتخذ من المملكة مقرًّ
وأوضح أن نس���بة اإلشغال في منطقة البحرين 

العالمي���ة لاس���تثمار تج���اوزت نس���بتها 80 %، 
ويتواج���د حوال���ي 160 مصنًع���ا فيه���ا فيما تبلغ 
ف���رص الوظائ���ف ف���ي المنطقة حوال���ي 5 آالف 

وظيفة.
وكان وزي���ر الصناعة قد أن���اب الوكيل العريض 
الفتت���اح مصنعي ديفجي للذهب واأللماس في 
منطق���ة البحري���ن العالمية لاس���تثمار، بحضور 
س���فير جمهورية الهند لدى البحرين ألوك كومار 
باس���كار  س���ينها، ورئي���س مجموع���ة ديفج���ي، 

ديفجي. 
وقال المدي���ر العام لمجموع���ة ديفجي، بركاش 
ديفج���ي، كن���ا نعم���ل ف���ي صناع���ة المجوهرات 
من خ���ال عقود في المنام���ة، وافتتاح المصنع 

بالنسبة لنا حلم قد تم تحقيقه حيث تم افتتاح 
مصنعي���ن جديدي���ن لصناع���ة المجوه���رات في 
منطق���ة البحري���ن العالمي���ة لاس���تثمار ويحمل 
اس���م “ديفج���ي”، باس���تثمار بل���غ 8 مايين دينار 
بما في ذلك البنية التحتية التي تم بناؤها على 

مساحة 6 آالف متر مربع.
وأضاف أن المصنع يق���وم بتصنيع المجوهرات 
واأللم���اس  الذه���ب  م���ن  يدوي���ًا  المصمم���ة 
ا  والمجوهرات، ويعمل فيه أكثر من 130 حرفيًّ
ذوي مهارات عالية، كما تم التخطيط لمزيد من 
االس���تثمارات لتعزي���ز تف���وق خصائ���ص المنتج 
���ا التي تس���تهدف توظيف أكثر  للتناف���س عالميًّ
م���ن 100 موظف في منطق���ة البحرين العالمية 

لاستثمار.
وم���ن جانب���ه، ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لمجلس 
“إن  الرميح���ي:  خال���د  االقتصادي���ة،  التنمي���ة 

االس���تثمار في مصنع “ديفجي” الجديد للذهب 
ومصنع “ديفج���ي أورم” لأللماس والمجوهرات 
بمنطقة البحرين العالمية لاستثمار تعد شهادة 
عل���ى ما تحظى ب���ه البحرين م���ن قطاع تصنيع 
راس���خ ومتنوع إلى جانب ب���روز مكانة المملكة 
كأح���د المراك���ز اإلقليمية للتصني���ع، وهو ما من 
ش���أنه أن يس���اهم ف���ي خلق المزيد م���ن الفرص 

االستثمارية”.
م���ن جهت���ه، ق���ال س���فير جمهوري���ة الهن���د ل���دى 
م���رة  يوض���ح  االس���تثمار  ه���ذا  “إن  البحري���ن 
أخ���رى العاق���ات التجاري���ة المتمي���زة القائم���ة 
بي���ن البلدي���ن، والقدرات التي يمكن االس���تفادة 
منه���ا عندم���ا تتاح الف���رص، كما إنن���ا نتطلع إلى 
رؤية المزيد من هذه االس���تثمارات في القطاع 
الصناع���ي الذي يجم���ع بين أصح���اب المصلحة 

من كا البلدين”. افتتاح مصنع ديفيجي للذهب واأللماس 

أعلن���ت ش���ركة عق���ارات الس���يف، عن تحقيقها أرباًحا صافية خالل الربع الثالث م���ن العام الجاري، بلغت 2.57 مليون دينار، متراجع���ة 2.5 %، مقارنة بالفترة المقابلة من 
العام الماضي التي كانت 2.64 مليون. وأظهر بيان للشركة أنها حققت أرباح خالل الشهور ال�9 األولى من العام الجاري وصلت إلى 7.14 مليون دينار قياسا ب� 7.63 مليون 

المتحققة بالفترة ذاتها من 2017، أي بانخفاض 6.3 %. 

 11.02 التش���غيلية  األرب���اح  وبلغ���ت 
ملي���ون دين���ار مقارنة بحوال���ي 11.46 
ملي���ون ف���ي الفت���رة ذاته���ا م���ن الع���ام 
الماضي بنسبة انخفاض بلغت 3.8 %. 
كما انخفضت اإليرادات بشكل طفيف 
 0.37 بمق���دار  الحالي���ة  الفت���رة  خ���ال 
مليون دينار، ما نس���بته 2.7 % مقارنة 
ب���ذات الفترة العام الماضي، من 13.51 
ملي���ون إل���ى 13.14 ملي���ون، بينم���ا بلغ 

رب���ح الس���هم 15.53 فل���س مقارن���ة مع 
16.58 فل���س للفت���رة ذاته���ا م���ن الع���ام 

الماضي. 
وبلغ إجمالي حقوق المس���اهمين حتى 
نهاية س���بتمبر الماضي 147.05 مليون 
ملي���ون   144.56 م���ع  مقارن���ة  دين���ار، 
ف���ي س���بتمبر 2017، بينما بل���غ إجمالي 
األص���ول 165.33 ملي���ون دينار مقارنة 
بحوال���ي 165.74 ملي���ون خ���ال نفس 

فترة المقارنة.
وُيع���زى انخف���اض صاف���ي الرب���ح إل���ى 
انخف���اض طفي���ف ف���ي اإلي���رادات م���ع 
زيادة التكلفة التش���غيلية. كما س���جلت 
الش���ركة إيرادات تشغيلية بقيمة 4.53 
 4.63 ملي���ون دين���ار مقارن���ة بحوال���ي 
مليون مع انخفاض طفيف يقدر بنسبة 
2.1 % لنفس الفترة من العام الماضي. 
وبلغت األرباح التشغيلية للشركة 3.72 

ملي���ون دين���ار قياًس���ا ب���� 3.79 ملي���ون 
للفت���رة ذاتها للع���ام الماض���ي، بينما بلغ 
ربح السهم للربع الثالث من عام 2018 
5.59 فل���س مقارنة ب� 5.74 فلس لنفس 

الفترة من 2017.
وق���ال رئي���س مجل���س اإلدارة عيس���ى 
نجيب���ي “نص���ب جهودن���ا خ���ال ه���ذه 
المرحلة على مش���روع لي���وان العقاري، 
وه���و مش���روع متع���دد االس���تخدامات 

ف���ي المنطق���ة الواقع���ة بين الجس���رين 
بالمنام���ة نظ���ًرا ألهميتهم���ا ف���ي تنمي���ة 

القطاع العقاري واالقتصاد الوطني”.
وم���ن جانب���ه، أك���د الرئي���س التنفيذي، 
أحم���د يوس���ف “نعم���ل على اس���تضافة 

الفعالي���ات والحم���ات  م���ن  مجموع���ة 
طوال العام لإلس���هام في تطوير قطاع 
التجزئ���ة وتعزيز مكانة مجمع الس���يف 
كوجهة مفضلة للتس���وق والترفيه في 

المملكة”.

المنامة - عقارات السيف

“عقـــارات السيـــــف” تربــح 7.1 مليــون دينـــار

أعلن���ت لجنة تس���وية مش���اريع التطوي���ر العقاري المتعث���رة عن مزاد جديد لمش���روع “بوابة أم���واج” قد يكون هو الس���ابع لبيع 
المشروع الذي لم يحصل على االهتمام الالزم من المشترين طوال المزادات السابقة.

الجري����دة  ف����ي  نش����ر  م����ا  وبحس����ب 
الرس����مية، ف����إن اللجن����ة أعلن����ت عن 
إعادة وض����ع عقار بوابة أمواج للبيع 
ف����ي مزاد علني، على أن يبدأ بس����عر 

أساسي قدره 17.5 مليون دينار.
ي����وم  صب����اح  اللجن����ة  وح����ددت 

الخميس المقبل الموافق 22 نوفمبر 
2018 للمزاي����دة، إذ دع����ت الراغبي����ن 
في الدخ����ول إلى المزايدة باالتصال 
بش����ركة “كاتون����ز” أو لجن����ة تس����وية 
مش����اريع التطوير العقارية المتعثرة 
أو  الرس����مي،  ال����دوام  أوق����ات  ف����ي 

والم����كان  التاري����خ  ف����ي  بالحض����ور 
والوقت المحددين للمزاد.

وكان ق����د حدد س����عر ابتدائي للمزاد 
الس����ابق بمبل����غ 20 مليون دين����ار، إال 
أنه لم يتقدم أي مش����تري للمشروع، 
إذ يرى عقاريون أن السعر قد يكون 

مرتفع نسبيا، وأنه قد يتلقى أهتمام 
أكبر إذا ما قل عن المس����تويات التي 

عرض بها سابقًا.
وُعرض المش����روع ف����ي المزاد األول 
بس����عر ابتدئي قدره 36 مليون دينار 
ف����ي أكتوبر 2017 وبع����د عدم تلقيه 
اهتماما تم عرض����ه بمزادات الحقة، 
دين����ار  ملي����ون   22.5 ليص����ل س����عره 
ف����ي الم����رة الرابع����ة، حي����ث تقدم����ت 
الت����ي  للخدم����ات  ت����ك”  “إم  ش����ركة 

مثله����ا أح����د المس����تثمرين األجان����ب 
لش����راء المش����روع ف����ي ذل����ك المزاد، 
بي����د أن الش����ركة ل����م تلتزم بش����روط 
المزاي����دة والتي من بينه����ا دفع مبلغ 
مقدم %10 ثم دفع قيمة المش����روع 

كام����ًا خ����ال ش����هر، مم����ا دف����ع لجنة 
تس����وية المش����اريع المتعث����رة، وه����ي 
لجن����ة قضائي����ة، إل����ى إع����ادة ط����رح 
الم����زاد بنفس المبلغ في مزاد مارس 

الماضي دون أي متقدم.

ويعتبر مشروع بوابة أمواج من المشاريع العقارية المتعددة االستخدام، ويقع  «
بالقرب من مدخل جزر أمواج، بمحافظة المحرق ويتكون المشروع من برجين 

متطابقين مؤلفين من 20 طابًقا ويتسعان ل 384 شقة، باإلضافة إلى مبنى 
مكون من طابقين يضم 93 منزاًل، ويشمل المشروع أيًضا برًجا مخصًصا لفندق 

مؤلف من 143 غرفة.

مزاد جديد لـ “بوابة أمواج” بـ 17.5 مليون دينار
علي الفردان

زينب العكري من الحد )تصوير: رسول الحجيري(

عيسى نجيبي أحمد يوسف 

ف���������ي 9 ش�����ه��������ور.. م���ت������راج���ع����������ة 6.3 %

12.3

8

مليـــــون دوالر

مالييـن دينار

من جانبه، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ياسر الجار “في ظل  «
جهودها للمحافظة على الربحية وتنميتها، تقوم اإلدارة التنفيذية 

ببذل الوقت والجهد المطلوب لتحسين اإليرادات التشغيلية مع ضبط 
المصاريف في الوقت نفسه وبما يتناسب مع المرحلة الراهنة والتركيز 

في المرحلة المقبلة على استكشاف الفرص الجديدة وذات العوائد 
الجيدة”.
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عرض وطلب

1/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018 -156202( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

)CR2018 -150635( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يونس محمد حسن المنصوري

االسم التجاري الحالي: داريف ماكس لبيع وتأجير السيارات
االسم التجاري الجديد: العميد لتأخير وبيع السيارات

النشاط:1. تجارة/بيع المركبات ذات المحركات
2. تأجير المركبات ذات المحركات

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سلمان علي محمد علي

االسم التجاري الحالي: رازبيري للخضروات والفواكه
االسم التجاري المطلوب: برادت جيلي

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/ بيع االغذية والمشروبات
قيد رقم

12-53791
شقة / محل

2335
بناية

-
شارع / طريق / ممر

17
مجمع
745

قيد رقم
4943-6

شقة / محل
0

بناية
161

شارع / طريق / ممر
603

مجمع
306

القيد: 50340  -  تاريخ: 1/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تق���دم إليه���ا ط���الل ابو غزال���ة وش���ركاه الدولي���ة- ش���ركة تضامن 
بحريني���ة باإلنابة عن مالك ش���ركة بلوبيرد الدولي���ة ش.ش.و ومالكها 
راش���د عايد جبرة المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 50340 طالبًا تحويل 
الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال وقدره 100000 دينار مائة ألف دينار بين كل من:
ABDEL AZIZ RASHED JABRAH -1 -امريكي الجنسية

RAJAJ RASHED JABRAH -2 - امريكي الجنسية

تاريخ: 1/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم 
إليها  شركة الياسات للمشاريع التجارية ش.ش.و لمالكها وجدي علي عبدهللا 
عق���اب، والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 114223، طل���ب تغيير االس���م التجاري 

للفرع الثاني من:
مطعم دونر ديلي

DONER DELI RESTAURANT

لتصبح: مطعم دونرجي ش ش و لمالكها وجدي علي عقاب
Donerei Restaurant S P C Owned by Wahdi Ali Aqah

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة ماهيتكو بانتي العالمية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 104694
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
ش���ركة ماهيتكو بانتي العالمية ذ.م.م والمس���جلة بموجب القيد رقم 104694بطلب 
تصفي���ة الش���ركة اختياري���ًا وتعيي���ن علي عبدهللا عل���ي ابراهيم س���لمان كمصفي 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقدي���م مطالباته���م إليه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خ���الل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان

alibutthaki@gmail.com - )+973(39911661

القيد: 105148 التاريخ :2018/11/1  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة توصية بسيطة إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها مالكي ش���ركة س���مبدوريا هوم بانتي لإلنشاءات والتعمير 
الدولية )ش���ركة توصية بس���يطة( المسجلة بموجب القيد رقم 105148، 
يطلبون تحويل الش���كل القانوني إلي ش���ركة تضامن برأسمال وقدره 

10٫000 دينار بحريني

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 
مشفوعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

31/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-155681( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: الس���يد جاسم احمد عبدهللا جاسم بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي الى السيدة نجالء حسن عبدالوهاب حسن حيان 

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
87861-3

االسم التجاري
مصباح الهدى لألدوات البحرية
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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
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انطالق مناورات 
“درع العرب 1-”

أعلن الجيش المصري، أمس األحد، 
انطالق مناورات “درع العرب  - 1”، 

التي تشارك فيها أيضا قوات من 
السعودية واإلمارات والبحرين 

واألردن والكويت.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري 

إن فعاليات التدريب المشترك 
“درع العرب - 1” ستستمر حتى 16 

نوفمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب 
العسكرية. ويعد تدريب “درع العرب 

1” واحدًا من أرقى التدريبات التي 
ستتم على مستوى الوطن العربي، 
وذلك الستخدام كل ما هو حديث 

وجديد من األسلحة والمعدات ذات 
التكنولوجيا المتطورة “.

صيان��ة الدس��تور يرفض قان��ون “مكافحة تموي��ل اإلرهاب”

عقوبات إيران المؤلمة تدخل حّيز التنفيذ

تدخل حّيز التنفيذ اليوم اإلثنين الرزمة الثانية والجديدة من العقوبات األميركية ضد طهران، وعشية فرض العقوبات التي وصفت بالمؤلمة، رفض مجلس صيانة 
الدس���تور اإليران���ي أم���س األحد قانونا يتيح للجمهورية اإلس���امية االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة تمويل اإلره���اب التي تعد ضرورية للحفاظ على 

روابط طهران التجارية والمصرفية مع العالم.

وق���ال المجلس الذي يس���يطر عليه 
المحافظون ومهمته اإلشراف على 
القواني���ن الت���ي يقره���ا البرلم���ان إن 
بن���ود االتفاقية تخالف التش���ريعات 
اإلسالمية والدستور، قبل أن يردها 

إلى البرلمان لمراجعتها.
وكت���ب المتح���دث باس���م المجل���س 
عب���اس علي كدخداي���ي على تويتر 
“ناقش مجلس صيانة الدستور في 
جلسات متعددة القانون الذي أقره 
البرلم���ان ... واعتب���ره يحت���وي على 

إشكاليات وأمور غامضة”.
والقانون الذي أقره البرلمان بغالبية 
بس���يطة ف���ي 7 أكتوب���ر واحد من 4 
مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة 
لتلبي���ة  روحان���ي  حس���ن  الرئي���س 
المال���ي  العم���ل  مجموع���ة  مطال���ب 
الت���ي  أف”  ت���ي  أي���ه  “أف  الدولي���ة 
تراق���ب الجهود الت���ي تبذلها الدول 
لمكافح���ة غس���ل األم���وال وتموي���ل 

اإلرهاب.
المس���ؤولين  م���ن  العدي���د  ويعتب���ر 
المتش���ددين أن القان���ون يح���د م���ن 
ق���درة إيران على دع���م “مجموعات 
المقاوم���ة” مثل ح���زب هللا اللبناني 
وحركة حماس الفلس���طينية بسبب 
الت���ي  الواس���عة  الش���فافية  معايي���ر 

يفرضها على حساباتها.
أن  ت���رى  روحان���ي  حكوم���ة  لك���ن 
ه���ذا القان���ون أم���ر حي���وي خاص���ة 
بع���د انس���حاب الوالي���ات المتح���دة 

م���ن االتف���اق النووي مع إي���ران عام 
2015 وفرضه���ا العقوب���ات مجددا. 
وانسحب الرئيس األميركي ترامب 
إي���ران  بي���ن  الن���ووي  االتف���اق  م���ن 
والقوى الدولية ف���ي مايو الماضي، 
واصفا إياه بأنه “معيبا في جوهره”.
وكانت واش���نطن ق���د أعادت فرض 
الش���ريحة األولى من العقوبات في 

أغسطس الماضي.
وتدخل حّي���ز التنفيذ اليوم االثنين 
رزمة ثانية من العقوبات األميركية 

قط���اع  تس���تهدف خصوص���ًا  الت���ي 
الطاقة.

النظام فقط وليس الشعب

أكد وزير الخارجية األميركي، مايك 
تس���تهدف  العقوب���ات  أن  بومبي���و، 
النظ���ام في طهران، وليس الش���عب 

اإليراني.
عب���ر  تغري���دة  ف���ي  بومبي���و  وق���ال 
حس���ابه عل���ى موق���ع “تويت���ر”: “في 
س���نفرض  نوفمب���ر  م���ن  الخام���س 

عقوبات قاسية على النظام الحاكم 
أن   “ عل���ى  مش���ددا  إي���ران”،  ف���ي 
هدفنا هو إل���زام إيران بالتخلي عن 

أنشطتها التدميرية”.
وأضاف: “أن العقوبات ستستهدف 
النظ���ام، وليس الش���عب الذي عاني 
وم���ن  حكومت���ه  إدارة  س���وء  م���ن 

السرقات والوحشية”.

عواصم - وكاالت

القاهرة - أ ش أ

العقوبات على إيران.. سيناريوهات مفتوحة على كل شيء

عمان - بتراء

روما - رويترز

رام اهلل - األناضولنوميا - أ ف ب

حاملة الطائرات رونالد ريجان - رويترز

عب����دهللا  المل����ك  األردن����ي  العاه����ل  قب����ل 
الثاني، اس����تقالة وزيرة السياحة واآلثار 
والتعلي����م  التربي����ة  ووزي����ر  عن����اب،  لين����ا 
عزم����ي محافظة، حس����بما أف����ادت وكالة 

األنباء األردنية )بترا(، أمس األحد.
وكلف الملك وزير العدل سمير التلهوني 
الدول����ة  ووزي����ر  التربي����ة،  وزارة  ب����إدارة 

لتطوير األداء المؤسس����ي مجد ش����ويكة 
بإدارة وزارة الس����ياحة. وأعلن الوزيران 
استقالتيهما، الخميس، بعد أسبوع على 
ط����الب  غالبيته����م  ش����خصا   21 مص����رع 
كانوا في رحلة مدرسية جرفتهم سيول 

تسببت بها أمطار غزيرة في 
منطقة البحر الميت. 

