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س��مو نائ��ب الملك: اهتم��ام بترس��يخ التس��امح والمحبة

التنوع مصدر قوة للمملكة

المنامة - بنا

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين اهتمت بمواصلة ترسيخ 
قيم ومبادئ التنوع والتآخي والتسامح بوصفها أبعادا حضارية وثقافية ساهمت في تشكيل هوية المجتمع البحريني. 

ون���وه إل���ى أن ه���ذا التنوع ه���و مصدر قوة 
للبحري���ن في ظ���ل م���ا يوليه عاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك الوال���د حم���د ب���ن 
عيس���ى آل خليف���ة م���ن ح���رص على نش���ر 
ثقاف���ة التس���امح والمحب���ة وتأكيده���ا في 
الش���عوب،  مختل���ف  بي���ن  الرواب���ط  دع���م 
وتعزي���ز النم���وذج البحريني ف���ي التواصل 
م���ن  تحمل���ه  بم���ا  األدي���ان  مختل���ف  بي���ن 

مضامين السالم والمحبة. 

جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع  «
أمس ممثل قداسة البابا موران مور 

أغناطيوس أفرام الثاني، بحضور وزير 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 سمو نائب جاللة الملك مستقبال ممثل قداسة البابا موران مور أغناطيوس أفرام الثانيالشيخ خالد بن علي آل خليفة.
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البحرين وجهة لالستثمارات
س��مو رئي��س ال��وزراء يتلق��ى ش��كر وزي��ر الصناع��ة

المنامة - بنا

تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليف���ة برقية 
ش���كر من وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة زايد الزياني بمناس���بة تفّضل سموه برعاية 

وافتتاح معرض الجواهر العربية 2018.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة إن 
الرعاية الكريمة والحضور المش���رف يعكس 
بال ش���ك اهتمام س���موه ومتابعت���ه وحرصه 
المس���تمر عل���ى دع���م ومس���اندة الفعالي���ات 
االقتصادية الهامة في بلدنا العزيز والحفاظ 
على المكتس���بات الوطنية والسمعة الطيبة 

بفض���ل  البحري���ن  مملك���ة  اكتس���بتها  الت���ي 
السياسات الناجعة والرؤى الحكيمة بقيادة 
عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة والحكومة التي تصب في 
نهايتها في صالح االقتصاد الوطني ورفعة 

الوطن وعزة شعب البحرين العزيز.

وأضاف الزياني: بفضل الدعم المستمر من لدن سموه الكريم والمساندة  «
الالمحدودة لكل الفعاليات الهادفة إلى تحقيق الرفعة لبلدنا العزيز، أصبحت 

مملكة البحرين اليوم وجهة حاضنة لالستثمارات والمشاريع والفعاليات العالمية 
سمو رئيس الوزراءذات القيمة المضافة العالية لالقتصاد الوطني.
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النتائج جاءت بعد تقييم لجنة من الوزراء وتصويت الجمهور
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البحرين وجهة حاضنة لالستثمارات
س���م���و رئ����ي����س ال�����������وزراء ي��ت��ل��ق��ى ش���ك���ر وزي�������ر ال��ص��ن��اع��ة

تلق���ى رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة برقية 
ش���كر م���ن وزي���ر الصناع���ة والتجارة والس���ياحة زاي���د الزياني بمناس���بة تفّضل س���موه 

برعاية وافتتاح معرض الجواهر العربية 2018، هذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا

رئيس الوزراء الموقر

تحية تقدير وإجالل وبعد،

يش���رفني بكل الفخ���ر واالعت���زاز أن أتقّدم 
لس���موكم الكريم بعظي���م الش���كر والتقدير 
وافتت���اح  برعاي���ة  س���موكم  تفض���ل  عل���ى 
ال���ذي   2018 العربي���ة  الجواه���ر  مع���رض 
صب���اح  الكريم���ة  برعايتك���م  ش���ملتموه 
أم���س بمرك���ز البحري���ن الدول���ي للمعارض 

والمؤتمرات.
فهذه الرعاية الكريمة والحضور المش���رف 
يعكس بال شك اهتمام سموكم ومتابعتكم 

وحرصك���م المس���تمر عل���ى دعم ومس���اندة 
الفعالي���ات االقتصادي���ة الهام���ة ف���ي بلدن���ا 
العزيز والحفاظ على المكتس���بات الوطنية 
والس���معة الطيب���ة الت���ي اكتس���بتها مملك���ة 
البحرين بفضل السياسات الناجعة والرؤى 
الحكيم���ة بقي���ادة حضرة صاح���ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المفدى والحكومة الموقرة التي تصب في 
نهايتها في صالح االقتصاد الوطني ورفعة 

الوطن وعزة شعب البحرين العزيز.
فبفض���ل الدعم المس���تمر من لدن س���موكم 
ل���كل  الالمح���دودة  والمس���اندة  الكري���م 
الفعالي���ات الهادف���ة إل���ى تحقي���ق الرفع���ة 
لبلدن���ا العزي���ز، أصبح���ت مملك���ة البحري���ن 

لالس���تثمارات  حاضن���ة  وجه���ة  الي���وم 
ذات  العالمي���ة  والفعالي���ات  والمش���اريع 
القيم���ة المضاف���ة العالي���ة عل���ى االقتص���اد 
الوطن���ي، وبال ش���ك فإن مع���رض الجواهر 

العربي���ة ق���د طب���ع بصم���ة واضح���ة عل���ى 
األجن���دة العالمي���ة للفعاليات الكب���رى التي 
نجح���ت مملك���ة البحري���ن باحتضانها بكل 
ج���دارة وحافظ على موقعه���ا المتقدم في 
العديد من المؤش���رات العالمية للتنافسية، 
كما أس���همت المعارض المماثلة في تطوير 
س���ياحة المع���ارض وتعزيز مس���اهمتها في 

الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين.
وفقكم هللا سيدي لكل ما من شأنه تحقيق 

التقدم والرفعة لمملكتنا العزيزة
كم���ا وأس���أل المول���ى ع���ّز وج���ّل أن يحفظ 
س���موكم وأن يمدكم بالصحة وطول العمر 
ويبقيك���م ذخ���ًرا وس���نًدا لبلدكم وش���عبكم 

العزيز

المخلص لسموكم

زايد بن راشد الزياني

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى عاه���ل البالد صاحب 
ب���ن  حم���د  المل���ك  الجالل���ة 
عيس���ى آل خليف���ة برقي���ة 
مل���ك  م���ن  جوابي���ة  ش���كر 
مملكة إسبانيا جاللة الملك 
وذل���ك  الس���ادس  فيلي���ب 
جاللت���ه  برقي���ة  عل���ى  ردا 
المهنئ���ة له بالي���وم الوطني 
ع���ن  فيه���ا  أع���رب  لب���الده، 
وتقدي���ره  ش���كره  خال���ص 
لجالل���ة الملك على مش���اعر 
متمني���ا  النبيل���ة،  جاللت���ه 
الصح���ة  موف���ور  لجاللت���ه 
مملكة  ولش���عب  والسعادة، 
البحري���ن المزيد من التقدم 

واالزدهار.

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

نظيره اإلسباني

ترسيــخ قيـم التنـوع والتآخـي والتسامــح
سمو نائب الملك: البحرين استطاعت الحفاظ على نموذجها اإليجابي لحريات األديان

أك����د نائ����ب جالل����ة المل����ك ول����ي العه����د صاحب الس����مو 
الملك����ي األمي����ر س����لمان بن حم����د آل خليف����ة أن مملكة 
البحرين اهتمت بمواصلة ترسيخ قيم ومبادئ التنوع 
والتآخي والتس����امح بوصفها أبعادا حضارية وثقافية 
س����اهمت في تشكيل هوية المجتمع البحريني. منوها 
ب����أن ه����ذا التنوع ه����و مصدر قوة للبحري����ن في ظل ما 
يولي����ه عاهل البالد صاح����ب الجاللة الملك الوالد حمد 
ب����ن عيس����ى آل خليف����ة م����ن ح����رص عل����ى نش����ر ثقافة 
التس����امح والمحب����ة وتأكيده����ا في دع����م الروابط بين 
مختل����ف الش����عوب، وتعزي����ز النم����وذج البحرين����ي ف����ي 
التواصل بين مختلف األديان بما تحمله من مضامين 

السالم والمحبة.  
ج����اء ذلك لدى لقاء س����موه بقصر الرف����اع أمس ممثل 
قداس����ة البابا م����وران م����ور أغناطيوس أف����رام الثاني، 
بحضور وزير العدل والش����ؤون اإلس����المية واألوقاف 
الش����يخ خال����د بن عل����ي آل خليفة، حيث رحب س����موه 

بزيارته مملكة البحرين، متمنيا له طيب اإلقامة. 

وأش����ار س����موه إل����ى أن البحري����ن اس����تطاعت الحفاظ 
عل����ى نموذجه����ا اإليجاب����ي لحريات األديان وممارس����ة 

المعتقدات، وتمسكها بهذا النهج.

م����ن جانب����ه، أع����رب ممث����ل قداس����ة الباب����ا م����وران مور 
أغناطيوس أفرام الثاني عن ش����كره وتقديره لصاحب 
الس����مو الملك����ي نائ����ب جالل����ة المل����ك ولي العه����د على 

فرص����ة اللق����اء بس����موه، مش����يدا بم����ا تمت����از ب����ه مملكة 
البحرين من تعزيز ثقافة المحبة والس����الم والتسامح 

بين األديان والثقافات.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد مستقبال ممثل قداسة البابا موران مور أغناطيوس أفرام الثاني
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المنامة - بنا

بع���ث عاه���ل البالد صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة ورئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة. 

رئي���س  إل���ى  تهنئ���ة  برقي���ات 
العم���اد  اللبناني���ة  الجمهوري���ة 
ميش���ال عون، وذلك بمناس���بة 
ذك���رى اس���تقالل ب���الده أعربوا 
تهانيه���م  أطي���ب  ع���ن  فيه���ا 
وتمنياته���م ل���ه بموفور الصحة 
المناس���بة  به���ذه  والس���عادة 

الوطنية.
وبع���ث صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء الموقر حفظه 
هللا برقي���ة تهنئ���ة مماثل���ة إلى 
رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
س���عد الحري���ري، مهنًئا س���موه 

فيها، بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ لبنان بذكرى االستقالل

المنامة - بنا

ف���ي إط���ار االهتمام ال���ذي يوليه نائ���ب جاللة الملك ول���ي العهد صاحب الس���مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتواصل مع كافة أبناء البحرين، استقبل سموه في 
مجلس���ه األس���بوعي بقصر الرفاع مس���اء أمس، أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء 
وأعض���اء مجلس���ي الش���ورى والن���واب والبلدي���ات وعدٍد من رج���ال الدي���ن والفعاليات 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة وأعض���اء الس���لك الدبلوماس���ي في المملكة والش���خصيات 

األكاديمية والفكرية واإلعالمية وعدٍد من أفراد المجتمع.

وقد رحب سموه برواد مجلسه األسبوعي 
الذي يجّسد صوًرا من صور التواصل الذي 
يح���رص عليه عاهل البالد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة تكريًس���ا 
لنه���ج المجتم���ع وس���ّنة اآلب���اء واألج���داد، 
وترجمًة للروح األصيلة للمجتمع البحريني 

ونسيجه وهويته الجامعة.
س���موه  ح���رص  عل���ى  الحض���ور  وأثن���ى 

بالمواطني���ن والتواص���ل معه���م  بااللتق���اء 
وم���ا يش���ّكله المجل���س م���ن منص���ة جامعة 
لكاف���ة أبن���اء المجتم���ع في صورة تجس���د 
هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة 
والخي���ر، منوهي���ن بجه���ود تعزي���ز أس���س 
التنمي���ة المس���تدامة لتحقي���ق المزي���د م���ن 
الرخ���اء والتق���دم وتأمين الحي���اة الكريمة 

سمو ولي العهد مستقبال رواد مجلسه األسبوعيللمواطن.

األس���ب���وع���ي م���ج���ل���س���ه  رواد  ي���ل���ت���ق���ي  ال���م���ل���ك  ج����ال����ة  ن����ائ����ب  س���م���و 

تكريــس سّنــة اآلبـاء واألجـــداد في التواصـــل

المنامة - بنا

اس����تقبل القائ����د الع����ام لق����وة دفاع 
الش����يخ  الرك����ن  المش����ير  البحري����ن 
خليف����ة بن أحم����د آل خليف����ة وزير 
المتابع����ة بالديوان الملكي الش����يخ 

أحمد بن عطية هللا آل خليفة.
وخ����الل اللق����اء رحب القائ����د العام 
لقوة دفاع البحرين بوزير المتابعة 
بح����ث  وت����م  الملك����ي،  بالدي����وان 

ع����دد م����ن الموضوع����ات المتعلق����ة 
بمجاالت التعاون والتنسيق القائم 
بين قوة دف����اع البحرين والديوان 

الملكي.

تنسيق بين “الدفاع” والديوان الملكي
القائد العام مستقبال وزير المتابعة بالديوان الملكي

الرفاع - قوة الدفاع

اس���تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح 
أم���س، رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة، رئي���س اللجنة االولمبية الفلس���طينية، رئيس االتحاد الفلس���طيني لكرة 

القدم اللواء جبريل الرجوب.

الع���ام  القائ���د  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
لق���وة دف���اع البحرين برئي���س المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبي���ة الفلس���طينية رئي���س االتحاد 
الفلس���طيني لك���رة القدم، مش���يدا بعمق 
العالق���ات األخوي���ة الت���ي تجم���ع بي���ن 
البلدي���ن الش���قيقين، متمني���ا كل التقدم 
والتط���ور للرياضة الفلس���طينية عموما، 
الق���دم  لك���رة  الفلس���طيني  وللمنتخ���ب 

خصوصا.
حضر اللقاء س���فير دولة فلس���طين لدى 
المملك���ة خال���د عارف، ورئي���س االتحاد 
البحرين���ي لك���رة الق���دم المق���دم الرك���ن 
الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة بن أحم���د آل 

خليفة.

المشير يشيد بالعالقات مع فلسطين

القائد العام مستقبال اللواء جبريل الرجوب



قال وزير المواصالت واالتصاالت، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة  «
جودة التعليم والتدريب كمال أحمد: “يتشرف اإلنسان ويفتخر 

أن يكون جزًءا من هذا الصرح الوطني، الذي لم تبِنه الوعود 
وال األحالم، ولكن بنته األفعال والرؤى الوطنية الصادقة التي 

جسدتها ونفذتها كوكبة من الكفاءات الوطنية، التي استطاعت 
ا”. ا ودوليًّ ا وإقليميًّ أن تغّير واقًعا، اكتسب احتراًما محليًّ

وأكد أنَّ تدشين الهيئة منذ بذرتها األولى، وانطالق مبادرتها 
جاءت بإيمان من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة بها قواًل وعماًل، ودعم من سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، إلنجاح المبادرة والنهوض بها ضمن مشروع 

متكامل لتطوير التعليم والتدريب، الذي أداره سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفه بكل إخالص وعطاء وتفان واقتدار.

قدمت الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي عرًضا عن مسيرة 
مشروع تطوير التعليم والتدريب في البحرين، وأبرز المحطات في 

تاريخ هيئة جودة التعليم والتدريب منذ تأسيسها حتى العام الجاري، 
حيث تحدثت عن تبلور فكرة مبادرة المشروع الوطني، وأهداف تطوير 

التعليم والتدريب القائمة على تقديم تعليم نوعي ذي جودة عالية.

ا تحت عنوان: “ضمان الجودة الخارجية  وتضمن الحفل عرًضا تقديميًّ
- نحو اقتصاد قائم على المعرفة” للخبير الدولي بيتر شانغو شهد 

تدشين راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك لكتاب الهيئة “عقد 
من التطوير”، الذي يحكي عن مسيرة الهيئة في 10 سنوات، متناوال 

تاريخها، ومسيرتها. كما دشن سمّوه الموقع اإللكتروني الجديد للهيئة 
باللغتين العربية واإلنجليزية، ووزع الدروع التذكارية على المتحدث 

الدولي، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
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محمد بن مبارك: التعليم ميزان الحضارة
ت��أس��ي��س��ه��ا ع���ل���ى  س����ن����وات   10 ب����م����رور  ت��ح��ت��ف��ل  “ال�����ج�����ودة” 

بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب، رعى نائب رئيس 
مجلس الوزراء، رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب س���مو الش���يخ محمد 
ب���ن مب���ارك آل خليفة الحفل الذي أقامته الهيئ���ة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وأول رئيس لمجلس إدارة الهيئة الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وف���ي كلم���ة ألقاه���ا بهذه المناس���بة، أكد س���مو 
الش���يخ محمد بن مب���ارك “أنَّ تأس���يس الهيئة 
يعد نقل���ة نوعي���ة للتعليم ف���ي البحرين، فهي 
إلى جانب مبادرات تطوير التعليم والتدريب، 
وترس���خ  التعلي���م،  مس���تقبل  تش���كل  فإنه���ا 
المس���توى  عل���ى  المملك���ة، وعطاءه���ا  مكان���ة 
اإلقليم���ي والدول���ي. إذ إن���ه وبفض���ل م���ن هللا 
ع���ّز وج���ل، وبفض���ل التوجيهات الس���امية من 

عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة، والدع���م م���ن ل���دن رئيس 
الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، والمتابع���ة المباش���رة 
م���ن ول���ي العه���د نائ���ب القائد األعل���ى صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليف���ة، يتواص���ل الس���عي والعم���ل لتحقي���ق 
أه���داف الرؤي���ة الش���املة المتعلق���ة بمنظومة 

التعليم والتدريب. وقال س���مو الش���يخ محمد 
ب���ن مب���ارك: “إنَّ التعلي���م هو مي���زان الحضارة 
والتق���دم واالزدهار، مش���يًرا إل���ى العام 2005، 
الذي شهد وضع أفكار لتطوير قطاعي التعليم 
والتدري���ب؛ لتتبل���ور رؤاه���ا في الع���ام 2008، 
إل���ى مب���ادرات ومش���روعات تطويرية؛ تهدف 
إلى تحقيق قيم ورؤى؛ لرس���م مس���تقبل أكثر 
إش���راًقا للبحري���ن من خالل تعلي���م متميٍز ذي 

جودة”.
وش���دد على أنه “بإنش���اء هيئة ج���ودة التعليم 
والتدري���ب ب���دأت مرحلة جديدة في مس���يرة 
المملك���ة التعليمي���ة، وذل���ك من خ���الل برامج 
المؤسس���ات  ألداء  والمراجع���ة  التقيي���م 
أن  إل���ى  مش���يًرا  والتدريبي���ة،  التعليمي���ة 
اإلنج���ازات الت���ي تحقق���ت يأتي م���ن بينها ما 

تحقق في عمليات اإلطار الوطني والمستوى 
الدول���ي حي���ث تمت مح���اذاة اإلط���ار الوطني 

للمؤهالت بنظيره اإلطار االسكتلندي”.
وق���ال إن البحري���ن ب���دأت مس���يرتها لتطوي���ر 
منظوم���ة التعلي���م والتدريب ب���كل ثقة، معلنة 
بذل���ك تجديد نهضته���ا التعليمي���ة التي بدأتها 
قب���ل ق���رن م���ن الزم���ان، م���ع إنش���اء مدرس���ة 
مدرس���ة  كأول  الثانوي���ة  الخليفي���ة  الهداي���ة 
نظامي���ة تأسس���ت ع���ام 1919، حي���ث نحتفل 
الع���ام الق���ادم بم���رور 100 ع���ام عل���ى بداي���ة 
التعلي���م النظام���ي بجه���ود كبي���رة ُبذل���ت وما 
زال���ت تب���ذل؛ إذ أثبت���ت الكف���اءات الوطني���ة 
الق���درة عل���ى االرتق���اء بالوط���ن، ف���ي مي���دان 
وبعقل���ه،  باإلنس���ان،  يؤم���ن  واس���ع؛  تنافس���ي 

وبالمعرفة التي يتحصل عليها.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى حفل هيئة جودة التعليم والتدريب بمناسبة 10 سنوات على إنشائها

المنامة - بنا

Û  يتكاث���ر ع���دد المتقاعدي���ن في وظائف ش���تى، وما أه���م من مرحلة
الدخول في عالم التقاعد هو من سيشغل وظائف المتقاعدين.

Û  نحن ال ندعي أن البحريني من فصيلة المالئكة، ولكن قطعا هو من
فصيلة المبدعين، والبارعين، وممن يمتلك جبال من الصبر وتحمل 
البطالة، فالبحريني أولى بالتدريس في سلك التعليم مثاال، وأتمنى 
م���ن وزارة التربي���ة النظر إلى عدد العاطلي���ن ممن يتمنون الوصول 

إلى سلك التدريس.
Û  خريج���و الطب بحاجة إلى اس���تيعاب في مستش���فياتنا، وهذا أقل

القلي���ل في ح���ق المواطن، خصوصا في ظل الظ���روف االقتصادية 
الخانق���ة. له���ذا أعتبر هيئ���ة الكهرباء هي أكبر مؤسس���ة عملت على 
خنق المواطنين بطريقة التعامل والرسوم واستخدام لغة المطرقة 
في قطع التيار الكهربائي على الناس وحتى التجار. هذا األس���لوب 

سيسبب فشال كلويا لالقتصاد، ولن ينعشه.
Û  بالنس���بة لوزارة العم���ل، تلقيت اتصاالت من قبل ال���وزارة للتواصل

ومعرف���ة دقائ���ق مل���ف البطالة، ولذلك س���وف أقوم كم���ا هي دعوة 
ال���وزارة ل���ي ككات���ب مهت���م بهذا المل���ف لزي���ارة ال���وزارة، وقد زرت 
الوزارة قبل سنين في ذات الملف في 2004. أنا أقدر عمل الوزارة، 
وكل وزارة، ولك���ن أيض���ا ال يمكن أن أمر على ج���رح البطالة النازف 
م���رور الك���رام أو أح���رق البخ���ور عليه، فأن���ا مازلت مؤمن���ا أن هناك 
ع���دم وض���وح ومجام���الت وتلوينا في أرق���ام البطالة وعدد نس���ب 

التوظيف.
Û  أن���ا أؤمن أن الديمقراطية تنمو بالوس���طية واالعتدال، وأن نس���عى

بحث���ا ع���ن الحقيق���ة، ن���رش الس���كر عل���ى اإليجابي���ات واإلنجازات، 
وننتقد النقد البناء للس���لبيات واإلخفاقات؛ لكي تبقى البحرين هي 

األجمل.

كي ال يصاب 
االقتصاد 

بالفشل 
سيد ضياء الموسويالكلوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

تدشين الموقع اإللكتروني الجديد للهيئة مشروع متكامل لتطوير التعليم والتدريب

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير اإلرهابي الذي وقع يوم أمس 
واس���تهدف قاع���ة لاحتف���االت بمدينة كاب���ول بجمهورية أفغانس���تان اإلس���امية، 

وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وإذ أعرب���ت وزارة الخارجية عن خالص 
وذوي  ألهال���ي  والمواس���اة  التع���ازي 
الش���فاء  بس���رعة  وتمنياته���ا  الضحاي���ا 
العم���ل  ه���ذا  ج���راء  المصابي���ن  لجمي���ع 

اإلرهاب���ي اآلث���م، فإنه���ا أك���دت تضام���ن 
مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان 
أش���كال  كل  مواجه���ة  ف���ي  اإلس���المية 

العنف والتطرف واإلرهاب.

“الخارجية” تدين تفجير كابول 



اس���تقبل محافظ الجنوبية س���مو الشيخ 
بمجلس���ه  خليف���ة  آل  عل���ي  ب���ن  خليف���ة 
م���ن  ع���ددا  أم���س  صب���اح  األس���بوعي 
المس���ؤولين ووجه���اء وأعي���ان وأهال���ي 

المحافظة الجنوبية.
ورحب س���موه بزوار المجلس، مؤكدا أن 
المحافظ���ة الجنوبي���ة ماضية ف���ي تنفيذ 
توجيه���ات عاهل الب���الد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي الوال���د 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة،  األمي���ر خليف���ة 
وول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، معربا عن ش���كره وتقديره للدعم 
ف���ي  التنموي���ة  للمش���اريع  مح���دود  ال���ال 

المحافظة.
وأكد س���موه أهمية استمرار التواصل مع 
أهال���ي المحافظ���ة الجنوبية عبر مختلف 
أحواله���م  عل���ى  لالطمئن���ان  الوس���ائل؛ 
والوق���وف على احتياجاتهم واالس���تماع 
إلى مالحظاتهم ومبادراتهم والعمل على 
تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية بما 

يعود بالنفع عليهم.

وأض���اف س���مو الش���يخ خليف���ة ب���ن علي 
“أنن���ا نس���عد بلق���اء المواطني���ن واألهالي 
يتعل���ق  م���ا  كل  لمناقش���ة  وبتواصله���م 
بتطوي���ر الخدمات المقدم���ة في مختلف 
الجوان���ب”، مضيف���ا أن التواص���ل يعتب���ر 
م���ن أه���م األركان التي يق���وم عليها عمل 
المحافظ���ة الجنوبي���ة، حي���ث تكرس كل 

جهودها لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أهمية مشاركة المواطنين في 
االحتف���االت والمناس���بات الوطني���ة وكل 

الفعالي���ات التي تبرز دوره���م في التعبير 
عن حبهم ووالئهم لوطنهم، خصوصا أن 
المحافظ���ة الجنوبي���ة تس���تعد لالحتفال 
بالعي���د الوطن���ي م���ن خ���الل العدي���د من 

الفعاليات والبرامج المنوعة.

األهالي يشيدون بتفاعل   

سمو المحافظ مع اقتراحاتهم

عبر األهالي عن شكرهم وتقديرهم لسمو 

الشيخ خليفة بن علي، مؤكدين حرصهم 
عل���ى حضور المجل���س األس���بوعي الذي 
يساهم بش���كل كبير في التواصل الفعال 

مع المحافظة.
وأشادوا بتفاعل سمو المحافظ ومتابعته 
الحثيث���ة لجمي���ع اقتراح���ات ومب���ادرات 
األهالي والمقيمين ف���ي الجنوبية، وذلك 
يعد مؤش���را على االنفت���اح والتعاون مع 
الجه���ات الحكومي���ة، مم���ا يع���زز الترابط 

بين األهالي والمحافظة الجنوبية.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال أهالي المحافظة في مجلسه األسبوعي

المنامة - وزارة الداخلية

التواصل مع المواطنين لتطوير الخدمات بالجنوبية
س��مو الش��يخ خليف��ة ب��ن عل��ي يؤك��د أهمي��ة المش��اركة ف��ي المناس��بات الوطني��ة

تمسكوا بإيمانكم... تسلحوا بالعلم
القس��يس هان��ي يش��ارك طلب��ة “لؤل��ؤة الخلي��ج” احتف��ال المول��د النب��وي

س���أل راع���ي الكنيس���ة اإلنجيلي���ة الوطنية، رئي���س جمعي���ة البيارق البيضاء القس���يس 
هان���ي عزي���ز طلبة عن هديته���م التي اختاروها بمناس���بة المولد النب���وي لتقديمها للنبي 
محمد صل هللا عليه وس���لم في يوم مي���اده، موضًحا أننا نبذل مجهوًدا الختيار هدية 

ألصدقائنا في عيد ميادهم، فكيف إذا كان صاحب العيد هو رسول هللا.

ج���اء ذلك، ل���دى إلقائه خطاًبا ف���ي الطابور 
الصباحي أمام طلبة مدرسة لؤلؤة الخليج 
ي���وم اإلثني���ن الماض���ي، بدع���وة م���ن إدارة 
المدرس���ة، لك���ي يش���اركهم إحي���اء ذك���رى 

المولد النبوي الشريف. 
وأض���اف أن الرس���ول ينتظ���ر م���ن الطال���ب 
ش���يئين مهمي���ن: أن يكون ش���خًصا صالًحا 
يؤم���ن بالله س���بحانه وتعال���ى ويعيش في 
خ���وف م���ن هللا، وأن يتفوق في دراس���ته، 
ليثق���ف نفس���ه، ويرفع من ش���أن ب���الده عن 
طريق العلم، مخاطًب���ا الطلبة بأنهم “نصف 

الحاضر وكل المستقبل”.

ودل���ل عل���ى كالم���ه بحدي���ث ش���ريف نقله 
الصحاب���ي أبي هري���رة عن رس���ول هللا، إذ 
قال: “إذا م���ات ابن آدم انقطع عمله إال من 
ث���الث: صدق���ة جاري���ة، أو عل���م ُينتف���ع به، 
أو ول���د صال���ح يدعو ل���ه”، داعًي���ا للنهل من 
التعليم لرفع ش���أن البحرين وأمتنا العربية 

واإلسالمية.
وعلى الصعيد ذاته، قال القسيس هاني إن 
اللَّه عّز وجّل اختار “اقرأ” لتكون أّول كلمة 
تن���زل من القرآن، مبيًن���ا أننا من دون “اقرأ” 
سننعزل عن العالم، فالقراءة توسع مدارك 
الطالب، فينفت���ح على الحضارات األخرى، 

مشدًدا “وبالقراءة ستتعرف على التسامح 
والتعايش”.

وخت���م قائ���ال إن هللا س���بحانه وتعال���ى قد 
“أوج���دك ف���ي ه���ذه األرض الطيب���ة لك���ي 
تعمره���ا وتبنيه���ا، وتظه���ر للعال���م الجان���ب 

الغالي���ة  لمملكتن���ا  الحقيق���ي  اإليجاب���ي 
البحري���ن”، مش���دًدا أم���ام الطلب���ة على نبذ 
العنف والتعصب والكراهية، ناصًحا إياهم 
بالقول: “تمسكوا بإيمانكم، تسلحوا بالعلم، 

انفتحوا على الحضارات”.

القسيس هاني يشارك طلبة مدرسة لؤلؤة الخليج المولد النبوي 

زايد الزياني
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استمرار التواصل مع أهالي 
المحافظة عبر مختلف الوسائل

نسعد بلقاء المواطنين ومناقشة 
كل ما يتعلق بتطوير الخدمات 

افتتاح الجسر السفلي لتقاطع ألبا في ديسمبر
خل����ف: تنفي����ذ حزم����ة من مش��اري���ع الط�����رق لتخفيف االزدحام���ات

تفقد وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف موقع مش���روع تطوير 
تقاطع���ي ألبا والنويدرات، حيث اطلع على س���ير العمل يرافقه وكيل الوزارة لش���ؤون األش���غال 

أحمد الخياط.

وكش���ف خلف عن أن ال���وزارة تس���تعد الفتتاح 
الجس���ر السفلي لتقاطع ألبا تزامًنا مع احتفاالت 
باألعي���اد الوطنية، مؤكًدا أن المش���روع يعد من 
أكب���ر المش���اريع اإلس���تراتيجية لتطوير ش���بكة 
الط���رق ف���ي البحري���ن وس���ترفع م���ن أدائها في 
ه���ذه المنطق���ة المكتظ���ة باألنش���طة الصناعي���ة 
والتجارية والمش���اريع اإلس���كانية، م���ا ينعكس 

إيجابًيا على االقتصاد الوطني.
ع���رض  عل���ى  الوزي���ر  اطل���ع  الزي���ارة  وخ���الل 
تفصيل���ي لما وصل إليه المش���روع، حيث بلغت 
85 % ويج���ري حالي���ا  الكلي���ة  نس���بة اإلنج���از 
اس���تكمال أعمال إنش���اء ش���بكة تصري���ف مياه 
األمطار التي س���تتكفل بتصري���ف مياه األمطار 
ف���ي بع���ض المناط���ق المحاذية للمش���روع مثل 

م���ن مجمع���ات  المعامي���ر والنوي���درات وج���زء 
منطقة الحجيات وش���ارع الرفاع، وبلغت نسبة 
اإلنج���از له���ذه األعم���ال م���ا يق���ارب 85 %، كم���ا 
تعم���ل الوزارة حالًيا على توس���عة ش���ارع الملك 
حمد وش���ارع االستقالل ضمن أعمال المشروع 
وقد بلغت نس���بة اإلنجاز ككل ألعمال الطرق ما 
يقارب 80 %، كما بلغت نس���بة اإلنجاز بإنش���اء 
الجس���ور العلوية ككل في المش���روع ما يقارب 

.% 98
وأعلن خل���ف عن البدء قريًبا ف���ي تنفيذ أعمال 
المرحل���ة األول���ى م���ن مش���روع توس���عة ش���ارع 
الش���يخ عيس���ى بن س���لمان بإضافة مس���ار رابع 
للمتجهي���ن إل���ى المنام���ة والمح���رق ف���ي الجزء 
المحص���ور م���ن تقاط���ع جس���ر مدين���ة عيس���ى 

إل���ى تقاط���ع خارط���ة البحري���ن باتجاه الش���رق، 
االس���تيعابية  الطاق���ة  زي���ادة  إل���ى  يه���دف  إذ 
وانس���يابية الحركة المرورية. وكش���ف عن بدء 
تنفيذ مش���روع توسعة ش���ارع الشيخ زايد قبل 
نهاي���ة العام الحالي، والذي يعتبر من الش���وارع 
المفصلي���ة الت���ي ترب���ط ش���ارع الش���يخ س���لمان 

وش���ارع الش���يخ خليف���ة ب���ن س���لمان وتس���اهم 
ف���ي نق���ل الحرك���ة المرورية من مناط���ق مدينة 
عيس���ى، الرف���اع، عال���ي باتج���اه ش���ارع الش���يخ 
خليف���ة ب���ن س���لمان والعك���س وتوس���عة ش���ارع 
سلماباد الخارجي إلى 3 مسارات في كل اتجاه 
مع إزالة الدورات واستبدالها بإشارات ضوئية.

وزير األشغال يتفقد موقع مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الكويت - بنا

الصناع����ة والتج����ارة  ت����رأس وزي����ر 
والسياحة زايد الزياني وفد مملكة 
اجتم����اع  ف����ي  المش����ارك  البحري����ن 
لجن����ة التعاون التج����اري )56( لدول 
الخلي����ج  ل����دول  التع����اون  مجل����س 
العربي����ة ال����ذي عقد بدول����ة الكويت 
وزراء  بحض����ور  أم����س  صب����اح 
التع����اون  ب����دول مجل����س  التج����ارة 
لدول الخلي����ج العربية، ومن جانب 
مملك����ة البحري����ن حض����ر االجتم����اع 
والتج����ارة  الصناع����ة  وزارة  وكي����ل 
والس����ياحة لش����ؤون التج����ارة ن����ادر 
المؤي����د، ووكي����ل ال����وزارة لش����ؤون 
الصناعة أس����امة الُعرّيض، والوكيل 
المس����اعد للتجارة الخارجية إيمان 
المس����اعد  والوكي����ل  الدوس����ري، 
لتنمية الصناعة عبدالكريم الراشد.
وتضمن����ت مناقش����ات اللجنة جملة 
الصل����ة  ذات  الموضوع����ات  م����ن 

بمس����تجدات وتعدي����الت القواني����ن 
واألنظم����ة التجاري����ة منه����ا القانون 
الموح����د لمكافح����ة الغ����ش التجاري 
وقان����ون  التجاري����ة  والعالم����ات 
إل����ى مب����ادرات  المنافس����ة، إضاف����ة 
رواد األعمال للمشروعات الصغيرة 
لجن����ة  وتوصي����ات  والمتوس����طة، 
ب����دول  العالمي����ة  التج����ارة  منظم����ة 
مكت����ب  واختصاص����ات  المجل����س، 
براءات االختراع لمجلس التعاون.

مناقشة “مكافحة الغش التجاري”

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن رئيس جمعية الصم 
سلمى العصفور وعدًدا من أعضاء الجمعية.

الع���ام  األم���ن  رئي���س  ورح���ب 
وأعضائه���ا،  الجمعي���ة  برئي���س 
الداخلي���ة  مؤك���ًدا ح���رص وزارة 
أمني���ة  خدم���ات  تقدي���م  عل���ى 
متكامل���ة لكاف���ة فئ���ات المجتمع 
وفي هذا اإلط���ار، بدأ العمل على 
تنفي���ذ توجيهات وزي���ر الداخلية 
بتدش���ين خ���ط للط���وارئ خ���اص 
بفئ���ة الص���م والبك���م ف���ي غرف���ة 
العملي���ات الرئيس���ية، م���ن خ���الل 

اس���تخدام أحدث التقنيات التي 
تس���مح بالتواصل مع ه���ذه الفئة 

كغيرها من فئات المجتمع.
من جهتها، أشادت رئيس جمعية 
بتوجيه���ات  البحريني���ة  الص���م 
خ���ط  بتدش���ين  الداخلي���ة  وزي���ر 
الطوارئ الخ���اص بالصم والبكم، 
مش���يدة بس���رعة االس���تجابة في 
تنفيذ هذه المب���ادرة التي تراعي 

احتياجات وظروف هذه الفئة.

