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الوصول لعقول الشباب بالمعرفة

جالل��ة المل��ك :البحري��ن تاري��خ طوي��ل م��ن التعاي��ش

المنامة  -بنا

6.7

مليون دينار

أربـاح “األسـواق الحــرة”

المنامة  -شركة األسواق الحرة

حقق���ت ش���ركة مجم���ع البحري���ن
لألس���واق الح���رة ( ) DUTYFصافي
رب���ح بلغ  6.7مليون دينار لألش���هر
التس���عة األول���ى م���ن الع���ام 2018

أك���د عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة المل���ك

مقارن���ة ب���ـ  5.9ملي���ون دين���ار م���ن

حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة جه���ود البحرين

الع���ام الس���ابق ،بارتفاع ق���دره 14.2

في تعزيز الس�ل�ام والتس���امح والتعايش عبر

 ،%وذل���ك بس���بب النم���و الق���وي في

العال���م ،داعي���ا جاللته الجميع للمس���اهمة في

إيرادات االستثمار وأرباح التشغيل
الناتجة ع���ن المبيع���ات القوية  .كما

تحقي���ق التعاي���ش الس���لمي ف���ي ش���تى بقاع

حقق���ت الش���ركة أرب���اح تش���غيلية

العالم.

فاروق المؤيد

عبدالله بوهندي

خ�ل�ال األش���هر التس���عة بلغ���ت 4.6
ملي���ون دين���ار مقارنة ب���ـ  4.1مليون
دين���ار م���ن الع���ام الس���ابق ،بارتف���اع

()09

قدره .% 10.5

وبي���ن جاللت���ه ف���ي كلم���ة مس���جلة بمناس���بة

3.7

تدش���ين “كرس���ي المل���ك حم���د للح���وار بي���ن
األدي���ان والتعاي���ش الس���لمي” ف���ي جامع���ة
س���ابينزا بروما “أن مملك���ة البحرين تأمل من

مليون دينار

خالل إطالق الكرسي األكاديمي في الوصول

المنامة  -زين البحرين

إل���ى قلوب وعقول الش���باب ف���ي جميع بقاع

سجلت شركة زين البحرين زيادة في حجم األرباح الصافية

العالم ،عبر توفي���ر المعرفة واإللهام الالزمين

بنس���بة  % 32لتص���ل إلى نح���و  3.685مليون دينار لألش���هر

لتعزيز التعايش السلمي والمحبة”.

التس���عة المنتهية في  30س���بتمبر من العام  ،2018مقارنة بـ

» »الى ذلك استقبل جاللته بقصر الصافرية

 2.799مليون دينار عن الفترة نفسها من العام  2017نتيجة

أمس ،سلطان البهرة مفضل سيف
الدين والوفد المرافق للسالم على
جاللته بمناسبة زيارته للمملكة.

()02

أربـاح “زيـن البـحـريــن”

لتحسن األداء التشغيلي للشركة.
جاللة الملك مستقبال سلطان البهرة

()09

الشيخ أحمد بن علي

جاللة الملك يتلقى
شكر أمير الكويت
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المنامة -بنا

تلقى ع��اه��ل ال��ب�لاد ص��اح��ب الجاللة

ال��م��ل��ك ح��م��د ب���ن ع��ي��س��ى آل خليفة،
برقية شكر ج��واب��ي��ة م��ن أخ��ي��ه أمير

دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث

بها جاللته إلى سموه بمناسبة الذكرى
السادسة والخمسين للتصديق على
دستور دولة الكويت الشقيقة.

و أع����رب س��م��و أم��ي��ر دول����ة ال��ك��وي��ت

ف���ي ب��رق��ي��ت��ه ع���ن ب��ال��غ ش��ك��ره لجاللة

الملك على مشاعره األخوية الطيبة
ال���ص���ادق���ة ،م��ت��م��ن��ي��ا ل��ج�لال��ت��ه م��وف��ور

الصحة والسعادة ولمملكة البحرين
وشعبها دوام الرقي واالزدهار.
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جاللة الملك لدى استقباله سلطان البهرة

جاللـة الملك يشيـد بجهـود سلطــان البهـــرة

ت���اري���خ ط���وي���ل م���ن ال��م��ح��ب��ة وال��ت��ك��ات��ف ي��ج��م��ع��ن��ا م���ع أع���ض���اء ال��ط��ائ��ف��ة

المنامة  -بنا

إسهامات الطائفة

البحرين نموذج

سلطان البهرة:

حمد بن عيس���ى آل خليفة ،في قصر الصافرية

في خدمة

رائد عالميا

البحرين تكفل

والوف���د المرافق للس�ل�ام على جاللته بمناس���بة

المجتمع البحريني

في التآخي

ممارسة الشعائر

محل تقدير

والتسامح

كافة دون تمييز

اس���تقبل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة الملك
أم���س ،س���لطان البه���رة مفض���ل س���يف الدي���ن
زيارت���ه للمملك���ة .ورح���ب جاللت���ه بس���لطان
البه���رة ،وأش���اد بجهوده الطيبة ف���ي تعزيز قيم
التعايش والمحبة والتس���امح الديني والتكافل
االجتماعي ونبذ التعصب والتشدد .
واع���رب جاللته ع���ن تقديره إلس���هامات طائفة

الرئيس اإلندونيسي يشكر البحرين

البهرة لخدم���ة المجتمع البحريني ودورهم في
مس���يرة النهضة الحضارية في مملكة البحرين
ً
مؤك���دا أن جهودهم
وذلك عبر س���نوات طويلة
تحظى بكل التقدير واالحترام من قبل الجميع

ردا ً عل��ى برقي��ات التعزي��ة بضحاي��ا زل��زال سوالويس��ي

وأن م���ا يجمع البهرة و أه���ل البحرين له تاريخ
طويل من المحبة والتكاتف .
وأعرب جاللته عن اعتزازه بما تمتلكه البحرين

المنامة  -بنا

من تاريخ عريق يش���هد بأنها نم���وذج رائد على
المس���توى العالم���ي ف���ي التآخ���ي والتعاي���ش

التزامها بتعاليم الدين اإلس�ل�امي الحنيف الذي

الكريم���ة م���ن جاللته ألبن���اء طائف���ة البهرة في

ظ���ل حرصها الدائ���م على مد جس���ور التواصل

يدع���و إلى تطبيق مبادئ االعتدال والوس���طية

البحري���ن  .وأش���اد بم���ا تتمت���ع ب���ه البحرين من

مع كاف���ة الحضارات والثقاف���ات ،وأن للبحرين

وقبول اآلخر ونبذ كل أشكال التطرف والغلو.

خط���وات مهم���ة في مجال الح���وار بين األديان

م���ن جانبه  ،تقدم س���لطان البهرة بوافر الش���كر

حرية دينية تكفل ممارس���ة كافة الش���عائر دون
ً
ثقافي���ا
تميي���ز ف���ي مجتم���ع متح���اب ومتن���وع

وخدم���ة اإلنس���انية وتعزي���ز حري���ة االنتماءات

واالمتن���ان إل���ى صاحب الجاللة المل���ك على ما

الدينية والفكري���ة  ،وما توفره من حرية كبيرة
ً
انطالقا من
على صعيد ممارسة الشعائر الدينية

تحظى به طائف���ة البهرة في المملكة من تقدير
ً
مش���يدا بالرعاية
واهتم���ام منذ س���نوات طويلة

والتس���امح بي���ن جمي���ع األدي���ان والطوائف في

ً
ً
منوه���ا بوع���ي ش���عبها ال���ذي يرح���ب
وديني���ا،
ً
بالجميع منذ القدم انطالقا من عاداته وتقاليده

تلق���ى عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجاللة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة برقية ش���كر جوابية م���ن رئيس جمهورية اندونيس���يا
ً
ردا على برقية جاللته المعزية له في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سوالويسي.
الصديقة جوكو ويدودو ،وذلك
أع���رب الرئي���س اإلندونيس���ي فيه���ا ع���ن

النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء

ضرب جزي���رة سوالويس���ي ،عب���ر الرئيس

صادق ش���كره وتقديره لجاللة الملك على
ً
متمنيا لجاللته
مش���اعره النبيلة الصادقة،

صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن

اإلندونيس���ي فيه���ا ع���ن ص���ادق ش���كره

حم���د آل خليف���ة برقي���ة ش���كر جوابية من
الرئيس االندونيسيا ،وذلك ً
ردا على برقية

وتقدي���ره لصاح���ب الس���مو الملك���ي ول���ي
ً
متمنيا
العهد على مش���اعره الطيبة النبيلة،

س���موه المعزية له في ضحايا الزلزال الذي

لسموه وافر الصحة والسعادة.

وافر الصحة والسعادة.
وتلق���ى ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى

العربية األصيلة.

نشدد على موقفنا الداعم للسعودية في مختلف الظروف

سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ملتقيا السفير السعودي

عالقات بحرينية
سعودية أخوية
تاريخية راسخة

منوه���ا بم���ا يجم���ع بي���ن البلدي���ن والش���عبين

الشقيقة ،في مختلف الظروف ،مؤكدا المكانة

الش���قيقين من أواصر المحبة ووشائج القربى

الرفيع���ة للس���عودية ل���دى االمتي���ن العربي���ة

والمصاهرة وما تتس���م به عالقتهما من تفاهم

واالسالمية.

وتع���اون مش���ترك يعك���س ايمانهم���ا بوح���دة

م���ن جانب���ه  ،رح���ب الس���فير الس���عودي بزيارة

وخ�ل�ال اللقاء اش���اد س���مو الش���يخ س���لمان بن

التاريخي���ة الراس���خة الت���ي تربط بي���ن مملكة

الهدف والمصير.

س���مو الش���يخ س���لمان ب���ن خليف���ة آل خليف���ة،

وش���دد س���موه عل���ى موق���ف مملك���ة البحري���ن

مشيدا بالروابط والعالقات األخوية المتجذرة

خليف���ة آل خليف���ة بعم���ق العالق���ات األخوي���ة

البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة،

الداع���م والمس���اند للمملكة العربية الس���عودية

التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة -بنا

التقى مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة،
مس���اء أمس ،س���فير خادم الحرمين الش���ريفين ل���دى مملكة البحرين عبدهللا ب���ن عبدالملك آل
الشيخ ،وذلك لدى حضور سموه مجلس السفير في مقر السفارة السعودية.
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البحرين تسعى لتعزيز السالم والتسامح عبر العالم
جالل��ة الملك يوجه كلم��ة في حفل “كرس��ي الملك حمد”
المنامة  -بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة جهود البحرين في تعزيز الس�ل�ام والتس���امح والتعايش عبر العالم ،داعيا جاللته الجميع للمس���اهمة في
تحقيق التعايش الس���لمي في ش���تى بقاع العالم .وبين جاللته في كلمة مس���جلة بمناس���بة تدش���ين “كرس���ي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي” في جامعة
س���ابينزا بروما “أن مملكة البحرين تأمل من خالل إطالق الكرس���ي األكاديمي في الوصول إلى قلوب وعقول الش���باب في جميع بقاع العالم ،عبر توفير المعرفة واإللهام
الالزمي���ن لتعزي���ز التعايش الس���لمي والمحبة” ،مش���يرا جاللته إلى أنه “وعن���د صياغة إعالن البحرين ،افتتحت ه���ذه الوثيقة بعبارة “الجهل عدو للس�ل�ام” ،وإننا نعوّ ل على
خبرات جامعة سابينزا المرموقة وتجاربها التي تمتد لقرون ،وسيرتها العريقة ،لتنفيذ رؤيتنا وتحويلها إلى واقع ملموس”.

جاللة الملك

جانب من االحتفال بتدشين كرسي الملك للحوار بين األديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا

للقيم النبيلة التي تسعد اإلنسانية”.

وق���ال جاللت���ه “إن البحري���ن ستس���هم به���ذه
الطريق���ة ف���ي تعزي���ز الس�ل�ام والتس���امح
والتعاي���ش عب���ر العال���م ،وإنن���ا الي���وم نم ّث���ل

الوصول إلى

التخصصات

خالد بن خليفة:

ماثيوسن :كرسي

قلوب وعقول

األكاديمية

التسامح

الملك حمد

جميع���ا أن نس���هم بش���كل كبي���ر ف���ي إنج���اح

الشباب بالمعرفة

الجديدة ستعزز

والتعايش عناصر

يلبي متطلبات

لتعزيز التعايش

حياة الشعوب

أساسية في

المتغيرات

االنضم���ام إلين���ا بأياديك���م وبقلوبكم في هذه

والمحبة

من جميع األديان

سياسات البحرين

العالمية

ً
عائل���ة عالمي���ة ،إذ نتقاس���م نف���س
بالفع���ل

األح�ل�ام والطموح���ات م���ع أس���رنا ،فأبناؤن���ا
وأحفادنا يس���تحقون عالما أفض���ل ،وبإمكاننا
ه���ذه المس���يرة ،وعلي���ه ،فإنن���ا ندعوك���م إل���ى
المس���يرة؛ من أجل تحقيق التعايش الس���لمي

وبهذه المناسبة ،أش���اد وزير التربية والتعليم
رئيس مجلس التعلي���م العالي ماجد النعيمي
ف���ي تصري���ح بم���ا تضمنت���ه الكلم���ة الس���امية
لصاح���ب الجالل���ة المل���ك ،بمناس���بة حف���ل
التدش���ين الرسمي للكرس���ي بجامعة سابينزا
اإليطالي���ة ،م���ن التأكيد على المعان���ي والقيم
اإلنس���انية الس���امية ،وأن مملك���ة البحري���ن
س���تبقى بفض���ل قي���ادة جالل���ة المل���ك موطن
خي���ر واس���تقرار ،تدع���م الس�ل�ام الش���امل في

ف���ي جميع بق���اع العالم ،وإننا نود أن نتقاس���م

العالم ،وتعزيز الحوار بين األديان والتس���امح

معكم ه���ذه الكلمات الملهمة التي اقتبس���ناها

والمحب���ة والتعاي���ش الس���لمي ،ووج���ود ه���ذا

من إعالن البحري���ن “إن اإليمان يضيء دربنا

الكرسي في جامعة سابينز ،واإلمكانات التي

نحو تحقيق الس�ل�ام” ،فلنؤم���ن بالله ،ولنؤمن

س���يوفرها سيس���هم ف���ي إعط���اء ه���ذه القيم

بأنفس���نا ،ولنؤم���ن أن المحب���ة س���تعم العال���م

اإلنسانية النبيلة بعدا أكاديميا دوليا.

بأسره”.

مبينا أن الوزارة تعمل باس���تمرار على ترجمة

وقال جاللته“ :إننا فخورون بأن التخصصات

التوجيه���ات الملكية ف���ي المناهج الدراس���ية

األكاديمي���ة الجدي���دة س���تعزز حي���اة كاف���ة

وفي األنش���طة التربوي���ة ،لتتحول هذه القيم

الش���عوب م���ن جمي���ع األدي���ان وم���ن جمي���ع

إلى س���لوك وممارسة داخل الفضاء المدرسي

أنح���اء العال���م ،إذ س���تقدم مناه���ج ثري���ة

وخارج���ه ،وف���ي س���بيل ذل���ك تم اس���تحداث

تخ���ص الدراس���ات الدينية والتاري���خ وعلوم

مناه���ج التربية للمواطن���ة واالهتمام بحقوق

األنثروبولوجي���ا والوس���اطة الثقافي���ة ،م���ع

اإلنس���ان ،بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية،

التركي���ز عل���ى الحوار بي���ن األدي���ان؛ باعتباره

وف���ي مقدمتها مكتب التربية الدولي بجنيف

وس���يلة لتحقي���ق التعاي���ش الس���لمي” .وبي���ن

التاب���ع لليونس���كو ،ث���م االنتق���ال إل���ى تطبيق

جاللت���ه“ :إنن���ا فخ���ورون أن جامعة س���ابينزا

مشروع المدرس���ة المعززة للمواطنة وحقوق

العريق���ة الت���ي تأسس���ت الع���ام  1303ف���ي

اإلنس���ان ،كما أن قرار مجل���س التعليم العالي

العاصم���ة اإليطالي���ة روم���ا ،المه���د األوروب���ي

بجع���ل مق���رر حق���وق االنس���ان إلزامي���ا عل���ى

للحض���ارات ،س���تكون ش���ريكا لن���ا في س���عينا

كافة مؤسس���ات التعليم العال���ي في البحرين

لجعل العالم أكثر سالما وأكثر عدال للجميع”.

س���يكون ل���ه أطي���ب األث���ر عل���ى الطلب���ة ف���ي

العالم���ي للتعاي���ش الس���لمي الش���يخ خالد بن

ب���ن عيس���ى آل خليف���ة بتنمية قيم التس���امح

جالل���ة المل���ك الحكيم���ة ومفهوم���ه الفلس���في

وأضاف���ت“ :إن الكرس���ي األكاديم���ي س���يكون

خليف���ة آل خليف���ة ف���ي كلمت���ه ”:إنن���ا نحتفل

والتعاي���ش الس���لمي ،عب���ر إنج���ازات عالمي���ة

للتعاي���ش البش���ري كما تم اإلعالن عن إنش���اء

مت���اح أم���ام الطالب من ش���تى أنح���اء العالم،

الي���وم مفتخري���ن بتدش���ين كرس���ي جالل���ة

بارزة؛ تكريس���ا للوصول إلى العال���م بمقاربته

مركز عالمي باس���م “مركز الملك حمد العالمي

وس���يمكن الطالب من معرفة أديان وثقافات

الملك للحوار بين األديان ودراسات التعايش

اإلنس���انية ،ونش���ر كلمات الح���ب والوئام بين

للتعايش السلمي”.

اآلخري���ن ويع���زز لديهم قيم التس���امح ومبدأ

الس���لمي في خطوة حقيقية إل���ى األمام نحو

األمم”.

وأض���اف“ :أقف هنا اليوم كش���اهد على نجاح

التعاي���ش الس���لمي ،فالحوار بي���ن األديان أدة

محارب���ة الجه���ل ،تأكي���دا عل���ى كلم���ات عاهل

وأض���اف“ :قدم���ت البحري���ن الكثي���ر م���ن

البحرين في جهودها العالمية إلحالل السالم

قوي���ة وفعال���ة للتغيير؛ ألنه يتي���ح لنا الفرصة

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى

اإلنجازات منذ العام  ،2001حين وافقت على

ونش���ر قي���م التس���امح والتعاي���ش ومكافح���ة

للتعبير واالس���تماع آلراء واهتمامات وأفكار

آل خليف���ة عندم���ا تط���رق جاللت���ه إل���ى أن

ق���رار األمم المتحدة حول ح���وار الحضارات،

الجه���ل والتطرف واإلرهاب في إطار فلس���فة

اآلخرين وتوسيع مداركنا”.

“الجهل هو عدو السالم” “.

وتطويع خطة إستراتيجية عالمية لتنفيذها.

حكيمة وتاريخ ثري”.

وبينت ”:إن الش���باب هم المس���تقبل لذا يجب

وأض���اف “لدين���ا إيم���ان راس���خ ب���أن العل���م

كم���ا اس���تضافت مؤتم���ر الحوار بي���ن األديان

يش���ار إل���ى أن “إع�ل�ان مملك���ة البحري���ن” ،هو

دعمه���م ،وتمكينه���م ،وإلهامه���م وفت���ح اآلفق

والتعليم والثقافة والمعرفة أساس االستقرار

وش���ارك جالل���ة المل���ك ف���ي اجتم���اع رفي���ع

مرج���ع عالم���ي يه���دف لتعزي���ز قي���م الس�ل�ام

أمامه���م للوص���ول إل���ى النهج الصحي���ح الذي

والتعايش والرخاء للدول .وهذا اإليمان كان
موج���و ًدا منذ حوالي  300عام ،عندما أس���س

المس���توى للجمعي���ة العام���ة لألم���م المتحدة،

والتس���امح والتأكي���د عل���ى حري���ة الفك���ر

يس���تطيعون مع���ه التعايش م���ع اآلخرين في

ح���ول “ملتق���ى الح���وار بي���ن الحض���ارات”.

