مجلس الوزراء :قرارات خادم الحرمين موفقة وحاسمة
المنامة  -بنا

أش���اد مجل���س ال���وزراء بالق���رارات

ترأس سمو
رئيس الوزراء
بحضور سمو
ولي العهد
الجلسة
االعتيادية
األسبوعية
لمجلس
الوزراء بقصر
القضيبية
أمس.

الت���ي أصدرها عاهل المملك���ة العربية
الس���عودية الش���قيقة خ���ادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل س���عود بش���أن قضي���ة المواط���ن
الس���عودي جم���ال خاش���قجي (رحم���ه
هللا) ،ووصفه���ا بالخط���وات الموفق���ة
والقرارات الحاس���مة لخ���ادم الحرمين
ّ
المقص���ر أيا
الش���ريفين ف���ي محاس���بة
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إجراءات فورية لمعالجة المواقـــــــــع المتضـــررة مـــن األمطــــــار
س��مو رئي��س ال��وزراء يت��رأس مجل��س ال��وزراء ويهن��ئ بذك��رى مي�لاد س��مو ول��ي العهد

مجلس الوزراء يشيد بالخطوات الموفقة والقرارات الحاسمة لخادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

المنامة  -بنا

ت���رأس رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة،
بحض���ور ولي العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس
الوزراء ،وذلك بقصر القضيبية أمس.
وعقب الجلس���ة أدلى األمين العام لمجلس
الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:
ف���ي مس���تهل االجتم���اع ،أع���رب صاح���ب
الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء عن خالص
وأطي���ب التمني���ات إل���ى صاح���ب الس���مو
الملك���ي ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء
بذك���رى مي�ل�اد س���موه مقرون���ة بالدع���اء
ّ
للمول���ى ّ
وجل بدوام الصحة والس���عادة
عز
والعمر المديد لسموه.
بعده���ا ،اطل���ع مجل���س ال���وزراء عل���ى وفد
مملك���ة البحري���ن رفيع المس���توى برئاس���ة
صاح���ب الس���مو الملكي ول���ي العه���د نائب
القائ���د األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء الذي سيش���ارك ف���ي مؤتمر مبادرة
مس���تقبل االس���تثمار ال���ذي س���يعقد ف���ي
المملك���ة العربي���ة الس���عودية برعاية عاهل
المملكة العربية الس���عودية خادم الحرمين
الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل
س���عود ورئاس���ة ول���ي العه���د نائ���ب رئيس
مجل���س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع صاح���ب
الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان آل

قرارات خادم
الحرمين بشأن
قضية خاشقجي
حكيما
نهجا
تكرس
ً
ً
ّ
السعودية ستظل
دولة القانون
الراكزة على العدل
وصيانة الحقوق
وبأهميته مكا ًن���ا وزما ًنا في ظل التحوالت
االقتصادي���ة

والتكنولوجي���ة

الواس���عة

النط���اق الت���ي يش���هدها العال���م ،وح���رص
الحكوم���ات ف���ي المنطقة عل���ى المحافظة
عل���ى تنافس���يتها ف���ي عص���ر االقتص���اد

الجدي���د ،مش���ي ًدا المجل���س بمب���ادرة قيادة
المملكة العربية الس���عودية في تنظيم هذا

سعود.

المؤتمر العام واستقطاب الحضور العالمي

وفي ه���ذا الص���دد ،رحب مجل���س الوزراء

للمشاركة فيه.

بانعق���اد مث���ل ه���ذا المؤتم���ر العالم���ي

بعد ذلك ،أش���اد مجلس ال���وزراء بالقرارات

الموافقة على
التوسع في مجال
االستزراع السمكي
وتشجيع االستثمار فيه

إقرار إدراج عدد من
األفراد والكيانات
إلى قائمة البحرين
لإلرهاب

وذل���ك عل���ى النحو الذي أوص���ت به اللجنة

الدول���ي للطيران الذي س���يقام ف���ي الفترة

أصدر البنك الدولي تقريره بشأنه الذي جاء

النح���و ال���ذي أوص���ت ب���ه اللجن���ة الوزارية

للتع���اون االقتصادي والفني واالس���تثماري

الوزاري���ة لإلعم���ار والبني���ة التحتي���ة الت���ي

 16 - 14نوفمب���ر  ،2018وف���ي ه���ذا الصدد

عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس

ّ
وج���ه المجل���س جمي���ع الجه���ات
فق���د

عربيا والمركز
تصنيف البحرين فيه األول
ًّ

للش���ئون القانوني���ة وعرضه���ا نائ���ب رئيس

بي���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة مص���ر

اللجنة المذكورة.

واألجه���زة الحكومي���ة كل ف���ي اختصاصه

عالمي���ا من أصل  157دول���ة ،وذلك من
47
ًّ

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

العربي���ة وأحاله���ا إل���ى اللجن���ة الوزاري���ة

خ�ل�ال اس���تعراض المجل���س للموضوعات

إل���ى تقديم الدعم والمس���اندة والمس���اهمة

التي تم بحثها خالل االجتماعات السنوية

سادس���ا :واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى
ً

للش���ؤون القانونية وذلك بعد العرض الذي

بروتوك���ول بي���ن حكوم���ة مملك���ة البحرين

إلنج���اح المعرض المذكور ،وذلك من خالل

لمجموع���ة البن���ك الدولي وصن���دوق النقد

وحكوم���ة روس���يا االتحادي���ة لتعدي���ل

ثامنً���ا :أح���ال مجلس ال���وزراء إلى مجلس

الدولي التي عرضها وزير المالية.

واس���تكمال بع���ض أح���كام اتفاقي���ة النق���ل

النواب مش���روع قانون بتعديل المادة ()35

خامسا :وافق مجلس الوزراء على الالئحة
ً

الج���وي الموقع���ة بين البلدين س���نة ،1994

من المرس���وم بقانون رقم ( )36لسنة 2002

مجلس الوزراء يشيد
بمبادرة السعودية
لتنظيم “مستقبل
االستثمار”

مترئسا وبحضور سمو ولي العهد جلسة مجلس الوزراء
ً
سمو رئيس الوزراء

تكليف “األشغال”
بضمان عدم تكرار
تجمعات المياه في
تلك المناطق

الت���ي أصدره���ا عاه���ل المملك���ة العربي���ة

أي كان ،والتعام���ل م���ع أي تقصي���ر أو خطأ

والس���ريعة لمعالجة المواق���ع األكثر تضررًا

ع���دد م���ن اإلج���راءات الهادفة إل���ى تنظيم

الس���عودية الش���قيقة خ���ادم الحرمي���ن

دون اعتب���ارات س���وى الحقيق���ة وجالئه���ا

م���ن هط���ول األمط���ار ،وضمان ع���دم تكرار

المصائ���د الس���مكية وخف���ض مس���تويات

الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل

بكل نزاهة وموضوعية ،فالس���عودية كانت

تجمع���ات المي���اه في تل���ك المناط���ق .فيما

جه���د الصيد ف���ي البيئة البحري���ة وتطوير

س���عود بش���أن قضي���ة المواط���ن الس���عودي

دائمً ا وس���تظل أب ًدا دولة القانون والمبادئ

اطلع المجلس على اإلجراءات االحترازية

وتنمي���ة الثروة البحري���ة عبر مجموعة من

تجس���ده
جمال خاش���قجي (رحمه هللا) لما
ّ

التي ترتكز على العدل واإلنصاف وصيانة

المتخ���ذة للتعام���ل مع موس���م األمطار من

اإلجراءات والق���رارات التنفيذية للحيلولة

ثاني���ا :واف���ق مجل���س الوزراء عل���ى إدراج
ً

م���ن تكري���س لنه���ج قوي���م حكي���م طالم���ا

الحقوق وإحقاق الحق.

خ�ل�ال تقري���ر وزارة األش���غال وش���ؤون

دون تدهور المخزون الس���مكي بشكل أكبر

التزمت���ه المملكة الش���قيقة ولم تح���د يومً ا

بعده���ا ،تن���اول صاح���ب الس���مو الملك���ي

البلديات والتخطيط العمراني.

بس���بب اس���تنزافه بالصي���د الجائ���ر ،وكلف

البحرين لإلرهاب ،وكلف المجلس الجهات

المذك���رة المرفوع���ة لهذا الغ���رض من وزير

عن���ه ف���ي سياس���اتها ،يق���وم على ترس���يخ

رئي���س ال���وزراء ما س���ببته موج���ة األمطار

بعده���ا ،نظ���ر المجل���س ف���ي المذك���رات

مجل���س ال���وزراء الوزير المخت���ص باتخاذ

الرقابية ذات العالقة واالختصاص باتخاذ

المواصالت واالتصاالت.

ع���دد م���ن األف���راد والكيان���ات إل���ى قائم���ة

تنظيم المصائد
السمكية وخفض
مستويات جهد الصيد
في البيئة البحرية

قدمه وزير المالية.

رابعً ���ا :اطل���ع مجل���س ال���وزراء عل���ى آخ���ر

الداخلي���ة لمجل���س أمان���ة العاصم���ة وعلى

وذل���ك عل���ى النحو الذي أوص���ت به اللجنة

بش���أن تنظي���م المناقص���ات والمزاي���دات

لهذا الغرض من وزير الخارجية.
ثال ًث���ا :اطل���ع مجل���س ال���وزراء عل���ى

مس���تجدات االقتصاد العالم���ي والتوقعات

مش���روع قرار إصداره���ا .وتح���دد الالئحة

الوزاري���ة للش���ؤون القانوني���ة التي عرضها

والمشتريات والمبيعات الحكومية والمعد

األساسية بش���أنها ونتائج اجتماعات لجنة

الداخلي���ة نظ���ام العم���ل في جلس���ات أمانة

نائ���ب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة

االس���تعدادات الجاري اتخاذها الستضافة

التنمي���ة واجتماع اللجن���ة النقدية والمالية

العاصم���ة وضبطه���ا واللج���ان المتخصصة

المذكورة.

ف���ي ض���وء االقت���راح بقان���ون المق���دم من
ً
مش���فوعا بمذك���رة ب���رأي
مجل���س الن���واب

النس���خة الخامس���ة م���ن مع���رض البحري���ن

وعل���ى مؤش���ر رأس الم���ال البش���ري ال���ذي

وأجه���زة المجل���س وغيره���ا ،وذل���ك عل���ى

سابعً ا :بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم

الحكومة حوله.

الحق وإرساء قيم العدالة.

األخي���رة م���ن تجمع���ات لمي���اه األمط���ار

المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها

الق���رارات التنفيذي���ة الالزم���ة لذل���ك ،فيما

ما يلزم ،وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة

ورح���ب مجل���س ال���وزراء بالخط���وات

ّ
ووج���ه س���موه وزارة
ف���ي بع���ض المناط���ق

الموفق���ة والق���رارات الحاس���مة لخ���ادم

األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط

من القرارات ما يلي:
ً
حفاظ���ا على الثروة الس���مكية والبيئة
أوالً:

واف���ق المجل���س على التوس���ع ف���ي مجال
االس���تزراع الس���مكي وتش���جيع االستثمار

ّ
المقصر
الحرمين الش���ريفين في محاس���بة

العمران���ي باتخ���اذ اإلج���راءات الفوري���ة

البحري���ة ،فقد وافق مجل���س الوزراء على

وغذائيا،
في���ه باعتب���اره م���ور ًدا اقتصاديًّ ���ا
ًّ

تقديم الدعم
والمساندة إلنجاح
معرض البحرين
الدولي للطيران

ياسر الناصر

إلى جانب قوة األداء والريادة في عالم الدفع الرباعي ،تأتي  LAND CRUISERاآلن بإصدار محدود
مزود بمواصفات رياضية جديدة.
َّ
تفضلوا بزيارة معرض تويوتا
للتعرف على  LAND CRUISER Grand Touringعن قرب.
ّ
معرض تويوتا  -سترة:

www.toyota.com.bh

 ،تويوتا بالزا  -توبلي:

ToyotaBahrain

الثالثاء
 23أكتوبر 2018
 14صفر 1440

04

local@albiladpress.com

البحرين بعزيمة الشعب ماضية في مسيرة التطوير
س��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ول��ي العه��د يؤك��دان أهمي��ة الملتقي��ات االقتصادي��ة

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

ق���د تج���اوزت الكثي���ر م���ن التحدي���ات بكل

الدولي���ة ف���ي هذا الش���أن .ثم ن���وه ،صاحب

صالب���ة وق���وة ،وأنه���ا بحكم���ة جاللت���ه

الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء وصاح���ب

وبإصرار الحكومة ،وعزيمة الش���عب قادرة

الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د

عل���ى المض���ي قدم���ا ف���ي مس���يرة التطوير

األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س

والبن���اء وتج���اوز أي أم���ر يؤث���ر عل���ى هذه

ال���وزراء بالحراك االقتصادي ف���ي المنطقة

المس���يرة المبارك���ة وتحوي���ل التحدي���ات

وبأهمي���ة الملتقيات األمني���ة واالقتصادية

إل���ى عناص���ر محفزة على اإلنج���از والتميز،

العالمي���ة الت���ي تحتضنه���ا مملك���ة البحرين

وخ�ل�ال اللق���اء ،أك���د س���موهما أن مملك���ة

معربي���ن س���موهما ع���ن االرتي���اح للتق���دم

وال���دول الش���قيقة لم���ا تمثل���ه م���ن فرص���ة

الذي تح���رزه مملكة البحري���ن في مجاالت

سانحة لتبادل اآلراء ووجهات النظر حيال

البحري���ن بقي���ادة عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب

التنمي���ة المختلف���ة ،وبموقعه���ا المتق���دم

القضاي���ا األمنية واالقتصادية والسياس���ية

الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة

عربي���ا وعالميا والذي عكس���ته المؤش���رات

والتعريف بالفرص االستثمارية.

المنامة  -بنا

اس���تقبل رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة،
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة
وذلك صباح أمس بقصر القضيبية.

سمو ولي العهد :سمو رئيس الوزراء يرعى الملتقى الحكومي
في ضوء المس����يرة التنموية الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

التنسيق التي أسهمت في تحقيق األهداف الموضوعة خصوصا ما يتصل منها بتجويد

أعلن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس����مو

آل خليف����ة؛ لتحقي����ق المزيد م����ن التطور والنم����اء للوطن والمواطن .ويتن����اول الخطوات

الخدم����ات الحكومية الموجهة للمواط����ن ومختلف القطاعات التنموية ومواصلة الجهود

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة عن عقد الملتقى الحكومي  2018برعاية كريمة

والسياس����ات لمختل����ف القطاعات الحكومي����ة ويتميز الملتقى بطرح����ه الجاد في معالجة

نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات ،وأن اس����تمرار عقده هو انعكاس يجس����د

م����ن رئي����س ال����وزراء صاحب الس����مو الملكي األمير خليف����ة بن س����لمان آل خليفة يوم 28

جمي����ع مس����ارات التنمية والتطوير عبر محاور ت����م اختيارها بدقة وموضوعية .يذكر أن

نه����ج الحكومة وخطواتها المس����تمرة نح����و تحقيق التنمية في إط����ار الرؤية االقتصادية

أكتوب����ر الج����اري .ويأتي انعقاد الملتقى الحكومي بمش����اركة مختلف جهات القطاع العام

الملتق����ى الحكوم����ي منصة مهمة أس����هم في تعزيز أداء القطاع الع����ام وفق أعلى درجات

 2030ومبادئها القائمة على االستدامة والتنافسية والعدالة.

المنامة  -بنا

دعوة سمو ولي العهد للمشاركة في “مستقبل االستثمار ”2018

ت�����أك�����ي�����د م������وق������ف ال�����م�����ن�����ام�����ة ال�����ث�����اب�����ت وال���������داع���������م ل����ل����ري����اض

سمو ولي العهد يتلقى دعوة من سمو األمير محمد بن سلمان للمشاركة في مبادرة مستقبل االستثمار
المنامة  -بنا

تس���لم ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة دعوة كريمة من أخيه صاحب الس���مو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في منتدى “مبادرة مستقبل االستثمار
 ”2018الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود عاهل المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة ،وبرئاس���ة صاحب السمو الملكي ولي
عهد المملكة العربية السعودية في الفترة من  23-25أكتوبر الجاري بالرياض في المملكة العربية السعودية ،معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان آل سعود ،على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى الذي سيسهم في خلق المزيد من الفرص االستثمارية نحو اقتصاد مستدام يصب في خدمة أهداف التنمية
بما يحقق الرخاء والنماء للمنطقة.

آخر موعد لتلقي مشاركات
“فكرة”  25أكتوبر
المنامة  -بنا

ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء س���موه بقص���ر

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،وأخيه

الثنائ���ي بينهما في مختل���ف المجاالت،

س���فير المملك���ة العربية الس���عودية لدى

القضيبي���ة أمس س���فير المملكة العربية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

والدف���ع بها نحو أفق أرح���ب من العمل

مملك���ة البحري���ن ع���ن ش���كره وتقدي���ره

الس���عودية ل���دى مملك���ة البحري���ن

ب���ن عبدالعزيز آل س���عود عاهل المملكة

المشترك ،مؤكدا موقف مملكة البحرين

لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب

عبدهللا بن عبدالملك آل الش���يخ ،حيث

العربي���ة الس���عودية الش���قيقة ،مج���ددا

الثاب���ت والداع���م للمملك���ة العربي���ة

القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س

ن���وه س���موه إل���ى م���ا يرب���ط المملكتي���ن

س���موه خالل اللقاء شكر وتقدير مملكة

الس���عودية الش���قيقة عل���ى مختل���ف

مجل���س الوزراء عل���ى ما يوليه س���موه

الش���قيقتين من أواصر المحبة واألخوة

البحري���ن للش���قيقة المملك���ة العربي���ة

الصعد ،لما تشكله من عمق إستراتيجي

من اهتمام بتنمية العالقات الس���عودية

ووح���دة المصي���ر المش���ترك ،وه���و م���ا

الس���عودية على مواقفها تجاه البحرين

للمنطق���ة ،ولجهودها الب���ارزة في حفظ

البحريني���ة ،متمني���ا لمملك���ة البحري���ن

يؤك���ده عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجاللة

في مختل���ف المحطات وتعزيز التعاون

األم���ن واالس���تقرار .م���ن جانب���ه ،أعرب

دوام النماء واالزدهار.

أف����اد مكت����ب النائ����ب األول لرئيس مجل����س الوزراء ب����أن آخر
موع����د لتلق����ي المش����اركات ف����ي مس����ابقة االبت����كار الحكوم����ي
“فك����رة” ه����و  25أكتوب����ر الج����اري ،والت����ي أعل����ن عنه����ا صاحب
الس����مو الملك����ي األمير س����لمان بن حم����د آل خليف����ة ولي العهد
نائ����ب القائ����د األعل����ى النائ����ب األول لرئي����س مجل����س الوزراء
والت����ي تهدف إلى تحفيز س����مات االبت����كار واإلبداع وتوظيف
ه����ذه الجوان����ب إلط��ل�اق الطاقات بأف����ق رحب وتبن����ي أفضل
المقترح����ات التي تخ����دم التنفيذ المتق����ن للبرامج واألولويات
والرؤى للقطاع الحكومي.

سمو ولي العهد يشارك في المبادرة اليوم
المنامة  -بنا

الحرمي���ن الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود ،وبرئاس���ة صاحب

أعلن ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد ،أن ولي العهد نائب القائد األعلى

السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة خالل الفترة  23إلى

يذك���ر أن مس���ابقة االبتكار الحكوم���ي “فكرة” ت���م إطالقها في 25
س���بتمبر الماض���ي ،وت���م اس���تقبال المقترحات للمش���اركة في هذه
المس���ابقة عب���ر الموق���ع اإللكترون���ي لمكت���ب النائ���ب األول لرئيس

النائ���ب األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن

 25أكتوبر الجاري.

حم���د آل خليفة س���يقوم بزي���ارة إلى المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة تلبية

وتأتي مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
ً
ً
وفدا رفيع المستوى انطالقا من عمق العالقات
مترأس���ا
لرئيس مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة

األخوي���ة والتاريخي���ة العميق���ة الت���ي ترب���ط مملكة البحري���ن بش���قيقتها الكبرى

الحكومي وتس���هم ف���ي تعزيز ثقاف���ة اإلبداع واالبت���كار باعتبارها

بالمملك���ة الش���قيقة أخي���ه صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر محمد بن س���لمان بن

المملكة العربية السعودية إلى جانب ما تشكله مبادرة مستقبل االستثمار 2018

عبدالعزيز آل س���عود للمش���اركة في مبادرة مستقبل االستثمار  2018التي تعقد

م���ن أهمي���ة كونها منصة التقاء لكاف���ة المهتمين بقطاعات االس���تثمار وانعكاس

مح���رك رئي���س للتطوي���ر وبل���ورة األف���كار الخالق���ة الت���ي ترتق���ي

بالعاصم���ة الري���اض برعاي���ة كريمة من عاه���ل المملكة العربية الس���عودية خادم

اثرها المستدام على االقتصاد والتنمية.

لدعوة تلقاها س���موه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مجلس

مجلس الوزراء ،HTTP://WWW.FDPM.GOV.BH :والمس���تمرة
حت���ى  25أكتوبر الجاري ،والمس���ابقة مخصص���ة لموظفي القطاع

بمستوى العمل واإلنجاز.
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سمو ولي العهد :الشباب أساس المستقبل والقوى الفاعلة
سموه يفتتح نيابة عن جاللة الملك المهرجان الشبابي العالمي األول ألهداف التنمية المستدامة

سمو ولي العهد يفتتح المهرجان الشبابي العالمي األول ألهداف التنمية المستدامة
المنامة  -بنا

أن���اب عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،ول���ي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليف���ة الفتت���اح المهرجان الش���بابي العالمي األول ألهداف التنمية المس���تدامة المقام تحت
رعاية جاللته وتنظيم وزارة ش���ؤون الشباب والرياضة بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة
االنمائي في البحرين وبمشاركة دولية واسعة.
وقال صاحب الس���مو الملكي ولي العهد نائب

ً
ً
والتزاما
إيمانا
مختلف المؤسس���ات األممي���ة،

القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجلس

منها باألهداف التنموية العالمية التي حققت
ً
ً
كبيرا وس���وف تواصل بإذن هللا
ش���وطا
فيه���ا

إنجازات ملموسة على صعيد أهداف التنمية

تحقي���ق المزي���د عل���ى أرض الواق���ع بم���ا في���ه

المس���تدامة يتواص���ل بخط���ى واثق���ة ضم���ن

صالح الوطن والمواطن.

المس���يرة التنموية الش���املة صاح���ب الجاللة
ً
منوه���ا س���موه إل���ى م���ا يش���كله ه���ذا
المل���ك،

وألق���ى ممثل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية
وش���ؤون الش���باب ،رئي���س المجل���س األعل���ى

المهرجان الش���بابي من إسهام هام في تعزيز

للش���باب والرياض���ة ،رئيس اللجن���ة األولمبية

إلم���ام ووعي الش���باب بهذه األه���داف كونهم

البحريني���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد آل

ال���وزراء إن م���ا حققت���ه مملك���ة البحري���ن من

أساس المستقبل والقوى الفاعلة فيه.

خليفة كلمة هذا نصها:

وأش���اد س���موه بجه���ود ممث���ل جالل���ة المل���ك

بســـم هللا الرحمـــن الرحيــــم

لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب ،رئيس

س���يدي صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان

المجل���س األعلى للش���باب والرياض���ة ،رئيس

بن حمد آل خليفة

اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ

ولي العهد نائ���ب القائد األعلى والنائب األول

ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة وجمي���ع القائمين

لرئيس مجلس الــــوزراء

عل���ى تنظي���م ه���ذه الفعالي���ة ذات المس���توى

		
نائـــب راعــــي الحفـــــل

العالم���ي ،والت���ي تميزت بتنوع أنش���طتها وما

حفظكم هللا ورعاكم-

تتيحه من تفاع���ل كبير للطاقات الواعدة من

أصحاب السمـو والمعالي والسعادة ..

-

الش���باب البحرين���ي مع نظرائه���م من مختلف

شباب العالم..

دول العال���م مم���ا يس���هم ف���ي توس���عة أفقه���م

الســـالم عليكــــم ورحمــــة هللا وبركاته ..

ومنظوره���م أله���م متطلبات التنمي���ة وتعزيز

ســـيدي صاحـب السمو الملكي

حس المس���ؤولية لديهم للمش���اركة اإليجابية

إن���ه ليوم عظيم أن يش���هد س���موكم احتفالية

في البن���اء على المكتس���بات وتحقيق المزيد

افتتاح المهرجان الشبابي العالمي األول الذي

من اإلنجازات.

جاء ليعبــر بكل جالء عن المس���احة الواسعة

وأش���ار سموه إلى أن المهرجان يشكل إضافة

التـي يحتلها الش���باب العالمي في الفكر النيـر

إل���ى مس���اعي إع���داد ق���ادة المس���تقبل الت���ي

لس���يدي حض���رة صاحب الجالل���ة الملك حمد

توال���ي المملك���ة االهتمام بتنميتها لما يش���كله
ً
منوه���ا بما
ه���ذا الجان���ب م���ن أهمي���ة كبي���رة،

ب���ن عيس���ى آل خليف���ة عاه���ل الب�ل�اد المفدى
حفظ���ه هللا ورع���اه والذي ش���رفنا جاللته بأن

تش���كله مثل هذه المنص���ات الحيوية من أداة

يك���ون برعاي���ة كريم���ة من���ه وه���ذا م���ا يؤك���د

تمكين وصقل تش���جع الش���باب عل���ى التحلي

وق���وف جاللت���ه واهتمام���ه المباش���ر بتمكين

ب���روح الفري���ق والمب���ادرة لتقدي���م المش���اريع

الشباب.

واألفكار المبتكرة واالطالع بش���كل أكبر على

يتكلم ش���عوب العالم بلغة واحدة  ..هي لغة

ناصر بن حمد :نحن

تحقيق األهداف

أول جيل يستفيد من

التنموية العالمية

األهداف األممية

لصالح المواطن

سمــــوه يكــــرم

الفائزيــــــن بجائـــزة
اإلبداع الشبابي

في بعض مناط���ق العالم ال يزال  783مليون

الخشب والفحم والنفايات.
ً
حاليا أكثـر م���ن  265مليون طفل غيـر
يوج���د
ملتحقي���ن بالم���دارس % 22 ،منه���م في س���ن

عن���ه المنغص���ات كالح���روب والدم���ار والفق���ر

م���ن الجه���د إلرس���اء التنمي���ة المس���تدامة ..
ً
عوضا عن الدمار والخراب ..عبـر تبنـي آليات

ش���ـخص  -بحس���ب اإلحصائي���ات الدولي���ة -

ســـيدي صاحب السمو الملكي

وبرام���ج تس���عى إلى التنفي���ذ األمثل ألهداف

يعيشون تحت خط الفقر الدولي.

نح���ن ف���ي مملك���ة البحري���ن بقي���ادة س���يدي

التنمية المس���تدامة ..ومنح الش���باب الفرصة

يعاني واحد من بين كل تسعة أشـخاص من

حض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك المف���دى..

األكبـر في صناعتها.

نقص في التغذية.

تمكن���ا م���ن تحقيق خطوات رائدة في س���بيل

ســـيدي صاحـب السمو الملكي

ازدياد نس���بة البطالة بع���د أن كانت في العام

تنفيذ األهداف األممي���ة ..واتخذت الحكومة

يتميـ���ز الجي���ل الش���بابي ه���ذا بالعدي���د م���ن

 2007م���ا يق���ارب  170ملي���ون عاط���ل وف���ي

الموقرة خطوات ملموس���ة ..وضمّ نت برنامج

المميـ���زات الهام���ة ..أن���ه الجي���ل األول ال���ذي

اإلحصائي���ات التالية وصل���ت إلى  202مليون

عملها مبادرات توصل إلى تحقيق األهداف...

سيس���تفيد م���ن تنفي���ذ األه���داف األممي���ة...

منهم قرابة  75مليون من الشابات والشباب.

وه���ذا م���ا أثبت���ه التقري���ر الطوع���ي لتحقي���ق

والجيل الذي س���يصنع القرار إلحالل الس�ل�ام

أظه���رت المعلوم���ات أن الفتـ���رة بي���ن عام���ي

أه���داف التنمية المس���تدامة ال���ذي عرض في

العالم���ي ..والجي���ل ال���ذي س���يحارب الجوع..

 1880و  ،2012ش���هدت ارتف���اع متوس���ط

األم���م المتحدة ..والذي بين ما أنجزته مملكة

ويسعى للقضاء على الفقر والبطالة ..والجيل

الحرارة في العالم بما قدره  0.85درجة وهي

البحري���ن ف���ي مج���ال التنمي���ة المس���تدامة...

المثال���ي للقض���اء عل���ى معوق���ات التعلي���م

نسبة تدق ناقوس الخطر.

حظي بإش���ادة أممية واس���عة وثناء كبير من

والصـح���ة وحماي���ة البيئ���ة ..ورف���ع مع���دالت

م���ا يق���در بثل���ث األغذي���ة المنتجة ف���ي العالم

قبل المسؤولين.

االقتصاد والصناعة واالبتكار ..أن هذا الجيل

تنتهـ���ي إل���ى التعف���ن والرم���ي ف���ي حاوي���ات

التنمية المستدامة.

لقد حملت مملكة البحرين على عاتقها األخذ

سيكون عظيما بأدائه ومسؤولياته.

المخلفات.

بيد الش���باب في مجال التنمية المس���تدامة..

هنا س���أطرح بعض الحقائ���ق واألرقام ..على

يفتق���ر  3م���ن كل  10أش���خاص إل���ى خدمات

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
ً
ً
وفيلما
عروضا فنية
وتضمن حفل االفتت���اح

س���بيل المث���ال ال الحص���ر ..والتـ���ي أتمنـ���ى

مياه الشرب المأمونة.

ب���ن حم���د بتكريم الفائزي���ن بجائ���زة ناصر بن

م���ن الش���باب المش���اركين ..اب���داء آرائه���م

يعتم���د نح���و  3بلي���ون ش���ـخص عل���ى الطرق

حم���د لإلب���داع الش���بابي م���ن مختل���ف دول

وابتكاراتهم ووضع الحلول المناسبة لها:

البدائي���ة في الطاق���ة والطب���خ والتدفئة عبـر

العالم.

والبطالة والعبث بالبيئة وغيرها.

مختلف المستجدات والمتغيرات.

التنمية المس���تدامة ..ويجتمعون على طاولة

وأك���د س���موه أن الش���راكة م���ع برنام���ج األمم

واحدة  ..لبحث تطبيق األهداف المس���تدامة

المتح���دة االنمائ���ي ف���ي البحرين ف���ي تنظيم

 ..وصناع���ة جي���ل ش���بابي متمك���ن ق���ادر

ه���ذا المهرج���ان الش���بابي تأت���ي ف���ي إط���ار

بابتكارات���ه على تحقيقها ..متفقون أن نعيش

اس���تمرارية التعاون والتنسيق المستمر الذي

في عالم جميل ...يس���وده التنمية المستدامة

نح���ن ندعم كل الجه���ود والمب���ادرات الرامية
ً
انطالق���ا من دعوة
إل���ى تعزيز دور الش���باب..

تح���رص المملك���ة عل���ى مواصل���ة تطويره مع

واالقتصاد الوافر والتعليم والصـحة ..وتبتعد

جاللتك���م إلى المجتم���ع الدول���ي ..لبذل مزيد

االلتحاق بالدراسة االبتدائية.
عل���ى الرغم من التقدم الصحي تتزايد نس���بة
وفي���ات األطفال قبل بلوغهم س���ن الخامس���ة
في بعض دول العالم حيث وصلت إلى أربعة
من كل خمسة أطفال.

ختــاما

أرحب كل الترحيب بشباب العالم على أرض
ً
ضيوف���ا اعزاء
مملك���ة البحرين وه���م يحلون
عل���ى مملكتن���ا الغالي���ة للمش���اركة ف���ي مهم���ة
عالمي���ة نبيل���ة وه���ي كيفي���ة تحقي���ق أهداف

لكلمة الش���باب ،بعدها قام س���مو الشيخ ناصر
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الثالثاء

محافظـة العاصمـة

 23أكتوبر 2018
 14صفر 1440

المرفوضون من الترشح
نيابيا بالعاصمة

فيصل بن رجب  -الدائرة الثانية ،ماجد طاهر  -الدائرة

السادسة ،علي شمطوط  -الدائرة السادسة ،فاضل

الدائرة التاسعة ،كاظم العويناتي  -الدائرة التاسعة،

الثانية ،حسين العويناتي  -الدائرة الخامسة ،حسين

حبيب  -الدائرة السابعة ،يوسف الماجد  -الدائرة

سعد عبدهللا  -الدائرة العاشرة ،علي عيسى  -الدائرة

االسكافي  -الدائرة الخامسة ،نادر عبداالمام  -الدائرة

السابعة ،نادر هاشم  -الدائرة السابعة ،جعفر ضيف -

العاشرة.

“السيستم داون” بلجنة العاصمة بعد فتح أبوابها

شاشة عرض كشف المترشحين رسميا

مترشح أولى العاصمة مراد علي سيطعن ضد منافسيه العسومي وصليبيخ

لجنة العاصمة تراجع مع بعض المترشحين

شمطوط مرفوض من الترشح بالدائرة الجديدة

المترشح حسين اإلسكافي يستمع لسبب رفض ترشحه

فاضل حبيب أول المراجعين سبب إسقاط اسمه من الترشح

مترشح ثانية العاصمة فيصل بن رجب لم يدرج اسمه

محافـظـة المـحـرق

المرفوضون من

الترشح بالمحرق:

نيابي :شموخ صليبيخ  -الدائرة األولى ،أسامة المال -

الدائرة السادسة ،حسين النصوح  -الدائرة السادسة،

بل���دي :عبدهللا الهرمس  -الدائرة الثالثة ،علي حس���ن

الدائرة الثالثة ،محمد العرادي  -الدائرة الثالثة ،احمد

ميرفت جناحي  -الدائرة السادس���ة ،عبدهللا العريس

الساعي  -الدائرة الخامسة.

عبدالمل���ك  -الدائرة الخامس���ة ،حس���ن علي عبدهللا -

 -الدائرة السادسة ،جعفر المطوع  -الدائرة السادسة

هل تتذكرون من صلى االستخارة؟ ..اسمه موجود

اسم النصوح موجود عن دائرة سماهيج والدير البلدية

لبنى الحسن بلجنة المحرق

محمد حسن العرادي سقط اسمه عن ثالثة المحرق

تصريح لرئيس لجنة المحرق

راشد البنزايد يطمئن الدراج اسمه رسميا عن سابعة المحرق

ميرفت جناحي تطعن لعدم إدراج اسمها بكشف المترشحين عن دائرة الدير

تغريد موجودة بكشف الناخبين

سلفي بين السماهيجي وخيامي
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لجنة الشمالية
صورة فريق
البحرين

الثالثاء

المحافظة الشمالية

المرفوضون من

الترشح بالشمالية

مترشح نيابي
مترشح بلدي
 23أكتوبر 2018
 14صفر 1440

نيابي:حس���ين محمد حبيب  -األولى ،فاضل القش���عمي  -األولى،

السابعة ،يوسف البوري  -السابعة ،علي شهاب ،عبدالواحد فردان

السادس���ة ،رض���ا محم���د حبي���ب  -الس���ابعة ،حس���ن عب���دهللا مدن

حسين الحمر  -الثانية ،يوسف العصفور  -الثانية ،خليفة الحايكي

 -الثامنة ،حس���ن علي النصر  -التاسعة ،جعفر الحميري  -الحادية

 -الس���ابعة ،خالد بورش���يد  -الثامنة ،حس���ين بوش���اكر  -التاس���عة،

 -الرابع���ة ،محمد س���عيد العرادي  -الرابعة ،نبي���ل إبراهيم الملك -

عشرة ،جعفر مدن  -الحادية عشرة.