بدء تدشين خط الطوارئ للصم
محرر الشؤون المحلية
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خالد بن عبداهلل: تحويل إستراتيجية التنمية لبرنامج يحقق األمن الغذائي 

���ه نائ���ب رئي���س مجلس ال���وزراء، رئيس اللجنة الوزارية لإلعمار والبنية التحتية الش���يخ خالد بن عبدهللا آل خليفة وزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط  وجَّ
العمراني لتحويل أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية إلى برنامج عمل متكامل قابل للقياس والتقويم ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على نحو يساهم في 

تحقيق األمن الغذائي لمملكة البحرين وتحسين التغذية.

ج���اء ذل���ك ل���دى ت���رؤس الش���يخ خال���د ب���ن 
عب���دهللا في مكتب���ه بقص���ر القضيبية صباح 
لإلعم���ار  الوزاري���ة  اللجن���ة  اجتم���اع  أم���س 
والبني���ة التحتي���ة بحض���ور ال���وزراء أعضاء 
اللجن���ة، وعدد من المس���ؤولين من الوزارات 
والجه���ات الحكومي���ة ذات العالق���ة. ويأت���ي 
تخصي���ص جانب من اجتماع اللجنة؛ لبحث 
واقع ومس���تقبل القطاع الزراعي في مملكة 
البحري���ن ضم���ن توجيهات���ه ب���إدراج مح���اور 
األم���ن الغذائ���ي على ج���دول أعم���ال اللجنة 

التي تعقد اجتماعاتها أسبوعيا.
وأك���د نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء خالل 
االجتم���اع أن القطاع الزراع���ي في البحرين 
رغم ما تعترضه من معوقات فنية وتنظيمية 
ومالية ومعلوماتية، إال أنه محاط بمجموعة 
من عوامل القوة التي تؤهله للنهوض والنمو 
الجه���ات  المنظ���ور كإيم���ان  المس���تقبل  ف���ي 
الرس���مية ذات العالق���ة بأهمية ه���ذا القطاع 
وتحقي���ق االس���تدامة له، والدع���م الحكومي 
ال���الزم، واالنته���اء م���ن إع���داد إس���تراتيجية 
التنمي���ة الزراعية، ووج���ود الخبرة المعرفية 
الوطنية، والتش���ريعات المنظم���ة إلى جانب 
توف���ر دع���م المنظم���ات اإلقليمي���ة والدولية 
ذات العالق���ة، فضال عن وج���ود المواصفات 

والمقاييس للمنتجات الزراعية.
وقال: “يمكن العمل على مزيد من االستثمار 
ف���ي نق���اط الق���وة، وب���ذل جه���ود مضاعف���ة 
إل���ى  لتحوي���ل التحدي���ات ونق���اط الضع���ف 
دع���م  ف���ي  تس���اهم  أن  ش���أنها  م���ن  ف���رص 
وتحدي���ث  وتطوي���ر  الزراع���ي،  االس���تثمار 
الجه���از التنفي���ذي الداع���م للقط���اع الزراعي، 
وإدخال أس���اليب ونظم زراعية مبتكرة ذات 
عوائد عالية كتشجيع الزراعة من دون تربة 
الت���ي بدأت بع���ض المش���اريع المحلية تتجه 
نح���و هذا الن���وع المبتكر من أن���واع الزراعة، 
والت���ي نخط���ط لتوفي���ر أراض ف���ي المنطقة 
المج���ال،  ه���ذا  ف���ي  لالس���تثمار  الجنوبي���ة 
عالوة على تش���جيع المواطنين على اإلقبال 
للعمل ف���ي هذا المجال كأصح���اب أعمال أو 

موظفين”.
وتش���ير إحص���اءات واق���ع اإلنت���اج الزراع���ي 
بمملك���ة البحري���ن إل���ى أن الرقع���ة الزراعي���ة 
بنح���و  تق���در  مس���احة  عل���ى  تق���ع  النش���طة 
التم���ور  إنت���اج  فيه���ا  ويت���م  هكت���ارا،   3750
والخض���راوات والفواكه التي تقدر بنحو 10 
% مقارنة بنس���بة 90 % مما يتم اس���تيراده 

من الخارج من هذه المنتجات. 
الذات���ي  االكتف���اء  قائم���ة  التم���ور  وتتص���در 
المحل���ي بنس���بة 81 %، حي���ث تم ف���ي العام 
2017 إنت���اج 12 ألف طن م���ن التمور مقابل 
اس���تيراد نحو 3 آالف طن منها. أما االكتفاء 
الذاتي من الخضراوات، فقد شكل ما نسبته 
10 %؛ نظ���را الرتف���اع الكمي���ات المس���توردة 

التي بلغت نحو 180 ألف طن مقارنة بإنتاج 
نح���و 20 ألف ط���ن العام الماض���ي. في حين 
ج���اءت الفواك���ه ف���ي مؤخ���رة القائم���ة لم���ا 
تش���كله من نس���بة تقل عن 1 % من االكتفاء 
الذاتي، إذ بلغت الكميات المنتجة محليا من 
الفواك���ه الع���ام الماضي 800 ط���ن، في حين 
بلغ���ت الكمي���ات المس���توردة نح���و 138 ألف 

طن.

إستراتيجية التنمية الزراعية 

تتضمن 8 محاور

أكد الوكيل المس���اعد لشؤون الزراعة بوزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال 
ف���ي  عبدالكري���م  عبدالعزي���ز  العمران���ي 
أن  نفس���ه  الموض���وع  ف���ي  قدم���ه  ع���رض 
إس���تراتيجية التنمي���ة الزراعي���ة تتضم���ن 8 
مح���اور، وه���ي تحقيق أم���ن غذائي نس���بي، 

والرعاي���ة  الزراع���ي،  االس���تثمار  وتش���جيع 
الصحي���ة الزراعية، والمحافظة على الموارد 
الطبيعي���ة، والتطوي���ر الزراع���ي واس���تخدام 
التقنيات الحديثة، وتنمية وحماية األراضي 
الزراعية، وبناء وتطوير القدرات، إلى جانب 

دعم صغار المزارعين والمربين.
وأوضح: “تس���تهدف وكال���ة الزراعة والثروة 
البحري���ة بحلول الع���ام 2030 أن تحقق هذه 
اإلس���تراتيجية، وبع���د تحوي���ل أهدافها إلى 
برام���ج عملي���ة تنفي���ذا لتوجيه نائ���ب رئيس 
مجلس ال���وزراء، زيادة ف���ي اإلنتاج المحلي 
بنس���بة 30 %، أي م���ن نح���و 20 أل���ف ط���ن 
إل���ى 25 أل���ف ط���ن، وذل���ك بب���ذل المزيد من 
الجهود والتركيز على المش���اريع الحالية في 
ه���ورة عال���ي والمش���اريع الزراعي���ة األخرى، 
يض���اف إليه���ا ف���ي المس���تقبل األراضي التي 
م���ن المؤم���ل أن يت���م توفيرها ف���ي المنطقة 
الجنوبية لالس���تثمار في قط���اع الزراعة من 

دون تربة”.
الع���رض  خت���ام  ف���ي  عبدالكري���م  وق���دم 
ال���ذي قدم���ه ع���ددا م���ن التوصي���ات أبرزه���ا 
الم���زارع  لدع���م  “تمكي���ن”  برنام���ج  تنش���يط 
البحرين���ي، وتقدي���م الدع���م ال���الزم لصغ���ار 
المس���تثمرين لالس���تثمار في مجاالت ما بعد 
الحص���اد والصناع���ات الغذائي���ة والتحويلية 
مش���روع  وتنفي���ذ  والتم���ور،  للخض���راوات 
اإلحص���اء الزراع���ي ضم���ن متطلب���ات قياس 
التنمي���ة  بأه���داف  المتعلق���ة  المؤش���رات 
الف���او،  منظم���ة  م���ع  بالتع���اون  المس���تدامة 
وتنفيذ دراس���ة حول تطوير التنوع الغذائي 
الغذائ���ي  األم���ن  إس���تراتيجية  دع���م  ف���ي 

بالتعاون مع المنظمة ذاتها.

 البحرين السادسة عربيا في 

مؤشرات األمن الغذائي

يش���ار إل���ى أن مملك���ة البحري���ن حلَّ���ت ف���ي 
م���ن  دولي���ا  و41  عربي���ا  السادس���ة  المرتب���ة 
بي���ن 113 دول���ة أخ���رى في مؤش���رات األمن 
الغذائ���ي العالم���ي الصادر ف���ي أكتوبر 2018 
وال���ذي يعتم���د عل���ى ث���الث ركائ���ز أساس���ية 
لألمن الغذائي تش���مل توفر وجودة وسالمة 

الغذاء.

الشيخ عبدالله بن خالد مترئسا االجتماع 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تح���ت رعاي���ة آم���ر األكاديمي���ة الملكي���ة للش���رطة، أقي���م حف���ل تخري���ج 16 دورة 
للمايكروس���وفت، نظمها فريق التعليم والتدريب اإللكتروني باألكاديمية، وش���ارك 

فيها 151 من منتسبي إدارات وزارة الداخلية.

وتأت���ي ه���ذه ال���دورات، تنفي���ذا لتوجيه���ات 
وزي���ر الداخلية باس���تخدام التقنيات والنظم 
الحديثة في المج���االت األمنية ومن منطلق 
س���عي األكاديمية لتوفير خدمات إلكترونية 

متميزة، حيث سعى فريق التعليم والتدريب 
تدريبي���ة  برام���ج  الس���تحداث  اإللكترون���ي 
م���ن الناحي���ة التقني���ة الحديث���ة ف���ي مج���ال 
تكنولوجيا المعلومات والتعليم اإللكتروني.

استخدام التقنيات األمنية الحديثة

@ÚÄÄèflb©a@Òãˆaá€aM@Ú‡ñb»€a@Úƒœb´5
أحمد صباح الســلوم 

موعدنــا الســبت 24 في مدرســة حليمة الســعدية للبنات 

  : المجمعات 

 (361-362-363-364 لبــالد القديــم (  ا
 (334  الماحــوز (

  (330-331  بوغــزال (

 (332  بوعشــيرة (

 (328 ) لســقية  ا

  (329 ) الســلمانية 

Û  قب���ل عام أو أكثر، تش���رفت بإج���راء لقاء صحفي م���ع المتعافى من مرض
الس���رطان األخ حم���ود جاس���م، والذي وص���م تجربته القاس���ية والناجحة، 
بكت���اب جمي���ل عنونه ب�� )عودت���ي للحي���اة(، متناوال فيه يومي���ات المرض، 
الم���وت،  ودن���و  وابتعاده���م،  األصدق���اء،  وترج���ل  المش���عة،  والجرع���ات 

واستنشاق رائحته.
Û  اس���ترجعت ذاكرتي ه���ذا اللقاء، والذي غير بي ما غي���ر، وأنا أتطلع لمقطع

فيدي���و بثه األخ والصديق العزيز محمد موس���ى البلوش���ي، م���ع الكتكوتة 
“عائشة” وهو يتحاور معها، حوار بسيطا أبكى البحرين، وذكر المتغافلين، 

عن عظيم النعم التي يتمرغون بها، وهم ال يعلمون.
Û  وكن���ت ق���د التقيت البلوش���ي قبل ه���ذا الح���دث بثالثة أي���ام بالضبط، في

خيمة أحد المترش���حين بالرفاع، حضنني وعلى وجهه ابتس���امة عريضة، 
وعاتبني على عدم السؤال، والتواصل، قبل أن يسحبني منه أخوه خالد، 
ليعرفن���ي على ش���قيقهم األكبر علي، والذي يتقاس���مهم األخ���الق، واألمل، 

واالبتسامة الجديدة.
Û  وأكثر ما لفت انتباهي في خالد ومحمد وعلي، أن األول من أبرز نش���طاء

العم���ل اإلغاث���ي بالبحري���ن، وربم���ا الخلي���ج العرب���ي، والثان���ي م���ن أصل���ح 
األعضاء البلديين وأنجزهم، وأقربهم للناس، والثالث من أكثر ممن يسخر 

وظيفته لخدمة الناس، ومساعدتهم، ونجدتهم.
Û  والي���وم، تط���ل علينا الصغيرة عائش���ة، لتبع���ث بدورها األمل ف���ي أوصالنا

جميع���ا، بصالبتها، وش���جاعتها، وتفاؤلها، والتي ذكرتن���ي بالكثيرين، ممن 
ال يق���درون عل���ى مجابه���ة صعوب���ات الحي���اة بأدن���ى تفاصيله���ا، وبأبس���ط 
أبجدياته���ا، وكن���ت دائم���ا أردد بق���رارة نفس���ي ب���أن م���ن أصع���ب وأثق���ل 

االبتالءات الربانية للوالدين، حين تكون في األبناء.
Û  ابتس���مت عائش���ة من خل���ف الكمامة الملون���ة، ووقفت بثبات أمام عدس���ة

كامي���را هاتف والدها، بلبس���ها الوردي الجميل، وأوصلت لنا رس���الة األمل، 
الت���ي ورثتها م���ن والدها، ومن هذه العائلة المبارك���ة، التي تنجب الرجال، 

فحفظك هللا، ورعاك، وشافاك يا عائشة، وإلى فجر جديد.

“عائشة” 
واألمل المشع

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

انتقدت ش����ركة خاصة إج����راءات طرح بلدية الش����مالية لمناقصة 
عام����ة أعل����ن عنه����ا بموق����ع مجل����س المناقص����ات وفتح����ت بتاريخ 
25 أكتوب����ر 2018 لنق����ل المع����دات والم����واد بقيم����ة 250 ألف دينار 
الس����تئجار 9 س����يارات صغيرة، مشيرة إلى أنه عند فتح مظاريف 
المناقص����ة فوجئ����ت الش����ركات المش����اركة فيها بتحاي����ل وتالعب 
ف����ي آلي����ات الط����رح لصالح إحدى الش����ركات، م����ا يعد ه����درا لمبدأ 
المس����اواة التي كفلها قانون المناقصات بالمملكة.وقالت الش����ركة 
إنه����ا أقدمت على الدخول في المناقصة كونها يتم ترس����يتها في 
الم����رات الثالث الس����ابقة على الش����ركات العاملة ف����ي مجال البناء 
والمق����اوالت كل 6 أش����هر بمناقص����ات داخلية بمبل����غ 25 ألف دينار 
بالمس����مى ذات����ه، األمر الذي يدعو للتس����اؤل عن ما ه����ي المعدات 
والمواد التي بحوزة البلدية التي تستحق كل تلك المبالغ، ولماذا 
يت����م التحايل عل����ى األنظمة والقوانين في حين أن عملية ش����راء 
للبلدي����ة للس����يارات ال تتج����اوز مبل����غ 70 أل����ف دين����ار؟. يأت����ي ذلك 
ف����ي الوق����ت ال����ذي تم في����ه تخصيص أعم����ال النظاف����ة والحدائق 
والمنتزهات، ما يعني أنه ليس هناك كلفة إضافية تتحملها وزارة 

البلديات نظير دفع تلك المبالغ.
وأش����ارت الش����ركة إل����ى أن المناقص����ات له����ا قواعد ومب����ادئ ثابتة 
ال تتغي����ر ف����ي التعام����الت بي����ن الش����ركات والجه����ات المختص����ة 
بالمناقص����ات أو المزايدات، ولها ش����روط وضواب����ط ثابتة، وهناك 
موافق����ات م����ن جه����ات حكومية أخ����رى، إذ لجأ المس����تفيدون إلى 
التحايل في إجراءات الش����روط العامة للمناقصة كموافقة ديوان 
الخدم����ة المدني����ة والمالي����ة ولجن����ة المناقصات من خ����الل تبديل 
مس����مى المناقص����ة م����ن اس����تئجار 9 س����يارات، إل����ى مناقص����ة نقل 
مع����دات وم����واد، في حين أن المناقصة ل����ذات الغرض دون جديد 

في الطرح.
وأوضحت الش����ركة أنها أقدمت على استعمال حقها في الشكوى 
م����ن المخالفة الجس����يمة، من منطل����ق حرصها عل����ي الحفاظ علي 
الم����ال الع����ام، الفت����ة إل����ى أن المحافظة عل����ى المال الع����ام واجب 

وطني خصوصا في ظل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وبينت الش����ركة أن هناك نوعين من المناقص����ات )عامة وداخلية( 
يت����م االختي����ار حس����ب التأهي����ل الفني لك����ي تتم ترس����ية األعمال 
س����واء عام����ة أو داخلي����ة عل����ى ش����ركة بعينه����ا دون أخ����رى، كم����ا 
يستوجب األمر وجود رقابة دقيقة على المناقصات لمنع حدوث 
أي تالعب في إرس����اء المناقصات، وكذلك قيام الجهات الرقابية 
على التفتيش الدوري على وحدات المناقصات بالوزرات للتحقق 
م����ن صح����ة ونزاه����ة المناقص����ات والظ����روف المختوم����ة، واتخاذ 

الالزم في حالة وجود مخالفة صريحة ألحكام والئحة النظام.

شركة تنتقد بلدية الشمالية 
في طرح مناقصة عامة

محرر الشؤون المحلية

خطط لتوفير 
أراض في 

الجنوبية 
لالستثمار في 
مشاريع الزراعة 

من دون تربة



ف���ازت 4 أفكار في مس���ابقة االبتكار الحكومي )فك���رة( التي أطلقها ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في نهاية ش���هر س���بتمبر الماضي، وذلك بعد 
اختي���ار األفكار الفائزة م���ن جانب لجنة ضمت ثمانية من الوزراء في المرحلة 

النهائية من المسابقة إلى جانب تصويت الجمهور.

وهن����أت لجن����ة ال����وزراء كالً م����ن فكرة 
م����ن  الطريف����ي  ألحم����د  )ضياف����ة( 
)المنص����ة  وفك����رة  الخارجي����ة،  وزارة 
اإللكتروني����ة للتطوع( للش����يخ س����لمان 
ب����ن أحم����د آل خليف����ة، وب����دور مب����ارك 
التمي����م، ومي صالح عبدهللا، وهش����ام 
مبارك البوفالس����ة من وزارة الداخلية، 
للمواعي����د(  الوطن����ي  )النظ����ام  وفك����رة 
لعادل يوسف القالف من وزارة العدل 
واألوق����اف،  اإلس����المية  والش����ؤون 
إضاف����ة إل����ى فك����رة )العم����ل الحكومي 
م����ن المن����زل( لعب����دهللا محم����د األحمد 
م����ن وزارة الخارجي����ة، ون����وف محم����د 

األحم����د من وزارة المالي����ة التي فازت 
باختيار الجمهور.

وأش����ادت اللجنة بما تم بذله من جهد 
ممي����ز لصياغ����ة األف����كار والمقترح����ات 
الت����ي تحم����ل روح االبت����كار والتجدد؛ 
به����دف اإلس����هام ف����ي تطوي����ر ج����ودة 
ومخرجات العمل الحكومي، منوهين 
بم����ا اطلع����وا علي����ه اليوم م����ن عروض 
لألف����كار االثنت����ى عش����رة الت����ي تأهلت 

لهذه المرحلة النهائية من المسابقة.
وتقدي����را للجه����د ال����ذي بذل����ه أصحاب 
األفكار الفائزة، س����يتم ع����رض األفكار 
على اللجنة التنس����يقية برئاس����ة سمو 

ولي العهد نائ����ب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجل����س الوزراء تمهيدا 
الحكومي����ة  الجه����ات  ف����ي  لتطبيقه����ا 

المعنية.
ش����ؤون  وزي����ر  اللجن����ة  ضم����ت  وق����د 
المط����وع  محم����د  ال����وزراء  مجل����س 

ووزي����ر الخارجي����ة الش����يخ خال����د ب����ن 
ش����ؤون  ووزي����ر  خليف����ة  آل  أحم����د 
الكهرب����اء والم����اء  عبدالحس����ين ميرزا 

البلدي����ات  األش����غال وش����ؤون  ووزي����ر 
والتخطي����ط العمران����ي عص����ام خل����ف 
ووزير اإلس����كان باس����م الحمر ووزيرة 
الصح����ة فائقة الصالح ووزير ش����ؤون 
الج����ودر  هش����ام  والرياض����ة  الش����باب 
ووزير شؤون اإلعالم علي الرميحي.

بع����د  الث����الث  األف����كار  تأهل����ت  وق����د 
سلس����لة م����ن مراح����ل التقيي����م لتتأهل 
م����ن بي����ن 565 فك����رة ت����م تقديمها في 
إط����ار المس����ابقة الت����ي ته����دف لتعزي����ز 
بوصفه����ا  واالبت����كار؛  اإلب����داع  ثقاف����ة 
محركا رئيس����ا للتطوير وبلورة األفكار 
إلش����راك  الفرص����ة  وإتاح����ة  الخالق����ة 
بل����ورة  ف����ي  الع����ام  القط����اع  موظف����ي 
تخ����دم  الت����ي  والمقترح����ات  األف����كار 
تطلع����ات العم����ل الحكوم����ي وتطوي����ر 
لمب����ادئ  وفق����ا  ومخرجات����ه  جودت����ه 
 ،2030 االقتصادي����ة  البحري����ن  رؤي����ة 
وهي االستدامة والتنافسية والعدالة 
الت����ي تس����تند إليه����ا مختل����ف البرامج 

والمبادرات.

تقييم لجنة من الوزراء  عرض فكرة

المنامة - بنا

اإلعالن عن فوز 4 مشاريع في “فكرة”
ال��ن��ت��ائ��ج ج�����اءت ب��ع��د ت��ق��ي��ي��م ل��ج��ن��ة م���ن ال�������وزراء وت��ص��وي��ت ال��ج��م��ه��ور

08local@albiladpress.com
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14 ربيع األول 1440

وزير الخارجية

وزير شؤون اإلعالم

أك���د وزي���ر الخارجي���ة الش���يخ خال���د بن أحم���د ال خليف���ة بأن نج���اح مس���ابقة االبتكار 
الحكوم���ي “فك���رة” يجس���د الرؤي���ة الحكيمة لس���مو ولي العه���د في أن يك���ون لموظفي 

الحكومة دور إيجابي في سبل تطويرها.
وقال  بتصريحه ل� “البالد” بأن نجاح مس���ابقة “فكرة” بنس���ختها األولى، يش���جع على أن 

يتم تنظيمها بشكل سنوي؛ لدورها وتأثيرها اإليجابي والمهم.
ولف���ت إل���ى أن تواؤم أغل���ب األفكار المقدمة م���ع الرؤية االقتصادي���ة لمملكة البحرين، 

ولبرنامج التوازن المالي، يعكس ذكاء المشاركين، ووعيهم لمستجدات المرحلة.
وأبدى جم تقديره للش���باب البحريني المش���اركين في األعمال التطوعية، س���واء على 

مستوى الداخلي للبلد، أو الخارجي، مبينا بأنهم مدعاة فخر وافتخار.

أش���ادت وزيرة الصحة فائقة الصالح بفكرة “استش���ارة طبية عبر مكالمة 
الفيدي���و” التي تأهلت إل���ى المرحلة النهائية ضمن أفكار مس���ابقة االبتكار 

الحكومي، ورأت أنها ستساهم في تخفيف الضغط على المواعيد.

هام���ش  عل���ى  الصال���ح  وأش���ارت 
برنام���ج المرحل���ة النهائية لمس���ابقة 
)فك���رة( أم���س إل���ى أن هن���اك بع���ض 
الحاالت التي ق���د يرى فيها الطبيب 
ع���دم الحاج���ة إلى حض���ور المريض 
س���يخفف  مم���ا  المستش���فى،  إل���ى 

الضغط على المركز.
ولفتت إلى أن جميع األفكار المتأهلة 
قابل���ة للتطبي���ق، وبالخصوص فكرة 
النظام الوطني للمواعيد الذي بدأت 
ال���وزارة بتطبيقه، حيث مارس دورا 
فاع���ال ونش���طا فيما يتعل���ق بالمراكز 

الصحية. 

وذكرت أنه سيتم االلتقاء  «
بجميع أصحاب األفكار المتأهلة 

والعمل على بلورتها إلى أفكار 
قابلة للتطوير.

كش���ف وزير ش���ؤون الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا عن بذل الوزارة مساعًيا 
لتقدي���م الدع���م والتس���هيالت للمواطني���ن لالس���تفادة م���ن الطاقة الشمس���ية في 
منازلهم، وذلك من خالل إجراء العديد من المشاورات مع البنوك وصندوق العمل 

)تمكين(.

جاء ذلك، على هامش المرحلة النهائية 
من مس���ابقة االبتكار الحكوم���ي )فكرة( 
إل���ى أن البحري���ن  أم���س، حي���ث أش���ار 
مهم���ا تقدم���ت في مج���ال الطاقة إال أن 
الباب دائما س���يظل مفتوًحا أمام تقديم 
األفكار والحلول المبتكرة التي سيكون 

لها مساهمة إيجابية.
ولفت إلى أن التحدي اليوم فيما يتعلق 
بقطاع الكهرب���اء والماء يختص بمجال 
الطاقة الشمسية التي تتطلب مساحات 
شاس���عة ف���ي ظ���ل محدودي���ة األراضي 

المتاحة في مملكة البحرين.
وذكر أن ذلك دفع الوزارة إلى اس���تغالل 
كح���ل  الحكومي���ة  المبان���ي  أس���طح 
ابت���كاري، حي���ث يوج���د أكث���ر م���ن 535 
ا يمكن اس���تغالله في هذا  مبن���ى حكوميًّ
الخصوص، إضافة إلى استغالل أعمدة 

اإلنارة وأس���طح المنازل، وأن ذلك يدفع 
نح���و المزي���د م���ن االبت���كارات والحلول 

الذكية للتغلب على هذا التحدي.

المحطة الشمسية

وفيم���ا يتعلق بمش���روع محط���ة الطاقة 
الشمس���ية ق���ال الوزي���ر إن آخ���ر موع���د 
لتس���ليم العطاءات س���يكون ف���ي تاريخ 
28 نوفمبر الجاري، تمهيًدا للتوقيع على 
عقود المشروع في نهاية فبراير 2019.
وأش���ار الوزير إلى أن اكتمال المش���روع 
يتوق���ف على طبيعة الع���روض المقدمة 
والفت���رة الزمني���ة المحددة م���ن قبل من 
سترس���ى عليه العط���اءات، على أمل أن 

ال تطول الفترة إلى أكثر من عامين.
وبي���ن أن المحط���ة ستس���اهم ف���ي دعم 
 100 بحوال���ي  الكهربائي���ة  الطاق���ة 

ميغاوات في استخدامات الكهرباء في 
مملكة البحرين، للمس���اهمة في تحقيق 
الهدف الوطن���ي والمح���دد بتوفير 250 

ميغاوات ما نس���بته 5 %، حيث س���يتم 
المش���اريع  م���ن  الطاق���ة  باق���ي  تغطي���ة 

األخرى.

ثم���ن وزي���ر ش���ؤون اإلعالم عل���ي الرميحي نجاح مس���ابقة االبت���كار الحكوم���ي “فكرة” 
بنس���ختها األول���ى، موضحا أنه���ا قناة مهمة للتعبي���ر عن اإلبداع���ات والطاقات الوطنية 

بمختلف القطاعات الحكومية.
وأوض���ح الرميح���ي في تصري���ح لصحيفة “البالد” أن حرص س���مو ول���ي العهد على أن 
يكون هناك لجنة من الوزراء للوقوف على المسابقة هو دليل على جدية تنفيذ الفكرة، 

وتوفير كافة السبل إلنجاحها.
وق���ال “أكث���ر م���ا لفت نظري ف���ي األفكار المقدم���ة، مراعاته���ا الوضع االقتص���ادي للبلد، 
وللمن���اخ الع���ام، وألولوي���ة احتياج���ات المواطني���ن، والمراجعي���ن بش���كل ع���ام، لش���تى 

القطاعات والوزارات الحكومية”.

أك���د وزير اإلس���كان باس���م الحمر ال���دور المهم لمس���ابقة االبتكار الحكوم���ي في تعزيز 
التنافسية، والشفافية، والعمل بروح الفريق الجماعي؛ لخدمة مملكة البحرين.

وأوضح الحمر في تصريح ل� “البالد” أن المس���ابقة تس���هم أيضا في تحقيق اإليجابية 
بالعم���ل الحكومي، وبالحد من المصروفات التش���غيلية بأفكار إبداعية متميزة تعكس 

الواقع المعاش نفسه.
وعب���ر الوزي���ر ع���ن ج���م ش���كره وتقديره ل���كل من ش���ارك بالمس���ابقة، خصوص���ا من لم 
يحالفه���م الح���ظ بالف���وز، مضيفا “أخرج���ت )فكرة( ما تزخ���ر به البحرين م���ن خامات، 

وقدرات طيبة، نحن فخورون بالشباب البحريني”.

وزير الخارجية: الشباب البحريني مدعاة للفخر

تسهيالت لالستفادة من الطاقة الشمسية المنزلية“استشارة طبية عبر الفيديو” تتأهل لنهائي “فكرة”

الرميحي: “فكرة” تفجر الطاقات واإلبداعات الحمر: المسابقة كشفت عن الكفاءات

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحليةسيد علي المحافظة

محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية

وزير اإلسكان وزير الخارجية

وزيرة الصحة

وزير شؤون الكهرباء والماء

وزير شؤون اإلعالم
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ترشح نسبة كبيرة من الشباب يعكس الحيوية
االنتخابية الكتلة  في  ش��اب  أل��ف   50 بدخول  فخورون  حمد:  بن  ناصر 

أش���اد س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية باإلقبال الواسع من 

الشباب البحريني على الترشح لالنتخابات النيابية والبلدية. 

ونوه بأطروحاتهم في فترة الدعاية االنتخابية، 
وم���ا تضمنت���ه من برام���ج ج���ادة، وقضايا مهمة 

تتعلق بالمجتمع ومستقبل الوطن.
م���ن  كبي���رة  نس���بة  “إن ترش���ح  وق���ال س���موه: 
المترش���حين من فئة الش���باب يعك���س الحيوية 
البحري���ن، وحس���هم  ش���باب  به���ا  يتمت���ع  الت���ي 
الوطني، ورغبتهم في العمل من خالل السلطة 

التشريعية لبناء المستقبل، والشباب حريصون 
دائمًا عل���ى التفاعل مع القضايا الوطنية، وحان 
الوق���ت ألن ن���رى الكف���اءات الش���ابة تح���ت قبة 
البرلمان تس���اهم في التش���ريع والرقابة وتخدم 

الوطن باعتبارهم ممثلين عن الشعب”.
وأضاف سموه: “تفخر البحرين في االنتخابات 
النيابي���ة والبلدية ف���ي العام 2018 بأنها تش���هد 

دخول أكثر من 50 ألف شاب وشابة في الكتلة 
االنتخابي���ة، س���يقومون بالتصوي���ت ألول م���رة 
ف���ي االنتخابات، وهذا الع���دد يعكس إمكانيات 
وق���درات ش���باب البحرين ف���ي العم���ل الوطني 

انطالقًا من دورهم ومسؤوليتهم الوطنية”.

وأكد سموه بأن شباب البحرين  «
سيكونون في مقدمة المواطنين يوم 

التصويت، ألنهم يؤمنون بضرورة 
دورهم، وحرصهم على أداء واجبهم 
الوطني، وال مجال لديهم للتردد في 

تلبية الواجب.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد
المنامة - بنا

والش���ؤون  الع���دل  وزي���ر  التق���ى 
رئي���س  واألوق���اف  اإلس���المية 
اللجن���ة العليا لإلش���راف على س���المة 
االنتخاب���ات الش���يخ خال���د ب���ن عل���ي 
آل خليف���ة م���ع ع���دد من كت���اب الرأي 

بالصحافة الوطنية.
وأع���رب وزير العدل ف���ي بداية اللقاء 
الح���واري عن ش���كره وتقدي���ره للدور 
التنوي���ري والتثقيف���ي لكتاب األعمدة 
ف���ي  إس���هامات  م���ن  يقدمون���ه  وم���ا 
مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها 
المملكة، منوًها بما يبدونه من اهتمام 
كبي���ر باالس���تحقاق االنتخابي للفصل 
التش���ريعي الخامس، وما يش���كله من 
انطالق���ة جدي���دة ف���ي مس���ار التطور 

دعائم���ه  أرس���ى  ال���ذي  الديمقراط���ي 
ودش���نه  الوطن���ي  العم���ل  ميث���اق 
المش���روع اإلصالح���ي لجالل���ة الملك 
المف���دى.  وت���م خ���الل اللق���اء تب���ادل 
موضوع���ات  ح���ول  واآلراء  النق���اش 
وأهمي���ة  الع���ام،  االنتخاب���ي  الش���أن 
االنتخاب���ات  ف���ي  الفعال���ة  المش���اركة 
ودوره���ا ف���ي تعزي���ز المكتس���بات في 

ظل المؤسسات الدستورية.
وأكد وزير الع���دل أن مملكة البحرين 
ترس���خ  ���ا  ديمقراطيًّ نموذًج���ا  تق���دم 
خ���الل 16 عاًما م���ن العمل النيابي بما 
ا  يش���كل رصيًدا متراكًما ومكسًبا مهمًّ
على مس���توى الممارسة الديمقراطية 

وتعزيز المشاركة الشعبية.

اهتمام إعالمي باالستحقاق االنتخابي

المنامة - بنا

الداخلي���ة  وزارة  ح���رص  منطل���ق  م���ن 
الالزم���ة  التس���هيالت  كاف���ة  توفي���ر  عل���ى 
االنتخاب���ات  ف���ي  المواطني���ن  لمش���اركة 
النيابية والبلدية، أعلنت ش���ؤون الجنسية 
والج���وازات واإلقام���ة أنه���ا س���تقوم بفتح 
مكات���ب إدارة الج���وازات بالمبن���ى الرئيس 
والس���بت  الجمع���ة  يوم���ي  المنام���ة  ف���ي 
لغاي���ة  صباح���ا   8 الس���اعة  م���ن  المقبلي���ن 
8 مس���اء، حي���ث س���يتم إص���دار بطاق���ات 
االنتخاب���ات للمواطنين أصحاب الجوازات 
المفقودة أو التالفة أو المحفوظة ألي جهة 

رس���مية كانت م���ع إحض���ار ما يثب���ت ذلك، 
كما س���يتم تسليم الجوازات الجاهزة فقط 
ف���ي الف���رع الرئيس وف���رع مدينة عيس���ى 
والمح���رق ف���ي األوق���ات واألي���ام الت���ي تم 

ذكرها.
كم���ا تذك���ر ش���ؤون الجنس���ية والج���وازات 
بض���رورة  الك���رام  المواطني���ن  واإلقام���ة 
اصطح���اب ج���وازات الس���فر الخاص���ة بهم 
أثن���اء التصويت، حت���ى وإن كانت منتهية 
الصالحي���ة، حي���ث يح���ق له���م التصوي���ت 
طالما أن بطاقاتهم الذكية سارية المفعول.

الجوازات بالمنامة تعمل الجمعة والسبت

المال يدعو للمشاركة اإليجابية في االنتخابات
تأخير الطلبات اإلسكانية وتأجيل البت بالتقاعد االختياري قرار قانوني صائب

أك���د رئي���س مجل���س الن���واب أحم���د الم���ال 
أهمي���ة المش���اركة اإليجابي���ة الوطنية في 
االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدي���ة، وض���رورة 
مش���اركة المواطني���ن ف���ي ي���وم االقت���راع، 
المرحل���ة  بن���اء  ف���ي  الفاعل���ة  للمس���اهمة 
المقبلة، ومواصلة مس���يرة العمل واإلنجاز، 
في ظ���ل المش���روع اإلصالحي والمس���يرة 

الديمقراطي���ة بقيادة عاه���ل البالد صاحب 
الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة.

ق���رارات  اتخ���اذ  ض���رورة  عل���ى  وش���دد 
ومواق���ف واضح���ة تج���اه المش���اركة، وأن 
التردد أو التخاذل يجب أن يقابله مساءلة 
ومحاس���بة صارمة.وأش���اد بتوج���ه محاس���بة 
المواطنين الذين ال يشاركون، معتبرا أن تأخير 

طلباتهم اإلسكانية قرار صائب، وكذلك تأجيل 
الب���ت في قبول طلب���ات التقاعد االختياري إلى 

ما بعد االنتخابات، وربط قبولها بالمشاركة.
البحري���ن  لمملك���ة  دع���م  المش���اركة  إن  وق���ال 
وتأكي���دا لل���والء المخل���ص والص���ادق للوط���ن، 
ورف���ض للدع���وات المغرضة م���ن أتب���اع “الولي 

 أحمد المالالفقيه”.