والمعتقد في إطار العيش المشترك.

ظل انتش���ار المعلوم���ات المتضارب���ة وخاصة

آل خليف���ة “مدين���ة الزب���ارة” ف���ي ع���ام ،1760

ونظم���ت البحري���ن “المؤتم���ر العالم���ي للحوار

م���ن جانبها ،بينت بيتس���ي ماثيوس���ن النائب

على وسائل التواصل االجتماعي”.

وحكموا منطقة شبه جزيرة قطر بأكملها ،إلى

بي���ن الحض���ارات كم���ا نظم���ت مؤتم���را ح���ول

الثاني لرئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد

وأوضح���ت“ :اس���تنادا عل���ى فلس���فة الرؤي���ة

أن توسع حكمهم ،فشمل البحرين”.

يعد مب���ادرة غير مس���بوقة بتوجيه مجموعة

“تاريخ التسامح الديني في البحرين” ،وتبعه

العالم���ي للتعاي���ش الس���لمي ،رئيس���ة جمعي���ة

الحكيمة لعاهل الب�ل�اد صاحب الجاللة الملك

من الباحثين الش���باب وتدريبهم في مجاالت

وبي���ن “إن قي���م ومبادئ التس���امح والتعايش

إنش���اء كرسي الملك حمد للحوار بين األديان

“ه���ذه ه���ي البحري���ن” أن كرس���ي الملك حمد

حمد بن عيسى آل خليفة ،والكلمات الحكيمة

التاري���خ والعالق���ات المعاص���رة بي���ن األديان،

الس���لمي كان���ت دائم���ا عناص���ر أساس���ية ف���ي

بإيطالي���ا في  .2016وخالل  ،2017تم إطالق

للح���وار بي���ن األدي���ان والتعايش الس���لمي هو

في “إعالن مملك���ة البحرين” ،فإنني على ثقة

والتعددي���ة الدينية م���ع التركيز بصفة خاصة

الناصع���ة ،لتنفيذ رؤيتنا وتحويله���ا إلى واقع

السياس���ات العام���ة للدول���ة ،وحري���ة العقيدة،

“إع�ل�ان مملكة البحرين” ف���ي لوس أنجلوس،

برنام���ج أكاديم���ي جدي���د م���ن ش���أنه أن يلبي

أن كرس���ي المل���ك حم���د للح���وار بي���ن األديان

عل���ى التاريخ واألقلي���ات الديني���ة .وتتمحور

ملموس”.

واحترام االختالف���ات ،واحتضان العلماء من

لإلع�ل�ان ع���ن بداية عه���د جديد يجس���د روح

المتطلب���ات العصري���ة ،خصوص���ا ف���ي ظ���ل

والتعاي���ش الس���لمي س���يكون بمثاب���ة الدلي���ل

هذه الدراس���ات والتدريب ومجموعة البحث

وق���ال رئيس مجلس أمن���اء مركز الملك حمد

مختلف االنتم���اءات ،وقام جاللة الملك حمد

التسامح” ،كما أن إعالن البحرين جسد رؤية

الظروف التي يعيشها العالم”.

عل���ى الطري���ق الصحي���ح للطلب���ة ويرش���دهم

على التعايش السلمي.

كما ّ
وجه جاللت���ه تحياته الخالصة إلى جميع
العاملي���ن في جامعة س���ابينزا وعلى رأس���هم
رئي���س الجامعة يوجيني���و قوديو ،وأنتونيلي
بياجيني رئيس مؤسسة سابينزا ،وباسكوال
س���اجيور وأس���تاذ كرس���ي جالل���ة الملك حمد
للح���وار بي���ن األدي���ان والتعاي���ش الس���لمي،
وطلب���ة الجامع���ة ،متمني���ا له���م النج���اح ف���ي
أعمالهم.
وج���اء ف���ي الكلمة الس���امية أيض���ا أن “مملكة
البحري���ن تأم���ل من خ�ل�ال هذه المب���ادرة في
الوصول إلى قلوب وعقول الشباب في جميع
بقاع العالم ،من خالل توفير المعرفة واإللهام
الالزمين؛ لتعزيز التعايش الس���لمي والمحبة”،
مش���يرا جاللته إلى أنه “وعن���د صياغة إعالن
البحري���ن ،افتتح���ت ه���ذه الوثيق���ة بالعب���ارة
التالي���ة “الجه���ل ع���دو للس�ل�ام” ،وعلي���ه فإننا
نعوّ ل على خبرات جامعة س���ابينزا المرموقة
وتجاربه���ا الت���ي تمتد عل���ى قرون ،وس���يرتها

مختلف المراحل التعليمة.
يش���ار إل���ى أن كرس���ي المل���ك حم���د للح���وار
بي���ن األدي���ان والتعايش الس���لمي يضم ثالث
مس���تويات ه���ي درج���ة البكالوري���وس ف���ي
التاري���خ ،العل���وم االجتماعي���ة ،واألدي���ان و
درج���ة الماجس���تير ف���ي دراس���ات األدي���ان.
ودرج���ة الدكت���وراه ف���ي األدي���ان والتأم�ل�ات
الثقافي���ة وم���ن المتوق���ع أن ينض���م للكرس���ي
األكاديم���ي  250طالبا وطالبة للدراس���ة العام
المقب���ل ف���ي جامعة س���ابينزا الت���ي تضم أكبر
جالي���ة من الطلبة واألس���اتذة الجامعيين في
أوروب���ا ،إذ يوجد بالجامع���ة  120,000طالب
وطالب���ة ،و 3,500أكاديم���ي و 11كلي���ة و63
قس���ما و 81برنامج���ا .ويق���وم الكرس���ي الذي
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إعداد االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات

كبيرا لتزايد اإلنت��اج بجميع القطاعات
تحديا
رئي��س “األعلى للبيئة” :نواج��ه
ً
ً

المنامة  -بنا

أكد الممثل الش���خصي لجاللة الملك ،رئيس المجلس األعلى للبيئة س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد آل خليفة “أن ملف إدارة المخلفات يعتبر من أهم
ٍّ
تحد كبير نظرًا للتزايد المضطرد في اإلنتاج بجميع القطاعات نتيجة التوسع السكاني
األولويات لمملكة البحرين في الوقت الحالي ،لما يمثله من
والعمراني والصناعي والصحي وغيرها من القطاعات”.
وش��� ّدد س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد على “أن

العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس

لعاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة المل���ك الوال���د

سلمان بن حمد آل خليفة”.

للبيئ���ة لدعمه���ا وتنفيذها في المرحل���ة القادمة،
ً
مضيف���ا س���موه أن المجلس األعل���ى للبيئة قدم

ولف���ت إل���ى أن المجل���س األعل���ى للبيئ���ة يعم���ل

دراس���ة بيئية متكاملة للمخالفات والتجاوزات

المخلف���ات الخط���رة للرعاي���ة الصحي���ة ،بم���ا

آمنة”.

البحري���ن وف���ي ض���وء التوجيه���ات الس���امية
حمد بن عيس���ى آل خليفة عل���ى أعتاب مرحلة
جديدة في إدارة المخلفات ،التي تضمن توفير

حل���ول مس���تدامة من خالل تحوي���ل المخلفات

إل���ى موارد ممك���ن االس���تفادة منه���ا ،وذلك في
إط���ار المس���اعي التي تبذله���ا المملك���ة لتحقيق

أهداف التنمية المس���تدامة وبما يعكس الرؤية
االقتصادية (.”)2030

يتناس���ب مع التطور الحالي في المجال الطبي،

وذل���ك بالتع���اون والتنس���يق م���ع وزارة الصحة

والهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م المه���ن والخدم���ات
الصحية”.

وأش���ار رئيس المجل���س األعلى للبيئ���ة إلى “أن

المجل���س يعتم���د عل���ى الش���راكة م���ع الجه���ات
الحكومي���ة ذات العالق���ة ف���ي كل المش���اريع
ً
مضيفا س���موه “أن
والمب���ادرات الت���ي يتبناه���ا”،

وق���ال س���موه “إن المجل���س األعل���ى للبيئ���ة

وأوض���ح “أن اإلدارة الس���ليمة لمخلف���ات الهدم

العمراني يعمالن في الوقت الحالي على إعداد

اإللكترونية والكهربائي���ة ،باإلضافة إلى تطوير

على االس���تثمار ف���ي إعادة التدوي���ر والمعالجة

االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات بجميع
أنواعها في ضوء التوجيهات الصادرة عن ولي

الرعاية السامية

كذل���ك عل���ى إص���دار ق���رار وزاري جديد بش���أن

البيئي���ة الحالية ،وه���ي كفيلة بتأمين ممارس���ة

المجل���س األعل���ى للبيئ���ة حري���ص عل���ى تعزي���ز

ووزارة األش���غال وشؤون البلديات والتخطيط

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير

رؤية بشأن إدارة منطقة السكراب الجديدة بعد

والبن���اء ،وكذل���ك اإلدارة الس���ليمة للمخلف���ات
إدارة المخلفات المنزلي���ة والصناعية تعتبر من

أه���م المش���اريع الت���ي يتطل���ع المجل���س األعلى

الشراكة مع القطاع الخاص من خالل التشجيع
تماشيا مع توجيهات وتطلعات الحكومة”.

وأوضح س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد أن دور

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المجل���س األعل���ى للبيئ���ة ف���ي إدارة المخلف���ات
ل���م يقتص���ر على الجان���ب التنس���يقي والرقابي،
فق���د عمد منذ تأسيس���ه عل���ى صناع���ة البرامج
التوعوي���ة والتثقيفي���ة المتكامل���ة والس���نوية
التي تس���تهدف المجتمع بكاف���ة فئاته العمرية،
بالتعاون مع مختلف الوزارات.

قمــة دوليــة للحفــاظ علـى الحبــــارى

Û Ûلعل����ه القدر ،ولعلها الرس����الة ه����ي التي حكم����ت فأُطيعت ،وقدرت
فأهدت ،وعاهدت فأوفت.

Û Ûأم����ا الق����در فه����و مصيرن����ا الواح����د المتح����د ،والرس����الة فه����ي التي

ب��ن دين��ه :ح��رص بحرين��ي وإماراتي عل��ى تكاث��ر الطائ��ر والحف��اظ عليه

يحمله����ا رئي����س الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمي����ر خليفة بن

س����لمان حفظه هللا ورعاه على عاتقه كي ينير بها ظلمات العقول
وطغيان القلوب ،وعفة الضمير.

ابوظبي  -بنا

عهدا
ً
Û Ûه����و الوع����د الح����ق عندم����ا يقط����ع األب الرئي����س على نفس����ه

نيابة عن الممثل الشخصي لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة ،شارك الرئيس التنفيذي للمجلس

ليدع����م به منظومة التعليم الجامعي الخاص ،وهو الحب الذي ال

يضيع حين يوافق سموه رغم مشاغله الكبيرة ،ووقته المحدود،

األعلى للبيئة محمد بن دينه في “القمة الدولية للحفاظ على الحبارى” التي ينظمها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في أبوظبي خالل الفترة  3إلى  6نوفمبر الجاري.

وجه����ده الفائ����ق أن يرع����ى تخري����ج الف����وج الثال����ث عش����ر لطلب����ة

وافتت���ح القم���ة وزير التغي���ر المناخي والبيئة ف���ي اإلمارات ثاني

وطالبات “األهلية” يوم األحد القادم.

الزي���ودي بحض���ور صناع الق���رار من ال���وزراء والمس���ؤولين و70

Û Ûلي����س بغريب عل����ى أبو علي أن يضع الش����باب نص����ب عينيه ،وأن

مندوب���ا يمثل���ون  17م���ن دول نط���اق انتش���ار الحبارى في آس���يا

يف����رح معه����م وس����موه يش����اركهم مناس����بات ال تنس����ى ،وأحداثً ا ال

وش���مال إفريقيا ،وذلك لمناقش���ة الطرق الت���ي يمكن التعاون من

تسقط بالتقادم.

خالله���ا للمحافظ���ة على ه���ذه األنواع عبر نطاقها ال���ذي يمتد من

Û Ûإنها اللحظة الرائعة في حياة خريجينا وأهاليهم ،وهم ينتظرون

المغرب إلى منغوليا.

مقدم س����موكم البهي ،وحين يتش����رّ فون بمشاركتكم فرحة العمر،

وأش���اد بن دينه بالدور الذي تقوم به اإلمارات في سبيل الحفاظ

عندما يتسلمون شهادات تخرجهم وأنتم تباركون الروعة بالحنو،

عل���ى البيئ���ة والطبيعة والحي���اة الفطرية على الصعي���د اإلقليمي

وتشجعون اللفيف المتطلع بالدعم والمساندة ،وتربتون بعيونكم

والدول���ي ،وبم���ا تولي���ه من اهتم���ام بارز ف���ي الحفاظ عل���ى طائر

المُ حبة على أكتاف األجيال المتطلعة إليكم والمؤمنة بكم.

الحب���ارى ،مؤكدا حرص مملكة البحري���ن ودولة االمارات العربية

Û Ûإنها المواءمة بين التاريخ والمستقبل ،والخيط الرفيع بين المكان

المتح���دة عل���ى تكاث���ر ه���ذا الطائ���ر والحف���اظ عليه م���ن التهديد،
ً
ً
مهما من الثقافة والتراث في المنطقة العربية،
جزءا
حيث يمثل

والزم����ان ،والواق����ع والخيال بين الممكن والمس����تحيل ،حدث في

مجلس األحد الماضي وأنا أصافح سموه ،وعندما ذهبنا مع فورة
المش����اعر الفياضة إلى حفل تخريج الفوج الثالث عش����ر من طلبة
الجامعة األهلية في الحادي عش����ر من شهر نوفمبر الجاري ،وإلى
رعايته الكريمة لهذا الحفل ،وس����موه يتق����دم الصفوف كي يكون

جانب من مشاركة الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة في “قمة الحفاظ على الحبارى”

ً
تتويجا لجه���ود أبوظبي على
مش���يرا إلى أن ه���ذا االهتمام يأتي

والق���ى الزيودي كلمة ّ
أكد فيها اهتم���ام اإلمارات والتزامها الدائم

نف���وس وعق���ول أبناء مجتم���ع اإلم���ارات بضرورة الحف���اظ على

بالحف���اظ على البيئة وحمايتها ،مش���يرا إلى إن التزامها بالحفاظ

البيئة ومصادرها ،منوها إلى أن من بين أبرز األمثلة على الريادة

م���دى أكث���ر من  4عقود ،ويعكس سلس���لة من النجاح���ات العلمية

عل���ى البيئ���ة ومواردها الثمينة ينبع مما غرس���ه المغف���ور له بإذن

البيئي���ة للش���يخ زاي���د رحمه هللا هي جهوده الرائ���دة في تخضير

المتواصلة للصندوق.

هللا تعالى الش���يخ زايد بن س���لطان آل نهيان طيب هللا ثراه في

الصحراء ،ومكافحة التصحر ،والحفاظ على الحياة البرية.

بي����ن بنات����ه وبنيه ،يتب����ادل معه����م أرق المعاني ،وأس����مى األماني،
وأدق الطموحات.

القبض على  7أشخاص تورطوا بالرشوة وغسيل األموال

Û Ûل����م يك����ن غريبًا على س����موه ه����ذا اإليم����ان بالعلم والعلم����اء ،وتلك
اللهف����ة لصناع����ة الس����عادة ،وتأكي����د ال����والء واالنتم����اء ،وتحفي����ز

الطاقات الشابة وتذويب الفوارق بين األجيال.
Û Ûل����م يك����ن غري ًب����ا أن يس����أل س����موه بذل����ك الش����غف الش����فاف ع����ن
الترتيب����ات ،ع����ن التنظي����م للح����دث ،وع����ن عذوبة اللحظ����ات التي

زوروا ج��وازات س��فر وتأش��يرات دخ��ول بع��دة دول مقاب��ل مبال��غ طائل��ة

المحب.
ُ
تجمع القائد بأجياله الطالعة وشعبه
Û Ûفلالهتم����ام ج����ذور ،وللرعاية المباركة تاري����خ طويل من التعاطي
مع التفاصيل الصغيرة وليس����ت األطر العامة السريعة ،إنه خليفة

المنامة  -وزارة الداخلية

بن س����لمان ف����ي جميع المواق����ف ،قائد فوق الع����ادة متوج ،وعليم

في إطار الجهود األمنية المبذولة لتعزيز أمن واس���تقرار المملكة على األصعدة كافة،

ببواط����ن أم����ور األجيال حين تتحاور ،والمس����افات عندما تضيق،

فق���د تمكنت اإلدارة العام���ة للمباحث واألدلة الجنائية من القبض على خلية إجرامية،

والعقول وهي تلتقي بالقلوب في ملحمة إنسانية فائقة.

تضم  7أش���خاص من جنس���يات مختلفة ،لها ارتباط بجماعات مشبوهة في دول عدة،

اجتماعا يضم النخب وهي تس����تعد
ً
Û Ûمجل����س األحد الماض����ي كان

حيث تخصصت تلك الخلية في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسيل األموال.

الس����تقبال مرحلة ،الحديث عن المس����تقبل يظل هو اآلمر الناهي
ف����ي مداوالت الن����اس وأطروحات المفكري����ن ،وعالمات التعجب
على الطريق.

Û Ûبحري����ن بقي����ادة واعي����ة ،وي����وم يتزام����ن في����ه حف����ل جامع����ي م����ع
مناس����بات وطني����ة متع����ددة ،واهتمام بالغ م����ن األب الرئيس وهو

يس����اهم ف����ي إطالق ش����رارة بداية ،ب����كل مه����ارة وكل إتقان ،وكل
إبداع.
Û Ûالعل����م والمس����تقبل فصالن ال ينفص��ل�ان ،والرعاية م����ن قائد ُملهم
صن����وان ال يض����ل بوصلت����ه نح����و اله����دف المأم����ول ،فش����كرً ا لك يا

وقائدا
ً
وسندا وأبًا كريمً ا حنونًا،
ً
صاحب السمو ،أدامكم هللا ذخرً ا
���دد على طريق
ال أمينًا ،هللا يحفظكم ويرعاكم ويس� ّ
ومعلمً ����ا وبط ً
الحق خطاكم ،إنه سميع مجيب فهو نعم المولى ونعم النصير.

وقد ثبت قيام تل���ك الخلية بتزوير العديد

وخارجه���ا ،إذ تمك���ن من جم���ع مبالغ طائلة

م���ن ج���وازات وأخت���ام الس���فر وتأش���يرات

م���ن عمليات بيع تل���ك الوثائق المزورة في

الدخ���ول واإلقام���ة الخاص���ة بع���دة دول

الفترة من العام  2012وحتى العام ،2018

خليجي���ة وأجنبي���ة للعديد من األش���خاص

فض�ل�ا ع���ن قيام���ه بالعدي���د م���ن العمليات

مقاب���ل مبال���غ مالي���ة طائل���ة ،اس���تحصلوا

عل���ى تل���ك المبالغ المالية الت���ي حصلها من

عليها منهم بهدف تس���هيل عملية انتقالهم

نش���اطه اإلجرامي؛ بغرض إخفاء مصدرها

بين الدول.

غير المشروع.