ارتف���ع عدد قتلى العواصف في إيطاليا إلى 
م���ا ال يقل عن 29 ش���خصا، بعدما توفي 12 
بس���بب س���وء األحوال الجوية ف���ي جزيرة 

صقلية، أمس األحد.
عاصم���ة  ش���رطة  باس���م  متح���دث  وق���ال 
صقلي���ة، إن أمط���ارا غزي���رة تس���ببت ف���ي 
انهي���ارات أرضية وفيضان���ات، مما أدى إلى 

وف���اة 10 أش���خاص في المنطق���ة المحيطة 
بمدين���ة باليرم���و، الفتا إلى أن أش���خاصا ال 

يزالون في عداد المفقودين”.
وأكد مس���ؤول آخر أن شخصين قتال قرب 

بل���دة أجريجنتو ف���ي صقلية 
بس���بب انهي���ار أرضي أصاب 

سيارة كانوا فيها.

صوتت كاليدونيا الجديدة، األرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادي، ضد االستقال 
عن فرنس���ا أمس األحد في اس���تفتاء طال انتظاره وجاء بعد سلسلة إجراءات طويلة 

إلنهاء االستعمار بدأت قبل 30 عاما.

ول����م يك����ن التصوي����ت بالموافق����ة عل����ى 
فرنس����ا  كبري����اء  س����يجرح  االس����تقالل 
فحس����ب ب����ل كان س����يحرم باريس أيضا 
من أن يكون لها موطئ قدم في منطقة 
المحيطي����ن الهندي والهادي، حيث تعزز 

الصين وجودها. 
برميي����ر(  ال  )إن.س����ي  قن����اة  وذك����رت 
موقعه����ا  عل����ى  المحلي����ة  التلفزيوني����ة 
ف����ي  المش����اركة  نس����بة  أن  اإللكترون����ي 
وأن   %  80 نح����و  بلغ����ت  االس����تفتاء 
النتائ����ج األولي����ة للتصويت بع����د فرز 95 

% من األص����وات تظهر رفض 59.5 
% من المشاركين االستقالل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في كلمة على التلفزيون 
الفرنسي “اختار سكان كاليدونيا 

الجديدة البقاء فرنسيين... إنه تصويت 
الفرنس����ية  للجمهوري����ة  الثق����ة  بمن����ح 

ولمستقبلها وقيمها”.
وه����ذا أول تصوي����ت بش����أن االس����تقالل 
من����ذ تصوي����ت  فرنس����ية  أرض  تش����هده 

جيبوتي على االستقالل عام 1977.
وق����ال ماك����رون إن����ه يتفه����م خيب����ة أمل 
أض����اف  لك����ن  لالس����تقالل،  المؤيدي����ن 
أن الدول����ة الفرنس����ية س����تكفل الحري����ة 

والمساواة واألخوة لكل فرد.

*تبعد كاليدونيا الجديدة، التي  «
اكتشفها المستكشف البريطاني 

جيمس كوك، أكثر من 
16700 كيلومتر عن فرنسا 

وأصبحت مستعمرة فرنسية 
عام 1853.

اقتحم���ت قوة عس���كرية إس���رائيلية، أمس 
األح���د، مق���ر محافظ���ة الق���دس ف���ي بل���دة 
الرام ش���مال ش���رق المدين���ة المحتلة. وقال 
ش���هود عي���ان، إن ق���وة عس���كرية اقتحمت 
مق���ر المحافظ���ة في ضاحي���ة البري���د ببلدة 
ال���رام، وش���رعت بعملية تفتي���ش، واعتدت 
على عدد م���ن الموظفين بالضرب. وأفادت 

مصادر طبية فلسطينية، أنها قدمت العالج 
ميدانيا لثالثة مصابين، بالضرب وبحاالت 
اختن���اق، إث���ر استنش���اقهم الغاز المس���يل 
الحكوم���ة  ن���ددت  بدوره���ا،  للدم���وع.  
عس���كرية  ق���وة  باقتح���ام  الفلس���طينية، 

محافظ���ة  لمق���ر  إس���رائيلية، 
القدس. 

حلق���ت مقات���الت أميركي���ة ف���وق المياه في 
غرب المحيط اله���ادي، بينما انضمت حاملة 
الطائرات رونالد ريغ���ان التي تعمل بالطاقة 
النووية إلى مدمرات يابانية وسفينة حربية 
كندي���ة، وذلك في أكبر مناورات لالس���تعداد 
الياب���ان. وحش���دت  ح���ول  تج���ري  القتال���ي 
الياب���ان والوالي���ات المتح���دة 57 أل���ف رجل 

م���ن الق���وات البحري���ة والجوية، للمش���اركة 
الت���ي  المش���حوذ”  “الس���يف  من���اورات  ف���ي 
تقام م���رة كل عامين. ويزيد ه���ذا العدد 11 
ألف���ا عن من���اورات ع���ام 2016، والتي كانت 

مح���اكاة للقتال الج���وي واإلنزال 
الدف���اع  وتدريب���ات  البرمائ���ي 

ضد الصواريخ الباليستية.

العاهل األردني يقبل استقالة وزيرين

قتلى ومفقودون في عواصف إيطاليا

االحتالل يقتحم مقر محافظة القدسكاليدونيا ترفض االستقالل عن فرنسا

اليابان وأميركا في “السيف المشحوذ”
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أح���ال رئيس الحكوم���ة العراقية، ع���ادل عبدالمهدي، أم���س األحد، رئيس 
مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي وحكومته إلى التقاعد. 

وكش���فت وثيق���ة ص���ادرة ع���ن مكت���ب 
عب���د  ع���ادل  ال���وزراء  مجل���س  رئي���س 
المه���دي، ع���ن إحال���ة رئي���س وأعض���اء 
عل���ى  واليته���ا  المنتهي���ة  الحكوم���ة 
ش���خصا   20 أس���ماء  تض���م  التقاع���د. 
للحكوم���ة الس���ابقة.  ونص���ت الوثيق���ة، 
“بالنظ���ر لمن���ح مجلس الن���واب بدورته 
للحكوم���ة  الثق���ة  الرابع���ة،  االنتخابي���ة 

العراقي���ة، وأدائه���ا اليمين الدس���تورية، 
واستنادا إلى الصالحيات الممنوحة لنا 
بموجب الدس���تور، قررن���ا إحالة رئيس 
وأعض���اء الحكوم���ة العراقي���ة الس���ابقة 

إلى التقاعد.
أكتوب���ر   25 ف���ي  المه���دي  عب���د  وأدى 
اليمي���ن الدس���تورية رئيس���ا للحكوم���ة 

العراقية الجديدة.

ُقتل 12 مس���لحا على األقل من قوات “س���وريا الديمقراطية”، أمس األحد، 
في هجوم ش���نه تنظيم داعش على أحد مواقعها ش���رقي س���وريا، وفق ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

وبدأ التنظيم هجومه “بتفجير سيارة 
مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت 
موقع���ا لق���وات س���وريا الديمقراطية 
بي���ن بلدتي البحرة وهجي���ن، قبل أن 
يخ���وض اش���تباكات عنيفة مس���تغال 
تردي األح���وال الجوية” في المنطقة 

الواقع���ة ف���ي دير ال���زور، آخ���ر جيب 
ف���ي  اإلرهاب���ي  التنظي���م  لمس���لحي 
س���وريا. وتعتب���ر أنقرة قوات س���وريا 
الديمقراطي���ة امتدادا لح���زب العمال 
تركي���ا  تصنف���ه  ال���ذي  الكردس���تاني، 

تنظيما إرهابيا.

إحالة “العبادي” وأعضاء حكومته للتقاعد

“داعش” يقتل 12 من “سوريا الديمقراطية”

أعلن الرئيس األميركي أنه على استعداد للقاء قادة طهران للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطا، أبرزها فرض  «
قيود أكثر تشددا على القدرات النووية اإليرانية مما هو وارد في اتفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية 

اإليرانية، وإيقاف “النشاطات اإليرانية المزعزعة لالستقرار” في العديد من دول الشرق األوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.

وأكد ترامب يوم الجمعة في بيان صادر عنه أن واشنطن “على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكامال مع إيران”. العقوبات  «
الجديد، تعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات األجنبية من دخول األسواق األميركية في حال قررت المضي قدما بشراء 

النفط اإليراني أو مواصلة التعامل مع المصارف اإليرانية.

12 شرطا للتفاوض

القاهرة - وكاالت عواصم - وكاالت

أعلن���ت وزارة الداخلي���ة المصرية، أم���س األحد، مقتل 19 “إرهابيا” متورطين في الهجوم عل���ى األقباط بمحافظة المنيا، الجمعة، 
ال���ذي قت���ل خاله 7 أش���خاص. وق���ال بيان صادر عن ال���وزارة إنه “تم العث���ور على عناصر م���ن الخلية المنفذة للح���ادث في إحدى 

المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا”.

ويش���ير البي���ان إل���ى أن���ه “خ���الل مداهمة 
العناص���ر  قام���ت  إليه���ا  المش���ار  المنطق���ة 
اإلرهابي���ة بإط���الق النيران تج���اه القوات، 
مم���ا دفعه���ا للتعام���ل م���ع مص���در النيران. 
وعق���ب انته���اء المواجه���ة القتالي���ة تبي���ن 
أنه���ا أس���فرت عن مقت���ل 19 م���ن العناصر 
عل���ى  بحوزته���م  عث���ر  كم���ا  اإلرهابي���ة، 
بنادق ووس���ائل إعاش���ة، وبع���ض األوراق 

التنظيمية”.
وش���ن مس���لحون هجوم���ا عل���ى حافلتين 
تض���م أقباطا وهم في طريق عودتهم من 
تعمي���د طفل ف���ي دي���ر، بمحافظ���ة المنيا، 

جنوبي القاهرة.
وفتح المسلحون النار على حافلتين قرب 
دي���ر األنبا صموئي���ل المعترف ف���ي المنيا، 

فقتل���وا 7 أش���خاص بينه���م 6 م���ن أس���رة 
واح���دة وأصابوا 18 آخرين بينهم أطفال، 
فيما أعلن تنظيم “داعش” مس���ؤوليته عن 

الهجوم.

عبدالفت���اح  المص���ري  الرئي���س  ونع���ى 
السيس���ي الضحاي���ا، وق���ال إنه���م ش���هداء 
وتعه���د بمواصل���ة الحمل���ة األمني���ة عل���ى 

المتطرفين.

استمرارا للعملية العسكرية على الساحل الغربي لليمن، أحكمت القوات المشتركة ،أمس األحد، السيطرة على المداخل الشرقية 
والغربي���ة والجنوبي���ة للحدي���دة بش���كل كامل. واش���تدت وتي���رة االش���تباكات داخل المدين���ة وق���رب جامعتها، تزامنا م���ع اقتحام 

ميليشيات الحوثي اإليرانية منازل المدنيين ونشر عناصر قناصة فوق أسطح المباني.

الق���وات  تمكن���ت  س���ابق،  وق���ت  وف���ي 
دع���م  تحال���ف  م���ن  بإس���ناد  المش���تركة 
الش���رعية ف���ي اليم���ن، من الس���يطرة على 
باإلضاف���ة  للحدي���دة،  الجنوب���ي  المدخ���ل 
إلى التقاطع الرابط بين ش���ارع الخمسين 

والكيلو 16.
وقال���ت مصادر طبي���ة يمنية إن عش���رات 
ف���ي  قتل���وا  المتمردي���ن  المس���لحين 
مواجه���ات مع قوات المقاومة المش���تركة 
ميليش���يات  وتعي���ش  الحدي���دة.  ف���ي 
الحوث���ي اإليراني���ة حالة اس���تنفار قصوى 
ف���ي العاصم���ة صنع���اء، ج���راء العملي���ات 

العسكرية الدائرة في الحديدة.
وقال الجي���ش اليمني، أمس ، إن وحدات 
خاصة نفذت عملية إنزال جوي في جبال 

م���ران بمديرية حي���دان بمحافظة صعدة، 
المعق���ل الرئيس���ي للمتمردي���ن الحوثيين، 

ومسقط رأس زعيمهم.
وأضاف���ت أن وح���دات مدربة من الجيش 

نف���ذت عملية إن���زال جوي خل���ف خطوط 
المتمردي���ن في جبال مران، مس���قط رأس 
زعي���م المتمردي���ن الحوثيي���ن عب���د الملك 

الحوثي.

مراسم تشييع المسيحيين األقباط الذين قتلوا في هجوم المنيا المعارك تشتد وسط مدينة الحديدة

مص��رع 19 إرهابي��ا متورط��ا بالهج��وم ف��ي اش��تباكات إن��زال ج��وي للجي��ش اليمن��ي ف��ي مس��قط رأس الحوثي

مصر تقتص من قتلة أقباط المنيا الشرعية تستعيد مداخل الحديدة
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في مش���هد كوميدي وظريف بإحدى المس���رحيات، يواج���ه الفنان محمد صبحي 
بطوله الواضح وعضالته المفتولة رغم عدم ضخامتها، فناًنا آخر ضئيل الجسم 
وقصي���ر القامة وواض���ح من هيئته أنه يعاني من أمراض عدة ويس���تطيع بالكاد 
المش���ي على قدميه، ورغم ذلك يصر على اعتراض طريق الفنان محمد صبحي 
الذي يهدده بالضرب إذا لم يفس���ح له الطريق لكنه يقول له بعنترية واضحة “ما 

تقدرش” وهو ما يثير ضحك الجمهور.
تذك���رت ه���ذا المش���هد وأن���ا أقرأ رد وزي���ر دفاع قطر على س���ؤال حول اس���تعداد 
بالده لهجوم عسكري، خالل منتدى عودة المقاتلين األجانب الذي عقد بالدوحة 
مؤخ���را، حي���ث أك���د أن قط���ر لديها حلف���اء، لكنها ل���م تفكر مطلقا ف���ي أن يقوموا 
بالدف���اع عنه���ا؛ ألنه���ا قادرة عل���ى الدفاع عن نفس���ها، وه���ذه فلس���فتها وعقيدتها 

العسكرية، مشيًرا إلى أن قطر ال تهمها أية تهديدات ومن أية جهة تأتي. 
بطبيعة الحال ال نتمنى اندالع أية حرب وال نريد أي سوء وشر ألي من الشعوب 
المسالمة ومن بينها شعب قطر، لكن لم أكن أتخيل أن يصدر مثل هذا التصريح 
ع���ن مس���ؤول قط���ري، ألن الجميع بم���ن فيهم القطريين أنفس���هم يدرك���ون تماًما 
أن���ه تصري���ح عنت���ري بعيد كل البعد ع���ن الواقع، ويثير ضحك كل من يس���معه أو 
يقرأه بالنظر إلى الحجم المتواضع جدًا لقوة قطر العسكرية، ويكفينا لالستدالل 
تصنيف مؤسس���ة جلوبال فاير باور، إذ جاء الجيش القطري في المرتبة 90 من 
126 في عام 2017م، كما تؤكد الدراسات العسكرية العالمية أن الجيش القطري 
غي���ر مؤه���ل مطلقا للتصدي ألي���ة أخطار خارجي���ة وأن مهمته األساس���ية تأمين 

النظام القطري في الداخل.
مفه���وم أن إط���الق مث���ل ه���ذه التصريح���ات يكون به���دف طمأنة الداخ���ل وردع 
الخ���ارج، لك���ن إيص���ال هذه الرس���ائل وإقناع المتلق���ي بها يفرض ول���و القليل من 

المصداقية والمنطق وليس السرحان في عالم الخيال.

وربما لو لجأ المسؤول القطري إلى استثارة العطف بالتأكيد على أن  «
قطر دولة مسالمة وال تسعى لشن حرب ضد أحد وأنها في حال الهجوم 

عليها فإن لديها خيارات وأصدقاء سيساعدونها في الدفاع عنها لكان 
أقرب للتصديق، لكن نقول لمن ومن يسمع!.

قطر وفلسفة الدفاع عن النفس
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السعودية والبحرين... 

وحدة قوية األسس 
واألركان

س����تبقى البحري����ن في صف واح����د مع الش����قيقة الكبرى المملك����ة العربية 
السعودية في كل ما تتعرض له من مؤامرات ومحاوالت غبية الستهداف 
أمنها واستقرارها، فاستقرار المملكة العربية السعودية استقرار للبحرين 
وكل دول المنطق����ة وذل����ك لم����ا له����ا من ثق����ل وأعمال ضخم����ة وكبيرة في 
خدم����ة األمتي����ن العربية واإلس����المية، وتأت����ي زيارة س����يدي عاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة حفظه هللا ورعاه إلى الس����عودية 
ولقاؤه بأخيه خادم الحرمين الش����ريفين الملك س����لمان بن عبدالعزيز آل 
س����عود حفظ����ه هللا ورع����اه تأكيدا عل����ى روابط ال����دم والمصير المش����ترك 
واألخوة الكاملة، حيث أكد جاللته أن )موقف مملكة البحرين المتضامن 
مع المملكة العربية الس����عودية الش����قيقة هو منهج ثابت وراس����خ لم ولن 
تحي����د عنه مملكة البحرين، كما أن البحرين س����تبقى في صف واحد إلى 
جان����ب المملكة العربية الس����عودية وداعمة لها ف����ي التصدي ألية حمالت 

معادية أو محاوالت استهداف(.
كما أكد يوم أمس س����يدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف����ة رئي����س ال����وزراء الموقر حفظ����ه هللا ورعاه في مجلس����ه العامر 

تمي����ز العالقة بين البحرين والش����قيقة الكبرى المملكة العربية الس����عودية 
التي تزداد قوة وصالبة يوما بعد يوم، فمواقف البحرين تجاه ش����قيقتها 

السعودية مواقف ثابتة وراسخة عبر األزمان.
نح����ن م����ع الش����قيقة المملك����ة العربي����ة الس����عودية ف����ي الس����راء والضراء، 
فالعالقة بين الش����عبين البحريني والس����عودي عميق����ة وضاربة في القدم 
وعميقة االتصال، طريقنا واحد ومس����يرتنا واحدة وكل الكالم غير قادر 
أب����دا عل����ى التعبي����ر عما نكنه في نفوس����نا كش����عب بحرين����ي وعما يجيش 
في صدورنا من حب للش����قيقة الكبرى المملكة العربية الس����عودية أعزها 
هللا ونصره����ا... روابط أخوة ووش����ائج قربى ومصاهرة ونس����ب ووحدة 
المصي����ر، ورؤى مش����تركة لمختلف القضاي����ا اإلقليمي����ة والدولية وتالحم 
وتكام����ل ال مثي����ل ل����ه على اإلطالق وتحرك مش����ترك في كل م����كان لبلوغ 

الهدف.

السعودية والبحرين... وحدة قوية األسس راسخة األركان ال يمكن أن تزعزع  «
أبدا، فهي ملء األرض والسماء وكتدفق النهر وأوتاد الجبال.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ش���عرت بالفخر لهذا التقدم المتواصل لجامع���ة البحرين وفقا لتقييم مركز 
تصني���ف الجامع���ات العالمي QS، حي���ث احتلت الجامع���ة المركز الخامس 
والعش���رين بي���ن أل���ف جامع���ة عربي���ة، وحصلت عل���ى الرتب���ة ٤١١ من بين 

خمسة وعشرين ألف جامعة عالمية.
والش���يء الذي يدعو للفخر واالطمئنان هنا هو مواصلة التقدم إلى األمام 
م���ن قب���ل الجامعة، حي���ث تقدمت الجامع���ة 17 رتبة خالل أق���ل من ثالث 
س���نوات على مس���توى الجامعات العربية حيث انتقلت م���ن الرتبة ٤٢ في 
ع���ام ٢٠١٥ إل���ى الرتب���ة ٣٣ في عام ٢٠١٦ إلى الرتب���ة ٣١ في ٢٠١٧ ثم ٢٥ 

في ٢٠١٨.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن المركزي���ن اللذين احتلتهم���ا الجامعة على المس���توى 
العرب���ي والعالم���ي يبينان أن البحرين تمتلك تعليما جيدا إال أننا نطمح إلى 
مواصلة التقدم، فالتعليم الجيد كلمة السر في بناء اإلنسان وصنع التقدم 
ف���ي جميع الدول، فما وصل���ت الواليات المتحدة واليابان والصين وغيرها 
من الدول إلى التقدم في كل المجاالت إال من خالل تبني التعليم الجيد.