القضيبية - مجلس النواب

التصدي بحزم ألي أعمال خارجة عن القانون
ال���ح���س���ن: خ���ط���ة أم���ن���ي���ة ش���ام���ل���ة ل���ت���أم���ي���ن االن���ت���خ���اب���ات

أكد رئي���س األمن العام اللواء طارق الحس���ن 
أن اإلدارات األمني���ة المعني���ة، وم���ن منطل���ق 
األم���ن  حف���ظ  ف���ي  القانوني���ة  مس���ئولياتها 
والنظام العام، اتخذت كل اإلجراءات األمنية 
والقانوني���ة الالزم���ة لتأمي���ن االنتخاب���ات، بما 
يضم���ن فت���ح مراك���ز االقت���راع ف���ي موعدها 
المقرر، وممارسة الناخبين لحقهم الدستوري 

في أجواء آمنة ومنضبطة.وأوضح أنه وبناء 
عل���ى توجيهات وزير الداخلية واس���تناًدا إلى 
متابعت���ه المس���تمرة ودعم���ه الدائ���م، أع���دت 
ش���املة،  أمني���ة  الع���ام خط���ة  األم���ن  رئاس���ة 
ت���م مراجعته���ا والتدري���ب عليه���ا، بم���ا يضمن 
تحقيق أعلى معدالت االس���تعداد والجاهزية 
ع���ن  خارج���ة  أعم���ال  بح���زم ألي  والتص���دي 

القانون ويضمن إظه���ار العرس الديمقراطي، 
بالش���كل الذي يليق بمكان���ة البحرين وتحضر 
ش���عبها وتصميمه على مواصلة مسيرة البناء 
األمني���ة  التعزي���زات  أن  وأض���اف  والتق���دم. 
المتخ���ذة، تش���مل جمي���ع المراف���ق الحيوي���ة 
والش���وارع الرئيس���ة والفرعي���ة المؤدي���ة إلى 

 اللواء طارق الحسنالمقار االنتخابية.

المنامة - وزارة الداخلية

دانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاس���ب “29 عاما- عربي الجنس���ية” بتهمة تزوير معادلة مؤهل علمي، مدعيا صدور 
ش���هادته من إحدى الجامعات الخليجية قبل س���حب االعتراف منها وقبل تقدمه بها لتصديقها لدى وزارة الخارجية بواسطة 

زوجته التي رمى االتهام عليها، مدعيا أنها كانت تعلم بشأن تزوير شهادته.

وحكمت بمعاقبته غيابيا بالسجن لمدة 10 
س���نوات عما أس���ند إليه من اته���ام، وأمرت 
بمص���ادرة المح���رر المزور، وكذل���ك بإبعاده 
نهائي���ا ع���ن الب���الد عق���ب تنفي���ذ العقوب���ة 

المقضي بها.
وج���اء بتفاصي���ل حكم المحكم���ة أن إدارة 
مكافح���ة الجرائ���م االقتصادي���ة كان���ت قد 
تلق���ت بالغ���ا م���ن وزارة الخارجي���ة، مفاده 
أن س���يدة تقدم���ت بطلب تصدي���ق معادلة 
لش���هادة جامعي���ة وأوراق خاص���ة بزوجها، 
وأن تل���ك المس���تندات تبين وج���ود أختام 

مملك���ة  لس���فارة  منس���وبة  فيه���ا  م���زورة 
البحرين في إحدى الدول العربية.

وعندما تم اكتشاف األمر تم التحفظ على 
السيدة المتقدمة بالطلب، والتي أفادت أن 
المس���تندات خاصة بزوجه���ا، والذي حضر 
بعد االتصال به بساعتين، وكانت المفاجأة 
أن���ه اعت���رف بعلمه بتزوير الش���هادات التي 
بحوزته، متهما زوجته بأنها هي المسؤولة 
ع���ن تقديمها للوزارة، مدعيا أنه طلب منها 
عدم توثي���ق تلك المس���تندات لعلمهما بأن 

الشهادات كلها مزورة.

وبالتحقيق م���ع المتهم قرر بأنه خريج من 
جامع���ة خليجي���ة، وأنه حص���ل على درجة 
قب���ل  المحاس���بة، ولك���ن  ف���ي  الماجس���تير 
توثيق���ه للش���هادات الخاصة به تم س���حب 
كل االعتراف���ات بالجامع���ة الخليجية التي 
درس فيه���ا، وت���م إغالقه���ا قب���ل تصدي���ق 

الشهادات الخاصة به.
وأضاف أنه حضر إلى مملكة البحرين بناء 
عل���ى طلب من أحد أبن���اء عمومته، والذي 
يمل���ك ش���ركة خاص���ة ب���ه، إذ ع���رض عليه 
العم���ل مع���ه بصفته محاس���با في ش���ركته، 

لكن���ه وبعد م���رور 3 أش���هر ت���رك العمل من 
تلك الشركة وأصبح عاطال عن العمل.

ولذلك فكر في توثيق الش���هادات الخاصة 
ب���ه لتس���هيل فرص���ة الحصول عل���ى عمل، 
لكن���ه فش���ل ف���ي معادلته���ا ف���ي الجامعات 
البحرينية؛ وذلك لكون أنها غير موثقة من 
الجامع���ة األصلي���ة، مبين���ا أن أح���د مديري 
ل���دى  يعم���ل  وال���ذي  القانوني���ة  الش���ؤون 
ش���ركة خاصة عرض عليه موضوع توثيق 
الش���هادات عن طريق معادلتها لدى جامعة 
عربي���ة، مؤكدا له أنه يعرف ش���خصا يعمل 
فيه���ا ويس���تطيع إنج���از المهم���ة إلي���ه دون 

حاجة لتوجهه بنفسه.
واعت���رف أن���ه بالفع���ل تواص���ل م���ع ذل���ك 
الش���خص وأرس���ل ل���ه حوالة بمبل���غ 1500 
دوالر أميرك���ي والش���هادات الخاص���ة ب���ه، 
اس���تلم  فق���ط  أس���بوعين  غض���ون  وف���ي 
الجامع���ة  م���ن  ش���هادات باس���مه وموثق���ة 

العربي���ة الم���زور باس���مها ش���هادته، بدعوى 
حصوله على معادلة لمؤهله الجامعي، كما 
أن ذلك الش���خص وثق له المستندات لدى 
س���فارة مملك���ة البحري���ن في تل���ك الدولة، 
وتم لصق كافة الطواب���ع واألختام الالزمة 

لذلك.
لك���ن عندم���ا تقدم���ت زوج���ة المته���م إل���ى 
مكتب التصدي���ق التابع ل���وزارة الخارجية 
م���ع  ال���وزارة  تواصل���ت  الش���هادات  بتل���ك 
الس���فارة البحرينية في ذل���ك البلد العربي، 
األخت���ام  أن  الس���فارة  أك���دت  وحينه���ا 
الش���هادات  عل���ى  الموج���ودة  والطواب���ع 
م���زورة، وأنه���ا لم تصدر من الس���فارة، فتم 
التحف���ظ عل���ى األوراق المزورة والس���يدة 

لحين حضور زوجها المتهم.
وثبت م���ن تقرير خبير التزيي���ف والتزوير 
أن الش���هادة المنس���وب صدوره���ا إلح���دى 
الجامع���ات العربية هي ش���هادة ماجس���تير 

بصم���ات  وأن   ،2013 الع���ام  ف���ي  ص���ادرة 
األختام المنس���وبة لسفارة مملكة البحرين 
في دولة الجامعة م���زورة تقليدا لنظائرها 
ع���دم  الجامع���ة  أك���دت  كم���ا  الصحيح���ة، 

إصدارها الشهادة للمتهم.
وثب���ت للمحكم���ة أن المته���م ف���ي غض���ون 
العام 2016، أوال: اش���ترك مع آخر مجهول 
في ارتكاب تزوير في المحررات الرس���مية 
-ش���هادة م���ن جامع���ة عربي���ة- ب���أن أم���ده 
بالمس���تندات والش���هادات المطلوب���ة، فقام 
الم���زورة  المح���ررات  باصطن���اع  األخي���ر 
لس���فارة  منس���وب  م���زور  خت���م  ووض���ع 
البحري���ن ف���ي دول���ة عربي���ة عليه���ا بغرض 
اس���تعمالها كمح���رر رس���مي، ثانيا: اش���ترك 
اس���تعمال  ب���أن  ني���ة  بحس���ن  زوجت���ه  م���ع 
المح���رر الرس���مي الم���زور موض���وع البن���د 
األول وقدم���ه لمكت���ب التصديقات بوزارة 

الخارجية بغرض توثيقه.

عـربـي يـتـبـرأ مـن زوجـتـه “الـمـزورة”

الصغ���رى  المحكم���ة  عاقب���ت 
أدي���ن  متهم���ا  الثالث���ة،  الجنائي���ة 
بتمزي���ق إع���الن أحد المرش���حين 
لالنتخاب���ات النيابي���ة المقبل���ة في 
ش���هرا  بحبس���ه  ال���دراز؛  منطق���ة 
واح���دا فق���ط، وق���ررت اس���تبدال 
العقوبة المقضي بها بإلزامه بعدم 
االنتخابي���ة  لإلعالن���ات  التع���رض 
النيابية  للمترش���حين لالنتخابات 
مبل���غ  غرمت���ه  كم���ا  والبلدي���ة، 
بمص���ادرة  وأم���رت  دين���ار،   200
بدف���ع  وبإلزام���ه  المضبوط���ات 
قيم���ة اإلعالن االنتخاب���ي المتلف 
بمبل���غ وقدره 125 دين���ارا يدفعها 
لصال���ح المجن���ي عليه.وأوضحت 
المحكم���ة ف���ي حيثي���ات حكمه���ا 
أن���ه لما كانت الدعاي���ة االنتخابية 
م���ن بين أه���م مظاه���ر الممارس���ة 
الديمقراطية التي كفلها المش���رع 
مباش���رتهم  عن���د  للمترش���حين 
المكفول���ة  السياس���ية  حقوقه���م 

والقواني���ن  الدس���تور  بموج���ب 
ذات العالق���ة، وذل���ك لما للنش���اط 
ف���ي  مه���م  دور  م���ن  الدعائ���ي 
الحمالت االنتخابية، والتي تقوم 
الدعاي���ة  تل���ك  بتنظي���م  بدوره���ا 
بع���دة ط���رق ب���كل حري���ة بمراعاة 
المق���ررة  القانوني���ة  الضواب���ط 
ومنه���ا اإلعالن���ات؛ إلب���راز هوي���ة 
المترش���حين لالنتخاب���ات وبي���ان 
برامجه���م االنتخابي���ة وإظهاره���ا 
للناخبي���ن؛ ليتمكن���وا ب���كل حري���ة 
عقيدته���م  تكوي���ن  م���ن  وروي���ة 
الختيار ممثليهم، وعليه فال يجوز 
ب���أي حال م���ن األح���وال االعتداء 
على تلك الحرية المقررة بموجب 
القواني���ن س���واء بالتع���رض لتل���ك 
الدعاية االنتخابية المكفولة وفق 
القانون للمترشحين بتعمد إتالف 
أو تمزيق إعالنات المترشحين أو 
جعله���ا غير صالحة، فإن ذلك يعد 

جريمة يعاقب عليها قانونا.

حبس شاب مّزق إعالن مترشح

المنامة - بنا المنامة - النيابة العامة

لجن���ة  رئي���س  النياب���ة  رئي���س  ص���رح 
التحقي���ق في الجرائ���م االنتخابي���ة مهنا 
الشايجي بأن النيابة العامة أمرت بإحالة 
5 متهمين محبوس���ين ف���ي 4 قضايا إلى 
المحكم���ة الصغ���رى الجنائية، عما نس���ب 
إليهم من تهم اإلخالل بحرية االستفتاء 
واالنتخاب والتأثير على س���المة العملية 
االنتخابي���ة والتش���ويش عليه���ا وتمزيق 
إعالنات انتخابية وسب أحد المرشحين 
عالنية.وكان المته���م في القضية األولى 
قد نش���ر تغريدات بحسابه على “تويتر”، 
تضمن���ت تحريًضا عل���ى عدم المش���اركة 
ف���ي االنتخاب���ات. بينم���ا نش���ر المتهم في 
القضية الثانية مقطعا بصوته على مواقع 
التواصل االجتماعي تضمن أخبارا كاذبة 
عن س���لوك مترشح، فيما أتلف المتهمون 
الثالث���ة ف���ي القضي���ة الرابع���ة إعالن���ات 
انتخابي���ة ألح���د المرش���حين بمحافظ���ة 

العاصمة.

إحالة 5 أساءوا 
لالنتخابات إلى 

المحكمة

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي جاهزية الوزارة بجميع قطاعاتها لتغطية االنتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة، 
وإبرازها بالشكل الحضاري المشرف الذي يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية في ظل المشروع 

اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ال���وزارة  الت���زام  إل���ى  الرميح���ي  وأش���ار 
والفني���ة  اإلعالمي���ة  إمكاناته���ا  بتس���خير 
 510 وبمش���اركة  كاف���ة،  والتقني���ة 
موظفي���ن من كوادره���ا اإلعالمية والفنية 
والهندس���ية، ف���ي تقدي���م تغطي���ة ش���املة 
قنواته���ا  ف���ي  لالنتخاب���ات  ومتكامل���ة 
أنب���اء  ووكال���ة  والتلفزيوني���ة  اإلذاعي���ة 
البحري���ن، وعب���ر حس���اباتها عل���ى مواق���ع 
التواص���ل االجتماع���ي، فض���الً ع���ن تزويد 
واألجنبي���ة  العربي���ة  اإلع���الم  وس���ائل 

بالبيانات والتقارير والرسائل اإلخبارية.
العام���ة  اإلدارة  تخصي���ص  إل���ى  ون���وه 
للشؤون الفنية 10 عربات للنقل الخارجي 
والفضائ���ي بتقني���ات عالي���ة الج���ودة و3 
أجهزة تحكم متحركة و6 حقائب بث عبر 

اإلنترن���ت بم���ا يدع���م التغطي���ة اإلخبارية 
المباش���رة م���ن قلب الح���دث ف���ي المراكز 
اإلش���رافية والدوائ���ر  االنتخابية بمختلف 
المحافظ���ات، م���ع توفي���ر نح���و 10 أجهزة 

والتصوي���ر  والب���ث  للص���وت  متط���ورة 
المحم���ول، وتقديم خدم���ات الدعم الفني 
واللوجستي والصيانة بمتابعة دورية من 

قبل 108 مهندسين وفنيين.

مش��اركة 510 موظفي��ن و10 عرب��ات للنق��ل التلفزيون��ي

الرميحي: “اإلعالم” مستعدة لالنتخابات

 عباس إبراهيم
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مس��ؤول صيني: المملكة أكثر الدول تنوعا وانفتاحا بالمنطقة

“البحرين – خبي” يستعرض فرص االستثمار

انعق���د ف���ي مدين���ة شيجياتش���وانغ عاصم���ة مقاطعة خب���ي الصينية والتي تع���د من المحافظ���ات التي تش���تهر بالصناع���ات التعدينية والكمياوي���ات والمواد 
المكانيكي���ة واألدوي���ة، منت���دى البحري���ن – خبي االقتصادي، أمس، ف���ي إطار زيارة ينظمها مجل���س التنمية االقتصادية لترويج االس���تثمارات بين البحرين 
والصين بمش���اركة محافظة العاصمة وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وش���هد الملتقى توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم المش���تركة بين مجلس 

التنمية االقتصادية وعدد من الشركات الصينية، من أجل استقطابها لالستثمار في المملكة.

وألقى مدير مكتب الش���ؤون الخارجية 
ف���ي إقلي���م خوب���ي ل���و ش���وجوان كمة 
أش���ار فيها إلى أن البحرين تعد ش���ريكا 
اقتصاديا مهما للصين ويمكن أن تكون 
أج���ل  م���ن  الصيني���ة  للش���ركات  بواب���ة 
الدخول إلى أس���واق الش���رق األوس���ط، 
إل���ى جانب كونها تتمتع بمس���توى عاٍل 
من الحرية فه���ي مركز مالي ومصرفي 

رائد في المنطقة.
وأثن���ى المس���ؤول الصين���ي على جهود 
المملك���ة نح���و تنويع االقتصاد، مش���يرًا 
تنوع���ًا  االقتصادي���ات  أكث���ر  أنه���ا  إل���ى 
ف���ي منطق���ة الش���رق األوس���ط. قائ���ا “ 
نتطل���ع للتع���اون م���ع البحري���ن وتنمي���ة 
العاق���ات التجارية فهناك فرص كبيرة 
المقاطع���ة  اس���تضافة  م���ع  خصوص���ا 
ف���ي  الش���توية  األولومبي���ة  األلع���اب 
2022، فالمقاطعة لديها سياحة انفتاح 

للتجارة واالستثمار نحو العالم”.
ق���ال محاف���ظ محافظ���ة  جانب���ه،  م���ن 

العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليف���ة “تعتب���ر البحرين االس���تثمار 
األجنب���ي عنص���را أساس���يا ف���ي الرؤية 
طويل���ة  كخط���ة   2030 االقتصادي���ة 
التنافس���ية  الق���درة  لتحس���ين  الم���دى 

القتصادنا إذ تمنح المملكة حرية تمّلك 
األجانب للش���ركات والمؤسسات بنسبة 
%100 في معظم القطاعات التجارية، 
وهو ما يفس���ر الت���زام البحري���ن بالبناء 
عل���ى المزاي���ا المتواف���رة لتجع���ل منه���ا 

مركزا أكثر جاذبي���ة لألعمال التجارية، 
ف���كل تل���ك الممي���زات وغيره���ا جعل���ت 
من البحرين مح���ورًا لألعمال التجارية 
على مس���توى منطقة الش���رق األوس���ط 

وشمال افريقيا”. 

لو شواجونخالد الرميحي

تعزيز التجارة 
الدولية مع الصين

اختت���م وفد غرف���ة تجارة وصناع���ة البحرين 
برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس يرافقه نائبه 
األول خال���د نجيب���ي، زيارت���ه للصي���ن والت���ي 
ش���ارك خالها في فعاليات المنتدى البحريني 
الصيني لألعمال الذي عقد في مدينة شينزن 
الصيني���ة. وف���ي إط���ار الزي���ارة، التق���ى الوفد 
البحرين���ي بممثل���ي مجل���س الصي���ن لتعزي���ز 
التج���ارة الدولية ف���ي العاصمة بكين برئاس���ة 
األمي���ن العام للمجل���س Yu Jianlong.  و ذكر 
ناس أن مش���اركة الغرفة ف���ي الزيارة وعقدها 
اجتماع���ات مع الجهات االقتصادية الرس���مية 
في الصي���ن، اس���تهدفت جذب االس���تثمارات 
كل  تبي���ان  ت���م  إذ  البرحي���ن،  إل���ى  الصيني���ة 
التس���هيات والمميزات المحفزة التي تتيحها 

المملكة للمستثمرين.

السنابس - الغرفة
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البحرين تعقد شراكات مع خبي الصينية
ال���ج���ول���ة خ������ال  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة   15 ب���ت���وق���ي���ع  ال����ع����اق����ات  ت���ع���زي���ز 

التقى أمس وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى برئاسة محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، بمحافظ إقليم 
خبي الصينية زو كين. وش���ارك عدد من المس���ؤولين في الحكومة المحلية وأبرز رجال األعمال والوفد االقتصادي في منتدى خبي 
– البحريني لألعمال في إقليم شيجياتش���وانغ. وبحث الجانبان فرص التعاون التجاري وتعزيز العالقات المش���تركة خالل مش���اركة 

الوفد البحريني في المنتدى.

الذك���رى  المقب���ل  الع���ام  يواف���ق  وفيم���ا 
الثاثين النط���اق العاقات الدبلوماس���ية 
بي���ن الصي���ن والبحري���ن، تواص���ل المملكة 
عش���ية اليوبي���ل اللؤل���ؤي له���ذه العاق���ات 
تعميق روابطه���ا التجارية مع خبي، إحدى 
الم���دن االقتصادي���ة الرئيس���ة ف���ي الصين، 
الستكش���اف آفاق النمو المتاحة للجانبين. 
وش���هد منتدى األعم���ال خب���ي - البحريني 
لألعم���ال توقيع عدد م���ن مذكرات التفاهم 

المهمة.
وعقد مجلس التنمي���ة االقتصادية مذكرة 
تفاه���م مع دائرة التجارة ف���ي إقليم خبي؛ 

به���دف تعزي���ز التواص���ل التج���اري وتبادل 
المعلومات االستثمارية بشكل مستمر بين 
الجانبي���ن، باإلضاف���ة إل���ى تعزي���ز التعاون 
المشترك في مختلف األنشطة االقتصادية 
والتجاري���ة. ووّقع المجل���س مذكرة تفاهم 
مع ش���ركة س���ي إن ب���ي أم الدولي���ة لبحثه 
فرص تأس���يس مقر للش���ركة ف���ي البحرين 
ونق���ل بع���ض صناع���ات م���واد البن���اء ف���ي 

البحرين وتبادل الزيارات مع المملكة.
وإضاف���ة إل���ى ذلك، وق���ع مجل���س التنمية 
ش���ركة  م���ع  تفاه���م  مذك���رة  االقتصادي���ة 
باودنج هانيانج للتكنولوجيا تهدف لبحث 

فرص تأسيس مقر إلدارة عمليات الشركة 
في الش���رق األوس���ط من البحرين، وبحث 
الطل���ب في البحرين على خدمات الطباعة 
ثاثية األبعاد والتعاون مع شركاء محليين 
وتأس���يس وتطوير منصة لتبادل الخبرات 

في مجال الطابعة الثاثية األبعاد.
عبدالرحم���ن  ب���ن  هش���ام  الش���يخ  وق���ال   
“تمتل���ك البحري���ن وإقلي���م خب���ي الصين���ي 
العدي���د من القواس���م المش���تركة، إذ يلعب 
ه���ذا اإلقليم من موقعه في منطقتي جينغ 
جي���ن جي وخلي���ج بوه���اي االقتصاديتين 
المهمتي���ن، دوًرا محورًي���ا ف���ي دف���ع عجلة 

التنمية االقتصادية على مس���توى الصين. 
بالمقابل، يش���ّكل االقتصاد البحريني الذي 
يعد اليوم ضمن أس���رع االقتصاديات نمًوا 
في المنطقة محرًكا رئيس���ا للنمو واالبتكار 
في منطقة الش���رق األوسط”. وقال المدير 

الع���ام لمكت���ب الش���ؤون الخارجي���ة بإقليم 
شيجياتش���وانغ، ليو ش���اوجون “سيس���اهم 
منت���دى خب���ي - البحرين���ي لألعم���ال ف���ي 
والبيئ���ة  األعم���ال  بيئ���ة  عل���ى  التع���رف 
التنظيمي���ة ل���كا البلدي���ن أم���ا ف���ي تعزيز 

العاق���ات االقتصادي���ة. يس���عدنا أن ننتهز 
هذه الفرصة لتقوية ش���ركتنا مع البحرين، 
ونتطل���ع لتأس���يس عاقات متين���ة لتحفيز 

نمو اقتصادي للطرفين””

قال الرئيس التنفيذي لمجلس  «
التنمية االقتصادية خالد الرميحي 

“حققت زيارتنا إلى الصين على مدار 
تسعة أيام نجاًحا كبيًرا، حيث أثمرت 

توقيع 15 اتفاقية بين مؤسسات 
بحرينية ونظيراتها الصينية. ونتطلع 

للعمل مع حكومة إقليم خبي لتهيئة 
بيئة داعمة تعزز من الشراكات 

التجارية بين الجانبين. ونؤمن بقدرتنا 
من خالل العمل المشترك فيما 

بيننا على مواصلة تحقيق االزدهار 
االقتصادي إلقليمينا اللذين يعّدان 

من األكثر حيوية في العالم”.

شيجياتشوانغ - مجلس التنمية

توقيع إحدى مذكرات التفاهم بين الجانبين

وق���ع بن���ك البحري���ن والكوي���ت مذك���رة تفاهم مع ش���ركة نس���يج، بم���ا يمهد الطريق لش���راكة 
إس���تراتيجية يقوم بموجبه���ا بنك البحرين والكويت بتوفير خدم���ة التمويل العقاري لزبائن 

مشروع “كنال فيو” بجزيرة دلمونيا.
وتعتبر ش���ركة نسيج من الش���ركات الرائدة في مجال التطور العقاري في البحرين، إذ تقدم 
مجموع���ة م���ن المش���اريع العقارية للمش���تريين في كل م���ن البحرين ودول مجل���س التعاون 
الخليجي.. وبموجب ش���روط االتفاقية، سيتمكن عماء مش���روع “كنال فيو” من االستفادة 

من خدمة التمويل العقاري التي يقدمها بنك البحرين والكويت. 
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد محمد ملك “هدفنا 
تزوي���د عمائنا بأفضل الخدمات المصرفية المتنوعة، وإن هذه الش���راكة اإلس���تراتيجية مع 

شركة نسيج تمكن عمائنا من االستفادة من حلولها السكنية”. 

قال المدير العام لشركة نسيج أحمد الحمادي “يسعدنا أن نبدأ هذه الشراكة  «
مع بنك البحرين والكويت التي تعد خطوة نحو عصر من الراحة لعمالئنا 

نهدف من خاللها إلى توفير أفضل الحلول السكنية بأسعار مناسبة 
للراغبين بامتالك عقاراتهم الخاصة في المشروع”.

“البحرين والكويت” و ”نسيج” يعلنان شراكة

ق���ال الش���يخ هش���ام “إن حضورن���ا له���ذا المنتدى بمثاب���ة فرصة س���انحة أمام 
القط���اع الخاص لاس���تفادة من التج���ارب الناجحة والخب���رات المتميزة التي 
يضمه���ا الحدث ف���ي المج���االت االقتصادية، فاألج���واء مهي���أة لتحقيق قفزة 
نوعي���ة بالش���راكة االقتصادية بين المنامة وخبي؛ لتك���ون نقطة عبور حيوية 
لاس���تثمارات المش���تركة، بما ينس���جم مع رؤية ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئي���س مجل���س التنمي���ة االقتصادي���ة صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حم���د آل خليفة، الرامية لتهيئ���ة البيئة المائمة لجذب االس���تثمارات إلى 

البحرين، وتنمية االقتصاد الوطني”.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي 
إل���ى التحديات الت���ي تواكب التطور التكنولوجي، مس���تدركا أن ذلك يش���كل 
ف���ي نف���س الوقت فرص���ة اقتصادية للنم���و، وأن المجلس ي���درك هذه الفرص 
ويعم���ل إلى جان���ب الحكومة في توفير البيئة المناس���بة، مؤك���ًدا أن البحرين 

تريد مشاركة الدول الصديقة في هذا التحول.

 األجواء مهيئة لقفزة نوعية

أوض���ح الرميح���ي أن العاق���ات الصيني���ة البحريني���ة وخال 30 عاًم���ا على مدى 
تاريخه���ا، زادت ق���وة، وأن ه���ذه العاق���ات القوي���ة تهي���ئ الجانبي���ن لمزي���د م���ن 
الش���راكات المس���تقبلية. وتحدث الرميحي عن طريق الحرير الرقمي الذي تتبناه 
الصي���ن، وأن المملك���ة لديها نفس القناعة بإمكان تكوي���ن هذا الطريق، قائا “رغم 

أن شعب البحرين قليل من حيث العدد ولكنه على درجة كبيرة من التعليم”.
وأضاف: لدينا التزام نحو التحول الرقمي )...( مع استقطاب شركات عالمية مثل 
أم���ازون وتأس���يس “خلي���ج البحرين التقن���ي”، إذ تعتزم البحري���ن أن تكون مركزا 

للتكنولوجيا المالية في المنطقة”.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية البيئة االستثمارية في 
المملك���ة، الفًتا إلى أن أكثر من نصف الموظفين يعملون في القطاع الخاص، وأن 
قط���اع تكنولوجي���ا المعلومات من أكثر القطاعات تح���ررا في المنطقة، إلى جانب 
أن التكالي���ف أق���ل من الدول المجاورة، مؤكًدا أن البحرين س���تكون ش���ريكا قويا 

للصين وتكون بوابة دخولها إلى أسواق المنطقة.

30 عاما من العالقات المشتركة 

علي الفردان من شيجياتشوانغ )الصين(

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

يتع���اون مجل���س التنمي���ة االقتصادية في البحرين مع ش���ركة “كاسبرس���كي الب”، 
عم���الق برمجي���ات األمن الس���يبراني، لتوفير مواد أكاديمي���ة تخصصية في مجال 
األم���ن اإللكترون���ي للهيئ���ات التدريس���ية والطلب���ة ف���ي كٍل م���ن جامع���ة البحري���ن 
وجامع���ة العل���وم التطبيقي���ة بالبحرين، في خط���وة تهدف لرفع مس���توى جهوزية 
األمن الس���يبراني والمس���اهمة في إعداد كفاءات مؤهلة تلبي احتياجات المملكة 

في هذا القطاع الحيوي. 

وتض���م الم���واد األكاديمية الت���ي أعدتها 
كاسبرسكي الب باالعتماد على خبراتها 
العالمي���ة س���يناريوهات واقعية متنوعة 
يواجهها غالبًا خبراء األمن الس���يبراني. 
إدراك  المفت���وح  المحت���وى  ويع���زز 
الطلب���ة لجوهر تقنيات أم���ن المعلومات 
ومختل���ف العملي���ات المرتبط���ة بها، بدل 
حص���ر معرفته���م بالحلول الت���ي تقدمها 
مجل���س  م���ن  كٌل  ويس���عى  الش���ركات. 
وكاسبرس���كي  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
الب لتضمي���ن ه���ذه الم���واد التطويري���ة 
ف���ي مزي���د م���ن البرام���ج التدريبي���ة في 
المملكة، بهدف توسيع قاعدة الكفاءات 

المتخصصة في هذا المجال مستقباً. 
التنمي���ة  مجل���س  مش���اركة  وتأت���ي 
االقتصادي���ة انطاقا م���ن إيمانه بأهمية 
رف���د الجامع���ات بالمحت���وى األكاديم���ي 

الس���وق،  م���ع متطلب���ات  يت���اءم  ال���ذي 
والمس���اهمة في رفع تأهي���ل الخريجين 
ليكونوا أكثر تنافسية في سوق العمل. 

وتنّظ���م كاسبرس���كي الب، ف���ي المرحلة 
األول���ى م���ن المب���ادرة، جلس���ات ش���املة 
لتدريب 25 م���ن المحاضرين والمدربين 
وتطوي���ر خبراته���م، حي���ث نجح���ت في 
إنج���از جلس���تين تدريبيتي���ن ش���املتين 
حتى اآلن خال عام 2018. وتستهدف 
جلس���ات تدري���ب المدربين ه���ذه تقديم 
خبرات متقدم���ة ومعلومات معمقة في 
موضوعات مثل مراقبة أمن المعلومات 
ورصد التهديدات السيبرانية، وهندسة 
صد البرمجي���ات الخبيثة، واالس���تجابة 
للح���وادث والتحلي���ل الجنائ���ي الرقمي. 
ويستغرق إتمام كل موضوع أربعة أيام 

من التدريب المكّثف.

تدريب متخصص باألمن السيبراني

المنامة - تمكين

وق����ع كل م����ن صندوق العمل “تمكين” وجمعية المهندس����ين البحريني����ة اتفاقية تعاون 
مش����ترك إلط����الق برنام����ج تدري����ب وتوظي����ف لتأهي����ل المهندس����ين حديث����ي التخ����رج 
بالمهارات المهنية الالزمة لتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل. ووقع االتفاقية كل من 
الرئي����س التنفيذي ل”تمكي����ن” إبراهيم جناحي ورئيس جمعية المهندس����ين البحرينية 

ضياء توفيقي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. 

الوق���وف عل���ى  إل���ى  وته���دف االتفاقي���ة 
المهارات المهنية التخصصية في القطاع 
وذل���ك  مجاالته���ا،  بمختل���ف  الهندس���ي 
انس���جامًا مع التطلعات التنموية للمملكة، 
البرنام���ج  يوف���ر  أن  المق���رر  م���ن  حي���ث 
فرص الدع���م للخريجين الجدد من طلبة 
الهندسة، الذين مر على تخرجهم سنتين 
فأق���ل، وذل���ك في إط���ار أه���داف “تمكين” 
ويمت���د  والتوظي���ف.  التدري���ب  لدع���م 
برنام���ج التدري���ب والتوظي���ف المتكامل 

لث���اث س���نوات، حي���ث يق���وم “تمكي���ن” 
رات���ب  قيم���ة  م���ن   70% بدع���م  خاله���ا 
المهن���دس الملتحق بالبرنامج في الس���نة 
األولى، و%50 في السنة الثانية، و30% 

في السنة الثالثة. 
به����ذه  ترحيب����ه  ع����ن  جناح����ي  وأع����رب 
االتفاقي����ة الت����ي تص����ب ف����ي دع����م تأهيل 
وتدريب الكوادر البحرينية ومس����اهمتهم 
ف����ي دعم حراك التنمي����ة، موضحًا أن هذه 
االتفاقية تنسجم بشكل وثيق مع أهداف 

التنمية المس����تدامة في التنمية البش����رية، 
ال س����يما أه����داف عم����ل “تمكي����ن” الرامي����ة 
إل����ى تقديم فرص نوعي����ة لتطوير الموارد 

البشرية.
بالش����راكة  توفيق����ي  ن����وه  جانب����ه،  م����ن 

االستراتيجية ل”تمكين” في هذا البرنامج 
المتمي����ز، ومس����اهمتها ف����ي دع����م تحقي����ق 
تأسيس كوادر وطنية شبابية قادرة على 
التعام����ل مع مختلف المعطي����ات التنموية 

واالقتصادية في المجال الهندسي.

خالل توقيع االتفاقية

ت���ه���دف ل��ت��ع��زي��ز ال���م���ه���ارات ال��م��ه��ن��ي��ة ل��ل��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة

“تمكين” و“المهندسين” يوقعان اتفاقية تدريب
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كش���ف الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للس���ياحة والمعارض، الش���يخ خالد بن حمود آل خليفة، عن تنافس 9 شركات مقاوالت 
على المناقصة الرئيس���ية إلنش���اء مركز المعارض الجديد بالصخير التي ستطرح في األسبوع المقبل. وأوضح الشيخ خالد بن 
حم���ود للصحافيي���ن أمس أن 25 ش���ركة تقدمت للمناقصة إال أن 9 ش���ركات مقاوالت منها فقط مؤهل���ة للدخول في المناقصة، 

وهذه الشركات ستتنافس األسبوع على المناقصة الرئيسية لبناء المركز.

وأش���ار إل���ى أن المرك���ز الجديد س���تكون 
مرك���ز  حج���م  أضع���اف   10 مس���احته 

المعارض الحالي.
ص���االت،   10 الجدي���د  المرك���ز  ويض���م 
بمبن���ى مج���زأ، بحي���ث يمك���ن اس���تغالله 
بش���كل كامل أو جزء من���ه أو إقامة عدة 
فعالي���ات في الوقت نفس���ه، نظًرا لوجود 
مداخل مختلفة، مع إمكان عزل القاعات 
عن بعضه���ا البعض. وكذل���ك يضم مركًزا 
للمؤتمرات يحتوي على قاعة رئيسة بها 
مدرج يستوعب 4 آالف مقعد، مع إمكان 
إزال���ة المقاع���د لتصب���ح قاع���ة مفتوح���ة، 
لالجتماع���ات  قاع���ة   27 نح���و  وأيًض���ا 

المصاحبة بأحجام مختلفة تتسع من 20 
إل���ى 1000 مقعد حس���ب حج���م الفعالية 

والغرف التي يتم الحاجة إليها.
وذك���ر الش���يخ خالد بن حمود أن موس���م 
البواخر الس���ياحية الحالي الذي بدأ قبل 
أسبوعين شهد زيادة بنسبة تفوق 20 %، 
ا معدل نمو بالعشرات،  وهو يشهد س���نويًّ

مؤكًدا أن موسم هذا العام واعد.
وع���ن التركي���ز ف���ي خط���ط الهيئ���ة العام 
المقب���ل، أوض���ح الش���يخ خالد ب���ن حمود 
أن التركي���ز س���يكون عل���ى التنوي���ع ف���ي 
االقتص���اد المحل���ي، وس���يتم اس���تقطاب 
مطعمين جديدين، وفتح نحو 8 مكاتب 

تمثيلي���ة تابع���ة للهيئة في الع���ام المقبل، 
منها في الكويت، حيث يتم التركيز على 
ال���دول التي فيها تس���يير رحالت طيران 

مباشرة.
وأض���اف بدأنا رحالت طائرة ش���ارتر إلى 
المملكة من موسكو، حيث تسّير رحلتين 
مس���افًرا،   440 نح���و  تحم���ل  ا،  أس���بوعيًّ
مش���يًرا إلى أن ردود الفعل إيجابية على 
هذه الرح���الت، لذا س���يتم زيادتها إلى 4 
ا من موس���كو في ش���هر  رحالت أس���بوعيًّ
ديسمبر المقبل، متوقًعا أن يساهم هؤالء 
الس���ياح بض���خ نح���و 1.8 ملي���ون دين���ار 

بشكل مباشر في االقتصاد المحلي.