وأقر المتهم الرئيس ،والذي يحمل جنسية

وص���رح مدير ع���ام اإلدارة العامة للمباحث

عربي���ة ،إدارت���ه عملي���ات تل���ك الخلي���ة في

واألدل���ة الجنائي���ة أن التحري���ات أش���ارت

كل م���ن مملك���ة البحري���ن ودول���ة اإلمارات

إل���ى أن ذل���ك المته���م الرئيس ،وال���ذي كان

العربي���ة المتح���دة وجمهوري���ة مص���ر

يحم���ل وق���ت ضبط���ه ج���واز س���فر م���زور،

العربي���ة والجمهوري���ة التركي���ة بمش���اركة

منس���وب لدولة خليجي���ة ،قدم في ارتكابه

آخري���ن يعملون ويقيمون داخ���ل البحرين

نش���اطه اإلجرامي مبالغ مالية على س���بيل

الرش���وة لع���دد م���ن الموظفي���ن العموميين

ف���ي دوائ���ر حكومي���ة ومكات���ب لتخلي���ص

ف���ي البحرين وإح���دى دول الخليج؛ وذلك

المعامالت وشركات خاصة.

به���دف تس���هيل دخ���ول أصح���اب ه���ذه

وق���د باش���رت اإلدارة العام���ة للمباح���ث

الجوازات والتأش���يرات المزورة مع علمهم

واألدل���ة الجنائي���ة ،اتخ���اذ اإلج���راءات

بتزويرها ،مستغلين نفوذهم والصالحيات

القانونية الالزمة ،حيث تم إحالة المقبوض

الممنوح���ة لهم ،إذ بلغ ع���دد المتعاملين مع

عليه���م إل���ى النياب���ة العام���ة ،فيم���ا يج���ري

تلك الخلية من خارج البحرين  12شخصا،

حالي���ا متابع���ة العناصر األخ���رى الموجودة

يتواج���دون في ع���دة دول ،إضافة إلى 28

خارج البحرين ومواصل���ة عمليات البحث

شخصا يتواجدون في البحرين من بينهم

والتحري؛ للكشف عن بقية المتورطين في

بحريني���ون وع���رب وآس���يويون ،يعمل���ون

ارتكاب هذه الجرائم.

القنوات تتأهب لنقل مسابقات الموروث الشعبي
المنامة  -بنا

أشاد وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي بالمبادرات الرائدة لممثل
جاللة الملك لش���ؤون الش���باب واألعم���ال الخيرية رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة ورئي���س اللجنة األولمبية
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إحياء التراث الرياضي الوطني والموروث الشعبي األصيل.
وأع����رب الرميح����ي ،ل����دى اس����تقباله

نفوس الناش����ئة والش����باب واألجيال

رئي����س لجن����ة رياض����ات الم����وروث

المقبلة.

على التراث الش����عبي وصون الهوية

الش����عبي خليفة القع����ود ،عن تقديره

وأك����د ح����رص اإلع��ل�ام الوطن����ي

الثقافية والحضارية للمملكة.

لجهود اللجن����ة البحرينية في تنفيذ

بمختل����ف

المق����روءة

الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ ناصر بن

والمس����موعة والمرئية واإللكترونية

حمد في تنظيم مس����ابقات رياضات

عل����ى

األنش����طة

الم����ورث الش����عبي ف����ي األنش����طة

والمس����ابقات الرياضي����ة المدرج����ة

البحرية ومنافس����ات الهجن والخيل

ضم����ن موس����م ناص����ر ب����ن حم����د

والرماي����ة والصيد ،وجائ����زة “فارس

لرياض����ات الم����وروث الش����عبي ،بم����ا

والناشئين فيها ،والتي تدخل

الم����وروث” ،وغيره����ا م����ن األنش����طة

يدع����م التوجيه����ات الس����امية لعاهل

محطة مهمة بإطالق سموه

الوطنية الت����ي تغرس روح الوطنية

الب��ل�اد صاح����ب الجالل����ة الملك حمد

منافسات جائزة “فارس

واالعت����زاز بالتاري����خ العريق للمملكة

بن عيس����ى آل خليف����ة الداعم األول

الموروث” المقرر انعقادها في

وتراثه����ا الوطن����ي والحض����اري ف����ي

لإلنج����ازات الرياضي����ة والثقافي����ة،

قرية البحرين الدولية للقدرة

يومي 29و30نوفمبر الجاري.

قنوات����ه

تغطي����ة

ه����ذه

والجه����ود الوطني����ة ف����ي المحافظ����ة

» »من جانبه ،أشاد القعود بحرص
سمو الشيخ ناصر بن حمد

على تدعيم الرياضات التراثية
الشعبية وإشراك الشباب

الرميحي مستقبال رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي

مواكبة التطورات لدعم االقتصاد الخليجي

05

local@albiladpress.com

ال��ب��ح��ري��ن ت��ش��ارك ب��اج��ت��م��اع لجنة ال��ت��ع��اون ال��م��ال��ي ف��ي الكويت

األربعاء
 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440

المنامة  -وزارة المالية

ت����رأس وزير المالية الش����يخ أحمد بن محم����د آل خليفة وفد مملكة البحرين في أعمال

إنجازات
ملكية
في (روما)

االجتم����اع ال����ـ( )108للجنة التع����اون المالي واالقتص����ادي بدول مجل����س التعاون لدول
الخليج العربية ،الذي اس����تضافته دولة الكويت الشقيقة أمس بمشاركة وفود الدول
األعضاء وحضور األمين العام لمجلس التعاون.
الخليج����ي

المش����ترك،

إبراهيم النهام

افتت����ح االجتم����اع وزي����ر المالي����ة الكويتي

واالقتص����ادي

ناي����ف الحج����رف ،حي����ث أك����د ف����ي كلمت����ه

ومستجدات الس����وق الخليجية المشتركة

أهمي����ة اس����تمرارية س����عي دول المجل����س

وهيئة االتحاد الجمركي لدول المجلس.

لمواكب����ة التط����ورات والتحدي����ات المالي����ة

كما تم اعتم����اد توصيات االجتماع الـ ()71

واالقتصادي����ة الراهن����ة عل����ى المس����تويين

للجنة محافظي مؤسس����ات النقد والبنوك

اإلقليمي والدولي ،مع ترجمة هذه الجهود

المركزية بدول المجلس ،الذي عقد بدولة

Û Ûتطلع���ت هنالك الجم���وع الغفيرة بإبه���ار لرتل المفاهيم الكب���رى التي تقدمها

واإلنج����ازات المتحققة على نحو يس����اهم

الكوي����ت ف����ي  21أكتوب����ر الماض����ي ،وم����ن

ه���ذه الرقعة الجغرافية الصغيرة من العال���م ،والتي أضحت اليوم بفكر ملك

بصورة مباش����رة في دعم وتعزيز مس����يرة

أهمها اعتم����اد اتفاقية التأس����يس والنظام

طموح ،وإرادة شعب ،منارة مشعة ،ومرجعا عالميا في نشر ثقافة التسامح،
وتعزيز مبدأ التعايش ،والحوار السلمي بين األديان.

Û Ûف���ي (روما) هذه المرة ،كانت بصمات مش���روع جاللة الملك حمد بن عيس���ى
آل خليف���ة اإلصالح���ي تص���دح بأعلى صوتها وس���ط القاعة الكب���رى بجامعة
(سابينزا) اإليطالية.

وزير المالية يشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي بدولة الكويت الشقيقة

العمل االقتصادي الخليجي المشترك.

األساس����ي لش����ركة المدفوعات الخليجية،

ت��ل�ا ذلك بح����ث العدي����د م����ن الموضوعات

واعتم����اد خط����ة فري����ق العم����ل الدائ����م

وأوراق العم����ل المدرج����ة عل����ى ج����دول

للتقني����ات في القط����اع المال����ي ،والموافقة

األعم����ال ،ومنه����ا متابع����ة تنفي����ذ ق����رارات

عل����ى دع����م قس����م مكافحة غس����ل األموال

كم����ا تدارس����ت اللجن����ة اآللي����ة المقترح����ة

المجل����س األعل����ى المتعلقة بالعم����ل المالي

وتموي����ل اإلرهاب باألمان����ة العامة لمجلس

م����ن قبل األمان����ة العامة بش����أن الطعن في

التع����اون وتزوي����ده بالكف����اءات الخليجية

ق����رارات لجنة التع����اون الصناعي المتعلقة

المؤهلة.

بقضاي����ا اإلغ����راق ،إل����ى حي����ن ب����دء العم����ل
بنظ����ام الهيئة القضائية االقتصادية بهدف
حماية حقوق القطاع الخاص الخليجي.

Û Ûوق���ف وزي���ر التربية والتعلي���م ماجد النعيم���ي ،ورئيس مجل���س أمناء مركز
الملك حمد العالمي للتعايش الس���لمي الش���يخ د .خالد بن خليفة ،و(بيتس���ي
ماثيس���ون) رئيس���ة جمعي���ة (ه���ذه ه���ي البحري���ن) قبال���ة الوف���ود الحاضرة،

والمش���اركين ،والمهتمي���ن ،والطلب���ة ،وتحدث���وا معه���م كثيرا ،وتناقش���وا عن
فضاءات الرسالة النبيلة التي يحملها كرسي الملك حمد للحوار بين األديان

والتعايش ،وعن جوانب المعرفة لها ،وقيم الترابط ،والتراحم اإلنساني.

Û Ûتحدث���وا أيض���ا ،عن فكر العاهل حمد بن عيس���ى ،ما الذي يري���ده؟ وما الذي

فريـق “التشغيليـة” يناقـش  102طلـب

يطمح إليه؟ وكيف ينظر ببصيرة استثنائية لمستقبل هذا العالم المتصارع،

الغ���ارق بالحروب ،والش���تات ،والتالطمات اإلثنية ،والعرقي���ة ،وكيف ينبغي
أن تكون رس���الة الس�ل�ام ،ومفاهيمها ،أساس���ا متينا ،وأرضا خصبة للعالقات

الدولية ،وللتعليم ،ولنهضة الشعوب نفسها.

Û Ûفي هذه الجامعة الكبرى ،حلقت أهداف الملك النبيلة بين الجموع الحاضرة،
داعية لعالم جديد ،متس���امح ،يخلو من الصراعات ،والحروب ،والتصادمات

ت��ق��ي��ي��م ال���م���ع���ام�ل�ات وف����ق����ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر وال���س���ي���اس���ات

الثقافي���ة ،والعرقية ،أساس���ها الحوار الس���لمي ،والتعايش ،والدي���ن (كهوية)،
فشكرا لجاللته على نشر هذه المفاهيم الكبرى ،وشكرا لكل من يقف خلفها،
ويعاضدها.

المنامة  -وزارة اإلسكان

ebrahim.alnahham

ف���ي إط���ار تنفي���ذ برنامج الت���وازن المال���ي ،عقد فري���ق عم���ل “المصروفات التش���غيلية

@albiladpress.com

األخرى” برئاس���ة وزير اإلس���كان باس���م الحمر اجتماع���ه الثاني أمس لبحث ومناقش���ة
طلبات المصروفات التش���غيلية التي تقدمت به���ا الوزارات والجهات الحكومية ،وذلك

منع المترشحين من اإلمامة واألذان والخطابة

بن���اء عل���ى الق���رار رقم “ ”2لع���ام  2018الصادر ع���ن نائب رئيس مجلس ال���وزراء رئيس
اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط االنفاق الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة.
وناق���ش الفري���ق  102معامل���ة تقدمت

والسياس���ات الت���ي ت���م االتف���اق عليها

المنامة  -إدارة األوقاف الجعفرية

به���ا ع���دد م���ن ال���وزارات والهيئ���ات

خ�ل�ال االجتماع األول ،مش���يرا إلى أن

الحكومي���ة تح���ت بن���د المصروف���ات

أب���رز المعايي���ر الت���ي تح���دد آلي���ة عمل

أص���درت إدارة األوق���اف الجعفري���ة تعميمً ���ا

ف���إن اإلدارة تنب���ه األئم���ة ومؤذني المس���اجد

إلى أئمة ومؤذني المس���اجد وخطباء المنابر

وخطب���اء المنابر بعدم الس���ماح للمترش���حين

التشغيلية األخرى ،والتي قامت اللجنة
ً
وفقا
باس���تعراضها ودراستها وتقييمها

فري���ق العم���ل ه���و التأك���د م���ن صح���ة

بض���رورة االلت���زام بالتعليم���ات الص���ادرة

باإلمام���ة واألذان والخطاب���ة ،وكذل���ك ع���دم

تصني���ف المصروف���ات ،وم���دى جدوى

م���ن اللجن���ة العلي���ا لإلش���راف عل���ى لس�ل�امة

اس���تخدام المس���اجد والجوام���ع والمآت���م

للمعايي���ر والسياس���ات الت���ي وضعه���ا

تنفي���ذ ال���وزارة للمعامل���ة المطلوب���ة،

االنتخاب���ات ،وبن���اء عل���ى كت���اب م���ن رئيس

ومالحقها ألغراض الدعاية االنتخابية بكافة

فريق العمل ،م���ن أجل اتخاذ القرارات

والتأك���د من س�ل�امة إج���راءات الطلب

اللجن���ة وزي���ر الع���دل والش���ؤون اإلس�ل�امية

أشكالها.

واألوق���اف الش���يخ خالد بن عل���ي بن عبدهللا

ونص���ت الم���ادة /22ب من المرس���وم بقانون
رقم ( )15لس���نة  2002بش���أن قانون مجلسي

جانب من اجتماع فريق عمل “المصروفات التشغيلية األخرى”

م���ع التأكي���د عل���ى ض���رورة تزوي���د كل

ال���ذي يه���دف لتحقي���ق الت���وازن بي���ن

طل���ب بالمقترحات وفرص التحس���ين

المصروف���ات واإلي���رادات الحكومي���ة

آل خليفة.

المطلوبة إلتمام المعاملة.

بحل���ول ع���ام  2022بم���ا ينعك���س على

وج���اء ف���ي التعمي���م أن���ه بن���اء عل���ى ق���رار

الش���ورى والن���واب وتعديالت���ه عل���ى “يمن���ع

اس���تمرار تطوي���ر مس���ارات التنمي���ة

من���ع تنظي���م وعق���د االجتماع���ات االنتخابية

تنظي���م وعقد االجتماعات االنتخابية وإلقاء

الشاملة.

وإلق���اء الخطب االنتخابية ف���ي دور العبادة،

الخطب االنتخابية في دور العبادة وغيرها.

المناسبة لدى دراسة كل طلب.

والعطاءات.

وخ�ل�ال االجتم���اع ،أك���د رئي���س فريق

ون���وه الحم���ر إل���ى ض���رورة االلت���زام

العم���ل ض���رورة التعام���ل م���ع الطلبات

بالس���رعة المطلوبة بمناقش���ة وتس���ليم

الت���ي ت���رد إل���ى الفري���ق باحترافي���ة

المعام�ل�ات إل���ى وزارة المالية بأس���رع

وج���دد التأكي���د على مواصل���ة الجهود

وموضوعي���ة تام���ة وف���ق المعايي���ر

وق���ت ،م���ع ضم���ان الج���ودة المطلوبة،

لتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي،

األربعاء
 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440
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“األعلى اإلسالمي” يدعو للمشاركة الفاعلة باالنتخابات

ت��دش��ي��ن ك��رس��ي ال��م��ل��ك ي��ع��ك��س دور ج�لال��ت��ه ف��ي إرس����اء ال��س�لام

إشادة بمتانة العالقات مع السعودية

الجفير – المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

رفع المجلس األعلى للش���ؤون اإلسالمية أس���مى آيات التهاني والتبريكات إلى
مق���ام عاه���ل الب�ل�اد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة بمناس���بة
التدش���ين الرس���مي لكرس���ي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي
بجامعة سابينزا اإليطالية.

الرفاع  -قوة الدفاع

اس���تقبل القائ���د الع���ام لق���وة دفاع

لق���وة دف���اع البحري���ن بالس���فير

البحري���ن المش���ير الرك���ن الش���يخ

الس���عودي ،مشيدا بمتانة العالقات

خليف���ة ب���ن أحم���د آل خليف���ة ف���ي

األخوية الوطي���دة التي تربط بين

القي���ادة العامة صباح أمس س���فير

البلدين والنابعة من الحرص الكبير

المملكة العربية السعودية الشقيقة

والدائ���م للقيادتين الحكيمتين في

ل���دى مملك���ة البحري���ن عب���دهللا بن

البلدين الش���قيقين على تطويرها،

عبدالملك آل الشيخ.

والتي تش���هد عل���ى ال���دوام تطورا

وخ�ل�ال اللق���اء ،رحب القائ���د العام

وتقدما في مختلف المجاالت.

وف���ي جلس���ته االعتيادي���ة الت���ي

واالستقرار.

انعق���دت صباح امس برئاس���ة رئيس

إل���ى ذل���كَّ ،
رح���ب المجل���س األعل���ى

المجلس األعلى للش���ئون اإلس�ل�امية

بمخرج���ات

الش���يخ عبدالرحم���ن ب���ن محم���د ب���ن

للش���ئون

اإلس�ل�امية

الملتق���ى الحكوم���ي  2018الذي عُ قد

راش���د آل خليفة ،أش���ار المجلس إلى

األس���بوع الماضي برعاية كريمة من

أن تدشين هذا الكرسي ليؤكد الدور
َّ

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

الحض���اري الرائ���د لصاح���ب الجالل���ة

األمي���ر خليفة بن س���لمان ال خليفة،

الملك ولمملك���ة البحرين في الدعوة

وبمبادرة طيبة م���ن ولي العهد نائب

إلى السالم والتعايش والحوار.

القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس

ولف���ت إل���ى أن إرس���اء قي���م

مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو

التعاي���ش هو الركيزة األس���اس لبناء

الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حمد آل

مجتمع���ات متماس���كة وقوي���ة يعمها

خليفة ،وأكد أن مثل هذه الملتقيات

الس�ل�ام والمحب���ة ويس���ودها األم���ن

تع���زز قي���م التع���اون والتكات���ف ف���ي

مذكرة بين “حمد للتعايش” و“سابينزا”

ت����ه����دف إل�����ى ن���ش���ر ال�����ح�����وار ب���ي���ن األدي�������ان

روما  -بنا

خالل الجلسة

العمل الوطني ،وتش���جع على المزيد

وبم���ا يدف���ع بمس���يرة التنمي���ة إل���ى

من البذل والعطاء في س���بيل خدمة

األمام في ظل المش���روع اإلصالحي

ه���ذا الوطن العزي���ز وش���عبه الكريم،

لجاللة الملك.

» »وبمناسبة قرب االنتخابات النيابية والبلدية المقبلة ،دعا المجلس جميع

المواطنين إلى تلبية نداء الواجب ،واستشعار المسئولية الدينية والوطنية،
بالمشاركة اإليجابية الفاعلة.

ميرزا متحدثا رئيسا في “الخليج للصناعة”
المع��رض ينطل��ق  5فبراي��ر برعاية س��مو رئي��س الوزراء

المنامة  -بنا

َّ
وق����ع رئي����س مجل����س أمناء مرك����ز الملك حمد العالمي للتعايش الس����لمي الش����يخ خالد بن خليف����ة آل خليفة مذكرة

اس���تقبل وزير ش���ؤون الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا بمكتبه العضو المنتدب لمجموعة الهالل للمؤتمرات والمعارض جبران

تفاه����م م����ع جامع����ة س����ابينزا على هامش االحتفال بتدش����ين كرس����ي جاللة المل����ك للحوار بين األديان ودراس����ات

أنور عبدالرحمن ،يرافقه  Ronnie Middletonالمدير اإلداري للمجموعة ،ومدير العالقات العامة أحمد س���ليمان ،وبحضور نائب

التعايش السلمي.

الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو.