ناجح عبيد  -العاش���رة ،حمد حسين علي  -العاشرة ،خالد الزباري
 -العاش���رة ،عبدالرحم���ن النوب���ي -الحادي���ة عش���رة ،خال���د س���عد -

الخامس���ة ،طارق الفرساني  -الخامس���ة ،فالح الحداد  -السادسة،
إبراهيم بحر  -السادس���ة ،مهدي إبراهيم علي  -السادسة ،عبدهللا

بل���دي :محمد المتروك  -الثانية ،حس���ن عواج���ي  -الرابعة ،محمد

الحادية عش���رة ،عبدهللا بويعقوب  -الحادية عشرة ،علي جناحي

عاش���ور  -السادس���ة ،مجيد صالح  -السادس���ة ،محمد البحراني -

الدوس���ري  -الرابع���ة ،ص�ل�اح حس���ين  -الرابع���ة ،حس���ين العال���ي -

 -الثانية عشرة ،جمال يوسف  -الثانية عشرة.

حضور واسع من المرفوض ترشحهم وآخرين ليتسلموا جدول الناخبين

ابتسامة الثقة

خالد المناصير يؤرشف ادراج اسمه وصورته بكشف المترشحين

مترشح بوري شهاب يراجع لجنة الشمالية

رئيس اللجنة مع عدد من المترشحين

اسمي موجود

اسم فتحي علوي مترشح بوري موجود

القبيسي يراجع وجوده من ضمن المترشحين

محمد العرادي يراجع سبب رفضه

مواقــف وفعالـيــات
شراء األصوات

 4مرفوضين من
الترشح بالجنوبية

 -أولى الجنوبية :جميل يوسف  -أولى الجنوبية :جمال كمال  -ثانية الجنوبية :أسامة جاسم  -خامسة الجنوبية :عبدالرحمن جمعة

بوفرسن :نحو برلمان مؤثر

ق���ال النائب ع���ن أولى المحرق علي بوفرس���ن إن مس���يرة

ً
موضحا أن الكم الكبير
خدم���ة البحرين وأهلها لن تتوقف،

من التش���ريعات ،واألس���ئلة ،والمقترحات واالس���تجوابات

استجابة المطوع

الت���ي تقدم بها خ�ل�ال الفصل التش���ريعي الماضي ،تعكس
نض���ج التجرب���ة الديمقراطي���ة ،واهتمام���ه العمي���ق بتلبي���ة

احتياجات الناس.

وبين بوفرسن أنه سيتابع ،حال فوزه بفترة انتخاب ثانية،
ّ

أه���م المش���اريع العالقة التي ته���م أهالي البس���يتين ومنها:
إنش���اء مدرس���ة إعدادية للبنين ،ومرفأ للصيادين والهواة،
ومتابعة تطوير ساحل وشاطئ البسيتين ،ومتابعة إنشاء

فرع لجامعة البحرين بالمحرق.

ّ
نظم مجلس هش���ام ربيع���ة محاضرة لعض���و مركز الملك

حمد العالمي للتعايش الس���لمي ص�ل�اح الجودر محاضرة

بعن���وان “الهوية الوطنية وانعكاس���اتها على أداء مجلس
النواب القادم”.

أكد المترشح لالنتخابات النيابية عن الدائرة التاسعة

مديرة :سأدعم رياض األطفال

وتط���رّ ق الجودر إلى معاول ه���دم الهوية الوطنية خالل

أش���ارت المترشحة عن سادسة المحرق منى الحايكي إلى

بالمحافظ���ة الجنوبي���ة ن���وار المط���وع أن ممثل جاللة

أن برنامجه���ا االنتخاب���ي س���يركز على المحور التش���ريعي

المل���ك لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س

والتوازن االقتصادي وجوانب المعيشة التي تهم المواطن
كالسكن والتعليم وغيره.

االنتخاب���ات وأولها عملية ش���راء األصوات وهي الصوت

وأردف “كون���ي مديرة أح���د رياض األطفال س���أعمل على

النشاز الذي يفسد الهوية الوطنية.

رف���ع مس���توى دعم العمال���ة في رياض األطف���ال من خالل

وأضاف “إننا س���نرى ش���عارات مس���مومة تضرب الوحدة

العمل على إيصال حقوقهم وغيرها”.

الوطني���ة كدخ���ول جمعي���ات سياس���ية ذات ل���ون واح���د

وقال���ت “نحن ال نلوم أحدا عل���ى أداء مجلس النواب ،وإن

باالنتخاب���ات ،وهذه الجمعيات ال تخدم لألس���ف تجربتنا

بعضنا يكمل بعضا”.

البرلمانية ،حيث س���يكون في البرلمان اصطفاف طائفي
بغيض تمامً ا كما حدث في استحقاقات سابقة”.

العالي :إحياء “اآليلة”

المجلس األعلى للش���باب والرياضة سمو الشيخ ناصر
ب���ن حم���د هو ق���دوة للش���باب ف���ي تحقي���ق اإلنجازات
عالي���ا ،ل���ذا ق���رّ ر
والح���رص عل���ى رف���ع اس���م المملك���ة
ً
أن يك���ون ش���عار حملت���ه االنتخابي���ة ه���و “اس���تجابة”؛
القتناع���ه بأن مبادرة س���موه ال يج���ب أن تقتصر على
مضم���ار الرياض���ة وقطاع الش���باب ،وأنه ح���ان الوقت
للش���باب أن يلب���وا ن���داء الواجب من خالل المش���اركة
الفعالة في خدمة الوطن.

عب���ر المترش���ح ع���ن تاس���عة الش���مالية عب���دهللا العالي عن
طموحه في إعادة إحياء مشروع البيوت اآليلة للسقوط،
الذي شكل ميزة فريدة لمملكة البحرين.
ولف���ت إل���ى س���عيه لتصحي���ح المس���ار النياب���ي بالش���كل
ال���ذي يخل���ق بيئ���ة عم���ل برلمانية مالئم���ة ،وإع���ادة إحياء
االس���تجواب دون وض���ع العراقي���ل الت���ي وضعه���ا برلم���ان
.2014
وأك���د أن���ه س���يعمل كذل���ك عل���ى ط���رح ومعالج���ة القضايا
والملفات التي تؤرق الناس ،وعلى رأس���ها ملفات اإلسكان
والمعيشة.

محاسب الجيش

أعل���ن أحم���د خليفة ترش���حه ع���ن المقع���د البل���دي بالدائرة

الثامنة بالمحافظة الشمالية (مدينة حمد).

وق���ال إن���ه م���ن رواد العم���ل التطوع���ي ف���ي الدائ���رة ول���ه

مساهمات في العمل الخيري.

وع���ن س���يرته الذاتي���ة ،لفت إل���ى أنه عم���ل محاس��� ًبا بقوة

الدفاع ،وسبق له العمل ببنك البحرين والكويت والمطار.

وأضاف :ما جعلني أفكر في الترش���ح خدمتي وانخراطي
بالكش���افة وجوال���ة البحري���ن وعملت في خدم���ة الحجاج

قرابة  25سنة .وذكر أنه سيعمل على إيجاد حلول لمشكلة

مواق���ف الس���يارات ،وخطة ش���املة لتطوير س���وق واقف،

وتطوير مركز شباب مدينة حمد.

الثالثاء
 23أكتوبر 2018
 14صفر 1440

08

local@albiladpress.com

القائد العام :درع الجزيرة” يرسخ الوحدة

ال���ع�ل�اق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ش��ه��د ت���ط���ورا ع��ل��ى ال����دوام

الرفاع  -قوة الدفاع

اس���تقبل القائ���د الع���ام لق���وة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحم���د آل خليفة في مكتب���ه بالقيادة العامة صب���اح أمس ،قائد ق���وات درع الجزيرة

الكحة في
وزارة الصحة

سيد ضياء الموسوي

Û Ûوزارة الصح���ة من الوزارات التي تحتاج إل���ى تفكيك ثم إعادة تركيب على طريقة
منهج الفيلس���وف الفرنس���ي مشيل فوكو .فالصحة تحتاج إلى صحة ،وهذه الوزارة

ش���بيهة ب���وزارة العم���ل ،فهي تحتاج إلى رجي���م في التصريح���ات ،ورائحة األخطاء

تزك���م األن���وف .وزارة كلما تض���خ لها الدولة أمواال ضخمة إلعادة ترتيب سياس���اتها
وإداراتها تجدها تزداد ثقوبا وشقوقا.

المش���تركة الل���واء الرك���ن عبدالعزيز البلوي ،بحضور رئيس هيئ���ة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي .وخالل اللقاء رحب القائ���د العام لقوة دفاع البحرين بقائد
قوات درع الجزيرة المش���تركة ،مش���يدا بالجهود الطيبة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المش���تركة في ترس���يخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
حض���ر اللقاء مدي���ر دي���وان القيادة

وخ�ل�ال اللق���اء ّ
رح���ب القائ���د العام

العام���ة الل���واء الركن حس���ن محمد

لق���وة دف���اع البحري���ن بس���فير

سعد ،ومساعد رئيس هيئة األركان
لإلم���داد والتموي���ن الل���واء الرك���ن
بحري يوسف مال هللا.

عالقات متطورة

Û Ûنق���ص ف���ي األدوية بش���كل ح���اد ،والحظ���ت مواطني���ن كثر يش���كون م���ن نقص في

اس���تقبل القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع

الس���بب في ذلك ،هل هو بس���بب “ليك” في المناقصات ،أو هناك فس���اد أم تسيب أو

البحري���ن في مكتبه بالقيادة العامة

األدوي���ة ،وأحيان���ا انعدام لعقاقير مهم���ة ألمراض خطيرة ومزمنة ول�ل�آن ال نعلم ما

سوء إدارة أم أن هناك “تعويذة” مسربة من ورقة مشيطنة؟

Û Ûال أح���د يعل���م ،لكن ال���ذي نعلمه أن الوزارة كما هي وزارة العم���ل والكهرباء والتجارة
بحاجة إلى إعادة نظر وإعادة ترتيب الثقوب ومعالجة أعراض الطفح والبثور الذي
بدأ يظهر على هيئة قيح إداري على جسد هذه الوزارات.

جمهوري���ة اليمن الش���قيقة ،مش���ي ً
دا

بعمق العالقات القائمة بين البلدين
الش���قيقين ،الت���ي تش���هد عل���ى
ال���دوام تط���ورً ا وتقدمً ا في مختلف
المجاالت.
» »حضر اللقاء مدير ديوان القيادة
العامة اللواء الركن حسن

محمد سعد ،ومساعد رئيس

صب���اح أم���س ،س���فير جمهوري���ة

هيئة األركان لإلمداد والتموين

األحمدي.

مال الله.

اليم���ن الش���قيقة ل���دى المملكة علي

اللواء الركن بحري يوسف أحمد

خالل االستقبال

Û Ûال نعل���م أين هي وزيرة الصحة من مش���كلة األدوية؟ أين دوره���ا؟ لماذا تصريحاتها
في الصحافة أقوى من أدويتها وعقاقيرها الغائبة في صيدليات مراكزها الصحية؟

Û Ûطبع���ا مجم���ع الس���لمانية الطبي يعاني من ش���حوم زائدة ف���ي بيروقراطية اإلدارات
ويعاني من شيخوخة في طبيعة إدارة المستشفى رغم امتالكه كوكبة من األطباء
البحرينيين األكفاء الذين يمتلكون قدرة فائقة في العالج وخبرة واسعة لدرجة أن

الكثير من المواطنين يشهدون أن بعض أقسام المجمع أكثر كفاءة من مستشفيات
خاصة تعاني من جنونية األس���عار ،لكن المش���كلة في الس���لمانية أن رواتب األطباء
تعان���ي م���ن أنيميا حادة وتحت���اج إلى فيتامينات تقوية ،فرات���ب الطبيب البحريني
يعاني من لين عظام.

Û Ûأقول لوزيرة الصحة :ما قصة هذه األدوية؟ ولماذا ش���حيحة؟ وهل قس���م الطوارئ
أصبح “فيرس���ت كالس” أم الزال يش���به س���وق الحراج من صغر المس���افة ،وصوت
الميكرف���ون العال���ي ،وش���ح الكراس���ي؟ وم���اذا فعلت���م بالنس���بة لتق���ص األس���رة في

المستش���فى؟ فق���د يأت���ي يوم حتى الكحة ف���ي وزارة الصحة تحت���اج إلى دواء وال
دواء .يقول نزار قباني :تعب الكالم من الكالم!

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

مـــــراد بضيافــــــة “األركـــــان”

الرفاغ  -قوة الدفاع

اس���تقبل رئي���س هيئ���ة األركان الفري���ق

القيادة العامة صباح أمس عضو مجلس

الركن ذياب بن صقر النعيمي بمكتبه في

النواب عبدالحليم مراد.

توحيد المفاهيم وصوال للتكامل العسكري

اس���ت���م���رار ف���ع���ال���ي���ات ت���م���ري���ن “ج���س���ر  ”19ل���ل���ي���وم ال��ث��ان��ي

الرفاع  -قوة الدفاع

تتواص���ل فعالي���ات المرحل���ة الثاني���ة من

تنفيذه ما وصل إليه التنس���يق المش���ترك

مجريات التمرين البحري المشترك (جسر

بي���ن س�ل�اح البحري���ة الملك���ي البحرين���ي

 )19ال���ذي انطلق���ت فعاليت���ه أمس األول،

والق���وات البحري���ة الملكي���ة الس���عودية،

بمشاركة سالح البحرية الملكي البحريني

وتش���مل فعاليات التمرين تنفيذ عدد من

واألس���طول الش���رقي التاب���ع للق���وات

التماري���ن الت���ي تهدف لتوحي���د المفاهيم

البحري���ة الملكي���ة الس���عودية ،وقد بدأت

وتب���ادل الخبرات والتدري���ب على أحدث

الق���وات المش���اركة ف���ي التمري���ن بتنفي���ذ

األنظم���ة ،وذل���ك وصوال لمرحل���ة التكامل

بتطبي���ق كاف���ة اإلج���راءات والعملي���ات

على الصعيد العسكري البحري.

القيادية والقتالية بأوقات قياس���ية ،وتم

ومن جانبه ،ذكر قائد إحدى سفن القوات

تنفي���ذ الواجبات المطلوب���ة بمهارة عالية،

البحري���ة الملكي���ة الس���عودية المش���اركة:

واتس���مت مختل���ف التطبيق���ات بالتوافق

يه���دف التمرين البحري المش���ترك “جس���ر

والتجانس وروح العمل المشترك الموحد.

”19؛ لتحقيق مس���توى عال م���ن التنظيم

وتح���دث قائد التمرين البحري المش���ترك

والتنسيق وتوحيد المفاهيم بين القوات

“جس���ر  ،”19قائ�ل�ا :يأت���ي تنفي���ذ التمرين

المش���اركة في���ه ،وكما يس���اهم ف���ي تعزيز

ف���ي إط���ار تقوي���ة التع���اون والتنس���يق

الق���درات القتالي���ة ورف���ع مس���توى األداء

العس���كري المش���ترك بي���ن ق���وة دف���اع

االحتراف���ي والعمليات���ي بي���ن الق���وات

البحري���ن والق���وات المس���لحة بالممكل���ة

البحري���ة الملكي���ة الس���عودية وس�ل�اح

العربية السعودية الشقيقة ،حيث تجسد

البحرية الملكي البحريني.

قائد التمرين البحري المشترك (جسر )19

قائد إحدى السفن السعودي المشاركة في تمرين جسر 19

سـالح الجــو الملكــي يثبت مــدى جاهزيتــه واستعــداده

األج������������واء ال�����م�����اط�����رة ل�����م ت���م���ن���ع ه�����دي�����ر ال�����ط�����ائ�����رات ال���م���ق���ات���ل���ة

الرفاع  -قوة الدفاع

رغ���م هط���ول األمطار وش���دة األج���واء ،تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات التمرين الجوي المش���ترك “الربط األساس���ي  ”2018الذي ينفذه س�ل�اح الجو الملكي البحريني
بمش���اركة  9دول ش���قيقة وصديق���ة ،وه���ي القوات الجوية الملكية الس���عودية والقوات الجوي���ة اإلماراتية ،باإلضافة إلى القوات الجوية الس���لطانية العماني���ة والقوات الجوية
الكويتية وسالح الجو الملكي األردني والقوات الجوية المصرية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الباكستانية بصفة مراقبين.
وقد بدأت القوات الجوية المشاركة في التمرين

ويعد تمرين الربط األساس���ي من أهم التمارين

في تنفيذ عدد من التطبيقات الجوية التعبوية

ً
تس���ليحا وتدري ًبا ويزداد
أفضل القوات الجوية

س�ل�اح الج���و الملك���ي البحرين���ي وه���و يحظ���ى

الجوي���ة التي تنف���ذ على مس���توى المنطقة من

قوة وعلوًّ ا يومً ا بعد يوم.

باهتم���ام كبي���ر م���ن ل���دن عاه���ل الب�ل�اد صاحب

حي���ث ع���دد المش���اركين وأح���دث الطائ���رات
المقاتل���ة ،الت���ي ُتعط���ى أهمية خاصة

وعلى الرغم من األجواء الماطرة التي تشهدها

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنطق���ة فإن ذلك لم يمنع هدي���ر الطائرات من

وأض���اف :البداي���ات األول���ى له���ذا التمرين تعود

لدوره���ا الفاع���ل في رفع مس���توى

تجانس���ا أخويًّا
التحلي���ق ف���ي األعالي محقق���ة
ً

ثنائيا بين
لع���ام 1988م ،وبدايت���ه كانت تمرينً���ا
ًّ

الكف���اءة العس���كرية وتعزي���ز

غير مس���بوق ف���ي العملي���ات الجوي���ة الدفاعية

س�ل�اح الجو الملكي البحريني والقوات الجوية

الجاهزي���ة القتالي���ة لس�ل�اح الجو

لتش���مل صقل المهارات القيادية لمراكز القيادة

األميركي���ة وبعده���ا زاد عدد المش���اركين ،حيث

الملك���ي البحرين���ي م���ن خ�ل�ال

والس���يطرة م���ن جه���ة ،ورف���ع جاهزي���ة القوات

يه���دف التمري���ن إل���ى تعزي���ز الق���درات الجوية

المشاركة من جهة أخرى.

والتع���اون العس���كري بي���ن ال���دول الش���قيقة

كافة مجاالت العمليات القتالية واإلس���ناد

وح���ول هذا التمرين ،قال قائ���د التمرين الجوي

والصديق���ة والعمل على التعاون المتواصل في

المتقدمة في مجال العمليات الدفاعية الجوية
المش���تركة ،كم���ا ج���رى تنفي���ذ عمليات
القي���ادة والس���يطرة ف���ي المج���ال
الحي���وي لمناط���ق تنفي���ذ التمرين
وت���م تفعي���ل أس���لوب الدفاع���ات
الجوي���ة وكل ذل���ك ق���د عك���س
المس���توى العال���ي والمتق���دم ف���ي
تنفي���ذ الخط���ة الموضوع���ة للتمري���ن،
كم���ا بين عن مدى جاهزية س�ل�اح الجو الملكي
البحريني واستعداده التام لكافة الواجبات.

وأردف أن اإلع���داد لمثل ه���ذه التمارين الكبيرة

س�ل�اح الجو الملكي األردني :نحرص في سالح

الحجم يحتاج إلى تجهيز وإعداد مس���بق يصل

الجو الملكي األردني على المش���اركة في تمرين

خصوصا
ً
ف���ي أحي���ان كثي���رة إلى س���نة كامل���ة،

الربط األساس���ي لما ل���ه من فائ���دة على تطوير

اللوجستي لسالح الجو الملكي البحريني الذي

المشترك “الربط األساسي  :”2018يعتبر تمرين

تطوي���ر القدرات القتالية وتدريب الضباط على

وأن ه���ذا التمري���ن يتمي���ز بم���رور  30عامً ا على

العمل المش���ترك بين أس���لحتنا الجوي���ة ويعتبر

أصب���ح ق���وة جوية حديث���ة وعصري���ة تضاهي

انطالقه.

التمرين من التمارين المتميزة من حيث اإلدارة

الربط األساس���ي من أهم التمارين التي يجريها

أساليب القيادة والسيطرة.

وم���ن جهت���ه ،ق���ال أح���د الضب���اط الطيارين من

وطبيعة المهام الجوية التي تتعامل معها.

تب���ادل الخب���رات والمه���ارات ف���ي

“العلوم التطبيقية” تحتفل بالفوج الـ 11غ ًدا
العكر  -جامعة العلوم التطبيقية

تحتفل جامعة العلوم التطبيقية بتخريج
الف���وج الح���ادي عش���ر م���ن طلبته���ا غ��� ًدا

على التميز في العمل وقيادة المستقبل.

(األربع���اء) في حفل تقيمه بفندق الخليج

وأض���اف أن الجامعة أخ���ذت على عاتقها

برعاي���ة رئي���س مجل���س اإلدارة الوجي���ه

إع���داد الك���وادر البش���رية المؤهلة لخدمة

سمير ناس.

مواصلة التنسيق الدبلوماسي مع اإلمارات
المنامة  -وزارة الخارجية

اس����تقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

المتح����دة الش����قيقة ،والت����ي تس����تند إل����ى

أنور قرقاش س����فير مملكة البحرين لدى

أس����س م����ن االحت����رام ورواب����ط تاريخية

دول����ة اإلمارات العربية المتحدة الش����يخ

وطي����دة والتنس����يق المش����ترك على كافة

خالد بن عبدهللا آل خليفة.

األصعدة.

وخ��ل�ال اللق����اء ،أك����د الش����يخ خال����د ب����ن

وج����رى خ��ل�ال اللق����اء بح����ث ع����دد م����ن

عب����دهللا آل خليف����ة على عم����ق العالقات

القضاي����ا ذات االهتم����ام المش����ترك بي����ن

األخوي����ة الراس����خة الت����ي ترب����ط بي����ن

البلدين الشقيقين والتأكيد على مواصلة

مملكة البحري����ن ودولة اإلمارات العربية

التنسيق المشترك تجاه كافة القضايا.

المبذول���ة لبن���اء جي���ل من الش���باب القادر

وطنه���ا ،بم���ا يحق���ق التنمي���ة الوطني���ة

ّ
ووج���ه رئي���س الجامع���ة غس���ان ع���واد
ش���كره إل���ى رئي���س مجل���س اإلدارة على

تماش���يا م���ع رؤي���ة عاه���ل البالد
الش���املة
ً
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى

تكرمه برعاية الحفل ،معربًا عن س���عادته

آل خليف���ة وتوجيهات جاللته المس���تمرة

باحتف���ال الجامع���ة بتخري���ج كوكب���ة من

لتطوي���ر التعلي���م العال���ي والرق���ي ب���ه

الطلب���ة المتميزي���ن ه���م ثم���رة الجه���ود

انسجامً ا مع الرؤية الحضارية للمملكة.

تقدير إيطالي للمبادرات الملكية
ضاحية السيف  -المؤسسة الخيرية الملكية

رف���ع ممثل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية

لأليت���ام خي���ر دلي���ل عل���ى نج���اح مب���ادرة

وش���ؤون الش���باب رئي���س مجل���س أمن���اء

جالل���ة الملك الخيرية .جاء ذلك بمناس���بة

المؤسس���ة الخيرية الملكية س���مو الش���يخ

زي���ارة وف���د إيطال���ي للمؤسس���ة لتقدي���م

ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة خالص ش���كره

الش���كر لجالل���ة الملك لتقديمه كرس���يا في

وتقدي���ره إلى عاهل البالد صاحب الجاللة

مج���ال العل���وم اإلنس���انية بجامع���ة روم���ا.

المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة عل���ى

وأثن���ى الوف���د عل���ى جه���ود جالل���ة المل���ك

رعايت���ه واهتمام���ه بالمواط���ن ف���ي جميع

الخيري���ة واإلنس���انية واهتم���ام جاللت���ه

المجاالت ،خصوصا في التعليم والصحة.

بالشأن اإلنساني في مجال التعليم ،والتي

وبين سموه أن التجربة الناجحة للمؤسسة

ترجمه���ا ف���ي مبادرت���ه بتخصيص كرس���ي

باالهتم���ام بالقدرات والمواه���ب التعليمية

للعلوم اإلنسانية في جامعة روما.

تجديد “الفرز البريدي” بعد  40سنة على استخدامه

09

local@albiladpress.com

ال��م��ب��ن��ى بكلفة  2.5م��ل��ي��ون دي��ن��ار وم��ج��ه��ز ب��م��واص��ف��ات عالمية

المنامة – وزارة األشغال وشؤون البلديات

بائعة الورد...
تشعل وسائل
التواصل

قام وزير األش���غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ووزير
المواصالت واالتصاالت كمال أحمد بجولة تفقدية لموقع مشروع مبنى مكتب
الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية في الحد الذي انتهت وزارة األشغال مؤخرا
من إنشائه لمالك المشروع وزارة المواصالت واالتصاالت.
وبهذه المناسبة ،صرح الوزير كمال بن

يذك���ر أن وزارة األش���غال وش���ؤون

أحمد قائ�ل�ا“ :إن مش���روع مجمع الفرز

البلدي���ات أش���رفت عل���ى تنفي���ذ مبنى

البريدي يعتبر المركز الرئيس للعمليات

مركز الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية

البريدي���ة ف���ي مملكة البحري���ن ،والذي

بميناء خليفة بن س���لمان بالحد لصالح

يت���م فيه ف���رز جمي���ع البعائ���ث الواردة

وزارة المواص�ل�ات واالتصاالت ،والذي

والصادرة من المملكة ،حيث إن المبني

يهدف إل���ى تقديم الخدم���ات المتعلقة

الحالي قد تم استخدامه ألكثر من 40

باس���تقبال وف���رز البري���د والط���رود

س���نة ،وعلي���ه كان م���ن الض���روري بناء

البريدية وإجراءات الجمارك المتعلقة

مبن���ى جدي���د ت���م تجهي���زه بمواصفات

بها.

ومعايي���ر االتح���اد البري���دي العالم���ي
إل���ى جان���ب متطلب���ات اإلدارة العام���ة
للجم���ارك ووف���ق أح���دث التقنيات مما
سيسهم في تعزيز الخدمات.

الثالثاء
 23أكتوبر 2018
 14صفر 1440

د .معصومة عبدالرحيم

ُ
قم���ت ببيع الورد ،الس���يما ال���ورد المحم���دي ،ومعه قصب الس���كر ،إذ
ف���ي طفولت���ي،
كانت س���نوات عمري األولى هي األحلى .تعلمت فيها الكثير فيها ،منها حب الناس،
والتعامل معهم ،وظهرت بوادر شخصية قيادية لدي ،وال أخجل من قول ذلك أبدا،
بل زادني شرفا ،وأنا اآلن أول طبيبة بحرينية استشارية وترأس وحدة المخدرات
والكح���ول ،وه���ي م���ن أصعب وأخط���ر الوحدات .وأس���تاذ ف���ي جامعتين وس���فيرة
السالم في الوطن العربي ،وافتخر أنني امرأة بحرينية.
وق���د أثي���رت لدى الكثير من التس���اؤالت ،هل يح���ق ألي أحد االنتق���اص من قدرات
الشباب البحريني وإبداعاتهم الذي يعطي ويعمل ويتعلم رغم كل التحديات؟
وزيرا األشغال والمواصالت في جولة تفقدية لموقع المشروع

» »صرح وزير األشغال بأن المشروع تمت ترسيته من جانب مجلس المناقصات والمزايدات على أسيري للمقاوالت
بكلفة مليونين و 568ألفا و 800دينار ،وخصصت الحكومة قطعة أرض تبلغ مساحتها  10آالف و 907أمتار مربع إلنشاء
مبنى مركز الفرز البريدي ،وتم البناء على مساحة  4آالف و 190مترا مربعا.

حكومتنا الرش���يدة دائما تثني وتش���جع وتحفز ،وها هو ذا على س���بيل المثال أمير
الش���باب الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة يذهب بنفس���ه إلى ش���باب البحرين وال
يكت���رث للمخاطر ،ويلتقي الش���باب والطلب���ة والرياضيين محفزا ومش���جعا وداعما
كبيرا لهم.
نح���ن نس���تلهم م���ن قيادتن���ا الرش���يدة حكمتهم ،فهل نرض���ى أن نقلل من ش���أن أحد
ينتمي إلى الش���باب البحريني؟ الش���باب البحريني الذي أينم���ا حل يالقي الترحيب
س���واء ف���ي الوطن العرب���ي أو األوروبي أو الش���رقي ،فق���د أثبت الش���عب البحريني
جدارت���ه بأخالق���ه وعلم���ه وثقافته ،ونال احت���رام اآلخرين بكافة ملله���م ومذاهبهم

القرارات الحكومية تلبي حاجة السوق من األسماك

الصيادون يشيدون بتنظيم الصيد وتشجيع االستثمار في مجال االستزراع

المنامة  -بنا

أشاد صيادون وبحارة بموافقة مجلس الوزراء أمس على عدد من اإلجراءات الهادفة
إلى تنظيم المصائد السمكية وخفض مستويات جهد الصيد في البيئة البحرية وتطوير
وتنمي���ة الث���روة البحرية عب���ر مجموعة من اإلج���راءات والقرارات التنفيذي���ة للحيلولة
دون تدهور المخزون الس���مكي بشكل أكبر بسبب اس���تنزافه بالصيد الجائر.كما أشادوا
ف���ي تصريحات لوكالة أنب���اء البحرين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التوس���ع في
ً
ً
ً
وغذائيا.
اقتصاديا
موردا
مجال االستزراع السمكي وتشجيع االستثمار فيه باعتباره
وأش���اد حس���ن جناحي وهو بح���ار متمرس

الرئيس���ة لذل���ك بع���ض ممارس���ات الصي���د

لمهنة الصيد منذ س���نوات طويلة ،بقرارات

الجائ���ر ،حي���ث يوجد ما يق���ارب من 1600

مجل���س ال���وزراء للحف���اظ عل���ى الث���روة

رخصة صيد في البحرين وهذا العدد كبير

السمكية والبيئة البحرية وأكد أنها قرارات

ج���دا بالنس���بة للمس���احة البحري���ة للمملكة،

مهمة جدا وضرورية للحفاظ على ما تبقي

كما يعتمد بعض الصيادين في صيده على

م���ن مخ���زون س���مكي وث���روة بحري���ة ف���ي

ط���رق تؤدي إلى تدمير البيئة البحرية مثل

البحرين.

ش���باك الجر القابع���ة لصيد الروبيان وهو ما

وق���ال جناح���ي إن أهمية ق���رارات مجلس

يسمي ب”الكراف”.

ال���وزراء تأتي في ظل انخف���اض المخزون

م���ن جهت���ه أش���اد البح���ار محم���د المحمود

الس���مكي ف���ي البحري���ن وارتف���اع أس���عار

ال���ذي يمتهن الصيد بش���كل يومي بقرارات

الس���مك بش���كل ملح���وظ وم���ن األس���باب

مجلس الوزراء لتنظيم المصائد الس���مكية

وأديانه���م بأن���ه م���ن أرقى ش���عوب العالم ،وهذه حقيق���ة يراها الجمي���ع ألي بحريني
سافر في الخارج لطلب العلم أو العالج أو السياحة.
العم���ل الش���ريف لم ولن يك���ون عارا أبدا ،طالم���ا بعرق الجبين ،ومثال على الش���باب
الذي ابتدأ من الصفر وأثبت جدارته السيد عبدالمنعم الذي ابتدأها بغسل السيارات
في منزله ،واآلن وظف معه شبابا بحرينيين لتكون له مغسلة السيارات الخاصة به
وبنجاح ،مثال آخر فالمرزي الذي لم يخزه أن يكون س���ماكا وبحارا يترزق ليتحفنا
بعطائ���ه وحبه وش���غفه لعمل���ه ،ويكون مث���اال جميال للش���باب البحرين���ي الذي يعمل
بشرف وإخالص.
والكثي���رون الكثي���رون من أبناء هذا الوط���ن الذين يعملون في كاف���ة المهن ،ونحن
مخز وال هو عار؛ ألن العمل شريف .إنما
نقول لهم جميعا إننا فخورون بهم ،فال هو
ٍ

وتطوي���ر وتنمي���ة الث���روة البحري���ة ،مؤكدا

القرارات س���تصب في مصلح���ة الصيادين

الدناءة هو أكل الحرام والسرقة أو اإلتجار بالمخدرات.

أن تنظي���م عملي���ة الصيد ه���ي مطلب مهم

البحرينيين وستحد بشكل كبير من الصيد

رس���الة أخي���رة أقولها للجميع بأن الش���باب البحريني ليس ق���ادرا على العطاء فقط،

للصيادي���ن ومرت���ادي البح���ر ف���ي مملك���ة

الجائ���ر ال���ذي أدي إلى انخف���اض المخزون

البحرين نظرا النخفاض المخزون السمكي

الس���مكي وقلة المعروض من األس���ماك في

في اآلونة األخيرة.

السوق المحلي.

وأش���اد البح���ار عيس���ي عل���ي ،ال���ذي يمتهن

م���ن جانب���ه أش���اد البح���ار جاس���م يعق���وب

الصي���د من���ذ س���نوات طويل���ة ،بق���رارات

البنك���ي المتم���رس لمهن���ة الصي���د بالمحرق

مجل���س ال���وزراء الي���وم للحف���اظ عل���ى

بق���رارات مجلس الوزراء وأكد أنها س���تحد

الثروة الس���مكية والبيئة البحرية ،وأكد أن

بش���كل كبي���ر م���ن الصي���د الجائ���ر وس���تمنع

القرارات س���تحد من الصي���د الجائر الذي ال

تهري���ب األس���ماك بش���كل غير قانون���ي الى

يس���اعد على نمو األس���ماك وزيادتها مؤكدا

الخارج مما س���يكون له اث���ره اإليجابي في

أن الق���رارات المهم���ة ستس���هم ف���ي وق���ف

زي���ادة مخ���زون الث���روة الس���مكية وزي���ادة

استنزاف الثروة البحرية وزيادة المخزون

المعروض من األسماك في السوق المحلي.

السمكي.

كم���ا أش���اد البنك���ي بق���رار مجلس ال���وزراء

م���ن جهت���ه أك���د البح���ار المحت���رف جاس���م

بالتوجه إلى التوس���ع في مجال االستزراع

فالم���رزي أهمي���ة الق���رارات الت���ي اتخذه���ا

الس���مكي مما سيس���هم ف���ي زي���ادة اإلنتاج

مجلس ال���وزراء اليوم للحفاظ على الثروة

السمكي بكميات وفيرة تسد حاجة السوق

الس���مكية والبيئ���ة البحري���ة وق���ال ان هذه

المحلي.

ب���ل وقادر عل���ى تحويل التحديات إلى فرص تحقق له النج���اح .فخورون جدا بكم
أيها الشباب البحريني.