9 شركـات تتنافـس علـى إنشـاء “المعـارض”
خال��د ب��ن حم��ود: فت��ح 8 مكات��ب تمثيلي��ة لهيئ��ة البحري��ن للس��ياحة ف��ي 2019

الشيخ خالد بن حمود متحدًثا للصحافيين أمس

تعم���ل الش���ركة التجاري���ة للتطوي���ر العق���اري ف���ي البحري���ن عل���ى تنفيذ 
مش���روعين س���كنيين بكلف���ة تت���راوح ما بي���ن 52 و57 ملي���ون دينار في 

المنامة بمحاذاة المنطقة الدبلوماسية، ودلمونيا. 
وأوضح الرئيس التنفيذي للش���ركة فواز إبراهيم، للصحافيين أمس، أن 
مش���روع برج التجارية الس���كني البالغة كلفته 22 مليون دينار، ويتكون 
ا يتم العمل  من 46 طابًقا، تم االنتهاء من التصاميم الهندسية له، وحاليًّ
عل���ى التش���طيبات النهائي���ة للمش���روع، إذ س���يجهز بنهاي���ة الع���ام 2019، 
ويتكون من 351 شقة، موزعة بين شقق بنظام غرفة واحدة وشقق من 
غرفتين، وشقق استوديو، وشقق من 3 غرف، إضافة إلى 3 برك سباحة، 
وملع���ب تن���س، و2 كوفي ش���وب، ونادي رياضي للنس���اء وآخ���ر للرجال، 

مشيًرا إلى بيع 33 % من الوحدات بالبرج.
أما المش���روع الثاني “ديلمونيا” ف���ي جزيرة دلمونيا فلم يضع له التصور 
النهائ���ي لكن وفق التصور الحالي للمش���روع فإنه س���يتكون من 17 فيال 
و12 “ت���اون ه���اوس” و3 عمارات، بكلفة إجمالية تتراوح ما بين 30 و35 
مليون دينار، متوقًعا بدء األعمال اإلنشائية فيه منتصف 2019 على أن 

تنتهي بعد 3 أعوام.
وأضاف أن المشروع الثالث للشركة، هو متنزه عين عذاري، الذي تمتلك 
الشركة النسبة األكبر فيه إذ وصلت إلى 35 % وهناك توجه لرفع النسبة 

مستقبال، وسيتم العمل على تطويره بالكامل مطلع العام المقبل، إذ يتم 
ا دراس���ة المش���روع من قبل ش���ركات من خارج المملكة، وس���يكون  حاليًّ
هنال���ك تغيي���ر ج���ذري للمتن���زه، مش���يًرا إلى أن المش���روع س���يتم على 3 
مراح���ل، يت���م الب���دء فيه���ا بالربع األول م���ن الع���ام المقبل، عل���ى أن يتم 

االنتهاء منه خالل عامين، وبتمويل “التجارية العقارية”.
وتطرق إلى أن الش���ركة تمتلك أراضي س���تعمل على تطويرها مس���تقبال 
في منطقة “السايا” و ”الحد”، ومشروع في شارع البديع، وهذه جميعها 

تحت الدراسة إلنشاء مشاريع متنوعة بين بيوت ومجمعات صغيرة.

ش���ارك نح���و 19 عارًضا من بينهم 17 ش���ركة عاملة ف���ي القطاع العقاري 
ذات اختصاص���ات مختلف���ة ف���ي مع���رض الخلي���ج للعق���ارات 2018، إذ 
يض���م المعرض ش���ركات التطوير العقاري والش���ركات المقدمة للخدمات 

واالستشارات إلى جانب المعاهد المالية المتخصصة.
وكان الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن للس���ياحة والمعارض الش���يخ 
خال���د ب���ن حم���ود آل خليف���ة دش���ن المعرض ف���ي مجمع األفني���وز أمس. 
ويس���لط معرض الخليج للعق���ارات الضوء على أبرز التط���ورات الحالية 
والمش���اريع المس���تقبلية ف���ي المملك���ة ومنطق���ة الخلي���ج ضم���ن مجالي 
العق���ارات والتطوير العقاري، حي���ث يعد فرصة ذهبية للترويج لألصول 
العقاري���ة ف���ي البحرين وس���ائر دول الخليج والعالم، فض���ال عن التعرف 
على أفضل فرص االس���تثمار في العقارات السكنية والتجارية والفنادق 

والمنتجعات والوحدات الصناعية، وغيرها.
وق���ال الش���يخ خالد بن حمود آل خليف���ة إن المعرض ضمن التزام الهيئة 
بدعم المبادرات التي تس���هم بشكل كبير في االقتصاد الوطني. وأضاف 
“يع���د قطاع المع���ارض والمؤتم���رات والحوافز من أب���رز القطاعات التي 
ترك���ز عليها هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض؛ م���ن أجل تحقيق النمو 
في المس���تقبل، كما أنه ركيزة أساسية من إستراتيجيتنا الساعية لجعل 
البحرين الوجهة المثالية في اس���تضافة األحداث العالمية الكبرى، لذلك 

نحرص على استضافة أقصى عدد ممكن من الفعاليات واألحداث على 
مدار العام”.

وأك���د الش���يخ خالد بن حمود أن مش���اركة دول مث���ل هنغاريا لدليل على 
الثق���ة بالتش���ريعات العقاري���ة بالبحري���ن، والثقة في االس���تثمارات التي 
باإلم���كان الحصول عليها، وهو ما يؤك���د أن البحرين تعتبر منصة جيدة 
للعارضي���ن للقدوم إليها، )...( المعرض يقام بالتزامن مع معرض الجواهر 
العربي���ة 2018، وه���ذا يظهر ازدياد أعداد المعارض والعارضين أس���بوًعا 

تلو اآلخر.

قص الشريط إيذانا بتدشين المعرضإبراهيم متحدًثا للصحافيين أمس

ثقة بتش��ريعات القطاع ستؤدي الستقطاب االستثماراتتطوي��ر متن��زه عي��ن ع��ذاري بالكام��ل عل��ى 3 مراح��ل

في “الخليج للعقار” باألفنيوزكلفة مشروعين لـ“التجارية”

نال بنك البحرين اإلس���المي أخيرا جائزة 
أفضل بن���ك إلكتروني في البحرين، ضمن 
بزن���س  “جلوب���ال  مجل���ة  جوائ���ز  س���ياق 
إذ   ،2018 للع���ام  البريطاني���ة  آوتل���وك“ 
حص���ل البنك على ه���ذه الجائ���زة لجهوده 
المس���تمرة لالرتقاء بالخدم���ات المصرفية 
وتقديمه���ا بأبس���ط الطرق وأس���رعها وفي 
أي وق���ت ومكان، وذل���ك وفقا لبيان صادر 
عن البنك تلقت “البالد” نسخة منه أمس.

وأضاف البي���ان، جاء اختي���ار البنك للفوز 
تطبيًق���ا  ابت���كاره  نظي���ر  الجائ���زة  به���ذه 

إلكترونًي���ا يق���دم حلواًل مصرفي���ة الرقمية 
متط���ورة. وق���ال الرئيس التنفي���ذي للبنك 
حس���ان ج���رار “تلقين���ا ب���كل س���رور خب���ر 
فوزن���ا بجائ���زة أفضل بن���ك إلكتروني في 
البحري���ن ضم���ن جوائ���ز مجل���ة “جلوب���ال 
بزنس آوتل���وك” المرموقة. ولطالما حرص 
البنك عل���ى تفعيل المنص���ات الرقمية في 
كاف���ة تعامالته، حيث إن ه���ذه التطورات 
واالبت���كارات التكنولوجي���ة توف���ر حل���واًل 
تضم���ن إنجاز مختل���ف العمليات بس���هولة 

وفعالية ملموسة”.

أبرمت شركة بتلكو، اتفاقات تعاون وشراكات ناجحة مع أبرز مزودي الحلول 
الس���حابية وش���بكات توزيع المحتوى؛ بهدف تمكين المؤسس���ات والش���ركات 
متع���ددة الجنس���يات م���ن الحصول على قاع���دة موحدة لجم���ع وتوفير جميع 

المحتويات التي تسعى هذه الشركات للحصول عليها.

وعق���دت بتلكو العديد من الش���راكات 
المثمرة مع ش���ركات مختصة وعريقة 
ف���ي مجال الحوس���بة الس���حابية، من 
لخدم���ات  أم���ازون  ش���ركة  ضمنه���م، 
اإلنترن���ت، ومايكروس���وفت، ومحرك 
البح���ث “جوجل”، وس���حابة علي بابا، 

وسحابة أوراكل. ونظًرا لزيادة الطلب 
عل���ى خدم���ات الحوس���بة الس���حابية، 
ت���م تصمي���م حل���ول بتلكو الس���حابية 
لالتص���ال به���دف االرتق���اء بمس���توى 
األداء الرقم���ي ليتالءم م���ع متطلبات 
مش���اريع الزبائ���ن التجارية، وذلك عبر 

اس���تخدام عدة وس���ائل مختلفة منها 
“تقس���يم النط���اق العري���ض، وس���رعة 
استجابة الش���بكة، وإمكانية الوصول 

العالية على مستوى عالمي.
وعلى صعيد آخر، تمتلك بتلكو وتدير 
ش���بكة MPLS /IP مع وج���ود أكثر من 
PoPs 26 ف���ي مواق���ع مختلف���ة حول 
العال���م، التي قد أظه���رت كفاءتها في 
االتص���ال  ف���ي  واس���تمراريتها  األداء 
المستمر دون انقطاع أو أعطال تذكر 

منذ أن تم تشغيلها قبل 12 عاًما.

“بتلكو”: شراكات مع أبرز مزودي “السحابية”“البحرين اإلسالمي” أفضل بنك إلكتروني
الهملة - بتلكوالمنامة - البحرين اإلسالمي

حسان جرار

أمل الحامد من المنامة )تصوير: خليل إبراهيم(

أمل الحامد من المنامة )تصوير: خليل إبراهيم(

المحرر االقتصادي من المنامة )تصوير: خليل إبراهيم(

ضاحية السيف - هيئة االتصاالت

ف���ازت هيئ���ة تنظي���م االتص���االت بالبحرين 
لع���ام  “أفض���ل مب���ادرة تنظيمي���ة”  بجائ���زة 
2018 في منطقة الش���رق األوس���ط وشمال 
Com�  ففريقي���ا، خالل حفل توزي���ع جوائز
msMEA السنوي في نسخته الثالثة عشرة 
ال���ذي عقد يوم األربع���اء، 14 نوفمبر 2018 
في مدينة دبي، وذلك تقديًرا لجهود الهيئة 
الت���ي أظه���رت التزاًما كبيًرا بوض���ع اللوائح 
التنظيمي���ة الرامية إلى ضم���ان توفير بنية 

تحتية آمنة ومتقدمة لالتصاالت.
وجاء الف���وز بهذه الجائ���زة نتيجة الهتمام 
الهيئة بموضوع إنشاء محطات االتصاالت 
الالئح���ة  وإص���دار  العام���ة  الراديوي���ة 
االتص���االت  محط���ات  إلنش���اء  التنظيمي���ة 

الراديوية العام���ة أخيرا، والتي تعد خطوة 
التقني���ات  م���ن  االس���تفادة  نح���و  أساس���ية 
الالس���لكية المس���تقبلية، وإنش���اء محطات 
اتص���االت راديوي���ة متطورة م���ع األخذ في 

االعتبار مخاوف العموم واآلثار البيئية.
قال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة  «

“نعتز بالفوز بهذه الجائزة التي تعكس مدى التزام الهيئة المستمر بتبني 
ثقافة التميز واالبتكار، وال شك أن هذه الالئحة تعزز من مكانة الهيئة الرائدة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بتوفير محطات 
االتصاالت الراديوية الفعالة”.

“االتصاالت” تفوز بجائزة أفضل مبادرة “جيبك” تحصد الذهبية لـ “األسمدة العالمي”
الشركة ن��ه��ج  اس��ت��م��رار  وي��ؤك��د  ال��ع��م��ل  ب��ف��ري��ق  يشيد  ج��واه��ري 

ُمنحْت ش���ركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك”، الميدالية الذهبية للتميز 
في الصحة والس���امة والمحافظة على البيئة؛ تقديًرا لس���جلها المتفرد في مجال 
السامة، وجهودها في تأصيل ثقافة السامة في العمل ومراعاتها ألعلى المعايير 
المطبق���ة في الصحة المهنية والبيئة بجميع مراح���ل التصنيع واإلنتاج. جاء ذلك 
عل���ى هامش انعقاد أعمال المنتدى اإلس���تراتيجي لاتحاد العالمي لألس���مدة لهذا 
الع���ام، والذي اس���تضافته العاصم���ة الصينية بكين خال الفت���رة من 13 لغاية 14 

نوفمبر الجاري.

الش���ركة عبدالرحم���ن  رئي���س  أع���رب  و 
جواه���ري عن س���عادته الكبي���رة وفخره 
بالكف���اءة الكبيرة التي تظهرها الش���ركة 
ف���ي مج���ال الصح���ة المهنية والس���المة 
والمحافظ���ة عل���ى البيئ���ة، عل���ى النح���و 
الذي اس���تطاعت فيه ج���ذب انتباه أهم 
الكيان���ات العالمية المتخصصة في هذه 

الصناعة وهو االتحاد العالمي لألسمدة، 
معرًب���ا ع���ن تقدي���ره البال���غ لالتح���اد لم���ا 
يبديه من اهتم���ام للجهود الجبارة التي 
تبذلها الشركة في هذا الصدد ومتابعته 

لكافة هذه الجهود.
وأض���اف أن اس���م الش���ركة ب���ات حاضًرا 
المحاف���ل  جمي���ع  ف���ي  ق���وة  وب���كل 

المتخصصة ف���ي هذه الصناع���ة، مقدًما 
جزيل الش���كر واالمتن���ان لجميع أعضاء 
اللتزامه���م  بالش���ركة  العام���ل  الفري���ق 

الخط���ط  بتنفي���ذ  والص���ارم  الكبي���ر 
واإلس���تراتيجيات الت���ي يضعها مجلس 

اإلدارة في هذا المجال.

أثناء تسلم الميدالية الذهبية

سترة - جيبك

الشيخ ناصر بن محمد

5719
عــــــارًضــــــامليون دينــار

أكد الشيخ خالد أهمية قطاعي العقارات والمقاوالت، مضيفا “كلما تم إنشاء مشاريع بنية تحتية سياحية كلما كان أفضل،  «
ا هناك 22 فندًقا قيد اإلنشاء وسينتهي تنفيذها خالل فترة تتراوح ما بين 3 و4 أعوام، وهذا ما يظهر أن العائد  )...( حاليًّ

المحتمل على االستثمار منها على البحرين مرتفًعا”.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -163494( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلين���ا الس���يدة/ فتحي���ة خلي���ل ابراهي���م عل���ي الح���ال بتحوي���ل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة/ أمل عبدعلي احمد علي عبدهللا النشابة

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 39680-01

االسم التجاري: مقاوالت الخليل

نوع النشاط: التركيبات الكهربائية - تشييد المباني

العنوان: محل رقم:13 - مبنى: 2572 - طريق: 2833 - مجمع: 428 السيف

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

العملیات البسیطة : الثآلیل ،األکیاس الدهنیة ..الخ

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

القيد: 98094 التاريخ :18/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )00( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 81756 التاريخ :14/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأنتحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

القيد: 124553 التاريخ :19/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليهاحمي���د س���مير احم���د يوس���ف س���لطان المالك ل���� زيون لخدم���ات دعم 
األعم���ال )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 98094 يطلب 
تحويل المؤسسة الفردية المملوكة له الى شركة تضامن برأسمال وقدره 

1000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم
1. عيسى علي حسن حيدر

2. حميد سمير احمد يوسف سلطان
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 

إليها الش���ركاء في ش���ركة نوران بيكتش���رز لانتاج والتوزيع الفني ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 81756 طالبين تحويل الشركة إلى مؤسسة 

فردي���ة لتصب���ح مملوكة من الس���يد فريد حاجي رمضان يوس���ف رمضان 

وتعينه للقيام بإجراءات التحويل.

تعل����ن إدارة التس����جيل ب����وزارة الصناع����ة والتج����ارة والس����ياحة بأنه قد تق����دم توركا 
للوس����اطة ذ.م.م ) ش����ركة ذات مس����ئولية مح����دودة( المس����جلة بموج����ب القي����د رق����م 
124553 يطلب����ون تحويل الش����كل القانوني إلى ش����ركة الش����خص الواحد برأس����مال 

وقدره 500 دينار بحريني.
فعل����ى كل م����ن لدي����ه اعت����راض التقدم إل����ى إدارة التس����جيل مش����فوعًا بالمس����تندات 
المؤيدة والمبررة لاعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمس����ة عش����ر 

يوما من تاريخ نشر اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
جينيسيس لألستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 78678

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
جينيس���يس لألستش���ارات ذ.م.م والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 78678  بطل���ب 

تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين Kamila Gandy كمصفي للشركة
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إليه، مدعومة بالمس���تندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
Kamila Gandy :المصفي

رقم الموبايل:)+61( 46752489 
KamilaGandy@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )153049( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ماهبيكر لتنظيم 
المؤتمرات والمعارض التجارية لصاحبتها فاطمة علي وشريكتها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ فاطمة علي احمد عبدهللا جمعة المس���جن بإعتباراه المصفية القانونية  
لش���ركة ماهبيكر لتنظيم المؤتمرات والمع���ارض التجارية لصاحبتها فاطمة علي 
وش���ريكتها، المس���جلة كش���ركة تضامن بحريني���ة بموجب القيد رق���م 108499، 
طالبه إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 119441 التاريخ :2018/11/18  
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليها المالك ل� كاني موتشي )مؤسسة فردية( المسجلة بموجب القيد 
رقم 119441، بطلب تحويل الش���كل القانوني للفرع 1 من مؤسس���ة 
فردي���ة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال ق���دره 5٫000 

دينار بحريني
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إلى مرك���ز  البحرين 
المستثمرين مشفرعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لاعتراض خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية
شركة مالعب ذ.م.م

سجل تجاري رقم 75048
بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء ف���ي ش���ركةماعب ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
75048، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ عبدالجلي���ل عبداللطيف علي 

حسن ال سند مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إليه، مدعومة بالمس���تندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39939922 )973+(
jalol9933@hotmail.com :البريد االلكتروني

القيد: 66147 التاريخ :12/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

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

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���يد ص���اح الدين محمد ادري���س بال المالك ل���� الصايب معدات 
التأخي���ر  )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 66147 الفرع 
رقم 20 يطلب تحويل المؤسس���ة الفردية المملوكة له الى ش���ركة تضامن 
برأس���مال وقدره 1000 دين���ار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم
1. صاح الدين محمد ادريس بال

Mohammad jamal uddin joynal abdin .2
 kawsar bhuiyan abdul karim bhuiyan .3

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

تعل���ن المحكم���ة الكبرى المدنية األولى بأن المدع���ي عبدعلي عباس أحمد مهدي 

وغيره قد أقاموا دعوى ضد المدعي عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

طالب���ا فيه���ا اثب���ات ملكيته���م للعق���ار الكائ���ن ف���ي جبلة حبش���ي والبالغ مس���احتة 

1291 ق���دم مرب���ع ل���ذا ف���ان كل من لديه اعت���راض على طلب المدع���ي أن يتقدم 

له���ذة المحكم���ة بطلب مش���فوع بأوج���ه اعتراض���ه، وقد حددت المحكمة جلس���ة 

24/11/2018 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001406578 :رقم الدعوى: 02/2018/11252/3  -  رقم الكتاب

التاريخ: 18-9-2018
المحكمة الكبرى المدنية الثانية
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

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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بوتين يلتقي ولي العهد 
السعودي في قمة الـ20

قال الكرملين أمس األربعاء إن 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد 

يلتقي بولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان على هامش قمة 
مجموعة العشرين في األرجنتين 

التي تبدأ يوم 30 نوفمبر.
وقال المتحدث باسم الكرملين، 

دميتري بسكوف، في تصريح 
صحافي، أمس األربعاء: “هذا 

)اللقاء( غير مستبعد، وال أعرف ماذا 
سيبحث الطرفان.. ومن الواضح 

ا، مثلما  أن اللقاء سيكون ثنائيًّ
نتوقع”. وأضاف ديمتري بيسكوف 

للصحافيين أن الكرملين يراقب عن 
كثب تحركات أسعار النفط.

بومبي��و لخامنئ��ي: أنف��ق عل��ى الش��عب ب��دل اإلرهابيي��ن

أميركا تضرب أذرع إيران

قال���ت الوالي���ات المتح���دة األميركية إنها فرضت عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات؛ بهدف تفكيك ش���بكة إيرانية روس���ية قالت إنها توف���ر الماليين من براميل النفط 
لت تس���ليم النفط من إيران إلى س���وريا، وبأنه جرى استخدام مجموعة  للحكومة الس���ورية وتمول حماس وحزب هللا. وأفاد مس���ؤولون أميركيون بأن روس���يا س���هَّ

مختلفة من اآلليات في محاولة إلخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط.

وق���ال وزير الخزانة األميركي س���تيفن 
الي���وم  بي���ان “نتح���رك  منوتش���ين ف���ي 
ض���د مخط���ط معق���د تس���تخدمه إيران 
وروس���يا لدعم النظام السوري ولتوفير 

األموال للنشاط اإليراني الخبيث”.
المرك���زي  البن���ك  “مس���ؤولو  وأض���اف 
اس���تغالل  ف���ي  مس���تمرون  اإليران���ي 

النظام المالي العالمي”.
وذك���رت وزارة الخزانة في بيان أن من 
بي���ن المس���تهدفين المواط���ن الس���وري 
محمد عامر الشويكي وشركته غلوبال 

فيغن غروب ومقرها روسيا.
وقال���ت ال���وزارة إن األه���داف األخ���رى 
ح���اج  الس���وري  المواط���ن  تش���مل 
عبدالناص���ر والمواط���ن اللبنان���ي محمد 
الروس���ي  والمواط���ن  الب���زال  قاس���م 
أندري���ه دوجاييف، وكذل���ك المواطنين 
وحس���ين  س���جاد  رس���ول  اإليرانيي���ن 

يعقوبي مياب.
ويؤدي إدراج وزارة الخزانة األميركية 
األفراد والكيانات على الئحة العقوبات 
إل���ى عزله���م فعلي���ا ع���ن النظ���ام المالي 
له���م  أص���ول  أي  وتجمي���د  العالم���ي، 
تحت االختص���اص القضائي األميركي 
وتحذير المؤسسات غير األميركية من 

التعامل معهم.
س���ياق  ف���ي  التح���ركات  ه���ذه  وتأت���ي 
تح���رك إدارة الرئي���س األميركي دونالد 
ترام���ب لقطع اإلم���دادات المالية ألذرع 
إي���ران في المنطقة كما تعهدت س���ابقا، 

وأك���دت على أنها ماضي���ة في تجفيف 
مناب���ع تمويل الجماع���ات اإلرهابية من 
خ���الل قطع الش���بكات المالي���ة العالمية 

عن النظام اإليراني.
في غضون ذلك، انتقد وزير الخارجية 
اس���تمرار  بومبي���و،  ماي���ك  األميرك���ي، 
المرشد األعلى اإليراني، علي خامنئي، 
إنفاق األموال على الجماعات اإلرهابية 
بينم���ا يعان���ي الش���عب اإليران���ي تح���ت 
وطأة الظروف المعيشية واالقتصادية 

المتدهورة.
وقال بومبيو في تغريدة على حس���ابه 
عب���ر موقع “تويت���ر” تعليق���ا على فرض 
عقوب���ات أميركي���ة جديدة على ش���بكة 
األس���د  لتموي���ل  روس���ية   - إيراني���ة 
“إج���راءات  إن  هللا،  ح���زب  وجماع���ة 
وزارة الخزان���ة الت���ي تس���تهدف خط���ة 
النفط الروس���ية اإليرانية لدعم األس���د 
وتموي���ل ح���زب هللا وحم���اس، تبع���ث 
برس���الة واضح���ة ب���أن هن���اك عواق���ب 

وخيمة على أي ش���خص يشحن النفط 
إل���ى س���وريا، أو يح���اول الته���رب م���ن 
األنش���طة  عل���ى  األميركي���ة  العقوب���ات 

اإلرهابية للنظام اإليراني”.
وف���ي تغري���دة أخ���رى أض���اف بومبيو: 
“يج���ب عل���ى خامنئ���ي أن يق���رر م���ا إذا 
اإليران���ي  الش���عب  أم���وال  إنف���اق  كان 
على الش���عب اإليراني أكث���ر أهمية من 
اخت���راع خط���ط لتمويل األس���د وحزب 

هللا وحماس وإرهابيين آخرين”.

عواصم - وكاالت

موسكو - وكاالت

وزير الخارجية األميركي

دبي - رويترزأبوظبي - سكاي نيوز عربيةبيروت - أ ف ب

ح���ذر وزير إس���رائيلي أمس األربع���اء من أن أيام زعيم حرك���ة حماس معدودة 
بعد أيام من وقف إطالق النار المثير للجدل الذي أدى إلى أزمة حكومية كادت 

تطيح بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وق���ال وزي���ر اإلس���كان ي���وآف غاالنت من 
“ح���زب كلن���ا”، وه���و جنرال س���ابق أش���رف 
عل���ى إح���دى ح���روب غ���زة أن أي���ام قائ���د 
حماس “يحيى السنوار باتت معدودة، وال 
ينبغ���ي ل���ه أن يتوق���ع إنهاء أيام���ه في دار 

للمتقاعدين”.
وأك���د غاالنت ف���ي ندوة نظمته���ا صحيفة 
“جيروزاليم بوست” أن على “قادة حماس 

)...( أن يقرروا ما إذا كانوا س���يقاتلون 
إس���رائيل أو أنهم س���يعودون إلى 

اله���دوء النس���بي الذي س���اد في 
األيام األخيرة”.

وأعل���ن ع���ن وق���ف إط���الق الن���ار 
األس���بوع  وغ���زة  إس���رائيل  بي���ن 
الماض���ي بع���د أخطر تصعي���د بين 

 .2014 ح���رب  من���ذ  الطرفي���ن 

لك���ن االتف���اق دفع وزي���ر الدف���اع افيغدور 
ليبرم���ان األربع���اء الماضي إلى االس���تقالة 
م���ا أث���ار أزم���ة كادت تؤدي إل���ى انتخابات 
مبكرة. وفي الندوة، قال وزير األمن العام 
جلع���اد اراد إن “إس���رائيل أق���رب م���ن أي 
وقت مضى إلعادة احتالل قطاع أو جزء 
من���ه؛ لكي نق���وم بتفكي���ك البن���ى التحتية 

اإلرهابية”.

وأضاف “لقد حان الوقت  «
لتنتقل إسرائيل من 

الدفاع الى الهجوم في 
معركتها مع حماس، أي 

عمليات القتل المستهدف 
)االغتياالت( للقادة 

اإلرهابين في حركة 
حماس”.

يحص���ل مئ���ات اآلالف م���ن العاملي���ن القادمين م���ن أفقر دول العال���م على أجر 
زهيد ليحققوا حلم قطر، اإلمارة الغنية، بتنظيم كأس العالم عام 2022، بينما 

ا. يعيشون كابوًسا حقيقيًّ

فبحس���ب تحقي���ق لصحيف���ة الغاردي���ان 
الذي���ن  العم���ال  ي���زال  ال  البريطاني���ة، 
يشتغلون في إنشاء مالعب كأس العالم 
بقط���ر، يعان���ون من االس���تغالل، حيث ال 
تتع���دى رواتبه���م 200 دوالر في الش���هر. 
وق���ال أح���د العم���ال، وقد جاء م���ن غانا، 
إنه تع���رض لالحتيال، فق���د وعده وكيل 
تلق���ى أمواالً منه من أجل إلحاقه بالعمل 
أن���ه س���يحصل عل���ى رات���ب كبي���ر، “لك���ن 
عندما جئنا إلى هنا، وجدنا عكس ذلك”. 
ألعم���ال  اإلجمالي���ة  التكلف���ة  وتت���راوح 
اإلنش���اءات ف���ي 7 مالع���ب ضخم���ة بين 
8 مليارات و10 مليارات دوالر، بحس���ب 
تقديرات رس���مية. ولبن���اء أحد المالعب 
الضخمة المصممة م���ن أجل إبهار العالم 
في عام 2022، يقضي العمال 8 س���اعات 

���ا وس���تة أي���ام ف���ي األس���بوع ف���ي  يوميًّ
عمل ش���اق لق���اء الحصول عل���ى حوالي 
175 إل���ى 200 دوالر في الش���هر. ويعني 
ذل���ك أن العام���ل يحصل عل���ى 39 دوالًرا 
في األس���بوع، وأقل م���ن 6 دوالرات في 

اليوم.
ومث���ل جمي���ع العاملي���ن م���ن ه���ذه الفئة 
في قط���ر، فإن األم���وال التي يرس���لونها 
إل���ى الوط���ن ليس���ت تلك الت���ي تزيد عن 
حاجتهم، بل يرس���لون دخلهم األساسي 

إلعالة أسرهم.

ويغترب مئات اآلالف من العمال  «
القادمين من الدول اآلسيوية وإفريقيا 

للعمل في المشروعات القطرية 
الخاصة بكأس العالم، وال يستطيعون 

رؤية عائالتهم لفترة طويلة.

انتخب���ت منظمة الش���رطة الدولية )اإلنتربول( الك���وري الجنوبي كيم جونغ يانغ 
أمس األربعاء رئيس���ا لها لمدة عامين؛ ليتغلب بذلك على روس���ي أثار ترش���يحه 

قلقا في أوروبا والواليات المتحدة من احتمال استغالل الكرملين للمنظمة.

األلمان���ي  لإلنترب���ول  الع���ام  األمي���ن  وق���ال 
يورجن ش���توك للصحافيين إن االنتخابات 
كانت حرة وش���فافة، بعدما قالت روسيا إن 
ضغوط���ا خارجي���ة واضحة مورس���ت على 

االقتراع.
وانتخب���ت ال���دول األعضاء ف���ي اإلنتربول، 
وعدده���ا 194 دول���ة، كي���م خ���الل المؤتم���ر 
الس���نوي للمنظم���ة ف���ي دب���ي؛ ليك���ون خلفا 

للصين���ي مينغ هونغ وي ال���ذي اختفى 
في س���بتمبر أيلول ثم اس���تقال في 
وقت الحق بعد أن قالت السلطات 
الصينية إنه يخضع لتحقيق بشأن 

رشوة.
على  اإلنتربول  منظمة  وكتبت 

تويتر أن كيم، الذي كان 
القائم  منصب  يشغل 

لوالية  انُتخب  اإلن��ت��رب��ول،  رئيس  بأعمال 
رئاسة  تستمر  م��ا  وع���ادة  عامين.   تستمر 
حد  إل��ى  شرفيا  دورا  تعد  التي  المنظمة، 
اإللكتروني  الموقع  أعوام. وقال   4 ل�  كبير، 
لالنتربول إن الرئيس انتخب بعد حصوله 

على غالبية الثلثين في اقتراع سري.
ونقل حساب المنظمة على تويتر عن كيم 
دبي  في  لإلنتربول  العامة  للجمعية  قوله 
غير  ت��غ��ي��رات  اآلن  عالمنا  ”ي��واج��ه 
هائلة  تحديات  تشكل  مسبوقة 

لألمن العام والسالمة“.

وأضاف ”من  «
أجل تجاوزها، نحتاج 
رؤية واضحة: نحتاج 

أن نبني جسرا إلى 
المستقبل“.

انتخاب كيم جونغ رئيسا لإلنتربولقصص معاناة عمالية في قطرإسرائيليون يحذرون قادة حماس
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الرياض - واس

القاهرة - رويترز

وّج���ه العاه���ل الس���عودي المل���ك س���لمان بن عب���د العزي���ز، أم���س األربعاء، 
بإط���الق س���راح جمي���ع الس���جناء المعس���رين م���ن المواطني���ن ف���ي منطقة 

الجوف، شمالي البالد.

وذكرت وكالة األنباء الس���عودية “واس” 
أن التوجيه الملكي يشمل السجناء على 
ذم���ة قضايا حقوقي���ة وليس���ت جنائية، 
مم���ن ال تزي���د ديونهم عن ملي���ون ريال، 
وثبت إعسارهم ش���رًعا، وتسديد المبالغ 
توجيه���ات  وج���اءت  عليه���م.  المترتب���ة 

العاهل الس���عودي في إطار الزيارة التي 
يقوم بها إلى الجوف ومناطق أخرى من 
البالد في نوفمبر الجاري ألجل الوقوف 
عل���ى أح���وال المواطني���ن. وتع���د ه���ذه 
الجول���ة الداخلي���ة األولى للملك س���لمان 
منذ توليه العرش في بداية عام 2015.

قال الجيش العراقي أمس األربعاء إنه قتل 15 من مقاتلي “داعش” داخل 
نفق خالل عملية تفتيش في محافظة صالح الدين التي تقع في الش���مال 

ويغلب على سكانها السنة.

ولحق���ت الهزيمة إلى ح���د كبير بالتنظيم 
الذي احتل يوًما ثلث أراضي العراق لكنه 
يواص���ل نص���ب كمائن وتنفي���ذ اغتياالت 
تهدي���ًدا.  يش���كل  زال  وم���ا  وتفجي���رات 
وقال العميد يحيى رس���ول الناطق باسم 
مرك���ز اإلع���الم األمن���ي بقي���ادة العمليات 

ق���وات األم���ن  بي���ان إن  ف���ي  المش���تركة 
أكمل���ت ”صفح���ة تفتي���ش م���ن مخلف���ات 
عصاب���ات )داعش( اإلرهابية... وأس���فرت 
العملي���ة ع���ن تدمي���ر وكري���ن لإلرهابيين 
وقت���ل 15 عنصًرا منهم داخل نفق كبير“. 

ولم يحدد البيان متى حدث ذلك.

العاهل السعودي يأمر بإطالق معسري الجوف

الجيش العراقي يصفي 15 “داعشيا”

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أنه لن يدمر  «
االقتصاد العالمي بالتشدد تجاه المملكة العربية 

السعودية. وقال ترامب إن “سي.آي.إيه” لم تتوصل 
إلى نتيجة مؤكدة  100 % بشأن 

مقتل المواطن السعودي 
جمال خاشقجي. كما أضاف أنه 
سيلتقي بولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان إذا حضر 

قمة مجموعة العشرين في األرجنتين. كذلك لفت 
إلى أن السعودية ساعدت الواليات المتحدة في إبقاء 

أسعار النفط منخفضة. وفي وقت سابق، قال ترامب 
إن الواليات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا 
للسعودية. وأضاف في بيان أن أجهزة المخابرات 
األميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل 

خاشقجي، مشيرا إلى أنه “ربما سيصعب معرفة الحقائق 
كافة المحيطة بالجريمة”.

ترامب: لن أدمر االقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية

عواصم - وكاالت عواصم - وكاالت

تمكن���ت ق���وات الجي���ش الوطني اليمني م���ن تحرير مثلث المالحيط اإلس���تراتيجي بمحور مران غرب صع���دة، أقرب الجبهات إلى 
معقل عبدالملك الحوثي، وبذلك تم إحكام قطع اإلمداد على مديرية حيدان وصعدة.

وحررت قوات الجيش الوطني اليمني بمساندة مقاتالت تحالف 
دعم الش���رعية مواقع جديدة في مديرية رازح ش���مالي محافظة 

صعدة.
وذك���ر مص���در عس���كري أن تحري���ر ه���ذه المواقع ج���اء إثر هجوم 
مباغت شنه الجيُش على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، 

بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين.
وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر 
من أحد عشر آخرين، الفتا إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها 
لتطهير الجبال من عناصر الميليش���يات واستكمال عملية تحرير 
مديري���ة رازح. م���ن جانب آخر، وص���ل المبع���وث الدولي الخاص 
باليم���ن مارت���ن غريفيث إل���ى صنعاء ام���س في بداي���ة التحضير 
لجولة جديدة من المش���اورات التي ستس���تضيفها الس���ويد مطلع 
الش���هر المقب���ل. وس���يلتقي غريفيث���س زعي���م الميليش���يات عب���د 
المل���ك الحوثي وقي���ادات أخرى إلى جانب قي���ادة حزب المؤتمر 
الشعبي المتواجدة بصنعاء وسيناقش معهم إجراءات بناء الثقة 

وخطَته للسالم.

قال���ت الوالي���ات المتح���دة إنه يتعين على جميع الدول األجنبية وبالدرجة األولى إيران أن تس���حب قواتها المنتش���رة في س���وريا 
مستثنية روسيا من االنسحاب.

وأكد ذل���ك المبعوث الخاص إلى الواليات 
الس���ورية  بالش���ؤون  المعن���ي  المتح���دة 
جيم���س جيف���ري خ���الل مؤتم���ر صحافي 
قال فيه إن المطالب األميركية بانسحاب 
الق���وات األجنبي���ة م���ن س���وريا ال تش���مل 
الوجود الروس���ي المتمث���ل بنقطة اإلمداد 
الم���ادي التقن���ي ف���ي طرط���وس والقاعدة 
أن  اعتب���ار  عل���ى  ف���ي حميمي���م  الجوي���ة 
واش���نطن ال تدرج هذي���ن المركزين ضمن 
قائم���ة الق���وات الت���ي يجب أن تنس���حب؛ 
ألنهم���ا كانا موجودين قب���ل اندالع األزمة 

العام 2011.
وتابع جيفري قائال إن كل القوات األخرى 
مستعدة للخروج من سوريا فور انسحاب 
اإليرانيي���ن م���ن هن���اك والتوص���ل إلى حل 

سياسي في البالد.