س����بل
وتتضم����ن المذك����رة توفي����ر ُ

وخ�ل�ال اللق���اء ،أش���اد الوزي���ر بجه���ود

التع����اون بي����ن المرك����ز والجامع����ة في

مجموع���ة اله�ل�ال اإلعالمي���ة العريقة في

مج����ال نش����ر التعاي����ش والح����وار بين

مملك���ة البحري���ن وأنش���طتهم المختلف���ة

األدي����ان ،والتع����اون المش����ترك ،وق����ال

المتمثل���ة بالتع���اون الوثي���ق مع ال���وزارات

الش����يخ خال����د ب����ن خليف����ة آل خليف����ة

والجه���ات الحكومي���ة ف���ي ع���دد م���ن

“إن توقي����ع االتفاقي����ة يأت����ي عل����ى

المجاالت.

هامش تدش����ين كرس����ي جاللة الملك

وتم خالل اللقاء االطالع على تحضيرات

األكاديمي”.

منت���دى ومع���رض الخليج للصناع���ة الذي

وأض����اف بمناس����بة حف����ل التوقيع “إن

سيقام في الفترة من  5إلى  7فبراير 2019

التاري����خ والعراق����ة الت����ي تتمت����ع به����ا

برعاي���ة كريم���ة م���ن ل���دن رئيس ال���وزراء

جامعة سابينزا يجعل فرص استفادة

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة

مرك����ز الملك حم����د العالم����ي للتعايش

ب���ن س���لمان آل خليفة وتنظم���ه مجموعة

الس����لمي م����ن تجاربه����ا وخبراته����ا في

الهالل للمعارض والمؤتمرات ،حيث أبدى

مج����ال التعاي����ش كبي����رة الت����ي تع����ود

الوزير ميرزا استعداده للمشاركة في هذا

للعام .”١٣٠٣

المنت���دى والمع���رض بكلم���ة رئيس���ة حول

مش���اريع وإنج���ازات مملك���ة البحرين في

والم���اء داعم���ا لن���ا له���ذا الح���دث المه���م،

مجاالت الطاقة المتجددة.

فالوزي���ر من الش���خصيات التي له���ا إنجاز

ب���دوره ،عل���ق جب���ران عبدالرحم���ن ،قائال:

كبي���ر ف���ي تطوي���ر سياس���ات الطاق���ة

“يش���رفنا أن يكون وزير ش���ؤون الكهرباء

المتجددة في البحرين”.

سمو رئيس الوزراء يرعى تخريج الفوج ال 13من “األهلية”

رائ����دا للتعليم
ال��م��ح��ف��ز األول ع��ل��ى ج��ع��ل ال��ب��ح��ري��ن م��رك�� ًزا
ال���ح���واج :األم��ي��ر خليفة
ّ
ً

المنامة  -الجامعة األهلية

أعلنت الجامعة األهلية عن استكمال استعداداتها لتنظيم حفل تخريج الفوج الثالث عشر من خريجيها تحت رعاية رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،وذلك مساء يوم األحد الموافق  11نوفمبر الجاري بفندق الخليج.
وبه���ذه المناس���بة ،أع���رب الرئي���س المؤس���س

العط���اءات الكبيرة من أجل االرتق���اء بالتعليم

الفخ���ر واالعت���زاز ،منوّ ًه���ا إل���ى أن الش���ريحة

ورئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبدهللا

عمومً ���ا والتعلي���م العال���ي عل���ى نح���و خ���اص،

والمحفز األول على جعل البحرين مرك ًزا رائ ًدا

األوس���ع م���ن خريج���ي الجامع���ة س���رعان م���ا

إدارة وأس���اتذة وطلب���ة وخريجي���ن وأولي���اء

للتعليم في المنطقة”.

تحجز مواقع متقدمة ورائدة في سوق العمل،
فض�ل�اً عن نجاح وتميز آخرين منهم في ريادة

أم���ور لس���موه عل���ى رعايت���ه الكريم���ة ،ودعم���ه

ومن جانبه ،أكد رئيس الجامعة منصور العالي

األعمال.

الالمح���دود للجامع���ة األهلي���ة ومنتس���بيها في

أن الرعاية الكريمة لسمو رئيس الوزراء لحفل

إل���ى ذل���ك ،أك���دت مس���اعدة رئي���س الجامع���ة

الح���واج ع���ن جزي���ل ش���كر الجامع���ة األهلي���ة

مختلف خطواتها األكاديمية والتعليمية.

الخريجين تضع على قيادة الجامعة وأساتذتها

لإلع�ل�ام والتس���ويق والعالق���ات العام���ة ثائ���رة

وأض���اف“ :تفخ���ر الجامع���ة األهلي���ة بجمي���ع

وطلبته���ا وخريجيها مس���ؤولية كبيرة من أجل

الش���يراوي أن حفل الخريجي���ن في ظل رعاية

عبدالله الحواج

منصور العالي

ثائرة الشيراوي

أس���اتذتها وطلبته���ا وخريجيها برعاية س���موه

تقدي���م العط���اء وتحقيق اإلنج���ازات بما يوفي

س���مو رئي���س ال���وزراء مبعث للبهجة والس���رور

متضمنً���ا خريجي���ن بدرجت���ي البكالوري���وس

منذ نش���أتها إلى تقديم نموذج راق من التعليم

فيما ت���م تصنيفها األولى بين الجامعات األكثر

الكريم���ة الس���نوية لحفل الخريجي���ن ،وما تعبر

ه���ذه الرعاي���ة حقه���ا ،لتظ���ل الجامع���ة األهلية

ل���دى جميع منتس���بي الجامعة األهلية أس���اتذة

والماجس���تير م���ن  6كلي���ات علمية ،ه���ي :كلية

ذي الج���ودة العالي���ة ف���ي إط���ار تعزي���ز ال���دور

تقدم���ا م���ن قب���ل منظم���ة “كي���و اس” العالمي���ة

عن���ه ه���ذه الرعاي���ة من م���ؤازرة ودع���م واضح

ف���ي موقعه���ا الطليعي بين الجامع���ات المحلية

وطلب���ة وموظفي���ن وأولي���اء أم���ور ،حيث تثير

تكنولوجي���ا المعلوم���ات ،كلية العل���وم اإلدارية

الريادي للبحرين في مجال التعليم العالي.

لتصني���ف الجامع���ات للع���ام  ،2018باإلضاف���ة

لل���دور العلم���ي واألكاديم���ي ال���ذي تضطل���ع ب���ه

واإلقليمية والعالمية.

رعايته الكريمة ف���ي النفوس الفخر واالعتزاز،

والمالي���ة ،كلي���ة العل���وم الطبي���ة والصحي���ة،

وتحظ���ى الجامع���ة األهلي���ة بمكان���ة محلي���ة

إل���ى تصنيفها في المرتبة الخامس���ة والثالثين

الجامع���ة األهلي���ة خدم���ة له���ذا الوط���ن العزيز،

وذك���ر أن التغذي���ة الراجع���ة بش���أن خريج���ي

وتبعث فيها روح المحبة والتآخي بين الجميع.

وكلية اآلداب والعلوم ،وكلية الهندس���ة ،وكلية

ودولي���ة عالية ،وتصنف ضمن الفئة األولى من

فس���موه راع���ي العل���م والعلم���اء ،وصاح���ب

الجامع���ة وأدائهم في س���وق العمل تبعث على

وأضافت :نس���تعد لتخريج الفوج الثالث عش���ر

الدراس���ات العليا والبحوث .إذ تهدف الجامعة

قب���ل هيئ���ة ضم���ان ج���ودة التعلي���م والتدريب،

عربي���ا بي���ن أكثر م���ن  1100جامع���ة عربية في
ًّ

العام نفسه.

 4بحرينيات يفزن بجائزة محمد بن زايد ألفضل معلّم خليجي
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أعلن���ت اللجن���ة العليا لجائزة “محمد بن زايد ألفضل ّ
معلم خليجي” في أبوظبي عن أس���ماء
المعلمي���ن الفائزين بالجائزة في دورته���ا األولى ،التي تم إطالقها بتوجيهات ورعاية كريمة
من ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،لتشمل عد ًدا من دول الخليج العربي.
وبحس���ب النتائ���ج المعلن���ة ،فق���د ف���از

الثانوية للبنات ،التي حصلت على جائزة

المعل���م راش���د علي هاش���م م���درس مادة

أفض���ل مش���اركة ،ومقداره���ا مائ���ة أل���ف

التربي���ة الرياضية من اإلمارات ،والمعلمة

دره���م .مني���رة خالد الزياني من مدرس���ة

فوزي���ة ظويهر المغامس���ي مدرس���ة مادة

ع���راد االبتدائي���ة للبن���ات .فاطم���ة س���الم

الرياضيات من السعودية ،وبذلك يحصل
ٌ
كل منهم���ا عل���ى مكاف���أة عبارة ع���ن مبلغ

رج���ب م���ن مدرس���ة المح���رق االبتدائي���ة

ماجد النعيمي

للبنات .س���مية حس���ن ياقوت من مدرسة

أمينة الرميحي

منيرة الزياني

معبرًا
في الجائزة ،بم���ا حققنه من إنجازّ ،

فاطمة سالم

عل���ى مس���توى دول مجل���س التع���اون

مهن ًئ���ا المعلم���ات الفائ���زات به���ذه المراكز

الخليج���ي ،وذل���ك بفض���ل م���ا يحظ���ى به

المتقدمة.

ف���ي ذات الوق���ت ع���ن ش���كره العمي���ق

التعلي���م في البحري���ن من دع���م ورعاية،

عب���ر وكيل ال���وزارة للموارد
وم���ن جانبهّ ،

لدول���ة اإلم���ارات لم���ا تقدم���ه م���ن دع���م

وضع فلس���فة تربوية معاصرة ،تسهم في

وتحفي���ز وتش���جيع للمعلمي���ن م���ن خالل

توفي���ر بيئ���ة حاضنة إلبداع���ات المعلمين

محم���د مب���ارك جمع���ة ع���ن س���عادته بم���ا

ه���ذه الجائ���زة المتميزة الت���ي تمكنت من
ً
أيضا عن ش���كره
تحقيق أهدافها ،ومعبرًا

والمعلم���ات ،وحثه���م عل���ى التمي���ز ف���ي
جوان���ب مختلف���ة راف���دة لمهن���ة التعلي���م

المعلمات الفائزات ضمن أفضل مش���اركة

للجن���ة العلي���ا للجائزة ولفري���ق العمل في

وتكريم المتميزين منهم.

مليون دره���م نظير تميزهم���ا في تطبيق

عراد االبتدائية للبنات.

جميع المعايير المعتمدة في الجائزة.

وبه���ذه المناس���بة ،رف���ع وزي���ر التربي���ة

كم���ا أعلن���ت اللجن���ة ع���ن ف���وز  20معلمً ���ا

والتعلي���م ماج���د النعيم���ي التهان���ي إل���ى

ومعلم���ة بجائ���زة أفض���ل مش���اركة ،م���ن

القي���ادة الحكيم���ة بتحقي���ق ه���ذا اإلنجاز

معب���رًا ع���ن ش���كره وتقديره للمس���ؤولين
ّ

بينهم  4معلمات من البحرين ،وهن:

بدول���ة اإلم���ارات الش���قيقة لم���ا تقدم���ه

الترب���وي ف���ي ه���ذه ال���دورة األول���ى م���ن

م���ن دع���م متواص���ل للتربي���ة والتعلي���م،

أمين���ة نبي���ل الرميحي من مدرس���ة النور

الجائ���زة التربوي���ة ذات األهمي���ة الكبيرة

وم���ن أوجه ذل���ك هذه الجائ���زة المتميزة،

والخدم���ات عض���و اللجنة العلي���ا للجائزة
حققت���ه ه���ذه الجائ���زة م���ن نج���اح ،مهن ًئا

البحرين لما قام به من جهود كبيرة.
الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تهدف إلى

العبسي :التصدي لإلتجار بالبشر وفق أرقى المستويات

local@albiladpress.com

رف���ع ج��اه��زي��ة مفتشي “ال��ه��ي��ئ��ة” للتعامل م��ع “ال��ع��م��ل ال��ج��ب��ري”

المنامة  -هيئة تنظيم سوق العمل
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دور فاعل لـ “سوق العمل”

أك���د الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظيم س���وق العم���ل رئيس اللجن���ة الوطني���ة لمكافحة
اإلتجار باألش���خاص أس���امة العبس���ي ،أن مملكة البحرين ماضية في جهودها إلرس���اء
أفضل الممارسات الخاصة بحماية السوق المحلية من اإلتجار باألشخاص عبر تطوير
المراجع���ة والتطوير المس���تمر إلجراءاتها ،إلى جانب العمل ال���دءوب لالرتقاء بكفاءة
وق���درات الكوادر العاملة في مجال مكافحة اإلتج���ار؛ للتعرف على الضحايا ،وتحديد
حاالت العمل الجبري.
جاء ذل���ك خ�ل�ال افتتاحه االثني���ن المنصرم

يش���ارك في الورشة التي تستمر على مدى 4
ً
موظفا من قط���اع الضبط
أي���ام أكثر م���ن 45

ف���ي التعرف على ضحايا العمل الجبري التي

القانون���ي والتفتيش في هيئة تنظيم س���وق

ورش���ة عم���ل تعزي���ز ق���درات مفتش���ي الهيئة
تنظمه���ا هيئة تنظيم س���وق العم���ل بالتعاون

العمل.

م���ع المنظم���ة الدولي���ة للهجرة للس���نة الثالثة
عل���ى التوالي ،والتي تهدف إلى رفع جاهزية

أن قضي���ة اإلتج���ار
ولف���ت العبس���ي إل���ى َّ

باألشخاص تشكل تحديًا ليس على مستوى

وكفاءة مفتشي الهيئة في التعامل مع قضايا

عالمي���ا ،يتطلب
المملك���ة فقط ،وإنم���ا تحديًا
ً

العم���ل الجب���ري من حيث جمع االس���تدالالت

تكات���ف الجه���ود للقض���اء عليه���ا ،وأردف
ً
ش���وطا كبيرًا
العبس���ي ب���أن المملك���ة قطع���ت

إضاف���ة إلى تعزيز الش���راكة مع جه���ات إنفاذ

في مجال مكافح���ة اإلتجار من خالل تعزيز

القانون ذات العالقة.

البيئ���ة القانوني���ة والتش���ريعية إل���ى جان���ب

والقي���ام بأعمال التحري بطريق���ة احترافية،

المنامة  -وزارة الخارجية

اس���تقبل وزي���ر الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محم���د آل خليفة،
بمكتب���ه بالديوان العام للوزارة ،أم���س ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم
أسامة العبسي خالل افتتاح الورشة عمل “اإلتجار بالبشر”

محاس���بة م���ن تثب���ت إدانت���ه بممارس���ة هذه

بتقري���ر وزارة الخارجية األميركي���ة المتعلق

الجريمة ،وقد أكس���ب البحرين لدى المجتمع

بتصني���ف الدول في مج���ال مكافحة اإلتجار

الدول���ي ثق���ة عالية به���ذه الجهود اس���تحقت

باألش���خاص ،كأول دول���ة في منطقة الش���رق

فيه���ا المملك���ة االرتق���اء إل���ى الفئ���ة األول���ى

األوسط وشمال إفريقيا.

ضبط باعة يعرضون أسماكا صغيرة وشباكا مخالفة

ت��ج��م��ي��د  9رخ�����ص إلخ���ل��ال أص���ح���اب���ه���ا ب���ض���واب���ط ال��ص��ي��د

سوق العمل أسامة العبسي.
وخ�ل�ال اللق���اء ،أثنى وزير الخارجي���ة على الجهود الحثيثة الت���ي تقوم بها هيئة
تنظيم س���وق العمل ومس���اهمتها في مكافح���ة اإلتجار باألش���خاص ،والمبادرات
التي تنجزها على مختلف المستويات ،تجسيدا لحرص واهتمام مملكة البحرين
متمنيا لهيئة تنظيم سوق العمل دوام
بتعزيز حقوق اإلنسان وترسيخ الحريات،
ً
التقدم والنجاح.

» »من جانبه ،أعرب العبسي عن تقديره لدعم وزارة الخارجية لهيئة تنظيم
سوق العمل ،وتعاونها المستمر في مختلف القضايا وعلى كافة األصعدة،
مؤكدً ا حرص الهيئة على استمرار التنسيق المشترك بما يحافظ على
المكانة المتميزة التي وصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الدولي.

تبادل الخبرات بين “المالية” و“كي بي إم جي”

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

في إطار جهودها لحماية الثروة الس���مكية وتعزيز التفتيش في مرافئ الصيد واألس���واق المركزية ومحالت بيع األس���ماك ،قالت
وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن فرق رصد الصيد المخالف قد ضبطت
 9مخالفات تتعلق بصيد أسماك صغيرة من نوع الصافي والقرقفان على وجه التحديد ،والتي تقل أطوالها عن الحجم المصرح
به وبكميات إجمالية فاقت  500كيلوغرام (نصف طن) تم صيدها بواسطة شباك الجر القاعي التي تستخدم لصيد الربيان ،وهو
ما دعا إدارة الثروة السمكية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.

جانب من المضبوطات المخالفة لضوابط الصيد

وأك���دت الوكال���ة أنه���ا وف���ي ه���ذا الص���دد

رقم ( )20لس���نة  2002بشأن تنظيم صيد

س���تتواصل لتش���مل التأك���د م���ن طريق���ة

قام���ت بحج���ز وتجمي���د الرخ���ص التس���ع

واس���تغالل وحماي���ة الث���روة البحري���ة،

صي���د األس���ماك بواس���طة ش���باك موافق���ة

كخط���وة تحفظي���ة لحي���ن اس���تكمال

والت���ي ل���م تج���ز صي���د اليرق���ات أو صغار

للمواصفات.

اإلج���راءات اإلداري���ة والقانوني���ة ف���ي

الكائن���ات البحري���ة الت���ي تق���ل أطواله���ا

وتهي���ب إدارة الثروة الس���مكية بأصحاب

حقه���م ،والتي قد تصل إلى إحالة بعضهم

ع���ن الحجم المص���رح به ،ويعاق���ب عليها

البواني���ش االلت���زام بأح���كام القان���ون

إل���ى النيابة العامة؛ بس���بب قيامهم بصيد

القان���ون بالحب���س مدة ال تزيد عن ش���هر،

ومراع���اة ضواب���ط وأخالقي���ات مهن���ة

كميات كبيرة من األس���ماك الصغيرة التي

وبغرام���ة ال تقل عن  300دينار وال تجاوز

الصي���د؛ وذل���ك لتجني���ب إخضاعه���م

ل���م يج���ز القان���ون صيده���ا داخ���ل المي���اه

 1000دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لإلج���راءات اإلداري���ة كمصادرة األس���ماك

اإلقليمية لمملكة البحرين.

وأك���دت الوكال���ة أن أعم���ال الرقاب���ة

والحجز التحفظي للسفن ووسائل الصيد

وتعتبر تلك الممارس���ات مخالفة صريحة

والتفتي���ش في مرافئ الصيد واألس���واق

وتجمي���د الرخ���ص ،أو تعري���ض أنفس���هم

ألح���كام المادة ( )19من المرس���وم بقانون

األس���ماك

المركزي���ة

ومح�ل�ات

بي���ع

للمساءلة القانونية.