إنقاذ  8بحارة بعد انقالب قاربين
المنامة  -وزارة الداخلية

ص���رح آم���ر قاع���دة خف���ر الس���واحل

قامت بتكثيف جهودها ونشر الدوريات

بالمحرق ،بأن الدوريات البحرية تمكنت

البحري���ة ف���ي ظ���ل م���ا تش���هده البحرين

م���ن إنقاذ  8بحارة بع���د انقالب القاربين

م���ن ظروف جوي���ة متقلب���ة ،موضحا أن

اللذي���ن كان���ا يقالنه���م في ع���رض البحر،

الدوري���ات تمكن���ت م���ن رص���د القاربي���ن

فيم���ا تش���ير المعلوم���ات إل���ى أن الحالة

المذكوري���ن بالق���رب م���ن س���احل أمواج

الصحية للبحارة الثمانية مستقرة.

وقطع���ة ج���رادة ،وإنق���اذ البح���ارة الذين

وأوض���ح أن قي���ادة خف���ر الس���واحل،

كانوا على متنهما.

فريق طوارئ استعدادً ا لألمطار

“األشغال” :ضمان سالمة الطرق وانسيابية حركة المرور

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال���ت وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط العمران���ي إن فريق طوارئ األمطار موجود عند الش���وارع الرئيس���ة
ترقبا لس���قوط األمطار حس���ب ما أدلت به إدارة األرصاد الجوية بوزارة
والمدارس والمنطقة التعليمية واألماكن الحيوية
ً
المواص�ل�ات واالتص���االت؛ إلتم���ام عملية ش���فط مي���اه األمطار المتجمعة لضمان س�ل�امة ش���بكة الطرق وانس���يابية الحركة
المرورية وعدم تعطلها.

وزير التربية يفتتح الجامعة البريطانية بمملكة البحرين

افتتاح الجامعة البريطانية في البحرين

النعيمي :تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي

وأضاف���ت أن فري���ق الط���وارئ س���يركز
أيض���ا عل���ى س�ل�امة ش���بكة الص���رف
حرصا على صح���ة المواطنين
ً
الصح���ي

ذل���ك التعلي���م العال���ي ،الذي ش���هد نقلة نوعية

المنامة  -بنا

والمقيمي���ن وحمايته���م م���ن التع���رض
للمش���اكل الصحي���ة والبيئية ،إلى جانب

رعى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي حفل افتتاح الجامعة

تنظي���ف فتحات تصريف مي���اه األمطار

البريطانية في مملكة البحرين ،بمقرها بمنطقة سار ،بحضور سفير المملكة المتحدة سيمون

بواس���طة الضغ���ط العال���ي وتنظي���ف

مارتن ،ورئيسة جامعة سالفورد مانشستر البريطانية هيلين مارشال ،وعدد من المسؤولين

المم���رات والقن���وات المائي���ة المفتوح���ة

باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي ،ورؤساء عدد من الجامعات المحلية.

وج���داول تصري���ف المي���اه وتفري���غ
خزان���ات تجميع مياه األمط���ار وصيانة
محط���ات الض���خ ،باإلضاف���ة لتوفي���ر
الصهاريج الكافية لش���فط مياه األمطار
المتجمعة.

عمليات شفط مياه األمطار من قبل وزارة األشغال

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأوضحت رئيس���ة جامعة سالفورد مانشستر
عالمي���ا
أن الجامع���ة ُتصنّ���ف ف���ي المرتب���ة 36
ً
وف���ق تصني���ف (كي���و أس) ،وأن م���ا ش���جعها
عل���ى المج���يء إل���ى البحري���ن ،ه���و قان���ون

وأع���رب الوزي���ر عن تهاني���ه بمناس���بة افتتاح

محليا وإقليميا.

الجامع���ة وبدء اس���تقبال دفعته���ا األولى من

وأضاف الوزير أن البحرين ،وهي تستعد في

الطلب���ة ،مؤك���دا أن تدش���ينها بالتع���اون م���ع

الع���ام المقبل لالحتفال بم���رور  100عام على

جامعة سالفورد مانشستر بالمملكة المتحدة،
ّ
يش���كل إضافة نوعي���ة لقطاع التعلي���م العالي

بدء التعليم النظامي بها ،قطعت شوطا كبيرا

إعادة النظر في حكم صادر ضد محكومين باإلعدام

ف���ي ظل العه���د الزاه���ر لعاهل الب�ل�اد صاحب

في تطوير التعلي���م بمختلف مراحله ،بما في

التعليم العالي ولوائحه والمناخ االس���تثماري
ال���ذي يؤك���د ح���رص المملكة على اس���تقطاب
مؤسس���ات التعلي���م العال���ي وبي���وت الخب���رة
العالمية.

بحث الترتيبات األمنية لمعرض الطيران

وزي�����ر ال���ع���دل رف����ع ال��ط��ل��ب ل��م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز
المنامة  -بنا

ق���ال رئي���س المكتب الفني للنائب الع���ام المحامي العام المستش���ار هارون الزياني

وبن���اء عل���ى م���ا تضمنت���ه مذك���رة وحدة

وبن���اء عل���ى م���ا أجاز ب���ه قان���ون محكمة

إن محكم���ة التمييز أصدرت أمس حكمها ف���ي طلب التماس إعادة النظر في حكم

التحقي���ق الخاص���ة ،وعل���ى ع���رض

التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة

القائ���م بأعم���ال رئيس الوح���دة للظروف

النظ���ر ف���ي األح���كام النهائي���ة الص���ادرة

والمالبس���ات والنتائج التي كش���فت عنها

بالعقوب���ة ف���ي ح���االت معين���ة ،فق���د ت���م

تحقيق���ات الوح���دة ،وإعم���اال لمقتضيات

تقدي���م طلب إلى رئي���س محكمة التمييز

العدال���ة ،فقد وافق النائ���ب العام على ما

بإع���ادة النظ���ر ف���ي الحك���م الص���ادر ضد

اإلعدام الصادر ضد المحكوم عليهما حس���ين علي موس���ى ومحمد رمضان عيسى،
حي���ث قضت بقبول طلب إعادة النظر ش���كال ،وف���ي الموضوع بإلغاء حكم محكمة
االس���تئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مش���كلة من قضاة آخرين
لتحكم فيها من جديد.
وكان���ت وح���دة التحقي���ق الخاص���ة ق���د

والش���روع ف���ي قت���ل آخري���ن م���ن أفراد

عرض���ت على النائب العام مذكرة بش���أن

الشرطة من خالل تنفيذ تفجير إرهابي،

تحقيقاته���ا ف���ي الش���كويين المقدمتي���ن

جانب من االجتماع
المنامة  -وزارة الداخلية

ف���ي إط���ار االس���تعدادات األمنية لمع���رض البحري���ن الدولي للطي���ران الذي يقام الش���هر
ً
اجتماع���ا ،بحضور
المقب���ل ،ت���رأس المدي���ر العام لمديري���ة ش���رطة المحافظ���ة الجنوبية
ممثلين من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني واإلدارة العامة للمرور.

انته���ت إليه المذك���رة وبإحال���ة األمر إلى

المحكوم عليهما.

وزي���ر الع���دل للنظر في االقت���راح المبدي

تضم���ن بحث الخط���ط والترتيبات األمنية

تتعل���ق بالموض���وع وتبن���ى عليه���ا جمي���ع

» »نظرت محكمة التمييز الطلب

الالزم���ة وأوج���ه التع���اون والتنس���يق م���ع

الخط���ط واإلج���راءات وتلت���زم بتنفيذه���ا

الجهات المختص���ة إلنجاح المعرض والذي

جميع الجه���ات التابعة لألم���ن العام ،منوها

يستقطب كبرى شركات الطيران العالمية.

إلى أهمية المعرض في تعزيز الثقة بمكانة

وفي االجتم���اع ،أكد المدير الع���ام لمديرية

المملك���ة ودوره���ا عل���ى الصعي���د الدول���ي

ش���رطة المحافظ���ة الجنوبي���ة أن هن���اك

ف���ي مجال اس���تضافة وتنظي���م المؤتمرات

تعليم���ات ص���درت من رئاس���ة األم���ن العام

والفعاليات.

اقترح���ت فيه���ا النظ���ر في إم���كان إعادة

م���ن وح���دة التحقي���ق الخاص���ة بإع���ادة
النظ���ر في ذلك الحك���م وفقا الختصاصه

وأصدرت حكمها المتقدم بقبول

م���ن حس���ين عل���ي موس���ى ومحم���د

النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر

المقرر بقانون محكمة التمييز.

رمضان عيس���ى المحك���وم عليهما بحكم

بتحقيقاته���ا م���ن أوراق جدي���دة لم تكن

وبادرت وزارة العدل بدراس���ة الموضوع،

للمحكوم عليهما المذكورين وبإعادة

ب���ات باإلعدام ف���ي جريمة قتل ش���رطي

معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم.

ونتيج���ة لم���ا انته���ت إلي���ه تلك الدراس���ة

الطلب وبإلغاء الحكم بالنسبة

القضية إلى المحكمة التي أصدرته

لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

“جي إف إتش” 20 :مليونا
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أرباحنا من “جنة دلمون”

“البحرين الوطني” يسعى لشراء “اإلسالمي”

bussines

@albiladpress.com

المحرر االقتصادي

ج��رار :الخط��وة تس��تهدف االس��تحواذ ولي��س االندم��اج

توقع���ت مجموع���ة “ج���ي إف إت���ش”
المالي���ة تحقي���ق أرب���اح تتج���اوز قيمتها
 20ملي���ون دوالر نتيج���ة تخارجه���ا من

علي الفردان

مش���روع الحديق���ة المائي���ة “جنة دلمون
المفق���ودة” ،ش���ريطة تأكي���د مدقق���ي

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلس�ل�امي حس���ان جرار لـ “البالد”

المجموعة ومصرف البحرين المركزي.

أن بنك البحرين الوطني يس���عى لالس���تحواذ الكام���ل على األول ،في

وأش���ارت المجموع���ة في بي���ان لها على

أح���د أكب���ر عملي���ات االس���تحواذ المصرفية ف���ي الس���وق المحلية بين

س���وق دب���ي المالية إل���ى أنه���ا تتوقع أن

المصرفين األقدم على مستوى البحرين.

ينعكس ه���ذا الربح على نتائجها المالية
خ�ل�ال الربع الراب���ع .وكان���ت المجموعة
أعلنت السبت الماضي تخارجها الناجح
م���ن مش���روع جن���ة دلم���ون المفق���ودة
“الحديق���ة المائي���ة” ،وذل���ك ف���ي إط���ار

الثالثاء

عملية قدرت قيمتها بـ  60مليون دوالر.

 23أكتوبر 2018
 14صفر 1440

 638مليون دوالر التجارة البينية مع تايلند
ي���زور البحري���ن خالل الفت���رة من  28حت���ى  30أكتوبر الجاري وف��� ًدا تجاريًّ ا
رفيع المس���توى من تايلند برئاس���ة وزير التجارة التايلند ي �Sontirat Son
 ،tijirawongيرافق���ه ع���دد م���ن كبار الش���خصيات وممثلي كبرى الش���ركات
التايلندية.
وتأت����ي الزي����ارة بالتع����اون والتنس����يق
بي����ن غرفة تج����ارة وصناع����ة البحرين

واالقتصادي����ة المش����تركة بين القطاع

ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة،

الخ����اص ف����ي البلدي����ن الصديقي����ن

وس����يتم خالل الزيارة تنظيم “منتدى

وتنمية التعاون بينهما.

األعم����ال البحرين����ي التايلن����دي” الذي

وأش����اد ن����اس بالعالق����ات السياس����ية

س����يعقد من الس����اعة  8:30إلى 11:30

والدبلوماس����ية المتمي����زة بين البلدين

م����ن صب����اح األحد  28أكتوب����ر الجاري

الصديقي����ن والذي س����اهم ف����ي تنمية

بفن����دق آرت روتان����ا بجزي����رة أم����واج.

حجم التج����ارة البينية بي����ن الجانبين

وس����يصاحب المنت����دى عق����د لق����اءات

ال����ذي بل����غ ف����ي الع����ام الماض����ي 2017

ثنائية موس����عة بين أصحاب األعمال
م����ن كال الجانبين ،فضالً عن مناقش����ة

نحو  638مليون دوالر بزيادة نسبتها
 % 19عن العام .2016

السبل الكفيلة بخلق شراكات تجارية

وذك����ر رئي����س الغرفة أن ه����ذه الزيارة

واستثمارية تعود بالنفع على معدالت

تع����د فرص����ة مثالي����ة لبح����ث أوج����ه

التجارة البينية بين الجانبين.

ّ
ووج����ه رئيس غرفة تج����ارة وصناعة
البحري����ن س����مير ن����اس دعوت����ه إل����ى

والتجاري����ة ف����ي البحري����ن وتايلن����د،
ً
مضيف����ا أن البحرين ترتب����ط بعالقات

المنت����دى واالس����تفادة م����ن اللق����اءات

دبلوماس����ية وثنائية جيدة مع مملكة
ً
خاصة ف����ي المج����ال التجاري
تايلن����د

التع����رف على فرص التعاون المتاحة،

واالقتصادي.

أصحاب األعم����ال والمهتمين لحضور
الثنائية مع الوف����د التايلندي من أجل

9.8
م����ل����ي����ون

نج���ح بن���ك البحري���ن الوطني في

الموافق���ات من الجهتي���ن وغيرها

االس���تحواذ على كامل أسهم بنك

من األمور.

البحري���ن االس�ل�امي ،إذ إن الني���ة

واس���تبعد أن يت���م دم���ج البنكي���ن

هي الحفاظ على البنك اإلسالمي

كم���ا حدث ف���ي تجربة اس���تحواذ

كبنك رائد في السوق المحلية.

مص���رف الس�ل�ام – البحري���ن على

وأوضح ج���رار أن رخصة البنكين

“ب���ي ام اي بن���ك” ،إذ ت���م إلغ���اء

مختلفتي���ن ،إذ إن بن���ك البحري���ن

األخي���ر ،وتم دم���ج جميع عملياته

الوطن���ي كم���ا ه���و مع���روف لدي���ه

ف���ي مص���رف الس�ل�ام ،مؤك���دا

الخدم���ات

أن البن���ك البحري���ن اإلس�ل�امي

المصرفي���ة التقليدية بينما يمتلك

س���يبقى يقدم خدماته المصرفية

بن���ك البحرين اإلس�ل�امي رخصة؛

اإلس�ل�امية،

بمثاب���ة

لتقدي���م خدم���ات مصرفي���ة وف���ق

إضافة لبنك البحرين الوطني.

أحكام الشريعة.

وتبل���غ القيم���ة الس���وقية لبن���ك

وأش���ار ج���رار إل���ى أن هن���اك عددا

البحري���ن اإلس�ل�امي 138.327

م���ن اإلج���راءات الطويل���ة قب���ل

ملي���ون دين���ار ،في حين بلغ س���عر

أن تت���م عملي���ة االس���تحواذ ،ومن

س���همه في بورص���ة البحرين 130

لتقدي���م

وس���يكون

إشعار غير ملزم

حسان جرار

فلسا.

بنك البحرين الوطني بشأن النظر

وأكد بنك البحرين اإلس�ل�امي في

ف���ي تقديم عرض طوعي محتمل

إفص���اح لبورص���ة البحري���ن أمس

فيم���ا يخص األس���هم الصادرة عن

أن���ه تلق���ى إش���عارا غير مل���زم من

بنك البحرين اإلسالمي.

مفاوضات سابقة مع “اإلسالمي للتنمية”

» »ذكر بنك البحرين اإلسالمي أن اإلشعار غير الملزم الذي تم استالمه
من بنك البحرين الوطني يشير الى أن العرض الطوعي المحتمل
يخضع لعدد من البنود ،والتي تشمل االنتهاء من التحقيقات
الالزمة الخاصة بالعناية الواجبة وتقديم التسعير الداخلي ،فضال
عن استالم كافة الموافقات الرقابية وموافقات مجلس اإلدارة
والمساهمين.
» »وأكد بنك البحرين اإلسالمي في اإلفصاح أنه لم يتم التوقيع على
أي وثائق رسمية ولم يتم االتفاق على أي شروط أساسية متعلقة
بالعرض المحتمل.
» »وأضاف “أن عرض بنك البحرين الوطني الحالي في هذا األمر قد ال
ينتج بالضرورة عن تقديم عرض طوعي رسمي لألسهم الصادرة عن
بنك البحرين اإلسالمي ،إذ سيقوم بنك البحرين اإلسالمي بإخطار
مساهميه بمدى التقدم المحقق في العرض المحتمل ،وفق
المطلوب ،وبشكل مستمر؛ لضمان االلتزام بالقوانين واإلجراءات
المطبقة”.

تطوير عالقات الشراكة بين قطاعات
األعم����ال والفعالي����ات االقتصادي����ة

لالندم���اج بي���ن المصرفي���ن ،إذا ما

على س���عر معي���ن والحصول على

رخص���ة

السنابس  -الغرفة

وبحث س����بل تعزيز العالقات الثنائية

وأوض���ح ج���رار أن���ه ال توج���د نية

بينه���ا إنج���از الدراس���ات واالتفاق

ليلة سياحة بالبحرين حتى الربع الثالث

» »أعلن قبل نحو شهرين فقط أن بنك البحرين الوطني قد دخل
في مفاوضات مبدئية مع البنك اإلسالمي للتنمية؛ لشراء

حصة األخير في بنك البحرين اإلسالمي والبالغة  ،% 14.4إذ

تم توقيع خطاب نوايا بين الطرفين لدراسة األمور التنظيمية.
وكان بنك البحرين الوطني ينوي رفع حصته من  % 29.1إلى

 % 43.5في حال تمت تلك الصفقة ،إذ عين البنك مستشارين
للمساعدة في دراسة الصفقة من جميع جوانبها.

» »يذكر أن كل من بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين

االجتماعي البحرين قد قاما من خالل صفقة في  2013بشراء

أسهم البنك البالغة  % 51.6والمملوكة لشركة دار االستثمار
الكويتية من جانب بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين

االجتماعي بالبحرين بنسبة  % 25.8لكل منهما ،وذلك بمبلغ

 72فلسا للسهم الواحد وذلك بمبلغ يتراوح ما بين  33و35

مليون دينار.

تعزيز قطاع رأس المال بالبحرين

ارت����ف����اع ع�����دد زوار ال��م��م��ل��ك��ة ب��ن��س��ب��ة  % 6إل�����ى س��ب��ت��م��ب��ر

زينب العكري من ضاحية السيف
افتتاحه���ا خالل هذا الش���هر .وأك���د أن البحرين

ق���ال الرئي���س التنفيذي لهيئة البحرين للس���ياحة الش���يخ خالد بن حمود آل خليف���ة إن عدد زوار

اتخ���ذت أيض���ا عدد من الخطوات التي تش���جع

البحرين ارتفع بنس���بة  % 6منذ مطلع العام الجاري وحتى س���بتمبر الماضي ،إذ بلغ  10.3مليون

على زيارتها مثل إلغاء تأشيرة التوقف السريع

زائر.
وأوضح خالل كلمة ألقاها في الحلقة النقاشية

اإلستراتيجية التي وضعتها للقطاع السياحي،

الت���ي نظمته���ا غرف���ة التج���ارة األميركية حول

وتعم���ل الهيئ���ة حالي���ا عل���ى تطوي���ر ع���دد م���ن

“تنمي���ة قط���اع الس���ياحة للمس���افرين” أن ع���دد

الس���واحل العام���ة لتنش���يط الس���ياحة ،ومنه���ا

الليال���ي الت���ي قضاها الس���ائحون ف���ي البحرين

إنش���اء س���احل خلي���ج البحرين ،وال���ذي يتكون

بلغ���ت  9.8ملي���ون ليل���ة بزي���ادة  % 22.3ف���ي

من س���احل ع���ام وآخر خ���اص ،حي���ث تم طرح

الفت���رة م���ن يناير وحتى س���بتمبر  2018مقارنة

مناقص���ة تنفي���ذه ،إضاف���ة إل���ى تطوير س���احل

“ ،”stopoverإضاف���ة إل���ى إلغ���اء التأش���يرات
المتبادل���ة بي���ن البحري���ن والصي���ن وروس���يا،
مضيف���ا أن المملك���ة اس���تطاعت أن تس���تقطب
أكث���ر من  6عقود حف�ل�ات زواج ،حيث أضافت
ما يقارب  7ماليين دوالر إلى الناتج المحلي.
م���ن جان���ب آخ���ر ،ق���ال الس���فير االميرك���ي لدى
الشيخ خالد بن حمود آل خليفة

البحرين جاستن سيبيريل إن البحرين وأميركا

بالفت���رة نفس���ها م���ن الع���ام الماض���ي ،مبين���ا أن

قالل���ي ال���ذي تق���در مس���احته ب���ـ  99847مت���را

متوس���ط اإلقامة للس���ائح الواحد بل���غ  2.8ليلة

مربعا ،وت���م طرح مناقصة تصاميم المش���روع.

كما تم طرح مناقصة شاطئ الغوص الواقع بين

بارتف���اع نس���بته  % 18.9مقارن���ة بالع���ام 2017

وسيش���تمل المشروع على ساحل عام ومنطقة

جس���ر الشيخ عيسى بن س���لمان وشارع الشيخ

الذي بلغ فيه متوسط اإلقامة  2.4ليلة للسائح،

للمطاع���م وس���وق الس���مك ومنطق���ة للمطاع���م

حم���د الس���ريع ،وم���ن المتوق���ع أن يت���م االنتهاء

مش���يرا ف���ي الوق���ت ذات���ه إل���ى زيادة ف���ي عدد

المتنقلة ،إضاف���ة إلى محالت تجارية ومالعب

م���ن المش���روع ف���ي الع���ام  .2022واس���تعرض

الفنادق بنسبة .% 10

رياضي���ة ،وم���ن المتوق���ع أن يت���م االنته���اء من

الش���يخ خالد مشاريع سياحية أخرى مثل مركز

ولف���ت إل���ى أن المملك���ة تعم���ل وف���ق خطته���ا

المشروع في العام .2021

صناعة الطائرات والبرامج التقنية مثل برنامج

المع���ارض الجدي���د وأكاديمي���ة فتي���ل الت���ي تم

سايبر للحجوزات وغيرها.

تربطهما عالقات تجارية واقتصادية وسياحية
متنوعة ،الفتا إلى أن هناك العديد من الشركات
األميركي���ة الت���ي تعم���ل بالقط���اع الس���ياحي
ف���ي البحري���ن منه���ا ف���ي الفن���ادق والمطاع���م
والمش���روبات ،كم���ا أن هناك ش���ركات تعمل في

شراكات تجارية واستثمارية مع إيطاليا

ن��اس يش��ارك ف��ي “المنت��دى العـرب��ي اإليطال��ي” بروما

عقدت بورصة البحرين يوم أمس أول اجتماع لهذا العام بينها والشركات المدرجة بحضور
رئي���س مجل���س اإلدارة عبدالكريم بوجيري ،والرئيس التنفيذي للبورصة الش���يخ خليفة بن
إبراهيم آل خليفة ،وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصة البحرين،
حيث ناقش���ت العديد من المواضيع التي من ش���أنها المساهمة في تطوير سوق رأس المال
عموما ،والبورصة خصوصا.
وم ّث���ل االجتم���اع منص���ة نق���اش مفت���وح تم

إضاف���ة إلى اس���تعراض الف���رص والتحديات

م���ن خالله���ا تب���ادل المقترح���ات والمرئي���ات

في ض���وء التغيرات االقتصادية والتطورات

والخب���رات ح���ول كيفي���ة تعزيز قط���اع رأس

المتس���ارعة محلي���ا وإقليمي���ا وعالمي���ا .وأكد

المال في البحرين عموما ،والبحث في آليات

الش���يخ خليفة بن إبراهيم أن االجتماع جاء

تعزيز أداء البورصة كس���وق مالية خصوصا،

انطالق���ا من اهتمام البورص���ة وحرصها على

وكمظل���ة تنض���وي تحته���ا جمي���ع الش���ركات

السعي؛ لتعزيز دور قطاع رأس المال كإحدى

المدرج���ة بم���ا يص���ب ف���ي مصلح���ة ه���ذه

دعام���ات التنمي���ة االقتصادية ف���ي البحرين،

الشركات من جهة ،ويساهم في إثراء تجربة

وتعزيز مكانت���ه كأحد أهم القطاعات الرائدة

المس���تثمرين ف���ي الس���وق م���ن جه���ة أخرى،

في المملكة.

تأكيد تصنيف البركة تركيا عند “”B

 70مليون دينار
لتغطية أذونات خزانة

أك���دت وكال���ة التصنيف العالمية “س���تاندرد آن���د بورز” على

المنامة  -المصرف المركزي

المنامة  -البركة

التصني���ف االئتمان���ي لبن���ك البرك���ة الترك���ي للمش���اركات،
وه���و أحد الوح���دات المصرفي���ة التابعة لمجموع���ة البركة

السنابس -الغرفة

شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس مؤخرً ا في “منتدى األعمال االقتصادي العربي  -اإليطالي”
ف���ي نس���خته الثاني���ة في روما بحض���ور نخبة من كبار المس���ؤولين الرس���ميين ورج���ال األعمال من ال���دول العربية
واألجنبية.
حي���ث بح���ث المنت���دى ال���ذي نظمت���ه

التعاون االقتصادي العربي اإليطالي.

الغرف���ة التجاري���ة العربي���ة اإليطالي���ة

وأثنى ناس على العالقات االقتصادية

المش���تركة ،س���بل توطي���د الش���راكات
التجاري���ة واالس���تثمارية ،فض�ل�اً ع���ن

المتطورة التي تربط البحرين بإيطاليا،

توفي���ر منص���ة الستكش���اف ف���رص

داعي���ا االس���تثمارات اإليطالية القدوم
ً

إل���ى الس���وق البحريني���ة خاص���ة وأنها

التع���اون ومواجه���ة التحدي���ات ف���ي

تقدم كافة االمتيازات الجاذبة لرؤوس

ظ���ل التحوالت االقتصادي���ة اإلقليمية

األموال األجنبية منها وجود تشريعات

إل���ى جان���ب تس���ليط الض���وء عل���ى

أن الغرفة حريصة من أجل العمل على

اإلمكانات الواس���عة لممارس���ة األعمال

تحقيق المزيد من التقدم والتطور في

ف���ي إيطالي���ا ،م���ع التركي���ز عل���ى دور

العالقات التجارية واالس���تثمارية بين

القط���اع الخ���اص ف���ي رفع مس���تويات

البلدين.

والعالمية.

المنامة  -بورصة البحرين

وقواني���ن جاذبة لالس���تثمارات ،مؤك ً
دا

سمير ناس

المصرفي���ة عن���د “ ”Bوحافظ���ت عل���ى النظ���رة المس���تقبلية
للبنك بأنها “مستقرة”.

أعل���ن مص���رف البحري���ن المرك���زي بأن���ه
تم���ت تغطي���ة اإلص���دار رق���م ISIN( 1726
 )BH0002583MG1م���ن أذونات الخزانة
الحكومي���ة األس���بوعية الت���ي يصدره���ا
المصرف نيابة عن حكومة البحرين.

وق���ال المدي���ر الع���ام لبن���ك

البيئ���ة المليئ���ة بالتحدي���ات،

البرك���ة الترك���ي مل���ك ش���اه

يواص���ل بنكن���ا أداءه الجيد.

اوتك���و“ :نح���ن مس���رورون

إضاف���ة إل���ى ذل���ك ،نح���ن

بتأكي���د تصنيفاتنا االئتمانية

مس���تمرون

تنفي���ذ

وبق���اء نظرتن���ا المس���تقبلية

منص���ات

“مس���تقرة” ،ون���رى أن ه���ذه

تهدف إلى تحسين الخبرات

التصنيف���ات ه���ي ش���هادة

المصرفية لعمالئنا مع تنفيذ

أخ���رى عل���ى الطريق���ة الت���ي

المبادرات الرئيس���ة المتعلقة

ندي���ر به���ا القضاي���ا الرئيس���ة

بالنم���و المس���تدام .وبالجم���ع

وبلغ معدل س���عر الخصم  % 98.947وتم

التي يواجهه���ا قطاعنا حاليا

بي���ن هذه الجه���ود ،فإن ذلك

ومواصل���ة معالجتن���ا له���ذه

م���ن ش���أنه تعزي���ز الس���يولة

قبول أقل س���عر للمش���اركة بواقع 98.926

القضاي���ا الجوهري���ة بحكمة

القوي���ة والمرك���ز التنافس���ي

واقتدار”.

للبنك ونحن ننتقل إلى العام

وأض���اف “عل���ى الرغ���م م���ن

.”2019

ف���ي
كف���ؤة

جدي���دة

تبل���غ قيمة ه���ذا اإلصدار  70ملي���ون دينار
لفت���رة اس���تحقاق  91يومً ���ا تب���دأ فـ���ي 24
أكتوبر 2018وتنتهي ف���ي  23يناير،2019
كم���ا بل���غ مع���دل س���عر الفائ���دة عل���ى هذه
األذون���ات  % 4.21مقارن���ة بس���عر الفائدة
 % 4.20لإلص���دار الس���ابق بتاري���خ 10
أكتوبر .2018

 ،%علمً ���ا بأن���ه ق���د تم���ت تغطي���ة اإلصدار
بنس���بة  .% 101كم���ا بل���غ الرصي���د القائ���م
ألذون���ات الخزان���ة م���ع ه���ذا اإلص���دار م���ا
قيمته  2.110مليار دينار.

 7.5لنظام الضريبة اإللكتروني
مليون دينار

أمل الحامد

وتعت���زم ال���وزارة لتطبي���ق ضريب���ة القيم���ة

وأعلنت الحكومة عن بدء استيفاء الضريبة

المضاف���ة التعاقد مع وكالة منفذة ذات خبرة

بشكل رسمي مطلع العام المقبل.

وتحدي���ث مس���ودة قان���ون ضريب���ة القيم���ة

ومعرفة واسعة في األنظمة الضريبية ،إذ تم

وكان���ت ال���وزارة طرح���ت ف���ي  27أغس���طس

المضاف���ة وإع���داد المذك���رة التفس���يرية

طلب تقديم العط���اءات؛ بهدف تعيين وكالة

الماض���ي ،مناقص���ة إع���داد وتش���غيل النظ���ام

والالئحة التنظيمي���ة الخاصة بها ،تقدم إليها

إدارة األص���ول ودمجها م���ع األنظمة الحالية،

منف���ذة لتوفي���ر وتصمي���م وتطوي���ر وتطبيق

اإللكترون���ي للجه���از الضريب���ي ،وتق���دم إليها

عط���اءان أقلهما بنح���و  2.979ملي���ون دينار،

تقدم إليها  5عطاءات علق أحدها ،فيما جاء

 971.1ألف دينار.

بنح���و  7.49ملي���ون دين���ار لش���ركة (Invenio

وصيان���ة نظام البحري���ن الضريبي المتكامل.

عطاءان فنيان.

في حين أكبرها بلغ  3ماليين دينار.

أقل عطاء بقيم���ة  144.6ألف دينار ،وأكبرها

وكذل���ك فتح���ت مناقص���ة لش���ركة تطوي���ر

ويتضم���ن نطاق عمل الوكال���ة توفير البرامج

 ،)Business Solutions Limitedواآلخ���ر

كما طرحت الوزارة في ش���هر مارس الماضي

وأظه���رت أح���دث بيانات نش���رت على موقع

بقراب���ة  654.8أل���ف دين���ار ،والثاني���ة لش���راء

للبت���رول لتوقيع عقد زمن���ي لتوفير خدمات

التطبيقي���ة للنظام الضريب���ي وكافة ملحقاته

مناقص���ة لتوظي���ف ش���ركة استش���ارية تقوم

المجل���س ،فت���ح  5مناقص���ات أم���س ،تابعة لـ

برام���ج ترخي���ص  /اش���تراك (IBM Maximo

التموي���ن لكفتيري���ا الش���ركة (كافي���ه تطوير)،

بقراب��� ة  7.64ملي���ون دين���ار لش���ركة (�IN

ذات الصل���ة والعمليات والصيانة ،إضافة إلى

بالمهام الرئيس���ة المتعلقة بالبدء في مشروع

 4جه���ات حكومي���ة ،بإجمال���ي  19عط���اء ،إذ

 ،)SaaSتق���دم إليه���ا  4عط���اءات ،علق اثنان

تق���دم إليه���ا  5عط���اءات أفصحت ع���ن قيمة

.)TRASOFT Middle East

تطوير وصيانة نظم البرامج.

إنش���اء الجه���از الضريب���ي ومناقص���ة تقدي���م

بل���غ مجموع العط���اءات المتقدمة نحو 8.16

منها ،وأقل عطاء بنحو  169.1ألف دينار.

أحدها بـ  100ألف دينار.

طرح���ت وزارة المالي���ة ف���ي جلس���ة أم���س
لمجل���س المناقص���ات والمزاي���دات أم���س،
مناقصة إعداد وتش���غيل النظ���ام اإللكتروني
للجهاز الضريبي ،تق���دم إليها عطاءان أقلهما

خدم���ات استش���ارية قانوني���ة؛ لمراجع���ة

ملي���ون دينار ،في حين تم تعليق  5عطاءات

كم���ا فت���ح المجل���س مناقصة لش���ركة طيران

تابع���ة لـ  3جهات .وفتح المجلس مناقصتين

الخليج الختيار وكيل للشحن (الرياض ،جدة

لش���ركة مط���ار البحرين ،األول���ى لتنفيذ نظام

والدم���ام) ،تقدم إليه���ا  3عطاءات أقلها بنحو
 216.2أل���ف دين���ار ،ف���ي حين أكبره���ا بقرابة

 48.4الربح الصافي لـ “البحرين والكويت”
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الثالثاء

م��ل��ي��ون دي��ن��ار

ع���ائ���د ال��س��ه��م األس����اس����ي ب��ل��غ  42ف��ل��س��ا م��ق��اب��ل  38ف��ل��س��ا ال���ع���ام ال��م��اض��ي

المنامة  -البحرين والكويت

حق���ق بن���ك البحرين والكويت  48.4مليون دينار ربحا صافيا منس���وبا للمس���اهمين وذلك في األش���هر التس���عة المنتهية في 30
س���بتمبر  ،2018مقابل  44.9مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الس���ابق ،أي بنمو نس���بته  .% 7,9عالوة على ذلك ،حقق
البنك خالل السنة ربحا تشغيليا (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) بلغ  75.6مليون دينار ،مقابل  67.9مليون دينار في
العام السابق ،أي بزيادة نسبتها  .% 11,2وحقق البنك إيرادا تشغيليا مقداره  119.0مليون دينار ،مقابل  107.6مليون دينار،
وذلك بزيادة نسبتها  % 10,6من السنة السابقة .وبلغ عائد السهم األساسي للسهم  42فلسا مقابل  38فلسا.
ملي���ون دين���ار ،مقابل  51.6ملي���ون دينار

وف���ي نهاي���ة ش���هر س���بتمبر  ،2018بل���غ

مقارنة بالعام السابق ،فيعزى إلى الزيادة

إجمال���ي حق���وق المس���اهمين (باس���تثناء

ف���ي صافي دخل الفوائد بنس���بة % 18,5

ف���ي الفت���رة المماثل���ة م���ن العام الس���ابق.