م���ن جان���ب آخ���ر، أعلن���ت منظم���ة العف���و 
بص���دد  أنه���ا  األربع���اء،  أم���س  الدولي���ة، 
االس���تعانة بآالف النش���طاء عبر اإلنترنت 
للمساعدة في تسريع التحقيق الذي تقوم 
ب���ه ح���ول الحمل���ة الت���ي قادته���ا الواليات 

المتحدة لط���رد مقاتلي “داعش” من الرقة 
السورية، لكنها تركت المدينة مدمرة.

وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى  «
تدمير أكثر من 10 آالف مبنى أو 80 

غريفيث في صنعاء لبحث خريطة طريق مفاوضات السويد% من المدينة.

المبعوث األميركي إلى سوريا جيمس جيفري

الس��ويد” “مش��اورات  لبح��ث  صنع��اء  يص��ل  غريفي��ث  الرقة مدمرة.. و “العفو الدولية” تحقق مستعينة بناشطين

الجيش اليمني يخنق معقل الحوثي أميركا تدعو إيران لالنسحاب من سوريا
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قوة البرلمان 
من قوة اختيارنا

س���يكون يوم الس���بت القادم “24 نوفمب���ر” يوم االلتزام بالواج���ب الوطني وحمل 
المس���ؤولية واإلخالص للبحرين ودعم المشروع اإلصالحي لسيدي جاللة الملك 
المف���دى حفظه هللا ورعاه، فالبحرين وبفضل مش���روع جاللته اإلصالحي تس���ير 
بثقة وثبات وتحقق االنتصارات يوما بعد يوم، فجميعنا نضع يدنا في يد جاللته 
أي���ده هللا م���ن أجل البناء والتطوير ومن أجل بحرين المس���تقبل، هذا هو المعنى 
الحقيق���ي لألمان���ة واإلخ���الص وخدم���ة البحري���ن دون االلتف���ات ألي���ة اعتبارات 

طائفية أو مذهبية أو سياسية.
إن ق���وة البرلم���ان القادم تأتي من قوة اختيارنا كمواطنين، فللمواطن دور رئيس 
في تش���كيل الس���لطة التش���ريعية والمش���اركة مس���ؤولية وطنية تتيح لنا اختيار 
ممثلين���ا تح���ت قبة البرلم���ان، وبالتالي ف���إن المواطن وحده القادر على تش���كيل 
ل���ون المجل���س الق���ادم ولغة صناعة الق���رار، وال مجال لبعض األص���وات المحبطة 
الت���ي خلط���ت األمور بين البرلمان كأداة والبرلمان كس���لطة تش���ريعية، فالمس���ألة 
برمتها تتعلق بنجاح تجربتنا الديمقراطية الفريدة من نوعها، واضعين في عين 
االعتب���ار أن الحياة الديمقراطي���ة عملية تراكمية تتطور يوما بعد يوم ونحن من 

يبني مستقبلنا والمضي قدما نحو المستقبل وتحقيق المزيد من اإلنجازات.

لق���د أك���د س���يدي جالل���ة المل���ك المف���دى خ���الل ترؤس���ه جلس���ة مجلس ال���وزراء 
ف���ي س���بتمبر الماض���ي )الح���رص عل���ى االس���تمرار في تطوي���ر الحياة السياس���ية 
والديمقراطي���ة ف���ي المملكة، منوًها جاللت���ه بأهمية المرحلة المقبلة في مس���يرة 
العم���ل الوطني والتي ستش���هد فيها البحرين اس���تحقاًقا نيابًي���ا مقبالً متمثالً في 
انتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس، حيث تخط البحرين 
بس���واعد أبنائه���ا من خالل���ه كتابة فصل جديد من مس���يرة التط���ور الديمقراطي 
وانطالقة جديدة فيها أرس���ى قواعدها ميثاق العمل الوطني ودش���نها المش���روع 
اإلصالح���ي، كم���ا ن���وه جاللت���ه أيض���ا بالوع���ي الوطني المس���ؤول ال���ذي يتمتع به 
المواطن���ون في اإلقبال على هذه االنتخابات والمش���اركة الواس���عة فيها الختيار 
األكفأ واألقدر على إيصال صوتهم، داعيا جاللته إلى وضع مصلحة الوطن فوق 

كل اعتبار آخر(.

االنتخابات النيابية والبلدية طريقنا إلى بناء الوطن والتصميم على  «
الحفاظ على منجزاته ومكتسباته، وبلوغ الهدف المنشود والمستقبل 

الزاهر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ما ش���عور وال���دي الطفل التوحدي المعن���ف عندما وصلهما المقط���ع المصور الذي 
انتش���ر على وس���ائل التواص���ل االجتماعي وهو يتعرض للض���رب من قبل من تم 
ائتمان���ه عل���ى فلذة كبدهم؟ نحن كمش���اهدين أصابن���ا القهر والغيظ، وأقس���م أن 
البع���ض ل���و رآها النهال عليها باللكم والضرب أخذًا بحق هذا الطفل الذي ال حول 
ل���ه وال ق���وة، ف���أي أم وأي أب مهم���ا كان خط���أ الطفل ل���ن يقبل أن ُتم���د يد غريبة 
علي���ه لتضرب���ه، ه���ذا إن كان فع���الً قد قام بس���لوك يصنف���ه البالغون عل���ى أنه من 
الس���لوكيات التي تس���تحق العق���اب أو الضرب، فما بالك���م إن كان الطفل توحديا 
ومصنف���ا ضم���ن ذوي االحتياج���ات الخاصة! ويعلم من يتعامل م���ع هذه الفئة أو 
يعم���ل ف���ي مراكزهم أكثر من غيرهم أنهم بحاجة إلى معاملة مختلفة، وأنهم قد 
يأتون بتصرفات تلقائية ليعبروا عن ما ال يستطيعون التعبير عنه بالكالم، وأنهم 
دون غيرهم بحاجة إلى حنان يفوق الحنان الذي يحتاجه األطفال الطبيعيون.

لس���ت في وارد أن أس���أل عن الخط���أ الذي ارتكبه هذا الطف���ل، حتى امتدت إليه 
تل���ك الي���د لتضربه وكل ما قامت به من هز رأس���ه بطريقة عنيفة، وضربه ودفعه 
ب���ال إنس���انية وال رحم���ة، فال مبرر وال س���بب مقنع يمكن أن نتقبله بأي ش���كل من 
األش���كال، فل���ن يهدأ لنا ب���ال إال بعد أن ُتعاقب الفاعلة بعق���اب ال يقل عن الحبس 
والفص���ل ع���ن العم���ل، لتك���ون عب���رة لغيره���ا، فمثلها ال يمك���ن أن تعم���ل في مهنة 

تتطلب الرحمة واإلنسانية قبل أية كفاءة أو خبرة أو مؤهل.
عل���ى “التنمي���ة االجتماعي���ة” أن تتخذ إجراًء حازمًا وش���ديدًا على ه���ذه المراكز، 
وأن تش���دد الرقابة عليها من خالل إلزامها بزرع كاميرات مراقبة داخل الفصول 
والمراف���ق المختلف���ة وحتى الباصات التي تنقل األطفال، على أن تكون المراقبة 
ثنائي���ة، من المركز والوزارة لرصد المخالف���ات، ومعاقبة المخالفين، خصوصًا أن 
بعض األطفال ال يمكنهم التعبير أو الشكوى عما يتعرضون إليه لطبيعة حالتهم. 
أال يدعو إلى التساؤل بل يثير المخاوف أن المركز المعني وبحسب أحد األهالي 
يمن���ع دخ���ول أولي���اء األمور الفصول، ويس���لم األطفال لهم خارجه���ا! هل الوزارة 

تعلم بكل ما يجري داخل هذه المراكز لهؤالء األطفال؟.

ياسمينة:  

من ال أمانة عنده ال أمان له، وأطفالنا أمانة من يخونها ال يمكن أن نأمنه. «

من َيضرب... ُيفصل

ياسمين خلف

yasmeeniat@
yasmeeniat.com

يتطلب الترشح لالنتخابات الكثير من اإلنفاق، ويحتاج إلى ميزانية مالية ُمحددة 
وُمفصلة تكون على قدر الُمرشحين واإلمكانيات المتوفرة، ويتم اإلنفاق على عدد 
من الجوانب، نذكر منها: يدفع الُمرش���ح أو الُمرش���حة بدايًة رس���ًما مالًيا إلى وزارة 
العدل والش���ؤون اإلس���المية، وهو من ش���روط الترش���ح لالنتخابات، وإلى البلدية 
كتأمي���ن لوض���ع اإلعالنات وإزالته���ا. يتطلب الترش���ح دعاية انتخابي���ة تتمثل في 
اإلعالن���ات الورقية التي يت���م توزيعها على البيوت، اللوح���ات الكبيرة التي توضع 
ف���ي مواقع مختلفة في دائرة الترش���ح، اإلعالنات في الجرائد المحلية والمجالت 
اإلعالنية، والبعض يقوم بوضع االسم والصورة على األلبسة أو األقالم أو األكواب. 
يقوم العض باستئجار أرض لنصب الخيمة التي يشتريها أو يستأجرها وقد يضعها 
ف���ي أرض يملكها، وه���ذه الخيمة تتطلب الكثير من النفق���ات المالية، ومنها، راتب 
لح���ارس الخيمة، كهرباء، ماء وعصير وش���اي وبعض األطعمة الخفيفة، اس���تئجار 
مجموعة من المقاعد والطاوالت، وغير ذلك. يتم افتتاح الخيمة بدعوة الناخبين 
واأله���ل والمع���ارف واألصدق���اء، ويعمل بعض الُمرش���حين جلس���ات ولقاءات في 
منازله���م، وقد يحتاجون إلى اس���تئجار بعض المقاعد اإلضافي���ة بجانب الضيافة. 
يتم في الخيمة أو في البيوت توزيع مجموعة من األدبيات االنتخابية المطبوعة 
الت���ي تحتوي عل���ى البرنام���ج االنتخابي وصور الُمرش���حين، وقد تك���ون من بينها 
الهدايا اإلعالنية. يحتاج الُمرش���ح إلى االتصال بالناخبين وإرس���ال الرسائل إليهم 
لدعوته���م لحضور الفعاليات في مقره وإطالعهم على برنامجه. يعين كل ُمرش���ح 
مدي���ًرا إلدارة الحمل���ة االنتخابية، وفريًقا للعم���ل، والبعض منهم لديه مجموعة من 

المستشارين السياسيين واالقتصاديين والقانونيين.
جمي���ع م���ا تم ذك���ره يحتاج إل���ى ميزانية وُكٌل َحس���ب قدرته وإمكانيات���ه، فقانون 
االنتخابات لم ُيحدد مقدار ميزانية الترشح، وتم منع أية أموال لدعم الُمرشح أو 
الُمرش���حة س���واء من الداخل أو الخارج، وصنفها الُمش���رع القانوني بإحدى جرائم 

االنتخابات وُيعاقب عليها، وكذلك الرشوة. 

ولتحقيق نزاهة اإلنفاق االنتخابي يتم توثيق اإلنفاق باألرصدة الصحيحة،  «
وهذه األموال الُمنفقة تمثل إيرادات بالنسبة للدولة )رسوم الترشيح( 

والصحافة والمجالت اإلعالنية والمطابع وشركات االتصاالت والبرادات 
واألفراد العاملين لدى الُمرشحين.

اقتصاد االنتخابات

عبدعلي الغسرة

الوصايا األخيرة
 للناخب ذي البصيرة

مؤامرة الربيع العربي... 
بني طوران ومصر

اعلم أيها الناخب الفاضل، أنك على ُبعد 48 س���اعة من تحديد ش���كل مجلس 
الن���واب لل���� 48 ش���هرًا المقبلة، فإما أن تس���هم في مواصلة الي���أس والتذمر من 
أداء الن���واب، وه���و ما تعودناه ف���ي جميع الدورات من دون اس���تثناء، إال في 
بعض المفاصل التي اّتحدت فيها كلمة الكتل النيابية على مواضيع حساسة؛ 
وإما أن تس���هم بصوتك في وصول أفضل من تقدموا للترش���ح، ولعلهم يأتون 

بما لم يستطعه األوائل.
اعل���م - ي���ا رعاك هللا - أن أمام الن���واب عقبات كأداء، وأنهم س���يحتاجون إلى 
الوق���ت حت���ى يجمعوا كلمتهم بعد أن تفرقوا أيدي س���بأ، فما عادت هناك ُكتل 
يمكن التفاهم فيما بينها كما في السابق، إذ ذاك إذا أرادت كتلة طرح مشروع، 
قامت بالتفاهم مع كتلتين أو ثالث لضمان الغالبية أو الثلثين، أما اآلن فالنائب 

عليه التواصل والتفاهم مع 39 نائبًا، “فال تكثروا عليهم اللوم والعتابا”.
واعل���م أيه���ا الناخ���ب علم اليقين أن���ك إن أتيت بعد الس���نوات األرب���ع، أي في 
2022 وقل���ت: “م���اذا ق���دم لن���ا النائب ألعي���د انتخابه؟”، وهو تس���اؤل في غير 
محل���ه دائم���ًا، س���تكون قد ضّيع���ت وقتك س���دى، وكان انتظارك لم���ا قد يفعله 

النائ���ب ل���ك انتظارًا خاس���رًا، ألن ليس في يده أن يوظ���ف أقاربك، وليس في 
يده أن يمّد لك ش���ارعًا خارج خطط وزارة األش���غال، وليس بمقدوره أن يزيل 
عن���ك مخالف���ة، فهذا ليس عمله أصالً، وال لهذا انتخبته، فأنت تعلم هذا جيدًا، 

وإن لم تعلمه فهذا هو الخسران المبين.
واعل���م – طال عمرك – أن النائب “سيس���عى” كما تتكرر ه���ذه الكلمة كثيرًا في 
كل البرامج االنتخابية، ولكنك تعلم أن ليس كل س���عي مش���كورا، وأن س���عي 
النواب لش���ّتى، فهناك من يس���عى للوطن من خالل الرقابة الحّقة والتش���ريع، 
وهناك من يس���عى لنفسه من كواليس الوزارات وتجاوز التشريع، لذلك عليك 
أال ترفع س���قف تطلعاتك لنتائج هذه المس���اعي فالصنف األول من الس���اعين، 

وهم قلة سوف لن يذهبوا بعيدًا في مساعيهم... راجع النصيحة )2(.

واعلم – حفظك الله – أنك يوم السبت المقبل ستمارس “حقك”، وأنك  «
الوحيد الذي بيده األخذ بهذا الحق أو التفريط به، وأنك الوحيد القادر على 

تقدير الصواب من الخطأ في ممارسة هذا الحق، وأنك من سيفخر أو 
سيندم عندما يرى أداء المجلس، فكن أنت نفسك.

م����رت على األمة العربية اإلس����المية حتى هذه اللحظة مراح����ل مؤلمة تمثلت بمحاوالت 
عديدة الحتالل وإذالل هذه األمة التي حملت على عاتقها نشر الدين اإلسالمي، وإدخال 
الش����عوب ف����ي هذا الدي����ن العظيم، وكانت أغل����ب محاوالت االحتالل من قب����ل قوم كانوا 
يعانون من النقص العرقي والحس����د من هذه األمة، وكانوا يرون أن اإلس����الم أعز العرب 
وجعله����م أمة قدمت للحضارة اإلنس����انية كل ما هو صال����ح ونافع ومفيد، وهم ال يريدون 
ذلك لألمة العربية اإلسالمية، ومن هؤالء “الفرس والطورانيون” الذين مازالوا يتحينون 
الفرص����ة لالنقض����اض عل����ى ه����ذه األم����ة العربي����ة اإلس����المية، تارة بث����ورة عرقي����ة طائفية 
كس����روية تغلفت بثياب أطهر البش����ر أي صفوة آل البيت عليهم أفضل الصالة والس����الم، 
وتارة بإعادة احتالل طوراني عرقي مقيت، خالف وصية الرسول العظيم بجعل الخالفة 
في قريش، ليس����رقوها وينصبوا عرقهم الطوراني على أس����يادهم القرشيين، وخالف هذا 

االحتالل الطوراني المقيت أيضا نهج الخلفاء الراشدين بعدم جعل الخالفة وراثية.
ومنذ س����قوط االحتالل الطوران����ي المقيت لألمة العربية اإلس����المية، حاول الغرب إذالل 
العرب أيضا، عبر نش����ر قيمه الغربية المتمثلة أساس����ا بالتفكك األس����ري والشذوذ الجنسي 
والعالقات المحرمة والحرية المطلقة ونكران وجود هللا والوقوف ضد كل القيم الدينية 

اإلسالمية.
وعلى هذا األساس تحالف الكسرويون والطورانيون والغرب بشكل غير مباشر لمحاولة 

احت����الل العال����م العرب����ي اإلس����المي، كل على طريقته وسياس����ته وأس����لوبه، لكن تجمعهم 
مؤام����رة واح����دة وه����ي مؤامرة القرن التي س����ميت الحق����ا بالربيع العرب����ي، وقد بدأ بوش 
االب����ن المؤام����رة بديمقراطي����ة الع����راق التي جعل����ت لألح����زاب العراقي����ة والء واحدا وهو 
ال����والء الحزب����ي فقط، ثم ب����دأت المؤامرة وحاولت ضرب الخليج لكنها فش����لت ونجحت 
باليم����ن واس����تمرت بلبنان والعراق وش����مال أفريقيا، أما في مصر فق����د كانت إدارة أوباما 
والكسرويون والطورانيون وقطر التي أرادت االنتقام من نظام حسني مبارك، يستميتون 

على نجاح مؤامرة الربيع العربي لكي تتقسم مصر بينهم.
أم����ا بالنس����بة للطورانيي����ن، أي ح����زب العدال����ة، فقد اس����تمات الحتالل مصر خ����الل وجود 
المعتوه مرس����ي في رئاسة مصر، وحمل على عاتقه سياسة ونهجا عرقيا معاديا للوحدة 
العربي����ة، وتش����ويه صورة أي حاك����م عربي يعمل على النهوض بدولت����ه وتخوين كل عمل 
وفعل يقوم به، مقابل التمجيد لزعيمهم ببطوالت وهمية، وسط تطبيل وجوقة إعالمية 

تقوم بها قناة الجزيرة.
رأينا كيف عادى ويعادي هؤالء الطورانيون اإلمارات ومصر والسعودية، وحاولوا  «

تشويه صورة هذه البلدان، ألنها نواة وحدة عربية إسالمية بالعالم العربي تعمل 
على قطع الطريق أمام الطورانيين وإخوانهم الكسرويين الذين حاولوا فرض 

سيطرة سياسية وفكرية على األمة العربية ومنها مصر. وللحديث بقية.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

 د. طارق آل شيخان

tariq@cogir.org 
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رغم التحديات المالية 
التي خلفت مشاكل إدارية 

وفنية في بعض االتحادات في العام 
الجاري 2018، إال أن حجم اإلنجازات 
من الميداليات يفوق حتى اآلن ما 

تحقق في 2017 وهو ما يعكس روح 
العزيمة واإلخالص التي يتحلى بها 

الرياضيون البحرينيون.

ندعو اتحاد الكرة الطائرة 
وباقي االتحادات التي ال يوجد 

في منافساتها “مسعفين” إيجاد 
حل سريع لتوفير خدمة اإلسعاف 

للتعامل مع أي حالة طارئة.. مع 
أهمية تفهم وزارة الصحة لذلك 

وإلغاء المطالبات المالية خصوصا 
في ظل األوضاع الصعبة لالتحادات.

رفع رئيس االتحاد الملكي للفروسية نائب رئيس المجلس األعلى للفروسية سمو الشيخ 
فيص���ل بن راش���د آل خليفة أس���مى آيات الش���كر والتقدي���ر والعرفان لمق���ام عاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تفضله بشمول اجتماعات الجمعية العمومية 

لالتحاد الدولي للفروسية تحت رعايته الملكية السامية. 

وثّم���ن س���مو الش���يخ فيص���ل ب���ن راش���د آل 
الس���امية،  الملكي���ة  الرعاي���ة  عالي���ا  خليف���ة 
القي���ادة  ح���رص  تؤك���د  أنه���ا  إل���ى  مش���يرا 
الش���باب  قط���اع  دع���م  عل���ى  الرش���يدة 
والرياضة؛ بوصفه قطبا رئيس���ا في تحقيق 
الرؤى الملكية السامية من خالل االستثمار 
بالكفاءات الوطنية لتمثيل مملكة البحرين 
في أهم المحافل واألحداث الدولية، وُتوج 
ذل���ك باحتضان المملك���ة لكونغرس االتحاد 
الدولي للفروس���ية، والذي حظي بمش���اركة 

وإشادة دولية واسعة. 
وكان اجتم���اع الجمعي���ة العمومية لالتحاد 
الدولي للفروس���ية أقيم ف���ي فندق الخليج 
وسبقه الكثير من االجتماعات التحضيرية 
عل���ى م���دار أربعة أي���ام متتالية ش���ارك فيه 
ممثلي���ن عن أكثر م���ن 106 دول، ونتج عنه 
الكثي���ر م���ن الق���رارات المهم���ة الت���ي ُتعن���ى 
بتطوي���ر وازدهار هذه الرياض���ة التي باتت 

تحظى باهتمام دولي كبير. 

 اهتمام صاغ مفردات النجاح 

كم���ا رف���ع س���مو الش���يخ فيص���ل ب���ن رش���د 
آل خليف���ة أس���مى آي���ات الش���كر والتقدي���ر 
والعرف���ان إلى ممثل جالل���ة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الش���باب، رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة، رئي���س اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناص���ر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة عل���ى تفضل���ه بحضور 
العمومي���ة  للجمعي���ة  االفتتاحي���ة  الجلس���ة 

لالتح���اد.  وق���ال رئي���س االتح���اد الملك���ي 
للفروسية: “نقدر كثيرا اهتمام سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بانعقاد الكونغرس 
في البحرين، وهذا ما شكل لنا الدافع األبرز 
لالس���تضافة منذ البداية وحتى مع انطالق 
أعم���ال الجمعي���ة العمومي���ة الت���ي ُتوج���ت 
بحضور س���موه الفتتاح الجلس���ة الرئيس���ة، 
وهو ما س���اهم في صياغة مفردات النجاح 

الذي تحققت بشهادة جميع المشاركين”. 
مضيفا: “كانت توجيهات سمو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة عل���ى ال���دوام الركيزة 
الملك���ي  االتح���اد  ف���ي  لعملن���ا  األساس���ية 
للفروس���ية، وكانت ترمي إل���ى أهمية وضع 
مملك���ة البحري���ن عل���ى الخارط���ة العالمي���ة 
أو  اإلنج���ازات  لتحقي���ق  بالس���عي  س���واء 
التمثي���ل البحرين���ي ف���ي أه���م المنظوم���ات 
الدولية وتحدي���دا تلك التي تتعلق برياضة 
الفروس���ية، وم���ا تحق���ق الي���وم م���ن إقام���ة 
الكونغ���رس ف���ي البحري���ن ه���و نتائ���ج تلك 

التوجيهات”. 

شكر خاص 

وق���دم س���مو الش���يخ فيص���ل ب���ن راش���د آل 
خليفة الشكر التقدير لكافة الجهود الوطنية 
التي س���اهمت بإبراز الصورة المش���رقة عن 
مملكة البحرين في استضافة أهم األحداث 
والمحاف���ل الدولي���ة، حيث جنت الس���واعد 
الوطنية ثمار النجاح بإخراج هذه النس���خة 
من الجمعية العمومية بأزهى صور التنظيم 

الرياض���ي، وكس���ب احترام المش���اركين من 
الدول الشقيقة والصديقة. 

وقال رئيس االتحاد الملكي: “مش���اركة هذا 
الكم الكبير من ممثلين االتحادات األعضاء 
ف���ي االتحاد الدول���ي تؤكد أهمي���ة الحدث، 
وس���ير العملي���ة التنظيمي���ة بش���كل س���لس 
ومميز س���اهم بش���كل كبير في إنجاحه منذ 
اللحظ���ة األول���ى لوص���ول الوف���ود، وه���و ما 
أعط���ى انطباعا عام���ا بق���درة البحرين على 
استضافة أهم األحداث الرياضية وتحديدا 

تلك التي تتعلق بالفروسية وسباقات”. 

الدولي يكرم اتحاد الفروسية 

وف���ي خت���ام الجلس���ة المس���ائية الجتم���اع 
الدول���ي  لالتح���اد  العمومي���ة  الجمعي���ة 
للفروس���ية، ق���دم رئيس االتح���اد أنغمار دي 
فوس دروعا تكريمية لس���مو الشيخ فيصل 
بن راشد آل خليفة؛ تقديرا لجهوده الكبيرة 
أعم���ال  البحري���ن  مملك���ة  اس���تضافة  ف���ي 

الجمعية العمومية. 
كم���ا ت���م تكري���م أمي���ن س���ر الع���ام لالتح���اد 
الملكي للفروس���ية وس���باقات الق���درة غالب 
العل���وي، وتوجي���ه الجزي���ل لكاف���ة العاملين 

ف���ي اللجن���ة المنظم���ة للجمعي���ة العمومية، 
ف���ي  ب���ارزا  والت���ي كان���ت جهوده���م س���ببا 
تحقي���ق النج���اح ال���ذي س���ار علي���ه التنظيم 

البحريني للحدث.  

 توزيع الجوائز الموسمية 

للفروس���ية حف���ل  الدول���ي  وأق���ام االتح���اد 
الجوائز الموس���مية مس���اء أم���س األول في 
كارلت���ون؛ تكريم���ا ألصح���اب  ريت���ز  فن���دق 
 ،2018 الع���ام  ف���ي  الرياضي���ة  اإلنج���ازات 
حيث كرم رئي���س االتحاد أنغمار دي فوس 
األلماني���ة  الفارس���ة  وحصل���ت  الفائزي���ن، 
س���يمون بل���وم عل���ى جائزة أفض���ل رياضية 
العال���م،  ببطول���ة  فوزه���ا  بع���د  الع���ام  ف���ي 
رياض���ي  عل���ى  ماكفي���ر  ل���ي  واألميرك���ي 
العام، والفرنس���ي فيرن ليفي���ك على جائزة 
أفض���ل رياض���ي صاع���د، ومن���ح ه���وا تي���ان 
وفيلي���ب يون���غ من الصي���ن جائ���زة االتحاد 
الدول���ي للتضام���ن والعمل الخي���ري، ونالت 
الفلس���طينية ليلى المالكي جائ���زة التحدي؛ 
نظ���را لممارس���تها رياضة رك���وب الخيل في 

ظروف استثنائية.
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أك���د رئي���س االتح���اد الفلس���طيني لك���رة 
القدم اللواء جبريل الرجوب بأن الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة هو المرشح 
األنس���ب لرئاس���ة االتح���اد اآلس���يوي في 
االنتخابات القادمة التي س���تجرى بشهر 
أبري���ل المقب���ل 2019، مؤك���دا بأن صوت 
للش���يخ  س���يكون  الفلس���طيني  االتح���اد 
س���لمان ب���ن إبراهي���م ولن يتغي���ر موقف 
فلس���طين الداع���م ل���ه حت���ى النهاية.جاء 
ذل���ك خ���الل المؤتم���ر الصحافي ال���ذي عقده 
الرج���وب بمقر االتح���اد البحريني لكرة القدم 
بحضور نائب رئيس االتحاد للشؤون المالية 
واإلداري���ة عل���ي البوعيني���ن واألمي���ن الع���ام 

إبراهيم البوعينين وممثلي وسائل اإلعالم.
وأض���اف الرج���وب ب���أن هن���اك ش���به إجم���اع 
على دعم الش���يخ س���لمان بن إبراهيم لرئاسة 
االتح���اد القاري بعدما نجح في توحيد آس���يا 

وتحقي���ق العديد من المكاس���ب واإلنجازات، 
موضح���ا أن م���ا قدم���ه للك���رة اآلس���يوية من 
عطاء يش���فع ل���ه للبق���اء عل���ى رأس االتحاد، 
م���ن  ج���زءا  لي���س  أن���ه  ذل���ك  م���ن  واأله���م 
التجاذب���ات الحاصلة في المنطق���ة والغالبية 

متوافقون عليه. 
وردا عل���ى س���ؤال “البالد س���بورت” في حال 
ترش���ح ش���خصية عربي���ة أخرى ضد الش���يخ 
س���لمان ف���ي االنتخاب���ات، فم���ا ه���و موق���ف 
فلس���طين، أج���اب “عندم���ا اتصل بي الش���يخ 
س���لمان واعلن ترش���حه أعطيته كلمة بدعمه 
فنح���ن  االنتخاب���ات،  ف���ي  صوتن���ا  ومنح���ه 
مقتنعون به ونرى بأنه األصلح، كما لم يتصل 
بن���ا أي مرش���ح عربي آخر مثلما فعل الش���يخ 

سلمان”.
وتاب���ع “في انتخاب���ات الفيفا األخي���رة منحنا 
صوتن���ا لألمي���ر علي بن الحس���ين وفي الدور 

الثان���ي منحن���ا صوتن���ا للش���يخ س���لمان، وكنا 
ش���فافين وواضحي���ن منذ البداي���ة. وها نحن 

نعلن موقفنا بأننا مع الشيخ سلمان”.
ودع���ا الرج���وب إل���ى أهمي���ة توحي���د الص���ف 
العرب���ي وااللتف���اف ح���ول ش���خصية عربي���ة 
ب���دال من االنقس���ام داعيا االتح���ادات العربية 
لالس���تفادة م���ن دروس الماض���ي وتحدي���دا 

انتخاب���ات الفيفا، مش���يرا إل���ى أهمية الدعوة 
الجتم���اع التح���اد غرب آس���يا برئاس���ة األمير 
عل���ي ب���ن الحس���ين؛ الختي���ار ودع���م مرش���ح 

عربي واحد فقط حتى ال نخسر المنصب.
وأض���اف “الش���يخ س���لمان ل���م يمنحن���ا هدايا 
حت���ى ندعم���ه، فه���و كان مقنعا بعمل���ه بعدما 
عاش���ت األسرة اآلسيوية في عهده استقرارا 

كبيرا ..”.
وردا على سؤال “البالد سبورت” عما سيكون 
هن���اك تبدالت أو تحوالت ف���ي مواقف بعض 
االتح���ادات اآلس���يوي اثناء عملي���ة االقتراع، 
الجمعي���ة  اجتم���اع  ف���ي  كن���ت  “لق���د  أج���اب 
العمومي���ة لالتح���اد ف���ي كوااللمبور ولمس���ت 
ع���ن ق���رب م���دى تمس���ك رؤس���اء االتحادات 

الوطني���ة بالش���يخ س���لمان وإجماعه���م علي���ه 
بنسبة كبيرة وهو ما يعزز حظوظه..”.

وعل���ى صعي���د آخ���ر، ع���زا الرج���وب اس���باب 
اعتذار منتخب فلسطين عن مالقاة منتخبنا 
ف���ي المنام���ة التي كان مقررا له���ا أن تقام 16 

أكتوبر الماضي إلى خلل إداري.

الرجوب: صوت فلسطين لسلمان بن إبراهيم حتى لو تقدم مرشح عربي

جبريل الرجوب جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

انطلق���ت الثالث���اء بطولة ابوصيبع الس���نوية ال� 32 التي تقام ه���ذا العام برعاية ذهبية من Soccer Avenue ورعاية فضية من الس���رايا 
للمقاوالت وتعد هذه البطولة األولى التي تقام على اإلنجيل الصناعي ألول مرة في تاريخ بطولة دورة ابوصيبع.

وب���دأت مباريات البطول���ة بلقاء االفتتاح 
ال���ذي أقي���م بي���ن فري���ق فيوتوري���ا ف���ي 
مواجه���ة قوية مع مؤسس���ة ياس���ر زهير 
الفريقي���ن  بي���ن  متكاف���ئ  لق���اء  وبع���د 
اس���تطاع فريق فيتوريا من حسم اللقاء 
لصالح���ه بثالث���ة أه���داف مقاب���ل ه���دف 
لفريق مؤسس���ة ياسر زهير، حيث سجل 
للفائ���ز توالي���ًا فاضل التاج���ر وأنور أحمد 
وس���يد ضياء هاشم فيما س���جل للخاسر 
عبدعل���ي علي المنصور أدار اللقاء جميل 

سلمان.
وف���ي المب���اراة الثانية قاد الع���ب الفريق 
األول لمركز شباب أبوصيبع السيد حسن 
مك���ي فريق���ه مطبعة تايلوس لف���وز كبير 
عل���ى فري���ق الصغي���ر العق���ارات بخمس���ة 
أهداف مقابل هدف وحيد س���جل لفريق 
مطبع���ة تايل���وس كل م���ن الس���يد حس���ن 

مكي )هدفين( وكل من سيد أمجد أحمد 
وجاسم عباس وعلي عبدعلي هدف لكل 

منهما فيما سجل لفريق الصغير للعقارات 
حسيد عيد، أدار اللقاء سيد علوي جليل.

جانب من المنافسات

تقام على النجيل الصناعي ألول مرة في تاريخ المس��ابقة

انطالق بطولة أبوصيبع 32 الكروية

مدينة عيسى - اتحاد التنس

انطلقت مباريات الدور األول لمس���ابقة الزوجي لبطولة البحرين المفتوحة الس���ابعة للس���يدات بمش���اركة 32 سيدة التي ينظمها االتحاد 
البحريني للتنس في الفترة من 17 حتى 25 من شهر نوفمبر الجاري على مالعبه بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.

حيث استهل الثنائي نازلي نادر، سارة 
بنتيج���ة  بالف���وز  المباري���ات  بهبهان���ي 
6/0,6/1 عل���ى الثنائ���ي أرورا ألج���ارم، 
جولي ج���ودال، وفاز الثنائ���ي الفلبيني 
آب���ي بالجي���و، إل���ن إس���بينوزا بنتيج���ة 
6/2,6/2، وفازت منى السعد، استانزي 
س���توجت بنتيجة 6/2,6/1 على شييال 
مدرانو، نل���ي موجيكا، وتأه���ل الثنائي 
صوفي دو بوار، كول مكنري إلى الدور 
الثان���ي مباش���رة، وف���از الثنائ���ي ألين���ا 
أليك���و، الن���ا ميناك���ت بس���هولة بنتيجة 

6/0,6/0 على إلفيرا أليكو، ماري آن. 
 وف���ي مب���اراة قوي���ة وممتع���ة تمك���ن 
الثنائ���ي إيي���را جابرييل، ثي���س كورال 
من الفوز بنتيجة 3/6,6/4 و10/8 على 
ماريان���ا ميورس���ب، أس���يل الكن���داري، 
وتأه���ل كل من الثنائي هانا إس���بينوزا، 

آن  م���ورا،  وصوف���ي  صف���ر  صف���اء 
ووترهوس إلى الدور الثاني بانسحاب 

الخصم. 
 وأش���ار الكابتن عصام عبد العال الذي 

يدي���ر البطولة إل���ى أن مباري���ات الدور 
الثان���ي لمس���ابقة الف���ردي المس���تويين 
المتقدم والمتوسط ستقام اعتباًرا من 

السابعة من مساء اليوم.

من الالعبات المشاركات بالبطولة

ال��دور الثان��ي لمس��ابقة الف��ردي “المتق��دم والمتوس��ط” اليوم

مسابقة زوجي بطولة البحرين للسيدات

جانب من التكريم

اللجنة اإلعالمية

يش���ارك المتس���ابق البحرين���ي راش���د المعم���ري م���ن فري���ق dojomoto racing في 
 ،rotax max challenge grand finals بطولة العالم للروتكس لسيارات الكارتنغ
التي ستقام في البرازيل خالل الفترة 24 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل.

وتعتب���ر المش���ارطة تاريخية للمتس���ابق 
البحريني راش���د المعمري، إذ هي األولى 
له على مس���توى النهائي���ات العالمية في 
مشواره الرياضي. ويشارك في البطولة 
أكثر من 360 متس���ابًقا يمثلون أكثر من 
50 دولة، وفي فئات مختلفة للسباقات.