األس���لحة والطائرات والقطارات األس���طورية التي تقهر المس���افات وتربط 
بي���ن األقالي���م والوالي���ات المتباع���دة داخل الصي���ن والياب���ان وغيرهما من 
ثم���رات التعلي���م الجي���د، وه���ذا التق���دم ف���ي مج���االت الزراع���ة والصناع���ة 
وتكنولوجيا المعلومات التي نستهلكها نحن العرب من ثمار التعليم الجيد.
وإذا كان التعليم الجيد إرادة سياسية في المقام األول، فنحن في البحرين 
ال ع���ذر لن���ا ف���ي صن���ع التقدم ال���ذي نصبوا إلي���ه، ألن التعليم يق���ع في قلب 
اهتمام المش���روع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة الذي 
يرع���ى التعليم رعاية خاصة وق���دم جاللته كل الدعم لتحقيق تعليم جيد، 
وإذا كن���ا نبارك ألنفس���نا ولرئيس جامع���ة البحرين وكل صن���اع هذا التقدم 
الذي حدث، فإننا ندعوا الجميع إلى مواصلة الجهد حتى يظل هذا االتجاه 

التصاعدي لجامعتنا المحترمة.

سنواصل تقدمنا بإذن هللا ما دمنا نضع الشخص المناسب في المكان  «
المناسب وما دمنا نحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ونبتعد عن الذاتية 

واالنحياز الشخصي في تقييمنا كل األمور.

جامعة البحرين... إلى األمام دائما

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

في “أم العقوبات”

“يكتشف” اإليرانيون شيئًا فشيئًا )سيكتشفون( أكثر فأكثر 
ف���ي األي���ام واألس���ابيع واألش���هر المقبل���ة، أنه���م “وحده���م” 
)تقريب���ًا!( ف���ي مواجه���ة العقوب���ات األميركي���ة الموصوف���ة 
بأنه���ا األقس���ى من نوعه���ا في التاري���خ الدول���ي الحديث... 
وتداعياتها، وإن كانت بطيئة و”ناعمة” وطويلة النفس، قد 
ُتوص���ل إي���ران إلى ما وصل إلي���ه العراق نتيج���ة العقوبات 
الحصاري���ة التي أطبقت عليه جّراء جريمة صّدام حس���ين 

إزاء الكويت!
وتتم���ة الحكاي���ة وخالصته���ا، كان���ت معروف���ة ومرئية قبل 
مباشرة الرئيس األميركي السابق جورج دبليو بوش حربه 

التي سّماها صدام “أم الحواسم” في ربيع العام 2003. 
والمقارن���ة تجوز ف���ي عمومياتها وإن اختلف���ت التفاصيل: 
ص���ّدام كان س���ريعًا وانفعالي���ًا وعنيف���ًا ومهجوس���ًا بال���رؤى 
الرس���الية واألدوار المق���ّدرة والعظيم���ة، لكنه ف���ي نتاجاته 
أوص���ل العراق إلى مرتب���ة الدولة المارقة، وأفق���ره ونَكبه.. 
من دون أن “ينس���ى” بطبيعة الحال اته���ام القريب والبعيد 
بالمس���ؤولية عن الكوارث التي س���ّببها بنفس���ه وب�”إيمان” ال 

يتزعزع!
أكث���ر م���ن عش���ر س���نوات أمضاه���ا العراقي���ون يتمرم���رون 
ويئّنون ويعانون من تبعات العقوبات التي سببها “زعيمهم 

المف���ّدى”، قب���ل أن يأتي الق���رار بقطف الثم���رة التي أينعت! 
وبإسدال الستارة على نظام البعث الصّدامي بعد أن اهترأ 

من داخله وصار “جاهزًا” لالستهداف األخير من خارجه!
وال���ذي ص���ار وحصل ه���و أن ص���ّدام واجه ذل���ك االحتضار 
البطيء “وحده” على المس���توى الدولتي والرسمي.. تفّرج 
علي���ه الروس مثلم���ا فعل الصيني���ون واألوروبيون والعرب 
واألت���راك، ول���م يتق���ّدم أح���د إليه إالّ م���ن زاوية مس���تحيلة 
ه���ي محاول���ة إقناع���ه بالن���زول والرحيل وتجني���ب العراق 
باليا إضافية وغير مس���بوقة وذات تداعيات بعيدة المدى 
واس���تراتيجية، وتل���ك الحتمي���ة ل���م تتع���ّرض ألي تهّتك أو 
النضالي���ة”  “التح���ركات  الح���ال، ج���ّراء  تش���كيك، بطبيع���ة 
المس���اندة والمتعاطف���ة المؤّي���دة على مس���توى الش���ارع، ال 
في المدار العربي واإلس���المي وال في المدن األوروبية، بل 
المفارق���ة أن هذه في جملتها س���اهمت في زيادة منس���وب 
القدرية والرس���الية في ذهن صّدام وقّربته خطوة إضافية 

من مصيره األخير!
نظام إيران في المقابل اعتمد ويعتمد تكتيكات “مدروسة” 
أكثر! ومرس���ومة بهدوء على طريقة حياكة الس���جاد! لكنها 
ف���ي خالصاتها مش���ابهة للمثال الصّدام���ي العراقي: أفقرت 
دول���ة غني���ة، وس���ّببت ك���وارث للج���وار القري���ب والبعي���د، 

وارتكب���ت كل خطأ ممكن وغير ممك���ن تحت وقع “إيمانها” 
الت���ام بأنه���ا “ُمحّق���ة” وتفع���ل الص���ّح! وأن “كل” م���ا تعاني���ه 
وس���تعانيه م���رّده الوحيد ه���و “تآمر” الجمي���ع عليها، وليس 
نتيجة سياس���اتها المحس���وبة “بدّقة” والمسنودة بنصوص 

دستورية وضعية وأخرى إلهية ُمنّزلة!
ل���ن يطول الزم���ن قبل أن تؤكد طهران “اكتش���افها” بدورها 
أنها “وحدها” في الميدان! وأن أحدًا على المستوى الدولتي 
الرس���مي لن يكّلف نفسه إش���هار االصطفاف إلى جانبها في 
وجه العقوبات األميركية، إالّ وفق الشروط األميركية. وإن 
هذه س���تكون ثابتة ومس���تدامة بغّض النظر عن “تطورات” 
الوضع الداخلي األميركي، ونتائج االنتخابات النصفية بعد 
أي���ام قليل���ة، أو مآالت العالق���ة مع ال���روس أو الصينيين أو 

الهنود أو األوروبيين!.

الفارق الجوهري بين المثالين العراقي واإليراني هو  «
أن إيران تواجه “أم العقوبات” عليها في ظل أفق 
مفتوح وليس مسدوداً، أي أنها قادرة )حتى اآلن!( 
على تعديل المسار بقرار ذاتي من خالل “تعديل” 
سياساتها واالستدارة لالصطفاف في خانة الدول 

“الطبيعية” في عالم اليوم، بداًل من معاينة تداعيات 
مسار عقوباتي بطيء ومؤلم وأكيد!. “المستقبل”.

علي نون

بيان المقهورين

س���ُيكتب أنها س���نة التخل���ي، تخلي األنظمة العربي���ة عن أداء األدوار ف���ي “التمثيلية” 
الطويلة، لتكشف عما تعبت في ستره حياًء لعقود... وفيما تحاول األنظمة التطبيعية 
كنس هذه األخبار تحت السجاد حتى ال تظهر األوساخ، يصّرح إعالم العدو )وسيبقى 
ع���دّوًا( بأنه يحدث االختراق تلو االختراق في جس���د الوطن العربي، فتتهاوى القالع 
والس���دود، وتتمزق األش���رعة، ويدخل البحر على هذه القوارب من كل جانب، ونحن 
ف���ي انتظ���ار لذيذ لغ���رق القارب... لذة ال يدانيه���ا إال عجز الخادر ع���ن مقاومة الثعبان 

وهو يعتصره لينهي فيه كل مقاومة.
المسافات الفاصلة بين األنظمة والشعوب كفيلة بأن ال تسمع األولى الثانية، وال تقيم 
لها وزنًا، وال تظهر لها احترامًا، فال يهّمها رأيها، ومع ذلك، هناك قطاعات واسعة ال ترى 

شيئا، تناصر كل تصريح، وتجد له مبرراته، تدافع عنه وتفلسفه.
الي���وم ونح���ن نرى ه���ذا االرتماء المذّل في أحض���ان العدو، وهذا التس���ابق غير المبرر 
للتصالح معه، ومنحه صكوك البراءة مما أجرم في حق البشرية قبل حقوقنا القومية 

والدينية، وليس بعيدًا أن نعتذر له عن اإلزعاج الذي سببناه له بصراخنا طيلة سبعين 
عامًا، وليس أبعد أن نتحمل كل جرائمه، ليس���ت دير ياس���ين أولها، وال آخرها األبرياء 
الع���ّزل الذين يس���قطون في غزة وأصابعهم مرتفعة بإش���ارة النصر؛ نعل���ن: نحن أبناء 
الخديع���ة الكب���رى، نحن دخان أوهامكم، وَخَدر مس���ّكناتكم، نحن الذي���ن صّدقنا أن ال 
ص���وت يعل���و فوق ص���وت معارككم الصغيرة، وس���كتنا عن العس���ف والبط���ش وإفقار 
األوط���ان، حت���ى ال نش���اغب ف���ي االس���تعداد للمعرك���ة الكب���رى، ورضينا ب���أن تنصرف 
ج���ّل ميزانياتنا إلى التس���لح، والترس���انات في مخازنها بدالً م���ن الكثير من األولويات 

الحيوية والتنموية، إكرامًا لتلك المعركة.

نعلن أننا براء من كل الدنس مهما تعددت أسماؤه، ومهما أسبغتم عليه من  «
صفات، نعلن أننا سنظل نعادي الكيان المحتل ولو بأضعف اإليمان، ألننا نكفر 

بالتخلي عن األضعف الذي تخليتم عنه.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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متابعة سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة 

لتدريبات منتخب السلة األول 
بشكل يومي من أرضية الملعب 

وتشجيعهم معنويًا، يسهم في 
رفع حماس وثقة الالعبين في 

تقديم أفضل ما لديهم.

اتحاد اللجان األولمبية 
الوطنية العربية المظلة األم 
لجميع االتحادات الرياضية 

العربية إال أنه ال يسعى إلى دعم 
االتحادات األعضاء وتحفيزها على 
العمل سواء بتقديم دعم مادي أو 

معنوي، ودوره يقتصر على إقامة 
االجتماعات االعتيادية.

تح���ت رعاي���ة النائ���ب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة الرئيس الفخري لالتح���اد البحريني 
لرياض���ة ذوي العزيم���ة س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليفة، أقيم س���باق خالد ب���ن حمد الخي���ري للجري 
الثان���ي ل���ذوي العزيمة، والذي نظمه االتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيم���ة بالتعاون مع االتحاد البحريني 
للترايثل���ون وذل���ك خل���ف اس���تاد البحري���ن الوطن���ي ب »مدينة عيس���ى الرياضية«، وبمش���اركة اكث���ر من 500 
متس���ابق ومتس���ابقة، حيث يأتي هذا الس���باق متوافقا مع مبادرات س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، 

والتي تهدف إلى دمج ذوي العزيمة مع جميع شرائح المجتمع.

وق���د أش���اد س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة 
بالجهود الكبيرة التي بذلها االتحاد البحريني لرياضة 
ذوي العزيم���ة برئاس���ة الش���يخ محم���د ب���ن دعي���ج آل 
خليف���ة، والت���ي كان له���ا أثره���ا الب���ارز ف���ي التحضي���ر 
واإلع���داد لهذا الس���باق، والذي يعتب���ر االول من نوعه 
بالمملكة، وأش���ار سموه إلى أن هذا السباق يهدف إلى 
تعزيز دمج فئة ذوي العزيمة بالرياضة السيما رياضة 
الج���ري التي تعتبر من األلعاب الرياضية التي تمارس 
بش���كل يومي من قبل الجميع عل���ى مختلف أعمارهم 

خصوصا الشباب.
مؤك���دا س���موه دعمه ومس���اندته ل���ذوي العزيم���ة، بما 
يس���هم ف���ي تنفي���ذ وترجم���ة توجيه���ات جالل���ة الملك 
والرامي���ة إل���ى تهيئ���ة األج���واء المناس���بة له���ذه الفئة 
ليكون���وا قادري���ن عل���ى االندماج والمش���اركة في بناء 

وتنمية هذا الوطن.

فئات السباق

 تخلل الفعالية عدة س���باقات وكان الس���باق الرئيسي 

بمس���افة 3 كيل���و مت���ر للعم���وم ولالعبين م���ن اإلعاقة 
الدراس���ي  والتأخ���ر  الطفيف���ة  والذهني���ة  الس���معية 
والبصري���ة وام���ا الالعبي���ن من ذوي اإلعاق���ة الحركية 
والش���لل الدماغ���ي فكان���وا عل���ى الدراج���ات الهوائي���ة 

والدراجات اليدوية.
واشتملت الفعالية على سباق الكيلو متر للفئة العمرية 
م���ن س���ن الح���ادي عش���ر ولغاي���ة الثال���ث عش���ر عام���ا، 
وس���باق األطفال بمس���افة 100 متر من سن السادسة 
حتى س���ن الثامنة. وس���باق األطفال مسافة 500 متر 
للفئتين العمريتين التسع والعشر سنوات، واخر سباق 
كان ال� 200 متر لفئة المتالزم داون والتخلف الذهني.

 مبادرة السباق 

العزيم���ة  ذوي  لرياض���ة  البحرين���ي  االتح���اد  احتف���ل 
وجمي���ع ومنتس���بينه االتح���اد باإلنج���از العالم���ي الذي 
حقق���ه ممثل جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئي���س المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر 

ب���ن حمد آل خليفة بتحقيقه لقب بطولة العالم للرجل 
الحديدي والتي أقيمت في كونا.

 تتويج الفائزين 

هذا وتوج الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة الفائزين 
بالمراك���ز الثالث���ة األول���ى من كل فئة بس���باق خالد بن 
حم���د الخي���ري للج���ري الثان���ي ل���ذوي العزيم���ة جميع 
الفائزي���ن بالمراك���ز الثالث األولى من كل فئه، كما قدم 
رئيس االتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة الدروع 
التذكارية للرعاة والمساهمين في انجاح هذا السباق.

جانب من منافسات سباق ذوي العزيمة الخيري

س��باق خالد بن حمد لذوي العزيمة ركيزة للتنمية المستدامة

أكثر من 500 متسابق ومتسابقة

5 نوفمبر 2018 االثنين
27 صفر 1440
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تنطلق اليوم )اإلثنين( منافس���ات الجول���ة الرابعة من دوري أندية الدرجة 
الثاني���ة لكرة القدم للموس���م الرياضي 2019-2018، وذل���ك بإقامة لقاءين 

عند 6 مساء.

عل����ى  األهل����ي  م����ع  البس����يتين  يلع����ب 
استاد النادي األهلي، ويلعب البحرين 

مع قاللي على ملعب مدينة حمد.
غ����دا  الجول����ة  مباري����ات  وتس����تكمل 
)الثالث����اء(، حي����ث يلع����ب االتف����اق مع 
مدينة عيسى، والتضامن مع االتحاد.

ويش����ير ترتي����ب ال����دوري حالي����ا إل����ى 
صدارة فريق مدينة عيسى برصيد 9 
نقاط من 3 مباريات، البس����يتين 7 من 
3 مباري����ات، األهل����ي 6 م����ن مباراتين، 

االتحاد 4 من 3، 
س����ترة 4 م����ن 3، التضام����ن 3 م����ن 3، 
البحري����ن 1 من 2، قاللي بال نقاط من 
مباراتي����ن، وأخي����ار االتفاق ب����ال نقاط 

من 3 مباريات.
وبالع����ودة إل����ى مباري����ات الي����وم، فإن 
مواجه����ة البس����يتين م����ع األهل����ي تعد 
األب����رز خالل ه����ذه الجول����ة، خصوصا 
مع تقاربهما ف����ي النقاط، وكونهما من 

الفرق

ال����دوري  إل����ى  للصع����ود  المرش����حة 
الممتاز.

مدرب����ان  الطرفي����ن  عل����ى  يش����رف 
وطنيان:أحم����د س����وار م����ع البس����يتين 

وعيسى السعدون مع األهلي.
ويتوق����ع أن تك����ون المب����اراة متكافئة 
المس����توى، قياس����ا بما قدمه الطرفان 
حت����ى اآلن ه����ذا الموس����م، خصوص����ا 

وأنهما أيضا خرجا من دور ال� 16
إذ  بالغ����ة،  بصعوب����ة  المل����ك  ل����كأس 
خس����ر البس����يتين أمام الرفاع بركالت 
الترجيح، وخسر األهلي أمام المنامة 

بهدف قاتل في مباراة اإلياب.
وف����ي المب����اراة الثاني����ة الي����وم، يلعب 

البحرين أمام قاللي.
فوزهم����ا  لتحقي����ق  الطرف����ان  يس����عى 

األول في منافسات الدوري.
يشرف على البحرين المدرب الصربي 
دراج����ان، وقالل����ي الم����درب الوطن����ي 

صالح حبيب.

انطالق الجولة 4 للدرجة الثانية

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سبورت

محمد الدرازي

أحمد مهدي

 سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

األحمر يختتم تحضيراته اليوم لـ“عربية السلة”
الع���ًب���ا  12 ت���ض���م  ب���ق���ائ���م���ة  غ�������ًدا  ال����ق����اه����رة  إل������ى  ي�����غ�����ادر  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

يختت���م منتخبن���ا الوطني األول لكرة الس���لة، اليوم )اإلثني���ن( تحضيراته المحلي���ة قبل المغادرة 
للمش���اركة ف���ي البطول���ة العربي���ة للرجال التي ستس���تضيفها عاصم���ة جمهورية مص���ر العربية – 

القاهرة، في الفترة من 7 حتى 16 نوفمبر الحالي.

وس���يخوض أحم���ر الس���لة مرانه األخير مس���اء 
اليوم بقيادة المدرب سلمان رمضان ومساعده 
ريان المحمود، عل���ى صالة اتحاد اللعبة بمجمع 

صاالت أم الحصم.
وكان منتخبن���ا ق���د دّش���ن تحضيرات���ه للبطول���ة 
قبل نحو أس���بوع، إذ خ���اض األحمر 10 حصًصا 
���ا،  تدريبي���ة بواق���ع وحدتي���ن تدريبيتي���ن يوميًّ
واح���دة صباًح���ا خصص���ت للتدري���ب الف���ردي، 
والثاني���ة مس���اًء للتدريب الجماع���ي، حيث ركز 
م���درب منتخبنا رمضان خ���الل التدريبات على 
الجوانب الفنية المطلوبة من الالعبين، الس���يما 
ف���ي الجان���ب الدفاعي، ع���الوة على األس���اليب 

الهجومية التي يود انتهاجها في البطولة.

وم���ن المؤم���ل أن يغ���ادر وفد منتخبن���ا يوم غٍد 
الثالث���اء إل���ى القاه���رة، بقائم���ة تض���م 12 العًبا، 
وه���م: أحم���د عزي���ز، ميث���م جمي���ل، مصطف���ى 
حس���ين، مزم���ل أمي���ر، محم���د أمي���ر، األميركي 
واي���ن تش���يزم، محمد كويد، أحمد حس���ن، علي 
أحم���د خليف���ة، س���يدمحمد حمي���د  ش���كر هللا، 

ومحمد بوعالي.

مناورة ودية

لق���اًء  األح���د  أم���س  مس���اء  منتخبن���ا  وخ���اض 
���ا أمام فري���ق األهلي، في إط���ار تحضيراته  وديًّ
المتواصل���ة للبطولة، إذ ح���رص مدرب “األحمر” 
سلمان رمضان على التأكد من الجهوزية الفنية 

لجمي���ع الالعبي���ن، كم���ا طبق عدًدا م���ن الخطط 
التكتيكي���ة الت���ي يرغ���ب ف���ي التعوي���ل عليه���ا 

بالبطولة.

6 منتخبات

تلق���ى االتح���اد العربي لكرة الس���لة موافقة 
5 دول م���ن أص���ل 8 للمش���اركة بمنافس���ات 
باس���تاد  س���تقام  الت���ى  العربي���ة  البطول���ة 
القاهرة.وأك���دت 6 منتخب���ات المش���اركة وهي 
صاح���ب الضياف���ة مص���ر والجزائ���ر واإلم���ارات 
منتخبن���ا  جان���ب  إل���ى  والمغ���رب،  والس���عودية 
تق���ام  أن  للبطول���ة  مق���رًرا  وكان  الوطن���ي. 
باإلس���كندرية إال أن���ه ت���م نقله���ا للقاه���رة حت���ى 

تكون الصالة مطابقة المواصفات الدولية.