حص���ص األقلي���ة)  498,5ملي���ون دين���ار،

لتبلغ  80.1مليون دينار ،مدفوعا بنمو في

وبالرغم من الزخم الذي شهدته األنشطة

محفظة القروض واالس���تثمار ،إلى جانب

التش���غيلية وأدت إل���ى ارتف���اع صاف���ي

التحس���ن في الهوامش الربحي���ة الناتجة

األرب���اح ،فقد تأث���ر الدخل الش���امل اآلخر

ع���ن ارتف���اع مع���دالت الفائ���دة العالمي���ة،

تأث���را س���لبيا نتيج���ة إلع���ادة التقيي���م

إضاف���ة إل���ى اإلدارة المهني���ة لألص���ول

ل�ل�أوراق المالي���ة االس���تثمارية بس���بب

والمطالب���ات .كذل���ك ارتفع���ت اإلي���رادات

التقلب���ات التي ش���هدتها األس���واق المالية

األخ���رى بنس���بة % 1,2؛ نتيجة للتحس���ن

المحلية واإلقليمية والدولية.

ف���ي أداء محفظ���ة البن���ك االس���تثمارية.

وتمك���ن البن���ك م���ن تحقي���ق رب���ح ص���اف

وقاب���ل ذل���ك زي���ادة جزئي���ة ف���ي صاف���ي

منس���وب لمالك البنك في الربع الثالث من

متطلبات المخصصات ليبلغ  26.3مليون

العام  2018بلغ  13.6مليون دينار ،مقابل

دين���ار ف���ي نهاي���ة س���بتمبر ( 2018مقاب���ل

 12.7ملي���ون دينار خالل الربع الثالث من

 22.1دين���ار ف���ي الع���ام الس���ابق) .كذل���ك

العام الس���ابق ،أي بزيادة نس���بتها .% 7,3
ً
ربحا تش���غيليا (باس���تثناء
كما حقق البنك

 % 9,6لتبل���غ  43.4ملي���ون دين���ار مقاب���ل

صاف���ي المخصص���ات والضريب���ة) خ�ل�ال

 39.6مليون دينار في نهاية س���بتمبر من

الرب���ع الثالث من الس���نة بل���غ  25.0مليون

العام الس���ابق نتيجة الستمرار االستثمار

دين���ار ،مقاب���ل  24.3ملي���ون دين���ار ف���ي

ف���ي الم���وارد البش���رية والبن���ى التحتي���ة

الربع الثالث من العام الس���ابق ،أي بزيادة

والعملي���ات .وم���ع ذل���ك ،تحس���نت نس���بة

نس���بتها  .% 2,9وحقق البنك أيضا إيرادا

التكالي���ف إل���ى الدخ���ل بش���كل طفي���ف

تش���غيليا بلغ  40مليون دينار خالل الربع

لتصب���ح ( % 36,5مقاب���ل  % 36,8ف���ي

الثال���ث م���ن الس���نة ،مقاب���ل  37.2ملي���ون

العام السابق) ،مما يؤكد قدرة البنك على

دين���ار في الربع الثالث من العام الس���ابق،

تنوي���ع مصادر اإلي���رادات ضب���ط تكاليف

أي بزي���ادة نس���بتها  .% 7,6وبلغت العائد

الزيادة في صافي الفوائد

التشغيل.

على الس���هم خالل الربع الثالث من السنة

وبل���غ الدخ���ل الش���امل المنس���وب لم�ل�اك

 13فلس���ا ،مقاب���ل  12فلس���ا ع���ن الفت���رة

أم���ا ارتف���اع صافي األرباح خالل األش���هر

البن���ك خ�ل�ال األش���هر التس���عة المنتهي���ة

نفسها من السنة السابقة.

التس���عة المنتهي���ة ف���ي س���بتمبر 2018

ف���ي  30س���بتمبر  2018مبل���غ 44.6

ويع���ود الس���بب ف���ي تحقي���ق زي���ادة في

مقاب���ل  498.6مليون دينار بنهاية الس���نة
المالية .2017
وبل���غ إجمال���ي األص���ول  3593.6ملي���ون
دين���ار في نهاية ش���هر س���بتمبر م���ن العام
الج���اري ،مقاب���ل  3763.1ملي���ون دين���ار
نهاي���ة الس���نة المالي���ة  ،2017مس���جال
انخفاضا نس���بته  .% 4,5واس���تمر صافي
الق���روض والس���لف ف���ي النم���و ،محقق���ا
زي���ادة نس���بتها  % 6,2حت���ى تاريخ���ه،
لتبل���غ  1848.1ملي���ون دين���ار ،مقاب���ل
 1740.7مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر
 .2017كما نم���ت محفظة األوراق المالية

ارتفع���ت مصروف���ات التش���غيلية بنس���بة

االس���تثمارية بنس���بة  % 3,2لتبلغ 773.3
ملي���ون دينار ،مقاب���ل  749.0مليون دينار
بنهاي���ة ديس���مبر  .2017وبلغ���ت محفظة
ودائ���ع العم�ل�اء  2398.5ملي���ون دين���ار،
مقاب���ل  2623.6مليون دين���ار ،فيما بلغت
نس���بة القروض لودائع العمالء (باستثناء
الودائ���ع المصرفي���ة) عن���د مس���توى جي���د
بنس���بة  ،% 77,1مقاب���ل  % 66,3بنهاي���ة
العام .2017

مراد :االزدهار لالقتصاد الوطني

وش���ركة تيكاي للغاز الطبيعي المسال
الكندية ،ومؤسسة الخليج لالستثمار

 .% 16,3وبلغ الدخل الش���امل المنس���وب
لم�ل�اك البنك خالل الرب���ع الثالث من العام
الج���اري  28.1ملي���ون دين���ار ،ف���ي مقابل

البنك تهنئتهم للقيادة الرش���يدة بمناس���بة
ف���وز البحري���ن بعضوي���ة مجل���س حقوق
اإلنس���ان التاب���ع لألم���م المتح���دة ،وكذلك

اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ،ودول���ة
الكوي���ت) .ويأمل المجل���س أن تكلل هذه
الجه���ود بالنج���اح والتوفيق ف���ي تحقيق

 11.2ملي���ون دين���ار في الس���نة الس���ابقة،

إلنج���ازات المملكة على الصعيد الرياضي

أي بزي���ادة نس���بتها  .% 151,1يعزى ذلك

آخرها اإلنجاز المش���رف الذي حققه سمو

لم���ا لها من نتائج إيجابية على القطاعات

إل���ى إي���رادات التقيي���م غي���ر المكتس���بة

الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ف���ي

االقتصادية كافة.

المزيد من االس���تقرار المالي واالقتصادي

قيمة مشترياتهم بواسطة هواتفهم المحمولة بدال من استعمال بطاقاتهم االئتمانية .وسيقوم البنك بطرح هذه المنتجات
وغيرها من المبادرات في المستقبل في إطار مساعيه نحو مواصلة تعزيز رضا العمالء وتحسين الخدمات”.
» »وناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع شملت التقرير ربع السنوي عن السيولة لدى البنك وخطة
التعاقب اإلداري للمجموعة .كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات االئتمانية ،وبعض السياسات المتعلقة بالموارد
البشرية وذلك بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
» »كما قام المجلس بالموافقة على مراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر التي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع
مراد علي مراد

خليف���ة آل خليف���ة ،للصحافيي���ن ع���ن

مملوك للش���ركة القابضة للنفط والغاز

أخرى ،ارتفعت تكاليف التش���غيل بنس���بة

وإدارت���ه التنفيذي���ة وكاف���ة العاملين في

الخليج���ي (المملك���ة العربي���ة الس���عودية،

للبنك بالكامل ،خدمات رقمية مشتركة عن تطبيق نظام  ،CrediMax MaxWalletوهو نظام يمكّ ن المشتركين من تسديد

كش���ف وزي���ر النفط الش���يخ محمد بن

الطبيعي المسال ،هو مشروع مشترك

والكوي���ت بالنياب���ة عن أعض���اء المجلس

واألش���قاء ب���دول مجل���س التع���اون

مستجدات التقنيات الناشئة وتأثيرها على مختلف األعمال التجارية .وأطلق البنك مع كريدي مكس ،وهي الشركة التابعة

الس���تالم الغ���از الطبيع���ي المس���ال،

المقبل .ومعلوم أن مشروع مرفأ الغاز

مع���دالت الفائ���دة العالمي���ة .وم���ن ناحية

للتحس���ن ف���ي هوامش الربح م���ن ارتفاع

رف���ع رئي���س مجلس إدارة بن���ك البحرين

عل���ى البرنام���ج المش���ترك بي���ن البحري���ن

ويأتي ذلك ،في إطار التزامه المتواصل لتحقيق النجاح .وتماشيا مع سعينا المتواصل لخدمة عمالئنا من خالل طرح

تخزي���ن عائمة ،ومرف���أ وحاجز بحري

العم���ل بالمش���روع ف���ي مطل���ع الع���ام

 % 25,2لتبل���غ  28.9مليون دينار؛ نتيجة

تثمين “التوازن المالي”

بنهاي���ة الع���ام  2020م���ن خ�ل�ال التوقي���ع

منتجات وخدمات مبتكرة على مستوى عالمي ،قمنا بتنظيم معرض  BBK EmTech Summit & Expoوذلك لطرح آخر

أمل الحامد من ضاحية السيف

إجمال���ي المش���روع ،متوقعً ���ا أن يب���دأ

الجي���د ف���ي صافي دخ���ل الفائدة بنس���بة

األسواق المالية.

بحرصه���ا عل���ى تحقي���ق الت���وازن المال���ي

» »من جهته ،قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر “يواصل البنك تحقيق نتائج قوية وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين.

 % 90اإلنجاز في “الغاز المسال”

الطبيعي المس���ال يتج���اوز  % 90من

بالرب���ع الثالث من العام الس���ابق إلى النمو

للتغي���رات اإليجابي���ة الت���ي ش���هدتها

ثم���ن المجل���س رؤي���ة القي���ادة الحكيم���ة

ساتر :رضا العمالء وتحسين الخدمات

» » عبر رئيس مجلس اإلدارة مراد
علي مراد عن رضاه لهذه النتائج
التي حققها البنك ،وقال “يسر
مجلس اإلدارة أن يعلن عن
النتائج اإليجابية التي حققها
البنك خالل األشهر التسعة
من العام الجاري ،وقد أعرب
المجلس عن خالص الشكر
للمساهمين في البنك وإلدارة
البنك والموظفين المتفانين
في أداء عملهم ،وكذلك عمالئنا
الكرام على دعمهم المتواصل
للبنك ،وتحقيق مزيد من االزدهار
القتصادنا الوطني”.

أن اإلنج���از ف���ي مش���روع مرف���أ الغ���از

صاف���ي األرباح خالل الربع الثالث مقارنة

على األوراق المالية االس���تثمارية نتيجة

كونا بالوالي���ات المتح���دة األميركية .كما

ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المس���ال
ليع���ود إل���ى حالت���ه الغازي���ة ،وأنابيب
تح���ت الم���اء لنق���ل الغ���از م���ن المنصة
إل���ى الش���اطئ ،ومرف���ق بري الس���تالم
الغ���از ،إضافة إلى منش���أة برية إلنتاج

سياسات البنك؛ للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات األفضل لألعمال.

افتتاح “الخليجي للتكرير العالمي” اليوم

المؤتم��ر يس��تهدف إش��راك أصح��اب المصلح��ة بالف��رص االس��تثمارية

المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

تنطل���ق فعالي���ات النس���خة األولى من مؤتم���ر ومعرض االتح���اد الخليجي للتكري���ر العالمي تحت

» »يهدف المشروع لدعم إنتاج

الخليج���ي للتكري���ر بالتعاون والتنس���يق م���ع الهيئة الوطنية للنف���ط والغاز وبدعم من الش���ركات

الكويتية ،وش���ركة سامسونغ جي آند

الطلب المتزايد على الغاز،

 670مليون دوالر ،ويقام على مساحة

الحصول على الغاز المسال

مين���اء خليفة بن س���لمان ،التي يجري

تنافسية .وستبلغ قدرة

والتش���غيل ونق���ل الملكي���ة لم���دة 20

مكعب قياسي في اليوم ،عند

ت���ي الكوري���ة ،وتبلغ كلفت���ه اإلجمالية

كما سيمكن البحرين من

بحرية تبلغ  5كيلومترات شمال غرب

المتداول دوليًّا بأسعار

تطويرها وفق نظام اإلنش���اء والتملك

المشروع  800مليون قدم

عامً ���ا .ويتأل���ف المش���روع م���ن وحدة

اكتماله في بداية .2019

الرئيسة بما في ذلك مواضيع التكامل والتعاون
وجذب االس���تثمار وبناء قوة العمل المستقبلية
المُ َّ
ؤهلة الستثمار ُ
الفرص المُ تاحة في المنطقة.

ف���ي الفت���رة  23إل���ى  25أكتوب���ر  2018عل���ى أرض مركز البحري���ن الدولي للمع���ارض والمؤتمرات
تحت شعار “نحو تكرير تنافسي من خالل االبتكار والتعاون والتكنولوجيا” بتنظيم من االتحاد

لضمان القدرة على تلبية

للمؤتمر سيغطي مجموعة واسعة من المواضيع

رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،تحتضنه البحرين

النيتروجين.
الغاز المحلي في البحرين

رياض ساتر

وس���يمثل المؤتمر والمع���رض المصاحب فرصة
لاللتق���اء بصن���اع الق���رارات اإلس���تراتيجية في

البحرينية والخليجية والعالمية.
وق���ال وزي���ر النف���ط الش���يخ محم���د ب���ن خليفة

المُ صاح���ب يهدف���ان إل���ى إش���راك أصح���اب

آل خليف���ة إن المؤتم���ر س���يكون المنص���ة

المصلح���ة اإلقليميي���ن والدوليي���ن ف���ي جمي���ع

اإلس���تراتيجية الرائ���دة األول���ى ف���ي الش���رق

أنحاء األعمال التجارية واألوس���اط األكاديمية

األوس���ط للمهنيين في مجال التكرير؛ لمواجهة

ومزودي الخدمات التكنولوجية؛ لالستفادة من
ُفرص االستثمار واالبتكار والنمو.

تحدي���ات األعمال ،وتب���ادل أفضل الممارس���ات
وإط�ل�اق الف���رص المُ حتملة من خ�ل�ال التعاون
والش���راكات اإلس���تراتيجية؛ س���عيا منه���ا نح���و
التمي���زِّ ،
منوه���ا ب���أن ه���ذا المؤتم���ر والمع���رض

وس��� ُت ِّ
ركز األوراق العلمي���ة والفنية والجلس���ات

النقاش���ية للمؤتمر عل���ى العديد م���ن المواضيع،
منه���ا كيفية الهندس���ة “الذكي���ة” ،جنبا إلى جنب

الصناعة النفطية واألس���واق العالمية ومناقشة
المش���اريع التجاري���ة ف���ي صناعة النف���ط والغاز
والبتروكيماويات .وستشهد الجلسات الرئيسة،
الشيخ محمد بن خليفة

م���ع مواضيع التصني���ع والتميز التش���غيلي ذات

عدد من مناقش���ات الطاولة المستديرة ،وورش
س���ي ِّ
قدمُ ها أكثر من  220خبيرا في
العم���ل التي ُ
مجال صناعة التكرير من مختلف دول العالم.

وستس���تضيف فعالي���ات المؤتم���ر والمع���رض

الصل���ة ،والتي يمكن أن تخلق قيمة مضافة في

المصاح���ب انط�ل�اق فعالي���ات زاوي���ة االتح���اد

الصناع���ات التحويلي���ة .كم���ا أن البرنامج الفني

الخليجي للتكرير وزاوية اإلبداع الشبابي.

12

االثنين  23أكتوبر  14 - 2018صفر  - 1440العدد 3661

عرض وطلب

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -ادارة المحاكم

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة سابحات لتشييد المباني

التاريخ21-10-2018 :

اعالن رقم ( )133474لسنة 2018

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم

رقم الدعوى - 02/2018/04594/9 :رقم الكتابCS3001452113 :
المحكمة الكبرى المدنية االولى

يعل���ن مكت���ب مرج���ان الخليج لألي���دي العامل���ة والمس���جلة ل���دى وزارة الصناعة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية االولي بأن المدعين المتدخلين محمد رضي خليل

إليهاالس���يد /بش���ارة عبده فتح الرحمن بش���ارة باعتباره المصفي القانوني لشركة

ابراهي���م زيد وغيره وكيلهم المحامي حس���ن عل���ي محمد علي العجوز قد اقاموا

المس���جلة كشركة تضامن بموجب القيد رقم  ،1-111293طالبا إشهار انتهاء أعمال

للعقار الكائن بمنطقة بني جمرة والبالغ مساحة  112متر مربع.

س���ابحات لتش���ييد المبان���ي ش.ش .و لمالكها بش���ارة عبده فتح الرحمن بش���ارة ،
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري ،وذلك وفقا
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

القيد - 105871 :تاريخ17/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم ( )9914لسنة 2018

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إعالن بإغالق وترخيص مكتب
مرجان الخليج لأليدي العاملة

ش.ش.و لمالكها بشارة عبده فتح الرحمن بشارة

دع���وى ضد جه���از المس���احة والتس���جيل العقاري ،طاليب���ن فيها اثب���ات ملكيتهم

ل���ذا ف���إن كل من لديه اعت���راض على طلب المدعيين المتدخلي���ن أن يتقدم لهذه

المحكمة بطلب مشفوع بأوجه إعتراضه ،وقد حددت المحكمة جلسة 28/10/2018
لنظر الدعوى.

القيد - 101420 :تاريخ22/10/2018 :

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

والتج���ارة والس���ياحة ف���ي مملك���ة البحري���ن تح���ت القي���د تج���اري رق���م 23906-4
والمرخ���ص ل���دى هيئ���ة تنظيم س���وق العمل تح���ت الرق���م  2018/EA16R148بإغالق

المكت���ب نهائي ًا منذ تاريخ  ،23/10/2018عليه يتق���دم المكتب إلى جميع المراجعين
والمتعاملي���ن المكت���ب بالتأك���د من عدم وجود أي اس���تحقاقات او التزامات على

المكتب خالل فترة زمنية اقصاها ثالثة شهور.
نرجوا مراجعة السيد /حمد راشد عيسى
رقم االتصال39275992 :

البريد اإللكترونيgulfcoral@gmail.com :

التاريخ21/10/2018 :

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية أوجو ألنشطة المكاتب الرئيسة أو اإلدارية
تضامن لصاحبتها نادية جمعة وشريكتها

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية هيرو ألنشطة المكاتب الرئيسة او االدارية
تضامن ألصحابها عهود مهدي و شريكتها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليه���ا الس���يدة /نادية جمعة عباس حس���ن عاش���وري باعتبارها
المصفي القانوني لشركة أوجو ألنشطة المكاتب الرئيسة أو اإلدارية
تضامن لصاحبتها نادية جمعة وش���ريكتها ،المس���جلة كشركة تضامن
بحريني���ة بموج���ب القيد رقم  1-107535طالبه إش���هار انتهاء أعمال تصفية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليه���ا الس���يدة /عه���ود مه���دي احمد جاس���م الخي���ال باعتبارها
المصفي القانوني هيرو ألنشطة المكاتب الرئيسة او االدارية تضامن
ألصحابها عهود مهدي و شريكتها ،المسجلة كشركة تضامن بحرينية
بموج���ب القي���د رق���م  1-108354طالب���ه إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية
الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري ،وذلك وفقا
ألح���كام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21
لسنة .2001

اعالن رقم ( )CR2018-138441لسنة 2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة اوزكان ألنشطة خدمات الدعم األخرى

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مطعم موغال دربار ذ.م.م

اعالن رقم () CR2018 -146739
تسجيل اسم تجاري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليها الس���يد /فواز ب���ن عبدالرحمن بن خلف الش���مري باعتباره
المصفي القانوني لشركة مطعم موغال دربار ذ.م.م ،المسجلة كشركة
ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م  116358طالب���ا إش���هار
انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل
التج���اري ،وذل���ك وفق���ا ألح���كام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الص���ادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ،فعلى كل من لديه اي اعتراض

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه
ق���د تقدم إليها الس���يدة /رملة حس���ن محمد حس���ن جمع���ة باعتبارها
المصف���ي القانون���ي ش���ركة اوزكان ألنش���طة خدم���ات الدع���م األخرى
لألعمال ش���ركة تضامن لصاحبتها رملة حس���ن وش���ريكتها ،المس���جلة
كشركة تضامن بموجب القيد رقم  108666طالبه إشهار انتهاء أعمال
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
 21لسنة .2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدمت إليها الس���يدة مريم عبدهللا علي احمد مكي نيابة عن الس���يد
مي���رزا خل���ف منص���ور احم���د ش���عبان مالك المبي���ن لتنظي���م الرحالت
الس���ياحية (مؤسس���ة فردية) والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م2-57028
طالب���ة تحوي���ل الفرع  2من المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة الش���خص
الواح���د برأس���مال وقدره  20000عش���رين ألف دين���ار بحريني ،لتصبح
الشركة مملوكة من السيد ميرزا خلف منصور احمد شعبان.

التاريخ21/10/2018 :

17/10/2018

لألعمال شركة تضامن لصاحبتها رملة حسن وشريكتها

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليها المالك ل���� زاوية الحليبي للمواد الغذائية(مؤسس���ة فردية)
والمس���جلة بموجب القيد رقم  105871بطلب تحويل الشكل القانوني
لجميع فروعها الثالثة من مؤسس���ة فردية إلى ش���ركة ذات مسئولية
محدودة برأس���مال وقدره  5٫000دينار بحريني كما س���وف يتم تعديل
اسم نسكل في كال الفرعين األول والثاني إلى نكسل.
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التق���دم باعتراضه الى مرك���ز البحرين
للمستثمرين مشفوع ًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل
مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ نشر االعالن.

اعالن رقم ( )---لسنة 2018

اعالن رقم ( )147839لسنة 2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها الس���يد محمد اس���ماعيل موس���ى يوس���ف موس���ى الصائغ
المالك ل� المهد لمقاوالت البناء (مؤسس���ة فردية) والمس���جلة بموجب
القي���د رقم 101420الف���رع رقم ( )2طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى
ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره  1000دينار لتصبح
الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 .1محمد اسماعيل موسى يوسف موسى الصائغ
 .2بدرية محمد سلمان جاسم الصائغ

اعالن رقم ( )000لسنة 2018

القيد - 2-57028 :تاريخ17/10/2018 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري ،وذلك وفق���ا ألحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :محمد علي خليل ابراهيم مكي
االسم التجاري الحالي:غذاء للوجبات الصحية والتغذية الوقائية
االسم التجاري الجديد :سريدان للوالئم والتموين
قيد رقم97581-2 :

اعالن رقم ( )CR2018-138573لسنة 2018

18/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -140874
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر :مطشر رافع ضاري العنزي

االسم التجاري الحالي :مصنع صافيتا لأللمنيوم
االسم التجاري المطلوب :المنيوم صافيتا

النشاط - 1 :صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى  -ورشة
قيد رقم

محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

3-38514

3290

-

360

1203

االثنين  23أكتوبر  14 - 2018صفر  - 1440العدد 3661

+973 17111502

عرض وطلب
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+973 38344464
+973 17580939

عـقـارات الـفـرصــة
[ ]1للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه  53.6مرت مربع يف الطابق  17مع 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  65الف دينار سعر االيجار الشهري  450دينار شامل الكهرباء واملاء
[ ]2للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل  4قطع املساحة 6601.2م سعر القدم  30دينار
(هايوي السعودية)
[ ]3للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من :غرف  6حاممات  8صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد 2كراج لسيارة
مساحة البناء  470مرت مساحة االرض 376مرت السعر  240الف دينار
[ ]4للبيع شقة يف أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري
[ ]5للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة
[ ]6للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو يف سرتة املساحات 930.2م 902.3م سعر القدم  32دينار
[ ]7للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RAاملساحة 368.6م و377.4م
[ ]8للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل  620الف
[ ]9يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة
المساحة 380
مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع
ورش خدمية بعمق 13متر وعرض 5متر
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا
مساحة األرض 347م المبني جاهز يوجد
لفت في المبني المبلغ المطلوب 350
الف دينار قابل للتفاوض مدخول المبنى
المتوقع 2700دينار في الشهر

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

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

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

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

الحوثيون دمروا
النسيج اليمني
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تركيا :ال نريد أن تتضرر عالقتنا بالسعودية

international

@albiladpress.com

دبي  -العربية نت

أص���در مع���اون وزي���ر التعلي���م اليمن���ي

خ��ادم الحرمي��ن وول��ي عه��ده يعزي��ان أس��رة خاش��قجي

فيم���ا يس���مى حكوم���ة الميليش���يات،
عب���دهللا الحامدي ،الذي أعلن انش���قاقه
ع���ن ميليش���يات الحوث���ي بيان���ا متهم���ا

عواصم  -وكاالت

في���ه ميليش���يات الحوث���ي بتدمي���ر

أعرب خادم الحرمين الش���ريفين العاهل الس���عودي الملك س���لمان بن عبد العزيز عن بالغ تعازيه ومواس���اته ألس���رة وذوي الصحافي الس���عودي جمال خاش���قجي.جاء ذلك في اتصال

النس���يج اليمن���ي وف���رض مذهب ديني

هاتفي أجراه العاهل السعودي بابن الفقيد صالح جمال خاشقجي .وفقا لوكالة األنباء السعودية (واس).

دخي���ل عل���ى المجتم���ع اليمن���ي .كم���ا
اعتب���ر أن ميليش���يات الحوث���ي ترس���خ

كم���ا أجرى ولي العهد الس���عودي األمير

الفك���ر الطائفي ،كما تجبر آالف الش���بان

محمد بن سلمان اتصاال هاتفيا بصالح

واالطف���ال عل���ى القت���ال ،معتب���را أن

جم���ال خاش���قجي ،عبر فيه ع���ن عزائه

حكمه���ا للعاصم���ة صنع���اء دم���ر البني���ة

ومواس���اته له ولكافة أس���رته في وفاة

التحتي���ة واقتص���اد الب�ل�اد .وأعل���ن

الفقيد جمال خاشقجي.

الحامدي انشقاقه عن حكومة الحوثي
المرفوضة من  90%من الشعب اليمني
والتي أذاقتهم الجوع والموت والفقر.

الثالثاء

وقد أعرب صالح خاشقجي عن عظيم
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ش���كره للعاه���ل الس���عودي وول���ي العهد
على مواساتهما في الفقيد.
م���ن ناحيته ،قال المستش���ار في البيت
األبيض جاريد كوش���نير إن الس���عودية
حليف هام للواليات المتحدة.

االحتالل يقتل فلسطينيا في الخليل

وأضاف كوش���نير أن بالده ما زالت في
مرحل���ة البح���ث عن حقائ���ق في قضية
خاشقجي.

القدس المحتلة  -أ ف ب

وأك���د كوش���نير أن الرئي���س األميرك���ي

قتل جيش االحتالل اإلس���رائيلي ش���ابا فلس���طينيا في مدينة الخليل جنوبي الضفة

دونال���د ترامب ،ووزير الخارجية مايك

الغربية ،أمس االثنين ،قالت إسرائيل إنه حاول طعن جندي قرب الحرم اإلبراهيمي.

عناصر من الشرطة التركية تحرس مرأب به سيارة تخص القنصلية السعودية في اسطنبول (رويترز)

بومبيو س���يقرران الخط���وة المقبلة بعد

وأس���فر الح���ادث ع���ن إصاب���ة جن���دي

أي جن���دي ب���أذى في الح���ادث ،الذي وقع

إس���رائيلي بج���روح طفيف���ة ،وانتش���رت

ق���رب مس���توطنة آرئيل جنوب���ي نابلس.

من جان���ب آخر ،ق���ال المتحدث باس���م

وف���ي  11أكتوبر ،أصيب إس���رائيليان من

الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن بالده

الصحافي الس���عودي جمال خاش���قجي

بينهما جندي في هجوم طعن نفذه شاب

ال تري���د أن تتضرر عالقتها بالس���عودية

خالل اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة

تقارير المهمة األولية “لم تكن صحيحة

فلس���طيني قرب مستوطنة “تامير” قرب

بس���بب قضي���ة الصحاف���ي جم���ال

والتنمي���ة الحاك���م ف���ي البرلم���ان اليوم

مما اضطرنا للتحقيق”.

نابلس.

خاشقجي.

الثالثاء.

وق���ال المس���ؤول الس���عودي إن ارتب���اك

وكان الرئي���س الترك���ي رج���ب طي���ب

وكانت وكالة “رويترز” لألنباء قد نقلت

فري���ق التفاوض مع خاش���قجي دفعهم

ق���وات االحت�ل�ال ف���ي م���كان الح���ادث
وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة.
وقبل أس���بوع ،قتل الجيش اإلس���رائيلي
فلسطينيا بزعم محاولة طعن جندي في
الضفة الغربي���ة المحتلة ،إال أنه لم يصب

موسكو تحذر واشنطن من المعاهدة النووية

معرفة الحقائق في قضية خاشقجي.

أردوغ���ان ق���د أعل���ن أن���ه س���يدلي ب���كل

عن مس���ؤول س���عودي قول���ه ،إن جمال

التصريح���ات الالزم���ة بخصوص مقتل

خاش���قجي توفي في القنصلية نتيجة

موسكو ـ وكاالت

اعتب���ر الكرملي���ن الروس���ي ،أم���س االثني���ن ،أن االنس���حاب األميرك���ي م���ن
ً
ً
مؤكدا أن أميركا نفس���ها
خطرا”،
المعاه���دة النووية “س���يجعل العالم أكثر

ق���ال وزير الطاقة الس���عودي خال���د الفالح أمس االثنين ،إن الس���عودية ال تنوي فرض

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري
بيس���كوف للصحافيي���ن إن روس���يا

المتح���دة تطوي���ر صواري���خ جديدة بعد

س���تضطر التخ���اذ إج���راءات الس���تعادة

االنس���حاب م���ن معاهدة الق���وى النووية

توازن القوة النووية في حال انس���حاب
ً
مش���يرا إل���ى أن
أمي���ركا م���ن المعاه���دة،

المتوس���طة الم���دى الت���ي تع���ود لحقب���ة

روس���يا “ل���ن تك���ون البادئة ف���ي مهاجمة
أح���د” .وأض���اف بيس���كوف أن روس���يا

موقوفون قيد التحقيق.

خمي���س الجهيناوي ،أم���س االثنين ،إن
تفاعل الس���لطات الس���عودية مع قضية
خاشقجي ،كان إيجابيا بدرجة كبيرة.

النفط عن السياسة.

» »قال الجهيناوي ،إن السلطات

توجد نية”.
ً
وقال الفالح إن “السعودية دولة مسؤولة جدا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية

السعودية “تفاعلت إيجابا مع
قضية مقتل خاشقجي ،وقامت

كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة”.

بعزل واعتقال بعض المتورطين،

وق���ال إن ارتفاع أس���عار النف���ط قد يكبح االقتصاد العالمي ويوقد ش���رارة ركود .لكنه

كما تستمر بالتحقيق” ،مضيفا أن

أض���اف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بش���كل كامل
الشهر القادم فال يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.

االنسحاب من المعاهدة.

المتهمي���ن ف���ي ه���ذه القضي���ة  18وهم

الواقعة ،قال وزير الخارجية التونسي،

وق���ال الفالح لوكالة أنباء “تاس” عندما س���ئل عم���ا إذا كان يمكن تكرار هذا الحظر “ال

الح���رب الب���اردة .وتتوق���ع موس���كو م���ن
ً
تفس���يرا العتزامه���ا
واش���نطن أن تق���دم

ً
منوه���ا ب���أن
للتغطي���ة عل���ى الحادث���ة،

في أول رد رسمي من تونس حول هذه

حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام  ،1973وإنها ستفصل

تخالف معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
س���تضطر للرد بالمثل إذا بدأت الواليات

ً
مؤك���دا أن
خط���أ م���ن فريق التف���اوض،

الرياض ال تنوي فرض حظر نفطي
موسكو  -أ ف ب

كوشنير:
السعودية حليف
مهم ألميركا

تونس “تنددّ بهذه الجريمة وتطلب
ضرورة تقصي الحقائق”.

إسرائيل تهدد بقطع المياه عن األردن

ردا عل��ى إع�لان وق��ف العم��ل بملح��ق اتفاقية الس�لام

إسقاط “درون” فوق منزل ممثل خامنئي باألحواز

االعتقاالت العشوائية مستمرة على خلفية هجوم داعش

القدس المحتلة  -أ ف ب

دبي ـ وكاالت

هدد وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أريئيل ،أمس االثنين ،بقطع المياه عن العاصمة األردنية عمان ،ردا على إعالن ملك

أعلنت وسائل إعالم إيرانية أن قوات األمن أسقطت طائرة مسيرة (كوادكوبتر) حلقت ،فوق منزل محمد علي موسوي جزايري،

األردن عبد هللا الثاني وقف العمل بملحق اتفاقية السالم مع إسرائيل عام  ،1994فيما يخص قريتي الغمر والباقورة.

ممثل المرشد اإليراني علي خامنئي في األحواز.

وق���ال الوزي���ر ف���ي مقابل���ة م���ع القن���اة

ونقلت وكالة “ ايلنا” عن قائم مقام مدينة

األول���ى اإلس���رائيلية ،إن إس���رائيل

األح���واز ،جم���ال عالم���ي نيس���ي ،أم���س

س���تقلص المي���اه التي تزود به���ا عمان

االثنين ،أن قوى األمن الداخلي أس���قطت

من أربعة أيام إلى يومين في األسبوع

ليل���ة البارح���ة طائرة درون مس���يرة كانت

إذا ت���م إلغاء الملحق الخ���اص بقريتي

تق���وم بتصوير فوق مكت���ب ومنزل ممثل

الغمر والباقورة.

المرشد في األحواز.

وأعل���ن مل���ك األردن ،ي���وم األح���د ،عن

وأوض���ح أن أص���وات إط�ل�اق الن���ار ف���ي

ع���دم تجدي���د ملح���ق االتفاقي���ة الت���ي

المدين���ة كان���ت لهذا الس���بب ولكن الهدوء

تس���مح إلس���رائيل بتأجي���ر منطقت���ي

عاد إلى المدينة عقب ذلك.

الباق���ورة والغم���ر م���ن األردن لم���دة
 25عام���ا .وتنته���ي عق���ود اإليج���ار
العام المقب���ل .وانتهت مهل���ة التجديد

إسرائيل تهدد بقطع المياه عن األردن بعد وقف ملحق اتفاقية السالم

وكانت وكالة “فارس” المقربة من الحرس

طائرة مسيرة

الث���وري ،ق���د ذك���رت أن طائ���رة مس���يرة

ال���وزراء بنيامين نتنياه���و بإقناع ملك

إمكانية تمديد االتفاقية الحالية”.

حلق���ت ب���دون ترخيص في س���ماء تقاطع

الن���ار ص���وب الطائ���رة الت���ي كان���ت تحلق

اعتق���االت مس���تمرة طال���ت  600مواط���ن

الخميس الماضي.

األردن بالعدول عن قراره.