وسيش���ارك المتس���ابق البحرين���ي راش���د 
 ،max  125 س���باق  فئ���ة  ف���ي  المعم���ري 

والمخصصة لألعمار فوق 14 عاًما.
أن  المعم���ري  راش���د  المتس���ابق  وأك���د 
مش���اركته ف���ي البطولة س���تكون بهدف 
المتقدم���ة،  المراك���ز  عل���ى  المنافس���ة 
اإليجابي���ة  النتائ���ج  حص���د  ومحاول���ة 
خ���الل أول مش���اركة ف���ي بطول���ة العالم 

للروتكس.
أن  إل���ى  المعم���ري  راش���د  ولف���ت 
البطول���ة  ف���ي  للمش���اركة  التحضي���رات 
العالمي���ة ج���اءت متأخ���رة، مش���يًرا إل���ى 
أن���ه تلقى دعًما للمش���اركة من قبل حلبة 

البحرين الدولية.
وف���ي هذا الص���دد، قدم المعمري ش���كره 

للحلبة على الدعم المقدم.
وق���ال راش���د المعم���ري حول منافس���ات 
البطول���ة إنه���ا س���تكون قوي���ة ف���ي ظ���ل 
م���ن مختل���ف دول  تواج���د متس���ابقين 
العال���م وبمش���اركة واس���عة، معرًب���ا ع���ن 
ثقت���ه بتحقيق النتائ���ج الطيبة والظهور 

بصورة إيجابية في السباق.
وأك���د المعمري أنه س���يبذل كافة جهوده 
للمش���اركة الناجح���ة، وتحقيق ما يطمح 

إليه من خالل حصد المراكز المتقدمة.

المعمري يشارك في نهائيات الروتكس

راشد المعمري

حسن علي

استمــرار 
مـرشــح 

البحــريــن 
لصالــح 

آسيــا



نظمت مدرس���ة س���انت كريس���توفر بطولتها الثالث���ة المفتوحة للش���طرنج للصغار 
في مقر المدرس���ة بمنطقة س���ار بمش���اركة مكثفة من باقي الم���دارس لفئة األوالد 

والبنات.

وج���رت البطول���ة عل���ى النظ���ام السويس���ري 
م���ن تس���ع ج���والت، ووق���ت لع���ب 10 دقائق 
لكل الع���ب إلنهاء المب���اراة، وعرفت البطولة 
تنافس���ا ش���ديدا بين المش���اركين الصغار في 
جو من المنافسة الشريفة والروح الرياضية، 
ليحق���ق الس���وري أغيد مي���رو لق���ب البطولة، 
متبوع���ا بالهندي ياكوف توم���اس، ومواطنه 

ري���ان س���تيفن في المرك���ز الثال���ث. وفي فئة 
الالعبي���ن البحرينيي���ن حق���ق س���لمان وحيد 
المركز األول، ويوسف محمود المركز الثاني، 
وكري���م عمر المركز الثالث، وف���ي فئة البنات 
ليلى التاجر. وتم توزيع الجوائز والميداليات 
عل���ى الفئ���ات العمري���ة ألقل م���ن 14، 12، 10 
و8 س���نوات. والممي���ز في البطول���ة هو تنوع 

المش���اركين وثقافاته���م مم���ا ي���دل عل���ى أن 
الشطرنج للجميع، وقد شارك العبون من كل 
م���ن الجزائر، أس���تراليا، كن���دا، الصين، مصر، 
الهن���د،  ألماني���ا،  بريطاني���ا، إس���بانيا، فرنس���ا، 
أيرلندا، باكس���تان، جنوب إفريقيا، سريالنكا، 

سورية، تركيا والبحرين. 
وكان���ت النتائ���ج تنق���ل مباش���رة عل���ى موقع 
نتائ���ج الش���طرنج العالم���ي مم���ا م���ن أولي���اء 

األمور من متابعة نتائج أبنائهم أوال بأول. 
وق���د أش���رف عل���ى تحكي���م البطول���ة طاق���م 
تحكيمي بحريني دولي، ويتكون من الحكم 
ابراهي���م  حاف���ظ  الحك���م  الجم���ري،  مليح���ة 

وألول م���رة كحكم مس���اعد الالعب الناش���ئ 
واالط���الع  لالس���تفادة  المحم���ود؛  س���لمان 
عل���ى القواني���ن الدولي���ة مما سيس���اعده في 

البطوالت الدولية القادمة كالعب. 
 وتهدف مثل هذه البطوالت  «

للتعريف بالشطرنج وترغيب 
الصغار في ممارستها واالستفادة 

من الفوائد الكبيرة سواء على 
المستوى الشخصي أو األكاديمي، 

والشطرنج في عدد كبير من الدول 
تم إضافته إلى المناهج الدراسية 
في مساع؛ لدعم الطلبة لتحقيق 

أفضل النتائج والدرجات.

ميرو بطل “سانت كريستوفر” للشطرنج

حق���ق فري���ق الرفاع فوزا صعبا على حس���اب النويدرات بنتيجة 78/67، ف���ي المباراة التي جمعتهما 
مس���اء أمس )األربعاء(، على صالة اتحاد كرة الس���لة بأم الحصم، في إطار الجولة الخامسة لدوري 

زين الدرجة األولى.

ورفع الرفاع بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط من 4 
انتصارات، فيما تلقى النويدرات الخسارة الثالثة 

مقابل انتصار واحد وبات رصيده إلى 5 نقاط.
النوي���درات فاز ف���ي الرب���ع األول 20/9، بينما فاز 
الرف���اع في األش���واط الثالث���ة األخيرة ب����25/13، 

19/18 و25/16.
واس���تطاع الرف���اع تحوي���ل تأخ���ره ف���ي الش���وط 
االول إل���ى ف���وز بنهاي���ة المب���اراة مس���تغال خروج 
محترف منافس���ه باألخطاء الخمس���ة مطلع الربع 

األخير.
وج���اءت بداي���ة المباراة أقل من المتوس���ط فنيا، 
وأخ���ذ النوي���درات التق���دم 7/2 مس���تغال حض���ور 
التركيز الذهني لالعبيه وبداية منافسه المرتبكة 

الذي عمد على الحلول الفردية.
النوي���درات حاف���ظ عل���ى تقدم���ه منتص���ف الربع 
10/6 بتألق حسن عباس الذي منح فريقه توسيع 

الفارق 18/8، قبل أن يحسم الربع 20/9.

وتحس���ن أداء الرفاع في الربع الثاني الذي قلص 
في���ه ف���ارق النتيجة تباعا وص���وال لخطف التقدم 

نهاية الشوط األول 34/33.
واستعاد النويدرات تقدمه منتصف الربع الثالث، 
قب���ل أن يعط���ي الرفاع���ي محم���د كوي���د فريق���ه 

األفضلية مع نهاية الفترة 53/51.
واس���تغل الرفاع نقص منافس���ه في الربع األخير 
ليحس���م ف���وزا تقدم ب���ه خطوة كبي���رة نحو بلوغ 

الدور السداسي.

منتخب الشباب 

وفي المباراة األولى أمس، حقق منتخبنا الوطني 
للشباب نتيجة الفوز على حساب البحرين بواقع 

.101/57
وف���از المنتخ���ب ف���ي جمي���ع األش���واط بالنتائ���ج 

اآلتية: 26/18، 16/11، 36/11 و23/17.
وتأتي مشاركة “أحمر الشباب” في بطولة الدوري 

بقصد االستفادة وزيادة الخبرة واالحتكاك.

اليوم لقاءان

تختتم اليوم منافس���ات الجولة الخامسة بإقامة 
لقاءي���ن، إذ يلتق���ي في المباراة األولى س���ترة مع 
سماهيج في الساعة 5:45 مساًء، وتليها مباشرة 
مباراة الحالة والمحرق في الساعة 7:45 مساًء.

ف���ي اللق���اء االول، يس���عى بح���ارة س���ترة لتجاوز 
أحزانه الس���ابقة وتحقيق االنتص���ار األول له في 
ال���دوري، وه���و اله���دف نفس���ه ال���ذي يفت���ش عنه 

سماهيج.
ويمتل���ك س���ترة نقطتي���ن م���ن خس���ارتين، فيم���ا 

يمتلك منافسه 4 نقاط من 4 هزائم.
وف���ي المب���اراة الثاني���ة، يس���عى المح���رق للح���اق 
بالمنام���ة في رك���ب الص���دارة بتحقي���ق االنتصار 
الخام���س عل���ى التوال���ي، فيم���ا يبحث ج���اره عن 
اس���تعادة نغمة الفوز والبقاء في صلب المنافسة 

على التأهل للدور السداسي.
المح���رق يمتل���ك 8 نقاط م���ن 4 انتص���ارات، فيما 
يمتلك الحالة 6 نقاط من انتصارين وخسارتين.

وس��م��اه��ي��ج س���ت���رة  ه�����دف  األول  وال����ف����وز  ال����ح����ال����ة..  ي����واج����ه  ال���م���ح���رق 

سماوي الرفاع يتفوق على النويدرات بدوري السلة

من لقاء الرفاع والنويدرات

8 أشواط في السباق الرابع للخيل
فنتشر وع���ل���ي  ال���روي���ع���ي  ك���أس���ي  ع��ل��ى  م��ن��ت��ظ��رة  م��ن��اف��س��ات 

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم غٍد الجمعة السباق الرابع لهذا الموسم 
الذي س���يقام على كأس ش���ركة علي فنتش���ر وكأس المرحوم حس���ن بن صالح الرويعي 

للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

وش���هدت القائم���ة النهائي���ة للس���باق الرابع 
مش���اركة 58 ج���واًدا بجان���ب زي���ادة ع���دد 
األش���واط إل���ى 8 بع���د إج���راء التداخي���ل 
النهائية وس���ط توقعات بأن يشهد السباق 

منافسات قوية.
وجاءت القائمة النهائية للجياد المشاركة 
ف���ي الس���باق الراب���ع عل���ى النح���و التال���ي: 
الش���وط األول يقام لجياد الدرجة الرابعة 
والمبتدئ���ات “مفتوح” مس���افة 1400 متر 

والجائزة 2000 دينار.
الدرج���ة  لجي���اد  الثان���ي  الش���وط  ويق���ام 
الرابع���ة والمبتدئ���ات “مس���تورد” مس���افة 
1400 مت���ر والجائ���زة 2000 دينار. ويقام 
الش���وط الثالث على كأس المرحوم حسن 

ب���ن صال���ح الرويع���ي والمخص���ص لجياد 
الدرج���ة الرابع���ة والمبتدئ���ات م���ن خي���ل 
البحري���ن العربي���ة األصيلة المس���جلة في 
والجائ���زة  مت���ر   1200 مس���افة  “الواه���و” 

1500 دينار.
ويقام الشوط الرابع لجياد جميع الدرجات 
والمبتدئ���ات “نتاج محلي” مس���افة 1000 
متر مستقيم والجائزة 2000 دينار. ويقام 
الش���وط الخام���س لجياد جمي���ع الدرجات 
والمبتدئات “مس���تورد” مسافة 1000 متر 
مس���تقيم والجائ���زة 2000 دين���ار. ويق���ام 
الش���وط الس���ادس لجياد الدرج���ة الرابعة 
والمبتدئ���ات “نتاج محلي” مس���افة 1800 
متر والجائزة 2000 دينار. ويقام الش���وط 

محل���ي”  “نت���اج  الت���وازن  لس���باق  الس���ابع 
مس���افة 2000 متر والجائزة 2000 دينار. 
ويقام الش���وط الثامن واألخير على كأس 

ش���ركة عل���ي فنتش���ر والمخص���ص لجي���اد 
الفئة الثالثة “مس���تورد” مسافة 2000 متر 

والجائزة 6000 دينار.

لقطة من السباقات

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اللجنة اإلعالمية
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كسب النجمة فوزه الثاني على التوالي بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما 
فاز على البس���يتين بثالثة أش���واط نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء 
أم���س األربع���اء على صالة االتح���اد بمدينة عيس���ى الرياضية في إطار منافس���ات 

ختام الجولة الثانية من المسابقة.

الثالث���ة بنتيج���ة  النجم���ة األش���واط  وأنه���ى 
المب���اراة  أدار  فيم���ا   25/22  ،25/20  ،25/14
طاق���م الحكام الدولي المكون من األول علي 

الشيخ والثاني أحمد عبدالعال.
وبهذا الفوز اس���تطاع النجمة بقيادة المدرب 
الوطن���ي مش���عل تركي أن يرف���ع رصيده إلى 
6 نق���اط م���ن فوزي���ن بعدم���ا حق���ق انتص���اره 
األول في الجولة األولى على حس���اب عالي، 
ليتقاس���م النجمة الصدارة مع داركليب الذي 
يمل���ك ه���و اآلخر ف���ي رصي���ده نقطتي���ن، أما 
البس���يتين ف���إن رصي���ده توق���ف عن���د نقط���ة 
واح���دة بعدما خس���ر م���ن النصر ف���ي الجولة 
ف���ي  النجم���ة  3/2. ونج���ح  بنتيج���ة  األول���ى 

تحقي���ق الفوز بفضل أدائ���ه الجماعي المنظم 
وأفضليته ف���ي الهجوم س���واء في األطراف 
واالرت���كاز وتع���دد الخي���ارات الهجومية لدى 
صان���ع ألعاب���ه عم���اد س���لمان باالعتم���اد عل���ى 
المحترف “ماثيوس” ومحمود عبدالواحد في 

األطراف إلى جانب حس���ين الجشي وحسن 
جعفر في االرتكاز مع باقي العناصر األخرى، 
حيث كان لفارق المس���توى واإلمكانيات بين 
الفريقي���ن اثر كبير في ترجي���ح كفة النجمة. 
وف���ي المباراة األول���ى التي جمع���ت منتخب 
الش���باب واألهل���ي اس���تطاع األخي���ر بقي���ادة 

الم���درب رض���ا عل���ي إل���ى تحقيق فوز س���هل 
بثالثة أشواط نظيفة انتهت كالتالي 25/20، 
25/18، 25/17، حي���ث نج���ح األهل���ي بأخ���ذ 
األفضلي���ة بتع���دد الخي���ارات المتاح���ة أم���ام 
صانع ألعابه س���واء في األطراف أو االرتكاز، 
وس���ط غياب لمحترف���ه األوكراني “رس���الن” 

الذي لم ينهي النادي إجراءات تسجيله حتى 
اآلن. ويعتب���ر ه���ذا الظهور ه���و األول لألهلي 
حامل لقب الدوري الموس���م الماضي، بيد أن 
نتيج���ة المباراة لن تحتس���ب بحس���ب النظام 
أم���ام منتخ���ب الش���باب، وس���يحصل الفريق 

على مبلغ مالي بقيمة 200 دينار.

وكان منتخ���ب الش���باب ق���د لع���ب المواجه���ة 
األول���ى أمام المحرق وخس���ر ب���ذات النتيجة 
الدرج���ة  ب���دوري  مش���اركته  وتأت���ي   )3/0(
األول���ى به���دف توفي���ر مباري���ات قوي���ة تزيد 
م���ن منس���وب الخب���رة ل���دى الالعبي���ن قبي���ل 

مشاركتهم ببطولة العالم تحت 21 عام.

النجمة يكسب البسيتين

األهلي يهزم منتخب الشباب النجمة يطيح بالبسيتين

صورة جماعية للفائزين

وكاالت

خرج الجهاز الفني للمنتخب العماني، بالعديد من الفوائد من معسكره 
األخير الذي اس���تمر لمدة 9 أي���ام، وخاض خالله مباراتين وديتين مع 

سوريا والبحرين.

ومن أهم المكاس����ب التي تحققت هي أن المنتخب ال يخس����ر بس����هولة في 
مباريات����ه، حي����ث إن الفريق لم يتل����ق أي هزيمة في مبارياته الودية الس����ت 

ا لكل المنتخبات التي لعب معها. األخيرة، وشكل خصًما قويًّ
كم����ا أن الفريق ومن خالل هذا المعس����كر اس����تعاد المس����توى الفني المعهود 
لالعب عيد الفارس����ي، العائد مؤخًرا إلى المنتخب بعد تعافيه من اإلصابة، 

إذ يمثل إضافة قوية في االستحقاق القادم.
كما ش����هد المعس����كر ع����ودة المدافع الصلب محمد الش����يبة بع����د فترة غياب 
كبيرة، واستبش����رت الجماهير العمانية بهذا الخبر وخاصة بعد إصابة قلبي 
الدفاع فهمي دوربين ونادر عوض. ومن المكاسب أيًضا عودة سعد سهيل، 

الظهير األيمن، إلى تدريبات المنتخب بعد غيابه عن المعسكر الماضي.
ورغ����م أن����ه ل����م يلع����ب ف����ي المباراتي����ن، إال أن الالع����ب ع����اد عل����ى األقل إلى 

التدريبات، وسيكون جاهًزا لنهائيات آسيا.
تواج����د الالع����ب الموه����وب ص����الح اليحيائ����ي ضم����ن الالعبين األساس����يين 
في مباراة الفريق أمام س����وريا، من مكاس����ب المعس����كر، إذ يعتبر صالح من 
الالعبي����ن الذين يملكون مهارة فنية عالية ويعطي ثقالً كبيًرا للمنتخب في 

خط الوسط.

منتخب عمان ال يعرف الهزيمة

سبورت

محمد الدرازي

األهلي يفوز 
على المنتخب في 

ظهوره األول 
بالدوري

سترة VS سماهيج

الحالة VS المحرق

مباريات اليوم

 PM 5:45

 PM 7:45
صالة االتحاد بأم الحصم

منتخب الشباب

الرفاع

البحرين

النويدرات
101

78

57

67

VS

VS

نتائج أمس
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يس���تعد نج���م فري���ق البحري���ن للتحّم���ل 13 تيرينزو ب���وزون، العائد م���ن اإلصابة للمش���اركة في بطولة 
ويسترن للرجل الحديدي 70.3 التي تقام في مدينة سيدني األسترالية األسبوع المقبل. 

وين����وي بوزون المش����اركة ف����ي البطولة التي 
ب����ه من����ذ تعرض����ه  تع����د أول س����باق يش����ارك 
إلصاب����ات بليغ����ة إث����ر ح����ادث م����روري عل����ى 

دراجته في شهر يوليو الماضي.
وبس����بب تلك اإلصابات، كاالرتجاج في المخ 

وإصاب����ات أخ����رى ف����ي الوج����ه والي����د، ح����رم 
البط����ل النيوزلن����دي م����ن المش����اركة ف����ي أي 
مس����ابقة محلية كانت أو عالمية لمدة تقارب 
الس����تة أش����هر، إذ نصح����ه األطب����اء بض����رورة 
االبتعاد عن المنافس����ات؛ حتى يتعافى تماما 

من اإلصابة.
وعّلق بوزون على قرار عودته للمنافس����ة قائال 
“”م����رت 6 أش����هر تقريب����ا من����ذ آخر مش����اركة لي 
في الس����باقات. إنني متش����وق ج����دا للعودة إلى 
المضم����ار وأج����واء المنافس����ة. لق����د تمكنت من 
استعادة لياقتي البدنية ببطء منذ أن سمح لي 
األطب����اء أخيرا بالع����ودة للتمرين. هذا بالنس����بة 
لرياضَتي رك����وب الدراجات والس����باحة، لكنني 
واجه����ت بع����ض الصعوب����ة عند الجري لمس����افة 

طويلة؛ بسبب اإلصابة في كعب القدم وأتمنى 
أن أتغل����ب عليه����ا م����ع االس����تمرار ف����ي التمرين. 
أشعر بالحماس للمش����اركة في سباق ترايثلون 
بع����د فت����رة انقط����اع طويل����ة بس����بب االرتج����اج 
واإلصاب����ات األخ����رى. يصع����ب عل����ي اآلن توّقع 
نتيجة مش����اركتي في بطولة ويس����ترن، لكنني 
س����عيد بالع����ودة للمش����اركة في البط����والت قبل 
نهاي����ة الع����ام وأتطل����ع للع����ودة لتحقي����ق نتائ����ج 

لقطة للمتسابق تيرينزو بوزونإيجابية في بطوالت العام المقبل”.

بوزون يعود لبطوالت الرجل الحديدي
أول مش��اركة له بعد اإلصاب��ة التي ألمت به ف��ي يوليو الماضي

اللجنة اإلعالمية

اليوم الفحص البيطري وغدا االنطالقة

أكد رئيس لجنة القدرة باالتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة الش���يخ دعيج بن س���لمان آل خليفة جهوزية 
اللجن���ة المنظم���ة النطالق س���باق افتتاح الموس���م، الذي س���يقام يوم غٍد الجمعة، مش���يًرا إل���ى أن توجيهات ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحريني���ة الرئي���س الفخ���ري لالتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
ساهمت كثيًرا في تخطي التحديات، معرًبا في الوقت ذاته عن تفاؤله بظهور السباق بمستوى فني وتنظيمي راق 

يليق بأهميته، خصوًصا أنه سباق افتتاحية الموسم الذي ينتظره الجميع.

 وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان آل 
خليفة أن لجنة القدرة حرصت على 
البدء العم���ل المبكر والجاد؛ من أجل 
الوص���ول إل���ى أفض���ل جهوزي���ة لهذا 
الس���باق الكبي���ر وفي موس���م يترقب 
أن يك���ون مليئ���ا باإلثارة والتش���ويق 
والمفاجآت، مش���يًدا في الوقت ذاته 
بالدع���م الكبي���ر ال���ذي تلق���اه اللجن���ة 
من قبل رئيس االتحاد س���مو الشيخ 
فيص���ل ب���ن حم���د آل خليف���ة ال���ذي 
التوجيه���ات  تقدي���م  عل���ى  يح���رص 
المستمرة للجنة ومتابعة سير عملها.

 وأك���د الش���يخ دعي���ج بن س���لمان آل 
خليفة أهمية السباق، إذ أشار إلى أن 
لجنة القدرة تسعى إلى تنظيم سباق 
ناج���ح يليق باالتحاد الملكي والدعم 
الكبي���ر ال���ذي يقدم���ه س���موه لرياضة 
الق���درة خصوصا، مؤكًدا أن الس���باق 
س���يكون قوًي���ا ومثيًرا، إذ س���تختلف 
فيه اإلس���تراتيجيات عن الس���باقات 
الماضي���ة، وبناء على ما ظهرت عليه 
النتائج والمس���تويات في الس���باقات 
الماضي���ة وم���ا وصل���ت إلي���ه رياضة 
الق���درة البحريني���ة التي بات���ت تتبوأ 
مكانة مرموقة بين جميع الرياضات.

خالد: الفريق الملكي مستعد

 وفي إط���ار مش���اركة الفريق الملكي 
الفري���ق  مدي���ر  ق���ال  الس���باق،  ف���ي 
الملكي خالد أحمد حس���ن إن الفريق 
س���باق  ف���ي  بالمش���اركة  يح���رص 
الغ���د االفتتاح���ي؛ م���ن أج���ل التعرف 
الت���ام والحقيق���ي عل���ى المس���تويات 
الحقيقي���ة  المش���اركة  قب���ل  الفني���ة 

ف���ي البط���والت المقبل���ة والتي تكون 
نظ���را  الفني���ة؛  الناحي���ة  م���ن  صعب���ة 
للمسافة الكبيرة التي تخضع لها هذه 
السباقات، وأضاف أن الفريق الملكي 
ل���م يتوقف عن مواصلة تدريباته، إذ 
كان���ت التدريب���ات متواصل���ة للفريق 
ال���ذي ش���ارك في عدد م���ن البطوالت 
الخارجي���ة وبالتحدي���د ف���ي أوروب���ا، 
مش���يًدا بالنتائج الت���ي حققها الفريق 
والمس���تويات الت���ي قدمها الفرس���ان 
فيه���ا  ش���ارك  الت���ي  البط���والت  ف���ي 
والتي جاءت بفضل الجهود الكبيرة 

الفري���ق  أف���راد  لجمي���ع  والمتمي���زة 
بقيادة س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد 

آل خليفة.
وأوض���ح خال���د أن فرس���ان الفري���ق 
الملكي سيسعون إلى مواصلة تقديم 
الع���روض القوي���ة، وتحقي���ق النتائج 
اإليجابية مع س���باقات هذا الموس���م 
موس���ًما  يك���ون  أن  يتوقع���ه  ال���ذي 
قوًي���ا وصعًب���ا مؤك���ًدا؛ نظ���ًرا للتطور 
الكبي���ر الذي تش���هده رياض���ة القدرة 
البحرينية وتطور مس���توى الفرسان، 
الموس���م  ه���ذا  ف���ي  المنافس���ة  وأن 

ستكون كبيرة وقوية من قبل جميع 
اإلسطبالت التي ستشارك في جميع 
منافسات وسباقات الموسم الجديد. 
وأك���د خال���د أحمد حس���ن أن الجهود 

الكبي���رة الت���ي قام بها س���مو الش���يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في 
جهوزي���ة الفريق للس���باقات المحلية 
الفري���ق  أن  معتب���ًرا  والخارجي���ة، 

الملكي يعد رقًما صعًبا في السباقات 
ف���ي  المتقدم���ة  المراك���ز  وس���يحقق 
غ���ٍد،  ي���وم  الموس���م  افتت���اح  س���باق 
موضًح���ا أن جمي���ع الف���رق حرص���ت 
عل���ى االس���تعداد الجي���د ومواصل���ة 
التدريب���ات خ���الل الفت���رة، والفري���ق 
الملكي قادر على إحداث الفارق في 
هذا السباق، مشيًرا إلى أنه بناء على 
معطيات الموس���م الماض���ي فإن هذا 
الموسم يحمل في طياته العديد من 
المفاج���آت، والجمي���ل أن كل موس���م 
نشهد وجوها جديدة تعتلي منصات 
عل���ى  الفرس���ان  وتزاح���م  التتوي���ج 

منصات التتويج.

اليوم الفحص البيطري    

وسباق 40 كيلومترا       

تأهيلي محلي

 وم���ن المق���رر أن تنطلق ظه���ر اليوم 
الخمي���س منافس���ات بطول���ة افتتاح 
الفح���ص  بإقام���ة  الق���درة  موس���م 
البيط���ري األول لس���باق 40 كيلومتًرا 
تأهيل���ي محلي، عند الس���اعة الثانية 
ظهًرا على أن ينطلق الس���باق رسمًيا 

بعد الفحص البيطري.
وعن���د الس���اعة الثالث���ة عص���ًرا يق���ام 
لس���باق  األول���ي  البيط���ري  الفح���ص 
للعم���وم لمس���افة 120 كيلومتًرا و80 
كيلومت���ًرا  و80  محل���ي  كيلومت���ًرا 
 4:30 دول���ي ويمت���د حت���ى الس���اعة 
الدولي���ة  البحري���ن  بقري���ة  مس���اًء 
للقدرة، وينطلق س���باق مس���افة 120 
كيلومت���ًرا دول���ي ف���ي تم���ام الس���اعة 
الس���ابعة من صباح يوم غ���ٍد الجمعة 
الموافق 23 من ش���هر نوفمبر الجاري 
وموع���د انطالق س���باق 80 كيلومتًرا 
محلي و80 كيلومتًرا دولي في تمام 

الساعة 7:15.

المكتب اإلعالمي

خالد أحمد دعيج بن سلمان

جانب من منافسات القدرة

فعاليات “تجارب القيادة المثيرة”
اإلث��������ارة ت��ن��ط��ل��ق ص���ب���اح ال���س���ب���ت وع������رض خ�����اص ل��ل��ب��ن��ات

محبو رياضة الس���يارات على موعد جديد مع عطلة نهاية أس���بوع حافلة بحلبة البحرين 
الدولية يوم السبت 24 نوفمبر الجاري بانطالق فعاليات “تجارب القيادة المثيرة”.

وتق���دم حلب���ة البحرين عرض���ا خاصا للبنات 
يص���ل إل���ى 20 % عل���ى حج���وزات تج���ارب 
القي���ادة وتج���ارب الركاب وأبرزه���ا: تجارب 
القيادة المثيرة، تجارب الدراغستر، تجارب 
الن���د روفر وتجارب الجاغوار، وهذا العرض 

ساٍر حتى 31 ديسمبر 2018.
وتبدأ اإلثارة ضم���ن فعالية “تجارب القيادة 
المثي���رة” والت���ي س���تنطلق صب���اح الس���بت، 
بقي���ادة س���يارات ذات أداء ق���وي مثل رينو 
ار1”،  “اس  رادي���كال  وس���يارة  ك���ب،  كلي���و 
وتجربة ركوب س���يارة رادي���كال “اس ار1”. 
وتنطلق هذه الفعالية من الس���اعة 8 صباحا 
وحتى 4 مس���اء، وس���يتمكن محبو الس���رعة 
م���ن تجربة رك���وب س���يارة الرادي���كال “اس 
ار1”، والتي تنطلق من 0 حتى 100 كيلومتر 

في الس���اعة في 3.4 ثانية فق���ط، وذلك ب� 3 
لفات على المضمار العالمي مقابل 35 دينارا 

ومدة التجربة 40 دقيقة. 
إلى جانب تجربة قيادة س���يارة الكليو كب، 
اختب���ارك األول في عالم رياضة الس���يارات، 
على مضم���ار الحلب���ة لجولتي���ن، وكل جولة 
تتضم���ن 6 لف���ات، أي م���ا مجموع���ة 12 لف���ة 
ب����110 دنانير وم���دة التجربة س���اعتان و30 

دقيقة.
كذلك هناك تجربة قيادة الراديكال  «

“اس ار1”، وذلك بجولتين وتتضمن 
كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 

لفات على مضمار الحلبة العالمي 
وذلك بـ 120 دينارا ومدة التجربة 

ساعتين و30 دقيقة.
جانب من الفعاليات
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أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

يس���تعد اتح���اد البحري���ن للدفاع ع���ن النفس لتنظي���م بطولة كأس 
السفير الكوري للعبة التايكوندو، تحت رعاية السفير الكوري لدى 
مملكة البحرين هيونمو كو يوم غد الجمعة 23 نوفمبر الحالي على 

صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة.

وأك����د رئي����س اتح����اد البحرين 
أحم����د  النف����س  ع����ن  للدف����اع 
الخي����اط أن البطولة ستش����كل 
نقل����ة جيدة للعب����ة التايكوندو، 
ف����ي  س����تقام  أنه����ا  خصوًص����ا 
مملكة البحري����ن للمرة األولى، 
مبيًنا أن التع����اون بين االتحاد 
وس����فارة كوري����ا ف����ي المملك����ة 
البطول����ة  نج����اح  س����يضاعف 
وس����تكون مثيرة م����ن الناحية 
الفني����ة الس����يما أنه����ا ستش����هد 

مشاركة واسعة من الالعبين.
اللجن����ة  ب����دأت  جانب����ه،  م����ن   
التايكون����دو  للعب����ة  الفني����ة 

المشاركين  الالعبين  بتسجيل 
المش����اركة  له����م  يح����ق  الذي����ن 
وه����م الحاصلين عل����ى الحزام 
األحم����ر فما ف����وق، إذ اعتمدت 
األوزان الرسمية المعتمدة من 
قب����ل االتح����اد الدول����ي للفئات 

الثالثة.
وسوف تشهد مشاركة  «

األطفال في 10 أوزان من 
مواليد 2004، 2005، 2006 

و2007، وفئة الشباب 5 أوزان 
لمواليد 2001، 2002 و2003، 

وفئة الرجال والسيدات 4 
أوزان أولمبية لمواليد 2001 

فما فوق.

بطولة السفير الكوري للتايكوندو



ق���ال المترش���ح البل���دي ع���ن الدائ���رة العاش���رة 
بالمحافظة الشمالية محمد يوسف الظاعن إنه 
س���يضع على رأس عمله بع���د وصوله للمجلس 
البل���دي “العم���ل عل���ى توفي���ر مرك���ز خدم���ات 
حكومي موحد في المنطقة، إذ يضطر س���كان 
مدين���ة حمد إلى الذه���اب إلى المنام���ة لقضاء 
معامالته���م الحكومي���ة، لذل���ك س���نعمل عل���ى 
توفير مركز خدمات موحد يضم دوائر لجميع 
ال���وزارات الخدمية مث���ل األش���غال والبلديات 

والكهرباء والماء والجوازات”.
وأش���ار الظاعن في كلمته خ���الل افتتاح مقره 
االنتخاب���ي إل���ى أن ترش���حه جاء تحت ش���عار 

“العمل البلدي برؤية مغايرة”.
 وأض���اف “إنن���ا وم���ن خ���الل متابعتن���ا لعم���ل 
المجالس البلدية في السنوات ال� 16 الماضية، 
اتض���ح لن���ا أن العم���ل البل���دي يحت���اج لرؤي���ة 
جدي���دة تنقل العمل البلدي والخدماتي ليكون 

نموذجًا ومثاالً للشراكة الوطنية”.

وتاب���ع الظاع���ن ”أما بالنس���بة إل���ى مدينة حمد 
فس���نعمل عل���ى العم���ل البل���دي الب���د أن يق���وم 
جمي���ع  بي���ن  اإلس���تراتيجي  التخطي���ط  عل���ى 
واضح���ة  دراس���ة  وف���ق  البلدي���ة  المجال���س 
بن���اء عل���ى احتياج���ات كل محافظ���ة؛ لتقديم 
خدم���ات بلدية متميزة ومس���تدامة تلبي كافة 

احتياجات المواطنين”.
وف���ي كلمته أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية 
عبداللطي���ف آل محم���ود أن التجمع س���يتحمل 

الذي���ن  البلديي���ن  م���ع مترش���حيه  المس���ؤولية 
س���يصلون إل���ى المجل���س البل���دي م���ن خ���الل 
المتابع���ة العملي���ة معهم ومن خ���الل مجموعة 
م���ن المستش���ارين والمتخصصي���ن س���واء في 
األمور المالية أو الخدماتية وحتى التشريعية.

س���نوية  جائ���زة  إقام���ة  محم���ود  آل  واقت���رح 
هن���اك  ليك���ون  واألنظ���ف؛  األجم���ل  للمنطق���ة 
تناف���س بي���ن األهال���ي، وق���ال “ل���و كل دائ���رة 
اهتمت بنفسها لحافظنا على المرافق العامة”.

ص���رح نائب الدائ���رة الخامس���ة بالعاصمة 
ناص���ر القصي���ر، أن المش���اركة اإليجابي���ة 
االنتخاب���ات  ف���ي  والتصوي���ت  الوطني���ة 
النيابي���ة والبلدي���ة ف���ي ي���وم الس���بت 24 
وطن���ي  وواج���ب  ه���ي  الج���اري،  نوفمب���ر 
ومس���ئولية تاريخي���ة للمواطني���ن الكرام، 
خاصة بعد التوجيه الس���امي من صاحب 
الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
مترش���حين  م���ن  المواطني���ن  “بدع���وة 
وناخبين إلى المشاركة اإليجابية الوطنية 
في االنتخابات المقبلة اس���تكماالً لدورهم 
المسؤول والرائد لنهضة وطننا العزيز في 

مختلف المجاالت”.
 وأك���د النائب ناصر القصير بأنه يثق تمام 
الثق���ة بأن أهالي وأبناء الدائرة الخامس���ة 
بالعاصم���ة سيمارس���ون دوره���م الوطن���ي 
ومس���ئوليتهم الرفيعة ف���ي اختيار النائب 
الش���خص  في���ه  ي���رون  الذي���ن  األفض���ل 

المناس���ب لتمثيله���م والدفاع ع���ن حقوق 
الوطن وحقوقهم، وهم أعلم بمن يخدمهم 
بكل أخالص وتفان، ويتواصل معهم على 
أرض الواقع بكل احترام وتقدير واعتزاز، 

طوال السنوات الماضية.
واع���رب ع���ن بال���غ تقدي���ره وامتنان���ه بم���ا 
وج���ده م���ن ح���ب والتف���اف ودع���م وثق���ة 
م���ن أهال���ي الدائ���رة الخامس���ة بالعاصم���ة 
الك���رام )الب���الد القديم، الزنج، الس���لمانية، 

الس���قية، الماح���وز، ابوغ���زال، بوعش���يرة(، 
وفي مس���اندته وتأييد ترشيحه للمجلس 
النيابي القادم، ومؤكدا بأن خدمتهم محل 
اعت���زاز، ودعمه���م مح���ل انج���از، لمواصلة 
مس���يرة البناء والنماء، واستكمال مشوار 
الب���ذل والعطاء، والش���راكة الحقيقية في 

صنع القرار الوطني.
وشدد على أنه كان وال يزال وسيظل دائما 

مع أهالي الدائرة الخامسة بالعاصمة.

جانب من لقاء القصير مع الناخبين بمقره

المحم��ود يقترح إطالق جائزة س��نوية للمنطقة األجمل واألنظف وطن��ي واج��ب  الس��بت  ي��وم  والتصوي��ت  المش��اركة 

الظاعن: مدينة حمد بحاجة لمركز خدمات القصير: خدمتكم اعتزاز وصوتكم أمانة

22 نوفمبر 2018 الخميس
14 ربيع األول 1440

local
@albiladpress.com 19

20
18

أك���د المترش���ح البرلمان���ي عن الدائرة الخامس���ة بالمحافظة الش���مالية ماجد الس���راج أن “زم���ن الوعود ولى”، وأنه م���ا عادت تنطلي 
اإلغراءات على أبناء هذا الجيل، بعد كل التجارب التي أسست لحالة واسعة من اإلحباط لدى الجماهير الشعبية.