المنامة  -وزارة المالية

اجتم���ع وزير المالية الش���يخ أحمد ب���ن محمد آل خليفة أمس م���ع رئيس مجلس
إدارة ش���ركة كي بي إم جي العالمية بيل توماس وعدد من المسؤولين بالشركة،
وذل���ك ف���ي إط���ار الزي���ارة التي يق���وم بها إل���ى مملك���ة البحرين لحض���ور المؤتمر
الس���نوي لش���ركاء ك���ي ب���ي إم ج���ي ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط وجنوب آس���يا
واالحتف���ال بم���رور  50عامً ���ا على تواجدها ف���ي المملكة ،وبحض���ور جمال فخرو
الشريك التنفيذي في كي بي إم جي البحرين.
» »تم خالل المقابلة بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين
واستعراض التطورات الجارية فيما يتعلق بأعمال المحاسبة والتدقيق
واستخدام التكنولوجيا على مستوى الشركة وعلى مستوى العالم،
وكذلك أحدث المستجدات المالية على الساحتين اإلقليمية والدولية.

وكيل لكل مترشح
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ب���دأت اللجن���ة التنفيذي���ة لالنتخابات
 2018أن اللج���ان اإلش���رافية ف���ي
المحافظ���ات

األرب���ع

ف���ي

local

@albiladpress.com

الجناحــــي ينشــر صـورة مـن جـواز جــده

خ���ت���م ال�����ج�����واز ب���ع���ب���ارة “ان����ت����خ����ب” م���ن���ذ ب���رل���م���ان 73

تلق���ي

الطلب���ات الخاصة بوكالء المرش���حين
لالنتخابات النيابية والبلدية.
وقال���ت اللجن���ة التنفيذي���ة إن فت���رة
تلق���ي

الطلب���ات

الختي���ار

وكالء

المرش���حين ل���دى اللج���ان اإلش���رافية
ستس���تمر إل���ى ما قبل  7أي���ام من يوم
االقتراع  24نوفمبر الجاري.
وأوضح���ت أن���ه وفق���ا للقان���ون ل���كل

2018

مرش���ح لإلنتخابات النيابي���ة والبلدية
ً
ناخب���ا م���ن المقيدي���ن ف���ي
أن يخت���ار
جدول انتخاب الدائرة المرش���ح فيها
وكيال له.

األربعاء
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صورة الجد بالجواز

التأشير بختم يتضمن كلمة “انتخب” بصفحة من الجواز لمن شارك بانتخابات برلمان 1973

م���ن صفحات جواز ج���ده ،الذي يتضمن

ومش���اركته باالنتخابات النيابية األولى

زالت راسخة بضرورة المشاركة بالبناءة

تأش���يرا بختم يحمل كلمة “انتخب” ،من

بدول���ة االس���تقالل بع���د إقرار الدس���تور

تلبية لنداء الوطن وقائده.

بع���د مش���اركة الجد بانتخاب���ات البرلمان

بالمجلس التأسيسي.

وأك���د أن البحري���ن أمان���ة ف���ي أعن���اق

نشر المترشح البلدي السابق عن الدائرة

األول بالعام .1973

وأضاف :لقد تم استبعادي من المشاركة

المواطني���ن ويج���ب علين���ا الحفاظ على

 12بالش���مالية عل���ي الجناح���ي ص���ورة

وق���ال الجناحي لـ “الب�ل�اد” :أفخر بجدي
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االتح���اد الع���ام لنقاب���ات عم���ال البحري���ن
مجيد العصفور

زيادة الكتلة االنتخابية؛ نظرا لدخول

تقدير  300ناخ���ب ،علما أن الكثيرين

أع���داد جديدة من الذين بلغوا الس���ن

منهم لم يغيروا عنوان س���كنهم حتى

القانون���ي ويح���ق له���م التصوي���ت،

اآلن بانتظار استكمال تأثيث بيوتهم

يض���اف إل���ى ذل���ك انضم���ام المجم���ع

وعمل بعض التعديالت فيها.

اإلس���كاني الجديد في جزي���رة النبيه

ودع���ا الجه���ات الحكومي���ة واألهال���ي

صالح.

في الدائرة إل���ى بذل مزيد من الجهد

وأكد النائ���ب أن تقديرات العدد الذي

والجدي���ة مس���تقبال؛ لتس���جيل كل

انتق���ل من الدائ���رة الثامنة إلى مجمع

المواطني���ن ف���ي الدائرة ف���ي جداول

 609اإلسكاني التابع للدائرة التاسعة،

الناخبي���ن للمحافظ���ة عل���ى الح���ق

والذين تس���لموا وحداتهم اإلس���كانية

الدس���توري ل���كل ناخ���ب ف���ي اختيار

قب���ل ش���هرين ،ال يتعدى عل���ى أقصى

األكفأ للوصول إلى المقعد النيابي.

م���ع االتحاد الحر لنقاب���ات عمال البحرين
بندوة عن وحدة الحركة العمالية.
وق���ال األمي���ن الع���ام المس���اعد للتش���ريع
والدراس���ات باالتح���اد الع���ام جمع���ة
البنخليل إن التصدي لتس���ريح الموظفين
بش���ركة طي���ران الخلي���ج خير مث���ال على
إيجابية الوقفة الجماعية من الجميع.
وأك���د المترش���ح النياب���ي ف�ل�اح هاش���م
ضرورة أن تكون النقابة صوتا حيا معبرا
ع���ن إرادة جميع العمال لتحقيق المطالب
المشروعة وانتزاع المكاسب.
وتح���دث نائ���ب رئي���س االتح���اد الح���ر
لنقابات عم���ال البحرين للعالقات العربية
والدولي���ة عل���ي البنعلي عن دف���ع االتحاد

المعراج والبنعلي وزينل وهاشم والبنخليل بمنصة الندوة

الح���ر بأربع���ة مترش���حين باالنتخاب���ات

اس���تعداد لزيارة مقر االتح���اد العام ولكن

العام���ة وهو دلي���ل على أهمية المش���اركة

طلب���ت من���ه قي���ادات عمالي���ة باألخي���ر

االيجابية باالنتخابات بينما االتحاد العام

التريث بالخطوة.

بأي
لدي���ه موق���ف سياس���ي بع���دم الدف���ع ّ
مترشح ،ومتس���ائال عن سبب مقاطعتهم

ورد المحام���ي زين���ل بأن���ه على اس���تعداد
لتبني تشكيل لجنة برلمانية عمالية تضم

لالنتخابات.

االتحادي���ن فيما لو وف���ق بالوصول تحت

ووج���ه دعوة لقيادة االتح���اد العام لزيارة

قبة البرلمان؛ لتعزيز التنس���يق بالواجبات

مق���ر االتح���اد الح���ر ،مضيف���ا أن���ه عل���ى

التشريعية بين البرلمان واالتحادين.

» »وتحدث عضو المجلس التنفيذي
باالتحاد الحر عبدالله المعراج

عن ضرورة القراءة المتفحصة

للقوانين الماسة بالحقوق

العمالية ،خصوصا قانون العمل

بالقطاع األهلي ،الذي انتزع بعض

بأي
ّ
الحقوق ويجب عدم التفريط

مكسب عمالي.
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تأجير

الشركة تعلن نتائجها المالية لألشهر التسعة األولى لـ 2018

المنامة  -المصرف المركزي

أعل���ن مص���رف البحري���ن المرك���زي
بأن���ه تم���ت تغطية اإلص���دار رقم 159

المنامة  -شركة األسواق الحرة

( )ISIN BH00075343Y4من صكوك

أعلنت شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ( ) DUTYFفي اجتماع لمجلس إدارتها مساء أمس الثالثاء الموافق  6نوفمبر  2018عن النتائج المالية لألشهر التسعة

التأجير اإلس�ل�امية الحكومية قصيرة

المنتهية في  30س���بتمبر  ،2018ومن ضمنها نتائج الربع الثالث ،حيث أفاد رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيد أن الش���ركة حققت صافي ربح خالل الربع الثالث بلغ

األجل التي يصدرها مصرف البحرين

 2,053,852دينار مقارنة بـ  2,245,758دينار خالل الربع الثالث من العام السابق ،وذلك بانخفاض قدره  .% 8.5كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية خالل الربع الثالث

المرك���زي نيابة عن حكوم���ة البحرين.
وتبلغ قيمة اإلص���دار  26مليون دينار

بلغ  1,610,557دينار مقارنة بـ  1,499,169دينار في الربع الثالث من العام الس���ابق ،أي بإرتفاع قدره  .% 7.4وبلغ مجموع الدخل الش���امل  2,225,852دينار مقارنة بـ

لفت���رة اس���تحقاق  182يوم���ا تبدأ في

 1,847,670دينار خالل الربع الثالث من العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره  .% 20.5ويعود هذا النمو إلى التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.

 8نوفمب���ر  2018إل���ى  9ماي���و .2019

أم���ا عل���ى صعي���د المبيع���ات ،فق���د حقق���ت

ويبل���غ العائ���د المتوقع له���ذه الصكوك

الش���ركة في الربع الثالث  9,675,006دينار

 % 4.37مس���اوي لإلص���دار الس���ابق
بتاريخ  11أكتوبر  ،2018علما بأنه قد
تمت تغطية اإلصدار بنسبة .100%

 6.7أربــــاح “األســواق الحــــرة”

األربعاء

مقارنة ب���ـ  8,387,547دين���ار وذلك بارتفاع

 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440

ق���دره  ،% 15.3وق���د بلغ���ت ربحية الس���هم
الواح���د للربع الثال���ث  14.44فلس مقارنة بـ
 15.78فلس في الربع الثالث للعام السابق.

نمو قوي بإيرادات
االستثمار وأرباح التشغيل

أعمال المقاولين بالمناطق السكنية

بي���ن المؤي���د النتائ���ج المالي���ة لألش���هر
كم���ا َ
التس���عة المنتهي���ة م���ن الع���ام  ،2018فق���د

الجفير – المهندسين البحرينية

حقق���ت الش���ركة صاف���ي رب���ح ف���ي الفت���رة

فاروق المؤيد

 6,690,094دين���ار مقارن���ة ب���ـ 5,860,058

تعتزم جمعية المهندسين البحرينية

دين���ار م���ن الع���ام الس���ابق  ،2017بارتف���اع

تنظي���م ن���دوة بعن���وان “أعم���ال

ق���دره  ،% 14.2وذلك بس���بب النم���و القوي

المقاولي���ن ف���ي المناطق الس���كنية”،

ف���ي إي���رادات االس���تثمار وأرباح التش���غيل

وذلك يوم اإلثنين  12نوفمبر 2018

الناتجة ع���ن المبيعات القوية التي تحققت

في تمام الس���اعة التاس���عة والنصف

خ�ل�ال األش���هر التس���عة م���ن الع���ام .2018

صباح���ا بمق���ر الجمعية ف���ي الجفير.

وأف���اد رئي���س جمعي���ة المهندس���ين

كم���ا حققت الش���ركة أرباح تش���غيلية خالل

البحريني���ة ضياء توفيقي أن أعمال

األش���هر التس���عة  4,573,859دين���ار مقارنة

المقاولين في المناطق الس���كنية لها

ب���ـ  4,137,756دين���ار م���ن الع���ام الس���ابق،

تأثيرات سلبية كبيرة على الساكنين

ضياء توفيقي

والت���ي من الواجب أن يتم تس���ليط

ف���ي البيئ���ة الحضري���ة ،التحدي���ات

إل���ى األس���اليب واأللي���ات الت���ي من

العلوي مدير إدارة مشاريع وصيانة

عب���ر وض���ع التش���ريعات والقواني���ن

حين ستكون الورقة الثانية بعنوان:

يش���ار إل���ى أن الجه���ات المش���اركة

المقترحة” يقدمها حمد التميمي من

والت���ي س���تطرح ورق���ة عم���ل حول

إضافة إلى ورق���ة مقدمة من وزارة

الجمعية ،عبدالعزيز الوادي ،تش���ارك

“الس�ل�امة المهنية في مواقع العمل”

والتخطي���ط العمراني بورقتي عمل

رئي���س تطوي���ر المعايي���ر بقس���م

من حيث الصحة والسالمة والبيئة،

بارتف���اع ق���دره  .% 10.5كم���ا بل���غ مجموع

الضوء عليها وعلى آثارها والتطرق

والسياسات المقترحة” ،يقدمها بدر

ش���أنها الحد من تلك اآلثار الس���لبية

الطرق – قس���م شؤون األشغال ،في

المنظمة لهذه األعمال.

عبدالله بوهندي

يعود النمو
للتغيرات
في القيمة
العادلة
لالستثمارات
المتاحة للبيع

المخالف���ات

الش���ائعة

والحل���ول

ف���ي الن���دوة إل���ى جان���ب الجمعي���ة،

قس���م الرقاب���ة والتفتيش بال���وزارة،

موض���وع الن���دوة يقدمه���ا عض���و

العمل والتنمي���ة االجتماعية بعنوان

وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات

يقدمه���ا حس���ين مه���دي الحس���يني

األول���ى بعن���وان “مش���اريع الط���رق

السالمة المهنية في الوزارة.

الدخل الش���امل  7,044,094دينار مقارنة بـ
 5,727,657دينار خالل األشهر التسعة من
العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره .% 23
وم���ن جهته ،بي���ن العضو المنتدب للش���ركة
عبدهللا بوهندي أن أرباح االستثمار لألشهر
التس���عة المنتهية من العام  2018قد بلغت
 2,117,235دينار مقارنة بأرباح االس���تثمار
للفت���رة نفس���ها م���ن الع���ام الس���ابق ،والت���ي
كانت قد بلغت  1,722,302دينار مما يمثل
ارتفاعا ألرباح االستثمار بنسبة .% 22.9

الش���ركة  27,104,904دين���ار مقارن���ة ب���ـ

دين���ار للع���ام الس���ابق وذلك بارتف���اع قدره

ل�ل�إدارة التنفيذية وجميع موظفي الش���ركة

 23,467,221دين���ار م���ن الع���ام الس���ابق،

.% 2.9

عل���ى عمله���م ال���دءوب وجهوده���م الفعال���ة

الس���هم الواح���د  47.03فل���س مقارن���ة

المؤيد :ثقة تامة

بارتف���اع ق���دره  .% 15.5كما بلغت ربحية
ب���ـ  41.19فل���س للع���ام الس���ابق .وبذل���ك

باإلدارة التنفيذية

الفت���رة  50,443,784دين���ار ،مقارن���ة ب���ـ

واختت���م المؤي���د بالق���ول“ :نجحت ش���ركة

بل���غ إجمال���ي حق���وق المس���اهمين خ�ل�ال

 50مليون دينار إجمالي

والمس���تمرة ،والت���ي أدت إل���ى تحقيق هذه
النتائ���ج المتميزة ،حيث أبدى ثقتهم التامة
م���ن اإلدارة التنفيذي���ة وفري���ق العم���ل على
مواصلة تحقيق المزيد من النمو في الفترة
المتبقية من العام .”2018

حقوق المساهمين

البحرين لألس���واق الحرة في تحقيق نتائج

كم���ا تنوه الش���ركة الس���ادة المس���اهمين بأن

بارتفاع قدره  .% 1كما بلغت الموجودات

مالي���ة متمي���زة خ�ل�ال األش���هر التس���عة من

البيانات المالية والخبر الصحافي متوفران

وأما عل���ى صعي���د المبيعات ،فق���د حققت

 58,401,935دينار مقارنة بـ 56,746,792

ه���ذا الع���ام ،حي���ث أب���دى بش���كره وتقديره

على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.

 49,950,530دين���ار للع���ام الس���ابق وذل���ك

 3.7أربـــــاح “زيــن البـحـريـــــن” في  9أشـهــــــر
مليون دينار

م��رت��ف��ع��ة ب��ن��س��ب��ة  % 32م���ق���ارن���ة ب���ال���ف���ت���رة ذات����ه����ا م����ن ال����ع����ام ال��م��اض��ي

المنامة  -زين البحرين

س���جلت ش���ركة زي���ن البحري���ن زيادة ف���ي حجم األرب���اح الصافية بنس���بة  % 32لتصل إلى نحو  3.685مليون دينار لألش���هر التس���عة

ع����ن ه����ذه الفترة ،وه����ي إنج����ازات تعكس

االتص����ال للمس����تخدمين ف����ي األماك����ن

المنتهي���ة ف���ي  30س���بتمبر م���ن الع���ام  ،2018مقارنة ب���ـ  2.799مليون دينار عن الفترة نفس���ها م���ن العام  2017نتيجة لتحس���ن األداء

جهود الش����ركة المستمرة لترسيخ مكانتها

المغلق����ة والمفتوحة .ويعكس هذا اإلنجاز

التشغيلي للشركة.

الريادية في السوق البحرينية”.

وقال رئيس مجلس إدارة الش����ركة الشيخ

فل����وس لفترة األش����هر الثالثة المنتهية في

ملي����ون دينار م����ن  2.994مليون دينار في

الصافي����ة للش����ركة ف����ي فترة الرب����ع الثالث

الفترة نفسها للعام .2017

وبينت الش����ركة أن إجمالي حقوق الملكية

أحم����د ب����ن عل����ي آل خليف����ة إن األرب����اح

 2018بلغ����ت  1.353مليون دين����ار بزيادة
قدرها  % 0,4مقارنة بالفترة نفسها ،2017

حي����ث بلغ����ت  1.348ملي����ون دين����ار ،وذلك
على الرغم من انخفاض اإليرادات بنس����بة

 % 8,6من  17.496مليون دينار في الربع
الثال����ث  2017إل����ى  15.994ملي����ون دينار
ف����ي الرب����ع الثالث  .2018كم����ا ارتفع العائد

األساس����ي للس����هم الواحد إلى  10فلس (8

فل����وس س����ابقا) عن فترة األش����هر التس����عة

المنتهية في  30س����بتمبر  ،2018في حين

بل����غ العائ����د األساس����ي للس����هم الواح����د 4

 30سبتمبر  2018مطابقا لما كان عليه في

كما وانخفض إجمالي اإليرادات في فترة

ق����درة الش����ركة عل����ى مواكب����ة التط����ورات
التقني����ة والخدمية في قط����اع االتصاالت
العالمي.

الفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز إنجازات “زين البحرين”

بل����غ  68.724مليون دينار ف����ي نهاية الربع

ف����ي الع����ام  ،2018وس����عت زي����ن البحرين

وللرب����ع الثان����ي عل����ى التوال����ي ،حل����ت زين
البحري����ن بالمرتبة األولى ف����ي المملكة من
حي����ث س����رعة خدم����ات البرودبان����د وفق����ا

األش����هر التسعة بنسبة  % 10,7ليصل إلى
ً
مقارنة ب����ـ 54.527
 48.693ملي����ون دين����ار

بمبل����غ  65.603ملي����ون دين����ار ع����ن الفت����رة

س����جلت الش����ركة ف����ي فت����رة الرب����ع الثالث

ف����ي موجوداته����ا م����ع نهاي����ة الرب����ع الثالث

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

 96.619ملي����ون دينار م����ن مبلغ 100.490

التشغيلي وتنفيذ مبادرات فعالة من حيث

نظام إدارة الجودة لديها وفقا لمعايير اآليزو الجديدة  ،ISO 9001:2015إضافة

وق����ال الش����يخ أحم����د ب����ن عل����ي آل خليفة

عملنا القائمة عل����ى االبتكار” .وأضاف “لقد
ً
مجتمعة في تحقيق
ساهمت هذه الجهود

مجموعة زين جائزة “أفضل عالمة تجارية” في قطاع االتصاالت في أسواق الشرق

عملياته����ا الموجه����ة لتحس����ين األداء

النتائ����ج اإليجابية التي س����جلتها عملياتنا

ملي����ون دين����ار للفت����رة نفس����ها  ،2017بينما

أرباح����ا تش����غيلية بقيم����ة  1.331ملي����ون
دين����ار بانخفاض بلغ ق����دره  % 5,7مقارنة

بـ  1.411مليون دينار للفترة نفسها ،2017
مبين����ا أن����ه وم����ع ذل����ك ،ارتفع����ت األرب����اح

التشغيلية لفترة األشهر التسعة من السنة
المالية الحالية بنس����بة  % 22لتبلغ 3.655

الثالث  ،2018بزيادة قدرها  % 4,8مقارنة
نفسها  ،2017وتس����جيل الشركة انخفاضا

 2018بنس����بة  % 3,9لتص����ل إل����ى نح����و

مليون دينار في الفترة نفسها .2017

“تواص����ل ش����ركة زي����ن البحري����ن تركي����ز

التكلف����ة للمضي في تطبيق إس����تراتيجية

نط����اق تغطيتها بنس����بة  % 20ف����ي أنحاء

لتقرير جودة خدمة البرودباند الصادر عن

المملك����ة ،وس����اهم ذل����ك بتحس����ين تجربة

“هيئة تنظيم االتصاالت”.