وقال السفير اإلس���رائيلي السابق لدى

عبادان في األحواز ،مس���اء األحد قبل أن

ف���وق هذه المنطقة الت���ي توجد بها حوزة

عربي بينهم نساء وناشطون ،على خلفية

وق���ال وزي���ر الزراع���ة اإلس���رائيلي إن

وأك���د نتنياه���و ،أحقي���ة “األردن ف���ي

األردن ،ال يزال هناك متسع من الوقت

تختفي عن المنطقة.

الخمين���ي الديني���ة ومنزل ممثل المرش���د

الهج���وم المس���لح الذي اس���تهدف العرض

“األردن بحاجة إلى إس���رائيل أكثر من

استعادة األراضي” ،لكنه توقع الدخول

ك���ي يعي���د البل���دان التف���اوض عل���ى

ونقل���ت الوكالة ع���ن مص���ادر حكومية أن

في اإلقليم.

العس���كري ف���ي األح���واز ف���ي  22س���بتمبر

حاجة إسرائيل لألردن” ،مطالبا رئيس

ف���ي مفاوض���ات م���ع األردن “ح���ول

االتفاقية.

ق���وى األم���ن الداخل���ي بادرت إل���ى إطالق

يذك���ر أن إقلي���م األح���واز يش���هد حمل���ة

الماضي.

الكوريتان تبدآن نزع السالح

حزب اهلل يتجسس تحت ستار بيئي

المغرب يرحل  141مهاجرا

سيول  -أ ف ب

القدس المحتلة  -أ ف ب

الرباط  -رويترز

قال���ت وزارة الدفاع الكورية الجنوبي���ة ،إن الكوريتين وقيادة قوات األمم المتحدة

اتهم الجيش اإلس���رائيلي أمس حزب هللا اللبناني بإقامة مركز مراقبة عس���كري

قال المغرب أمس االثنين إنه س���يرحل  141مهاج���را اعتقلوا لدى محاولتهم

اتفق���ت ،أم���س االثني���ن ،عل���ى س���حب األس���لحة ،وإزالة مواقع الحراس���ة ،ف���ي قرية

جدي���د عل���ى الجان���ب اآلخر من الحدود تحت س���تار أنش���طة بيئي���ة معتبرا ذلك

بانمونج���وم الحدودي���ة ه���ذا األس���بوع ،في أح���دث خطوة تش���هدها العالق���ات التي

انتهاكا لقرار دولي يمنع وجود حزب هللا في ذلك القطاع.

اقتحام سياج حدودي مع جيب مليلية اإلسباني.

تتحسن بسرعة بين البلدين.
وأج���رت األطراف الثالث���ة الجولة الثانية

وبدأ الجانبان إزالة األلغام حول المنطقة

م���ن المحادث���ات ف���ي بانمونج���وم ،لبحث

في إطار االتفاق ،وأعلنا اليوم اس���تكمال

س���بل نزع الس�ل�اح على الح���دود ،تنفيذا

عملي���ة إزالة األلغ���ام ف���ي محادثاتهما مع

التف���اق بين الكوريتين ،ت���م التوصل إليه

قيادة قوات األمم المتحدة.

في قمة ببيونغ يانغ الشهر الماضي.

والكوريت���ان في حالة ح���رب من الناحية

وتتطل���ع الدولت���ان إل���ى إزال���ة  11موقع���ا

النظري���ة ،ألن الح���رب الكوري���ة انته���ت

للحراس���ة ف���ي مس���احة نص���ف قطره���ا

بهدن���ة ولي���س بمعاه���دة س�ل�ام ،لك���ن

كيلومت���ر واح���د م���ن خ���ط الترس���يم

العالق���ات تحس���نت بدرجة كبي���رة خالل

العس���كري عل���ى الح���دود بينهم���ا بحل���ول

العام الماضي.

نهاية هذا العام.
وقال���ت ال���وزارة إن األط���راف الثالث���ة
اتفق���ت في اجتم���اع أم���س االثنين ،على
إزالة االس���لحة النارية ومواقع الحراس���ة
بحلول الخمي���س ،والقيام بجولة تفقدية
مشتركة في اليومين التاليين.

» »تشرف القيادة التي تقودها
الواليات المتحدة على شؤون
المنطقة المنزوعة السالح منذ
انتهاء األعمال القتالية في الحرب
الكورية التي دارت رحاها بين
عامي  1950و.1953

وق���ال مس���ؤول عس���كري إس���رائيلي

ومناظي���ر وكامي���رات عالي���ة الدق���ة”

طل���ب ع���دم كش���ف هويت���ه ان المرك���ز

معتب���را أن ف���ي ذل���ك “انته���اكا (للق���رار)

ال���ذي يه���دف إل���ى التجس���س عل���ى

 ”1701الص���ادر ع���ن مجل���س األم���ن

أنش���طة الجن���ود اإلس���رائيليين ،يضاف

الدولي.

إل���ى  5مراكز أخ���رى تم التع���رف عليها

ويدع���و الق���رار إل���ى وق���ف المع���ارك

ف���ي  2017وكان���ت تس���تخدم منظم���ة

وخصوصا من جانب إس���رائيل وحزب

غي���ر حكومية اس���مها “غري���ن ويذاوت

هللا ،وإلى نش���ر ق���وات نظامي���ة لبنانية

بوردرز” كغطاء.

ف���ي جن���وب لبنان وذل���ك بالت���وازي مع

وأضاف “ه���ذه المنظمة غير الحكومية

انسحاب الجيش اإلسرائيلي.

ليس���ت هناك من أجل زرع أشجار ،انها
س���تار” .وب���ث جي���ش إس���رائيل ص���ورا
للموقع تظهر بحس���ب المسؤول ،رجاال
يراقب���ون ويلتقط���ون ص���ورا ألنش���طة
جي���ش إس���رائيل ولمس���توطنة زراعية
(كيبوت���ز) .وتاب���ع المص���در أن الموق���ع
يضم “تجهيزات وبنى تحتية عسكرية

» »ينص القرار على إقامة منطقة بين
الخط األزرق الذي يرسم الحدود
اللبنانية اإلسرائيلية من جهة
ونهر الليطاني شماال من ناحية
أخرى .ويحظر وجود قوات فيها
باستثناء القوات النظامية اللبنانية
وقوة األمم المتحدة.

وقال���ت وزارة الداخلي���ة ف���ي بيان إن

تفاصيل عن جنسياتهم.

عملي���ة االقتحام أس���فرت ع���ن ”وفاة

وبحس���ب مفوضي���ة األم���م المتح���دة

شخص إثر سقوطه من أعلى السياج

السامية لش���ؤون الالجئين فقد دخل

وإصاب���ة  22من المقتحمي���ن بجروح

مليلية وجيب سبتة اإلسباني القريب

ج���راء األس�ل�اك الش���ائكة المتواج���دة

أكثر من  6000مهاجر هذا العام.

بالسياج ،تم نقلهم إلى المستشفى“.

ويدف���ع مهاج���رون آخ���رون الم���ال

وأضاف���ت أن  12م���ن أف���راد األم���ن

لمهربين لتوصيلهم بحرا إلى إس���بانيا

أصيبوا ونقلوا إلى المستش���فى لتلقي

في رحلة لمسافة  14كيلومترا.

العالج الالزم.

وتق���ول المفوضي���ة إن معظ���م م���ن

وقال���ت الس���لطات اإلس���بانية إن

يصل���ون إلى إس���بانيا م���ن الرجال من

نح���و  200مهاج���ر تمكن���وا من تس���لق

دول غينيا ومالي والمغرب.

السياج ونقلوا إلى مركز استقبال في

» »في يوليو اقتحم  800مهاجر

مليلية حيث بدأ المس���ؤولون تحديد
هوياته���م .وق���ال المغ���رب إن الباقين

سياج سبتة مما دفع السلطات
المغربية لنقلهم إلى جنوب البالد

الذين فشلوا في تسلق السياج سيتم

في حافالت إلبعادهم عن الحدود

ترحيله���م إل���ى أوطانه���م دون توفير

مع إسبانيا.

Osama.almajed@albiladpress.com

األمر أكبر من مجرد

هطول أمطار غزيرة
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أسامة الماجد

يمكنن���ي الق���ول إن تصري���ح س���مو الش���يخ عبدهللا ب���ن حم���د آل خليفة

مع األس����ف مازلنا ال نمتلك اس����تراتيجية عمل وخططا وبرامج لمعالجة

الممثل الشخصي لسيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه رئيس

الكوارث ،وفي كل عام تتكرر نفس المشكلة مع هطول األمطار الغزيرة،

المجل���س األعل���ى للبيئة س���يخرجنا م���ن الظلمات إلى النور وس���تتحول

تض����رر الكثي����ر م����ن بيوت المواطنين وخس����ائر ف����ي الممتل����كات ،وارتباك

األمطار التي تغرقنا كل عام إلى واحات خضراء ،فس���موه وضع النقاط

مروري نتيجة تكدس المياه في معظم ش����وارع البحرين ،ونحن ال نزال

عل���ى الح���روف وتحدث عن المش���اريع والخط���ط التي تق���وم بتنفيذها

متمس����كين بالطقوس القديمة في العمل ،صهاريج وزارة األشغال تفتح

مختل���ف دول العال���م لمواجه���ة مي���اه األمط���ار ،حينم���ا أك���د “أهمية رفع

موقد خراطيمها في الش����وارع لش����فط المياه ،ومس����ؤولون في الوزارات

مس���توى الجاهزية من أجل االس���تعداد األمثل للتعامل مع ظاهرة تغير

المعني����ة يتواج����دون ف����ي مواق����ع الكارثة للرص����د والفرج����ة ،إذ ليس في

المن���اخ واألمط���ار بحيث توضع اس���تراتيجية وطنية لالس���تجابة لمثل

يده����م حيلة طالم����ا ال توجد اس����تراتيجية بيئية تتفاعل بش����كل متالزم

هذه الظواهر وكيفية التكيف معها ،آمال أن تس���هم هذه االس���تراتيجية

م����ع المتغي����رات الت����ي تحدث في المن����اخ ،وبالتالي يس����تحيل أن نتطور،

ف���ي االس���تفادة ق���در اإلم���كان م���ن مي���اه األمط���ار م���ن خ�ل�ال تجميعها

فالمواط����ن ال����ذي غرق بيت����ه العام الماض����ي تعرض لنف����س الكارثة اليوم

واستخدامها في الزراعة والصناعة وغيرها ،بدال من أن تكون عبئا على

وكأنه مكتوب عليه االس����تماع إلى نش����يد األضرار والخس����ائر ،نش����عر أن

الس���كان والمنشآت ،وأش���ار سموه إلى أن األمطار الغزيرة قد تنتج عنها

صورة الزمن واقفة ال تتحرك.

بعض الفيضانات ،والتي تزيد خطورتها في المناطق المدنية كما حدث

» »لنخرج من اإلطار القديم ،فنحن بحاجة إلى خطط وإجراءات وطنية
جديدة معنية بتلك المواضيع ،خطط تستجيب لمخاطر تغيرات المناخ،
فاألمر أكبر من مجرد هطول أمطار غزيرة.

مؤخ���را ف���ي بعض مناطق المملك���ة ،ما لم تكن هناك بني���ة تحتية قادرة
على تصريف مياه األمطار”.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

الثالثاء
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للتواصل17111483 :

عادل عيسى المرزوق

محافظ الجنوبية قل ًبا وقال ًبا مع المتضررين من األمطار

اً
مس���ؤول في الدول���ة ،أو تتقل���د منص ًبا في هيئ���ة أو منظمة أو
لي���س صع ًب���ا أن تكون

كي���ان ،مهما كان ذل���ك المنصب :وزير ،وكيل ،مدير ،محاف���ظ أو غيرها من المناصب،
ً
محترفا
إعالمي���ا
ث���م تظه���ر أمام الن���اس فقط باإلع�ل�ام والبهرجات ألن لدي���ك جها ًزا
ً
قويًا يتعامل بذكاء مع األحداث ،ويبلور األفكار المذهلة في التصريحات الصحافية

والبيانات ،وفي واقع األمر ،أنت من المسؤولين الذين ال يعرفهم الناس إال من خالل
(البهرجة اإلعالمية) ،ورصيدك في األداء العملي ال يتعدى نسبة ضئيلة ،أما المسؤول
الحقيق���ي ،فهو ال���ذي ال يعطي اعتبارًا لبهرجة أو (بروباغان���دا) إعالمية بقدر ما يهتم
بأن يقوم بواجبه الوطني ،خصوصا في الظروف الصعبة.
هذه الفكرة كنا نتحدث فيها مع بعض األصدقاء ونحن نتبادل األخبار والمواقف عما
حدث في إجازة نهاية األس���بوع بس���بب األمطار الرعدية وتضرر مناطق عديدة في
المحافظ���ات ،وألن صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس
ال���وزراء الموق���ر حفظ���ه هللا ورع���اه ،هو ال���ذي وضع أس���س العمل الميداني المباش���ر
والمتابع���ة مع المواطنين وااللتقاء بهم والتعرف على المش���كالت عن كثب ،فإن هذا
األس���لوب المتق���دم ف���ي إدارة العم���ل ،ظهر من خالل الزي���ارة الميداني���ة التي قام بها
س���مو الش���يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لعدد
م���ن مناط���ق المحافظة المتض���ررة إثر األمط���ار الغزي���رة التي هطلت عل���ى المنطقة،
وك���م كان���ت االنطباعات كبيرة في نف���وس المواطنين وهم يرون س���موه يتجول مع
المس���ؤولين ويطمئ���ن عل���ى أوضاعه���م ،وال يص���در التوجيه���ات إلى المس���ؤولين في
محافظته (فريق العمل الحقيقي) وإلى الجهات المعنية ،بل يقيم بنفسه مدى فاعلية
الخطة الميدانية العاجلة لعدم تكرار وقوع بعض األضرار.
Ali.alsayegh15@gmail.com

» »لقد كان سموه يشيد بجهود فرق الطوارئ ورجال الدفاع المدني والشرطة

ورجال المرور وكل القطاعات التي (بيضت الوجه بصراحة) ،وعملت بأقصى
ما تمتلكه من قدرات ،والجانب الجميل جدً ا هو التعاون الذي لمسناه من

أيضا أسعد سمو
المواطنين والمقيمين مع بعضهم البعض ،وهذا الجانب ً

المحافظ ،وهذه هي البحرين وأهل البحرين ،وهذا هو المسؤول المخلص

تصريف مياه األمطار

الذي يحمل دوره الوطني بأمانة ،خالف من يمأل وسائل اإلعالم تصريحات

وبهرجات وكأن عمله االستعراض فقط ،شكرًا سمو محافظ الجنوبية ،وشكرًا

علي الصايغ

لكل المسؤولين المخلصين ...بارك الله فيكم.

عندما كنا صغارا ،كانت برك الماء التي تخلفها األمطار من بين األشياء

جوان����ب إنش����ائية ف����ي البحرين ،يبدو أن����ه غير كفيل بالح����ل ،أال يخجل

الت����ي تمنحن����ا الفرح والس����رور ،كانت ه����ذه البرك تمأل طرق����ات المحرق

المس����ؤولون من بقاء هذه المش����كلة عالقة طوال سنوات دون حل؟! أال

القديمة ،ولم نكترث يوما أبدا إلى مدى خطورتها على سالمتنا!

يخجل المعنيون من تعاطي الناس مع المش����كلة بشيء من السخرية؟!

إح����دى الط����رق التي كان����ت تمتلئ بالماء عل����ى امتدادها ،إل����ى درجة أن

السخرية  -كما نعلم  -مع حالة المعاناة يكمن وراءها استياء عارم يعبر

الم����اء كان يغط����ي مس����توى عالي����ا م����ن ارتف����اع الس����يارات ،تم����ت إعادة

عن نفسه بطريقته ،وال يقلل من درجة اإليذاء التي يعانيها األفراد.

تعبيده����ا ،لتتح����ول فيما بع����د إلى طريق آمنة من مخاط����ر مياه األمطار

نطال����ب باإلفص����اح العاج����ل ع����ن خط����ة ح����ل مش����اكل تصري����ف مي����اه

العديدة ،الكفيلة باإليذاء حتى الموت ،ال سمح هللا.

األمط����ار ،واإلس����راع ف����ي تنفي����ذ الحل����ول ،علم����ا أنن����ا لس����نا بحاج����ة إلى

طالعتنا وس����ائل اإلع��ل�ام المختلفة مؤخرا بحجم الكارثة التي تعيش����ها

أق��ل�ام وتصريحات وفيديوه����ات تعبر عن حجم المش����كلة التي يعانيها

بعض المناطق إزاء البرك التي تكونها مياه األمطار ،ومنها مناطق سند،

المواطنون والمقيمون ،فهل من حياة لمن ننادي أيها المسؤولون؟!

والنويدرات والحجيات في الرفاع ،وغيرها من المناطق األخرى ،والتي
ع����ادت بنا إلى س����نوات بعيدة ل����م تمض؛ فهي حالة ليس����ت طارئة علينا

» »اليوم ووفقا لهذه المطالبة ،على المترشحين البلديين وحتى

النيابيين عبء كبير جدا ،ومسؤولية مهمة ،ومنها هذا الملف الذي

عل����ى اإلط��ل�اق ،إذ نتعايش معها س����نويا ،واأليادي ال ت����زال مكتوفة عن

ال ينبغي أن نتهاون في حله قيد أنملة؛ إذ يجب علينا أن ندعم كل

كل األم����وال الت����ي تص����رف عل����ى مش����اريع البن����ى التحتي����ة مازالت غير

العالمية الحديثة ،حتى نحقق مكاسب في هذا الشأن ،مع إنهاء

حلها في العديد من مناطق البحرين الحديثة .2018
كفيل����ة بحل مش����كلة مثل ه����ذه ،الدعم الخليجي ال����ذي ينبغي أن يغطي

د .أحمد حسن

التوجهات بحله وفقا آلخر التطورات في هذا المجال والتقنيات

المشكلة بشكل يكون واضحا وجليا للجميع في السنوات المقبلة.

حوار األديان بين مملكة البحرين وكازاخستان
انعقدت الدورة السادسة لمؤتمر حوار األديان بقصر السالم في كازاخستان
خ�ل�ال يوم���ي  10و 11أكتوبر  ،2018حيث ش���ارك  80وف ً
دا من  45دولة من

األمير محمد بن سلمان والرؤية االستراتيجية
لق���د س���طع ن���ور األمير محم���د بن س���لمان ولي عهد الس���عودية

ج���زء من ش���ركة أرامكو ،ه���ذه الخطوة تق���وم بتحويل أرامكو

كرئي���س لمجل���س االقتصاد والتنمية عندم���ا وضع رؤية 2030

إلى ش���ركة قابضة تحت قيادة مجلس إدارة جديد مختار من

االقتصادي���ة الت���ي قام���ت بتغيير هيكل���ة االقتصاد الس���عودي

أجل تحويل العائدات االقتصادية في المملكة من البترول إلى

بشكل نوعي ،فمن أهم ركائز هذه الرؤية اإلصالحات الجذرية

عوائد االستثمار.

ف���ي االقتص���اد والتنمي���ة ،ووض���ع مخط���ط ومنه���ج م���ن أج���ل

كما شرعت المملكة العربية السعودية بشكل جاد بوضع خطط

تحوي���ل االقتصاد إلى مص���ادر أخرى بديلة ع���ن االعتماد على

ومشاريع من أجل االس���تفادة من الموارد المختلفة الموجودة

العوائد النفطية.

ف���ي المملك���ة بخ�ل�اف النف���ط حيث ت���م افتتاح مش���روع رأس

وش���رعت ه���ذه الرؤي���ة بإعادة سياس���ة اإلنف���اق الحكومي كما

الخير الذي بدأ مجال الصناعة وإنتاج المعادن.

تم تأس���يس مكت���ب اإلنفاق الرأس���مالي والتش���غيلي الذي قام

ني���وم أو “المدين���ة الحل���م” أو “أرض الف���رص واألح�ل�ام” كم���ا
وُ ِ
ص َف���ت ،مش���روع مدين���ة ذكي���ة أطلق���ه محمد بن س���لمان في

أج���ل ضب���ط ه���در الم���ال في المش���اريع الت���ي ليس له���ا مردود

مؤتم���ر دول���ي لالس���تثمار ف���ي مدينة الري���اض ف���ي  24أكتوبر

اقتص���ادي ق���وي ،والنتيج���ة كان���ت باه���رة وس���ريعة حي���ث تم

 ،2017حي���ث يرغب أن تك���ون “نيوم” بمثاب���ة عاصمة تجارية

توفي���ر ما يقارب م���ن  100مليار ريال س���عودي في عام 2016

واقتصادي���ة عالمي���ة تمث���ل روح العص���ر المرتب���ط بال���ذكاء

بمراجع���ة كل المش���اريع التي في قيد التنفي���ذ في المملكة من

واألش���هر األول���ى م���ن  ،2017وف���ي ع���ام  ،2018قام���ت مجل���ة

االصطناعي.

فورب���س باختي���اره ضم���ن قائم���ة فورب���س ألكثر الش���خصيات

ف���ي العهد االقتص���ادي الجديد يمكن دمج رؤية  2030للمملكة

تأثيرًا في العالم.
ً
كم���ا ش���ملت الرؤي���ة أيضا دخ���ول المملك���ة العربية الس���عودية

العربية الس���عودية الش���قيقة م���ع رؤية  2030لمملك���ة البحرين
وتكوي���ن اقتص���اد مدم���ج ق���وي وفري���د م���ن نوع���ه ق���ادر على

أسواق الدين العالمية من أجل تمويل العجز االقتصادي القائم

تخطي جميع الصعوبات ،واالستفادة من نقاط القوة المختلفة

ووضع خطط بديلة مناس���بة ،وأثبتت المملكة نجاحها في هذا

والخب���رة ل���كل م���ن المملكتين لبن���اء اقتصاد أس���مى وحصين،

المج���ال عل���ى المس���توى العالم���ي ،باإلضاف���ة إلى ذل���ك ،تهدف

فالعوائ���د من هذا س���تكون ش���امخة ومبهرة ،كم���ا أكد صاحب

ه���ذه الرؤي���ة إلى زي���ادة االعتماد عل���ى القطاع الخ���اص لدعم

الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئي���س

االقتص���اد واالرتكاز عليه كجزء لتنويع مصادر الدخل القومي

ال���وزراء الموق���ر م���رارا وتك���رارا أن العالق���ات بي���ن المملكتين

واالقتص���ادي ،وفي خط���وة نادرة وجريئة تح���ت قيادة األمير

الش���قيقتين الس���عودية والبحرين من الصعب بمكان أن تصفها

محمد بن س���لمان ،قام���ت المملكة العربية الس���عودية باكتتاب

كلمات ،كونها عالقات ممتدة ترسخت على مر التاريخ.

إس�ل�اميا و 15وف��� ً
بينه���ا  20وف��� ً
مس���يحيا ،وذلك ضمن مب���ادرة الرئيس
دا
دا
ً
ً

الكازاخي “نور س���لطان نزارباييف” في س���بتمبر ع���ام  2003بتنظيم المؤتمر
كل ثالث س���نوات ،وأكد المش���اركون أهمي���ة تعاون زعماء األدي���ان العالمية
والتقليدية مع المؤسس���ات الحكومية والمجتمعية المعنية بتعزيز التعايش
السلمي للشعوب والدول من خالل الحوار ونشر القيم اإلنسانية اإليجابية.
وم���ن أب���رز ما خلص إليه هذا المؤتمر إنش���اء مركز “نور س���لطان نزارباييف”
لتطوي���ر ح���وار األدي���ان والحض���ارات ،كرم���ز لالعت���راف بمس���اهمة الرئي���س
المؤسس لجمهورية كازاخستان في عملية التعاون الدولي من أجل السالم
والوف���اق ،إذ عكس���ت تل���ك المب���ادرة الرؤي���ة الس���ليمة الت���ي حمله���ا الرئيس
“نزارباييف” منذ توليه مقاليد الحكم عقب اس���تقالل جمهورية كازاخس���تان
عام  ،1991حيث تجلت تلك الرؤية في مبادرة التخلي طواعية عن السالح

د .جاسم حاجي
» »نيوم أو “المدينة الحلم” أو
“أرض الفرص واألحالم” كما
ُو ِص َفت ،مشروع مدينة ذكية
أطلقه محمد بن سلمان في
مؤتمر دولي لالستثمار في
مدينة الرياض في  24أكتوبر
2017

الن���ووي كخط���وة رئيس���ة نح���و بناء الدول���ة الجدي���دة والنه���وض بأوضاعها
سياس���يا واقتصاديا واجتماعي���ا وفق رؤية مجتمعية ترتك���ز على التعايش
المشترك وقبول اآلخر.
مملكة البحرين بدورها لها تجربة مهمة ومبادرات في ذات المجال إذ سبق
أن نظم���ت مؤتم���ر حوار الحض���ارات والثقافات ،في العاصم���ة المنامة في 5
مايو  ،2014حيث افتتحه صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل
خليف���ة ولي العهد نائب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء،
وأك���د خالل���ه عل���ى رؤي���ة المملك���ة في تدعي���م عناص���ر التواص���ل الحضاري
واإلنساني والثقافي بأسس من الحوار القائم على االحترام المتبادل.
» »جاء تدشين “مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي” في سبتمبر
 2017ليؤكد أن البحرين مركز عالمي للتعايش والسالم بين األديان
منذ سنوات طويلة ،حيث انتهجت سياسة محاربة التعصب الديني
والطائفية التي يستغلها أعداء اإلنسانية في تعزيز الصراعات وإحداث
الفتنة بين فئات المجتمع الواحد ،تلك هي الرؤية التي بفضلها تنهض
الدول وتحجز لنفسها مكانة بين األمم المتحضرة.

16

تعتبر الشيخة فاطمة

ال
بنت أحمد آل خليفة مثا ً

يحتذى به للشابة البحرينية
الطموحة؛ كونها من أوائل

Sports

@albiladpress.com

البحرينيات الرائدات في مجال

اهتمام األولمبية بدعم األلعاب اإللكترونية

هاشم أحمد يستعد ألول مشاركة خارجية ببطولة عالمية بشيكاغو

الطيران الحر الداخلي ،كما أنها
طالبة مجتهدة تواظب على

حضور صفوفها التعليمية.

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

اس���تقبل األمي���ن الع���ام للجن���ة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عس���كر رئي���س االتحاد البحريني لأللع���اب الذهنية واإللكترونية علي ش���ويطر وعض���و مجلس إدارة
االتحاد ،رئيس لجنة األلعاب اإللكترونية علي شرفي وذلك بمقر اللجنة بضاحية السيف.

هناك حكام في كرة القدم

ورح���ب عس���كر بالحض���ور مش���ي ًدا

يتلقون ردود فعل متهورة

بالجهود التي يبذلها االتحاد في سبيل

من قِ بل الالعبين احتجاجً ا على

االرتقاء باأللعاب الذهنية واإللكترونية،

قراراتهم بأرضية الميدان،

حي���ث ق��� ّدم ش���ويطر وش���رفي لألمين

والملفت في األمر أن الحكم يتّ خذ

الع���ام كال من الالع���ب عبدالحكم كريم

موقف الصمت والنظر دون أن

يردع هؤالء ليكونوا عبرة لغيرهم.

الثالثاء
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ال���ذي يعتب���ر أول بحرين���ي وعرب���ي
عل���ى مس���توى العالم يدخل موس���وعة
جيني���س لألرق���ام القياس���ية بعدم���ا
حص���ل عل���ى  1691تروف���ي بالتينيوم
ف���ي األلع���اب اإللكترونية ،كم���ا قدما له
الالعب س���يد هاش���م أحمد الحائز على

السباق الثاني الخيري لـ “ذوي العزيمة”

لقب أفضل العب في الش���رق األوسط
ع���ام  2017والفائز ف���ي بطولة القارات
 2018ليتأه���ل إل���ى بطول���ة العالم التي

اتحاد ذوي العزيمة  -المركز اإلعالمي

ستقام بوالية شيكاغو األميركية بشهر

ينظ���م االتحاد البحرين���ي لرياض���ة ذوي العزيمة بالتع���اون مع االتحاد

نوفمبر المقبل.

البحرين���ي للترايثل���ون ،الس���باق الخي���ري الثاني للجري ل���ذوي العزيمة،
الذي سيقام تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب
والرياض���ة الرئيس الفخ���ري لالتح���اد البحريني لرياض���ة ذوي العزيمة

وعب���ر عس���كر ع���ن س���عادته باإلنج���از
ال���ذي حقق���ه عبدالحكم كري���م بدخول

عسكر في صورة جماعية مع رئيس اتحاد الرياضات الذهنية واإللكترونية وباقي الوفد

موس���وعة جيني���س لألرقام القياس���ية

ّ
يع���زز من س���معة
العالمي���ة األم���ر ال���ذي

خصوص���ا وأن األلع���اب اإللكتروني���ة

الخاصة باأللعاب اإللكترونية.

الرائ���ع لبل���دي البحري���ن التي تس���تحق

ومكان���ة البحري���ن ويعك���س م���ا يتمت���ع

أصبحت تحظ���ى بصيت رائج ونس���بة

وأضاف “لقد تم تش���كيل لجنة األلعاب

من���ا الكثي���ر ،فأن���ا م���ن ه���واة األلع���اب

وذل���ك ي���وم الس���بت المواف���ق 3

م���ن  10 - 9س���نوات  500متر،

ب���ه ش���بابها ورياضيوه���ا م���ن كف���اءة

كبيرة من الممارس���ين لها على مستوى

اإللكتروني���ة قب���ل ثالث���ة ش���هور وه���ي

ً
صباحا ،في
نوفمبر المقبل عند 7.30

س���باق متالزم���ة داون 200

وق���درات متمي���زة ،كم���ا أثن���ى عل���ى

العالم وأصبحت لها بطوالتها وكياناتها

مازال���ت في طور العمل والبناء لتنظيم

اإللكتروني���ة وأتمنى أن تن���ال النصيب

الس���احة الخلفي���ة الس���تاد البحرين

مت���ر وس���باق األطف���ال من - 6

النتائج اإليجابية الت���ي حققها الالعب

ومنظماته���ا

العالمي���ة

ع���دة بطوالت محلية والمش���اركة بعدة

الوطن���ي بمدينة عيس���ى الرياضية.

 8س���نوات  100متر .وس���وف

س���يد هاش���م أحمد التي تبرهن على ما

المعروفة.

حي���ث يأت���ي تنظي���م ه���ذا الس���باق

يتخلل السباق برامج ترفيهية

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ً
متوافق���ا مع #مبادرات س���موه التي

لألطفال.

تمتلك���ه المملكة من مواهب واعدة في
متمنيا له التوفيق
األلعاب اإللكترونية،
ًّ

وش���ركاتها

اس���تحقاقات خارجي���ة إلع�ل�اء راي���ة

عب���ر عض���و مجل���س إدارة
وب���دورهّ ،

االتح���اد،

رئي���س

لجن���ة

األلع���اب

المملك���ة والعم���ل على مواكب���ة التطور
التقني في ظل االنتشار الهائل لأللعاب

الواف���ر م���ن االهتم���ام مس���تقبال ألنن���ا
ق���ادرون عل���ى صناع���ة أبط���ال في هذا
المجال.”..
» »الالعب سيد هاشم أحمد أكد

استعداده للمشاركة في البطولة

اإللكتروني���ة عل���ي ش���رفي ع���ن بال���غ

اإللكتروني���ة الت���ي أصبح���ت تحظ���ى

جميع الشركات والمؤسسات

وأك���د عس���كر حرص اللجن���ة األولمبية

اعت���زازه بدعم اللجن���ة األولمبية معربًا

بشعبية كبيرة قادت بعض العبي العالم

البحريني���ة لدع���م األلع���اب اإللكترونية

المراح���ل

دعما لذوي العزيمة.
ً
السباق

الت���ي تم إضافته���ا حدي ًثا إل���ى االتحاد

عن جزيل شكره وتقديره لسمو الشيخ

لدخول عالم االحتراف واالستفادة من

ناص���ر بن حم���د آل خليفة بص���دور أمر

األلعاب اإللكترونية كمصدر رزق.”..

البحرين���ي لأللع���اب الذهنية وتش���كيل

وم���ن جانب���ه ،عب���ر الالع���ب عبدالحكم

تواجد نخبة من ابرز العبي العالم،

النح���و التال���ي ،س���باق العموم

بقيمة  3دنانير ،لكل مشارك

دوالر ،حيث إنه يتدرب باستمرار

ته���دف إل���ى دم���ج ذوي العزيمة مع

» »يدعو اتحاد رياضة ذوي العزيمة،

جميع شرائح المجتمع.
ويش���تمل الس���باق عل���ى ع���دة
حس���ب

س���باقات

التجارية ،المشاركة في هذا

الس���نية واإلعاق���ات وهم على
لألس���وياء

كيلومت���رات،

لجميع األعمار من غير ذوي

العزيمة  3كيلومترات ،س���باق

المشاركة من ذوي العزيمة

كيلومتر واحد ،سباق األطفال

للمشاركة.

س���باق

3

حيث ستحتسب رسوم مشاركة

ل���ذوي

الدراج���ات

العزيمة ،حيث يجب على

األطف���ال م���ن  13 - 11س���نه

إبراز بطاقة ذوي العزيمة

والنجاح في البطولة العالمية القادمة.

كري���م عن بالغ فخره وس���روره بدخوله

التي أطلقه���ا المجلس األعلى للش���باب

المس���اهمة الفاعل���ة ف���ي رعاي���ة ودع���م

موس���وعة جيني���س لألرقام القياس���ية

والرياض���ة التي قدمه���ا عضو المجلس

كاف���ة ممارس���ي األلع���اب اإللكتروني���ة

متطلعا لتحقي���ق العديد من اإلنجازات

علي ش���رفي التي ته���دف إلى االهتمام

والعم���ل عل���ى خلق فريق ق���وي لتمثيل

عل���ى ه���ذا الصعيد لرف���ع راي���ة المملكة

“أون الين” في المنزل مع بعض

باأللعاب اإللكترونية والعمل على بروز

المملك���ة بمختل���ف المحاف���ل الخارجية

وإب���راز اس���مها ف���ي عال���م األلع���اب

الالعبين بهدف االستعداد األمثل،

العديد من األبطال المحليين للمنافسة

وتوطي���د العالق���ات م���ع مختل���ف

اإللكتروني���ة ،مضيفا “ينتابني الش���عور

معربًا عن أمله في العودة بإنجاز

عل���ى مختل���ف البط���والت الخارجي���ة

االتح���ادات والهيئ���ات والمنظم���ات

بالفخر والس���عادة لتحقيق هذا اإلنجاز

يعزز مكانة البحرين في هذه
الرياضة.