منتخبنا رابًعا

ووفًق���ا لتصني���ف االتح���اد الدول���ي للعب���ة 

“فيب���ا” الص���ادر ش���هر س���بتمبر الماض���ي، 
ف���إن منتخبنا يأتي في المرك���ز الرابع من 
بي���ن المنتخب���ات العربي���ة المش���اركة في 

البطولة.
ويأتي منتخب مصر في المرتبة األولى، إذ 
ا و5 على  يحتل “الفراعنة” المركز 52 عالميًّ

مس���توى الق���ارة األفريقي���ة، يلي���ه منتخب 
���ا و6 عل���ى  المغ���رب ف���ي المرك���ز 61 عالميًّ
قارة أفريقي���ا، فيما يحتل منتخب الجزائر 
���ا، ث���م يأت���ي  ���ا و15 قاريًّ المرك���ز 93 عالميًّ
ا  منتخبن���ا ال���ذي يحت���ل المرك���ز 106 عالميًّ
و22 عل���ى ق���ارة آس���يا، ويأت���ي بع���د ذل���ك 
ا  ا و23 قاريًّ منتخ���ب الس���عودية 111 عالميًّ

ا. ا و24 قاريًّ وأخيًرا اإلمارات 123 عالميًّ

السلم يرافق األحمر

يش���ارك حكمنا الدولي محمد السلم في إدارة 
مباريات البطولة، مرافًقا لمنتخبنا الوطني.

ويعتب���ر الحك���م محم���د الس���لم م���ن الكفاءات 
التحكيمية الش���ابة، ويمتلك خب���رة كبيرة في 
مث���ل هذه المناس���بات، إذ ش���ارك ف���ي تحكيم 

مباريات العديد من البطوالت الخارجية.

تأجيل برنامج “رياضية” للسيدات
س��ي��ق��ام ب��ش��ه��ري ي��ول��ي��و وأغ���س���ط���س ال��م��ق��ب��ل��ي��ن

أجلت وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة إطالق البرنامج الرياضي التنافس���ي “رياضية” الخاص باألندية الوطنية والذي يهدف إلى إحياء 
الرياضة النسوية في األندية تنفيذا لرؤية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الهادفة إلى تعزيز النشاط النسوي في األندية الرياضية.

تدش���ين  ع���ن  الرس���مي  اإلع���الن  ورغ���م 
البرنامج الذي كان من المفترض أن ينطلق 
بشهر سبتمبر الماضي إال أن مصادر “البالد 
س���بورت” أك���دت تأجي���ل البرنام���ج ليق���ام 
خالل فترة العطلة الصيفية بش���هري يوليو 

واغسطس المقبلين.
ويه���دف البرنام���ج إل���ى تنظي���م مجموع���ة 
رياضي���ة  ألع���اب   4 ف���ي  المس���ابقات  م���ن 
وهي ك���رة اليد، الكرة الطائرة، كرة الس���لة، 
ك���رة الطاول���ة، ومن المؤمل أن يش���ارك في 

البرنامج حوالي 3 - 5 أندية في كل لعبة.
ويعتب���ر برنام���ج “رياضية” أح���د المبادرات 
واله���دف  لألندي���ة  ال���وزارة  تقدمه���ا  الت���ي 
من���ه تفعيل الرياضة النس���وية ف���ي األندية 
وإع���ادة إحيائه���ا، األم���ر الذي يمث���ل منصة 
انط���الق نح���و إقام���ة المزي���د م���ن البرامج 
المس���تقبل،  ف���ي  المحلي���ة  والمس���ابقات 
وزي���ادة االهتم���ام برياض���ة الم���رأة ومنحها 
الفرص���ة الكامل���ة للدخ���ول ف���ي منظوم���ة 
النادي األمر الذي يتوافق مع اس���تراتيجية 

ال���وزارة بإعط���اء الرياضة النس���وية أهمية 
مضاعفة.

وتفاعل���ت األندي���ة الوطني���ة م���ع المب���ادرة 
بفت���ح باب التس���جيل أمام جمي���ع الفتيات 
الراغب���ات في االنخراط باأللعاب الرياضية 
وبدأت بتش���كيل فرقها الرياضية واألطقم 
تجهي���ز  عل���ى  والعم���ل  واإلداري���ة  الفني���ة 
العنص���ر النس���ائي بالش���كل المتمي���ز ال���ذي 
يوص���ل البرنام���ج إل���ى األه���داف المرجوة 

التي وجد من أجلها.

يعتبر البرنامج داعم قوي لرياضة  «
المرأة والتشجيع على انخراط 
الفتيات في ممارسة مختلف 

برنامج رياضية يستهدف تطوير الرياضة النسائيةاأللعاب الرياضية.



مجريات اللقاء

30 دقيق���ة متكافئ���ة بي���ن العب���ي االهل���ي واالتف���اق 
الذي���ن قدم���وا ش���وط أول جي���د نوع���ا م���ا، ف���ي ظ���ل 
ارتكابهم���ا ألخطاء كثيرة واضاعتهما لفرص تهديفية 
وخصوصا من الجانب االهالوي. االتفاق عمد للدفاع 
الق���وي واللع���ب عل���ى الفاس���ت وباخت���راق دفاع���ات 
األهل���ي ونج���ح رغ���م تألق الحارس تيس���ير محس���ن، 
واألهلي هو اآلخر ع���ول على األجنحة واالختراقات 
والتصوي���ب المباغت���ة هجومي���ا واصطدم���وا بع���ض 
الفت���رات ببراع���ة الحارس علي خمي���س، فيما دفاعه 
ل���م يظه���ر بالش���كل المطل���وب لينتهي الش���وط بتقدم 

االتفاق 10/11.
وف���ي الش���وط تعملق االتف���اق واخذ بتوس���يع الفارق 
بالدفاع والهجوم الفعال وس���ط تذبذب اداء االهلي، 
اال أن األخي���ر تدريجي���ا تمك���ن ف���ي نص���ف الش���وط 
م���ن العودة بتألق حارس���ه عبدهللا رض���ي وقوة علي 
عبدالقادر في التس���جيل وس���ط اخط���اء اتفاقية في 

الشقين وتركيزهما على التحكيم رغم تألق حارسهم 
عل���ي خميس. الدقائق األخيرة ش���هدت إث���ارة كبيرة 
ف���ي ظ���ل تقاربهم���ا بالنتيج���ة اال أن األهل���ي بخبرت���ه 

تمكن من انهاء اللقاء لصالحه. 
ب���رز من األهل���ي تهديفي���ا عل���ي عبدالق���ادر 6 أهداف 
وحس���ن الس���ماهيجي 4 اهداف، ومن االتفاق حسين 

صالح 5 أهداف وعمار المدني 4 اهداف.

االتحاد وام الحصم

أنقذ علي عباس أم الحصم من خسارة مؤكدة بعدما 
اح���رز ه���دف التعدي���ل في الثوان���ي األخي���رة ليخرج 
فريق���ه م���ع االتحاد بنتيج���ة التع���ادل )25/25(. وكان 
 ،)10/11( الحص���م  ام  بتق���دم  انته���ى  االول  الش���وط 
وبذل���ك أصب���ح رصي���د ام الحص���م بتعادل���ه الثاني 8 

نقاط واالتحاد 4 نقاط.
وتع���رض ام الخص���م لخط���ئ تحكيم���ي مؤث���ر م���ن 
ِقب���ل الحك���م علي عيس���ى بعدما طرد الح���ارس حمد 
الش���مالن واحتس���اب ركلة جزاء لالتحاد في الدقائق 

العشرة األخيرة.
وب���رز ف���ي أم الحص���م تهديفي���ا كل من خال���د دايم 8 

اه���داف وعلي عباس 3 أهداف، ومن االتحاد محمود 
علي 14 هدف ومحمد علي 6 أهداف.

ال��ي��وم بالنجمة  ي��ص��ط��دم  وال��ش��ب��اب  االت���ح���اد  ي��ع��ادل  ال��ح��ص��م  أم 

األهلي يجتاز االتفاق بصعوبة

لقاء االهلي واالتفاق
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ش���هد مضم���ار حلب���ة البحري���ن الدولية “موطن رياضة الس���يارات في الش���رق األوس���ط” ي���وم الجمعة الماضي يوم الس���باقات 
الوطنية ببطولتين محليتين وبمشاركة نخبة من السائقين من المنطقة، حيث تبادل الفوز بالمركز األول كل من محمد فقيهي 
والش���يخ س���لمان بن عيس���ى آل خليفة في تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 س���ي سي، بينما تمكن أحمد المعيني من خطف 

.BMR 600 لقب الجولة الثانية من بطولة البحرين للدراجات النارية

وخالل منافسات يوم السباقات الوطنية 
والت���ي ش���ملت الجول���ة الثاني���ة ل���كل من 
تح���دي الحلبة 2000 س���ي س���ي وبطولة 
وخ���الل  الناري���ة،  للدراج���ات  البحري���ن 
التج���ارب تمك���ن كل م���ن محم���د فقيهي 
وس���لمان ب���ن عيس���ى وناص���ر العلوي من 
تصدرها بينما التأهيالت تمكن رائد حمو 
وفقيه���ي وس���لمان ب���ن عيس���ى وط���ارق 

التاجر من تصدرها.
وخ���الل منافس���ات الس���باق األول تمك���ن 
محم���د فيقهي من خطف الس���باق األول 
منهي���ا الس���باق ف���ي 9 دقائ���ق و13.775 

ثاني���ة، وثاني���ا أحم���د ب���ن خني���ن وبفارق 
المرك���ز  ف���ي  بينم���ا ج���اء  ثاني���ة،   5.739
الثال���ث ط���ارق التاج���ر محقق���ا 9 دقائ���ق 
و21.832 ثانية، ورابعا الشيخ سلمان بن 
عيس���ى آل خليفة، خامس���ا ناصر العلوي، 

سادسا ماجد حمو.
أم���ا الس���باق الثان���ي فتمك���ن م���ن خطفة 
س���لمان ب���ن عيس���ى متقدم���ا م���ن المركز 
الرابع وحتى األول وأنهى السباق في 15 
دقيق���ة و50.740 ثاني���ة، ثاني���ا رائد حمو 
وذل���ك بف���ارق 0.113 ثاني���ة فق���ط، ثالث���ا 
أحمد ب���ن خنين في 15 دقيقة و55.301 

ثانية، رابعا طارق التاجر، خامس���ا محمد 
فقيهي، سادسا مارتينا القصاب.

أم���ا وبطول���ة البحرين للدراج���ات النارية 
BMR 600 فتمك���ن أحم���د المعين���ي م���ن 
تص���در التج���ارب والتأهي���الت والس���باق 
دقيق���ة   13 ف���ي  انه���اه  حي���ث  األول 

و15.526 ثاني���ة والس���باق الثان���ي أيضا، 
وج���اء ف���ي ا لتج���ارب بعد المرك���ز األول 
كل م���ن محم���د الص���ادق، ع���ادل النج���ار 
وإبراهيم الشريدة، بينما التأهيالت ثانيا 
ع���ادل النج���ار وثالث���ا إبراهي���م الش���ريدة 

ورابعا فهد الغربلي.

بينم���ا المعيني خطف المركز األول ضمن 
ثاني���ا  فج���اء  والثان���ي  األول  الس���باقين 
إبراهي���م الش���ريدة، ثالثا حس���ن العوضي 
ورابع���ا ناص���ر الخض���را، خامس���ا محم���د 
الصادق، وثانيا في الس���باق الثاني ناصر 
الخض���را، وثالثا إبراهيم الش���ريدة، رابعا 

فهد الغربلي، وخامسا حسن العوضي.
ي���وم  ع���ن  المعلوم���ات  م���ن  وللمزي���د 
الس���باقات الوطني���ة على حلب���ة البحرين 
الدولي���ة يمكنك���م زيارة الموقع الرس���مي 
االتص���ال  أو   www.bahraingp.com
على الخط الساخن +450000-17-973.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

نتـائــج بـطـــولـــة 2000 ســي ســي

من التتويج

خطف الالعب حبيب صباح ذهبية مسابقة فردي السنوكر لفئة الكرات الست الحمراء في 
بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والس���نوكر التي تحتضنها مدينة دبي اإلماراتية وتس���تمر 
لغاي���ة العاش���ر من ش���هر نوفمبر الج���اري، في الوقت ال���ذي حققه فيه الالع���ب ماجد ضيف 
الميدالي���ة البرونزي���ة ف���ي ذات المس���ابقة، إل���ى جانب تحقيق منتخ���ب البلي���اردو للميدالية 

البرونزية في فئة الفرق للثمان كرات.

وكان منتخب الس���نوكر قد استهل مشاركته 
ف���ي بطول���ة الخليجية بمس���ابقة الفردي لفئة 
الك���رات الس���ت الحم���راء، والتي تمك���ن فيها 
الالعبين الثالثة حبيب صباح وهشام الصقر 
وماج���د ضيف من التأه���ل للدور ربع النهائي، 

بع���د تقديمهم ألداء قوي في المراحل األولى 
من المسابقة.

وواجه حبيب صباح منافس���ه السعودي نزار 
عس���يري ف���ي المب���اراة النهاية ي���وم أمس، إذ 
ش���هدت المواجه���ة تق���دم الس���وبر صباح في 

البداي���ة بنتيجة ثالثة أش���واط مقابل ش���وط 
وحي���د، قب���ل أن يقل���ص الالع���ب الس���عودي 
الفارق لش���وطين بواقع أربعة أش���واط مقابل 
س���يطرته  بس���ط صب���اح  أن  إل���ى  ش���وطين، 
انه���اه لصالح���ه  ال���ذي  اللق���اء  عل���ى  مج���ددًا 

بنتيجة ستة أشواط مقابل ثالثة.
من جانبه بلغ الالع���ب علي عبدالكريم الدور 
نص���ف النهائي من منافس���ات ف���ردي 8 كرات 
ف���ي لعب���ة البلي���اردو، وب���ات قريب���ًا م���ن بلوغ 
منصة التتوي���ج الخليجية، وقدم عبدالكريم 
مس���توى الف���ت ف���ي البطول���ة يعك���س م���دى 
تط���وره عل���ى كاف���ة المس���تويات الفنية، في 

الوقت الذي نال في���ه منتخب البلياردو على 
الميدالي���ة البرونزية في مس���ابقة الفرق لفئة 
الثمان كرات، والتي يمثل فيها أحمر البلياردو 
كٍل من فه���د خلف وعل���ي عبدالكريم وأحمد 
صباح، حيث تلقى الفريق الخسارة في أولى 
مواجهات���ه أمام المنتخ���ب اإلماراتي بنتيجة 
2/1 قب���ل أن ينعش آماله في الوصول للمركز 
الثان���ي بالف���وز على المنتخ���ب الُعماني بذات 
النتيج���ة، غي���ر أن طموح���ات الالعبي���ن ف���ي 
الحص���ول على الميدالي���ة الفضية اصطدمت 
بالمنتخ���ب الس���عودي الذي تفوق ف���ي اللقاء 

الفاصل بواقع 2/1 كذلك.

حبيب صباح يخطف ذهب فردي السنوكر الخليجية
اتحاد البلياردو والسنوكر

حبيب صباح

إجراءات مثالية للترويج ألسبوع بريف الدولي
االس���ت���ض���اف���ة ح���ج���م  ت���ع���ك���س  م���ت���م���ي���زة  ب����ص����ورة  ال���م���ه���ام  أداء  دع����ي����ج: 

أكد رئيس لجنة التصميم والمطبوعات يوس���ف دعيج حرص اللجنة على أداء مهامها بالصورة المتميزة من كافة النواحي وبذل جميع الجهود 
الممكنة في س���بيل إيصال اس���تضافة مملكة البحرين ألكبر مهرجان رياضي في القارة اآلس���يوية في رياضة فنون القتال المختلطة متمثال في 
#أس���بوع_بريف_الدولي_للقتال، والذي س���يقام تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الشباب رئيس المجلس االعلى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتنظيم من االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون 
والشراكة مع االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال الشجاع، ويشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة، والنسخة 
الثامنة عش���رة من بطولة القتال الش���جاع- بريف في الفترة -11 18 نوفمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية، لألهداف الذي وجد من 
أجله���ا ف���ي تأكي���د مكان���ة البحرين في هذه الرياضية وحرصها على نش���رها ف���ي جميع اقطار العال���م باإلضافة الى ابراز اس���م البحرين عاليا عند 

استضافة مختلف البطوالت العالمية.

 وبي���ن دعي���ج أن لجن���ة التصمي���م والمطبوعات 
ومن���ذ بداي���ة عمله���ا حرص���ت على اع���داد خطة 
عم���ل إلنج���از مهامه���ا بالص���ورة المثالي���ة حي���ث 
وضع���ت اللجن���ة برنامج���ا زمني���ا موثق���ا إلنج���از 
االعم���ال الخاصة بها وفي الوق���ت المحدد االمر 
ال���ذي س���ينعكس إيجاب���ا عل���ى مس���يرة البطولة 
والترويج لها بالش���كل الصحيح، مش���يرا إلى أن 
اللجنة سعى بكل جهد الى انجاز جميع الجوانب 

قب���ل  باللجن���ة  الخاص���ة  واألعم���ال  التنظيمي���ة 
انطالقة الحدث العالمي الكبير الذي تس���تضيفه 
مملك���ة البحري���ن، الفت���ا إل���ى االنته���اء من نش���ر 
بع���ض اإلعالن���ات الخاصة بالحدث في ش���وارع 
المملكة والمجمعات الترفيهية إلى جانب مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي س���واء المتعلق���ة بالموقع 
للعب���ة،  الدول���ي  االتح���اد  أو  بالبطول���ة  الخ���اص 
باإلضاف���ة الى بعض شاش���ات العرض المنتش���رة 

ف���ي مختلف مناطق البحري���ن مضيفا أن اللجنة 
قام���ت بخط���وة التروي���ج للبطول���ة م���ن خ���الل 
الملصق���ات اإلعالني���ة والدعائي���ة عل���ى باص���ات 
النق���ل الجماعي المختلفة الت���ي تجوب مختلف 
ش���وارع المملك���ة االم���ر ال���ذي س���يعطي البطولة 
زخم���ا إعالميا متميزا ويس���اهم ف���ي التويج لها 

بالشكل المثالي.
وأض���اف أن اللجنة بدأت ف���ي اتخاذ اإلجراءات 

اإلعالن���ات  وض���ع  عملي���ة  ف���ي  للب���دء  الالزم���ة 
صال���ة  ف���ي  بالبطول���ة  الخاص���ة  والمطبوع���ات 
مدينة خليفة الرياضي���ة وذلك وفقا لإلجراءات 
المتبعة من قبل االتحاد البحريني لفنون القتال 
المختلط���ة واالتح���اد الدول���ي للعب���ة كما س���يتم 
وض���ع اإلعالن���ات عل���ى حلب���ات البطولة مش���يرا 
ال���ى أن اللجنة كان لها دور أساس���ي في تصميم 
العدي���د م���ن المنش���ورات والبوس���ترات الخاصة 
ش���املة  معلوم���ات  قدم���ت  والت���ي  بالبطول���ة، 
ومتنوع���ة ع���ن مملك���ة البحري���ن واس���تضافتها 
التاريخية للبطولة، مش���يرا إل���ى ان العمل جاري 
عل���ى إص���دار وطباع���ة ع���دد م���ن المطبوع���ات 
خ���الل فترة البطولة، وذل���ك بالتعاون مع اللجنة 
اإلعالمية، منوها إلى وجود أعضاء لهم خبرتهم 
في مجال التصميم والمطبوعات، لتقديم خدمة 
راقي���ة وممي���زة تعك���س الجه���ود التنظيمية في 

إبراز الحدث وإخراجه بأفضل صورة ممكنة.