» » أصبحت الشركة أيضا من أولى شركات االتصاالت في المنطقة التي تقوم بتحديث
إلى تطبيقها الناجح لمعايير اآليزو  ISO 27001:2013في مارس  .2018وحصدت

األوسط خالل حفل توزيع “جوائز تليكوم وورلد” الذي أقيم في دبي مؤخرا خالل
شهر سبتمبر  ،2018وهو التتويج الخامس على التوالي لعالمة زين التجارية.

“أوبر” و“كريم” ترفعان أسعارهما وأصحاب “التاكسي” متضررون
الجمعي���ة بإرس���ال مقاط���ع فيدي���و للجهات

علي الفردان من المنامة

المعنية لالطالع على هذه الممارسات.
وج���دد البربوري مناش���دته الجهات المعنية

انضم عش���رات من أصحاب س���يارات األجرة إلى تطبيق ش���ركة “أوبر” بعد أن أقدمت األخيرة على رفع أسعارها في البحرين

ف���ي وزارة المواصالت واالتص���االت بالنظر

حس���ن هوامش الربح للس���واق المش���تركين في خدمات الش���ركة التي هي بمثابة الوسيط بين س���يارات األجرة والركاب،
مما ّ

ف���ي أم���ر رف���ع تس���عيرة س���يارات األج���رة

بحسب عاملين في القطاع.

الرس���مية ،التي لم يتم البت فيها منذ أن تم

بي���د أن أصحاب س���يارات األج���رة الذين ال

البحرينيي���ن م���ن س���واق س���يارات األج���رة

التوصي���ل بس���بب االختناق���ات المروري���ة

يرغبون في اقتس���ام عوائدهم مع الشركة،

الفردية ،في حين ظلت “أوبر” تعتمد بشكل

اآلخ���ذة ف���ي التزاي���د الت���ي تكل���ف س���يارة

غي���ر راضي���ن من تف���اوت األس���عار هذا في

كبير على شركات التاكسي ،على الرغم من

األجرة وقتا أطول في توصيل زبائنها.

ظل صمت الجهات الرس���مية برفع تسعيرة

أن الصورة بدأت تتغير شيئا فشيئا.

وتابع “الشركة قامت بالتواصل مع أصحاب

التاكس���ي الرس���مية الت���ي ل���م تتغي���ر رغ���م

وأك���د رئيس جمعية النق���ل العام البحرينية

سيارات وطلبت االنضمام لها ،كل من “أوبر”

ارتفاع أسعار المحروقات.

محم���د برب���وري األنباء التي تواترت بش���أن

و”كريم” قامت برفع األس���عار خصوصا في

ويأت���ي انضم���ام الس���واق إل���ى التطبيق���ات

انضم���ام مجموعة كبيرة من س���واق األجرة

أوقات الذروة ( )...مع زيادة االزدحام قاموا

بش���كل اضط���راري لع���دم الخس���ارة لصال���ح

إلى تطبيق “كريم” في الفترة األخيرة.

برف���ع األس���عار ،ربما ضعف أس���عار أصحاب

المطالب���ة بذلك ،في ظل رفع أس���عار الوقود
وارتفاع التكاليف.
» »واختتم بالقول “قدمنا خطابات
لوزارة المواصالت وإدارة المرور

بشأن ذلك ،لكن المرور أخبرونا أن

الموضوع ليس من اختصاصهم”.

انضمام الكثير من سيارات األجرة لتطبيقي “كريم” و”أوبر”

ورأى أن أصحاب سيارات األجرة
البحرينيين أصحبوا “مغلوبين

على أمرهم لالنضمام إلى هذه

التطبيق���ات ،بحس���ب العاملين في الس���وق.

وق���ال برب���وري إن العش���رات م���ن أصح���اب

سيارات األجرة من األفراد”.

العادي���ة نح���و  4.5إل���ى  5دناني���ر ،في حين

ومن بينها نقل  7ركاب في الس���يارات التي

وتتناف���س كل م���ن “أوب���ر” و”كري���م” عل���ى

التاكس���ي ربم���ا يف���وق عدده���م  70صاحب

وض���رب برب���وري مث���اال لذلك بالق���ول “على

تحتس���ب التطبيق���ات أج���رة تبل���غ قراب���ة 9

يج���ب أال يتج���اوز ع���دد ركابه���ا  4ركاب،

التطبيقات ،حيث إن % 25

تقدي���م خدم���ات “التاكس���ي” ف���ي البحرين،

س���يارة أج���رة ،انضموا إل���ى “أوب���ر” ،وأرجع

س���بيل المثال مش���وار بين ضاحية الس���يف

دنانير” ،مشيرا إلى أن سيارات األجرة التي

خصوصا الس���واق م���ن الجالي���ات األجنبية

من التسعيرة يدفعها صاحب

لك���ن األخي���رة نجح���ت ف���ي اس���تقطاب

س���بب ذلك إلى قيام الش���ركة برفع تسعيرة

إل���ى الجفي���ر ،تحتس���ب س���يارات األج���رة

تستخدم التطبيقات تخالف بعض األنظمة،

عب���ر تطبي���ق “أوب���ر” و”كري���م” ،إذ قام���ت

سيارة األجرة إلى الشركة صاحبة
التطبيق”.

خدمات “طيران الخليج” بـ “السفر العالمي”

الدوالر ينزل متأثرا باالنتخابات األميركية

المحرق  -طيران الخليج

لندن -رويترز

ش���اركت طيران الخليج في معرض سوق

نزل الدوالر أمس الثالثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي في الواليات المتحدة تحسبا

الس���فر العالمي ،والذي أقيم الفترة من – 5

ألي تبعات قد تكون لها على أكبر اقتصاد في العالم .وتألق الدوالر العام الجاري مستفيدا من قوة االقتصاد األميركي

 7نوفمب���ر  ،2018بمش���اركة هيئة البحرين

وارتفاع أسعار الفائدة.وركز المستثمرون األنظار أمس على ما إذا كانت انتخابات الكونجرس التي تظهر نتائجها في

للس���ياحة والمع���ارض ،وع���دد م���ن ممثلي

الس���اعة  2300بتوقيت جرينتش س���تعطل األداء المبهر ألكثر عمالت العالم س���يولة .ويتوقع معظم المحللين أن يقود

وكاالت الس���فر والس���ياحة ف���ي البحري���ن

هذا لهبوط الدوالر بسبب االعتقاد بتراجع فرص إجراء المزيد من التحفيز المالي.

منها الفنادق ،ووكاالت الس���فر والسياحة،

وانخفض مؤشر الدوالر ،الذي يقيس

الماضي.

 1.3085دوالر وهو أعلى مستوى في

أداء العملة األميركية مقابل س���لة من

وارتف���ع الي���ورو قلي�ل�ا إل���ى 1.1417

أس���بوعين بعد تقارير إعالمية لمحت

س���ت عم�ل�ات % 0.1 ،إل���ى .96.246

دوالر.وأم���ام الين ،ارتف���ع الدوالر 0.1

إل���ى أن االتحاد األوروب���ي وبريطانيا

هويته���ا الجديدة .وتجمع طيران الخليج

طويل���ة ،حيث إن الناقلة الوطنية تحرص

ال���ذي يجمع خب���راء مهنة وصناعة الس���فر

وكان ق���د س���جل أعل���ى مس���توى في

 %إلى  113.35ين.

ربما يقتربان من االتفاق على ش���روط

ومع���رض س���وق الس���فر العالم���ي عالق���ة

على المش���اركة في ه���ذا المعرض العالمي

الرئيسيين من شتى أنحاء العالم.

 16ش���هرا عن���د  97.20ف���ي األس���بوع

وزاد الجني���ه االس���ترليني  % 0.3إلى

االنفصال.

وش���ركات إدارة الوجهات السياحية .وقد
روّ ج���ت طي���ران الخلي���ج خ�ل�ال المعرض

مشاركة الوفد البحريني في المعرض

ألح���دث خدماته���ا ومنتجاته���ا ،وعرض���ت

 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440
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“ألبا” :محاوالت لالستثناء من الرسوم األميركية
م��������وري ي����ت����وق����ع ن����ت����ائ����ج ال�����رب�����ع األخ�����ي�����ر ب���ن���ف���س ال����م����ع����دالت
المحرر االقتصادي
قال الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين “ألبا” تيم موري إن الشركة تعمل مع الحكومة البحرينية الستثناء صادراتها من
الرسوم المفروضة على واردات األلمنيوم في الواليات المتحدة األميركية.
وأك���د ف���ي لق���اء م���ع  CNBCعربي���ة ،على أن
ً
ج���دا على
س���وق األلمني���وم العالم���ي صح���ي

جمي���ع ش���ركات األلمني���وم البحريني���ة ملزمة

إلى الس���وق األميركي���ة منها قراب���ة  100ألف

بتس���ديد هذه الرس���وم والت���ي ال تخضع على

طن من البحرين ،إذ تعتبر الس���وق األميركية

الرغ���م م���ن التقلب���ات الت���ي ربطه���ا بح���رب

م���ا يب���دو التفاقي���ة التج���ارة الح���رة الموقعة

ثالث أكبر األسواق التصديرية لدول الخليج.

التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين.

بين البلدين ف���ي  .2006ويعد األلمنيوم ثاني

وع���ن األرب���اح توق���ع م���وري أن تأت���ي نتائ���ج

وأبلغ مس���ؤولون في الشركة “البالد” في شهر

أهم س���لعة تصديرية بعد النفط لدى المملكة،

أبري���ل الماض���ي أن المصان���ع ب���دأت تس���ديد

وزادت الخط���وة الضغ���وط التصديري���ة ألحد

رس���وم التصدير إلى الوالي���ات المتحدة التي

أهم األس���واق العالمي���ة .وكان رئيس مجلس

فرض���ت من قب���ل اإلدارة األميركي���ة والبالغة

إدارة الش���ركة الش���يخ دعي���ج ب���ن س���لمان

 ،10%ف���ي ظل مخاوف من خس���ارة الس���وق

آل خليف���ة ذك���ر ف���ي رده عل���ى استفس���ارات

األميركية من قبل المصدرين البحرينيين.

“الب�ل�اد” ف���ي وقت س���ابق ،أن الش���ركة تصدر

وعلم���ت “الب�ل�اد” وقته���ا ع���ن وج���ود مس���اع

للوالي���ات المتح���دة قراب���ة  120أل���ف ط���ن

حكومي���ة الس���تثناء واردات األلمني���وم

س���نويا .واستثنت واش���نطن كندا والمكسيك

البحريني���ة م���ن الرس���وم لك���ن إل���ى اآلن ل���م

من الرس���وم .وبحس���ب األمين العام للمجلس

يظه���ر ش���يء عل���ى الس���طح .وب���دأ س���ريان

الخليج���ي لأللمني���وم محم���ود الديلم���ي ،فأن

الرس���وم م���ن  21م���ارس  2018وس���تكون

دول الخليج تصدر نحو  500ألف طن سنويًّا

الرب���ع الرابع عند نفس مع���دالت الربع الثالث.
وربح���ت ألب���ا ف���ي الرب���ع الثال���ث نح���و 14.3
ملي���ون دينار 38( ،ملي���ون دوالر) ،مقابل نحو
 25.8ملي���ون دينار ،للفت���رة المماثلة من العام
الماضي ،أي بنسبة تراجعت بلغت .44.5%
وع���زت الش���ركة ه���ذا االنخفاض إل���ى ارتفاع
أس���عار األلمني���وم بنس���بة  60%على أس���اس
سنوي.
» »وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 234.6

مليون دينار ،مقابل  235.3مليون دينار

بنفس الفترة من العام .2017

البحرين تصدر  120ألف طن من األلمنيوم إلى أمريكا سنويا

“ألفنت سوشال” أفضل الشركات الناشئة

ع��رض تطبيقهـ��ا والتناف��س بقمــ��ة لش��بونــــــة الويــــ��ب س ِ
��مت 2018
ُ

المنامة – “ألفنت سوشال”

تم اختيار تطبيق “ألفنت سوشال”  Elephant Socialضمن قائمة أفضل  160شركة ناشئة من

مجلس التعاون في الويب ُسمِ ت  ،2018يسلط

ينحص���ر في تقدي���م العمل المميز ال���ذي قام به

األعمال الطموحين إلى متابعة الس���باق التقني

فريقن���ا ،ب���ل أيض���ا بتقديم صورة ع���ن البحرين

عن كثب لتكوين فهم أفضل لألس���واق العالمية

كبيئة حاضنة للشركات الناشئة”.

وعدم االقتصار على المحلية أو اإلقليمية”.

ويمث���ل اختي���ار  Elephant Socialكأح���د

وأوضح “تعد مشاركتنا في هذا الحدث العالمي

أح���دث أدوات التس���ويق عبر وس���ائل التواصل

بمثاب���ة نقط���ة انط�ل�اق للبحري���ن ف���ي مج���ال

االجتماع���ي ،فرص���ة رائع���ة لع���رض التطبي���ق

التكنولوجيا .وهي دليل على أن االس���تثمارات

ف���ي البحري���ن جاكلي���ن نوس���ورثي “بلغ عدد

للمعامالت الخامسة مجا ًنا كجزء من برنامج

ف���ي ذل���ك ويس���ترن يوني���ون ،وإكس���برس

العالمي.

علين���ا الكثي���ر م���ن الض���وء ،حي���ث إن تمثيلنا ال

وقال���ت المدي���ر الع���ام لش���ركة ترافيليك���س

تنافس���ية للغاية ،إضافة إلى عرض ترويجي

العدي���د م���ن منتج���ات الح���واالت المالية بما

الخليج���ي ،حي���ث إنها الش���ركة الوحيدة المختارة من هذه المنطقة للمش���اركة ف���ي هذا المحفل

عم���ر رن���ا “كونه���ا الش���ركة الوحي���دة م���ن دول

الموارد البشرية القتصاد مطرد النمو ،ويعقد على هامشه عدد من ورش العمل.

ف���ي البحرين .كم���ا توفر ش���ركة ترافيليكس

مجال االبتكار التكنولوجي ،ليس في البحرين وحس���ب ،بل على مس���توى دول المجلس التعاون

في العالم .ويضيف “يعتبر مؤتمر الويب ُسمِ ت،
ُ
منص���ة إط�ل�اق رائعة ،كم���ا وأش���جع جميع رواد

 ،2018وه���و مؤتم���ر تك���رس أعمال���ه لتلبي���ة االحتياج���ات المتخصصة ف���ي مجال

نق���دم أدنى أس���عار صرف العم�ل�ات األجنبية

س���يحضر ه���ذا الح���دث الكبير .يؤكد هذا اإلنجاز الكبير على ريادة ش���ركة “ألفنت سوش���ال” في

والذين س���يقومون باختيار أفضل شركة ناشئة

العم�ل�ات األجنبي���ة في العالم -ف���ي المؤتمر الس���ابع إلدارة الموارد البش���رية للعام

ف���ي كل من المط���ار والمدن الرئيس���ة ،حيث

أكب���ر الش���ركات العالمي���ة ،واإلعالم المهت���م بالتكنولوجيا ،وأكث���ر من  14ألف م���ن الجمهور الذي

وقال الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي الشركة

ت���م اإلع�ل�ان عن مش���اركة ش���ركة ترافيليك���س -الش���ركة الرائدة في مج���ال تبادل

متاجرن���ا ف���ي البحري���ن  25متج���را ،نتواجد

جميع أنحاء العالم -من بين آالف المتقدمين -وذلك للمنافس���ة أمام فورتش���ين  500والتي تضم

أم���ام مجموعة واس���عة من خب���راء هذا المجال

ترافيليكس ترعى”الموارد البشرية ”2018

موني ،والخدمة الخاصة بنا ،وهي Cash to
 ،Bankkوكذل���ك �Travelex Money Trans
 .ferوأطلقن���ا مؤخ���رًا خدم���ة  ،iREMITوهو
أحد منتجات التحويالت المالية المخصصة
في تطوير التكنولوجيا بدأت بجني ثمارها”.

االجتماعي واإلعالنات عبر اإلنترنت”.

وقام���ت الش���ركة بتطوي���ر تطبي���ق “ألفن���ت

» »“مع تطبيقنا ،فإن عملية التسويق
الرقمي ستكون سهلة وفي متناول
جميع الشركات باختالف أحجامها،
ويمكن أن تحل محل الحاجة إلى
وكاالت اإلعالن التقليدية” كما أوضح.

سوش���ال”؛ إلح���داث ثورة في الط���رق التي يتم
بها التس���ويق عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ويُ شير عمر “لقد أنشأنا طريقة جديدة للشركات

إلدارة حمالت التس���ويق عبر وس���ائل التواصل

إلرس���ال األم���وال إل���ى الفلبي���ن بأس���عار

ال���والء المس���تمر لعمالئن���ا .ويس���رنا أن نكون
ج���زءً ا م���ن مؤتم���ر إدارة الم���وارد البش���رية
المهم .سيكون لدينا العديد من العروض في
المؤتمر وورش العمل ،ونتطلع إلى لقاء كبار
الخب���راء الدوليي���ن في مج���ال إدارة الموارد
البش���رية ف���ي ه���ذا المؤتم���ر .نحن عل���ى ثقة
م���ن أن مؤتم���ر إدارة الموارد البش���رية 2018
س���يعالج القضايا الرئيسة المتعلقة بالتطوير
اإلس���تراتيجي للموارد البشرية في البحرين
وإمكان تطبيقها على دول المنطقة”.

» »ووفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة  Roshcommالمنظمة للمؤتمر ،سرايدر

“فإن اإلعالن عن هذه الرعاية المهمة لمؤتمر إدارة الموارد البشرية للعام  2018يمثل

تأكيدا آخر على استمرار المؤتمر وورش العمل في جذب قادة عالميين حقيقيين .إن

ترافيليكس هي المزود الرائد عالميا لمنتجات وخدمات صرف العمالت .ويسعدنا جدا
قرارهم بدعم مؤتمر إدارة الموارد البشرية للعام .”2018

 6طرق لنمو الشركات من خالل التفكير بشكل مختلف
نوروولك ( كونيتيكت)  -زيروكس

في عصر االرتباك الرقمي ،تحتاج كل شركة إلى التفكير بشكل مختلف حول أعمالها  -سواء في النمو خارج أسواقها األساسية ،أو لتفادي
المنافس���ة من الداخلين الجدد .ولكن في كثير من األحيان تمنعهم المهارات الدقيقة التي س���اعدت الش���ركات على النجاح في الماضي من
تحقيق النجاح في المستقبل.
ف���ي زيروكس جددنا الش���ركة عدة مرات مع

يمك���ن أن تمنع���ك ه���ذه الرؤي���ة المنغلقة من

الت���ي كان���ت غي���ر معروف���ة ف���ي ذل���ك الوقت.

تغير التقنيات واألس���واق بم���رور الوقت ،فقد
ً
طرقا متعددة للتفكير بش���كل مختلف
وجدنا

مس���اعدة عمالئ���ك عل���ى تحقي���ق نتائجه���م
بط���رق جديدة وأفض���ل وتعريضك للداخلين

عن أعمالنا .قد تكون هذه الرؤى الست مفيدة

الجدد الذين اكتشفوا ذلك.