لجنة خاصة بها تنفيذا لالس���تراتيجية

المنامة  -األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

اإلتحاد اآلس���يوي للتنس األرضي ،وذلك بحضور عبد الرحمن عس���كر األمين العام للجنة األولمبية البحرينية والش���يخ عبد العزيز
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس االتحاد البحريني للتنس األرضي وعدد من المسئولين في االتحادين البحريني واآلسيوي للتنس
األرضي.
ورح���ب الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل
خليف���ة بوف���د االتح���اد اآلس���يوي معربً���ا
عن س���عادته باس���تضافة مملك���ة البحرين
فعالي���ات الورش���ة اآلس���يوية لتطوي���ر
اإلداريي���ن العاملين في اتح���ادات التنس
األرض���ي ف���ي الق���ارة اآلس���يوية ،مبينًا أن
احتض���ان ه���ذه الفعالي���ة يترج���م ح���رص

حق���ق فريق المنامة فوزا عريضا على حس���اب النويدرات بنتيجة  118مقابل  ،84في
المب���اراة التي جمعتهما مس���اء أم���س (االثنين) ،في افتتاح منافس���ات الجولة الرابعة
لدوري زين الدرجة األولى.
وانف���رد المنام���ة به���ذا الف���وز بص���دارة

ال���ذي ف���از في���ه بالف���ارق نفس���ه ،24/32

الترتيب العام مؤقتا ،رافعا رصيده إلى 8

ليع���ادل النتيج���ة مع نهاية الش���وط األول

نقاط من  4انتصارات متتالية ،فيما تلقى

بواق���ع  .50/50وانتظ���ر المنام���ة حت���ى

النويدرات الخس���ارة الثالث���ة على التوالي

الشوط الثاني ليفرض سيطرته وأفضليته

مقاب���ل ف���وز واح���د وب���ات رصي���ده إلى 5

المطلق���ة ،إذ فاز ف���ي الربع الثالث بـ33/19

نق���اط .وق��� ّدم العب المنام���ة ميثم جميل

ليتق���دم بنتيج���ة المب���اراة  ،83/69قبل أن

عالي���ا بتس���جيله  42نقط���ة منه���ا 10
أداء
ً
ً

يعم���ق الف���ارق مع نهاي���ة المب���اراة إلى 34

وج���اء ش���وط المب���اراة األول متكافئ���ا

إنجاح خط���ط وبرامج االتحاد اآلس���يوي

ع���ن أبرز التوجه���ات المس���تقبلية لالتحاد

المدين��ة يحق��ق االنتص��ار األول على حس��اب س��ماهيج

تصويبات ثالثية.

البحري���ن عل���ى المس���اهمة الفعال���ة ف���ي

اإلدارية العاملة في مجال اللعبة.

فوز مستحق للمنامة على النويدرات بدوري زين
محمد الدرازي

استقبل األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة مساء أمس (األحد) أنيل كنا رئيس

واس���تمع الشيخ س���لمان إلى عرض موجز

م���ن الفري���ق ،إذ اس���تغل النوي���درات
سلمان بن إبراهيم يتبادل الهدايا التذكارية مع رئيس االتحاد اآلسيوي للتنس األرضي

اآلس���يوي للتنس األرض���ي ،منو ًها بجهود

تعزي���ز مكتس���بات اللعب���ة عب���ر المزيد من

االتح���اد ف���ي دع���م مس���يرة اللعب���ة ف���ي

الب���ذل والعطاء وتضاف���ر الجهود لتحقيق

مختل���ف أرج���اء الق���ارة ،ومؤك��� ًدا أهمي���ة

له ،مشيرًا إلى أن حظوظه تعتبر

جيدة في المنافسة التي ستشهد
وبجوائز تصل إلى  100ألف

س��لمان ب��ن إبراهي��م يس��تمع لتوجه��ات االتح��اد اآلس��يوي للتنس

أهدافه النوعية الرامية لالرتقاء بالكوادر

جديد في أول مشاركة رسمية

س���موه بتعيين���ه عض���وً ا ف���ي االتح���اد،
ً
تكليف���ا يضع عل���ى عاتقه
معتب���رًا ذل���ك

البحرين حريصة على إنجاح برامج التطوير

للتن���س األرض���ي والعم���ل عل���ى ترجم���ة

العالمية بحثًا عن تحقيق إنجاز

األهداف المنشودة على كافة األصعدة.

بداي���ة المنام���ة المتواضع���ة ليأخ���ذ عص���ا
الس���بق بتقدمه ف���ي الرب���ع األول بفارق 8
نق���اط وبنتيج���ة  26/18مع���وال عل���ى قوة
المحترف الصربي نيناد تحت السلة.
وتحس���ن أداء المنام���ة ف���ي الرب���ع الثان���ي

نقطة بواقع .118/84

من لقاء المنامة
والنويدرات

الفوز األول للمدينة
» »وفي المباراة الثانية ،تذوق فريق مدينة عيسى طعم االنتصار األول له في الدوري ،بتغلبه
على حساب سماهيج بنتيجة .103/76ورفع مدينة عيسى رصيده إلى  5نقاط ،فيما وصل
رصيد سماهيج إلى  4نقاط.وفاز مدينة عيسى في الربع األول  ،35/7فيما فاز سماهيج في
الربعين الثاني والثالث بـ 24/20و ،34/25قبل أن يعود المدينة ويفوز بالربع األخير .23/11

سلطان :مشاركتي ببطولة العالم لبناء األجسام تعني الكثير
رائع ج ًّ
دا ،وقد عش���ت ه���ذه اللحظات

أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال
أكد بطل المنتخب الوطني لبناء األجسام الالعب بدر سلطان أن استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم لبناء األجسام
للعموم التي ستقام بمدينة بيندروم بأسبانيا في الفترة من  7حتى  12من شهر نوفمبر القادم جارية على قدم وساق.

ببطولة غرب آس���يا الت���ي أقيمت على
أرض مملك���ة البحري���ن خ�ل�ال ش���هر
م���ارس الماض���ي عندم���ا تمكن���ت م���ن

وفي بداية حديثه ،رفع سلطان جزيل

س���موه إنم���ا يدفع���ه لب���ذل المزيد من

البط���والت الت���ي ينظمه���ا ويش���رف

ش���كره وعظيم امتنانه لقائد المسيرة

الجه���ود ومضاعفته���ا لتحقيق الذهب

عليه���ا االتحاد الدولي لبناء األجس���ام

الشبابية والرياضية بمملكتنا الحبيبة

في عام “الذهب فقط” ،كما أشاد بدور

 ،FIBBوتض���م نخبة من الالعبين في

البحري���ن ممثل جالل���ة الملك لألعمال

االتح���اد البحريني لرفع األثقال وعلى

جمي���ع الفئ���ات الوزنية والمس���ابقات،

الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س

رأس���ه سلطان الغانم للجهود المبذولة

ل���ذا أنا واثق بأن منافس���اتها س���تكون

المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة

م���ن أجل تذليل العقب���ات التي تواجه

قوي���ة ،وتتطل���ب من���ا تجهي���ز خ���اص

رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة

الالعبي���ن وتوفي���ر أفض���ل األج���واء

ومميز ،فقد بدأت التدريبات وبرنامج

سمو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة

للتدريبات والمتابعة المستمرة.

خصيص���ا له���ذه البطولة منذ
ً
اإلع���داد

عل���ى دعم���ه المس���تمر والالمح���دود

وحول االستعدادات الخاصة لبطولة

ش���هر يوني���و الماض���ي ،والبرنام���ج

للرياض���ة البحريني���ة عمومً ���ا ورياضة
خصوصا ،مهن ًئا س���موه
ً
بناء األجس���ام

العال���م لبن���اء األجس���ام للعم���وم الت���ي

التدريب���ي يرتف���ع وتيرته م���ع اقتراب

أسبانيا القادمة”.

س���تقام ف���ي أس���بانيا خ�ل�ال الش���هر

موع���د البطولة ،وال ننس���ى أن متابعة

باإلنجاز غير المسبوق الذي حققه في

الق���ادم ق���ال س���لطان “هذه المش���اركة

اتحاد رفع األثقال ودعمه المستمر لنا

كون���ا بالوالي���ات المتح���دة األميركي���ة

تعني ل���ي الكثير ،ألنها البطولة األولى

كالعبي���ن يرفع م���ن معنوياتن���ا كثيرً ا،

بالمرك���ز األول ولق���ب بطول���ة العال���م

التي تأت���ي ضمن مش���اركاتنا في عام

وأن صع���ود منص���ة التتوي���ج ورف���ع

للرج���ل الحدي���دي ،مش���يرً ا أن إنج���از

(الذه���ب فق���ط) ،وتعتب���ر م���ن أق���وى

علم مملك���ة البحرين الحبيبة له طعم

» »من المقرر أن يشارك البطل بدر
سلطان في منافسات الفئة الوزنية
 80كيلوغرامً ا في بطولة العالم
المقبلة لبناء األجسام للعموم
بإسبانيا.

تحقيق المركز األول ضمن منافس���ات
فئة وزن  80كيلوغرامً ا ،وإنجازي في
بطول���ة أرنولد كالس���يك أوروبا ضمن
منافس���ات فئ���ة وزن  80كيلوغرامً ���ا
عندما حققت المرك���ز الثالث وتقلدت
بالميدالية البروزنية ،وأنا أسعى لبذل
قص���ارى جهدي م���ن أجل تك���رار هذه
اللحظات ورفع علم بالدي في عالمية

بدر سلطان

األهلي والدير ..لمن الهزيمة األولى بدوري اليد؟
علي مجيد
س����يكون عش����اق لعبة كرة اليد على موعد اليوم (الثالثاء) لمتابعة قمة من
العي����ار الثقي����ل حينم����ا يواجه فريق األهل����ي نظيره الدير في تمام الس����اعة
 7مس� ً
���اء ،وقب����ل ذل����ك يلعب س����ماهيج مع توبل����ي عند الس����اعة  5.30وذلك
لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري اليد.

األهلي والدير
دون ش����ك أن ه����ذا اللقاء س����يحظى
بالمتابع����ة واالهتم����ام م����ن قِ ب����ل
الجمي����ع ،ك����ون الفريقي����ن يعتب����ران
حاليا من مص����اف فرق المقدمة في
ًّ

الطرفين س����تكون لهم����ا الكلمة العليا

الجولتين الس����ابقتين ولكنهما خسرا

والصغيرة ،وهذا ما يجعل المواجهة

في تحقيق الفوز لفريقها أم اإلطاحة

فيهم����ا بالثوان����ي األخيرة .ش����عار قد

شرس����ة بعطائه����ا وحيويته����ا .توبلي

يحالفهم اليوم في تحقيق الفوز في

يأمل تحقيق الفوز الثاني والوصول

مباراته����م الثالث����ة أمام توبل����ي الذي

للنقط����ة  7وس����ماهيج ه����و اآلخ����ر

يب����دو بنف����س الش����اكلة م����ع خصم����ه،

يس����عى لذل����ك لالبتع����اد بمرك����زه

أي أن عناص����ره م����ن الفئ����ة الش����ابة

والوصول للنقطة .5

ب����ه ،وهذا يعطي مؤش����رً ا برؤية لقاء
ق����وي ومثي����ر بي����ن س����واعد األهل����ي
والدي����ر م����ن أج����ل الظف����ر بالنق����اط
الث��ل�اث الت����ي تعطي����ه األفضلية في

جدول الترتي����ب برصيد  6نقاط من

مواصلة الصدارة.

انتصاري����ن متتاليين ف����ي الجولتين

سماهيج وتوبلي

يلتقي أحدهما طعم الخسارة األولى

لقاء قد يكون ش����عاره “الثالثة ثابتة”

الس����ابقتين ،أي أن����ه م����ن المؤك����د أن
إذا لم يخرجا بنقطتي التعادل.
أس����ماء وعناص����ر ب����ارزة ف����ي كال

وذلك ألبناء س����ماهيج الذين قدموا
أفضل وأقوى المستويات الفنية في

مباريات األمس
» »وكانت الجولة قد انطلقت يوم أمس ،وأسفرت النتائج عن
فوز الشباب على االتحاد بنتيجة ( ،)24/34وباربار على البحرين
( .)24/33وبذلك أصبح رصيد الشباب  7نقاط واالتحاد نقطتين من
مباراتين ،أما باربار فوصل برصيده إلى  8نقاط والبحرين  3نقاط.
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أول بحرينية بكأس العالم للطيران الحر الداخلي

الش��يخة فاطم��ة :عمل��ت بجد ومثاب��رة من أج��ل رفع اس��م المملكة ف��ي المحاف��ل الدولية

تعتبر الشيخة فاطمة بنت أحمد آل خليفة أول شابة بحرينية تستعد لخوض منافسات كأس العالم للطيران الحر الداخلي الذي
سوف تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من  25إلى  28أكتوبر الجاري ،وقد شاركت الشيخة فاطمة في العديد من المسابقات
والبطوالت على الصعيد المحلي كان من أبرزها بطولة فاليت فايترز بنسختيها األولى والثانية اللتين نظمتهم “جرافيتي آندرو
سكاي دايفينغ” ،ونظرًا لموهبتها واستعدادها البدني فقد تفوقت سريعً ا وأصبحت خالل فترة وجيزة من أبرز العبات فريق
جرافيتي البحرين ،حيث كانت انطالقة مسيرتها االحترافية برياضة الطيران الحر الداخلي.

حبها لخوض المغامرات
وع���ن ب��داي��ة انضمامها إل���ى ف��ري��ق جرافيتي
البحرين ق��ال��ت الشيخة ف��اط��م��ة ،إن دخولها
إل��ى مجال الطيران الحر ك��ان نابعً ا عن حبها
لخوض المغامرات وتجربة كل ما هو جديد
فاتخذت من الطيران الحر هواية جديدة لها
بعدما اكتشفت مدى تميز وانفراد هذه اللعبة،
خاصة وأنها تكاد تخلو من انضمام الفتيات
البحرينيات لها ،حيث تعتبر رياضة الطيران
الحر الداخلي من الرياضات التي ينفرد بها
الشباب ،فواظبت الشيخة فاطمة بنت أحمد
ال خليفة على حضور التدريبات م��ع فريق
جرافيتي ،إض��اف��ة إل��ى التمرينات الرياضية
ال��ت��ي ت��ؤه��ل وتعطي اللياقة المطلوبة للعب
هذا النوع من الرياضات ،كما أثمرت جهودها
في التمرينات والتدريبات على المشاركة في
ال����ع����دي����د م��ن
البطوالت

المحلية ،حيث حصلت على الدعم والتشجيع

ل��ج��راف��ي��ت��ي ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى م��ا ق��دم��ه ل��ه��ا من

من قبل أسرتها وأصدقائها.

مساندة ودعم كامل ،مؤكدة أن وجود مثل هذا

كسر حاحز الخوف والتردد

الدعم والتشجيع والدعم األسري من شأنه أن

وم��ن��ذ ان��ط�لاق م��ش��روع جرافيتي ف��ي العام
 ،2015فقد اعتادت على ارتياد النفق الهوائي
من أجل الحصول على التدريبات والتوجيهات
التي أهلتها بعد ذلك للمشاركة في المسابقات
والبطوالت العالمية ،حيث عملت بجد ومثابرة
م��ن أج��ل أن ت��رف��ع اس��م مملكة البحرين في
المحافل الدولية كونها من أوائل البحرينيات
اللواتي انضممن إلى رياضة الطيران الداخلي
الحر ،ومن خالل ذلك كسرت الشيخة فاطمة
حاجز الخوف وال��ت��ردد من دخ��ول المرأة في
ال��م��ج��االت الرياضية ال��ج��دي��دة وتغلبت على
صعوباتها ومخاطرها بفضل إص��راره��ا على
ال��ن��ج��اح وح��ب��ه��ا وت��ع��ل��ق��ه��ا ب��ري��اض��ة ال��ط��ي��ران
الحر الداخلي ،وبذلك تحولت ه��ذه الرياضة

يطلق الطاقات اإلبداعية لدى الشباب.

نيل المراكز المتقدمة
وأكدت الشيخة فاطمة أن التميز واإلب��داع ال
حدود له ومن هذا المنطلق وحول مشاركاتها
اإلقليمية والعالمية ،قالت ،إنها تواظب دومً ا
على تطوير نفسها وأدائها من خالل التمرين
المستمر وال��ت��ث��ق��ي��ف واالط��ل��اع ع��ل��ى اح��دث
التطورات والبرامج في هذا المجال ،وحرصها
على مشاهدة ومتابعة المسابقات اإلقليمية
وال��ع��ال��م��ي��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال�لاع��ب��ي��ن وط��رق
تدريبهم وتأهيلهم ،األمر الذي سوف يؤهلني
م��س��ت��ق��ب�لا ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ب���ط���والت إقليمية
وعالمية أكثر ،حيث إنني أسعى لنيل مراكز
متقدمة ف��ي البطوالت التي س��وف أخوضها

م��ن مجرد ه��واي��ة ت��م��ارس ف��ي أوق���ات الفراغ

مستقبال.

وم��ن��اف��س��ة ال��رج��ل ف��ي ك��اف��ة ال��ري��اض��ات التي

نصيحتها للشباب والشابات

إل��ى رح��ل��ة اح��ت��راف واالن��ط�لاق إل��ى العالمية
بدنيا ولياقة عالية.
تتطلب مجهو ًدا
ًّ

دعم محمد بن راشد
وق��ال��ت ال��ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ،إن ال��ق��ائ��م��ي��ن على
جرافيتي وع��ل��ى رأس��ه��م محمد ب��ن راش���د آل
خليفة ،الذين قدموا لي كل الدعم والمساندة
مما ساهم في تطوير مهاراتي وكفائتي بما
أسهم في رفع أدائ��ي الرياضي ،وذلك
م��ن خ�لال توفير م��درب شخصي
يقوم بتدريبها لساعات طويلة
وتعليمها كل ما هو جديد
ف���ي ري���اض���ة ال��ط��ي��ران
ال���ح���ر ال���داخ���ل���ي،
إض�������اف�������ة إل�����ى
ت����������ذل����������ي����������ل
ال���ص���ع���وب���ات
أم�������ام�������ه�������ا،
وب�����������ذل�����������ك
اس���ت���ط���اع���ت
أن ت��ت��ف��وق
وت�����ب�����رز ف��ي
ه���ذه ال��ري��اض��ة
ب��ال��رغ��م م��ن صغر
سنها ،وعبرت الشيخة
فاطمة بنت أحمد عن امتنانها وشكرها

لقطات للشيخة فاطمة بنت أحمد

ومن واقع تجربتها تنصح الشيخة فاطمة بنت
أحمد آل خليفة الشباب والشابات وخصوصا
م��ن لديهن م��ي��ول ري��اض��ي��ة على خ��وض هذه
التجربة الرياضية الفريدة م��ن نوعها وعلى
المشاركة في رياضة الطيران الحر ،لما تقدمه
ه���ذه ال��ري��اض��ة ال��م��م��ي��زة م��ن متعة وإح��س��اس
بالحرية عند القيام بالطيران ال��ح��ر ،مؤكدة
أنها تتناغم وروح الشباب خاصة مع ما تتميز
به من تحدي وما تتطلبه من عزيمة وإص��رار
تمتزج بالمتعة واإلثارة.

استعداداتها لبطولة العالم
وعن استعداداتها للتنافس في بطولة العالم
للطيران الحر الداخلي ،قالت إنها حرصت على

جانب من وصول الوفود

بذل المزيد من الجهد والوقت من خالل إجراء
التدريبات اليومية المكثفة في نفق جرافيتي،
وذكرت أنها ستقدم داخل النفق الهوائي عرض
 free styleال���ذي يعتمد بحركاته على أداء
ح��رك��ات شبيه ب��ال��ح��رك��ات ال��ري��اض��ي��ة ،داع��ي��ة
جميع الشباب والشابات والمهتمين برياضة

خليفة مثاالً يحتذى به للشابة البحرينية

على دراستها فبرغم كونها العبة احترافية

خولة الحمادي مدير عام جرافيتي رئيس

الطموح كونها تعد من أوائ��ل البحرينيات

فهي أي� ً
�ض��ا طالبة مجتهدة ت��واظ��ب على

لجنة إدارة الكأس بالوفود المشاركة في

ال������رائ������دات ف����ي م���ج���ال ال����ط����ي����ران ال��ح��ر

حضور صفوفها التعليمية والمثابرة لحصد

البطولة مشيره إل��ى أن جرافيتي قامت

الداخلي ،كما أن ب��روزه��ا في ه��ذا المجال

الدرجات العالية.

ب��ك��اف��ة االس���ت���ع���دادات ب��م��ا يكفل تسهيل

ً
مفتوحا أم���ام ب��اق��ي الفتيات
ي��ت��رك ال��ب��اب

عملية استضافتهم ،منوهة إلى جاهزية

بدء وصول الوفود

وكفاءة نفق جرافيتي الهوائي الزجاجي

مثال يحتذى به للشابة البحرينية

يعشقن المغامرة وال��ت��ح��دي ل��خ��وض مثل

بدأت وصول الفرق المشاركة في بطولة

ال���داخ���ل���ي ل���ب���دء ال���ف���رق ف���ي ت��دري��ب��ات��ه��ا

هذه التجربة الفريدة من نوعها ،كما تؤكد

ك���أس ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث ل��ل��ط��ي��ران ال��ح��ر إل��ى

استعدادا للخوض في المنافسة العالمية

وت��ع��ت��ب��ر ال��ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت أح��م��د آل

الشيخة فاطمة بنت أحمد أنها حريصة ج ًّدا

مملكة البحرين وب��ه��ذه المناسبة رحبت

المقامة على أرض مملكة البحرين.

الطيران الحر ،للحضور وعدم تفويت العروض
التي ستكون بالطبع ممتعة وحماسية.

وال��م��ه��ت��م��ات ب��ري��اض��ة ال��ط��ي��ران ال��ح��ر ممن
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اتحاد الفروسية يحتفل بإنجاز ناصر بن حمد
امتطاء الخيول من قرية البحرين الدولية للقدرة إلى بالج الجزائز

بمناس���بة تحقيق ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة المركز األول في بطولة العالم للرجل الحديدي ،ينظم االتحاد الملكي للفروس���ية س���باقات القدرة احتفالية خاصة الس���تقبال س���موه وس���تكون هذه
االحتفالية اليوم الثالثاء من خالل امتطاء الخيول من قرية البحرين الدولية للقدرة باتجاه بالج الجزائر.
» » وأضاف سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن

وس ��تطلق الفعالية عند الس ��اعة الثالثة عصرًا من خالل التجميع

الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن هذه االحتفالية تأتي تقديرًا
واعت ��زا ًزا من قبل أس ��رة رياضة الفرس ��ية في المملك ��ة باإلنجاز

إل ��ى ب�ل�اج الجزائ ��ر ،حي ��ث ّ
وج ��ه االتح ��اد الملك ��ي للفروس ��ية

التاريخي الذي حققه س ��مو الش ��يخ ناصر بن حمد آل خليفة في

االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حرص على

وس ��باقات القدرة الدعوة إلى الفرسان وأندية ومراكز الفروسية

بطولة العالم للرجل الحديدي الذي رفع من خالله اس ��م المملكة

البحرينية للمشاركة في هذه االحتفالية الرائعة وقد

ف ��ي قرية البحري ��ن الدولية للقدرة ومن ث ��م التوجه باالحتفالية

من أجل المشاركة في هذه االحتفالية.
وصرح رئيس االتحاد الملكي للفروس ��ية وسباقات القدرة سمو

عالي ��ا ف ��ي المحف ��ل العالم ��ي الكبي ��ر باإلضافة إلى زي ��ادة رصيد
ً

سموه من اإلنجازات العالمية في رياضة الترايثلون.

افتتاح بطولة البحرين للتنس
أعل���ن رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة عن افتتاح النس���خة
العاش���رة من بطولة البحرين الدولية العاشرة لناشئي التنس ،برعاية
نائب رئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ محمد بن مبارك آل خليفة،
التي ينظمها النادي خالل الفترة من  22إلى  27أكتوبر الجاري.
ال���دور

األميركي���ة لوري���ن كوب���ر بنتيح���ة

الرئيس���ي بإقام���ة  28مب���اراة

 7-5و 6-2ـ وف���ي المباراة األخيرة

وانطلق���ت

ف���ي ف���ردي الش���باب واآلنس���ات،

لصباح يوم أمس فازت المرشحة

وأس���فرت نتائج مباري���ات الفترة

الخامس���ة البريطاني���ة جاس���يكا

الصباحي���ة لي���وم أم���س ع���ن فوز

كازانوف���ا عل���ى الروس���ية زاينيف���ا

المرش���حة الثانية لفردي اآلنسات

أجاليا بنتيجة  6-2و .6-2

الالعب���ة

منافس���ات

الفرنس���ية

إوس���ين

بابي���ل عل���ى الهندي���ة ريه���ا س���نك
بنتيجة 6-صف���ر و ،6-2وأطاحت
البريطانية هانا سميث بالمرشحة
الثالثة للبطولة الالعب���ة الفلبينية
بي أسينا بالفوز عليها بنتيجة 6-1
و ،6-2كم���ا كم���ا ف���ازت الفرنس���ية
لوي باوديون على الفلبينية ماريا
ريني���ه بنتيجة  6-1و 6-2ـ وفازت
الروس���ية روزالي���ن يوس���ف عل���ى

» »وبحسب البرنامج العام
للمباريات تنطلق اليوم
منافسات مسابقة الزوجي،
حيث تشهد مالعب نادي
البحرين للتنس اليوم إقامة
 20مباراة ضمن منافسات
اليوم الثاني من الدور
الرئيسي للبطولة ،منها 4
مباريات في مسابقة الفردي
و 16مباراة في مسابقة زوجي
اآلنسات وزوجي الشباب.

االحتفال بسموه ودعوة جميع منتسبي الفروسية

اتخذ االتحاد جميع الخطوات التنفيذية والتنظيمية
إلبراز االحتفالية بشكل المتميز من كافة النواحي.

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ فيصل بن راشد

باقر :سموه ملهم الشباب

ال���ه���رم���ي ي���ط���رح أغ���ن���ي���ة “ي����ق����ول وي����ط����ول” إلن����ج����از ك��ون��ا

هنأت زهراء باقر؛ الرئيس التنفيذي لمركز زري العالمي لالستشارات المدير اإلقليمي لمبادرة ياسمين العالمية للتمكين االقتصادي والمالي للمرأة العربية ،سمو الشيخ ناصر بن
حمد آل خليفة بمناسبة فوز سموه ببطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في كونا بالواليات المتحدة األميركية.
وأوضحت زهراء باقر أن هذا اإلنجار

الت����ي حققه����ا س����مو الش����يخ ناص����ر بن

الكبير الذي حققه س����مو الش����يخ ناصر

حمد في كونا تؤك����د المكانة المتميزة

ب����ن حم����د آل خليف����ة يؤك����د الرصي����د

الت����ي يمتلكه����ا س����موه ف����ي البطوالت

المش����رف لإلنج����ازات الرياضي����ة التي

العالمية ،مبينة أن س����موه ضرب أروع

حققه����ا س����موه ف����ي الرياض����ة بش����كل

األمثل����ة ف����ي العزيم����ة واإلص����رار على

ع����ام ورياضة الرجل الحديدي بش����كل

المش����اركة المش����رفة التي جعلت علم

خ����اص ،مش����يرة إل����ى أن س����موه يعتبر

المملك����ة الغالي����ة يرفرف ف����ي البطولة

المله����م للش����باب البحرين����ي والحاف����ز

العالمية.

الكبي����ر إلعطاء الجمي����ع دفعة معنوية

وفي السياق نفسه ،طرح الفنان أحمد

عالي����ة للس����عي لتحقي����ق اإلنج����ازات

الهرم����ي أغني����ة جديدة بمناس����بة فوز

المشرفة لمملكتنا الغالية.

س����موه بالمرك����ز األول ،حي����ث حمل����ت

وأكدت زهراء باقر أن النتائج المتميزة

األغنية عنوان “يقول ويطول”.

» »األغنية من ألحان وغناء أحمد الهرمي وكلمات محمد الخاجة وتوزيع
موسيقي سيروس ،وترويات تامر الفيظي ،وإيقاعات سمير القطان ،وتم
تسجيل األغنية في استوديو الليالي ،والمهندس عبدالله القاسم ومكساج
وماستر جاسم محمد.

أحمد الهرمي

زهراء باقر

ختـــــام ذهــــاب دور الـ  16لكـــأس الملـك

ت���ع���ادل ث��م��ي��ن ف���ي دي���رب���ي ال���ع���اص���م���ة ...وف�����وز ص��ع��ب ل��ح��ام��ل ال��ل��ق��ب
أحمد مهدي

اختتمت أمس منافسات ذهاب دور الـ

إذ أقيم����ت  4مباري����ات عل����ى ملعبي����ن.

وتع����ادل األهل����ي م����ع المنام����ة (.)2-2

بنتيج����ة ( ،)0-0والنجم����ة على االتحاد

مباري����ات اإلي����اب التي س����تحدد هوية

 16لمس����ابقة كأس جالل����ة المل����ك لكرة

عل����ى اس����تاد مدينة خليف����ة الرياضية،

وعلى اس����تاد البحرين الوطني ،تعادل

( .)2-1وس����تلعب الفرق الـ  8التي لعبت

المتأهلي����ن إل����ى الدور رب����ع النهائي من

القدم للموس����م الرياضي ،2018-2019

ف����از الح����د على س����ترة بنتيج����ة (،)1-0

الرف����اع الش����رقي م����ع مدين����ة عيس����ى

ي����وم أم����س ،ي����وم الس����بت المقب����ل في

“أغلى الكؤوس”.

الرفاع الشرقي ومدينة عيسى

الحد وسترة
كان الح���د الطرف األفضل في المباراة ،وفي

عج���ز الفريق���ان ع���ن ه���ز

الش���وط األول ب���رزت فرصة وحي���دة له عبر

الش���باك رغ���م الف���رص التي

ركل���ة ركني���ة نفذه���ا عيس���ى غال���ب وتابعه���ا

س���نحت

المحترف التونس���ي س���ليم المزليني برأسه،

لهم���ا؛

ليكتفي���ا

بالتع���ادل الس���لبي ،ويتأجل

إال أن العارض���ة منع���ت “التس���ونامي” م���ن

الحس���م بذل���ك إل���ى مب���اراة

التقدم (.)35

اإلياب.

وفي الشوط الثاني ،تمكن الحد من تسجيل

» »أدار المباراة الحكم

هدف التقدم عبر عرضية محمد عبدالوهاب

محمد خالد ،وعاونه

وتابعه���ا المزليني الخالي م���ن الرقابة بيمينه

نواف شاهين

ح���اول س���ترة التعدي���ل عب���ر خي���ار الركالت

والحكم الرابع عبدالله

في مرمى الحارس أحمد مشيمع (.)49

الرفاع الشرقي ومدينة
عيسى تعادال سلبيًا

وعبدالرحمن الدوسري،

الثابتة القربة م���ن منطقة الحد ،إال أن كرتي

قاسم.

أحمد جعفر وس���يد قاسم علوي في الدقائق
العش���ر األخي���رة لم تجدا موقعا في الش���باك؛
لتنتهي المباراة حداوية.

األهلي والمنامة

» »أدار المباراة الحكم محمد بونفور،

وعاونه صالح جناحي ومجدي النجار،
والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

الحد تفوق على سترة بهدف

كاد المنام���ة أن يس���جل ه���دف
التقدم مبكرا عبر المدافع أحمد
نبي���ل ،إال أن ح���ارس األهل���ي
محمود العجيم���ي تدخل وأنقذ

النجمة واالتحاد

الموقف (.)4
وس���نحت

س���جل النجمة هدف التقدم من ركلة

لتس���جيل اله���دف األول ،إال أن

جزاء عب���ر إبراهيم أحمد حبيب عند

كرة سيد إبراهيم علوي أمسكها

الدقيق���ة ( ،)9قب���ل أن يس���جل زميله

الحارس المنامي أش���رف وحيد

عل���ي م���دن اله���دف الثان���ي وص���وال

(.)28

للدقيق���ة ()17؛ لينتهي الش���وط األول
بتقدم نجماوي بهدفين دون مقابل.

واص���ل

سجل االتحاد هدف التقليص وصوال

األهل���ي

أفضليت���ه،

علي عبدهللا.

كس���ر مه���دي حمي���دان مصيدة

مجهود فردي من الالعب قطب

التس���لل وتوغل داخ���ل المنطقة

ه���دف التع���ادل عب���ر محم���د

الدين الذي سدد كرة اصطدمت

مس���ددة ك���رة يس���ار الح���ارس

الرميحي عند الدقيقة (.)90+1

بدف���اع

من لقاء النجمة واالتحاد

من لقاء األهلي والمنامة

ونج���ح المنام���ة ف���ي تحقي���ق

وترجمه���ا به���دف الس���بق عب���ر

للدقيق���ة ( )46م���ن عم���ر المب���اراة عبر
» »أدار المباراة الحكم إسماعيل
حبيب ،وعاونه عبدالله صالح
وعبدالرزاق األحمد ،والحكم الرابع
وليد محمود.

الفرص���ة

لألهل���ي

المنام���ة

وغالط���ت

المنامي (.)55

» »أدار المباراة الحكم عمار

الحارس وعانقت الشباك (.)33

س���جل المنامة ه���دف التقليص

ف���ي الش���وط الثان���ي ،س���جل

من ركلة جزاء للمحترف إيريك

محفوظ ،وعاونه أحمد جابر

األهل���ي اله���دف الثان���ي بعدم���ا

(.)87

الرابع عبدالعزيز شريدة.

وسلمان طالسي ،والحكم
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اتحاد الكرة غير منزعج من وجودنا

البوعيني��ن :نعم��ل بتكلي��ف م��ن ناص��ر ب��ن حم��د وهدفن��ا تطوي��ر “أغل��ى الكؤوس”
حسن علي

أك���د المدي���ر التنفيذي ل���كأس جاللة الملك لكرة القدم ،أمين س���ر االتحاد
البحريني أللعاب القوى راش���د البوعينين أن وجوده في اللجنة
المنظم���ة العليا ألغلى الكؤوس مع محمد عبداللطيف بن جالل
ج���اء بتكليف من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون
الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بهدف

مس���اعدة االتحاد في إخراج الحدث بأزهى صورة ،وليس تدخالً
في عمل اتحاد الكرة.