اللجنة اإلعالمية

يوسف دعيج

المعيني أواًل في 
BMR 600 مسابقة

علي مجيد

األهلي
االتفاق

أم الحصم
االتحاد

23
20
25
25

تمهيدي 
دوري اليد

اجتاز فريق األهلي نظيره االتفاق بصعوبة بالغة )20/23( في المباراة التي جمعتهما امس لحساب الجولة الرابعة من  الدور  التمهيدي لدوري اليد.  وكان الشوط األول 
قد انتهى بتقدم االتفاق )10/11(، وبذلك حافظ األصفر على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة اما االتفاق الذي تجرع الخسارة الثالثة صار رصيده 6 نقاط.

تقام اليوم اإلثنين مباراتان في ختام  «
الجولة، يلتقي في األولى توبلي مع 

التضامن عند الساعة 5.30 ويعقبها 
اللقاء المنتظر بين الشباب والنجمة 

في تمام الساعة 7 مساًء.

وتتجه األنظار نحو اللقاء الثاني والذي  «
يعد أكثر قوة حينما يصطدم الشباب 

)7 نقاط( مع النجمة )6 نقاط من 
مباراتين(. فالماروني ورغم صعوبة 

المهمة، يطمح ألن يحقق فوزه الثالث 
واالطاحة بوصيف الدوري، وفي الجهة 

األخرى يهدف الرهيب لتحقيق االنتصار 
الذي يضعه في المقدمة مع خوضه 
لمباراتين سهلتين واحتالل الصدارة 
قبل توقف المنافسات بعد الجولة 

المقبلة مباشرة.

وفي اللقاء األول، تبدوا الكفة متساوية  «
بين توبلي )7 نقاط( والتضامن )5 نقاط( 

من أجل الظفر بنقاط الفوز.

مباريات اليوم 
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من س���يفوز بلقب أول مس���ابقة ألندية الرجال للكرة الطائرة لموس���م 2018/2019؟ 
سؤال ستتم اإلجابة عليه بعد ختام المباراة النهائية لمسابقة كأس االتحاد والتي 
س���تجمع النجم���ة وداركليب الس���اعة 6:30 مس���اء اليوم االثنين عل���ى صالة االتحاد 
بمدين���ة عيس���ى الرياضي���ة تحت رعاية رئي���س االتحادين البحرين���ي والعربي للكرة 

الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
بطول���ة كأس االتحاد تعتبر باكورة بطوالت فئة الرجال لهذا الموس���م، والتي تعتبر 

بمثابة محطة إعدادية قبل خوض منافس���ات دوري الدرجة األولى الذي س���ينطلق 
13 نوفمبر الجاري وبطولة كأس سمو ولي العهد، وهي في الوقت ذاته تعتبر هدفا 
ل���كال من داركلي���ب والنجمة إلثب���ات وجودهما وقوتهم���ا والتأكيد عل���ى عزمهما في 
المنافس���ة عل���ى باقي البط���والت، كما أن الفوز س���يعطي البطل دفع���ة معنوية قبل 

خوض باقي المسابقات.
وكان داركلي���ب ق���د بلغ المباراة النهائية بعد ف���وزه على عالي بنتيجة 3/1 في الدور 

نص���ف النهائي، فيما تمكن النجمة م���ن تخطي المحرق 3/2 بنفس الدور، أما األهلي 
حامل لقب المسابقة في موسم 2016/2017 قد اقصي من الدور ربع النهائي، علما 
ب���أن المس���ابقة ق���د الغيت ف���ي الموس���م الفائت قب���ل ان يعيد االتح���اد اطالقها هذا 

الموسم بناء على طلب األندية األعضاء.
ويدخ���ل الفريقان النهائي بطموحات مش���تركة تهدف إلى العودة لمنصات التتويج 

بعدما غابا عنها في الموسم الماضي.

نهائـي كـأس اتحــاد الطائــرة اليــــوم
ال���ن���ج���م���ة ودارك����ل����ي����ب ي���ت���ن���اف���س���ان ع���ل���ى أول������ى ب����ط����والت ال��م��وس��م

تنفي���ذا لتوجيه���ات ممثل جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب، رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة بإلغ���اء المعام���الت الورقي���ة والعمل على تطبيق السياس���ة الخض���راء واالعتماد 
على نظام المراسالت اإللكتروني، وفي إطار حرص اللجنة األولمبية المستمر على مواكبة 
أح���دث التقني���ات الحديث���ة ف���ي الخدم���ات المقدم���ة لالتح���ادات الرياضية، أطلق���ت دائرة 
تقني���ة المعلومات نظ���ام “معامالت” وهو نظام مركزي مط���ور إلدارة المعامالت بين اللجنة 
األولمبي���ة واالتح���ادات يق���وم بتحويلها إلى عملي���ات الكترونية قام بإع���داده كال من زينب 

الموسوي محلل نظم حاسب آلي وعارف امتياز مهندس نظم معلومات.

ونظم���ت دائ���رة تقني���ة المعلوم���ات سلس���لة 
ممثل���ي  م���ع  المجدول���ة  االجتماع���ات  م���ن 
االتح���ادات الرياضي���ة بحضور مدي���ر دائرة 
االتحادات هش���ام البلوشي لشرح أهم مزايا 
هذا النظام وتطبيقاته وكيفية اس���تخدامه، 
حي���ث يهدف النظام إلى زيادة كفاءة العمل 
وإنهاء عملي���ة اس���تخدام األوراق، وبرمجة 
إج���راءات العمل وطلبات االتحادات، وتتبع 

المعام���ات من خ���ال حالة الطل���ب، وإدارة 
للمعلوم���ات  المرك���زي  والتخزي���ن  الوق���ت 

وتوفير تقارير شاملة.
وقدمت الموس���وي ش���رحا مفصا عن س���ير 
إج���راء المعامات والتي تبدأ من االتحادات 
تج���اه دائرة الش���ئون الرياضي���ة والتي تقوم 
بدورها بإرسال المعاملة إلى مختلف إدارات 
ودوائ���ر اللجنة األولمبي���ة ذات االختصاص، 

كما تحدثت بالتحديد عن المعامات المالية 
المرتبط���ة وفق���ا لألبواب الخمس���ة للميزانية 
والخدمات غير المالي���ة لنظام إدارة العماء 
مث���ل طل���ب اس���تخدام المنش���آت الرياضي���ة 
التابع���ة ل���وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
واستخراج التأشيرات وطلب اإلجازات من 

مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكدت الموس���وي خال ش���رحها ب���أن نظام 
ف���ي  سيس���هم  الجدي���د  المعام���ات  إدارة 
تحسين جودة الخدمات التي تقدمها اللجنة 
األولمبي���ة بص���ورة أكب���ر م���ن الس���ابق وه���و 
يتماشى مع التوجيهات الرامية إلى التقليل 
م���ن اس���تخدام األوراق وتس���هم ف���ي توفير 
الوق���ت والجه���د، مش���يرة إل���ى أهمي���ة إلمام 

جمي���ع االتح���ادات بتلك الخط���وات لتحقيق 
أكبر قدر من االستفادة خصوصا وأن النظام 
الجدي���د يه���دف ف���ي المق���ام األول واألخي���ر 
إل���ى تحقيق رضى العماء وه���م االتحادات 
الرياضي���ة، مؤك���دة اس���تعداد الدائ���رة لتلقي 
أي استفس���ارات اضافي���ة تتعلق باس���تخدام 

النظام بما يحقق المصلحة العامة للجميع.

هذا وقد حظي النظام الجديد بإشادة  «
واسعة وارتياح من قبل ممثلي 

االتحادات الرياضية والذين عبروا 
عن سعادتهم الكبيرة بتطبيق هذا 

النظام والذي يحقق العديد من المزايا 
التي ستسهم في تعزيز جودة العمل 

اإلداري وسرعة إنجاز المعامات.

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

األولمبية تطلق نظام “معامالت” لالتحادات الرياضية

من لقاء دائرة تقنية المعلومات وممثلي االتحادات الرياضيةعارف امتياز زينب الموسوي

االتحاد اآلسيوي للرمايةضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تدع���و اللجن���ة األولمبية البحرينية كافة الوزارات والهيئات الحكومية وش���ركات ومؤسس���ات القطاع الخاص 
الت���ي ح���از موظفوها أو منتس���بوها على المرك���ز األول أو الميدالية الذهبية في ع���ام 2018 )عام الذهب فقط( 

ف���ي المج���ال الرياضي أو الثقافي أو العلمي أو األدبي أو أي مجال آخر للتواصل مع اللجنة األولمبية، على 
أن تقوم الجهة بإرسال ما يثبت حصولها على المركز األول في عام )الذهب فقط( وإرفاق كافة البيانات 
ذات العالقة وذلك تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحصر جميع أصحاب 

اإلنجازات.

المقص����ود  ب����أن  اللجن����ة األولمبي����ة   وتفي����د 
ه����و  الذهبي����ة  والميدالي����ة  األول  بالمرك����ز 
مملك����ة  باس����م  تتحق����ق  الت����ي  اإلنج����ازات 
البحرين س����واء ف����ي البط����والت والفعاليات 
اإلقليمي����ة والقاري����ة والدولي����ة التي اقيمت 
خارجه����ا أو داخله����ا، ولي����س المقصود الفوز 
بالمرك����ز األول ف����ي المس����ابقات والدوريات 
األلع����اب  لمختل����ف  االعتيادي����ة  المحلي����ة 
ف����ي  الداخلي����ة  والمس����ابقات  الرياضي����ة 

مختلف المجاالت األخرى.
 وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

ق����د أطل����ق ش����عار “ع����ام الذهب فق����ط” على 
العام الجاري 2018 بهدف تحفيز وتشجيع 
الرياضيين عل����ى التميز والعط����اء وتحقيق 
اإلنجازات المشرفة باسم الوطن، كما شمل 
ذل����ك الش����عار جمي����ع ش����باب البحري����ن ممن 
حقق����وا إنج����ازات ف����ي مختل����ف المج����االت 
األخ����رى انطاقا من اهتمام س����موه بازدهار 
الحركة الش����بابية والرياضي����ة في آن واحد 
لما يش����كانه من ركيزة أساس����ية في الدفع 
بمس����يرة التنمية في المملكة وبهدف شحذ 
هم����م الش����باب ودفعه����م لابت����كار والنج����اح 

والتميز، وهو ما أدى 
إلى تحقيق سلسلة من اإلنجازات الرياضية 
والمهني����ة  واألدبي����ة  والثقافي����ة  والعلمي����ة 
ألبن����اء الوط����ن الذي����ن اس����تلهموا من ش����عار 
التح����دي والمثاب����رة.   “الذه����ب فق����ط” روح 
ويمك����ن لجميع أصحاب اإلنجازات ارس����ال 
بياناتهم ومعلوماتهم عبر اإليميات التالية 
smohammed@boc.bh salshaaban@
boc.bh أو هات����ف رق����م 17176663، عل����ى 
أن يك����ون ي����وم الخمي����س المقب����ل 8 نوفمبر 

آخر موعد لتسلم البيانات.

أك���د رئي���س االتحاد اآلس���يوي للرماية الش���يخ علي ب���ن عبدهللا آل خليف���ة  أن إقامة 
بط���والت الرماية بش���كل منتظم ومس���تمر ل���ه دور كبير في تطور ه���ذه الرياضة على 
الصعيد القاري ويسهم بتحقيق األهداف التي وضعها مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي 
للرماي���ة الت���ي تترك���ز ف���ي ب���روز الرماية اآلس���يوية ف���ي جمي���ع البط���والت والمحافل 

العالمية واألولمبية.

ج���اء ذل���ك خ���ال تصري���ح معالي���ه ف���ي 
اآلس���يوية  للبطول���ة  الرس���مي  االفتت���اح 
الثامن���ة لرماية األطباق الطائرة والحادية 
والت���ي  اله���واء  ضغ���ط  ألس���لحة  عش���ر 
تحتضنه���ا دول���ة الكوي���ت حت���ى 11 م���ن 
ش���هر نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من 
مختل���ف دول آس���يا. وق���ال الش���يخ عل���ي 
ب���ن عبدهللا آل خليفة إن اس���تضافة دولة 
الكوي���ت الش���قيقة لمنافس���ات البطولتين 
يؤكد حرص أشقائنا الكويتيين المشاركة 
في نجاح أنش���طة وفعالي���ات الرماية في 
الق���ارة اآلس���يوية، مؤك���دا ب���أن ه���ذا ليس 
بغري���ب على دولة الكويت التي س���اهمت 

بشكل كبير في هذا النجاح في المناسبات 
الماضية.

وتوجه الش���يخ علي بن عبدهللا آل خليفة 
بجزي���ل الش���كر إل���ى صاحب الس���مو أمير 
دولة الكويت الش���يخ صباح األحمد وولي 
العهد سمو الشيخ نواف األحمد والرئيس 
الش���رفي لاتحادين اآلس���يوي والكويتي 
للرماي���ة الش���يخ س���لمان الحم���ود ورئيس 
دعي���ج  والكويت���ي  العرب���ي  االتحادي���ن 
العتيب���ي، عل���ى اس���تضافة دول���ة الكويت 
نخب���ة  تض���م  الت���ي  اآلس���يوية  للبطول���ة 
م���ن أبط���ال الرماية ف���ي الق���ارة الصفراء، 
مجم���ع  تحتض���ن  الكوي���ت  أن  موضح���ا 

الش���يخ صباح األحم���د األولمب���ي للرماية، 
المجه���ز عل���ى أعل���ى المس���تويات، والذي 
الكويتي���ة  للرماي���ة  نقل���ة نوعي���ة  أح���دث 
بفض���ل الجه���د الكبي���ر الذي قدمه الش���يخ 
التوفي���ق  كل  متمني���ا  الحم���ود،  س���لمان 
والنج���اح لجمي���ع المش���اركين م���ن الرماة 
اآلسيوية بتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

 الشيخ علي بن عبدالله 

فق��ط” الذه��ب  “ع��ام  ف��ي  األول  المرك��ز  حقق��وا  اللعب��ةلم��ن  تطوي��ر  تدع��م  عبداهلل:المس��ابقات  ب��ن  عل��ي 

افتتاح آسيوية الرماية الثامنةتسجيل بيانات أصحاب اإلنجازات
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يدخل النجمة النهائي باستقرار فني في ظل وجود المدرب  «
الوطني مشعل تركي على رأس الجهاز الفني للموسم الثالث 

على التوالي، وهو ما يصب في مصلحة الفريق، فيما يضم 
النجمة مجموعة من عناصر الخبرة ويتميز بالقوة في االرتكاز 

سواء في الهجوم السريع أو الصد حيث يوجد حسن جعفر 
وحسين الجشي مع صانع األلعاب عماد سلمان والليبرو 

صادق هرونة وضارب مركز 4 محمود عبدالواحد والمحترف 
البرازيلي “كاراشوك رودريغيز” الذي يجيد اللعب بمركز 2 و4 

فيما سيغيب عن الفريق حسن ضاحي الذي أجرى عملية 
جراحية مؤخرا. ويطمح النجمة أن يكون هذا األلقاب بوابة 

للعودة إلى معانقة األلقاب بعد فوزه ببطولة الدوري في 
الموسم قبل الماضي.

النجمة.. العودة لأللقاب

حسن علي

يسعى المدرب البرازيلي “لوشيانو” إلثبات ذاته مع  «
داركليب خصوصا وأن تعيينه على رأس الجهاز الفني 

يعتبر مؤقتا وليس دائما لحين التعاقد مع مدرب 
بصورة نهائية حيث استقطب داركليب “لوشيانو” 

للعمل مدربا للفئات السنية.

يمتلك المدرب العديد من العناصر المتميزة في  «

مقدمتهم صانع األلعاب الخبير محمود حسن وضاربا 
االرتكاز حسن عباس وايمن عيسى مع ضارب مركز2 

حسين خليل والليبرو علي خير الله ويغيب عن الفريق 
محمود عبدالواحد الذي انتقل للنجمة ومحمد يعقوب 

المرتبط مع المنتخب مع احتمال مشاركته متى ما 
ارتأى المدرب أهمية ذلك.

داركليب.. إثبات الذات للمدرب

فريق النجمة للكرة الطائرةفريق داركليب للكرة الطائرة



 أس����دل الستار يوم الس����بت الماضي على مواجهات الجولة الخامسة من الدور األول 
لمنافس����ات مس����ابقة دوري ناص����ر بن حم����د الممتاز لكرة القدم، والذي ش����هد اس����تمرار 
الرفاع في صدارة سلم الترتيب ب12 نقطة بعد فوزه على البديع بنتيجة 1-4، وتقدم 

النجم����ة للمرك����ز الثان����ي برصيد 9 نق����اط بعد فوزه عل����ى الحالة بنتيجة 3-4.  وش����هدت 
الجول����ة صح����وة محرقاوية بعد الفوز على الرفاع الش����رقي الذي تج����رع اولى الهزائم 
ف����ي المس����ابقة، وذلك بنتيج����ة 1-2، ليرفع المحرق رصيده إل����ى النقطة 7 ويتقدم نحو 
المركز الس����ادس. ويحتل الش����باب المركز الس����ابع برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع الحد 

الذي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط وبفارق األهداف عن الرفاع الشرقي صاحب 
المرك����ز الراب����ع. بينما نجح المنامة من تجاوز المالكية بنتيج����ة 0-3، ليرفع رصيده إلى 
النقط����ة الثامنة، وبقى المالكية على رصيده الس����ابق ب3 نق����اط متذيال للترتيب العام 

لفرق المسابقة.

صدارة مستمرة للرفاع... والمحرق صحوة المصالحة
ال��م��م��ت��از ح���م���د  ب����ن  ن����اص����ر  دوري  م����ن  ال���خ���ام���س���ة  ال����ج����ول����ة  خ����ت����ام 

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية:

أقيم يوم الجمعة الماضي بمقر االتحاد البحريني لرفع األثقال بأم الحصم الفحص الفني لالعبي المنتخب الوطني استعدادًا 
للمشاركة في أقوى بطوالت بناء األجسام بطولة العالم لألساتذة والتي من المقرر أن تقام منافساتها في إسبانيا في الفترة 

من 6 وحتى 11 من شهر ديسمبر المقبل.

 وأقي���م الفحص الفني بحضور س���لطان 
الغان���م رئي���س اتح���اد غ���رب آس���يا لبناء 
األجسام واللياقة البدنية، رئيس االتحاد 
البحريني لرفع األثقال، وبحضور جاسم 
بورش���يد أمي���ن س���ر االتح���اد البحرين���ي 
لرف���ع األثقال رئي���س لجنة رياض���ة بناء 
األجس���ام وأعض���اء اللجن���ة عب���د الهادي 
علي جاس���م، وعبد العظيم علي حس���ن، 
أش���كناني  الفرس���اني، ويوش���ع  وط���ارق 

وسيد نضال سلمان.
 وأك���د الغان���م ف���ي بداي���ة حديث���ه م���ع 
الالعبي���ن أن اش���ادة ممثل جالل���ة الملك 
لألعمال الخيرية لشؤون الشباب رئيس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة خالل 
األس���بوع الماض���ي عبر مختلف وس���ائل 
الصحاف���ة واالعالم باتح���اد رفع األثقال 
وانجازات���ه وبما يحقق���ه الالعبون وثقة 
س���موه بق���درة الالعبي���ن والالعبات على 
تحقيق المزيد وحثه لهم إنما يعد وسام 
فخر واعتزاز نضعه على صدورنا جميعًا 
م���ن قائد المس���يرة الش���بابية والرياضية 
بالمملكة، حيث أن اهتمام سموه بجميع 
الرياض���ات عمومًا ورياض���ة رفع األثقال 
وبن���اء األجس���ام خصوص���ًا إنم���ا يوجب 
علينا مضاعف���ة جهودنا لتقدي���م المزيد، 
ونح���ن أمام مش���اركة رياضي���ة خارجية 

هام���ة ف���ي أق���وى بط���والت العال���م لبناء 
األجس���ام، وأن���ا الي���وم أق���ف أم���ام نخبة 
والمخضرمي���ن  األبط���ال  الالعبي���ن  م���ن 
القادرين على تمثيل وطنهم خير تمثيل، 
نح���ن جميع���ًا نعم���ل م���ن أج���ل تش���ريف 
المملكة ورفع اس���مها وعلمها عاليًا، ثقتنا 
كبي���رة بالالعبين الذي���ن يبذلون مجهود 
جب���ار ف���ي ه���ذه الفت���رة، وجمي���ع أف���راد 
أس���رة اتحاد رفع األثق���ال عليهم واجب 
يوازي واجب الالعبين في توفير أفضل 

األجواء لهم من جميع النواحي”.
الكبي���رة  الغان���م عل���ى الجه���ود   وأثن���ى 
الالعبي���ن  يبذله���ا  الت���ي  والمضاعف���ة 
اس���تعدادًا لبطولة العالم لبناء األجس���ام 

للماس���ترز بإسبانيا شهر ديس���مبر القادم، 
مش���يدًا بالتطور الكبير في مس���توياتهم 
الفني���ة والبدني���ة ومش���يدًا ف���ي الوق���ت 
الفني���ة  اللجن���ة  أعض���اء  بجه���ود  نفس���ه 
الذي���ن حرصوا ومازال���وا يحرصون بكل 
عناي���ة واهتمام عل���ى تلبي���ة احتياجات 
وح���ث  الدائ���م،  وتوجيهه���م  الالعبي���ن 
الغان���م الجميع على مواصلة هذا العطاء 
وتحقي���ق م���ا يتطل���ع إلي���ه الجمي���ع ف���ي 

المشاركة العالمية القادمة.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

الغانم: إشادة ناصـر بـن حمـد وسـام فخـر

صورة جماعية 

إجراء الفحص 
الفني لالعبي 

منتخب بناء 
األجسام استعداًدا 

للبطولة العالمية
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 وأبدت اللجنة الفنية اعجابها وارتياحها الكبيرين لمستوى استعداد وجاهزية  «
الالعبين للبطولة العالمية لالساتذة والتي سيشارك في منافساتها كل من 

الالعبين األبطال هشام اسماعيل، محمد صباح، عبدالواحد العصفور، عرفات 
يعقوب، علي الخياط، نادر مال الله وفي فئة الكالسيك بناء أجسام سيد حمزة 
الحسيني وطاهر سلمان، وحث أعضاء اللجنة الالعبين على تقديم أفضل ما 

لديهم في البطولة المنتظرة والتي بدأ االعداد لها منذ وقت مبكر خصوصًا أنها 
تأتي في عام “الذهب فقط”.