ج���اء ذلك خالل اللق���اء التعريفي المفتوح 
م���ع أهال���ي الدائ���رة مس���اء أم���س الثالثاء 
بقاع���ة الدانة في قرية مقابة، حيث ش���هد 
اللقاء مش���اركة واس���عة من أهال���ي الدائرة 

من الجنسين.
إن  الحف���ل  كلم���ة  ف���ي  الس���راج  وق���ال 
اس���تعراض المؤهالت والخبرات، وصياغة 
الش���عارات والبرام���ج االنتخابي���ة، ليس���ت 
كافية ما لم يعضدها س���لوك مواز يتلمس���ه 
المواطن���ون ممن يتصدى إلى تمثيلهم في 
ه���ذا المجل���س، ومنبه���ا عل���ى أن “التجربة 

خير برهان”.
وواصل أن مملك���ة البحرين تمر اليوم في 
ظ���روف اس���تثنائية ب���كل المقايي���س، وأن 
معالجته���ا تتطل���ب جه���دا اس���تثنائيا آخر، 

ليس على الصعيد الرسمي، أو على صعيد 
كل  ب���ل  فحس���ب،  التش���ريعية  المجال���س 
مواط���ن اليوم ينبغ���ي له أن يحمل هم هذا 

الوطن في أي موقع كان.
وتاب���ع أنه في الوقت ذات���ه “ينبغي التأكيد 
المختص���ة  الس���لطات  مس���ؤولية  عل���ى 
المال���ي  للفس���اد  ح���د  وض���ع  بض���رورة 
واإلداري ال���ذي نزفت���ه حب���را تقارير ديوان 
الرقاب���ة المالية واإلدارية طوال الس���نوات 

الماضية”.
وذك���ر أن حم���ل مس���ؤولية تمثيل الش���عب 
أش���خاصا  تتطل���ب  المجل���س،  ه���ذا  ف���ي 
يعيش���ون يوميا معاناة وهم���وم وتطلعات 
المواطني���ن ب���كل فئاته���م، ويتحل���ون بقدر 
كاف م���ن الصدق واألمانة، وس���عة الصدر، 

والمس���ؤولية، والج���رأة في ط���رح القضايا 
والمواضي���ع دون تغليب للمصالح الخاصة 

على حساب المصلحة الوطنية.
وتوج���ه الس���راج إل���ى األهال���ي بحديثه “ال 
أج���د نفس���ي إال خج���ال أمام ه���ذا الحضور 
المش���رف، وهذه الوج���وه الطيبة التي لبت 
الدع���وة، وحض���رت ه���ذا اللق���اء المفت���وح، 
رغ���م جمي���ع انش���غاالتها، فش���كرا لك���م من 

األعماق”.
وق���ال إن ه���ذا الحض���ور خي���ر دلي���ل عل���ى 
مس���توى الوع���ي المتنامي عل���ى مدى أربع 
بأهمي���ة  واإليم���ان  تش���ريعية،  مجال���س 
المش���اركة في الحياة السياس���ية، ودورها 
الرئيس���ي ف���ي تقري���ر مصي���ر المملك���ة ل� 4 

سنوات مقبلة.

وأض���اف “ل���و أتي���ح ل���ي المج���ال للمراهنة 
على شيء، فإني ال أجد أصلب من الرهان 
عل���ى وعيك���م أنت���م، وقدرتكم عل���ى تمييز 
واختيار األفضل لتمثيل تطلعاتكم، وحمل 
مسؤولية المطالبة بحقوقكم بكل شجاعة 

وأمانة.
وأك���د أن الثق���ة الت���ي منحها إي���اه األهالي 
مح���ل تقدير واعتزاز كبيري���ن، حيث يجد 
نفس���ه عاج���زا ع���ن تحقيق أي نج���اح دون 
دعمهم المتواص���ل، وتكاتفهم جميعا لبناء 

مستقبل أفضل لهذا الوطن”.
وخت���م حديث���ه قائ���ال “أنت���م أيها الش���رفاء 
م���ن يص���وغ برنام���ج عمل���ي، تحدياتك���م، 
تطلعاتك���م، همومك���م، أفكارك���م، فأنتم أنا، 

وأنا أنتم، يدا بيد نصنع التغيير”.

جانب من الحضور بافتتاح المقر االنتخابي

وّل������������ى زم����������ن ال������������وع������������ود... وال������ت������ج������رب������ة خ�����ي�����ر ب�����ره�����ان

الـسـراج: أراهـن عـلـى وعـي الـنـاخـبـيـن

تقي  حمد  العاصمة،  عاشرة  مترشح  أك��د 
شاملة  رؤي��ة  تتطلب  المقبلة  المرحلة  أن 
وك��ام��ل��ة ف��ي ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات وت��ص��ون 
جمع  استقبل  قد  تقي  وك��ان  المكتسبات. 
م��ن أه��ال��ي ال��دائ��رة ف��ي مجلسه ال���دوري، 
4 محاور  على  يحتوي  البرنامج  إن  وقال 
رئيسة وهي؛ تعزيز الرقابة على وقف هدر 
الوطني،  االقتصاد  وتحفيز  العام،  المال 
ال��م��ع��ي��ش��ة، وتحسين  م��س��ت��وى  وت��ح��س��ي��ن 

الخدمات العامة.

محاور تقي

وصف رئيس اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات بجمعية الحقوقيين البحرينية محس���ن علي الغريري تجربة رقابة المؤسس���ات 
األهلي���ة على س���ير العملية االنتخابي���ة باإليجابية، موضحا أنها تصب في تطويرها، وتقدمها بحك���م أن المجتمع المدني لديه الكثير 

من الخبرات المتخصصة في القانون والسياسة.

وأوض���ح الغري���ري بحديث���ه ل����� “الب���الد” أن 
تقاري���ر الجمعي���ات األهلي���ة لي���س أي قوة 
إلزامي���ة قانوني���ة، لك���ن لديه���ا ق���وة أدبية، 
داعيا في الوقت ذاته للمزيد من التنس���يق 
بي���ن المؤسس���ات المش���اركة، وب���أن يك���ون 
هنال���ك انتق���اء للمتخص���ص منه���ا، ولي���س 
فت���ح األب���واب عل���ى مصراعيه���ا، كم���ا ه���و 

حاصل اآلن.
وأض���اف أن فك���رة الرقاب���ة األهلي���ة عل���ى 
س���ير العملي���ة االنتخابية، ج���اءت من نص 
دستوري بأن “الشعب هو مصدر السلطات” 
وبالتالي، الش���عب هو م���ن ينتخب أعضاء 
مجل���س الن���واب، وعليه فإن م���ن مصلحة 

هذا الش���عب، التأكد بأن االنتخابات مضت 
ولمعايي���ر  ب���ه،  المعم���ول  األنظم���ة  وف���ق 

الشفافية والنزاهة، السائدة دوليا.
وتاب���ع: تطبيق التجربة بدأ فعليا في العام 
2002، وبتوجيه���ات من لدن جاللة الملك، 
ب���أن يك���ون هنال���ك دور فاعل لمؤسس���ات 
المجتم���ع المدني في الرقاب���ة على العملية 
االنتخابي���ة، وعلي���ه ف���إن تجربتن���ا تص���ل 
اليوم لقرابة الس���تة عش���ر عام���ا، ولقد كان 
له���ا أثر إيجاب���ي في إيجاد التغيي���ر البناء، 
ال���ذي يصب في صالح العملية االنتخابية، 
وبحك���م أن المجتم���ع المدني لدي���ه الكثير 
م���ن الخب���رات المتخصص���ة، ف���ي القان���ون 

م���ن  فإن���ه  وعلي���ه،  وغيره���ا.  والسياس���ة، 
اإليجاب���ي،  ال���رأي  ل���ه  يك���ون  أن  الممك���ن 
والمؤثر، وفي إبداء المالحظات حول سير 
العملي���ة االنتخابية، ووض���ع األطر الالزمة 

لتطويرها، والدفع بها للمضي قدما.
ولفت إلى أن الرقابة تبدأ متأخرة؛ بس���بب 
أن القرار الذي يس���مح لمؤسسات المجتمع 
المدن���ي بالرقابة والصادر من اللجنة العليا 

لالنتخابات، عادة ما يكون متأخرا.
ناهي���ك ع���ن أن���ه ق���رار غي���ر مرتب���ط بنص 
قانون���ي مح���دد، وواض���ح المعال���م، ولق���د 
أشرت لهذا األمر في كتابي األخير الصادر 
عن معهد التنمية السياسية، والذي عنونته 

ب���� “رقاب���ة المجتم���ع المدن���ي لالنتخاب���ات 
بأهمي���ة  البحري���ن”  مملك���ة  ف���ي  النيابي���ة 
لذل���ك،  المنظ���م  القانون���ي  الن���ص  وج���ود 
والذي يرتبط بمباشرة الحقوق السياسية. 
هنالك أمر آخر، وهو أن الجمعيات األهلية 
بمختلف أصنافه���ا لها الحق بالمراقبة على 

االنتخاب���ات، حت���ى جمعي���ات رعاي���ة كبار 
الس���ن، والمعوقي���ن، وعلي���ه أتس���اءل ع���ن 
الس���بب ال���ذي يس���مح له���ا بالمراقب���ة على 
االنتخاب���ات، بالرغ���م من ع���دم تخصصها، 
أو وج���ود المعنيي���ن بها لذل���ك؟ ناهيك عن 
أن أهدافها، ونظامها التأسيس���ي ال يرتبط 

بالشأن االنتخابي قيد شعرة.
الس���ماح  يك���ون  أن  فالمفت���رض  وعلي���ه، 
بالرقابة عل���ى االنتخاب���ات، محصورا على 
الش���أن  وذات  المتخصص���ة،  الجمعي���ات 
ذات  واألهل���ي،  والسياس���ي،  الحقوق���ي، 

العالقة.

الغريري لـ “^”: جمعيات غير متخصصة تراقب االنتخابات

محسن علي الغريري

محرر الشؤون المحلية
رئيس “المراقبين” 

بـ “الحقوقيين” 
يدعو لحصر 

المراقبة 
بالجمعيات 
المتخصصة

ش���هد مجلس مترش���ح تاس���عة الش���مالية )مدينة حمد( المحامي يوس���ف زينل نقاشات بين 
المواطنين ومجموعة من المترش���حين البلديين عن المحافظة الش���مالية وذلك عن خطط 

المترشحين وما أنجزه األعضاء البلديون بالمجلس المنتهية واليته.

وق���ال المترش���ح النياب���ي يوس���ف زين���ل إنه 
قان���ون  بتعدي���ل  اقت���راح  بتقدي���م  يتعه���د 
المجال���س البلدية بما يوس���ع من صالحياته؛ 
لقناعت���ه الراس���خة ب���دور وأهمي���ة المجالس 
الخدمي���ة  المراف���ق  تطوي���ر  ف���ي  البلدي���ة 
بالمحافظة، ومش���يرا إلى أنه والعضو البلدي 
س���يكونان ش���ركاء بتطوير المنطقة كل وفق 

اختصاصه.
وتح���دث البل���دي ط���ه الجني���د ع���ن الجه���ود 
المبذول���ة خ���الل عضويته بالمجل���س البلدي 

الش���مالي. وق���ال الجنيد الذي يترش���ح بلديا 
ع���ن عاش���رة الش���مالية أن���ه نج���ح ف���ي إقرار 
بينه���ا  م���ن  لألهال���ي  مش���روعات  مجموع���ة 
مماش���ي وملعب لك���رة الق���دم وتأهيل طرق 

وزيادة مواقف السيارات.
ولفت المترش���ح البلدي عن تاسعة الشمالية 
عب���دهللا القبيس���ي أن���ه كان عض���وا بمجلس 
بلدي الجنوبية قبل إسقاط عضويته. ولفت 
إل���ى أنه أنجز العديد م���ن األمور خالل فترة 
عضويته ومن بينها التصدي لظاهرة الكالب 

الضالة وهدم البي���وت المهجورة التي تكون 
بؤرا للمدمنين والممارسات غير األخالقية.

وأك���د المترش���ح البل���دي عن ثامنة الش���مالية 
ياس���ين زينل أهمي���ة دور المجال���س البلدية، 
وبأنه���ا تعتبر مجالس للحكم المحلي بالدول 

الديمقراطية، ومش���يرا إلى أنه سيعمل على 
تحس���ين الخدم���ات للس���كان بمدين���ة حم���د 
من خ���الل تطوي���ر المرافق العام���ة ومراقبة 
أداء األجه���زة البلدي���ة المختصة فيما يتعلق 

بشؤون النظافة والبيئة والصحة.

الجنيد وزينل والقبيسي وياسين 

الجني��د والقبيس��ي وياس��ين يتحدث��ون ع��ن خط��ط تطوي��ر مدين��ة حمد

زينل يتعهد بتوسيع صالحيات المجالس البلدية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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20 - 24 نوفمبر 2018
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي الـ 27
للمجوهرات والساعات

اعلنت بانيراي، العالمة التجارية الفلورنسية لصناعة الساعات الرياضية الفاخرة والشهيرة بمزيجها الفريد بين التصميم االيطالي والمهارات الصناعية السويسرية، 
عن مشاركتها في الدورة الـ27 من معرض الشرق االوسط الدولي للمجوهرات والساعات، بالتعاون مع شريكها الطويل االمد شركة مجوهرات آسيا.

أح���د  وه���و  المع���رض،  ه���ذا  ُيق���ام 
المجوه���رات  مع���ارض  وأرق���ى  أكب���ر 
الش���رق  منطق���ة  ف���ي  والس���اعات 
االوس���ط، ف���ي مركز البحري���ن الدولي 
م���دى  عل���ى  والمؤتم���رات  للمع���ارض 
خمس���ة أيام ف���ي الفت���رة الممتدة بين 

20 و24 نوفمبر 2018. 
م���ن جهته���ا، س���وف تع���رض باني���راي 
مجموع���ة م���ن أح���دث إبتكاراتها لهذا 
العام إلى جانب إصدارات جديدة من 
أب���رز إبداعاته���ا، مس���ّلطة الضوء على 
نج���اح المصنع في الدمج بين اإلبتكار 
والجودة العالية في صناعة الساعات. 
ويأت���ي هذا الع���رض األخآذ من أحدث 
 Lo إصدارات الش���ركة ليش���مل س���اعة

Scienziato - Luminor 1950 Tour-
billon GMT Titanio - 47mm الت���ي 
والممي���زة  حديث���ًا،  باني���راي  أطلقته���ا 
بعلبة حاضنة مصنوعة من التيتانيوم 
بتقني���ة ثالثي���ة االبعاد وم���زّودة بآلية 
حرك���ة مهيكلة من نوع P.2005/T مع 

منّظم التوربيون.
المعروض���ات  الئح���ة  تش���مل  كذل���ك، 
 Luminor Due 3 س���اعة  الحديث���ة 
 Days Automatic Oro Rosso -
 )PAM00908 38 )الرقم المرجعيmm
المصنوع���ة بالكامل من الذهب االحمر 
عيار 18 قيراطًا، هذا المزيج المعدني 
الذي يّتسم بنس���بة عالية من النحاس 
ُتضفي على المعدن لونًا حادًا متميزًا. 

أخي���رًا ولي���س آخ���رًا، تعرض الش���ركة 
 Luminor California 8 أيض���ًا س���اعة
Days DLC - 44mm )الرقم المرجعي 
الجدي���دة  الس���اعة  PAM00779(؛ 
وهوي���ة  مذهل���ة  بش���خصية  الممي���زة 
بانيراي القوية. يجمع هذا اإلبداع بين 
العديد من مكّون���ات بانيراي الخاصة، 
وذل���ك بطريقة فريدة تب���رز من خالل 
الح���زام المصنوع م���ن الجلد الطبيعي 

المرن بتصميم جديد. ُينّظم المعرض، 
وال���ذي يحتف���ل بالذك���رى ال����27 عل���ى 
إطالقه-  برعاية صاحب السمو األمير 
خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئيس 
وزراء المملكة، وهو ُيش���ّكل بّوابة إلى 
سوق هواة الجمع في الشرق االوسط، 
الس���يما وأنه يستقطب مش���اركة نحو 
600 ع���ارض م���ن 30 دول���ة وم���ن بين 

اشهر االسماء في العالم. 

لدى زيارتهم كشك بانيراي المميز بهندسته الجّذابة المستمدة من  «
متاجر بانيراي من حول العالم، سوف يحظى زّوار المعرض بفرصة 

لإلطالع على تفاصيل ساعات بانيراي الدقيقة والخبرة المذهلة التي 
تتمتع بها الشركة. هذا العام، يقع كشك بانيراي الرقم 15 داخل القاعة 

رقم 1 وضمن مركز مجوهرات آسيا في مركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات.

“بــانــيــراي” فــي جــنــاح آســيــا
ال���ع���ام���ة ال��ف��ل��ورن��س��ي��ة ل��ص��ن��اع��ة ال���س���اع���ات ال���ري���اض���ي���ة ال���ف���اخ���رة

“مارينا بي” تعرض قطعا نادرة بمجوهرات آسيا
قال المدير اإلبداعي لشـــركة “مارينا بي” للمجوهرات غاي بيدريدا إن الشـــركة تشـــارك في معرض الجواهر العربية 

2018 وتعرض خالله قطع نادرة لتشكيلة من مجوهراتها. 

وأضاف أن عالمة “مارينا بي” تأسس���ت منذ أواخر السبعينات، 
وهي اختيار نجوم السينما مثل صوفيا لورين، ونساء أخريات 
ف���ي المجتم���ع الدولي وقوائم من المش���اهير عالمي���ا، الفتا إلى 
أن عالم���ة “مارين���ا ب���ي” تأسس���ت من جان���ب مارين���ا بولغاري، 
والت���ي كانت تصمم مجوهرات عالمة بولغاري التجاري، وقال 
إنه���ا اآلن متقاع���دة بش���كل مريح في مونتي كارل���و، ولكن في 
الع���ام 1999 باع���ت عالمتها التجارية - بما في ذلك المئات من 
رسوماتها األصلية، وقوالبها، والمجوهرات العتيقة - إلى شيخ 
جدة، أحمد فتيحي. وقام الرئيس التنفيذي لشركة “ويندسور” 
للمجوه���رات ف���ي نيوي���ورك، ب���ول لوبتس���كي، بش���راء العالمة 
التجاري���ة وجميع ممتلكاتها م���ن فتيحي في العام 2010. وقد 
استنس���خت الش���ركة مجوه���رات تعتم���د على تل���ك التصاميم 

والقوالب األصلية باستخدام المواد نفسها.
وأوضح أنه تم عرض الخطوط األولى من مجموعات في الس 
 Couture فيغاس في وقت س���ابق من هذا الش���هر في معرض
للمجوهرات، حيث رأيتها للمرة األولى، وتش���تمل معظم القطع 
على أفضل صفات التصميم اإليطالي الجيد، مثل التصريحات 
الجريئ���ة الكبي���رة م���ع تنقيح التصمي���م والتقني���ة التي تجذب 
االنتباه دون أن تغلب. تم تصميم العديد من القطع بالتأكيد في 
وق���ت آخر، ولك���ن العناصر غالبا ما تتح���دى االتجاهات، والتي 
الش���ك س���تجد جمهور يبح���ث ع���ن المجوهرات الكالس���يكية. 
الش���يء الذي جع���ل “مارينا ب���ي” التصاميم الرائ���دة في وقتها 
وم���ا يجعله���ا نتاج العص���ر الحديث هو اس���تخدام الل���ون. يتم 
مطابقة الذهب األصفر واألسود 18k مع مجموعة من األحجار 

الكريمة الملونة. الماس هو جزء كبير من التصاميم، ولكن يتم 
استخدامها بشكل مقتصد، في كثير من األحيان على النقيض 
م���ن الذهب واألحجار الكريمة الملونة وأنماط pavé، في حين 
أن المجوه���رات ه���ي بالتأكي���د اإليطالية، إال أن إله���ام بولغاري 
كان واس���عا وش���مل المظهر الملكي للمؤثرات الش���رق أوسطية 
واألنماط التفصيلية للتصاميم اآلس���يوية. كما أنه من الواضح 

أنها كانت تتمتع بقطع آرت ديكو.
وافتتح���ت العالم���ة التجاري���ة صال���ة عرض ف���ي نيويورك في 
فبراي���ر، واس���تنادا إلى نج���اح ظهورها ألول مرة ف���ي التجارة، 
م���ن المق���رر ط���رح المجموع���ة للبي���ع في تس���عة متاج���ر نيمان 
مارك���وس. إضاف���ة إل���ى ذل���ك، قال متحدث باس���م الش���ركة إن 
العدي���د من تج���ار التجزئة المس���تقلين للمجوهرات اس���تجابوا 
بش���كل إيجابي للمجموعة أيضا، وس���يتوفرون ف���ي متاجرهم 

في وقت مبكر من شهر سبتمبر.

المحرر االقتصادي من السنابس )تصوير: رسول الحجيري(

تواصل دار شوبارد السويسرية برنامجها “الرحلة نحو الترف المستدام” من خالل 
إثـــراء مجموعة مجوهراتهـــا )Green Carpet( بطقمين جديدين من المجوهرات 
مصنوعين بتصميم زخرفي ذي طابع ال يعفو عليه الدهر، يبدو كشرائط الدانتيل 
المخرمـــة والمرصعـــة بأحجـــار األلماس، وهـــو التصميم العزيز علـــى قلب كارولين 
شـــوفوليه والمفضـــل لديها. وبفضل إرســـاء قيمـــة التنمية المســـتدامة في صميم 

قيمها، تلعب دار شوبارد دوًرا رائًدا في عالم صناعة المجوهرات.

أبدع���ت ش���وبارد مش���غوالت ذهبي���ة 
ش���بيهة  زخرفي���ة  بأنم���اط  باه���رة 
بش���رائط الدانتي���ل ومرصعة بأحجار 
األلماس البراقة لت���روي حكاية تعيد 
النظ���ر ف���ي مفه���وم الجم���ال وتهدف 
إليج���اد عال���م أكث���ر ع���دالً ب���دًءا م���ن 
كاف���ة  وخ���الل  تصميمه���ا  مرحل���ة 
مراح���ل صياغته���ا. اس���توحيت هذه 
م���ن تصامي���م مجوه���رات األحج���ار 
الكريمة الزخرفية الش���بيهة بشرائط 
الدانتيل التي أصبحت بصمة مميزة 
المجوه���رات  م���ن  ش���وبارد  لروائ���ع 
الفاخ���رة، وأدى اللقاء الذي جمع بين 
القيم األخالقية والجمالية إلى ظهور 
طقمي���ن جديدي���ن م���ن المجوه���رات 
Green Car- )ننضما إل���ى مجموع���ة 

pet( في رحلتها الرؤوفة نحو األناقة 
األصيلة. 

 تواص���ل ش���وبارد التزامه���ا الراس���خ 
وض���ع  عب���ر  المس���تدامة  بالتنمي���ة 
المجوه���رات ضمن الس���ياق األوس���ع 
ف���ي  الحالي���ة،  المجتمعي���ة  للقضاي���ا 
ذات الوقت الذي ترس���خ االهتمامات 
ف���ي صميم هويتها وج���دول أعمالها، 
وتجمعه���ا م���ع بصمته���ا الممي���زة في 
مج���ال المجوه���رات الفاخ���رة الت���ي 
تتجل���ى ف���ي المجوه���رات المرصع���ة 
باأللم���اس ذات التصامي���م الزخرفية 
الش���بيه بش���رائط الدانتيل التي تبدو 
اليوم نفيسة وقيمة أكثر من أي وقت 
مضى بسبب القضايا األخالقية التي 

تنطوي عليها.

”Green Carpet“ شوبـــــارد” يعـــــــرض“

أظهـــرت مجوهـــرات الكوهجي؛ وهـــي إحدى متاجر التجزئة الرائدة في مجال المجوهرات في البحرين والمملكة العربية الســـعودية، 
هـــذا العـــام من خالل مشـــاركتها في معرض الجواهـــر العربية 2018 المزيج الفريد والمبدع بين الذهـــب واأللماس واألحجار الكريمة، 
وقـــد اختـــارات مجموعة الكوهجي في معرض الجواهـــر العربية مجموعة منتقاة من المجوهرات والســـاعات اإليطالية الصنع، التي 
تبدو في عرضها بمثابة احتفال خاص يظهر التناغم في األلوان مع اختالف دقة درجاتها وتناسق تداخلها الجذاب مع بعضها البعض.

تسعى مجوهرات الكوهجي كل عام لتقديم 
الجدي���د والفري���د ف���ي مج���ال المجوه���رات 
والس���اعات، وتمل���ك مجوه���رات الكوهج���ي 
س���معة جيدة بين زبائنن���ا ترجع إلى 66 عاًما 
لذل���ك ينتظره���ا محبيه���ا وزبائنها م���ن العام 
للعام في معرض الجواهر العربية لتقدم لهم 
الحديث في مجال المجوهرات والساعات”.
تح���ت  الكوهج���ي  مجوه���رات  وتحتض���ن 

مظلته���ا أفخ���م الم���اركات األوربي���ة العالمية 
 Damaso –Oro trend – Giloro – وه���ي 
 Ponte Vechio – Tirisi – KJ Brand – Viva

 and Arzano
أن األس���لوب التقليدي للمجوهرات األوربية 
يجع���ل الف���رد يش���عر بالم���ذاق العري���ق ف���ي 
المختلف���ة يعط���ي  األذواق واقتن���اء حليه���ا 
المرآة لمسة الجمال، ومجوهرات الكوهجي 

تهت���م كثيًرا بالتفاصيل الدقيقة الراقية التي 
تجذب زبائنها بش���كل دائم، لذلك تبحث عن 
الصيح���ات الجدي���دة ف���ي عال���م التصامي���م 
بالنس���بة للمجوه���رات والس���اعات وتجلبه���ا 
إلى البحرين لكسب ثقة الزبون.” وهذا العام 
يقدم الكوهجي مزيًجا من األلوان واألحجار 
الكريم���ة الت���ي تضف���ي عل���ى القطع���ة رونًق���ا 

وجاذبية ال تقاوم.

 LO إصـــدار جديـــد يقّدمـــه مصنـــع بانيـــراي مـــن إحدى أكثـــر ابتكاراتـــه تمّيزا: ســـاعة
SCIENZIATO مـــع علبـــة حاضنة مصنوعة من التيتانيـــوم بطبع ثالثي األبعاد وآلية 

الحركة المهيكلة من نوع P.2005/T مع منّظم التوربيون.

مع علبتها الحاضن���ة المصنوعة من التيتانيوم 
بطب���ع ثالثي األبعاد والمنّفذ بإس���تخدام تقنية 
 Direct( الترس���يب المعدن���ي مباش���رة باللي���زر
 Lo تش���ّكل س���اعة ،)Metal Laser Sintering
 Scienziato - Luminor 1950 Tourbillon
GMT أح���د أكث���ر اإلبت���كارات إبداع���ا وتمّي���زا 
م���ن تقديم مصن���ع بانيراي في نيوش���اتل على 
اإلط���الق. وكان���ت الش���ركة ق���د طّبق���ت ه���ذه 
التقني���ة للم���رة األول���ى ف���ي س���اعة ميكانيكية 
Lo Scien- 2016، لتصب���ح س���اعة  ����ي الع���ام

ziato متوف���رة اآلن بإص���دار جدي���د ال ي���زال 
يتمتع بكافة الخصائص التي تمّيز بها اإلصدار 
األول���ى، مع مظه���ر متجدد بعض الش���يء. من 
هنا، يّتسم النموذج الجديد بعقاربه ذات اللون 
األزرق بم���ا يتناغ���م تمامًا مع األل���وان المعدنية 

في العلبة الحاضنة المصنوعة من التيتانيوم، 
م���ع اإلش���ارة إل���ى أن الل���ون األزرق اس���تخدم 
أيض���ا عل���ى الحاف���ة والتطري���ز الممي���ز عل���ى 
الح���زام المصن���وع من الجل���د باللون األس���ود. 
لذلك، تتميز الس���اعة بمظهره���ا الرياضي الذي 
يتناسب مع هذا االبتكار المزّود بمحتوى تقني 

عالي المستوى.  
Lo Scien-  ييبق���ى الوزن الخفيف في س���اعة
ziato الجدي���دة أح���د أبرز مزاياه���ا التي تلفت 
األنظار، ال س���يما إذا أخذنا بعين اإلعتبار وفرة 
سماتها: الس���اعات، الدقائق، الثواني الصغيرة، 
توقي���ت GMT م���ع مؤش���ر لليل/ النه���ار، طاقة 
إحتياطي���ة ت���دوم حت���ى س���تة أيام مع مؤش���ر 
للطاق���ة المتبقي���ة عل���ى الجه���ة الخلفي���ة، كم���ا 
ومي���زان توربي���ون. يكمن س���ر خف���ة وزنها في 

العمل العبقري لتبس���يط تصميمها، والذي نّفذه 
مختبر األفكار في مصنع بانيراي في نيوشاتل 
الحرك���ة  وآلي���ة  كم���ا  الحاضن���ة  العلب���ة  عل���ى 
P.2005/T. ه���ذا االم���ر  ن���وع  م���ن  المتط���ّورة 
نت���ج عنه تصميم س���اعة تتمت���ع بمزايا بانيراي 

المعهودة ولكن بوزن خفيف جدا. 
العلب���ة الحاضن���ة المصنوع���ة م���ن التيتاني���وم 
 :DMLS بطبع ثالثي االبعاد، باس���تخدام تقنية

وزن خفيف للغاية وصلبة في الوقت عينه 

صممت العلبة الحاضنة من نوع Luminor 1950 بقطر يبلغ حجمه 47 ملم، وقد صنعت من التيتانيوم أي المادة التي  «
تقاوم التآكل ولكنها في الوقت عينه 40 % أخف من الفوالذ. وفي سبيل خفض وزنها أكثر، صنعت العلبة الحاضنة 

بإستخدام تقنية مبتكرة ُتتيح تصميم أشكال هندسية معّقدة مع اإلحتفاظ بذات مستوى مقاومة تسرّب المياه )10 بار، أي 
عمق يوازي 100 متر تقريبا(، صالبتها ومقاومتها ألي ضغط أو فتل قد تتعرض له العلبة الحاضنة. 

ساعة LO SCIENZIATO  في معرض الجواهر“الكوهجي”... قطع بسيطة من آيات الجمال
زينب العكري من السنابس )تصوير: رسول الحجيري(



ق���ال جيانماري���ا بوتش���اتي إنه يعش���ق البحرين، ويس���عد كثي���ًرا عندما يأتي ميع���اد معرض الجواه���ر العربية كل عام. وم���ن أجل هذه 
المناس���بة تس���تعد دار بوتش���اتي إلطاق تحفة جديدة تس���عد بها عش���اقها. هذا العام أطلت علينا بوتش���اتي بمجوعاتها المخصصة 
“ماكري جّيو - Macri Giglio” وهي المجموعة األحدث وتمثل تحّوًل في خط “ماكريMacri”، إذ تعتمد بشكل كامل على تكرار زهور 
الزنبق الُمنمقة التي ربما تكون الزهور األقدم التي اس���تخدمت ألغراض الزينة، وقد ظهرت في تقاليد العديد من الحضارات، وكذلك 
رمزا للحب السامي لدى اإلغريق والرومان. ولكن المعنى الذي لزالت تحمله حتى اليوم هو الصفاء والنقاء، على مدى قرن من الزمن.

تعد بوتش���اتي واحدة من أش���هر ماركات 
المجوهرات الراقية في العالم، إذ تحتفلت 
المجوه���رات  صناع���ة  ف���ي  بحرفيته���ا 

والس���اعات منذ العام 1919، وقد حافظت 
الش���رائط  ف���ي  المتمث���ل  أس���لوبها  عل���ى 
الذهبي���ة والتخري���م، وفيض م���ن األحجار 

المفع���م  المتوه���ج  والومي���ض  الن���ادرة، 
بالغم���وض للمع���ادن الثمين���ة، وذل���ك ليس 
إلاّ نتيج���ة لإلبداعي���ة الفني���ة الت���ي تتمي���ز 

بها العائلة وإصرارها على األس���لوب العابر 
للزمن، والمواهب الفريدة التي تتمتع بها. 

ستشارك بوتشالتي Buccellati في  «
معرض الجواهر العربية البارز الذي 

سيستمر لـ 5 أيام في مركز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات. 

وستكون المشاركة ضمن جناح 
مجوهرات آسيا، إذ ستعرض تشكيلة 

رائعة فخمة تضم مجموعات 
وإبداعات فريدة من نوعها.
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المعرض الدولي الـ 27
للمجوهرات والساعات

“Happy Dreams” تحلق في الغيوم
ال��م��ت��ح��رك��ة األل�����م�����اس  أح����ج����ار  ف����ك����رة  م����ي����اد  ع���ل���ى  ع����اًم����ا   40 م�������رور 

اس���توحت دار ش���وبارد تصاميم مجموعة )Happy Dreams( من الغيوم والعوالم الحالمة التي 
تط���وف بأجنحته���ا المرهف���ة ف���ي عالم األح���ام الوردية، وأطلق���ت أولى روائعها ف���ي عام 2016 
بمناسبة مرور 40 عاًما على مياد فكرة أحجار األلماس المتحركة التي تتراقص بمرح في عالم 
من الخيال اآلسر. واليوم تقدم دار شوبارد رؤاها الجديدة لهذه المجموعة بتشكيلة من األلوان 

الرائعة التي تعكس سحر ورقة صدف اللؤلؤ. 

���ة  تمي���زت اإلبداع���ات الجدي���دة بالرش���اقة وخفاّ
الحركة؛ لتجس���د مصدًرا لإللهام وتفسح المجال 
أم���ام آف���اق حالم���ة. فق���د اس���توحيت التصاميم 
 )Happy Dreams( الناعمة إلبداع���ات مجموعة
من جمال الس���ماء وس���حر الغي���وم التي تطوف 
فيها بانسيابية آسرة. وتراقصت أحجار األلماس 
الشهيرة في حنايا هذه التصاميم لتكمل بتألقها 

السحر والحيوية المنبعثة من جنباتها.

وتزين���ت الق���ادات والخواتم الجدي���دة بأحجار 
ألم���اس تتراق���ص بي���ن طبقتي���ن م���ن الس���افير 
الكريس���تالي داخل ش���رنقة ناعم���ة ومتأللئة من 
ص���دف اللؤلؤ تس���تحضر خفة الغي���وم المرهفة. 
وق���د صمم���ت ش���وبارد ه���ذه اإلبداع���ات بش���كل 
Hap� (تتناس���ب مع أحدث إصداراتها من ساعة 
py Sport(، فتألق���ت بتدرج���ات ناعمة من ألوان 

الباستيل. 

تميزت اإلصدارات المصنوعة من الذهب  «
األبيض عيار 18 قيراًطا والمرّصعة 

باأللماس بلون أزرق سماوي يبعث في 
األذهان سحر السماء في عالم األحالم، 

بينما تميزت اإلصدارات المصنوعة 
من الذهب الوردي المصقول عيار 

18 بتطعيمات من صدف اللؤلؤ إما 
باللون األبيض الناصع الذي ال يعترف 

بحدود الزمن أو باللون الوردي الذي 
يستحضر رقة األنوثة ويبعث على 

التفاؤل )كنظارات وردية ترينا العالم 
بشكل حالم(. بيد أن جميع روائع 

هذه المجموعة تفيض بذات الزخم 
واستلهمت من ذات األفق الذي يفيض 

بالحرية ومتعة الحياة.

هبة محسن من السنابس

“بـوتـشـالتـي” تـطـلـق “ماكـري جـّيـو”
ال���م���ش���ارك���ة ض���م���ن ج����ن����اح م����ج����وه����رات آس��ي��ا

كش���فت ديفج���ي أوروم ع���ن نظام س���ولتير الديناميكي الذي يق���ّدم حلولً لجمي���ع التحديات التي 
كان���ت تواج���ه الباحث���ات عن ألماس، م���ن بينها ش���ح المعلومات ح���ول الجودة، األصالة والس���عر 
المناسب وهذه المبادرة نابعة من التزام دار ديفجي أوروم بأعلى معايير الجودة وتقديم تجربة 

ل مثيل لها للعماء. 

وصم���م البرنامج بعد أن درس دار مجوهرات ديفجي 
أوروم بعناي���ة رحل���ة اختي���ار األلم���اس وبع���د ذلك تم 
تدش���ينه بالس���تعانة بتقنية المعلومات، وتم توصيله 
مباش���رة مع المصنعين والموزعين الذين يتش���اركون 

م���ع مكتب دار ديفج���ي لأللماس الكمي���ة التي لديهم. 
وتدي���ر دار ديفج���ي أوروم هذه الش���بكة العريضة من 
األلم���اس، الت���ي تضم أكث���ر من 50 أل���ف قطعة ألماس 
اس���تخرجت بطريقة قانونية وش���رعية، ومن الممكن 

التفاوض على أسعارها.
 وبمس���اعدة النظ���ام، من الممكن للعم���اء أن يحصلوا 
عل���ى األلماس���ة الت���ي يريدونها ف���ي ثوان���ي فقط من 
خ���ال التطبيق الموجود على جهاز لوحي متوفر في 
محات ديفج���ي أوروم. وبمجرد اختيار الماس، يبدأ 
الج���زء الثان���ي، وهو وضع الحجر ف���ي من مجوهرات 
م���ن اختي���ار العمي���ل. ق���ام قس���م تصمي���م وتصني���ع 
نظ���ام  ببن���اء  أوروم  دار ديفج���ي  ل���دى  المجوه���رات 

نموذجي فريد يمكن أن يس���اعد العمي���ل على اختيار 
التصميم المثالي من اإلع���دادات الموصى بها. يمتلك 
العمي���ل أيًض���ا خي���اًرا إلنش���اء مجموع���ات مخصص���ة 

تناسب ذوقه الفردي.