ه���ذا اعتبار مهم بش���كل خ���اص م���ع التقنيات
ً
مكلفا
الجدي���دة ،ألن���ه غال ًبا م���ا يكون إنتاج���ه

 - 2االبتكار وليس فقط التقنيات

ف���ي نم���وذج األعم���ال تغيي���ر مقت���رح القيم���ة،

لش���ركات أخرى بحاجة مماثل���ة إلى التحويل
والنمو خارج نطاق أعمالها األساسية.

ِّ
م���ن المهم ً
تس���هل
أيضا إنش���اء نم���اذج أعمال

 - 1التركيز على ما يريده عمالؤك

عل���ى العم�ل�اء تبني منتج���ات جديدة بش���كل

يش���تري عم�ل�اؤك من���ك ألس���باب متنوع���ة،

أس���رع .كانت قصة نمو زيروكس األصلية مع

واألكثر أهمية هو أن تس���اعدهم في تحقيق

الناسخة الورقية العادية بمثابة ابتكار نموذج

حت���ى يتمكن م���ن تحقي���ق وف���ورات الحجم.
في األس���واق الناضج���ة ،يمكن ً
أيض���ا لالبتكار
والديناميكيات التنافس���ية ،في الصناعة التي

م���ن المفي���د إنش���اء رؤي���ة موح���دة وموجهة
للمستقبل لتركيز أفكار الموظفين وطاقتهم.
من خالل تحديد رؤية رفيعة المستوى ولكن
قابل���ة للتنفي���ذ تتماش���ى مع اس���تراتيجيتك،
يمكنك استغالل الطاقة اإلبداعية لموظفيك
مع زيادة اإلنتاجية.

لق���د وجدنا أن إح���دى المقارب���ات الفعالة هو

ف���ي الس���ابق ،أجبرن���ا عل���ى التفكي���ر ف���ي

النظ���ر إل���ى “الص���ادر م���ن الداخ���ل” م���ن أجل

المصطلح���ات الثنائي���ة إم���ا بج���ودة عالية أو

تطبي���ق قدرات���ك األساس���ية ف���ي األس���واق

بتكلف���ة منخفض���ة .الرقمن���ة تعن���ي أن ه���ذه

المج���اورة الجدي���دة ،و”ال���وارد م���ن الخارج”

المقايض���ات ل���م تع���د موج���ودة ،ألن الرقمنة

لتحديد فرص جديدة للخلل الرقمي بس���بب

تضيف خيار الـ “و” إلى االستراتيجية ،بمعنى

التقنيات الجديدة.

ج���ودة عالية وتكالي���ف إنت���اج منخفضة ،أي
التخصي���ص والكفاءة .يجب عل���ى الباحثين

 - 5كسر المبادالت التقليدية

(والمس���وقين) أن يعي���دوا التفكير في كيفية

م���ع ظه���ور التكنولوجي���ا الرقمي���ة ف���ي عصر

تحقيق وعد الـ “و”.

إنترنت األشياء والذكاء اآللي ،اعتاد عمالئنا
عل���ى تج���ارب ش���خصية منخفض���ة التكلف���ة

 - 6اعتماد المرونة

ً
أيض���ا .قارن تجربتك م��� ع  Amazonأو �Net

األصل في الس���عي وراء أس���واق جديدة هو

 flixأو  Uberأو  .Lyftيطال���ب األش���خاص

نق���ص وج���ود بيان���ات تاريخي���ة للتخطي���ط

الرقميون ،الذين يش���كلون اآلن نس���بة كبيرة

للمس���تقبل .يتطل���ب االبت���كار لألس���واق
الجدي���دة عملي���ة مرن���ة ترك���ز على اإلنس���ان

حولت التركيز من الميزات إلى النتائج.

 - 4انظر لـ” الصادر من الداخل”

 - 3إنشاء رؤية موحدة للمستقبل

و”الوارد من الخارج”

م���ن عمالئن���ا وموظفين���ا ،به���ذه األن���واع م���ن

النتائج التي يريدونها .ولكن من السهل ج ًّدا

تجاري بق���در ما كانت تقني���ة جديدة .أطلقت

يري���د جمي���ع موظفي���ك أن تنم���و ش���ركتك

هن���اك دائمً ���ا العديد من التوجه���ات المحتملة

التجارب في حياتهم الشخصية والعملية.

وترك���ز عل���ى التعل���م الس���ريع والتك���رار ،م���ع

تجاه���ل ذل���ك والتركي���ز فق���ط على تحس���ين

زيروكس هذا المنتج بنموذج التأجير لتسهيل

م���ن خ�ل�ال االبت���كار ،ولديه���م جميعً ���ا أف���كار

لالبت���كار ،وق���د يك���ون م���ن الصع���ب تقيي���م

منتج���ك أو خدمت���ك لمواكب���ة المنافس���ين.

ش���راء العم�ل�اء لجزء م���ن المع���دات المكتبية

ح���ول أفضل الط���رق للقيام بذل���ك .قد يكون

وإعطاء األولوية لمساحة كبيرة من الفرص.

يتعين على الش���ركات إعادة
في كل صناعة،
ّ

فرضيات واضحة وتجارب إلنش���اء خيارات

التفكي���ر ف���ي االس���تراتيجية التنافس���ية.

عمل جديدة.

“أمازون” تنشئ مركزين جديدين

البنزين األميركي يتراجع ألدنى مستوى

نيويورك  -أف ب

واشنطن  -مباشر

“أم���ازون”

وكان���ت صحيف���ة “وول س���تريت

عدم التمكن من االس���تعانة بمهندسي

تراجعت أس���عار البنزين ف���ي الواليات

حتى تاريخ  4نوفمبر الجاري تراجعت

ف���ي إي���ران حي���ز التنفي���ذ ،األم���ر الذي

اس���تعاضت

مجموع���ة

ع���ن فك���رة اختي���ار مدين���ة واح���دة

جورنال” أش���ارت في وقت سابق إلى

معلوماتي���ة بالعدد الكاف���ي في موقع

المتحدة خالل األسبوع الماضي بأكبر

أس���عار البنزي���ن بالوالي���ات المتح���دة

يه��� ّدد بتش���ديد اإلم���دادات العالمي���ة.

الس���تضافة مقرها الثاني ف���ي أميركا

أن الموظفي���ن س���يتوزعون مناصف���ة

واح���د ،بحس���ب م���ا أوردت “وول

وتيرة في العام الجاري لتس���جل أدنى

بنحو  17.7سنت لكل جالون.

وأعلنت واشنطن بدء تنفيذ العقوبات

الش���مالية ،وق���ررت إقام���ة مقري���ن

عل���ى الموقعي���ن الجديدي���ن ( 25أل���ف

ستريت جورنال” عن مصدر لم تسمه

ويأت���ي تراج���ع أس���عار البنزي���ن ألدنى

جديدي���ن ف���ي مدينتي���ن مختلفتي���ن،

موظ���ف ف���ي كل موق���ع) ،وأت���ت على

مستوى منذ أبريل.
ً
ووفق���ا لبيان���ات ش���ركة “غ���از بي���ودي”

االقتصادي���ة ضد إي���ران ،لكنها منحت

مس���توياتها ف���ي ع���دة أش���هر م���ع بدء

إعف���اءات ل���ـ 8دول لمواصل���ة ش���راء

على ما ذكرت وسائل إعالم أميركية.

ذك���ر كريس���تال س���يتي ونيوي���ورك

خالل هذا األسبوع.

األميركي���ة ،أم���س الثالث���اء ،انخف���ض

االنتخاب���ات النصفي���ة بالكونج���رس

النفط اإليراني.

» »ولفتت الصحيفة االقتصادية

متوسط سعر البنزين األميركي بمقدار

األميرك���ي وتراج���ع أس���عار النف���ط في

 7س���نتات م���ن  29أكتوب���ر الماض���ي

األي���ام الماضي���ة م���ع تكهن���ات ارتف���اع

» »وبحلول الساعة  1:40مسا ًء بتوقيت

ليص���ل إل���ى  2.739دوالر للجالون في

اإلنت���اج لتعوي���ض هب���وط ص���ادرات

جرينتش ،ارتفع سعر العقود اآلجلة

 4نوفمب���ر الجاري ،وهو أدنى مس���توى

إي���ران .ودخل���ت ي���وم األح���د الماضي

للبنزين تسليم ديسمبر بنحو 0.09

منذ  17أبريل الماضي .ومنذ  5أكتوبر

العقوبات األميركية ضد قطاع الطاقة

 %إلى  1.693دوالر للجالون في
بورصة نيويورك.

ً
أيض���ا إن الق���رار ق���د يُ عل���ن عن���ه
ق���ال

وذك���رت صحيف���ة “نيوي���ورك تايم���ز”

إضافة إلى داالس وتكساس.

أن المجموع���ة اخت���ارت لون���غ أيالن���د

وم���ن خالل قراره���ا اختي���ار موقعين

س���يتي في ح���ي كوينز ف���ي نيويورك

جديدي���ن ب���دل مق���ر واح���د ،تس���عى

أيضا إلى أن هذا الخيار قد يقلص
ً

وكريس���تال س���يتي بوالي���ة فيرجينيا

“أمازون” إل���ى توزيع األثر االقتصادي

أيضا مشكالت السكن والزحمة
ً

ق���رب العاصم���ة الفدرالي���ة واش���نطن.

واللوجس���تي بطريق���ة أفضل خش���ية

التي قد تنشأ عن تدفق عدد كبير
من الموظفين إلى مكان واحد.
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 44شركة مدرجة بـ “البورصة” بحلول  9ديسمبر
إدراج “اي ب���ي ام ت��ي��رم��ي��ن��ال��ز” ي��س��اه��م ف���ي ارت���ف���اع ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة
أمل الحامد
م���ن المق���رر أن يبدأ تداول أس���هم ش���ركة “اي ب���ي ام تيرمينالز البحرين” ابتداء من تاريخ  9ديس���مبر المقبل ً
وفق���ا للبرنامج الزمني الموضوع
إلدراج أسهم الشركة في بورصة البحرين .ومع إدراج أسهم الشركة بالبورصة سيرتفع عدد الشركات المحلية المدرجة إلى  44شركة ،وهذا
اإلدراج يعد أول إدراج لشركة تعمل في قطاع النقل واللوجستيات في البورصة.
لتص ��ل القيم ��ة الس ��وقية إل ��ى نح ��و  8.07مليار

ً
مفتوح ��ا
وس ��يكون ب ��اب االكتت ��اب والت ��داول

دين ��ار .وأعلنت ش ��ركة اي ب ��ي ام تيرمينالز يوم

لجميع المس ��تثمرين من جميع الجنس ��يات دون

وهي :قطاع البنوك التجارية ،ويضم  7شركات،

األح ��د  4نوفمب ��ر ع ��ن فتح ب ��اب الط ��رح األولي

أي ��ة قي ��ود بم ��ا ف ��ي ذل ��ك المس ��تثمرين األف ��راد

و 11ش ��ركة بقط ��اع االس ��تثمار (بن ��ك طي ��ب

لالكتت ��اب ب ��دءً ا من تاري ��خ  8نوفمبر وحتى 24

والشركات ،إذ سيتم تخصيص  % 70من أسهم

موق ��وف ع ��ن الت ��داول) ،و 5ش ��ركات بقط ��اع

نوفمب ��ر الجاري عبر منصة االكتتاب اإللكتروني

الط ��رح لمس ��تثمري الجملة ( أكثر م ��ن  100ألف

التأمي ��ن ،و 10ش ��ركات بقط ��اع الخدم ��ات ،و4

التي س ��يتم إطالقها من جانب ش ��ركة البحرين

ش ��ركات بقطاع الفنادق والس ��ياحة ،و 3شركات

للمقاصة (شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبورصة

س ��هم) ،و % 30من األسهم لمس ��تثمري التجزئة

في قطاع الصناعة.

البحرين) .وس ��يتم طرح  % 20م ��ن رأس المال

كما سيس ��اهم إدراج ش ��ركة اي بي ام تيرمينالز

الص ��ادر لش ��ركة إي ب ��ي إم ت ��ي البحري ��ن ،أي ما

البحري ��ن ف ��ي ارتفاع القيمة الس ��وقية للبورصة

يعادل  18مليون س ��هم ،وبس ��عر طرح يبلغ 660

المشغل الحصري لميناء الشيخ

م ��ن س ��عرها الحالي ال ��ذي بلغ ي ��وم اإلعالن عن
الطرح األولي لالكتتاب العام في أس ��هم الشركة

فلس ��ا للس ��هم .وف ��ي تاري ��خ  29نوفمب ��ر س ��يتم
ً

خليفة بن سلمان ،الميناء التجاري

اإلعالن عن تخصيص األس ��هم وسيعقبها إدراج

العام الوحيد في البحرين كما تتولى

نح ��و  8.06ملي ��ار دينار مع إضاف ��ة مبلغ 11.88

األسهم وبدء التداول المتوقع بتاريخ  9ديسمبر

شؤون الرقابة على العمليات التي

ملي ��ون دينار س ��يتم جمع ��ه من االكتت ��اب العام

المقبل تحت رمز التداول “.”APMTB

تتم في الميناء بما في ذلك عملية

نقل البضائع التي تتم من البحرين.

حالي ��ا
يش ��ار إل ��ى أن ع ��دد الش ��ركات المدرج ��ة
ً
بالبورص ��ة  43ش ��ركة تندرج تح ��ت  6قطاعات،

(يقل عن أو يساوي  100ألف سهم).
» »وتعد شركة إي بي إم تي البحرين

انفتــــاح علـــى األســواق العالميــــة

 632م��ل��ي��ون دوالر ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ال��ب��ح��ري��ن��ي األل��م��ان��ي

المنامة -غرفة تجارة وصناعة البحرين

 2.3مليون سهم بـ  500ألف دينار
المنامة  -بورصة البحرين

أقف���ل مؤش���ر البحرين الع���ام أم���س الثالثاء
عن���د مس���توى  1,313.91بانخف���اض وق���دره
 1.62نقط���ة مقارن���ة بإقفاله يوم اإلثنين ،في
حي���ن أقف���ل مؤش���ر البحرين اإلس�ل�امي عند
مس���توى  917.54بارتفاع وقدره  1.41نقطة

ش���هدت زيارة الوفد التج���اري األلماني لبيت التجار أمس اهتماما واس���عا لدى القطاع

مقارنة بإقفاله السابق .وتداول المستثمرون

التج���اري البحرين���ي ،حيث ش���ارك بالحضور عدد الف���ت من التجار وأصح���اب األعمال

ف���ي بورص���ة البحري���ن  2.31ملي���ون س���هم،
بقيـم���ة إجمالي���ة قدره���ا  500.10ألف دينار،

البحرينيي���ن ،مؤكدي���ن بذل���ك اهتمام القطاع الخ���اص البحريني بخل���ق عالقات تعاون

ت���م تنفيذها من خ�ل�ال  44صفقة ،حيث ركز

وش���راكة م���ع نظي���ره األلمان���ي وبح���ث مزي���دٍ م���ن الف���رص واإلمكان���ات االقتصادي���ة

الـمس���تثمرون تعامالتـهم على أس���هم قطاع

واالستثمارية المتوافرة في الجانبين.
وأع���رب رئيس الغرفة س���مير ن���اس عن ترحيب
الغرف���ة بزي���ارة الوف���د ،مؤك���دا دع���م الغرف���ة

وبي���ن ن���اس أن تنظي���م ه���ذه اللق���اءات الثنائية
ّ

جاء لتعزيز الروابط التجارية وتوطيد عالقات

والقطاع الخاص البحريني الدائم لكل ما يدعم

الش���راكة بي���ن أصح���اب األعم���ال البحرينيي���ن

تعزي���ز أوج���ه التع���اون االقتص���ادي المش���ترك

ونظرائهم األلمان ،مشيرا إلى حرص الغرفة على

بي���ن البحري���ن وألماني���ا ،متمني���ا أن تك���ون هذه

ب���ذل جهودها لتنمية وتطوي���ر عالقات التعاون

الزي���ارة ق���د حقق���ت كاف���ة أهدافه���ا بم���ا يس���هم

االقتصادي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة؛

بتنمي���ة وتعزيز العالقات التجاري���ة في البلدين

وذل���ك لتحفيز االقتصاد الوطني واالنفتاح على

الصديقين ،مش���يدا بنمو حجم التبادل التجاري

االس���تثمار األجنبي والعمل على اجتذابه ،الفتا

البحرين���ي األلمان���ي خ�ل�ال الس���نوات األخي���رة،

إلى ما تمثله ألمانيا من قوة اقتصادية وتجارية

وال���ذي وص���ل ف���ي الع���ام  2017إلى نح���و 632

عالمي���ة ،وبالتالي فإن االس���تفادة م���ن الخبرات

مليون دوالر حسب مؤشرات التجارة الخارجية

األلماني���ة وتعزي���ز التعاون معهم س���يصب حتما

لدى الجهاز المركزي للمعلومات.

في نماء وازدهار االقتصاد الوطني.

“الوطنية للفضاء” تشارك في “الطيران”
المنامة – الوطنية لعلوم الفضاء

تشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في معرض البحرين الدولي للطيران ،2018
والذي سيقام في الفترة من  14إلى  16نوفمبر .2018
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للهيئ���ة محمد

وأك���د العس���يري أهمي���ة تنفي���ذ برام���ج

العس���يري ،إن مش���اركة الهيئة ه���ذا العام

توعوي���ة تبين للرأي العام دور الهيئة في

س���تكون أكث���ر تمي���زا وأكب���ر حجم���ا م���ن

المس���اهمة في تقديم مختلف الخدمات

س���ابقتها ،وأنه���ا س���تتضمن مجموعة من

ذات العالقة بالفضاء وعلومه وربط ذلك

الفعالي���ات المهم���ة ،وع���دد م���ن مش���اريع

بمش���اريع التنمية والتطور في مجموعة

التع���اون م���ع وكاالت الفض���اء العالمي���ة،

واس���عة من المجاالت ،كتوفي���ر البيانات

إضافة للمس���اهمة في التعريف بالفضاء

والص���ور الفضائي���ة وتحليله���ا وم���ن ث���م

وعلوم���ه وتطبيقات���ه المتنوع���ة وأثره���ا

تزوي���د الجه���ات المختص���ة بالمعلوم���ات

عل���ى حياتن���ا كأف���راد ومجتمع���ات،

ذات القيمة المضافة ،والتي س���ترفع من

ومس���اهمتها ف���ي التنمي���ة الش���املة

ج���ودة الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا الدولة،

والمس���تدامة للدول ،وذل���ك بالتعاون مع

كما تش���مل برامج التوعي���ة تنفيذ ورش

عدد من الجه���ات الحكومي���ة والخاصة،

عمل مبس���طة لفئة الش���باب حول العلوم

حي���ث س���تحتضن منص���ة الهيئ���ة داخل

المتصلة بالفضاء وتأثيرها على مستقبل

المع���رض والخيم���ة المخصص���ة له���ا في

البش���رية ،وتقديم دروس عملية مصممة

المنطقة العام���ة مجموعة من القطاعات

لألطف���ال لش���رح مجموعة م���ن المفاهيم

الرس���مية الت���ي تس���تخدم التطبيق���ات

األساس���ية المتعلق���ة بالفض���اء وعلوم���ه،

الفضائية في أداء مهامها.

وتشجيعهم على االهتمام بهذا القطاع.