 أكد العب المحرق عبدالرحمن  «

األحمدي أن فريقه لعب مباراة قوية 

وصعبة أمام فريق الرفاع الشرقي 

“القوي”.

 وأشار عبدالرحمن األحمدي إلى أن  «

فريقه دخل المباراة بعد الخسارة في 

اللقاء الماضي أمام فريق الحد، مبينا 

أن المحرق كان يحتاج إلى تحقيق فوز 

يعيد المعنويات.

 وأوضح عبدالرحمن األحمدي الشهير  «

ب”ميسي” أن الثقة كانت موجودة في جميع الالعبين والفريق ككل في 

العودة بنتيجة المباراة، رغم التأخر بهدف، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل 

بالنسبة للمحرق.

 وقدم عبدالرحمن األحمدي شكره لجماهير فريقه التي آزرت المحرق خالل  «

المباراة، مشيرا إلى أنها ساندت الفريق طوال 90 دقيقة، ومؤكدا أن الفريق 

سيظهر بصورة أفضل خالل المباريات المقبلة.

 قال العب فريق البديع علي النوبي بعد خسارة  «
فريقه مع الرفاع: “إن الفريق قدم مستوى 

جيد في هذه المواجهة، ولعب بكل واقعية 
فقا إلمكانياته. فهذه المباراة سنتعلم منها 

الكثير من اجل العودة للمسار الصحيح، ونعد 
الجمهور واإلدارة بتقديم األفضل في المباريات 

القادمة”.

 قال العب فريق الرفاع حمد شمسان: “في البداية  «
أبارك لمجلس إدارة النادي والالعبين والجهازين 
الفني واإلداري وجميع جماهير الرفاع هذا الفوز، 

وحظا أوفر للبديع في المباريات القدام. الالعبون 
قدموا أداء قويا في هذه المباراة ونجحوا في 
تحقيق هذا االنتصار. فالقادم سيكون افضل 

وطموحنا حصد لقب المسابقة”.

  قدم رئيس جهاز كرة القدم بنادي  «
الرفاع الشرقي محمد البوعينين 

التبريكات لفريق المحرق بعد 
الفوز على فريقه بنتيجة )2-1(، 

ضمن الجولة 5 من دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لكرة القدم، متمنيا 

حظا أوفر لفريقه خالل المباريات 
المقبلة.

 وأكد محمد البوعينين أن فريق  «
الرفاع الشرقي لم يستثمر 

أفضليته خالل الدقائق العشر 
األخيرة من زمن المباراة، مشيرا إلى 

أن العبي فريقه أضاعوا العديد من الفرص السانحة للتهديف خالل 
الحصة الثانية، ومبينا أن حال كرة القدم يسير بهذا األمر، خصوصا 

وأن إضاعة الفرص وعدم استثمارها تعني استقبال األهداف.

 وأشار رئيس جهاز كرة القدم بنادي الرفاع الشرقي محمد  «
البوعينين إلى أن فريقه بهذه النتيجة تعرض للخسارة األولى في 

الدوري، مقدما اعتذاره لجماهير الرفاع الشرقي، وواعدا إياهام 
بالظهور على نحو أفضل خالل الجوالت المقبلة.

 نعدهم بتقديم األفضل فوز معنوي

 قدمنا أداء قويا

 عدم استثمار الفرص

عبدالرحمن األحمدي

علي النوبي

علي النوبي

محمد البوعينين

 طاقم تحكيم مباراة المنامة والمالكية مع قائدي الفريقين

 من لقاء المنامة والمالكية

 قال مدرب  «
فريق 

المالكية 
المدرب 
الوطني 

أحمد صالح 
الدخيل: 

“طبعا 
الفريق 

في نسق 
تصاعدي إلى مباراة الرفاع، ولكن شهدت 

مباراتنا أمام المنامة أخطاء عديدة، وذلك 
لنقص الخبرة لدى العبينا. فالخسارة 
ليست نهاية كل شيء فهذا حال كرة 

القدم، لدينا فرصة لتصحيح األمور 
والعودة مجددا للمنافسة، فطموحنا 

الخروج بنتائج إيجابية في المباريات 
القادمة”.

 قال رئيس جهاز الكرة بنادي المنامة  «
أحمد جواهري: “3 نقاط مهمة في مشوارنا 
بالمسابقة، خاصة وأن جميع فرق الدوري 
تسعى لحصد النقاط من مباريات القسم 

األول، وفوزنا على المالكية ما هي إال 
بداية هذا الحصاد نحو األفضل في هذه 

المسابقة”.

 أخطاء عدة

 3 نقاط مهمة

أحمد صالح الدخيل

أحمد جواهري

سلمان بن إبراهيم يشيد بالمواهب الجديدة
ه����ن����أ ال����س����ع����ودي����ة ب���ل���ق���ب ك�������أس آس�����ي�����ا ل���ل���ش���ب���اب

هن���أ رئيس االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم النائب األول لرئي���س االتحاد الدولي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المنتخب السعودي بمناسبة فوزه ببطولة 
كأس آس���يا للش���باب ) تحت 19 عاًما( التي اختتمت منافس���اتها مس���اء اليوم )األحد( 

ا. في أندونيسيا بثالثة أسابيع من التنافس الكروي المثير بين 16 منتخًبا آسيويًّ

 واعتب���ر الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل 
خليفة إنجاز المنتخب الس���عودي تجسيًدا 
لمكانة كرة القدم الس���عودية على الس���احة 
القارية وإنعكاس���ًا لجه���ود اإلتحاد المحلي 
المنتخ���ب وترجم���ًة  وإع���داد  رعاي���ة  ف���ي 

لعط���اء أفراده على امتداد مراحل البطولة 
وصوالً إلى التتويج باللقب.

 وثّم���ن رئي���س االتح���اد اآلس���يوي العط���اء 
الس���خي الذي قدم���ه المنتخبان الس���عودي 
والكوري الجنوبي خ���الل المباراة النهائية، 

مبيًن���ا أنهم���ا نجحا في عكس ص���ورة فنية 
طيب���ة ومليئ���ة بالتنافس الش���ريف والروح 

الرياضية العالية من كال المنتخبين.
 كم���ا وّج���ه رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة 
القدم التهاني لمنتخبات: السعودية وكوريا 
الجنوبي���ة وقط���ر واليابان بمناس���بة تأهلها 
إلى نهائيات كأس العالم للش���باب تحت 20 
عاًما التي س���تقام الع���ام المقبل في بولندا، 
مؤك���ًدا أن تلك المنتخب���ات نجحت بفضل 
إرادتها الصلبة ومستوياتها الفنية المميزة 

ف���ي التأهل للدور قبل النهائي لكأس آس���يا 
وحجز مقاعدها في كأس العالم، معرًبا عن 
ثقت���ه بق���درة تل���ك المنتخبات عل���ى تمثيل 
القارة اآلس���يوية بصورة طيبة في الحدث 

العالمي المقبل.
 ونّوه الش���يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
بم���ا أفرزته بطولة كأس آس���يا من مواهب 
ش���ابة س���تمثل واجهة المس���تقبل المشرق 
لك���رة الق���دم اآلس���يوية داعًي���ا االتح���ادات 
األهلي���ة في القارة اآلس���يوية إلى مواصلة 

منتخباته���ا  لرف���د  المواه���ب  تل���ك  رعاي���ة 
الوطنية في المنافسات المقبلة.

 وأكد رئيس االتحاد اآلسيوي أهمية إعداد 
المنتخب���ات اآلس���يوية المتأهل���ة إلى كأس 
العالم للشباب مبكًرا من أجل تمثيل القارة 
اآلس���يوية خي���ر تمثي���ل ف���ي االس���تحقاق 
العالم���ي المنتظ���ر وتحقي���ق النتائ���ج الت���ي 
تلب���ي تطلع���ات جماهي���ر الك���رة اآلس���يوية 
وتثبت عل���ى أرض الواقع قدرة منتخباتها 

الشيخ سلمان بن إبراهيمعلى التطور في مختلف المحافل.
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يستضيف معرض البحرين الدولي للطيران 10000 طالب من مختلف مدارس البحرين في المعرض العام المخصص 
للجمهور، على هامش معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، والذي يقام تحت رعاية عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، وفي إطار التعاون المش���ترك بين وزارة المواصالت واالتصاالت 
ووزارة التربية والتعليم إلعطاء فرصة ل� 10000 طالب لحضور المعرض؛لالس���تمتاع بالبرامج الترفيهية المش���وقة 
ومشاهدة العروض الجوية المبهرة التي ستصاحب معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في المنطقة المخصصة 
للجمه���ور، إذ ت���م تخصي���ص يومي األربعاء والخميس الموافق 14 - 15 نوفمب���ر الجاري لطالب المدارس الحكومية 

والخاصة من مختلف الفئة العمرية.

وزي���ر  ص���رح  المناس���بة  وبه���ذه 
كم���ال  واالتص���االت  المواص���ات 
أحم���د ونائ���ب رئيس اللجن���ة العليا 
المنظم���ة لمع���رض البحرين الدولي 
للطي���ران قائ���ا “انطاق���ا م���ن مبدأ 
الش���راكة المجتمعي���ة، ف���إن الوزارة 
تح���رص على التعاون م���ع مختلف 
إيمان���ا  وال���وزارات  القطاع���ات 
منه���ا بأهمي���ة العم���ل المش���ترك في 
الم���دارس، وتأت���ي  خدم���ة ط���اب 
ه���ذه المش���اركة ف���ي إط���ار الجهود 
الت���ي تبذلها اللجن���ة العليا المنظمة 
لمع���رض البحرين الدول���ي للطيران 
برئاس���ة الممث���ل الش���خصي لجالة 

المل���ك رئيس اللجنة العليا المنظمة 
س���مو الش���يخ عبدهللا ب���ن حمد آل 

خليفة وتوجيهات سموه.
مع���رض  “يعتب���ر  الوزي���ر  وأض���اف 
 2018 للطي���ران  الدول���ي  البحري���ن 
المعرض األس���رع نموا ف���ي منطقة 
الش���رق األوس���ط، حي���ث س���يكون 
مركزا لتجمع أبرز الشركات العالمية 
والمس���ؤولين  الش���خصيات  وكب���ار 

في قطاع الطيران”.
يذك���ر أن���ه س���تتوفر ف���ي المنطق���ة 
القري���ة  للجمه���ور  المخصص���ة 
أجه���زة  إل���ى  باإلضاف���ة  التراثي���ة 
تق���دم  ألع���اب  ومنطق���ة  المح���اكاة 
فيه���ا عروض س���حرية ومس���ابقات 
إل���ى  باإلضاف���ة  ممتع���ة  وألع���اب 
ع���رض الفرس���ان وح���رب النج���وم 
الحدي���دي  والرج���ل   )Star Wars(
)Iron Man( وش���خصيات “ديزن���ي” 

المفضلة.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

10 آالف طالب بمعرض الطيران
وزي����ر ال���م���واص���ات ي��ؤك��د أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��م��ش��ت��رك م���ع ال��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة

استقبال أول سفينة للموسم السياحي
س��ائ��ح  600 ي���ف���وق  م����ا  م��ت��ن��ه��ا  ع���ل���ى  ت��ح��م��ل  ال����ب����اخ����رة 

أعلنت هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض عن بدء موس���م البواخر الس���ياحية 
المتجهة إلى المملكة مع باخرة آزامارا الس���ياحية، التي تسيرها شركة آزامارا 
كويس���ت البحري���ة. وقد رس���ت باخ���رة آزامارا مع بداية ش���هر نوفمب���ر الجاري، 

وتحمل على متنها ما يفوق 600 سائح من جنسيات مختلفة.

وق���د حظ���ي الس���ياح بجول���ة ف���ي أبرز 
معال���م البحري���ن المعاص���رة والقديم���ة 
للتع���رف عن قرب عل���ى تاريخها مثل: 
حلبة البحرين الدولية وشجرة الحياة، 
ومرك���ز الجس���رة للحرفيي���ن، ومتحف 
الفات���ح،  وجام���ع  الوطن���ي  البحري���ن 

وسوق المنامة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الش���يخ 
“نح���ن  خليف���ة  آل  حم���ود  ب���ن  خال���د 
البواخ���ر  موس���م  بانط���اق  س���عيدون 
السياحية القادمة إلى المملكة ونتطلع 
الس���تقبال المزي���د م���ن الس���فن خ���ال 
الفت���رة القادم���ة، حيث يس���هم وصول 

مثل ه���ذه المجموعات الس���ياحية في 
تنش���يط قطاع���ات المملك���ة المختلف���ة 

وبالخصوص الحرفيين المحليين”.
وأضاف “نثّمن الجهود المش���تركة بين 
الجه���ات الحكومي���ة والعاملي���ن ضمن 
المكات���ب الس���ياحية في تس���هيل كافة 
إجراءات السفر للركاب والحرص على 
منحه���م تجربة س���فر سلس���ة ومتميزة 
ف���ي مين���اء خليف���ة م���ا يعك���س صورة 
مش���رفة ع���ن البحري���ن كوجه���ة تمت���از 
بضيافته���ا األصيل���ة، كم���ا تس���هم ه���ذه 
الرح���ات في التعريف بتاريخ المملكة 

تسهيل كافة إجراءات السفر للركابوثقافتها”.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن اختتام فعاليات مهرجان البحر الذي 
ُاقيم في المنطقة المحاذية للمرفأ البحرين المالي، وذلك بحضور أكثر من 24 ألف 

زائر من المواطنين والمقيمين والسواح.

اش���تمل المهرج���ان كذلك عل���ى مجموعة 
من األنش���طة المتنوعة كمنطقة األلعاب، 
االفتراض���ي،  الواق���ع  ق���ارب  ومغام���رة 
والمتح���ف، وحوض األس���ماك إلى جانب 
“قرية الصيادي���ن التراثية” التي تضمنت 
والح���رف  للمه���ن  مخصص���ة  أكش���اك 

التقليدية المرتبطة بالبحر.
واس���تمتع ال���زوار كذل���ك بع���روض الفرق 
الش���عبية، وتجربة األطعمة الشهية التي 
قدمه���ا أكث���ر م���ن 20 م���ن باع���ة األطعمة 

المشاركين في المهرجان.
وقدم���ت ه���ذه النس���خة م���ن المهرج���ان 
تجرب���ة ترفيهي���ة وتعليمي���ة فري���دة م���ن 
نوعه���ا مع المزيد م���ن المفاهيم الجديدة 

للصغ���ار والكب���ار منه���ا: ج���والت القوارب 
ف���ي خلي���ج البحري���ن، وع���رض مراك���ب 
الجيتس���كي، باإلضاف���ة إل���ى الرياض���ات 
وس���باقات  التجدي���ف،  مث���ل  المائي���ة 

القوارب.
وبهذه المناس���بة، قال الرئي���س التنفيذي 
والمع���ارض  للس���ياحة  البحري���ن  لهيئ���ة 
الشيخ خالد بن حمود آل خليفة “ُيسعدنا 
نم���و  ع���ام  كل  ف���ي  نش���هد  أن  ويس���رنا 
“مهرجان البحر” وتطوره، حيث ش���هدت 
نس���خة ه���ذا الع���ام حض���ور م���ا يزيد عن 
24000 زائر، أي بزيادة قدرها 26 % عن 
الع���ام الماضي، وذلك من مختلف الفئات 
العمرية، من داخل وخارج المملكة الذين 

اس���تمتعوا بالعروض المتنوعة، وشهدوا 
انصه���ار تكنولوجيا المس���تقبل مع أصالة 

الماضي في بوتقة الحاضر”.
وأض���اف قائ���اً “ح���رص المهرج���ان، منذ 
نس���خته األولى، على االحتف���اء بالعاقة 
التاريخي���ة الممي���زة الت���ي ربطت س���كان 

العص���ور،  م���ر  عل���ى  بالبح���ر  البحري���ن 
واس���تعراض آخر التقني���ات الحديثة في 
مج���ال الس���ياحة البحري���ة م���ن أنش���طة 
ورياض���ات مائي���ة، إلى جان���ب المبادرات 
الت���ي أطلقته���ا هيئ���ة البحرين للس���ياحة 
والمع���ارض لإلس���هام ف���ي تنش���يط ه���ذا 

القطاع السياحي الحيوي في المملكة.”
ويه���دف “مهرج���ان البح���ر” إل���ى تروي���ج 
المه���ن  تاري���خ  عل���ى  الض���وء  وتس���ليط 
بالبح���ر،  المتعلق���ة  البحريني���ة  والح���رف 
إضاف���ة إلى اس���تخدام التقنيات الرقمية 

المتطورة. 

ويأت���ي تنظيم هيئ���ة البحرين للس���ياحة 
ظ���ل  ف���ي  للمهرج���ان  والمع���ارض 
إس���تراتيجيتها الهادف���ة لتطوي���ر وتعزيز 
القط���اع الس���ياحي تح���ت ش���عار “بلدن���ا 
بلدكم”، والتي تساهم في تحقيق الرؤية 

االقتصادية للمملكة للعام 2030.

المنامة - بنا

مهرجــان البحــر يستقطــب 24 ألــف زائــر

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبلت شؤون الجنسية الجوازات 
واإلقام���ة، أم���س، بمين���اء خليفة أول 
باخ���رة س���ياحية “أزام���ارا كويس���ت” 
ضمن موسم البواخر السياحية للعام 
إل���ى  يس���تمر  وال���ذي   2019  -  2018

أواخر شهر مايو 2019 .
وتضمن���ت فعالية االس���تقبال عروضا 
للش���رطة،  الموس���يقية  للفرق���ة 
ومش���اركة ألفراد من خيالة الشرطة، 
الش���راكة  إس���تراتيجية  إط���ار  ف���ي 
مختل���ف  تتبناه���ا  الت���ي  المجتمعي���ة 

وكان���ت  الداخلي���ة.  وزارة  قطاع���ات 
ش���ؤون الجنسية الجوازات واإلقامة، 
ق���د قام���ت بتأهي���ل موظف���ي المنافذ 
الس���تقبال األعداد الكبي���رة من الزوار 
ب���كل  إجراءاته���م  إلنه���اء  والس���ياح، 
يسر وس���هولة إضافة إلى التسهيات 
المقدمة لموس���م البواخر الس���ياحية، 
الهادف���ة  اإلس���تراتيجية  ظ���ل  ف���ي 
لتطوي���ر وتعزي���ز القط���اع الس���ياحي 
والت���ي تس���اهم ف���ي تحقي���ق الرؤي���ة 

االقتصادية للمملكة 2030.