وأض���اف البوعيني���ن ف���ي تصري���ح

ق��ال البوعينين إن ل��دى اللجنة

خاص لـ “البالد سبورت” بأنه ال توجد

المنظمة العليا العديد من األفكار

أي “حساسية” أو “انزعاج” من عملهم
م���ن قبل اتح���اد الكرة وعلى رأس���هم
رئي���س مجل���س اإلدارة الش���يخ علي
ب���ن خليفة آل خليفة ،مش���يرً ا إلى أنه
يعمل مع المسؤولين في اتحاد الكرة
ي��� ً
دا بيد من أجل االرتقاء بالمس���ابقة

األغل���ى والعم���ل عل���ى تطوي���ر اللعبة
بالتع���اون

والتنس���يق

والمش���ورة

الدائمة مع االتحاد.
وتاب���ع

“إنن���ا

نتطل���ع

لخدمته���م

ومس���اعدتهم ،وه���و متعاون���ون معنا
إلى أبعد الحدود و نحن على تواصل
معه���م دائمً ���ا ،ونس���تفيد منه���م وق���د
س���خروا لن���ا كاف���ة اإلمكان���ات لب���دء
عملن���ا ول���م أش���عر بوج���ود انزعاج أو
استياء من وجودنا بجانبهم ،فهدفنا
ه���و تحقي���ق المصلح���ة العام���ة للكرة
البحريني���ة ،ووجودن���ا ربم���ا يك���ون
مؤقتً���ا في هذا الموس���م ،ونحن رهن
إش���ارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل

وال��م��ق��ت��رح��ات ،كما أن ل��دي��ه الكثير
م��ن ال��م��ق��ت��رح��ات التي
شخصيا
سيعرضها
ًّ
في أول اجتماع
ل�������ل�������ج�������ن�������ة
ال���م���ن���ظ���م���ة،

راشد البوعينين

ل��ك��ن��ه رف���ض
الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتلك
المفاجآت لحين انتظار االجتماع
األول للجنة العليا المنظمة.
وق���� ّ
دم البوعيني����ن بع����ض المالم����ح
التطويرية الجديدة والتي ستضفي
طابعً ����ا مغاي����رً ا ل����كأس جالل����ة الملك.
حي����ث س����يتم عم����ل هوي����ة خاص����ة
و”ثي����م” س����يزين اس����تاد البحري����ن
الوطن����ي برمت����ه وس����يكون بالتوازي
م����ع دوري ناص����ر ب����ن حم����د للدرج����ة
األول����ى ،حي����ث س����يتم وض����ع ذل����ك
الثي����م في كافة أرجاء الملعب ،ودكة

قرية للفعاليات
وأوض���ح البوعيني���ن أن اللجن���ة
المنظم���ة تدرس إقام���ة قرية خاصة
للفعالي���ات واألنش���طة ستدش���ن قبل
نهائ���ي كأس جالل���ة المل���ك بيومي���ن
أو ثالثة ،وذلك في إحدى الس���احات
بمنطق���ة اس���تاد البحري���ن الوطن���ي

قرية للفعاليات
وهوية خاصة
لكأس الملك وحفل
ختامي مبهر

تطبيق تقنية
“التصوير الجوي”
والتغييرات ابتداء
من دور الثمانية

(مدين���ة عيس���ى الرياضي���ة) لتك���ون
أش���به بمهرج���ان عائل���ي ترفيه���ي
يستقطب كافة األسر البحرينية.
وأض���اف “القري���ة س���تكون عب���ارة

منتجاته���ا
بدوره���ا
مس���ابقات

وخدماته���ا
وغيره���ا،

والتعري���ف

إعالمي���ة س���تعمل عل���ى تغطية كأس

والتنس���يق م���ع اللجن���ة اإلعالمي���ة

س���تضم

جاللة الملك بش���كل مغاير سواء في

باتحاد الك���رة ،مؤك ً
دا أهمية أن تظهر

كم���ا

وأنش���طة

وفعالي���ات

الصحاف���ة أو التلفزي���ون أو وس���ائل

االنتقال التحاد الكرة

االحتي����اط ،وغ����رف تبدي����ل المالبس

ع���ن س���احة تض���م أركان لمختل���ف
مؤسسات وش���ركات القطاع الخاص

ترفيهية أخرى”.

ومنص����ة اإلعالميين وباق����ي األماكن

والع���ام والهيئ���ات الرياضية واألس���ر

تغطية إعالمية مغايرة

المكلف���ة بالتغطي���ة خصوص���ا عل���ى

ول���دى س���ؤالنا إي���اه ع���ن مس���تقبله

ليضفي مظهرً ا جذابًا ورائعً ا.

المنتج���ة الراغب���ة ف���ي تس���ويق

وكش���ف البوعينين ع���ن وجود خطة

المنصات الخاص���ة باالتحاد بالتعاون

خليفة.”..

الرياض���ي وعما إذا كان ين���وي العمل
بداخ���ل اتح���اد الك���رة ف���ي ال���دورة
االنتخابي���ة القادمة ،ق���ال البوعينين
“إنن���ي العب س���ابق وإداري مع فريق
ك���رة الق���دم بن���ادي المح���رق ولس���ت
بغريب عن اللعبة ،وس���بق وأن عملت
مدي���رً ا لبطول���ة ناص���ر بن حم���د لكرة

إنني رهن
اإلشارة لالنتقال
التحاد الكرة

التواص���ل االجتماع���ي ،مش���يرً ا إل���ى
تش���كيل لجن���ة إعالمية س���تكون هي

أهم مس���ابقة كروية بتغطية إعالمية
غير تقليدية.
وأضاف “من خ�ل�ال متابعتي وجدت
أن بع���ض البط���والت المحلية تحظى
بتغطية إعالمية كبيرة بينما مسابقة
كأس جالل���ة الملك وه���ي أهم وأغلى

التطوير من دور الثمانية
» »وأشار البوعينين أن التغييرات على
المسابقة سيتم تدشينها ابتداء من دور
الثمانية وستسعى اللجنة لتطبيقها
من مرحلة اإلياب بدور الستة عشر

والكشف عن العديد من المفاجآت ،مشيرًا
إلى أن الشركة التي ستشرف على تنظيم
االحتفال ستعمل على إظهار النهائي
بأفضل صورة.

موضحا أن الثقل األكبر
ً
قدر اإلمكان،
واالهتمام يتركز على الحفل الختام ألغلى
الكؤوس إال أن ذلك ال يعني إهمال باقي
أيام المسابقة وباألخص األدوار النهائية

الق���دم األخيرة ،ويش���رفني العمل مع

مس���ابقة ال تحظ���ى بنف���س تل���ك
التغطي���ة وه���و م���ا يدفعن���ا للعمل من
إعالمي���ا بص���ورة أكبر
أج���ل إبرازه���ا
ًّ
م���ن خالل عدة أف���كار تكس���بها زخمً ا
إعالميا .”..
ًّ
وذك���ر البوعيني���ن أن قن���اة البحري���ن

اتح���اد الك���رة أو أي اتح���اد رياض���ي

الرياضي���ة س���تعمل عل���ى نق���ل وقائع

آخر بحسب التكليف والتوجيه الذي

البطول���ة بص���ورة أفض���ل م���ن خ�ل�ال

يص���در م���ن س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن

تس���خير كافة التقني���ات الحديثة في

حم���د آل خليفة وس���مو الش���يخ خالد

النقل والتصوي���ر ،وهناك نية إلدخال

بن حم���د آل خليفة ،ولكنني أعتز في

التصوي���ر الجوي كما طبق في بطولة

الوقت ذاته بالنجاحات التي حققتها

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة،

مع اتحاد ألعاب القوى”.

كما م���ن المحتمل أن يتم اس���تقطاب

حاليا
وأض���اف في هذا الص���دد “إنني
ًّ

محللي���ن بارزي���ن م���ن دول الخلي���ج

أعم���ل أمينًا للس���ر ف���ي اتح���اد ألعاب

وبص���دد دراس���ة عم���ل برنامج خاص

الق���وى ومت���ى م���ا ق���ررت الترش���ح

ع���ن البطولة يب���ث ابتداء م���ن الدور

التح���اد الك���رة فيج���ب أن أك���ون
بواجب مختلف يعنى بتطوير اللعبة،

نص���ف النهائ���ي ،الفتً���ا النظ���ر إلى أن

وف���ي النهاية إنني رهن إش���ارة س���مو

اإلع�ل�ان عن كاف���ة تل���ك التفاصيل ال

الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة إذا

ب���د أن يت���م بع���د االتف���اق النهائي مع

م���ا جاءن���ي أي تكلي���ف بالعمل مع أي

تلك األس���ماء والقناة ذاتها وبعد ذلك

اتحاد رياضي آخر”.

الكشف عن جميع الخطوات.

هوية خاصة ألغلى الكؤوس

كم���ا أكد البوعني���ن أن هناك عد ًدا من
القن���وات الرياضي���ة تعت���زم تغطي���ة

وع���ن آخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات المتعلقة

النهائ���ي ف���ي مقدمتها قن���اة أبوظبي

بالجوانب التنظيمية لكأس جاللة

الرياضي���ة الت���ي س���بق وأن قدم���ت

الملك بعد انطالق دور ال��ـ  16وأهم
م�لام��ح التطوير وال��ش��ك��ل الجديد،

من منافسات دور الـ  16لكأس الملك

تغطية رائعة للنهائي.

جانب من بطولة اغلى الكؤوس

دعم مشوار “األحمر” لنهائيات آسيا 2019
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ،أن االتحاد يؤكد دعمه الكبير في سبيل تهيئة المنتخب الوطني
األول للظهور بأفضل صورة خالل منافسات كأس آسيا  ،2019التي ستحتضنها دولة اإلمارات العربية المتحدة بداية العام المقبل.
وأش���ار الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة

الوطن���ي األول بقي���ادة الم���درب التش���يكي

األول اهتمامً ���ا ً
بالغ���ا فيم���ا يخص مش���اركته

إلى أن النهائيات اآلس���يوية تعد االستحقاق

ميروسالف س���كوب ،وكذلك الجهاز اإلداري

خصوص���ا وأن البطول���ة تعد أكبر
ً
اآلس���يوية،

األكث���ر أهمي���ة للمنتخ���ب المرحل���ة المقبل���ة،
ً
تكاتف���ا م���ن قب���ل الجمي���ع
الت���ي تتطل���ب

خصوص���ا بع���د المش���وار الناجح ل���ـ “األحمر”
ً

المسابقات القارية على مستوى المنتخبات،

خ�ل�ال الفت���رة األخي���رة ،مش���يرًا إل���ى أهمية
االس���تقرار الفن���ي في كون���ه عام�ل�اً
إيجابيا،
ًّ

مش���يرًا إل���ى الس���عي للظه���ور اإليجاب���ي في

ف���ي س���بيل دع���م المنتخ���ب وخل���ق البيئ���ة

البطولة وتحقيق النتائج اإليجابية.
وأك���د الش���يخ علي بن خليف���ة آل خليفة أن

المناس���بة واألرضية الصالحة وزي���ادة الثقة

ودوره الكبير والمؤثر في استمرار المنتخب

ورفع معنوي���ات الالعبي���ن والجهازين الفني

عل���ى النهج التطويري المنش���ود بم���ا يحققه

مجل���س إدارة االتح���اد على اطالع مس���تمر

واإلداري ال���ذي يمكنه من تقديم مس���تويات

المنتخب من تط���ورات ونتائج إيجابية كان

بعم���ل المنتخ���ب األول بن���اء عل���ى التقاري���ر

علي بن خليفة

متمي���زة تعكس تطور كرة الق���دم البحرينية

آخره���ا الظه���ور الالفت في منافس���ات كأس

الفني���ة واإلداري���ة المقدمة بش���كل دوري من

وتلبي الطموحات ،وذلك في صورة للواجب

الخلي���ج العرب���ي “خليجي  ”23الت���ي أقيمت

قبل لجنة المنتخبات باالتحاد ،التي يترأسها

الوطن���ي ال���ذي يحت���م عل���ى الجمي���ع دع���م

ف���ي الكوي���ت ،حي���ث وص���ل المنتخ���ب إل���ى

نائب رئي���س االتحاد للش���ؤون الفنية رئيس

مشوار المنتخب لالستحقاق اآلسيوي.

ال���دور نص���ف النهائ���ي وخرج بصعوب���ة أمام

لجنة المنتخبات الش���يخ خالد بن س���لمان آل

وأوض���ح رئي���س االتح���اد البحرين���ي لك���رة

منتخب عمان.

المنتخب الوطني األول لكرة القدم

في المباري���ات التجريبية الدولية التي لعبها

وأش���ار رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم

وأك���د ف���ي خت���ام حديث���ه أهمي���ة االلتف���اف

وكان آخره���ا ف���وزه عل���ى منتخ���ب ماينمار،

إلى أن المنتخب يستغل فترات أيام “الفيفا”

حول المنتخب خالل مشواره المقبل ،وذلك

يض���ع كامل ثقته ف���ي عناص���ر المنتخب من

الحالية في خوض المباريات الودية الدولية

م���ن قب���ل جمي���ع أط���راف األس���رة الرياضية

أج���ل الظه���ور بأفض���ل ص���ورة ف���ي البطولة

الت���ي تس���هم ف���ي تجان���س المنتخ���ب عب���ر

خصوص���ا ،مش���يرًا إل���ى
ً
عمومً ���ا والكروي���ة

خليف���ة .وقال إن مجل���س اإلدارة من خالل

القاري���ة الكبي���رة ،الفت���ا إل���ى أهمي���ة دع���م

احتكاك���ه م���ع منتخب���ات مختلف���ة ،مبينًا أن

ضرورة العمل نحو دع���م المنتخب وتمكينه

الق���دم أن مجل���س إدارة االتح���اد س���بق ل���ه

ولف���ت إل���ى أن مجل���س إدارة االتح���اد

متابعته الفنية واإلدارية المس���تمرة وقراءة

المنتخب خالل الفترة القصيرة المقبلة التي

المنتخب س���يكون ف���ي الجاهزي���ة المطلوبة

من الظهور اإليجابي والمشرف في نهائيات

تجدي���د الثق���ة ف���ي الجه���از الفن���ي للمنتخب

البحرين���ي لك���رة الق���دم يول���ي المنتخ���ب

نتائ���ج المنتخ���ب واس���تعراض أدائ���ه الفن���ي

تسبق انطالق الحدث المرتقب.

قبل بدء النهائيات اآلسيوية في اإلمارات.

كأس آسيا .2019
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الجهاز
يستهدف من ال
يملكون الوقت
لكي
الكافي
ّ
مالبسهم
الثالثاء
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فريق “ ”200techplusيطمح في غزو األسواق العالمية

اخ�������������ت�������������راع ج����������ه����������از ذك���������������ي ل��������ك��������ي ال�������م���ل���اب�������س

اخت���رع فري���ق “ ”200techplusال���ذي يض���م  9م���ن الش���باب البحريني

 9شباب بحرينيين
مبدعين اخترعوا
الجهاز دون
تدخل أجنبي

لكي المالب���س ،يغني عن المكواة العادية ،وبمواصفات
ّ
المب���دع ،جهازا
متميزة.

ويستهدف االختراع فئة معينة من المجتمع.

ويطم���ح الفري���ق المتمي���ز إلنتاج جهاز محل���ي بالكامل م���ن غير تدخل
أجنبي يصل بهم للعالمية.

وجاء الحوار مع الشباب المبدعين في مركز اإلبداع الشبابي كاآلتي:

»»

هل يمكنكم شرح فكرة هذا
االختراع بشكل مفصل؟

االخت���راع بش���كل عام هو جه���از يغني عن
المك���واة العادي���ة ،حي���ث يقوم مس���تخدم
الجه���از بتعلي���ق المالب���س ف���ي داخل���ه
فيتعرف الجهاز تلقائيا على ش���كل وحجم
المالبس ،ويكوي قطعتين في وقت واحد،
تس���تغرق عملية ك���ي كل قطع���ة دقيقتين
فقط .ونعمل على ربط الجهاز بتطبيق في
الهات���ف ينبه المس���تخدم عن���د االنتهاء من
كي المالبس.
ّ
وفك���رة الجه���از تس���تهدف فئ���ة معينة من
المجتم���ع مث���ل األش���خاص المرتبطي���ن
لكي
بأعم���ال وال يملك���ون الوق���ت الكاف���ي
ّ
مالبس���هم بش���كل يوم���ي ،إذ يق���وم ه���ذا
الجه���از بإزاحة عبء ،ول���و قليل ،من على
عاتقه���م .وم���ن خ�ل�ال اإلحصائي���ات الت���ي
قمنا به���ا ،وجدنا انه جهاز توفيري للعوائل
التي تأخذ مالبسها للمغاسل.

»»

كيف بدأتم مسيرتكم مع هذا
الجهاز؟

بدأن���ا بتش���جيع م���ن برنام���ج ()invention
ل���وزارة الش���باب والرياض���ة ،وه���و برنامج
للمخترعين يهدف لتش���جيع الش���باب على
االخت���راع واإلب���داع ،وحضرن���ا محاض���رة
للمخت���رع الس���عودي المله���م مهن���د أبوديه
ال���ذي كان ل���ه فضل كبي���ر لدخولنا في هذا
العمل ،فقررن���ا البدء فيه أيا كانت نتائجه،
س���واء ناجحة أم فاش���لة ،ولكن ل���م نتوقع
الوصول إلى هذا المستوى.

»»

لماذا جهاز لكي المالبس بالذات؟

كي المالب���س روتين حي���اة يومي ،فيمكن
اس���تغالل وق���ت الك���ي في أنش���طة مفيدة
ليتولى جهاز ما القيام بهذه العملية.

»»

من الذي شجعكم على اإلقبال

على هذا العمل؟

فريق “ ”Bahrain youth innvatorsالذين
كان���ت رؤيته���م “م���ن أج���ل جي���ل مصنع ال
مس���تهلك” نظم���وا برنام���ج “”invention
ليك���ون داعم قوي ومش���جع لن���ا للبدء في
اختراع هذا الجهاز.

»»

يغني عن
“المكواة” العادية
وبمواصفات
متميزة

الجهاز يكوي
قطعتين بوقت واحد
والثوب يستغرق
دقيقتين فقط

باإلصرار خضنا
التجربة وحققنا
نجاحات كبيرة
بتشجيع األهل

افتقارن���ا لم���كان مالئ���م نض���ع في���ه جمي���ع
المع���دات ،كنا نعمل عل���ى الجهاز في مركز
اإلبداع الش���بابي ،حيث تتواجد فيه بعض
المع���دات التي تلزمن���ا ،ولكن كانت تنقصنا
بعضها أحيانا ،فنضطر للبحث عنها ،سواء
في البحرين أو السعودية.

»»

هل ألسركم دور في هذا االختراع؟

عن���د بداي���ة تفكيرن���ا ف���ي االخت���راع كانت
ردات فع���ل أهالين���ا طبيعي���ة ج���دا ،خوف���ا
منه���م أن نخ���وض تجربة وتبوء بالفش���ل،
ولك���ن لم تت���م معارضتن���ا من قبله���م ،ومع
إصرارن���ا خضنا التجرب���ة وحققنا نجاحات
كبي���رة وتلقين���ا بعده���ا الدع���م والتش���جيع
منهم.

»»

ما الذي يميز هذا االختراع عن بقية
االختراعات؟

ال���ذي يمي���ز اختراعن���ا أنه من صنع ش���باب
بحرينيين ،وأنه يعمل بدون تدخل بش���ري
ويتناس���ب م���ع واق���ع مجتمعن���ا البحريني،
فبإم���كان الجه���از ك���ي المالب���س المعت���ادة
للشعب البحريني ،كالعباية والثوب ،خالل
ً
وأيضا يتميز
دقيقتي���ن ،من غير بذل جهد،
ه���ذا الجه���از بمعرف���ة القطع الت���ي بداخله
شكال وحجما.

»»

هناك مواهب كثيرة في المجتمع

البحريني ،ولكن ال تجد دعما ماديا
أو تشجيعا لتحقيقها ،ما رأيكم؟

نتمن���ى أن تخط���و بالدن���ا خطوة ف���ي هذا
المج���ال ،وتعط���ي الموهوبي���ن والقادري���ن
عل���ى االخت���راع واإلب���داع حقه���م وتث���ق
بالمش���روعات الصغي���رة لتنم���و وتكب���ر.
وبغ���ض النظ���ر ع���ن الس���نوات الس���ابقة،

والرياضة ،وش����ركة “ ”Garmcoو “تمكين”

ديس���مبر  2016وإلى اآلن ننتظر رد مكتب

األفكار الخيالية ،ولو اس���تمرت البشرية

مس���ابقة “مش���روعي” عل���ى أعل���ى ص���وت

وفريق “.”Bahrain youth innvators

براءة االختراع البحريني.

بالتفكي���ر فق���ط ف���ي األش���ياء الواقعية

جمهور.

»»

هل فكرتم بالتراجع عن الفكرة عند

ن���رى تقدم���ا كبي���را ف���ي مج���ال االهتم���ام
بالمشروعات الصغيرة البحرينية ،وبرامج
لتش���جيع المخترعي���ن والموهوبين ،ولكن
تفتق���ر البحري���ن إل���ى األماك���ن المهي���أة
والمجهزة لهذا النوع من المواهب.

»»

كم من الوقت استغرق العمل على

مواجهتكم بعض الصعوبات؟

ال ،ولك���ن حصل���ت بع���ض التغيي���رات ف���ي
أعض���اء الفري���ق ،مث���ل انس���حاب البع���ض،
وانضم���ام آخري���ن ،فق���د بدأن���ا  4أعض���اء
واآلن نحن  9أعضاء في الفريق.

»»

هذا االختراع؟

هل شاركتم بهذا االختراع في
معارض خارج البحرين؟

بدأن���ا العم���ل علي���ه ف���ي الع���ام  2016وإلى
اآلن نعمل على تطويره وتقليص حجمه.

»»

الشرق األوسط (الكويت) وماليزيا (.)itex

ما الصعوبات التي واجهتكم عند

هل قدمت لكم أي مؤسسة

العمل على هذا االختراع؟

حكومية أو خاصة دعما آو مساعدة؟

واجهتن���ا صعوب���ات م���ن الناحي���ة المادي���ة

نعم حصلنا على المساعدة من “بوليتيكنك

وضي���ق الوق���ت ،وأكب���ر صعوب���ة كان���ت

الش����باب

البحري����ن”،

ووزارة

ش����ؤون

نعم ،في المعرض الدولي لالختراعات في

»»

هل سجلتم براءة اختراع للجهاز
الجديد؟

تم طلب تس���جيل ب���راءة اخت���راع في 20

»»

أتطمحون بتحقيق اختراعات أخرى أم
ستقفون عند هذا االختراع؟

نع���م بإذن هللا عند االنته���اء من هذا العمل
توج���د لدين���ا بعض األف���كار ن���ود تحقيقها،
ولكن أوال نود عمل نسخ من هذا االختراع
بأحج���ام وممي���زات مختلف���ة تت�ل�اءم م���ع
جميع فئات المجتمع.

»»

رسالتكم التي تودون توجيهها

لمن أراد أن يعمل على اختراع أو
يفكر فيه؟

لم���ا كان���ت االختراع���ات واألجه���زة
الذكي���ة موج���ودة ،وأيض���ا ال يض���ع م���ن
يري���د االخت���راع خطة واح���دة أو فكرة
واح���دة ،فم���ا توصلنا إلي���ه اليوم نتيجة
خطط عدة وأفكار وضعناها وطورناها
باستمرار.

»»

هل تعتقدون أن معيار نجاح

»»

أين تتمنون وجود االختراع؟

نتمنى وص���ول الجهاز لكل بي���ت بحريني،
وبع���د عمل إحصائي���ات وجدنا إقباال كبيرا
على الجهاز من المجتمع البحريني.

»»

هل تنوون طرح اختراعكم على

شركة أجنبية لتتولى إنتاجه؟

االختراع هو حجم المبيعات منه

لي���س إنتاج���ا بالكامل ،وإنم���ا تصنيع بعض

في األسواق؟

القطع التي ال يمكن تصنيعها في البحرين،

نع���م نعتق���د أن الجه���از نج���ح لع���دم توافر
أجهزة أخرى بهذه المميزات والمواصفات،

يج���ب أال يك���ون واقعي���ا ب���ل العك���س،

خصوص���ا في المجتم���ع البحرين���ي ،لكونه

يجب التفكير في أش���ياء تفوق الواقع،

جه���ازا قادرا على ك���ي العباية والثوب في

فب���اإلرادة والعزيم���ة يمك���ن تحقي���ق

دقيقتي���ن ،ودعم���ا لهذا ال���كالم حصلنا في

وبعده���ا إنتاج���ه هن���ا ،فهدفنا صن���ع منتج
بحرين���ي بالكامل ،ومن ثم تصديره للدول
األخرى.
» »زهراء حسين الخضران

طالبة إعالم بجامعة البحرين

شكر
» »توجه فريق 200techplus
بالشكر لمكتب براءة اختراع
دول مجلس التعاون
الخليجي على تعاونهم معهم،
خصوصا علي المال ،كما أعرب
عن شكه وتقديره للممثل
الشخصي لجاللة الملك
لألعمال الخيرية سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة،
على استضافته للفريق ،بعد
نيله الميدالية الذهبية في
المعرض الدولي لالختراعات
في الشرق األوسط.

حصلنــــــــا على دعــــــم “بوليتيكنــــك” و “الشبــــاب” و“ ”Garmcoو“تمكيــــــن”

صرح صناعي عالمي وفخر للبحرين
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وكيل “الخارجية” تش��يد بحرص “جيبك” عل��ى حماية البيئة

اس���تقبل رئي���س ش���ركة الخلي���ج لصناعة البتروكيماوي���ات عبدالرحمن جواه���ري وكيل وزارة الخارجي���ة رئيس اللجن���ة الوطنية لحظر اس���تحداث وإنتاج وتخزين
واس���تعمال األس���لحة الكيميائي���ة الش���يخة رنا بنت عيس���ى بن دعيج آل خليف���ة؛ ضمن إطار تعزي���ز العالقات الثنائية بين الش���ركة والقطاع الحكومي ومؤسس���ات
المجتمع المختلفة.
وخ�ل�ال اللق���اء ،ق���دم رئي���س الش���ركة
للوكيل نبذة تعريفية شاملة عن طبيعة
واإلس���تراتيجية الت���ي
عم���ل الش���ركة
ّ
ُت���دار به���ا أعماله���ا ،مس���تعرضا تفاصيل
عمليات التش���غيل واإلنت���اج والتصدير،
إضاف���ة إل���ى أه���م المنج���زات والجوائز
التي حققتها الشركة سواء على صعيد

الثالثاء

منتجاته���ا م���ن الم���واد البتروكيماوي���ة
واألس���مدة التي تمت���از بجودتها العالية

إعداد :هبة محسن
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للتواصل17111509 :

تميزه���ا ف���ي تطبي���ق
أو عل���ى صعي���د ّ

أفض���ل وأح���دث المعايي���ر العالمية في
مجاالت السالمة والجودة والمحافظة
على البيئة.
كم���ا أطل���ع رئيس الش���ركة الش���يخة رنا
بن���ت عيس���ى بن دعي���ج آل خليفة على
تفاصيل مش���روع استخالص غاز ثاني

ثم قامت وكيل وزارة الخارجية بجولة

األمي���رة س���بيكة للنبات���ات العطري���ة

ش���اهدته واطلع���ت عليه ع���ن قرب من

أكسيد الكربون الذي دشنته الشركة في

الس���نوات األخيرة ،وال���ذي يُ عتبر األول

ميداني���ة ف���ي أرج���اء الش���ركة ،رافقه���ا

وحديق���ة النبات���ات واألعش���اب الطبي���ة

تطور كبير والت���زام ال حدود له بالبيئة،

خالله���ا عبدالرحم���ن جواه���ري وع���دد

وواح���ة الزيت���ون ،ومزرع���ة األس���ماك

إلى جانب ما رأته من حرص كبير على

م���ن نوع���ه بمنطق���ة الش���رق األوس���ط،

م���ن أعض���اء اإلدارة التنفيذي���ة وكب���ار

الخيرية ومحمية الطيور.

تطبي���ق أفض���ل وأرف���ع معايي���ر الصحة

الح ّد م���ن االنبعاثات الضارة التي تنتج

المش���اريع البيئية المختلف���ة والمتنوعّ ة

وبه���ذه المناس���بة ،قام���ت الش���يخة رن���ا

والس�ل�امة واألم���ن ،مؤك���دة أن س���معة

بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بغرس

الش���ركة قد تع���دت ح���دود المنطقة وال

الت���ي ش���يدتها الش���ركة خ�ل�ال مراح���ل

ش���جرة تأكي���دا عل���ى أهمي���ة التوج���ه

غراب���ة ف���ي ذل���ك ،فالش���ركة ه���ي اليوم

ع���ن عمليات تش���غيل المصان���ع ،معتبرة

مختلفة؛ بهدف دعم االس���تدامة ولفت

البيئ���ي ال���ذي تلتزم به الش���ركة س���واء

صرح صناعي عالمي بجميع المقاييس،

ذل���ك خطوة مهمّ ة في طري���ق الصناعة

األنظار إلى أهمي���ة حماية البيئة ودعم

ف���ي عملياته���ا االنتاجي���ة أو مش���اريعها

وهو بالفعل مصدر فخ���ر كبير للبحرين

النظيفة.

عناصره���ا ومكوناتها ،كما زارت حديقة

المس���تدامة ،معرب���ة ع���ن س���عادتها بم���ا

والدول الخليجية المساهمة.

المس���ؤولين بالش���ركة ،تفق��� ّدت خالله���ا

مبدي���ة إعجابه���ا الكبير بهذا المش���روع
المتف���رّ د الذي يُ س���هم وبش���كل كبير في

إتاحة الرفاهية التعليمية
دشنت شركة خدمات مطار البحرين (باس) برنامجها الريادي في مجال
التعليم اإللكتروني ،الذي يهدف إلى تطوير مهارات العاملين وتحسين
مستويات اإلنتاجية واألداء ،وذلك في إطار إستراتيجية (باس) الرامية
إلى االستثمار في ثروتها البشرية.
وق���ال م��دي��ر أول التعليم

ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ب���وزارة

بدأنا التطبيق األول��ي في

ويتوجب على الموظفين

المواصالت واالت��ص��االت.

والتطوير خالد البستكي:

ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي��ه ت��ج��اوز

ي��ول��ي��و ال���م���اض���ي ،وذل���ك

متطلبات النجاح كاملة،

على عينة من الموظفين.

وأن من يفشل في تجاوز

ويتضمن برنامج التعليم

المتطلبات لمرتين ،يتم

اإللكتروني على مجموعة
من المهارات التي يمكن
ل����ل����م����وظ����ف اج����ت����ي����ازه����ا

خالد البستكي

الدراسية.

ع��ب��ر تقديمه مجموعة م��ن ال��واج��ب��ات

ك��م��ا ب� ّ�ي��ن البستكي أن إدارة التعليم

وأضاف البستكي “نهدف من خالل هذا

لملفات الموظفين ودوراتهم التدريبية

بالنسبة للموظفين ،إذ بإمكانهم الدراسة

وتجديدها ،وأنها وفقا لتلك المراجعات،

واالختبارات اإللكترونية.

البرنامج إل��ى تقليص ال��وق��ت والجهد

في أي مكان وأي وقت يفضلون ،فهم
ليسوا ملزمين بساعات محددة للبقاء
في صفوف الدراسة .وهذه النوعية من

التدريب الق��ت نجاحا ملحوظا حول
العالم ،وه��و ما جعل (ب��اس) تستقطب
التجربة وتحاكيها”.

ك���م���ا ش�����دد ع���ل���ى أن ه�����ذا ال���ب���رن���ام���ج

م���ع���ت���م���د م�����ن ج����ان����ب إدارة ش�����ؤون

دعم “اإلرسالية األميركية”

إل��زام��ه بحضور الصفوف

وال���ت���ط���وي���ر ت���ق���وم ب��م��راج��ع��ة دور ّي�����ة

وال��رخ��ص القابلة لالنتهاء ك��ل سنتين

فإنه يتم إخطار الموظفين قبل  3أشهر
من انتهاء رخصته؛ ليتم تسجيلهم في

برنامج التعليم اإللكتروني تلقائيا ،وأن
الموظفين س��وف يستقبلون مكالمات
ت��ن��ب��ه��ه��م ب��ت��س��ج��ي��ل��ه��م ف���ي ال��ب��رن��ام��ج،

ك���م���ا س���ي���ك���ون م���دي���روه���م ع���ل���ى ع��ل��م
ب��ب��دء ان��خ��راط��ه��م ف��ي ب��رن��ام��ج التعليم

اإللكتروني.

مزيد من الفروع في المملكة

“س��يتي البحري��ن” يعيد الحملة بس��بب ش��كوك اإلصابة

“أنصار جاليري” يحتفل بمرور  9أعوام على دخوله البحرين

أعلن “س���يتي البحرين” وبالتعاون مع وزارة الش���ؤون االجتماعية دعمهما الكامل لحملة مستش���فى اإلرس���الية األميركية التوعوية

كشف مساعد المدير العام ألنصار جاليري سلطان التع عن نية الشركة فتح عدد من الفروع في مناطق مختلفة من البحرين في

بمرض س���رطان الثدي .ويذكر أن هذه هي الس���نة الثانية التي ترعى فيها س���يتي الحملة بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة العام

غصون األعوام القليلة المقبلة ،وجاء ذلك التصريح بمناسبة االحتفال بمرور  9سنوات على وجودهم بالبحرين.

الماضي.وانطلقت الحملة في مقر مستشفى اإلرسالية األميركية ،حيث قام الطاقم الطبي بالشرح عن مرض سرطان الثدي وسبل
ً
مجانا للس���يدات إذا وجد أي ش���ك بوجود
اكتشافه.ويش���مل دع���م س���يتي البحري���ن للحملة إجراء فحص االلتراس���اوند والمموغرام

ونظم���ت إدارة أنصار جالي���ري صباح أمس
احتف���اال بم���رور  9أع���وام عل���ى وجوده���م

المرض الخبيث أثناء الفحص ،على أن يتابع المختصون في المستشفى حالة المريضة وتحديد موعد لمناقشة الخيارات المتاحة.

بالبحري���ن بحض���ور المدي���ر أندرو س���ادات

وعل���ق الرئي���س التنفي���ذي ل���دى س���يتي

يرافق���ه مس���اعد المدي���ر الع���ام والطاق���م
اإلداري للمجمع.

ف���ي البحري���ن وقط���ر والكوي���ت عثم���ان
أحمد ،قائالً
“بناء على العدد الكبير الذي
ً

وخ�ل�ال االحتف���ال أش���اد س���ادات بالدع���م
ال���ذي يحظى ب���ه أنصار جالي���ري من وزارة

ت���م فحصه���م ولألس���ف وجد الش���ك في

الصناع���ة والتج���ارة ،وأك���د أن ه���ذا الدع���م

البع���ض منه���م الع���ام الماض���ي ،قررنا أن

مش���جع لفتح مزيد م���ن الفروع في مناطق

نق���وم بدورنا اتجاه المجتمع المحلي من

عدة بالبحرين.

خالل التعاون مع مستش���فى اإلرس���الية

كم���ا ص���رح الت���ع ب���أن ع���دد ف���روع أنص���ار

األميركي���ة؛ به���دف نش���ر التوعية بمرض

جالي���ري في منطق���ة الخليج س���يصبح 17

س���رطان الث���دي ومن���ح الس���يدات ف���ي

فرعا بع���د افتتاح فرعين في عمان الش���هر

المجتم���ع البحرين���ي فرص���ة الفح���ص

المقب���ل ،كم���ا أض���اف أن ع���دد العاملي���ن

المجاني”.

بالمجمع  530موظفا بنس���بة بحرنة وصلت

كما قال الرئيس التنفيذي لدى مستشفى
اإلرس���الية األميركي���ة ج���ورج ش���يريان

األمراض من خالل الفحص الصحي هو

ويجعل الم���وارد متاحة بأس���عار معقولة

“الحف���اظ عل���ى الصح���ة والوقاي���ة م���ن

االستراتيجية التي تضيف قيمة للحياة،

للجميع”.

 % 33ويؤك���د أن توظي���ف البحرينيي���ن له
األولوية في كل أقسام المجمع.

» »بهذه المناسبة ،سيتم إطالق أكبر حملة من التخفيضات ستستمر حتى 22
نوفمبر المقبل ،وسيطرح كتيب يتكون من  40صفحة يتضمن شرحا لكل
العروض في جميع األقسام.

أسعــــار مغريـــة علـى سيــــارات “مونتريـــال”
طرحت شركة مونتريال مجموعة متميزة ومتنوعة من السيارات التي تم استخدامها لفترة تتراوح لمدة  3أيام في عروض
مع���رض الطيران بأس���عار تنافس���ية .وتأتي الحملة ضمن حملة الش���ركة ف���ي عروض نهاية العام التي دوما م���ا يكون لها رواج
وإقبال كبير من كل العمالء ،والتي تقدمها الشركة بأسعار مغرية على جميع السيارات.
وتتضم���ن عروض الش���ركة مجموعة

الحالي بخدمات االس���تبدال المميزة

واس���عة من مختلف أنواع السيارات

الت���ي تقدمه���ا الش���ركة والمتاحة في

ذات الدف���ع الرباع���ي والس���يارات

جميع فروعها الخمسة المنتشرة في

العائلي���ة

وس���يارات

الصال���ون

جميع أرجاء البحرين.