قال العضو المنتدب لدار ديفجي أوروم  «
ماهيش ديفجي أوروم “دائًما ما كانت 

المجوهرات تعبر عن ما تتميز به المرأة 
فكل عميلة لدينا فريدة من نوعها”. 

أص�����ال�����ة وس����ع����ر م���ن���اس���ب م�����ع ن����ظ����ام س���ول���ي���ت���ي���ر ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي

“ديفجي” تكشف عن األلماسة الحلم
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حاول االلتزام بإنجاز العمل الطلوب في حينه. 

يجدر بك االهتمام باألهل فلهم حق كبير عليك.

ال تضيع فرصة المشروع الجديد بشرط التفرغ 
والدراسة.

قرار سليم بخصوص الرياضة والحمية.

تميل للسفر في هذه األيام لكنك قد تتصادم مع 
االلتزامات المالية.

ال تقدم على خطوة جديدة قبل التأكد منها. 

ال تقدم تنازالت أنت في حاجة إليها واسع 
إلثبات وجهة نظرك.

تدافع عن قرارك األخير بقوة، لكن البد من 
نقاش الشريك.

الوقت مناسب للبدء في مشروعك المؤجل.

تتفاجأ بأمور جديدة وأحداث لم تحسب لها 
حسابا.

ابتعد عن الخوض في مغامرة جديدة فال تزال 
في البداية.

لكن بإمكانك التنصل من المسؤوليات األقل 
أهمية تجنبا للقلق.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

22 نوفمبر

 1924
 توجيه إنذار بريطاني 

إلى حكومة سعد 
زغلول عقب مقتل 
سردار الجيش 

المصري وحاكم 
السودان سير لي ستاك 

بوجوب إعالن االعتذار 
وتقديم التعويض الالزم.

طرحت الفنانة السورية 
أصالة نصري تواشيح 
“المصطفى”؛ بمناسبة 

المولد النبوي الشريف.
التواشيح الجديدة من 
كلمات مصطفى حسن، 

وألحان سامح كريم، 
وتوزيع أشرف البرنس.

tariq.albahar
@albiladpress.com

السينمائي ال��ق��اه��رة  م��ه��رج��ان  اف��ت��ت��اح  ف��ي  ال��ن��ج��وم 

عرض الفيلم األميركي “كتاب أخضر”

انطلق���ت فعاليات مهرج���ان القاهرة الس���ينمائي الدولي ودورته األربعي���ن  وبقيادة المنتج 
والسيناريس���ت محم���د حفظ���ي  ف���ي دار االوب���را المصري���ة بتواج���د ع���دد كبير م���ن النجوم 
والفناني���ن م���ن مص���ر والعال���م. وس���تكون مس���افات الب���الد هن���اك لنق���ل الوقائ���ع واالف���الم 

واالحداث والندوات حصريا من البحرين.

وك���رم المهرجان اليوم ف���ي االفتتاح، الفنان 
المصري الكبير حس���ن حسني ومنحه جائزة 
فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وقال حس���ن 
حس���ني باكيا، أثناء تكريمه: “أنا س���عيد جًدا 
جًدا أنهم لحقوا يكرموني وأنا لس���ه عايش”، 
ووجه الش���كر لكل القائمين عل���ى المهرجان، 
وق���ال المخ���رج داوود عب���د الس���يد، خ���الل 
تقديم���ه للفن���ان حس���ن حس���ني لتكريمه، إن 
الفن���ان الكبير ُيعد أح���د القادرين على إقناع 
المخرج بأي دور. وتواجد في حفل االفتتاح 
لج���ان  أعض���اء  الحم���راء  الس���جادة  عل���ى 
التحكي���م م���ن النج���وم مثل ياس���مين رئيس 
وظافر العابدين وعائشة بن أحمد وعدد من 

النقاد والمدعوين.
وش���هدت الس���جادة الحمراء حض���ور الفنان 
حس���ين فهم���ي، ماج���د الكدوان���ي وش���ريف 
منير وشيرين رضا ومي سليم ودانا حمدان 
وهش���ام  حس���ني،  وأك���رم  حم���دان  ومي���س 
ماجد، وشيكو، وخالد الصاوي، ونجالء بدر، 
ورج���اء الجداوي، ويس���را، ومصم���م األزياء 
هاني البحيري وتواجد قوي للنجوم الشباب 
مثل الفنانة فاطمة ناصر وأس���ماء أبو اليزيد 
وت���ارا عم���اد وجميل���ة ع���وض وهان���ي عادل 

وسلمى ابو ضيف وغيرهم.
 المهرجان تشرف عليه لجنة استشارية عليا 
مؤلفة من )ليلى علوي، مسعد فودة، المخرج 
الع���دل،  المنت���ج محم���د  العزي���ز،  عم���ر عب���د 
الدكت���ور خالد عب���د الجليل – رئي���س المركز 
القوم���ي للس���ينما، الناق���د ط���ارق الش���ناوي، 

المخ���رج ش���ريف البن���داري، والممثل���ة نيللي 
كريم(  وعرض في االفتتاح الفيلم األميركي 
اختي���ار  بجائ���زة  الفائ���ز  أخض���ر”  “كت���اب 
الجمه���ور ف���ي مهرج���ان تورنتو الس���ينمائي 
الدول���ي لعام 2018، م���ن إخراج بيتر فاريلي 
وتأليف بري���ان هاي���ز ك���وري وبطولة النجوم 
فيج���و مورتينس���ون، ماهرش���اال عل���ى، ليندا 
كارديلين���ي. والفيل���م ت���دور أحداث���ه ح���ول 
تون���ى لي���ب )فيج���و مورتينس���ون(، ح���ارس 
إيطال���ي أميرك���ي يتم اس���تئجاره عام 1962 
ليعم���ل س���ائًقا لصال���ح الدكتور دون ش���يرلي 
والذي يعد واحًدا من أرقى عازفي موسيقى 
الجاز في العالم، حيث يأخذه في جولة بين 
أمي���ركا، وألن دون ش���يرلى  معال���م جن���وب 
م���ن أص���ل أفريق���ي أميرك���ي، فق���د اعتم���د 

خ���الل رحلتهم���ا على كتاب الزن���وج األخضر 
ليرش���دهما إل���ى الفنادق الصغي���رة، المطاعم 
ومحط���ات الوق���ود لتتمكن الرحل���ة من فتح 
أعي���ن كل رج���ل منهم���ا عل���ى عال���م الرج���ل 
اآلخ���ر، فض���اًل عن توجي���ه بصيرتهم���ا للعالم 
الذي يعيشان فيه. وتشكلت أفالم المسابقة 
أن���ا  أمث���ل  “أن���ا  )فرنس���ا(  “أمي���ن”  كالتال���ي: 
موجود” )سلوفينيا( “البرج” )النروج( “نشوة” 
)إيطاليا( “دونباس” )ألمانيا( “ذاتيوم” )المجر( 
“الزوجة الثالث���ة” )فيتنام( “طاعة” )بريطانيا( 
“طيور الممر” )كولومبي���ا( “الالمباالة اللطيفة 
للعالم” )كازاخستان( “ليلة اإلثني عشر عامًا” 
)أسبانيا( “مانتاراي” )تايالند( “وقفة” )قبرص( 
“ليل خارجي” )مصر(. وتمت تس���مية أعضاء 
التحكي���م المعاونين ل “أوغس���ت”: “س���امال 
“بريانت���ي  كازاخي���ة(  )ممثل���ة  يس���لياموف” 
مين���دوزا” )مخ���رج فيليبين���ي( “خ���وان فيرا” 
)منت���ج وكات���ب أرجنتين���ي( “ناتاش���ا ريني���ه” 
مون���زي”  “فرنشيس���كو  بلجيكي���ة(  )ممثل���ة 
)مخ���رج إيطال���ي( دياموند بو عب���ود” )ممثلة 
)مخرج���ة مصري���ة(  “هال���ة خلي���ل”  لبناني���ة( 

“ظافر العابدين” )ممثل تونسي(.
الجوائ���ز  م���ن  ع���ددًا  يمن���ح  المهرج���ان 
والتقدي���رات: جائ���زة “فاتن حمام���ة” للممثل 
اإلنكلي���زي “رال���ف فيني���س”، وثاني���ة للممثل 
المخض���رم “حس���ن حس���ني”، وثالث���ة للتمي���ز 
نزي���ه”،  “هش���ام  الموس���يقي  المؤل���ف  يناله���ا 
ويك���ّرم المخرج اإلنكلي���زي “بيتر غريناواي”، 
كذلك المخرج الكبير “صالح أبو سيف” الذي 
يص���در عن���ه كت���اب وّقع���ه الصحف���ي “عادل 
حمودة” بعنوان “صالح أبو س���يف..مذكرات 
“بافي���ل  الروس���ي  والمخ���رج  مجهول���ة”، 
لونجين” )يعرض له ش���ريطا: ملكة السباتي، 
وقيص���ر( إضافة إلى عرض 8 أفالم روس���ية 
عنوانه���ا  نقاش���ية  حلق���ة  وإقام���ة  حديث���ة، 
“التقاليد واالبتكار في الس���ينما الروسية في 

األلفية الجديدة مرآة المجتمع المتغير”.

كما تمنح هذه الدورة جوائز منها:  «
جائزة الجمهور وقيمتها )29 ألف 
دوالر( وجائزة أفضل فيلم عربي 

)15 ألف دوالر( ورصدت جوائز 
بقيمة 110آالف دوالر لألفالم.

تعت���زم مؤسس���ة ‘’ف���ن وثقاف���ة ب���ال 
ح���دود’’ تنظي���م ال���دورة الثانية من 
 Spanish arab fashion مهرج���ان 
بع���د النج���اح الكبي���ر ال���ذي حققت���ه 
ال���دورة األولى الت���ي أقيمت بملعب 
‘’س���نتياغو بيرنابي���و’’ بمدينة مدريد 
ش���خصيات  بحض���ور  اإلس���بانية 
عالمي���ة وازنة في مجال السياس���ة، 
حي���ث  والف���ن.،  الثقاف���ة  الموض���ة، 
يستضيف قصر ‘’ فران نونيس’’ هذا 
الحدث السنوي الدولي الذي يهدف 

إلى التعريف بآخر صيحات الموضة 
المتعلق���ة بنمط اللب���اس، وكذا الرفع 
من قيمة المنت���وج الثقافي الوطني 

في المحيط األوربي.
رئيس���ة  أقبي���ب  س���مية  حس���ب 
 ،Spanish arab fashion مهرج���ان
فإن اختي���ار قصر ‘’فران نونيس’’ له 
رمزي���ة تاريخي���ة وحضاري���ة كبرى، 
القص���ور  أع���رق  م���ن  يعتب���ر  حي���ث 
وأجمله���ا ومن هنا جاءت فكرة هذه 

الدورة.

مدريد تستضيف ‘’سبانيش آراب فاشن’’
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 1943
 لبنان يحصل على استقالله من فرنسا، وبشارة الخوري يتولى رئاسته.

 1963
 اغتيال الرئيس كينيدي بحادث قنص وذلك أثناء زيارته مدينة داالس.

 1967
 صدور قرار مجلس األمن الدولي رقم 242 بعد حرب 1967.

1975
 تنصيب خوان كارلوس ملكًا على إسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو.

 1989
 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه معوض بسيارة مفخخة.

22

طارق البحار من مصر

ُنقل الفنان أحمد ماهر إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة 
المهندس��ين بع��د إصابته بوعكة صحية ش��ديدة اس��تلزمت 
خضوع��ه للعناي��ة الطبي��ة، إذ خض��ع لجراحة ف��ي المعدة، 
أعقبته��ا فحوص��ات طبي��ة مكّثف��ة، فيما تحس��نت حالته 
الصحية الس��تجابة جسمه للعالج الذي تلقاه خالل اليومين 

الماضيين.
هذا وس��يبقى الفنان المصري الكبي��ر تحت الرعاية الطبية لحين 

تعافيه بشكل كامل، إذ ُيتوقع خروجه من المستشفى نهاية األسبوع الجاري.

تس��تعد الفنان��ة الش��ابة صابري��ن النجيل��ي لط��رح أغنيتها 
الجديدة “عارف��ه بعمل ايه” عبر قناته��ا على يوتيوب علما 

بأنها طرحت اإلعالن الترويجي الخاص بها أمس.
األغنية الجديدة من كلماته��ا وتلحينها وقام بتوزيعها مو 
الش��اعر، فيما سيتم طرحها خالل أيام على اليوتيوب وأثير 

بعض اإلذاع��ات. وتأتي األغنية في إطار رغب��ة النجيلي التي 
عرفه��ا الجمهور من خ��الل دار األوبرا؛ لتقدي��م أغنيات منفردة 

تجارية علما بأنها لم تقم بالتعاقد مع شركات إنتاجية من ذي قبل.

صورت الفنانة مي كس��اب أغنيتها الجديدة “يا نحلة” بطريقة 
الفيدي��و كليب، وه��ي األغنية التي س��تصدر ضمن ألبومها 

المقرر خروجه للنور أوائل 2019.
وهي من كلم��ات والحان عزيز الش��افعي، وقام بتوزيعها 
أوكا، فيم��ا ص��ورت تح��ت إدارة المخرج كامب��ا جيث جرى 

تصويره��ا داخ��ل مصر على م��دار يوم كامل بعدس��ة مدير 
التصوير س��امح فوزي. على صعيد آخر، تواصل كس��اب العمل 

على تسجيل أغنيات األلبوم الجديد في الفترة الحالية.

“يا نحلة”عارفه بعمل ايهأحمد ماهر في المستشفى



زين عوض تغني في واش��نطن بحضور ملك األردن

تشارك الممثلة المصرية نيللي كريم في منتدى “بداية مش نهاية” 500  «
قصة نجاح للغارمات وأطفالهن، الذي تعقده جمعية رعاية أطفال السجينات، 
الخميس 22 نوفمبر المقبل، بفندق هيلتون رمسيس. وقالت كريم إنها تهتم 

بمجهودات الكاتبة الصحفية نوال مصطفى وجمعيتها في مجال إنقاذ الغارمات 
وتمكينهن، لما تراه من انعكاس لعملها على حياة هؤالء السيدات الفقيرات.

قدم���ت الفنان���ة األردنية زين عوض فقرة غنائية م���ن التراث األردني ضمن 
احتفالي���ة عالمي���ة أقيمت في واش���نطن، وت���م فيها تكريم العاه���ل األردني 

جاللة الملك عبدهللا الثاني بجائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 2018.

 وقدمت زين فقرتها في كاتدرائية واشنطن الوطنية وبحضور جاللة الملك 
األردن���ي وع���دد من الش���خصيات العالمي���ة والقيادات السياس���ية والفكرية 
والروحية التي حضرت مراس���م تس���ليم الجائزة للمل���ك عبدهللا عن جهوده 
ف���ي تحقي���ق الوئام بي���ن األدي���ان وحماي���ة المقدس���ات الدينية اإلس���المية 

والمسيحية في القدس.

وأبرزت عوض الوجه المشرق لألردن 
م���ن خ���ال فق���رة غنائية م���ن التراث 
األردني برفقة مغنية األوبرا األردنية 
المعه���د  وأوركس���ترا  بيش���ة  إيم���ان 
الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو 
محمد عثمان وك���ورال دوزان وأوتار 
ال���ذي ش���اركها الغناء، بقي���ادة المنتج 

وعازف البيانو طال أبو الراغب.
وكش���فت زي���ن ع���ن أنه���ا قدم���ت في 
فقرته���ا أغني���ات “أردن أرض الع���زم” 
وأغني���ة “بكت���ب اس���مك ي���ا ب���ادي”، 
و  علين���ا”.  الب���در  “طل���ع  وأنش���ودة 
أغني���ة محلى ال���دار لتوفي���ق النمري. 
للفق���رة  التحضي���ر  ب���أن  وأوضح���ت 

م���ن  ش���هرين  اس���تغرق  الغنائي���ة 
التدريبات في ثاث دول هي األردن 

واإلمارات وأميركا.
فخ���ورة  كان���ت  إنه���ا  زي���ن  وقال���ت 
بالحضور في حفل يتسلم فيه جالة 
المل���ك عب���دهللا الثاني جائ���زة عالمية 

معتبرة وجودها شرف عظيم.
 وختم���ت: “كان للح���دث هيب���ة غي���ر 

مسبوقة”. 

وأطلقت جائزة جون تمبلتون في  «
العام 1972، وتمنح من ذلك الحين 

لمن يسهمون في إرساء قواعد 
االحترام والتقريب بين األديان في 

العالم.

الخميس
22 نوفمبر 2018 
14 ربيع األول 1440
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أسامة الماجد

“أس�رار ع�ال�م ال�طي�ران” 2
لنجاحات��ي وصل��ت  لم��ا  األول  فش��لي  ل��وال  ف��راس:  كابت��ن 

بع���د النج���اح الكبي���ر الذي حقق���ه الجزء األول من كتاب “أس���رار عال���م الطيران” للكابتن الكويتي الش���هير وفارس وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي ف���راس م���ال هللا من الخطوط الجوي���ة الكويتية، أصدر الكابتن فراس قبل أيام الجزء الثان���ي من الكتاب، والذي يعتبر 
امتدادا للجزء األول، ففيه كل ما يريد معرفته القارئ عن عالم الطيران بأسلوب بسيط ومشوق ولغة جميلة تعكس الثقافة العالية 
الت���ي يتمي���ز بها الكابتن فراس وخصوبة فكره، فما حمله الكتاب ليس���ت مج���رد تعليقات ومقاالت، وإنما وصف دقيق لكل ما يحدث 
ويدور في كابينة القيادة وعلى أرضية المطار وأبراج المراقبة، ما يجعلك كقارئ وكمسافر تشعر بأنك تجلس خلف مقود الطائرة.

قس���م الكابتن فراس مال هللا كتابه الثاني إلى 
س���تة فص���ول ج���اءت كالتال���ي: الفص���ل األول 
تح���دث عن مدرج المط���ار، وفيه عتبة المدرج، 
وقود الطائرة وسياسة الشركة. الفصل الثاني: 
الرؤي���ة  الثال���ث:  الفص���ل  الطق���س.  خط���ورة 
المنخفض���ة. الفصل الراب���ع: معلومات فنية عن 
الطائ���رة، وف���ي ه���ذا الفص���ل نق���رأ اإلج���راءات 
تش���غيل  التكميلي���ة  اإلج���راءات  الطبيعي���ة، 
الرحات في األحوال الجوية الباردة. تش���غيل 
الرحات في األحوال الجوية الحارة. التشغيل 

ف���ي الغب���ار األعطال الفني���ة واإلج���راءات غير 
الطبيعية. الفصل الخامس: س���ؤال وجواب مع 
كابتن ف���راس. أما الفصل األخير، فقد خصصه 
الكابت���ن ع���ن حيات���ه، حي���ث يس���رد ف���ي ه���ذا 
الفص���ل كي���ف كان دون هدف ف���ي الحياة بعد 
تخرجه من الثانوية العامة ومرورة في دوامة 
االختي���ارات، حي���ث كان قبل دراس���ة الطيران 
طالبا في كلية الهندس���ة وبجموع متدٍن، وجد 
الطريق أمامه مس���دودا واالس���تمرار كان يعني 
الفش���ل الذريع في الحي���اة، فحينها وكما يقول 

ف���راس ق���ررت تغي���ر مس���ار حيات���ي واالجتهاد 
ف���ي الدراس���ة. ويضي���ف، ل���م تنج���ح المحاولة 
في االجتهاد، فقد أضعت حياتي في الدراس���ة 
باللع���ب لدرج���ة أن���ي ل���م أتمك���ن م���ن إص���اح 
الوض���ع، وكان عل���يَّ الب���دء من جدي���د، فقررت 
االلتحاق بجامعة في أمريكا ومعاودة الدراسة 

مرة أخرى من الصفر.
ف���ي الوقت ال���ذي كنت أراس���ل الجامعات، فقد 
كان مضت سنتان ونصف السنة، كنت أتحدث 
م���ع صدي���ق عن وضعي وع���ن ق���راري الجديد، 

فقال لي: “لماذا ال تصبح طيارا؟”لماذا؟ وكيف؟ 
قلت له، وراح في سرد الجوانب االيجابية عن 
مهن���ة الطي���ران الت���ي يراه���ا الجمي���ع من س���فر 
ورات���ب ومتعة، كل ذلك لم أقتنع به، حتى قال 

لي إن مدة دراسة الطيران سنة ونصف السنة. 
كان���ت ه���ذه الجملة كفيل���ة بأقناع���ي أن أصبح 
طيارا؛ ألني أضعت س���نتين ونصف الس���نة في 
الجامع���ة، وم���ع دراس���ة الطيران س���نة ونصف 
السنة، فذلك يعني أني سأتخرج مع أصدقائي 
الذين سبقوني في الجامعة، فقررت أن أصبح 

طيارا. 
ويضيف الكابتن فراس خال المدة الدراس���ية 

النظرية كرس���ت حياتي للدراس���ة بشكل 
لم أفعله في حياتي أبدا، كانت الكلية تبدأ في 
الثامن���ة صباحا، ونعود للس���كن في الخامس���ة، 
راحة ساعة، ثم يأتي وقت العشاء في السكن 
نفس���ه، بعدها أرجع إلى الغرفة وأبدأ الدراس���ة 
حت���ى وقت النوم وأع���اود نفس الموضوع في 

اليوم التالي، حتى أنهيت الدراسة النظرية. 

“أسرار عالم الطيران 2” كتاب ممتع  «
لطيار استطاع بقوة رغبته ومثابرته 

أن يرى الشمس عن قرب ويسكن 
السماء، وهو يقول عن نفسه: “لوال 
فشلي األول لما وصلت لنجاحاتي 

التي حققتها اليوم”.

فراس مال الله

تع���رض قن���اة أبوظب���ي الجزء الثاني من مسلس���ل “حكاي���ات بنات” من 
األحد إلى الخميس، في تمام الس���اعة الوحدة فجرا، وهو عمل درامي 
جديد وُمش���ّوق، ينتمي إلى نمط الدراما ذات المتصلة المنفصل، وتقع 

أحداثه في 5 أجزاء، كتبها باهر دويدار.

األول  الجزأي���ن  ع���رض  ويأت���ي 
ضم���ن  المسلس���ل  م���ن  والثان���ي 
الدورة البرامجية الجديدة لشبكة 
قن���وات أبوظب���ي، وانس���جاما م���ع 
أه���داف “أبوظبي لإلعام” الرامية 
بتوفي���ر محت���وى ترفيهي وهادف 
وُيلب���ي أذواق وتن���وع اهتمام���ات 
الدول���ة  ف���ي  مش���اهديها  جمه���ور 

وخارجها.
يتناول الجزء الثاني من المسلسل 
عالم الم���رأة ومش���اكلها وتفاصيل 

الت���ي  والتحدي���ات  حياته���ا 
تواجهه���ا على المس���توى العاطفي 
واالجتماع���ي والمهن���ي، وذلك من 
خ���ال مجموع���ة صديق���ات غي���ر 
متزوج���ات هن “أحام” و”س���لمى” 
و”ديج���ا” و”َملك”، حيث س���يرصد 
عل���ى  حياته���ن  تط���ور  المسلس���ل 
نحو مت���واز منفصل أحيان���ًا، لكنها 
تتاق���ى ف���ي كثي���ر م���ن األحي���ان، 
بي���ن  راب���ط  هن���اك  يك���ون  عندم���ا 
األحداث الخاصة لكل بنت منهن.

بعد عق���د قرانهما الش���هر الماضي، اختار 
أحم���د  وزوجه���ا  ش���يحة  هن���ا  الثنائ���ي 
ف���ي  فلوك���س قض���اء لحظ���ات س���عيدة 
إمارة دبي، حيث نشرا صوًرا لتواجدهما 

في منطقة برج خليفة.

وتكلل���ت قصة الثنائي بال���زواج بعد قصة حب 
جمعته���ا من���ذ لقائهم���ا ف���ي مسلس���ل “نصيب���ي 
وقس���متك” الج���زء الثان���ي ال���ذي ت���م عرض���ه 
أخي���را عل���ى شاش���ة cbc، حيث قام���ا ببطولة 
حكاي���ة تحم���ل اس���م “رحم���ة” أخرجه���ا س���يف 
يوس���ف.  وكان أحم���د فلوك���س وهن���ا ش���يحة، 
أعلن���ا ارتباطهم���ا نهاية ش���هر أكتوب���ر الماضي، 
حيث كان األمر بمثابة المفاجأة التي أدهش���ت 
نف���ي  عل���ى  دأب���ا  أنهم���ا  جمهورهم���ا، ال س���يما 

ارتباطهما قبل الزواج، حكايات بنات على قناة ٔابوظبي  

قص��ة زواج ب��دأت ف��ي مسلس��ل نصيب��ي وقس��متكيتن��اول عال��م الم��رأة ومش��اكلها وتفاصي��ل حياتها

شيح����ة وأحم������د ف���ي دب����ي“حكاي��ات بن��ات 2” عل�ى أبوظب��ي



بعد أيام قليلة من مقتل شاب قبطي دفاعا عن فتاة مسلمة تعرضت العتداء 
من لص بأس���وان جنوب الب���اد، تداول رواد مواق���ع التواصل االجتماعي في 
مصر صورا لفتيات مس���لمات يقمن بتنظيف كنيسة العذراء بحي الصاغة في 

مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

والق���ت الص���ور تفاع���ا واس���عا على 
كبي���رة  وإش���ادة  التواص���ل،  مواق���ع 
روح  ع���ن  المعب���رة  المب���ادرة  به���ذه 
بي���ن  والوح���دة  والتس���امح  المحب���ة 
المسلمين واألقباط في مصر. وتبين 
أن الفتي���ات ق���ررن زي���ارة الكنيس���ة 
بمناس���بة االحتف���ال بالمول���د النب���وي 
الس���ماح  القساوس���ة  م���ن  وطلب���ن 

له���ن بتنظي���ف الكنيس���ة، وتجهيزه���ا 
الستقبال األقباط الذين سيزورونها؛ 
صب���اح  الديني���ة  مش���اعرهم  لتأدي���ة 
م���ع  المصري���ون  وتفاع���ل  األربع���اء. 
المب���ادرة ورحب���وا به���ا، مؤكدي���ن أن 
أبرز م���ا يميزها أنها خرجت من قلب 
محافظ���ة المني���ا، الت���ي ضربه���ا قب���ل 

فترة هجوما إرهابيا.

مسلمات ينظفن كنيسة في مصر
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) أنت المجد قدًما (
على قدر الحبيب لنا وفاُء وفي الجّلى إذا كشف الغطاُء
رواُء أب��ًدا  أبياته  وف��ي  سقاُء  لنا  الكريم  ق��در  على 
سخاُء أبت  يا  تعطيه  وما  بهاء  أبت  يا  تبديه  فما 
أرى عطف السماء عليك وبالً فال منع العطاء وال النماُء
شقاُء لنا  الوصال  رام  فما  طويال  بشرعتكم  تفاخرنا 
الوفاُء شرعته  البأس  شديد  المحيا  وضاء  المجد  سليل 
ر في مرابعك السماُء أبا الشجعان أنت المجد قدًما تمطَّ
انتماُء له  العزيز  وسلمان  وق��ار  هيبته  الحب  عليَّ 
وأحفاد األسود لهم صليل إذا ما الوقت أحوجه الدهاُء
العناُء أتعبه  الركب  ما  إذا  وشوًقا  طرًبا  بُركنكم  أذود 
السماُء بنائلك  أزرت  وال  عزيًزا  بكم  اإلل��ه  ذلَّ  فما 
الفضاُء به  يستبد  نعيًما  ألفنا  بكم  العصور  مجد  فيا 
فكل الناس تهفو صوب قرم إذا ألوى العنان لها جفاُء
الدالُء تعيا  وما  تظما  فما  البرايا  كل  حياضكم  تزور 
اللقاُء عز  إذ  الود  ويحلو  العطايا  ترابكم  في  وتزهر 

أبّي النفس هذا بعض مدحي تجيء به وتحمله الغماُءُ
اإلباُء به  يلوذ  ط��وًدا  ويا  تسامى  قمًرا  ويا  نجًما  فيا 
نقاُء أوله  الحب  فكل  وصال  من  حبيبك  تمنع  فال 
رى أبًدا وقاُء فأنت الكف والنعماء دوًما وركبك في السُّ
اللقاُء مبدأه  العين  يوم فعشق  أزورك كل  أن  جميل 

شعر: غازي عبدالمحسن

قصيدة مهداة إلى رئيس الوزراء

 صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

طيور النورس تحلق بالقرب 
من رجل يجدف في نهر 
جمنة بالعاصمة الهندية 

نيودلهي )رويترز(



أك���د القائمون على مركز البحري���ن للمجوهرات أن احتضان البحرين 
كبري���ات المع���ارض والمؤتم���رات س���اهم ف���ي تهيئ���ة البيئ���ة الجاذبة 

لالستثمارات، األمر الذي ساهم في تنمية االقتصاد المحلي.
وأضافوا أن الحكومة برئاس���ة رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة تقدم تس���هيالت كبيرة لالستثمار 

في قطاع الذهب والمجوهرات.
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مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي السابع والعشرون للمجوهرات والساعات

ت��ق��دي��ر ال���دع���م ال��ك��ب��ي��ر م���ن س��م��و رئ���ي���س ال��������وزراء ل��م��ع��رض ال��ج��واه��ر

مركـز البحـريـن للمجـوهـرات... عالمـات فـاخـرة

شهد جناح مركز البحرين للمجوهرات إقباال كبيرا من الزوار في اليومين  «
الماضيين؛ بفضل ما يوفره من عالمات تجارية فاخرة، إضافة إلى 

الخدمات المميزة التي يقدمها العاملون في المركز.  يذكر أن 3 رجال 
أعمال بارزين وهم عبدالرزاق شيرازي )رحمه الله(، وعبدالمجيد شيرازي 
وأبوالقاسم شيرازي، قد أسسوا متجر مركز البحرين للمجوهرات األول 

في العام 1978.

إقبال كبير

وأكدوا أن تشريف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء  «
لجناح مركز البحرين للمجوهرات بمعرض الجواهر 

العربية 2018 أمس األول يشكل دعما كبيرا ومصدر فخر 
واعتزاز لجميع العاملين في المركز، معبرين عن شكرهم 

وتقديرهم لدعم واهتمام سموه برعاية المعرض وزيارة 
المركز في كل عام.

شكر وتقدير

يحظى المركز بإدارة مميزة من الجيل المؤسس بقيادة المدير التنفيذي للمركز  «
عبدالمجيد شيرازي والعضو المؤسس المدير التنفيذي رجل األعمال أبوالقاسم 
شيرازي، وبدعم من الجيل الثاني من األبناء والسيدات. واكتسب المركز العريق 
مكانته في السوق بعد سنين من العمل الدؤوب والخبرات المتراكمة، إذ أصبح 

المركز يوفر اليوم ما يقارب نحو 60 عالمة تجارية فاخرة.

إدارة مميزة
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M I L L E  M I G L I A  C L A S S I C  C H R O N O G RA P H

Chopard is the historical partner and official timekeeper of the fabled Mille Miglia,  
the world’s most beautiful car race. Proudly created and assembled in our  

Manufacture, this unique 42 mm-diameter chronograph showcases the full  
range of watchmaking skills cultivated within the Maison Chopard.
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20 - 24 نوفمبر 2018
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي الـ 27
للمجوهرات والساعات

م�����ع�����رض ال������ج������واه������ر م����ح����ط����ة م����ه����م����ة ل����ل����ق����اء ال����زب����ائ����ن

خبــرة طــويلـــة... وإدارة مميـــزة

قال���ت المدي���ر اإلداري ف���ي ش���ركة مرك���ز البحرين للمجوه���رات دينا ش���يرازي إن 
مع���رض الجواه���ر العربي���ة يش���كل محطة مهم���ة نلتقي فيه���ا بزبائننا م���ن مملكة 
البحري���ن والمملك���ة العربية الس���عودية ومختلف دول الخلي���ج لتقديم كل ما هو 

جديد ومميز من المجوهرات والساعات الفاخرة.
وكش���فت ع���ن أن جناح الش���ركة يضم ش���ركات مجوه���رات، وعالم���ات متجددة 

وعصرية وتجارية راقية، ومجوهرات كالسيكية، وساعات مميزة وجذابة.

أكدت دينا أن الخبرة الطويلة واإلدارة المميزة من أبرز نقاط  «
القوة لدى مركز البحرين للمجوهرات، وهي سمة توارثناها 

جيال فجيل. وأضافت أن المرأة تشكل أيضا عنصرا فعاال في 
إدارة المركز، وتستطيع بطبيعتها تقديم مالمسة أذواق النساء 

ببراعة وإتقان.

خبرة طويلة

أوضحت دينا أن كل شركة موجودة بالجناح لديها قطع مميزة، مشيرة إلى ماركة “ماريا غاسبي”  «
التي تعد من أقدم الشركات التي تعامل معها مركز البحرين وهي شراكة تعود إلى نحو 50 

 sixty four“ عاًما، فضال عن شركات جديدة. ومن الشركات الجديدة “فرناندو جورج” و “انوشكا” و
facets”. كما أكدت تفاؤلها بقطاع المجوهرات والساعات الذي يشهد نمًوا سنوًيا وتطورًا في 

المعروضات وتنوع الزبائن.

 قطع مميزة
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مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

المعرض الدولي الـ 27
للمجوهرات والساعات

BIG BANG 
ONE CLICK

ال��ع��ال��م��ي��ة ال����م����ارك����ات  أش���ه���ر  ت��ح��م��ل  ش���رك���ة   60 م��ن��ت��ج��ات  ع�����رض 

عـالمـات تجـاريـة نـادرة لمختلـف األذواق

قال المدير اإلداري في شركة مركز البحرين للمجوهرات محمد شيرازي إن المركز يعرض 
عالمات تجارية نادرة وتعد األرقى على مستوى العالم.

وأض���اف أن المرك���ز يس���عى للتمي���ز ف���ي كل ع���ام وتقدي���م ما ه���و جديد م���ن المجوهرات 
والس���اعات الفاخ���رة؛ إلرض���اء مختل���ف أذواق الزبائن. وتابع: طرحنا س���اعات جديدة هذا 

العام، وتمت المشاركة بها في معرض “بازل”، وهي عادة ما تشهد إقباال من الزوار.

أشار شيرازي إلى مشاركة 60 شركة تحت مظلتهم هذا العام وتمتاز  «
بالتنوع والتجديد في كل عام. وقدر في وقت سابق إجمالي قيمة 

المعروضات في جناح المركز بمعرض الجواهر العربية 2018 بنحو 
100 مليون دوالر.

60 شركة

أعرب شيرازي عن شكره وتقديره إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير  «
خليفة بن سلمان آل خليفة؛ لرعايته معرض الجواهر العربية وزيارته جناح المركز. 
كما أشاد شيرازي بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل 

خليفة لجناح المركز، مؤكدا أن زيارة سموهما شرف لنا جميعا في المركز.

شرف لنا
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مركز البحرين للمجوه��رات... إبداع متجدد

40 عـامـا مــن النجـــاح

ش���هد العام 1978 تأس���يس مرك���ز البحرين 
للمجوهرات على يد 3 من أصحاب األعمال 
البارزي���ن، ه���م عبدال���رزاق ش���يرازي )رحمه 
وأبوالقاس���م  ش���يرازي  وعبدالمجي���د  هللا( 

شيرازي.
وتمك���ن المرك���ز بفضل عمل دؤوب اس���تمر 
40 عام���ا م���ن اس���تقطاب الزبائ���ن بع���رض 
أفضل وأفخر الماركات العالمية واألس���ماء 
الالمعة في صناعة المجوهرات والساعات، 
ول���م يقف األمر عند ذلك بل س���عت اإلدارة 
لجلب ش���ركات جديدة تح���ت مظلة المركز 

في كل عام.

خدمات مميزة

واعت���اد زبائ���ن مركز البحري���ن للمجوهرات 
عل���ى تلق���ي أفض���ل الخدم���ات، ب���دءا م���ن 
عملية التس���ويق، ووصوال إل���ى خدمات ما 
بع���د البيع، التي تعد عالم���ة فارقة تميز بها 

المركز على مستوى العالم.

عالمات عالمية

ويق���دم المركز إلى زبائن���ه عالمات عالمية، 

منها: باتيك فيليب وش���وبارد، وهبلو، والنغ 
آند سكس���ونيا، وماريا جاس���باري، وبريغيه، 
وأنوش���كا الت���ي تع���رض ألول ف���ي مع���رض 

الجواهر العربية 2018.
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