“أزامارا كويست” ترسو بميناء خليفة

االثنين
5 نوفمبر 2018 
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وزير المواصالت واالتصاالت

سيقدم عدد من أشهر أصحاب  «
العروض بمملكة البحرين، 

ومنهم مو زايد وبانه وديجي 
ليلى، أمتع العروض الموسيقية 

والترفيهية الرائعة طوال فترة 
معرض البحرين الدولي للطيران.
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إعداد: هبة محسن

تح���ت رعاي���ة الش���يخة ثاجبة بنت س���لمان آل خليفة، أطلق متج���ر “أفينتي باي بت���ول” للمصممة بتول محمد 
داداب���اي مجموع���ة ديوال���ي، والتي تضم تش���كيلة جديدة من المالب���س الفاخرة، وبحضور عدد من س���يدات 

األعمال والشخصيات.

الجدي���دة  المجموع���ة  وتض���م 
تش���كيلة من المالبس الكالسيكية 
والقص���ات العصرية الت���ي أنتجت 
ممي���زة  هندي���ة  أقمش���ة  م���ن 
بتطري���زات ذهبية دقيقة تلبي كل 
األذواق واألنم���اط. وتتن���وع بي���ن 
مالبس نس���ائية ورجالية، تتناسب 
مع الس���هرات الليلية والمناس���بات 

الخاصة والنهارية. 
وقالت المصممة بت���ول ان المتجر 
يق���وم بتوفي���ر تفصي���ل المالب���س 
لزبائنه في البحرين ودول الخليج 
العربي وتوصيل القطع الي منطقة 

في الخليج.
ف���ي  يق���ع  ال���ذي  المتج���ر  ويوف���ر 
مجم���ع جاليري���ا بالزن���ج، تصامي���م 
راقي���ة وفريدة، حي���ث تتم حياكة 
قب���ل  م���ن  الفاخ���رة  المالب���س 
مصممي���ن محترفي���ن قادمين من 

مختلف مناطق الهند.

ثاجبة بنت س��لمان ترعى االحتفال بحضور س��يدات األعمال

“افنيتي باي بتول” يطلق “ديوالي”

تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وتحت شعار “ال تترددي، 
الكش���ف المبك���ر حياة”، نّظ���م البنك األهل���ي المتحد يوما حاف���ال بفعاليات 
متعددة لموظفاته وموظفيه بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي والطرق 
الممكن���ة لتقلي���ل مخاطر اإلصابة ب���ه وأهمية إج���راء الفحوصات الدورية 

للكشف المبكر عن هذا المرض والتغلب عليه. 

وارت���دى موظف���و وموظف���ات البنك 
مالبس وش���ارات وردي���ة تعبيرا عن 
ه���ذا  بخط���ورة  ووعيه���م  تفاعله���م 
الم���رض وتضامنهم مع المصابين به 
والمتعافين من���ه، كما احتضن المقر 
الرئيس���ي للبنك ركن���ا خاصا احتوى 
عل���ى العدي���د م���ن الم���واد التثقيفية 
الغذائي���ة  المنتج���ات  جان���ب  إل���ى 
الصحي���ة، فيم���ا أطل���ق البن���ك أيضا 

حملة للتبرعات يذهب ريعها لصالح 
جمعية البحرين لمكافحة السرطان 
ودعم أنش���طتها المختلف���ة، كما قام 
لموظفات���ه  قس���ائم  بتقدي���م  البن���ك 
إلجراء الفحوص���ات الطبية الالزمة 
عل���ى  لتش���جيعهن  رمزي���ة  بأس���عار 
ه���ذا  ع���ن  المبك���ر  بالكش���ف  القي���ام 
المرض وذل���ك بالتعاون مع عدد من 

المستشفيات المحلية.

“األهلي المتحد” يحذر من السرطان

ف���ازت سلس���لة متاج���ر ومراك���ز التس���وق 
الرائ���دة “اللول���و” بجائ���زة أفض���ل عالم���ة 
تجاري���ة للعام في فئ���ة البيع بالتجزئة في 
حف���ل توزي���ع العالم���ة التجاري���ة العالمية 

لعام 2018. 
بتقيي���م  الس���نوي  الح���دث  ه���ذا  يق���وم 
العالمات التجارية من جميع أنحاء العالم 
م���ن خالل إج���راء من 3 خط���وات بما في 
ذلك تقييم العالم���ة التجارية والتصويت 
الس���وق  وأبح���اث  اإلنترن���ت  عب���ر  الع���ام 

االستهالكية.
وجاء تكريم “اللولو” ضمن احتفال خاص 
عقد أم���س في قص���ر “كينس���نجتون” في 
التنفي���ذي  المدي���ر  خالله���ا  تس���لم  لن���دن، 
لمجموعة اللولو أش���رف مسليام، الجائزة 
أصح���اب  منت���دى  رئي���س  م���ن  الكب���رى 
ريتش���ارد  العالم���ي  التجاري���ة  العالم���ات 
رول���ز، بحض���ور كبار رجال األعم���ال وكبار 

الشخصيات من جميع أنحاء العالم. 
وتعتبر جوائز العالمات التجارية العالمية 

ه���ي أعل���ى تقدي���ر يمن���ح لهيئ���ة أو عالمة 
تجاري���ة اعتراف���ا بما تعتمده الش���ركة من 
مس���توى متمي���ز ومب���ادرات مبتك���رة على 
مر الس���نين وتعتب���ر الجائزة منص���ة بارزة 
لتكريم حضور ومكانة العالمات التجارية 

على مستوى العالم.

وقال موسليام “انه من دواعي سرورنا  «
وفخرنا الشديد أن يتم اختيارنا كأفضل 
عالمة تجارية عالمية، وحقيقة أن هذه 

الجائزة تعتمد بشكل أساسي على 
المسح العام وآراء العمالء، يجعل هذه 

الجائزة أكثر قيمة بالنسبة لنا”.

أعلن���ت تس���هيالت البحرين عن موعد اقامة مهرجان الس���حب الكبير الس���ابع 
لحامل���ي بطاق���ات امتي���از االئتمانية، في نهاية ش���هر نوفمبر وبداية ديس���مبر 

على مدى 3 أيام.

من جانب���ه أكد مدير بطاقات االئتمان 
رس���ول  البحري���ن  تس���هيالت  بش���ركة 
العال���ي أن���ه س���يتم تخصي���ص الي���وم 
األول م���ن المهرج���ان وال���ذي يواف���ق 
29 نوفمب���ر للس���يدات حامالت بطاقة 
امتيازFor Her للس���حب على س���يارة 
وفخم���ة  قّيم���ة  جائ���زة  و50  فخم���ة 

للجمهور النسائي.
م���ن  العدي���د  األول  الي���وم  وس���يضم 
الفعاليات المتنوعة من ضمنها: عرض 
أزياء، عروض مكي���اج، تقليم األظافر 

وغيرها الكثير من المفاجأت. 
الثان���ي  اليومي���ن  ف���ي  س���يتم  فيم���ا 
ديس���مبر  و1  نوفمب���ر   30 والثال���ث 
أخ���رى  س���يارات   10 عل���ى  الس���حب 
فخم���ة من طراز “جي أي س���ي” لكافة 

حاملي البطاقة.
وأشار رس���ول إلى أنه س���يتم اإلعالن 
ب���اب  وفت���ح  التفاصي���ل  باق���ي  ع���ن 
التسجيل قريبًا عبر القنوات الرسمية 
االنس���تغرام  حس���اب  وه���ي  للش���ركة 
الهوات���ف  وتطبي���ق   imtiazcard@
الذكي���ة BCFC باإلضاف���ة إلى الموقع 

اإللكتروني للشركة.
وأك���د العال���ي أن الش���ركة تتوق���ع أن 
يش���هد الحض���ور الجماهي���ري ارتفاعًا 
عن العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع 
اعداد حاملي البطاقة، واالقبال الكبير 
عل���ى ه���ذه الفعالية من قب���ل العمالء، 
مش���يرًا إلى أن الش���ركة تسعد بتنظيم 
ه���ذا اللق���اء س���نويًا لتب���ادل اآلراء مع 
الزبائن لتحس���ين تجرب���ة العمالء في 

كافة المجاالت.
يج���در بالذك���ر أن العام الماضي ش���هد 
 ،GAC س���يارة   12 عل���ى  الس���حب 
بحض���ور أكثر م���ن 20 ألف من حاملي 

بطاقات امتياز.

 رسول العالي

المرموق��ة الفائ��ز بالجائ��زة  الوحي��د  “الهايب��ر مارك��ت”  ي��������������وم م������خ������ص������ص ل������ل������س������ي������دات
“اللولو” أفضل عالمة تجارية حاملو “امتياز”.. استعدوا للسحوبات
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أعلنت ش���ركة موترسيتي، الوكيل الحصري لسيارات شيري Chery في مملكة 
البحري���ن ع���ن توفير عروض ضمان تمتد لفترة 7 س���نوات على جميع موديالت 

.Chery 2019 شيري

العالم���ات  م���ن   Chery تعتب���ر ش���يري 
الصيني���ة الرائ���دة في قطاع س���يارات 
السيدان والسيارات متعددة األغراض 
SUV الت���ي الق���ت اهتمامًا واس���عًا في 
البحري���ن ومنطق���ة الش���رق األوس���ط، 
واس���عة  مجموع���ة  لتوفيره���ا  وذل���ك 
م���ن الس���يارات الت���ي تتمي���ز بتقنياتها 
المبتك���رة، قوتها وأس���عارها المناس���بة 

لمختلف العمالء.
وتش���مل هذه الحملة جمي���ع موديالت 

ش���يري Chery المتوف���رة حالي���ًا وهي، 
Arrizo 3 وArrizo 5 من فئة س���يارا ت 
 Tiggo و Tiggo 5 وTiggo 3 السيدان
7من فئة السيارات متعددة األغراض.  
إص���دارات  آخ���ر   Tiggo 7وحصل���ت
ش���يري Chery على الميدالية الذهبية 
االصط���دام  ح���االت  اختب���ارات  ف���ي 
 ،C-ECAP الصيني���ة المعروف���ة باس���م
فض���الً عن حصده���ا المرك���ز األول في 

.”Green Certification“ شهادة

“شيري” توفر 7 سنوات ضمان على موديالتها

“اإلثمار” يكرم قدامى الموظفين
ال���ب���ن���ك ي����ؤك����د ع���ل���ى أه���م���ي���ة االل������ت������زام ب�������روح ال���ف���ري���ق

أك���د بن���ك اإلثم���ار، بن���ك التجزئة اإلس���المي الذي يتخذ م���ن البحرين مق���رًا له، على أهمي���ة العمل الجماع���ي على مس���توى البنك وعلى 
المستوى المحلي واإلقليمي، وذلك خالل االحتفاء بإنجازات بعض موظفيه، حيث تعهد بمواصلة تركيزه على تحفيز وتشجيع العمل 

الجماعي في البنك. 

وخ����الل حديثه في الحفل الس����نوي لموظفي 
بنك اإلثمار والذي عقد في شهر اكتوبر بفندق 
الريتز كارلتون، أشاد الرئيس التنفيذي أحمد 

عبدالرحي����م بموظفي����ه معرب����ًا عن ش����كره لهم 
عل����ى إس����هاماتهم ف����ي البن����ك والت����ي امتدت 

لتشمل االقتصاد الوطني. 

يس����هم  مع����ًا  عملن����ا  “إن  عبدالرحي����م:  وق����ال 
مملك����ة  نج����اح  ف����ي  ه����ام  وبش����كل  مباش����رة 
البحري����ن كمرك����ز إقليم����ي للخدم����ات المالي����ة 

والمصرفية. وهذا عمل نفخر به جميعًا”. 
وخالل الحفل الذي حضره ما يزيد على 350 
م����ن موظفي البن����ك، بما في ذل����ك الموظفين 
المتعاقدين من خارج البنك والمتدربين، كرم 
عبدالرحيم الموظفين ذوي س����نوات الخدمة 
الطويلة وقدم لهم الش����كر بش����كل خاص على 

تفانيهم في العمل طوال هذه األعوام.
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تتفوق على زمالئك بفكرة مذهلة تقدمها.

كثرة الضغوط توّلد ما لم يكن في الحسبان.

عليك تدارك الوضع حتى ال تندم الحقا.

التعّرض ألشعة الشمس مهم جدا للبشرة.

ال تتسّرع لتحقيق األهداف التي رسمتها.

يمر هذا اليوم وسط أجواء من القلق.

للنشاط الفكري والجسدي مؤشرًا ايجابيًا.

تسمع أخبارًا جديدة تتعلق بمشروع مهم.

حاول أن تحّول السلبيات الى نجاحات.

الراحة والتفكير يساعد جديًا في حل المشاكل.

وضعك الصحي يبقيك في وضع مضطرب.

تتحمس إلطالق مشروع جديد وتبدو جاهزًا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 جيوش بروسيا 

بقيادة اإلمبراطور 
فريديريك الكبير 
تهزم جيوش 
فرنسا األكثر 
عددا وعدة في 
معركة روسباش خالل 

حرب األعوام السبعة بينهما.

عاد أحمد حلمي لتقديم 
البرامج من خالل “نجوم 
صغار”، والذي حقق حلمه 

بالعودة لبرامج األطفال 
التي بدأ بها مشواره 

الفني، ومن المفترض أن 
يشارك أيضا في بطولة 

فيلم جديد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

العبيدلي: الكتاب تشخيص لمجموعة من الظواهر المصاحبة للحداثة

قراءة في “الحداثة الممتنعة في الخليج العربي”

توق���ف الكات���ب عبيدل���ي العبيدلي في ع���دة محطات أثناء قراءته لكتاب أس���تاذ علم االجتماع الباحث باقر س���لمان النجار :”الحداثة الممتنعة ف���ي الخليج العربي.. 
تح���والت المجتم���ع والدول���ة”، أولها المزاوجة الناجح���ة التي صهرت في بوتقة واحدة الخطاب السياس���ي الناضج مع الخلفية العلمي���ة الرصينة، واالختيار الموفق 
للقضاي���ا الت���ي تثي���ر الجدل وإجابات جريئة على تس���اؤالت تبحث عن ردود، مع اس���تخدام جيد للغة األرقام لمخاطبة القارئ الع���ادي والمهني فيما وصفه )بوصلة( 

تهدي من يبحر في محيط مكونات المجتمع الخليجي المعاصر.

وتح���دث العبيدل���ي ف���ي منت���دى البحري���ن 
للكتاب ال���ذي أدارت حواره الكاتبة انتصار 
البناء بمركز عيس���ى الثقافي، مس���تنًدا إلى 
مجموعة من المحاور منها الهياكل البنيوية 
لمكونات المجتم���ع الخليجي، وهي تواجه 
عواص���ف ث���ورة االتص���االت والمعلوم���ات، 
ومس���تقبل االقتص���اد الخليجي في س���ياق 
تفرضه���ا  الت���ي  االقتصادي���ة  التح���والت 
قواني���ن العولم���ة، والمربع الذي س���يختاره 
الت���ي  الش���طرنج(  )رقع���ة  عل���ى  الش���باب 
سترس���مها التح���والت االجتماعية القادمة، 
لكنه اعتبر الكتاب كنسخة معاصرة تحول 
محتوياته إل���ى ما يعرف ب���� )انفوجرافيك( 

في عالم النشر اليوم.
ف���ي قراءت���ه، تنق���ل العبيدل���ي ف���ي ع���دة 
أب���واب، بدأه���ا بالب���اب األول، وه���و بع���ض 
والمجتم���ع،  الدول���ة  تح���والت  معض���الت 
والثان���ي )ولكم في العمالة األجنبية حياة(، 
والثالث )المرأة والمجتمع(، والرابع )التعليم 
ومعض���الت التنمية(، فيما الب���اب الخامس 
جاء تحت عنوان )الخليج وإرباك العولمة: 
تحوالت الناس والمكان(، والباب الس���ادس 

)الهوي���ة والجماع���ة(، وال���ذي اعتب���ره م���ن 
أكث���ر األبواب أهمي���ة في الكت���اب، ومع أن 
الق���راءة تمت بحضور لفي���ف من المهتمين 
أن  إال  الس���فر،  لدواع���ي  المؤل���ف  وغي���اب 
العبيدل���ي نظر إل���ى باب الهوي���ة والجماعة 
لما فيه من اس���تخالصات تستحق التعمن، 

م���ن بينها – على س���بيل المثال ال الحصر – 
خالصة المؤل���ف التي طرحها بجرأة، وهي 
أن الليبرالي���ة السياس���ية كم���ا االجتماعي���ة 
واالقتصادي���ة، ال يمك���ن له���ا أن تتجذر في 
المجتم���ع كحرك���ة اجتماعية مؤث���رة، ما لم 
تش���كل الجماعات األقل حظا في المجتمع 

من المنظور السياسي واالقتصادي، ولربما 
االجتماع���ي معين���ا أساس���يا له���ا، وم���ا ل���م 
تشكل الديمقراطية نسقا ثقافيا أصيال في 
المجتم���ع، تتمفص���ل حوله كل الممارس���ات 
والقناع���ات  والسياس���ية  االجتماعي���ة 
واالتجاه���ات الفكري���ة والثقافي���ة، وم���ا لم 
تمث���ل الطبق���ة الوس���طى باتس���اعها المعين 
الرافد األس���اس له���ذه الحركة، حينئذ فقط 
ال يستطيع النس���ق السياسي أو الجماعات 
السياس���ية المؤدلج���ة أن تأتي أو أن تتبنى 
للحري���ات  منافي���ة  وإج���راءات  مواق���ف 
المدنية مهما جاءت من األسباب والحجج.
وتط���رق العبيدل���ي إل���ى اس���تنتاج المؤل���ف 
تأسيًس���ا عل���ى هذا النس���ق أن دول���ة والية 
الفقي���ه ف���ي إي���ران م���ا ه���ي إال مصادف���ة 
تاريخي���ة غي���ر قابل���ة للتك���رار أو التحق���ق 
في مواقع األكثرية الش���يعية في المش���رق 
وذل���ك  بعضه���م،  تبناه���ا  وإن  العرب���ي، 
الختالف الس���ياقات الثقافية والسياس���ية 
مواق���ف  الخت���الف  له���ا  يخضع���ون  الت���ي 
المراج���ع الفقهية العربية ذاته���ا من الفكرة 

في الداخل الشيعي.

جانب من حضور المنتدى المحاضر العبيدلي ومدير الحوار انتصار البناء

اتهمت البحرينية ريم أرحمة بالكذب 
يس���تعرضون  الذي���ن  النج���وم  كل 
ش���رائها،  بع���د  الفاخ���رة  ممتلكاته���م 
مثيرة بذلك جدال واسعا عبر مختلف 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأشارت خالل اس���تضافتها ببرنامج 
النج���وم  بع���ض  “أّن  الس���يف”،  “ع 
يّدع���ون أّنه���م يمتلك���ون أش���ياًء هي 
به���دف  تخّصه���م؛  ال  الحقيق���ة  ف���ي 

اس���تقطاب المتابعي���ن م���ن الّش���باب، 
الذي���ن يصّدق���ون كّل م���ا يرونه على 

مواقع التواصل االجتماعي”.
أنه���ا ال  المتحدث���ة ذاته���ا  واعترف���ت 
تمتل���ك الم���ال ف���ي بع���ض األحي���ان، 
مضيف���ة: “تم���ر عل���ّي أي���ام م���ا عندي 
فل���وس، إال إذا غي���ري م���ا تم���ر علي���ه 
هذي الظروف..ممكن” بحسب موقع 

سلطانة اإللكتروني.

ريم أرحمة تثير الجدل
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 1789
الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على قانون المساواة بين المواطنين.

 1914

 بريطانيا تحتل قبرص بالتعاون مع فرنسا وتعلنان الحرب على الدولة العثمانية.

1937

 هتلر يعقد اجتماع سري يفصح فيه عن نيته تكوين مشروع.

1944
 مجموعة صهيونية تغتال الوزير البريطاني المقيم في فلسطين اللورد موين.