والس���يارات االقتصادي���ة والرياضية

إضاف���ة إل���ى ذل���ك ،ف���كل العم�ل�اء

والمركب���ات التجاري���ة الت���ي تناس���ب

الذي���ن سيش���ترون تل���ك الس���يارات

جمي���ع فئ���ات المجتم���ع بأس���عار ل���ن

سيحصلون على حلول تمويلية مرنة

تع���وض م���رة أخ���رى ف���ي الفت���رات

وخيارات متعددة لجميع األعمار في

المقبلة.

طرق التموي���ل وحلول مميزة لجميع

وت���م فت���ح ب���اب الحج���ز م���ن اآلن

فئات المجتمع ومن دون دفعه أولى.

لجميع السيارات خصوصا أن الكمية

كم���ا يمك���ن لجمي���ع العم�ل�اء التمت���ع

مح���دودة ،وأن م���دة الع���رض ل���ن

بخدم���ات الضم���ان المم���دد عل���ى

تتج���اوز الش���هر؛ نظرا للطل���ب الكبير

الس���يارات ،األم���ر ال���ذي دف���ع العديد

واإلقبال عليها.

من العمالء إلى حجز س���ياراتهم من

وع���ززت ش���ركة مونتري���ال عرضه���ا

اآلن.

» »أعلنت الشركة بأنه “يسعدنا جدا
في شركة مونتريال للسيارات أن
نقدم لعمالئنا أفضل عروضنا
من خالل عروض نهاية العام
القيمة .وحرصنا خالل هذا العام
على منح عمالئنا أفضل مستوى
من الخدمات واألسعار ،ونسعى
من عرض سيارات المؤتمرات
منح عمالئنا الكرام أفضل
األسعار وأفضل العروض.
لنكمل مع عمالئنا مشوارنا لهذا
العام الذي كنا ومازلنا نسعى
لتقديم األفضل لهم ونطمح
الستمرار بمستوى أعلى من
الخدمات والعروض واألسعار
لألعوام المقبلة”.
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ختام “الشارقة السينمائي للطفل”

 138فيلمــا مـــن  31بلـــدا تشـــــارك فـــي “فكــــر سينمـــا”

أس���دل مهرجان الش���ارقة الس���ينمائي الدولي للطفل ،الذي نظمته مؤسسة “فن”
المعنية في تعزيز ودعم الفن اإلعالمي لألطفال والناشئة ،الستار على فعاليات
دورت���ه السادس���ة الت���ي أقيم���ت تحت ش���عار “فكر س���ينما” خالل الفت���رة من 14

احتفلت أخيرا النجمة

وحتى  19من أكتوبر الجاري ،بمشاركة  138فيلمً ا من  31بل ًدا.

حورية فرغلي بيوم
ميالدها مع أسرة فيلمها
الجديد “استدعاء ولي
عمرو” ،والذي ستظهر
من خالله بشكل جديد
ومختلف تماما عما
ظهرت عليه من قبل.

الثالثاء
األحد

2018
أكتوبر
23 15
2017
أكتوبر
1440
ذوصفر
14 15
1438
الحجة

أعلن���ت اللجنة المنظم���ة للمهرجان عن

جواه���ر بن���ت محم���د القاس���مي ،عل���ى

فوز  8أسماء عربية وعالمية من صناع

احتض���ان أه���م األح���داث والمب���ادرات

األف�ل�ام الس���ينمائية بجوائ���ز الح���دث

الثقافي���ة الت���ي تس���هم ف���ي النه���وض

الس���بعة ،إذ حصد فيلم “مستر حصان”

بأذه���ان األطف���ال ،وتث���ري خياله���م

جائ���زة أفضل فيلم من صن���ع األطفال،

ومعارفه���م ،وتقوده���م إل���ى اكتش���اف

لمخرجي���ه رام���ي عم���ر زينات���ي ،وي���ارا

المستقبل مدعمين بالمعرفة ،واإلبداع،

زنداق���ي ،فيم���ا ن���ال “جندي الش���وكوال”

والتسامح”.

جائ���زة أفض���ل فيلم م���ن صن���ع الطلبة،

وأخ���ذ المهرج���ان زواره خ�ل�ال أي���ام

لمخرجه جاكسون سميث ،وحمل فيلم

فعاليات���ه ف���ي جول���ة نحو أب���رز األفالم

“ ”1-0لمخرجت���ه ن���دى األزه���ري جائزة

القصي���رة والطويل���ة العالمي���ة ،حي���ث

أفضل فيلم عربي قصير.

ق���دم  54فيلمً ���ا م���ن  17بل��� ًدا عرض���ت

بتنظيم  6جلسات حوارية تجمع نخبة

بحرين���ي ،وعض���و مجل���س إدارة ن���ادي

من الخب���راء والنج���وم والمتخصصين

البحرين للس���ينما ،وعب���دهللا الحميري،

ف���ي قط���اع الس���ينما ،أبرزه���م براي���ن

ممثل ومنتج وكاتب ومخرج إماراتي.

فرجوسن ،فنان رس���وم متحركة ،الذي

أم���ا جائ���زة أفض���ل فيلم دول���ي قصير،

للم���رة األول���ى ضم���ن فئ���ات األف�ل�ام

فذهب���ت للفيلم “إيلي���ن” لمخرجه أندي

الروائية الطويلة ،والوثائقية ،والرسوم

نيوب���ري ،ف���ي حين ج���اء فيلم “الس���لة

المتحرك���ة ،والدولي���ة القصي���رة ،وفئ���ة

لمخرج���ه “س���وريش إيري���ات” كأفضل

أف�ل�ام الط�ل�اب وفئ���ة األف�ل�ام العربية،

فيل���م رس���وم متحرك���ة ،وت���وج فيل���م

منه���ا  12فيلمً ���ا ع���رض ألول م���رة على

“مفاج���أة” من إخ���راج باولو باتريس���يو

مس���توى العال���م ،و 34فيلمً ���ا عرض���ت

بجائزة أفضل فيلم وثائقي ،وفاز فيلم

للم���رة األول���ى ف���ي منطق���ة الش���رق

افتت���اح المهرج���ان “زرافت���ي” لصانعته

األوس���ط ،و 7أفالم على مس���توى دولة

إذ تحدث���ا ع���ن “صناع���ة األف�ل�ام م���ع

بارب���ارا بريدي���رو بجائ���زة أفض���ل فيلم

اإلم���ارات ،وفيل���م واح���د ع���رض عل���ى

الالجئي���ن” .كم���ا ش���ارك في الجلس���ات
الحوارية ٌ
كل من حمد الش���هابي ،مؤلف

روائي طويل.

مستوى دول الخليج.

وفي كلمتها خ�ل�ال حفل الختام ،قالت

وتميزت الدورة السادسة من المهرجان

مدير مؤسسة “فن” ومهرجان الشارقة

عمل مع أبرز ش���ركات اإلنت���اج العالمية
مثل والت ديزني أنيميش���ن ستوديوز،
وتح���دث عن “عال���م ديزني بين األمس
واليوم” ،وسيمون ميدارد ،فنان رسوم
متحرك���ة ف���ي ش���ركة “كامي���را  -إتس”،
والمخ���رج اللبنان���ي ضي���اء مالع���ب،

وكاتب س���يناريو وحوارات تلفزيونية،
ومحم���د إبراهي���م ،مخ���رج أف�ل�ام

» »ونظم المهرجان حزمة متكاملة
من ورش العمل الخاصة بصناعة
السينما أقيمت طوال أيام المهرجان
في مركز الجواهر للمناسبات
والمؤتمرات ،أبرزها ورشة “تقنية
الرسوم المتحركة لذوي االحتياجات
الخاصة” ،وورشة “األفالم الثالثية
األبعاد” ،كما قدم المهرجان ورشة
“أساسيات الفوتوشوب” ،و ”خدع
التصوير الفوتوغرافي” ،إلى جانب
ورشتين حول “خدع السينما” ،و
”مكياج المؤثرات الخاصة”.

الس���ينمائي الدول���ي للطف���ل الش���يخة
جواهر بنت عبدهللا القاس���مي ”عودتنا
إمارة الش���ارقة التي تمضي وفق رؤية
عض���و المجلس األعلى حاكم الش���ارقة

مرام البلوشي في البحرين
أعنلت الفنانة مرام البلوش���ي عن توجهها إلى البحرين ،لتصوير مشاهدها

صاح���ب الس���مو الش���يخ س���لطان ب���ن
محم���د القاس���مي ،ودع���م وتوجيه���ات
قرينة حاكم الش���ارقة رئيس���ة المجلس
األعلى لش���ؤون األس���رة س���مو الشيخة

في مسلسل “العذراء” ،تحت إشراف المخرج محمد القفاص.
ويش����ارك ف����ي بطول����ة العم����ل نخب����ة

له����ا ،وعلقت عليها قائلة “اس����تودعكم

م����ن نج����وم الخلي����ج منه����م :ش����جون

هللا ال����ذي ال يضي����ع ودائعة بس����م هللا

الهاجري ،وعبدهللا الطليحي ،وس����عاد

توكلت على هللا منطلقة إلى البحرين

علي ،ومشاري البالم ،وهيفاء حسين،

أصور عمل العذراء”.

ولول����وة الم��ل�ا وآخ����رون .ونش����رت

» »وخاضت الفنانة مرام البلوشي،
السباق الرمضاني الماضي
بمسلسل “عبرة شارع”.

البلوش����ي عبر حسابها الشخصي على
تطبيق “س����ناب شات” ،صورة جديدة

تعزيز المواهب واإلبداعات
» »يستمر المهرجان في كل من خورفكّان ،ودبا
الحصن ،وكلباء ،والذيد ،والمدام ،والحمرية،
والبطائح وتنتهي آخر فعالياته في  22نوفمبر في
منطقة البطائح .ويسعى المهرجان الذي انطلقت
أولى دوراته في العام  ،2013ويقام بشكل سنوي في
شهر أكتوبر ،إلى تعزيز مواهب وإبداعات األطفال
والشباب وعرض انتاجاتهم السينمائي ،بما يضمن
لهم الفائدة والنفع والفرص اإلعالمية المختلفة.

يتبق��ى للفنانة دينا فؤاد نح��و  10أيام على االنتهاء م��ن تصوير دورها

تؤدي النجمة هند صبري شخصية نورا في فيلمها التونسي “نورا تحلم” ،وهو

دخل��ت الفنانة داليا مصطفى لوكيش��ن الجزء الثاني من مسلس��ل “البيت

أحداثه دور معدة في برنامج توك ش��و تقدمه مي س��ليم،

تنتم��ي إلى الطبق��ة الكادحة ف��ي تونس ،وتعاني جراء س��جن

والمسلس��ل يدور حول قضايا المرأة والخالفات على الميراث

ف��ي فيل��م “قرمط بيتمرم��ط” ،مع النج��م أحمد آدم ،وتجس��د ضمن
ويبح��ث الثنائي في قضية قتل غامضة طوال األحداث،

ويس��اعدهما في ه��ذا األمر القرموط��ي .فيلم “قرمط

بيتمرم��ط” ،يش��ارك ف��ي بطولت��ه أيض��ا وف��اء عامر
وانتص��ار وبيومي فؤاد ،وهو من تأليف الراحل عبدالله

حس��ن وإخراج أس��د فوالد كار ،ويقدم فيه آدم شخصية

القرموطي الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة

من خاللها.

العم��ل المس��توحى من قصة حقيقية ،حيث تجس��د صبري ش��خصية امرأة

الكبير” ،وذلك عقب عودتها من بلجيكا مع أسرتها في رحلة سياحية.

والزواج ممن تح��ب وجبروت الرجل في التعامل مع زوجته

زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه اإلجرامي.

وش��قيقته ،المسلس��ل بطول��ة سوس��ن بدر ،أحم��د بدير

وب��دات صب��ري تصوي��ر أول مش��اهدها ف��ي الفيل��م الذي

ولوس��ي ،كما ت��م التعاقد مع مجدي كام��ل بدال من منذر

ألّف��ه ويخرجه هند بوجمعة ،ويش��ارك ف��ي بطولته النجوم

رياحنة ،وعبير صبري.

التونس��يون لطف��ي العبدل��ي وحكيم بن مس��عود وإيمان

وتق��رأ حالي��ا داليا عددا من الس��يناريوهات ألعم��ال الدراما

الشريف.

آخر أعم��ال هند التونس��ية كان فيل��م زهرة حلب ال��ذي افتتح

فعاليات أيام قرطاج السينمائية بالعام  2016مع المخرج رضا الباهي.

الرمضانية وأبدت إعجابها بأحدها ولكن تنتظر عقد جلسة مع

المخرج والمؤلف والمنتج لمناقشة بعض التفاصيل.

1942
اندالع أول مواجهات معركة العلمين والتي دامت لغاية  3نوفمبر.

1941

1965
المجريين يتدفقون إلى الشوارع للمطالبة بوضع نهاية للحكم السوفيتي في بالدهم.

رئيس األركان
السوفيتي جورج
زيخوف يتولى

1982
لطباعة المصحف الملك فهد بن يضع حجر األساس لمجمع الملك فهد.

قيادة عمليات
الجيش األحمر
لوقف تقدم األلمان

1983
تفجير مقر القوات الفرنسية التابعة للقوات المتعددة الجنسيات جنوب لبنان.

إلى روسيا وذلك أثناء
الحرب العالمية الثانية..

2005
بقوة ويحدث خسائر إعصار ويلما يضرب السواحل الغربية لوالية فلوريدا األميركية.

الميزان

الحمل
تكون التوظيفات واالستثمارات ناجحة ومثمرة.

الثور

يمنحك هذا اليوم ثقة متزايدة بنفسك وقوة.

العقرب
مناسبة تتعرّ ف فيها إلى أصدقاء جدد.

تقاوم شراهتك على األكل الدسم ،وتحقق نتائج.

القوس

الجوزاء
يشير هذا اليوم إلى ظروف مهنية جيدة.

السرطان

يعدك اليوم بحدث مميز ويساعدك على
الصراحة.

الجدي

تتخلص من سوء تفاهم وتهيئ لك مناخا مهنيا.

األسد

فكّ ر جيدا بخصوص الوضع المالي وقرر سريعا.

الدلو
تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك.

العذراء

مارس بعض التمارين للتخفيف من الوزن.

الحوت
يؤدي األصدقاء والمقرّ بون دور ًا في مسارك.

لصحتك.
ّ
احذر األخطاء في الحكم وانتبه

tariq_albahhar
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تحيي أيقونة الغناء البحريني
“الثقافة”
ّ

عل���ى طريقته���ا الخاص���ة ،قدم���ت هيئ���ة

م���ع الس���فارة الفرنس���ية ل���دى البحري���ن

البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار مس���اء األح���د
ً
تحي���ة للفن���ان الراح���ل محم���د عل���ي

وذل���ك ي���وم  23أكتوب���ر ،ثم حف���ل الفنانة
نبيل���ة مع���ن م���ن المملك���ة المغربي���ة يوم

البحري���ن

 25أكتوب���ر ،وحفل الفنانة الس���ورية وعد

عب���دهللا

ضم���ن

مهرج���ان

الدولي للموس���يقى في نس���خته السابعة
والعش���رين ،حي���ث اس���تمتع الجه���ور

بوحسون يوم  26أكتوبر.
ّ

فيما يستضيف متحف البحرين الوطني

الحاض���ر ف���ي الصال���ة الثقافي���ة بع���رض

يوم  24أكتوبر أمسية موسيقية بمناسبة

غنائ���ي ممي���ز لفرقة البحرين للموس���يقى

تدش���ين ألبوم “أغان���ي الم���رأة البحرينية

بقيادة المايس���ترو القدي���ر خليفة زيمان.

الشعبية” للموسيقار مبارك نجم بالتعاون

وف���ي الحف���ل ،أدى الفن���ان محم���د ربيعة

م���ع مكت���ب صاحب���ة الس���مو قرين���ة ملك

عد ًدا من األغنيات المحببة لدى الجمهور
المحل���ي ،منه���ا “ي���ا مل���ك روح���ي”“ ،على
ّ
حل���ك تدلل”“ ،دعيت عليك من قلبي ،كما

أم���ا خت���ام مهرج���ان البحري���ن الدول���ي
للموس���يقى السابع والعش���رين في مدينة

ً
فق���رة غنائية
ق��� ّدم الفنان حس���ين الحمد

المح���رّ ق ،حي���ث يس���تعرض األكاديم���ي

تضمنت مجموعة من األغنيات العاطفية

والباحث البحريني جاسم بن حربان في

للفن���ان الراحل منها“ :كم س���نة وش���هور”،

محاضرة من دار المحرّ ق يوم  27أكتوبر

“يعني انتي ماتدرين” .فيما تخلل الحفل

 2018رحل���ة الت���راث البحرين���ي الغنائ���ي
ٌ
عرض فني مباشر.
النسائي ،يرافقها

بتقديم أغنيتي “ناحت حمامات” ،و “عنّو

» »يذكر أن معرض “سينكوبيشن” الذي
أقيم على هامش مهرجان البحرين
الدولي للموسيقى السابع والعشرين،
ال زال مفتوحً ا للجميع حتى  31أكتوبر
الجاري.

مشاركة كورال فرقة البحرين للموسيقى

» »أعلنت نجمة الراب كاردي بي أنها ستطلق أغنيتها السنغل الجديدة
“ ”Moneyخالل األسبوع المقبل ،وتحديدا يوم  26الجاري ،وهو الخبر
الذي أسعد قطاعا كبيرا من محبي وعشاق النجمة.

مملكة البحرين.

على البال”.

وتس���تعد الصال���ة الثقافي���ة مج���د ًدا
الس���تقبال الجمهور مع حف���ل آخر برفقة
الفنانة البلجيكية نتاش���ا أطلس بالتعاون

بوحسون :العود رفيق ال يعرف الكذب
دم����ش����ق أم������ي ال���ث���ان���ي���ة ن���ه���ل���ت م�����ن م���ك���ت���ب���ات���ه���ا ودرس���������ت ف��ي��ه��ا
وعد بو حس���ون ..عازفة عود وملحنة ومغنية وباحثة في علم الموس���يقى ،تخرّ جت من المعهد العالي للموس���يقى في دمش���ق
اإلثنية للموسيقى في جامعة باريس العاشرة ،تستوحي أعمالها من العاشقين والمتصوفين ومن روائع
ودرست علم األصول
ّ
الم���وروث األصي���ل .ش���اركت في العديد من المهرجانات .حازت على وس���ام الش���رف الفرنس���ي للفن���ون واآلداب برتبة فارس،

فشكلت بذلك مالمح هوية موسيقية يميزها التفرّ د.

»»

ما الذي ساهم في تكوين وعيك
وذائقتك الفنّ ية؟

الجمهور لحظات من الموسيقى والحب

والظه���ور ف���ي أوروب���ا ،والجائ���زة عن���ت

والفرح.

ل���ي الكثير وش���جعتني على االس���تمرار،

»»

في البداية والدي الذي ّ
وفر لي منذ سن

ما الذي أوصلك إلى الغناء

الس���ابعة آل���ة العود وكل ما يل���زم ألتعلم،

الصوفي بالرغم من دراستك

وكانت مقولته الدائمة“ :العلم ثم العمل”،
وعلمن���ي القناع���ة ف���ي كل ش���يء ف���ي
الحي���اة إال ف���ي العل���م والمعرف���ة إضافة
إل���ى االس���تماع إل���ى الموس���يقى؛ ألنه���ا
تنم���ي الخي���ال وتغي���ر النظرة لألش���ياء.
وأن���ا أح���ب أن أنه���ل دائم���ا بالجدي���د
والق���راءة والدراس���ة الت���ي تغن���ي الفكر؛
ألن الموس���يقِ ي ال يمك���ن أن يتوقف عن
البح���ث ،فإذا توقف ع���ن البحث يتوقف
عن العطاء.

»»

من الالفت حميمية احتضانك

للعود واالكتفاء به كآلة
موسيقية وكأنكما فرقة
متكاملة ،ما السر في ذلك؟

يس���تطيع الع���ود ترجم���ة م���ا أري���د قوله
وبالنس���بة لي هو رفيق ص���ادق ال يعرف
الك���ذب وأثق ب���ه؛ ألنه يعطين���ي بقدر ما

الغناء األوبرالي؟
تخصصت بالغناء األوبرالي في المعهد
العال���ي للموس���يقى ،لك���ن ف���ي الس���نة
الثالث���ة من الدراس���ة فضل���ت أن أكتفي
بدراس���ة الع���زف عل���ى آل���ة الع���ود إل���ى
أن تم���ت دعوت���ي للمش���اركة بمهرج���ان
الموس���يقى الروحية العام  ،2007وكان
ه���ذا المهرج���ان يحتف���ل بذك���رى موالنا

أصدرت فيما بعد أسطوانة “روح العود”
ونال���ت أيضا نفس الجائ���زة وكانت هذه
األس���طوانة خاص���ة بالنس���بة ل���ي؛ ألنني
كنت فقط أنا والعود.

»»

لماذا اخترت الشاعر أدونيس
فقط من بين الشعراء المعاصرين
لتلحين وغناء قصائده؟ بعضها
كانت معنونة بمفردات كقلق،

دمشق بالتحديد على الرغم من

تعب ،عابر ..هل لالغتراب دور في

أنك ابنة جبل العرب ومررت بمدن

ذلك؟

أخرى؟

جالل الدين الرومي وطلبوا مني تقديم

اخت���رت ادوني���س؛ ألنن���ي لمس���ت ف���ي

بعض من قصائده ،حينها بدأت بالبحث

شعره ما يصف ما عشته في سنة 2012

والق���راءة وقدم���ت قصيدتي���ن م���ن

تلحيني ،ولكن ما ش��� َّدني ف���ي التلحين
ه���ي األش���عار الصوفي���ة ،فله���ا أس���لوبها
ونظرتها الخاصة لرؤية األشياء.

»»

األول “صوت
حدثيني عن ألبومك ّ
نلت عنه جائزة
الحب” الذي ِ
ّ

“شارلكرو” ومعنى هذه الجائزة؟

أعطيه لذلك وحين نكون على المس���رح

هذا األلبوم صدر عن معهد العالم العربي

نع���زف ونغن���ي س���وية ونتقاس���م م���ع

في باريس ،وكان محاولة إلثبات نفسي

ليلى كتحية إلى دمشق ،لماذا

م���ن قل���ق واغت���راب نتيج���ة األوض���اع
في س���وريا والبع���د عن األه���ل والوطن،
فقدم���ت ه���ذه القصائ���د بالرغ���م م���ن أن
ش���عر أدوني���س ليس من الس���هل تقييده
بلح���ن م���وزون ،لذل���ك اخت���رت تلحي���ن

نفس الوقت يجب على الباحث أال يضع

دمش���ق بالنس���بة ل���ي ه���ي أم���ي الثانية،
نهلت من مكتباتها ودرست فيها وكانت
أول م���كان أنفت���ح به عل���ى ثقافة اآلخر

كم���ا قدم���ت في الع���ام  2016أس���طوانة
ً
أيض���ا م���ن ت���راث جنوب
“اله���وى” وه���ي

كما أعطتني الكثير.

»»

رسالتك الدكتوراه يتمحور
موضوعها حول األغاني

المتعلقة بالفرح والنواح في

هذا الجانب الحرّ الذي يتطلع له الش���اعر

الموضوع؟

»»

ولدت فيها مما يسهل عمل البحث وفي

إليه أو الذي ولد فيه.

الش���عر وغن���اء ح���را غير م���وزون؛ لتبقي

أيضا قصيدة للشاعر مجنون
غنيت ً
ِ

الحي���اة ،واخترت ه���ذه المنطق���ة؛ ألنني

لتصب���ح

مس���افة بينه وبي���ن المكان ال���ذي ينتمي

جنوب سوريا ،لماذا اخترت هذا

وال يقيده شيء.

أتناول فيه���ا الطق���وس المرتبطة بدورة

قمن���ا بزي���ارة المخيم���ات ف���ي أوروب���ا

رس���الة الدكت���وراه التي س���وف أناقش���ها
قريب���ا ف���ي جامع���ة باري���س العاش���رة،

سوريا والشعر النبطي.

»»

حديثني عن التجربة مع المؤلف

والس���جون

والمش���افي؛

الموس���يقى متاح���ة للجمي���ع وه���ذا
واجبنا كموس���يقيين أن نعطي س���اعة
من الفرح لمن ال يستطيع.

»»

ما مشاريعك المقبلة؟

مناقش����ة رس����الة الدكتوراه وإطالق
ألبوم����ي الجدي����د ف����ي بداي����ة الع����ام
.2019

الموسيقي جوردي سڤال في

مشروعه الخيري اإلنساني
بالذهاب إلى من يتعذر عليهم
حضور الحفالت الغنائية.
تجرب���ة مهم���ة ج���دا ف���ي حيات���ي..

لقاء الطالبة :فاطمة سامي الناصر
جامعة البحرين
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أطفال يلعبون بمياه الفيضانات بعد إعصار لبان
في حي صاللةُ ،عمان

انهيار أرضي في حفل راقص
أصيب العش���رات بكسور وجروح في انهيار أرضي لنادٍ أثناء حفل راقص
خ���اص أقي���م بالق���رب م���ن جامع���ة كليمس���ون ،جن���وب والي���ة كاليفورني���ا
األميركية.
ورص���د مقط���ع فيديو عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماعي اللحظ���ة التي كان
المجتمع���ون يحتفلون خاللها بالرقص والغناء ،ثم االنهيار األرضي المفاجئ
الذي أطاح بالجميع إلى قبو باألسفل .وتم نقل نحو  30شخصا عبر سيارات
اإلسعاف إلى مستشفيات.
وقال���ت طالب���ة كان���ت تحضر الحف���ل ،إن المجتمعي���ن رقصوا بحماس���ة بالغة
على إيقاع الموسيقى الصاخبة ،وكانوا يقفزون إلى أعلى ،وفجأة في لحظة
مجنونة ،قرقعت أصوات ،وانهارت األرضية ،وتراكم العش���رات فوق بعضهم
في القبو ،وكان العديد منهم ينزفون ويعانون الكسور.
» »ذكر مدير العقارات تال سالن أن المجمع السكني الذي يضم النادي

شيد عامي  ،2004-2005مشيرا إلى أنه ال يعرف على وجه التحديد
المنهار ُ
الحد األقصى من عدد األفراد المصرح لهم بالمشاركة في حفالت النادي.

كن مشغوال لتحافظ على صحتك

قرود ترجم
مسنًّا هند ًّيا

عندما يسألك شخص ما ماذا تفعل؟ تجيب بكلمة واحدة بقولك “مشغول” ،هذه اإلجابة ليست مقنعة أو كافية ،أو بمعنى أوضح إجابة

ف���ي واق���ع���ة غ��ري��ب��ة قتلت

غير محببة .فهي تعمل على عزلك عن السائل ،وبالتالي تغلق المحادثة بين الطرفين ،بدال من دفع األمور إيجابيا.
فبقاؤك مشغوال بحق هو أمر مختلف عن قولك “إنني مشغول”.

لكنها حدثت بالفعل .وكان

يحس���ن صحت���ك ف���ي المق���ام األول ،وم���ن ث���م يس���اعدك ف���ي اتخاذ

ده��رام��ب��ال سينغ 72 ،عامً ا،

القرارات السليمة.

يجمع قطع الخشب الجاف،

والم���رء ق���د يس���أل أحيا ًنا ه���ل من األفضل ل���ي أن أذه���ب إلى صالة

قبل ثوان من الحادث األليم

األلعاب الرياضية أم أس���تلقي على األريكة؟ هل أنفق المال وأتفاخر

حين شرعت مجموعة من

به أم أبقيه معي لفترة أطول من الزمن كادخار طويل األمد؟

القردة في قذفه بالحجارة

وف���ي كل ي���وم يواج���ه كل واحد منا مث���ل هذه األس���ئلة التي تضعه
المش���اركين م���ن خ�ل�ال تعريضهم إلى رس���ائل خفية تش���ير إلى أنهم
مشغولون ،أو عن طريق مطالبتهم بالكتابة عن األنشطة التي أبقتهم

ً
الحقا
تحكم أفضل في الذات ،بل اتخاذ القرارات التي سوف تفيدك

مش���غولة ف���ي اآلونة األخيرة ،وكانت هن���اك مجموعة أخرى لم تتلق

وق���د جاء ذلك بحس���ب البح���ث الذي أجراه معهد إنس���يد الفرنس���ي

أي مطالبات.
ومن ثم ُطلب من جميع المشاركين بعد ذلك ،اتخاذ خيارات تنطوي

إلدارة األعم���ال .ي���رى الباحث���ون أن النظ���رة إل���ى أنفس���نا عل���ى أنن���ا

عل���ى ضب���ط النف���س ،مث���ل الق���رارات المتعلق���ة باختي���ار الطع���ام أو

مش���غولون يع���زز بالفع���ل فينا تقدي���ر ال���ذات ،ويقرّبنا م���ن الخيارات

التمارين أو االدخار للتقاعد.

األفض���ل ف���ي الحي���اة .وق���د كتب���ت أميتافا تش���اتوباديايي ،أس���تاذة

» »أظهرت النتيجة أن المشاركين الذين تم تذكيرهم بنمط
ميل باستمرار من المشاركين
اً
حياتهم المزدحم أكثر
بالمجموعة الثانية ،في قدرتهم على اتخاذ القرارات التي
قد تفيدهم الحقً ا في الحياة.

كاإلجابة عن مثل هذه األسئلة.

التس���ويق ف���ي إنس���ياد والمجموعة الت���ي عملت معها ،بحث���ا بعنوان
“عندما يكون االنشغال أقل ..تأثير العقل المنشغل على السلوك”.
وق���د قام���ت المجموع���ة البحثي���ة بإج���راء اختب���ارات عل���ى عدد من

القردة مسنًّا هنديًّ ا ،بطريقة
تبدو أقرب إلى عالم الخيال،

ووفق���ا للبح���وث Kف���إن االنش���غال الحقيق���ي ل���ه فوائد جم���ة ،حيث

بين خيارين هما اإلشباع الفوري ،والرفاهية المؤجلة في المستقبل.
وهنا يقول الباحثون بأن تصوير نفسك مشغولاً سوف يساعدك في

م��ج��م��وع��ة “ع���دوان���ي���ة” من

خطـة إلعـدام

م�����ن أع����ل����ى ش�����ج�����رة ،ك���ان
ي����م����ارس ع��م��ل��ه ب���ج���واره���ا.
وذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة “ت��اي��م��ز
أوف إنديا” نقالً عن الشرطة
أن ال��ق��رود أم��ط��رت ال��رج��ل
بالحجارة من أعلى الشجرة،
ب��ع��دم��ا ج��م��ع��ت��ه��ا م���ن مبنى
م���ج���اور م��ت��ه��ال��ك .وت��وف��ي
ال���رج���ل ال��م��س��ن ف���ي وق��ت
الح���ق ف��ي المستشفى من
ج���راء إص��اب��ات ف��ي ال���رأس
والصدر.

سقوط مغنية من
خشبة المسرح

ألفـي فـرس نهـر

شهد آخر حفل أحيته المغنية

قال وزير الس���ياحة ف���ي زامبيا،

األميركية م��ن أص���ول لبنانية

تش���ارلز بان���دا ،أم���س اإلثنين إن

ب���وال ع���ب���دول ،ح���ادث���ة أث���ارت

ب�ل�اده أحي���ت مج���د ًدا خططه���ا

خ���وف ال��ج��م��اه��ي��ر ال��ح��اض��رة،

الت���ي علقته���ا من���ذ عامي���ن بع���د

وذل���ك ع��ن��دم��ا سقطت الحكم

احتجاج���ات نش���طاء حق���وق

السابق في برنامج “أميريكان

الحي���وان ،إلع���دام م���ا يصل إلى

أي��������دول” م����ن ال���م���س���رح ع��ل��ى

ألفي���ن م���ن أف���راس النه���ر عل���ى

وجهها .وأظ��ه��ر مقطع فيديو

مدى السنوات الخمس المقبلة.

لحظة سقوط عبدول ،البالغة

وأض���اف أن أع���داد أفراس النهر

م���ن ال��ع��م��ر  56ع����امً ����ا ،أث��ن��اء

ال تتناس���ب مع مستويات المياه

تقديمها أغنية“  “�The Prom

معظم الحيوان���ات ،في حين أن

ع���ب���دول ت����ؤدي رق��ص��ة أث��ن��اء

الواقع���ة في الجن���وب األفريقي
ً
مكلفا للغاية.
سيكون

المسرح ،لتسقط على وجهها

» »قال باندا “يبلغ عدد سكان

األرض ،وسط ذهول الجماهير.

ف���ي نه���ر لوانغ���وا ،حي���ث توجد

 .”ise of a New Dayوكانت

نقله���ا إلى مكان آخ���ر في الدولة

غنائها ،وتقدمت نحو مقدمة

محمية لوانغوا الجنوبية

الوطنية أكثر من  13000فرس
نهر ،لكن المنطقة مثالية

فقط لخمسة آالف فرس

نهر” ،مضيفً ا أن النظام البيئي
سيتعرض للتهديد.

م����ن ال��م��ن��ص��ة ال��م��رت��ف��ع��ة ع��ن

تصدر فيلم الرعب الجديد “هالوين” إيرادات السينما األميركية محققً ا  77.5مليون دوالر.
والفيلم بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وويل باتون ومن إخراج ديفيد جوردون جرين.
واحتفظ الفيلم الموسيقي ”مولد نجمة“ بالمركز الثاني لألسبوع الثاني بإيرادات قدرها 19.3
مليون دوالر .والفيلم بطولة ليدي جاجا وبرادلي كوبر وسام إليوت ،وإخراج برادلي كوبر.

ونجحت ع��ب��دول ف��ي ال��ع��ودة

إلى خشبة المسرح واالستمرار
ف��ي ت��ق��دي��م ع��رض��ه��ا ،دون أن
ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��ا أي����ة إص���اب���ات،

ح��س��ب م��ا ذك���ر م��وق��ع “ت���ي إم

زي” المعني بأخبار المشاهير.

يهدد معلمه
ماكرون :عقوبات صارمة لمن
ّ
دعا الرئيس الفرنس���ي ،إيمانويل ماكرون لفرض عقوبات صارمة على أي طالب يه ّدد معلمه ،بعدما
مز ً
مسدسا ّ
يفا في وجه معلمته داخل صف دراسي.
أشهر تلميذ
ً
وانتش���ر تس���جيل مص���ور ف���ي وق���ت س���ابق ه���ذا

ونقلت “أسوش���يتد برس” ع���ن ماكرون إن “تهديد

األس���بوع يظه���ر في���ه طال���ب يق���ف داخ���ل ص���ف

أي معلم أمر غير مقبول ..طلبت من وزير التعليم

دراسي بضواحي باريس ،ويه ّدد معلمته بمسدس

الوطن���ي ووزير الداخلية اتخ���اذ كافة اإلجراءات

مزيف حيث حاول إجبارها على تسجيل حضوره

الالزم���ة لضمان معاقبة ه���ذه التصرفات وحظرها

في فصلها وهو متغيب.

من مدارسنا”.