 1953
رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يستقيل من منصبه.
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ذهب العبيدلي في مواضع من قراءته التي تم توزيعها ضمن كتيب  «
في المنتدى إلى أن المؤلف النجار شخص مجموعة من الظواهر 

المصاحبة لهبوب رياح الحداثة على منطقة الخليج العربي توجز في 
نقاط منها أن هناك ممانعة موضوعية تواجه التحوالت الحداثية 

في الخليج، وأن الحداثة الخليجية التي تحدث عنها الكثيرون شكلية 
وتمس المظاهر الخارجية المادية، أو باألحرى البنى التحتية، لكنها 

لم تتجاوزها كي تقحم نفسها في صلب البنى الفوقية كي تتحول إلى 
سلوكيات قيمية، كما أن عملية التحديث ستصاحبها مسحة مشوهة، 

وإن لم تكن كذلك، فتصاحبها صراعات بين قوى الداخل على أهدافها 
أو مع قوى الخارج في مساراتها وقدرتها على أن تشكل نموذًجا قادرًا 

على التوالد والحياة، وكأنما الكاتب يقود إلى حائط تصطدم بها الحداثة 
الخليجية الباحثة عن مستقبل مضيء، فتجدها غير قادرة على تجاوز 
حواجز واقعها التي تأسرها وتحول دون تخلقها في رحم مبدع يقودها 

نحو ما وصلت إليه أمم أخرى عرفت التجربة نفسها.

الحداثة الخليجية

سعيد محمد

في دورة تحمل اس��م المطربة والممثلة الراحلة شادية “صوت 
مصر”، انطلق مهرجان ومؤتمر الموس��يقى العربية، مس��اء 
أم��س األول، عل��ى المس��رح الكبير ب��دار األوب��را المصرية، 

بمشاركة ما يربو على 70 فنانًا من ثماني دول.
وعل��ى مدى 12 يومًا، تقدم الدورة الس��ابعة والعش��رون من 

المهرج��ان 43 حفال عل��ى 7 مس��ارح بالقاهرة، واإلس��كندرية، 
ودمنهور، وطنطا، بمشاركة مطربين وعازفين من مصر، واألردن، 

والبحرين، والسعودية، والكويت، والعراق، ولبنان، وتونس.

اس��تأنف النجم محمد س��عد تحضيرات فيلمه الجديد، الذي 
يحمل اسم “محمد حسين” مع المنتج أحمد السبكي، بعد 
فترة من التوقف اس��تغرقت أكثر من شهرين، حيث وقع 
اختي��ار صناع العمل أخيراً على المخرج محمد علي لتولي 
مهمة إخراج الفيلم بعد فترة من التردد حول اس��م مخرج 

العمل، خصوصا أن الفترة الماضية ش��هدت طرح أكثر من 
اس��م، ولم يتم االتفاق معه. وبدأ علي يعقد اجتماعات مع سعد 

والمنتج السبكي.

تواج��د الفنان��ة ش��جون حالي��ا في البحري��ن، لتصوي��ر دورها 
بمسلسل “العذراء”، للمخرج محمد القفاص. ويشارك في 
بطولة العمل نخبة من الفنانين الخليجيين، منهم: مرام 
ومشاري البالم وعبدالله الطليحي وهيفاء حسين وسعاد 
علي ولول��وة المال ومن إنت��اج المجموع��ة الفنية للمنتج 

باس��م عبداألمير.  من جهة أخرى، تش��ارك شجون في عمل 
ضخم يحمل اس��م “دفعة 56” للكاتبة هبة مشاري حمادة، كما 

انتهت قبل فترة من عروض مسرحية “غدا”.

شجون في البحرينجديد محمد سعدانطالق مهرجان الموسيقى العربية



إيرادات السينما السعودية في 2030

أبهرت “كيم كارداشيان” المصورين في افتتاح حفل التكريم الذي  «
أقامته موسسة “هدية الحياة” في لوس أنجلوس، حيث تم تكريمها 

بجائزة “Impact Award” للمساعدة في إنقاذ حياة شخصين. حضرت 
“كارداشيان”، الحفل بثوب أبيض من الحرير الطويل، وقد أرخت 

شعرها األسود الطويل على كتفها مع زوج من الصنادل ذات الحواف 
الشفافة.

توقعت شركة PwC في الشرق األوسطـ أن تصل 
إيرادات الســـينما في المملكة العربية السعودية 
إلى 1.5 مليار دوالر بحلول العام 2030، استنادا 
إلى بحث أجرته الشـــركة االستشـــارية العالمية. 
وحســـب مجلة “فوربـــس” األميركية، أكد مارتن 
 PwC برليـــن، شـــريك الشـــرق األوســـط لشـــركة
العالمية، أنه “بحلول العام 2030 من المتوقع أن 
تســـتضيف المملكة 2600 شاشـــة سينمائية من 
شـــأنها أن تقـــدم خدمات لســـكانها الذين يتزايد 

عددهم باستمرار”.
وأضـــاف برليـــن: “بنـــاء علـــى المعاييـــر العالمية 
واإلقليميـــة نتوقـــع أن تســـتوعب المملكـــة بيـــن 
300 و370 موقعـــا للســـينما”، مســـتندا إلى عدد 
الســـكان المتوقـــع البالـــغ 39.5 مليون نســـمة، إذ 
يكـــون معـــدالت شاشـــات الســـينما 6.6 شاشـــة 
لـــكل 100،000 شـــخص. وأضاف: “اســـتنادا إلى 
دوالرا  و14   11 بيـــن  يتـــراوح  الـــذي  التســـعير 
للتذاكـــر المنخفضـــة، و40 دوالرا للفاخرة، يمكن 
للمملكـــة تحقيق إيـــرادات شـــباك التذاكر بقيمة 
950 مليـــون دوالر بحلـــول العـــام 2030، وبمـــا 
أن اإليـــرادات األخرى تمثـــل 35 % من إجمالي 
اإليـــرادات الرئيســـية لتذاكـــر الســـينما، فإن هذا 

يؤدي لزيادة تصل إلى 1.5 مليار دوالر”.
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وشهد عدد من خبراء السينما في منتدى سينما الشرق األوسط وشمال إفريقيا في دبي، عن توقعات وأرقام الفتة، جلها  «
يتعلق باالستثمار في السوق السينمائية ومستقبلها في المنطقة، خصوصا في المملكة العربية السعودية، حيث جاءت 

هذه التوقعات وسط إعالن عن تنظيم المنتدى خالل العام المقبل في العاصمة السعودية الرياض. وبدأت السعودية 
السماح للعديد من الشركات العالمية إنشاء دور عرض جديدة في البالد، في إطار عملية التحول نحو تنمية صناعات 

مختلفة وترفيهية داخل السعودية؛ بغرض تقليل االعتماد على اإليرادات النفطية بشكل رئيس.

دور عرض جديدة

إحيـــاًء للتـــراث الموســـيقي البحريني والذي 
يمتـــد علـــى كافـــة أراضـــي مملكـــة البحرين، 
أحيـــت هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار حفالً 
موســـيقيًا قدمتـــه فرقـــة الـــدار العـــودة بدار 

الرفاع العوده بمنطقة الرفاع الشرقي. 
وكانـــت هيئة الثقافة قد افتتحت دار الرفاع 
العوده خالل ديسمبر 2017م ضمن برنامجها 
“آثارنا إن حكت”. وجاء المشـــروع منســـجمًا 
مع خطة عمل الهيئة ومســـاعيها الرامية إلى 

تأسيس بنية تحتية ثقافية مستدامة. 
يذكـــر أن مشـــروع دار الرفاع العـــوده، والذي 
قامت بتصميمه شـــركة الهندســـة البلجيكية 
 Office Kersten Geers David Van(
Severn( بالتعاون مع شـــركة “إعمار”، يهدف 
إلـــى المحافظـــة على الـــدار الحاليـــة الواقعة 

في فريج الرفاع الشـــرقي القديم. ويتضمن 
المشـــروع توســـعة المســـاحة المحاذية للدار 
لتشـــمل قاعـــة أكبـــر للعـــرض. وتســـاهم دار 
الرفـــاع العـــوده فـــي تعزيـــز التـــراث العريـــق 
لمدينة الرفـــاع وتقاليد الغناء الشـــعبي التي 

تشتهر بها هذه المنطقة بالذات. 
طوابـــق  ثالثـــة  مـــن  الـــدار  مبنـــى  ويتكـــون 
مكســـوة بواجهة معشـــقة من الفـــوالذ والذي 
باإلمكان رفع الجزء الســـفلي الواقع بمحاذاة 
الطابق األرضي وفتحه مباشرة على الشارع 
العـــام، معززا بذلك دور الدار كمجلس ألهالي 
المنطقة. كما يســـاهم المشروع الذي يتشابه 
فـــي تصميمه مع مجلـــس دار جناع في خلق 
شبكة من البيوت والدور التراثية المتشابهة 

في مختلف مناطق البحرين.

أمسية موسيقية بحرينية

يعرض نادي البحرين للســـينما وضمن 
األربعـــاء  يـــوم  األســـبوعية  أنشـــطته 
المقبل الفيلم البرازيلي” الطريقة التي 
يبدو عليها دانييل روبيرو. الفيلم من 

إنتاج 2014.
أعمـــى ضـــاق ذرعـــا  هـــو مراهـــق  لـــو 
بوالدته التي تبالـــغ بحماته ومن اجل 
االستقالل يقرر الدراسة في الخارج.

ولكـــن عندما يتعرف لـــو على جابريل 
المدرســـة  فـــي  جديـــد  تلميـــذ  وهـــو 
ويشـــتركان معا في مشـــروع مدرسي 
تنمو بينهما الصداقة مما يجعله يعيد 
النظـــر في خططـــه. فاز الفلـــم بجائزة 
فـــي  روائـــي  فيلـــم  الفضـــل  فبريـــزي 
قســـم البانورامـــا فـــي مهرجـــان برلين 

السينمائي الدولي.

أفالم نادي 
البحرين للسينما

ضمـــن فعاليـــات “ليالـــي أوال المســـرحية” 
تعـــرض في تمـــام الثامنة من مســـاء اليوم 
تأليـــف  غطـــاء”  بـــال   “ مســـرحية  االثنيـــن 
الكاتبـــة الكويتية تغريد الـــداوود وإخراج 
الفنـــان البحرينـــي عـــادل شـــمس وتمثيـــل 
محمد بهلول وفوز الشرقاوي وسيد محمد 
العلوي وحســـين الجمـــري ونجمة بوعالي 
ومحمد السعدون وفوز جناحي. ومساعد 
وســـينوغرافيا  المطـــوع  خليـــل  المخـــرج 
واالضـــاءة عبدهللا جميـــل وتنفيذ الديكور 
راشد كويتان والمؤثرات الموسيقية عادل 
شـــمس ورقصـــة المقدمـــة الفنـــان جمعـــان 
الرويعـــي واشـــراف االنتـــاج احمد جاســـم 
العكبـــري، والمكياج فرح محمـــد وتصميم 
المالبـــس زهـــرة الحمادي ومســـاهمة فنية 

مريم انور وحسن فالمرزي.
المســـرحية”  اوال  ليالـــي   “ وكانـــت  هـــذا 
انطلقـــت يـــوم الخميـــس الماضـــي بعـــرض 
مسرحية “ لحن التماثيل” من تأليف محمد 
العبيـــدي واخـــراج طاهر محســـن وتمثيل 
خليفـــة العريفي وحســـن العصفـــور وحمد 

عتيـــق ونـــورة عيد واخـــرون، وســـتختتم 
الليالـــي يعـــرض “ نـــوح العيـــن “بتاريـــخ 8 
جمـــال  تأليـــف  مـــن  والمســـرحية  نوفمبـــر 
الصقـــر واخـــراج انور احمـــد وتمثيل احمد 
مبـــارك ومنى فيروز وحمد عتيق وعبدهللا 
قازانـــي  وياســـين  القـــوز  ويعقـــوب  وليـــد 

ومحمد سعد وحسن عبدالرحيم.
أوال  ليالـــي   “ تنظيـــم  أن  بالذكـــر  يجـــدر 

المســـرحية” يأتـــي ضمـــن انشـــطة وبرامج 
العـــام 2018 والذي كان زاخـــرا بالفعاليات 
والعروض بدأ من مهرجان أوال المسرحي 
الحادي عشـــر الـــذي اقيم في شـــهر فبراير 
إلـــى عرض مســـرحية “ إلى ريـــا “ وغيرها، 
كمـــا يســـتعد أوال حاليا لتنظيـــم مهرجانه 
الدولـــي الثانـــي عشـــر فـــي فبرايـــر القـــادم 

.2019

“بال غطاء” في ليالي أوال

تش���هد اروق���ة معرض الجزائر الدولي للكتاب ومعرض الش���ارقة الدولي للكتاب عرض روايتي الزمي���ل الكاتب احمد جمعية “ 
خريف الكرز” و “ حرب البنفس���ج “ وذلك من خالل دار الفارابي، وكانت الروايتان قد حققتا نجاحا كبيرا كون المؤلف جمعة 
تج���اوز التعاري���ف المألوفة في كتابة الرواية واجتاح نتاجه االدبي الدول العربية. فرواية “خريف الكرز” تتناول قاع المدينة 
القديم���ة بالمح���رق وانع���كاس األح���داث عليها فترة الح���رب العالمية الثانية من خالل وضع اجتماعي وسياس���ي ونفس���ي مع 
وج���ود قوات الجيش البريطاني، تتجس���د الوقائع في عالقات محرمة ع���دة تجرى عبرها األحداث فترة االحتالل وخاصة ما 
وق���ع منه���ا خالل الحرب وما ش���هدته تلك المرحلة من وقائع منها عالقة عاطفية وص���راع اجتماعي وتداعيات دامية من تلك 

الحقبة الصعبة.

فيمـــا يجـــرى علـــى الضفـــة األخـــرى مـــن 
مدينـــة الضبـــاب لنـــدن الوجـــه اآلخر من 
األولـــى،  بالضفـــة  المرتبطـــة  األحـــداث 
عبر شـــخصيات متفاوتـــة، تاجر وطالب 
الجيـــش  وجنـــود  وضبـــاط  ومومـــس، 
البريطاني، وشـــخصيات يجرفهـــا التيار 

في االتجاهين.
تغـــوص الرواية فـــي زمـــن البحرين منذ 
األربعينات من القرن العشـــرين وبدايته 

الســـينمائي  المونتـــاج  توظيـــف  عبـــر 
فـــي اســـتجالء األحـــداث التي شـــهدتها 
البحرين ولندن منذ تلك الحقبة الصعبة 
وحتى اليوم، من خالل شخوص ورموز 

عاشت تلك الحقبة.
أمـــا رواية “ حرب البنفســـج” في ملحمة 
 562 فـــي  تقـــع  والحريـــة  الـــرق  حـــرب 
صفحة وتروي ملحمة من تاريخ الحرب 
والقرصنة واالســـتعمار في المنطقة منذ 

القرن الثامن عشر وصورتها الراهنة في 
العالقـــات الخليجيـــة وتحالـــف قطر مع 
تركيـــا الـــذي يعـــود تاريخه لتلـــك الفترة 
الحالكة ومحاولة غزو البحرين من قبل 

الحلف القطري التركي العماني.
يجـــدر بالذكـــر أن للزميـــل أحمـــد جمعـــة 
اثـــرت  التـــي  األعمـــال  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
المكتبـــة البحرينيـــة والعربيـــة ومن هذه 
اإلصـــدارات “الخـــراف الضالـــة” وروايـــة 

“رقصـــة أخيـــرة على قمـــر أزرق” ورواية 
“خريف الكرز”” رواية “ يسرا البريطانية..
 “ باريســـي”  قمـــر   “ االرهابيـــة”  يســـرا 
ســـينما  الديســـكو”  يرقـــص  نـــواس  ابـــو 

التحـــوالت... رؤيـــة في ســـينما يوســـف 
الديمقراطيـــة  الرمـــاد”  كـــرة   “ شـــاهين” 
االلكترونيـــة” “ الديمقراطية االنتقالبية” 

“ فنجان قهوة للرئيس” وغيرها.

روايات الزميل جمعة بالشارقة والجزائر

المخرج عادل شمس

محرر مسافات

أسامة الماجد

1.5
مليار دوالر
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رجل يحمل طفلة عبر نهر كوسيتى من 
غواتيماال إلى المكسيك ضمن قافلة من 

المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى   
في طريقهم إلى الواليات المتحدة )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إسكان اللوزي
جاء الخبر، الذي نش���رته الصحيفة 
االنس���تغرام  ف���ي  حس���ابها  عل���ى 
مش���روع  م���ن  “منتفع���ون  بعن���وان 
الل���وزي اإلس���كاني: أصابتنا صدمة 
ش���ديدة... مطالبين بالسماح لبناء 
مراف���ق وتوس���عة وحداته���م”، م���ن 
تفاع���ا  األكث���ر  المنش���ورات  بي���ن 
م���ن  الماضيي���ن،  اليومي���ن  خ���ال 
اإلعج���اب.  م���رات  ع���دد  حي���ث 
lay� المس���تخدمة  @تتس���اءلت 

alii_000: واآلن ما الحل؟

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  خ���ال األس���بوع الثان���ي من تس���لمي لمه���ام عمل���ي الجديد ف���ي إحدى
المؤسس���ات دخ���ل علي أحد الموظفين بش���كل مفاج���ئ بحجة أن لديه 
موضوع���ّا ف���ي غاي���ة األهمي���ة وال يحتمل التأخي���ر. هك���ذا كان تقديره 

وتصنيفه لموضوعه.
Û  ب���دأ صاحبنا ط���رح موضوعه المهم، قائّا: هل تع���رف بأن )فان( يعمل

ض���دك ويح���اول التأثير على األخرين لامتناع ع���ن التعاون معك؟ هل 
تعرف بأن )فان( يحاول اإليقاع بينك وبين المس���ؤولين في أداراتك؟ 
وهن���اك )ف���ان( الذي ُيع���رف بالعق���رب. أني أح���ذرك من���ه.. أوقفت هذا 

الموظف عن االستمرار في تشويه صورة زمائه.
Û  طلبت منه البقاء في مكتبي حتى تقوم الس���كرتيرة بدعوة من ذكرهم

ومواجهته���م بم���ا قاله ل���ي عنه���م. انتفض صاحبن���ا واقفا وه���و يرجف 
ولمح���ت حبات الع���رق تلمع على جبهته وبصوت هزي���ل متلعثم اعتذر 
واستأذن بالخروج . طلبت منه الجلوس وقلت له وبصوت واضح وأنا 
أطالع���ه ف���ي عينه: ركز عل���ى أداء عملك أخي الكريم فه���ذا هو واجبك 
وه���ذه هي مس���ؤوليتك وح���اول أن تجد لحياتك هدف���ًا ومعنى، فالذي 

تفعله اليليق بك كانسان وهبه الخالق عقًا وإرادة!.
Û  س���يدي الق���ارئ.. كم من األش���خاص المخلصي���ن األكفاء تم تهميش���هم

أو فقدوا وظائفهم أو خس���روا فرص الترقي بل خس���رتهم مؤسس���اتهم 
نتيجة االس���تماع إلى أصحاب مثل هذه النف���وس المريضة؟ هم أناس 
فاش���لون اله���دف له���م وحياتهم المعنى له���ا وبداًل م���ن أعطائهم فرص 

لاستماع إليهم يجب توفير سبل عاجهم فهم فعًا مرضى!.
Û  ه���ؤالء يخاطبه���م مارك مانس���ون قائ���ًا: ان عثورك على ش���يء هام له

معن���ى حقيق���ي في حياتك ق���د يكون أفضل طريقة الس���تخدام وقتك 
وطاقت���ك، وهذا ألنك إذا لم تجد ذلك الش���يء الذي ل���ه معنى حقًا فان 
اهتمام���ك س���وف يتج���ه إل���ى أش���ياء ال معنى له���ا والى قضاي���ا تافهة؟ 

مارأيك سيدي القارئ؟

هل نغلق 
هذا الباب!؟

معرض البحرين الدولي للطيران  
 األسرع نموًا في الشرق األوسط

يعود مرة أخرى!

14 - 16 نوفمبر 2018
قاعدة الصخير الجوية

 التذاكر لحضور المعرض التجاري متوفرة
على الموقع اإللكتروني:

bahraininternationalairshow.com
هذه التذاكر تسمح بالدخول للمعرض التجاري فقط

العمر األدنى لحضور المعرض 16 سنة
@bahraininternationalairshow@bahairshow

الراعي الرئيسيالمنظمين

الرعاة الذهبيون الناقل الرسمي
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