البن���وك التجارية ،والتي بلغت قيـمة أس���همه

المتداولة وبكمية قدرها  1.09مليون س���هم،

 % 43.56م���ن القيـم���ة اإلجمالي���ة للت���داول

ج���اءت ش���ركة البحري���ن لالتص���االت (بتلكو)

المتداول���ة  217.87أل���ف دينار ،أي ما نس���بته
وبكمي���ة قدره���ا  682.59أل���ف س���هم ،تـ���م
تنفيذه���ا م���ن خ�ل�ال  18صفق���ة .وج���اء بنك
البحرين الوطني ف���ي المركز األول ،إذ بلغت
ناس خالل لقائه الوفد التجاري األلماني

» »بدوره أشاد الوفد التجاري األلماني بالعالقات السياسية واالقتصادية المتميزة
القائمة بين البحرين وألمانيا ،معربا عن تطلع بالده إلى تنمية وتدعيم مختلف
أوجه التعاون االقتصادي مع البحرين ،كما أبدى الوفد اهتماما واضحا بخلق
عالقات تعاون وشراكة مع البحرين ،وبحث إمكانات وفرص التعاون االقتصادية
واالستثمارية المتوافرة.

قيـمة أسهمه الـمتداولة  180ألف دينار ،أي ما
نس���بته  % 35.99من إجمالي قيمة األس���هم

ت���م تنفيذه���ا م���ن خ�ل�ال  10صفق���ات .ث���م

بقيم���ة قدره���ا  112.23أل���ف دين���ار ،أي م���ا

نس���بته  % 22.44من إجمالـي قيمة األس���هم

المتداولة وبكمية قدرها  435ألف س���هم ،تـم
تنفيذها من خالل  10صفقات.

» »وتم يـوم أمس تداول أسهم 7

المتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا  300أل���ف س���هم،

شركات ،ارتفعت أسعار أسهم

الثاني ،فكان لمجموعة جي اف اتش المالية

أسهم شركتين ،وحافـظت بقية

ت���م تنفيذها من خ�ل�ال  4صفقات .أما المركز
بقيم���ة قدره���ا  141.77أل���ف ديـنـ���ارن أي ما
نس���بته  % 28.35من إجمالـي قيمة األس���هم

شركتين ،في حين انـخفضت أسعار
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الشركات على أسعار إقـفاالتها

السابقة.

تحويل البحريـن لمركـز وقود طائـرات

م��ج��م��ع ال��م��س��ت��ودع��ات س��ي��ف��ت��ت��ح م��ن��ت��ص��ف ال���ع���ام 2019

المحرق  -مجمع مستودعات الوقود

سيس���اهم مجمع مستودعات وقود الطائرات الجديد في مطار البحرين الدولي

 .2030ويتأل����ف المجم����ع م����ن ثالثة

ف���ي ترس���يخ مكانة المملكة كمركز إقليمي بارز لخدم���ات إمداد وقود الطائرات،

مستودعات لوقود الطائرات بسعة

وذلك عند افتتاحه في منتصف العام  .2019وستقوم الشركة المطورة للمجمع،

 10آالف مت����ر مكع����ب ل����كل منه����ا،

شركة مطار البحرين لوقود الطائرات ،بعرض آخر تطورات المشروع وإنجازاته

وتبلغ المساحة اإلجمالية للمشروع

أم���ام المحافل الدولية لصناعة الطيران خالل فعاليات معرض البحرين الدولي

 77أل����ف ق����دم مربع ،ه����ذا باإلضافة
إل����ى المبان����ي المخصصة للتش����غيل

للطيران .2018

واإلدارة ،كما سيتم تزويده بأحدث

كم����ا ستس����لط الض����وء عل����ى مزاياه

الطائرات.

المتع����ددة ،والت����ي تش����مل تس����هيل

وق����ال رئي����س مجلس إدارة ش����ركة

عملي����ات إم����داد وق����ود الطائ����رات

مطار البحرين لوقود الطائرات عبد

والعمليات التش����غيلية ف����ي المطار،

المجيد القصاب“ :عالوة على كونه

وزي����ادة الس����عة التخزيني����ة للوقود

���زءا جوهريً ا من برنامج تحديث
ج� ً

بالمط����ار إل����ى  30أل����ف مت����ر مكعب،

المط����ار ،ف����إن مجم����ع مس����تودعات
ً
أيضا ضمن
وق����ود الطائ����رات يأت����ي

النف����ط والغ����از ف����ي المملك����ة بم����ا

المملك����ة للتعامل مع أعداد أكبر من

الجه����ود الحثيث����ة لتطوي����ر قط����اع

يتفق ورؤية البحري����ن االقتصادية

وهو ما من ش����أنه أن يهيئ منشآت

تقنيات خدمة الطائرات.
» »وتضطلع شركة مطار البحرين
عبدالمجيد القصاب

لوقود الطائرات ،الشركة ذات

الملكية المشتركة بين شركة

مطار البحرين والشركة القابضة

للنفط والغاز ،بمسؤولية إدارة
المجمع وتشغيله.
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24/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -152057
تنازل  -عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���ادة بدرية حبيب علي كاظم بتحويل المحل التجاري التالي إلى
السادة /سلمان محمد احمد رمضان
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد28592-4 :

االسم التجاري :النجمة الساطعة لمواد الخام

نوع النشاط :تجارة/بيع مواد بالستيكية اولية والمطاط وااللياف الصناعية
تجارة/بيع منتجات صناعية ومواد خام أخرى
تجارة/بيع معدات االتصاالت وقطع غيارها
تجارة عامة

العنوان :محل رقم - 26:مبنى ا - 2197طريق 437- :مجمع  704سلماباد

القيد - 69015-1 :التاريخ4/11/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018-156360لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مجوهرات انتوربن دايموند ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها الس���ادة أصحاب ش���ركة مجوهرات انتوربن دايموند ذ.م.م
المس���جلة بموج���ب القيد رق���م  69015-1طالبين تغيير األس���م التجاري
م���ن مجوهرات انتوربن دايموند ذ.م.م إلى ميراج للمجوهرات ذ.م.م،
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد - 32496 :التاريخ 2018/11/5:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

إعالن رقم ( )999لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

السيد  /حسين سعيد محمد المخرق نيابة عن السيد /عبدالرسول عيسى عبدهللا

صال���ح المال���ك ل� تنجيدات اليابان (مؤسس���ة فردية) لكل من الف���روع ()10( )9( )4( )3
والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م  ،32496طالبا تحويل فرع المؤسس���ة الفردية إلى
ف���رع م���ن ف���روع دورو البحري���ن تريدين���ج ذ.م.م س���جل  100316لتصبح الش���ركة

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 - 1عبدالرسول عيسى عبدهللا صالح
AZEEZ PUTHIALAPPATHIL -2

JOSEPH DAVIS ALAPPATT -3
KUNDU KULANGARA JOSEPH SIMON -4
MONA ABDULLA JASIM ALI ABDULAAL -5

23/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية شركة

تسجيل اسم تجاري

سجل تجاري رقم 99113

اعالن رقم () CR2018 -151778

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 :خليل ابراهيم علي احمد النعيمي
االسم التجاري الحالي :قصر النعيمي لخدمة وصيانة تجميل المواقع
االسم التجاري الجديد :قصر النعيمي لعقود السمسرة السلعية

قيد رقم90133-14 :

شركةويب فونتين هولدينغ أس أيه  -فرع لشركة أجنبية
بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركةويب فونتين هولدينغ أس أيه  -فرع لشركة أجنبية المسجلة
عل���ى قي���د رقم  ،99113بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة /مور س���تيفينز  -تضامن مهنية
متخصصة مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة  325من قانون الش���ركات
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون
الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمس���تندات
الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
مور ستيفينز  -تضامن مهنية متخصصة
)+973(39642223
منامة  -مملكة البحرين

القيد - 108925-1 :تاريخ5/11/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة عبر الشرق للنقليات

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

سجل تجاري رقم 1-109180
بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة عبر الش���رق للنقليات ذ.م.م المس���جلة على قيد رقم ،1-109180

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة قصر اوربا للمق���اوالت ذ.م.م
المس���جلة بموجب القيد رقم  108925طالبين تحويل الش���كل القانوني
للش���ركة المذكورة إلى شركة تضامن برأس���مال وقدره  100دينار ،بين
كل من:
 -1علياء عبدهللا علي ابراهيم سلمان
 -2علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين الساد  /السيد مرتضى شبر جعفر القصاب مصفيا للشركة.

به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة  325من قانون الش���ركات
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون

الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمس���تندات

الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

السيد مرتضى شبر جعفر القصاب
)+973(32227775
murtada9@batelco.com.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اعالن رقم ( )58145لسنة 2018

اعالن رقم ( )139353لسنة 2018

شركة ثالثية االبعاد الدولية للتقنية والخدمات ذ.م.م

شركةالباين للحوافز ش.م.ب مقفلة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���يدة  /عص���ام أحمد حس���ن أحمد باعتباره���ا المصفي القانوني لش���ركة ثالثية
االبع���اد الدولي���ة للتقني���ة والخدم���ات ذ.م.م ،والمس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية
محدودة بموجب القيد رقم  ،89816طالبين إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة
تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري ،وذل���ك وفقا ألح���كام قانون
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
السيد جاس���م حسن يوس���ف عبدالعال باعتبارها المصفي القانوني لشركةالباين
للحوافز ش.م.ب مقفلة ،المسجلة كشركة مساهمة بحرينية مقفلة بموجب القيد
رقم  ،74968طالبين إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها
م���ن الس���جل التج���اري ،وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001
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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
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الكويت  -سكاي نيوز عربية

أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس

إيران تتراجع ...وتعترف بتأثير العقوبات
نظام الماللي يدفع ثمن سياساته التخريبية في الشرق األوسط

الوزراء الكويتي ،أنس الصالح،

قرارا بإحالة مدير إدارة هيئة الطرق
إلى التقاعد ،وذلك بعد ساعات من

عواصم ـ وكاالت:

عاصفة مطرية شديدة ،أدت إلى

دخلت إيران مرحلة جديدة من دفع ثمن سياس���يتها التخريبية في الش���رق األوس���ط ،عندما أعادت واش���نطن فرض حزمة ش���ديدة من العقوبات عليها ،لكن النظام

غرق العديد من الطرق الرئيسية

والمنازل والسيارات .ووجهت

الذي يروج لتحدي العقوبات لم يستطع الحفاظ على أفواه مسؤوليه مغلقة ،ليقروا بما حاولوا التستر عليه لفترة طويلة.

انتقادات الذعة لعدد من مسؤولي

ففي تصريح ه����و األول من نوعه ،بعد

الحكومة ،بتهمة التقاعس عن تجهيز

تنفي����ذ الجول����ة الثاني����ة م����ن العقوب����ات

البنية التحتية ،لمواجهة مثل هذه

أش����ار النائب األول لرئيس الجمهورية

العواصف .وتسببت األحوال الجوية

اإليراني����ة ،إس����حاق جهانغي����ري ،أم����س

السيئة في الكويت بتعطيل الدراسة،

الثالث����اء إلى أنه ال يس����تطيع أن يكذب

أمس الثالثاء ،وتعطيل العمل بنظام
العمل الصباحي للخطوط الجوية

الكويتية لفترة مؤقتة.
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ويقول إن العقوبات ليس لها أي تأثير،
���را واضح� ً
���دا أن للعقوب����ات تأثي� ً
مؤك� ً
���ا،
ولك����ن ينبغي ب����ذل الجه����ود لتقليل أثر
هذه العقوبات إلى الحد األدنى ،حسب
تعبيره.
وأش����ار جهانغي����ري إل����ى خط����وات
اتخذته����ا الحكوم����ة اإليرانية للحد من

 200مقبرة جماعية في العراق

تأثي����ر العقوب����ات ،كما أك����د تغيير بعض
السياسات في إيران ،قائالً“ :الحكومة
مضط����رة لتغيي����ر بع����ض السياس����ات.

بغداد ـ اف ب:

وسياس����ات الرقاب����ة الحكومي����ة عل����ى

كش���ف تقرير لألم���م المتحدة أمس الثالثاء عن العث���ور على أكثر من 200

العملة األجنبية والصادرات والواردات

مقب���رة جماعية تض���م نحو  12ألف جث���ة في محافظ���ات عراقية مختلفة

إنم����ا ه����ي بس����بب األوض����اع الحالي����ة

كانت تحت سيطرة داعش.
وذك���ر التقري���ر الص���ادر ع���ن بعث���ة األمم

التقري���ر إل���ى أن المقاب���ر الجماعية توزع

المتح���دة لمس���اعدة الع���راق ومكت���ب

أغلبه���ا ف���ي محافظ���ات نين���وى وكركوك

مكتب مف���وض األمم المتحدة الس���امي

وص�ل�اح الدي���ن (ش���مال بغ���داد) واألنبار

لحق���وق اإلنس���ان أن���ه “وفق���ا للمعلومات

(غرب���ا) .وأق���ام داعش المقاب���ر الجماعية

التي حصلنا عليها من السلطات العراقية

العدي���دة عندما س���يطر عل���ى محافظات

يوج���د  202مقب���رة جماعي���ة ”.وأش���ار

عراقية بين عامي  2014و .2017

إحباط مخطط يستهدف ماكرون
باريس ـ اف ب:

ألقت الس���لطات الفرنس���ية القبض على س���تة أشخاص يش���تبه بتخطيطهم للقيام

للبالد”.
وطل����ب جهانغيري من الناس مس����ايرة
الحكوم����ة في س����ياق كس����ر العقوبات.
وأض����اف“ :يج����ب أال ُنش����عر المواطنين

جهانغي����ري ،إن ب��ل�اده “تمكن����ت م����ن

ً
وردا عل����ى ه����ذه التصريح����ات المبال����غ

صرح����ت قبل أيام بأن فرض العقوبات

تصدي����ر نح����و  2.5ملي����ون برميل نفط

فيه����ا ،انتقد بع����ض المحللي����ن تصريح

س����تكون آثاره الس����لبية “ضئيل����ة” على

للخ����ارج ،خالل األش����هر الماضية” ،وإن

جهانغي����ري ،ح����ول تصدي����ر  2.5مليون
ً
يوميا ،مش����يرين إلى
برمي����ل من النفط

االقتصاد اإليراني ،فيما اعتبر المرش����د

تصدي����ر النفط اإليراني إلى الصفر“ ،لم

أن الع����دد ال����ذي أعلن����ه نائ����ب الرئي����س

اإليراني����ة ،حت����ى مس����اء االثني����ن ،ب����ل

تنجح”.

اإليران����ي ال يتواف����ق م����ع األرق����ام التي

كم����ا ق����ال جهانغي����ري إن ل����دى إي����ران

تعلنه����ا ال����دول المس����توردة للنف����ط

اإليراني نفسه.

اإليراني .ولم يكن إس����حاق جهانغيري

مع طلبة المدارس والجامعات،

ليست جديدة وأنها موجودة منذ

بالخوف”.
الالف����ت ف����ي مث����ل ه����ذه التصريح����ات
ً
اختالفا
الجدي����دة الي����وم ،أنها تختل����ف

ق���ال مص���در مس���ؤول مطل���ع عل���ى
التحقيق���ات إن ه���ؤالء األش���خاص

م���ن فرنس���ا ه���ي إيزي���ر جن���وب ش���رقي

وضعوا خط���ة “غير دقيق���ة وفضفاضة”

لي���ون وم���وزل على الح���دود م���ع ألمانيا

لتحقي���ق هدفه���م .وقال���ت قن���اة (ب���ي.

ولوكس���مبورج وإيل-ايه-في�ل�ان ف���ي

إف.إم) التلفزيونية الفرنس���ية إن الستة

الش���مال الش���رقي قرب مدينة رين .ولم

أعض���اء ف���ي اليمين المتط���رف ولكن لم

تتضح على الف���ور الصلة بين المعتقلين

يتسن التأكد من ذلك بشكل مستقل.

أو كيف كانوا يتصلون ببعضهم البعض.

سياس����ة الواليات المتح����دة بتخفيض

تام� ً
���ا مع مجم����ل تصريح����ات الحكومة

م����ع تصريح����ات النائ����ب األول للرئيس

اإليران����ي ،عل����ي خامنئ����ي ،أن الواليات
المتح����دة ه����ي المهزوم����ة ف����ي تح����دي
ً
عاما.
إيران منذ 40
» »وأضاف المرشد خامنئي في لقاء

ً
وتحديدا
فمن����ذ نح����و أس����بوع واح����د،

احتياطي����ات غير مس����بوقة م����ن العملة
الصعب����ة ،مبين� ً
���ا أن ب��ل�اده لديه����ا 100

ه����و المس����ؤول اإليراني الوحي����د الذي

ملي����ار دوالر م����ن احتياطي����ات النق����د

ص����درت عنه مث����ل ه����ذه التصريحات،

أن العقوبات األميركية ضد إيران

ي����وم  28أكتوبر الماضي ،قال إس����حاق

األجنبي.

إذ كان����ت وزارة الخارجية اإليرانية قد

ثورة .1979

“بعمل عنيف” تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتم تنفيذ االعتقاالت في ثالث مناطق

ماليين اإليرانيين يعيشون تحت خط الفقر

كل الملتفين ضمن قائمة العقوبات
» »قال نائب قم في البرلمان اإليراني ،أحمد أمير آبادي ،أمس الثالثاء ،إن العقوبات األميركية الحالية شملت جميع األشخاص والمؤسسات التي كانت تساعد
إيران في االلتفاف على العقوبات السابقة .وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر“ :جميع األشخاص والمؤسسات الذين كانوا ينشطون في االلتفاف على
العقوبات السابقة ،شملتهم العقوبات الحالية” .وتابع متسائالً“ :من أوصل تلك المعلومات إلى العدو؟” .إلى ذلك ،طالب النائب اإليراني األجهزة األمنية
واالستخباراتية بمتابعة الموضوع* .يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات األميركية على طهران التي دخلت حيز التنفيذ االثنين ،تطال  3قطاعات حيوية
بالنسبة لطهران ،وهي النفط والبنوك والنقل ،إضافة إلى  700من الشخصيات والكيانات المختلفة .كما تهدف اإلدارة األميركية إلى الوصول تدريجي ًا
بصادرات النفط اإليراني إلى المستوى صفر.

السيسي :سنتحرك عند أي تهديد ألمن الخليج األردن وعمان مع إعادة مفاوضات السالم

الكنيست االس��رائيلي يبحث قانون “إعدام الفلسطينيين”

أكد وقوف ب�لاده مع دول المنطقة في مواجهة التحديات

القاهرة ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

أك���د الرئي���س المص���ري عبدالفت���اح السيس���ي أن مصر تقف م���ع دول الخليج لمواجه���ة أي تحديات ،وإذا تع���رض أمن الخليج لتهديد مباش���ر

أكد العاهل األردني ،الملك عبد هللا الثاني ،ووزير الخارجية العماني ،يوسف بن علوي ،أمس الثالثاء ،على أهمية إعادة إطالق مفاوضات سالم

“سنتحرك لمؤازرة أشقائنا هناك” .وقال السيسي خالل حديثه لوسائل اإلعالم األجنبية على هامش منتدى شباب العالم ،امس الثالثاء ،إن

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

مصر تريد استقرار دول المنطقة ،بما فيها دولة قطر ،من أجل تالفي ضياع دول أخرى.

وأك���د الجانب���ان األردن���ي والعمان���ي ،عل���ى
ض���رورة إع���ادة إطالق مفاوضات الس�ل�ام بين

وأض���اف ”إنن���ا بجان���ب أش���قائنا ف���ي الخليج

الفلسطينيين واإلسرائيليين ،على أساس حل

قلب���ا وقالب���ا ،وإذا تعرض أم���ن الخليج للخطر

الدولتين ومبادرة السالم العربية ،وبما يفضي

وتهديد مباش���ر من جانب أي أحد ،فإن شعب

إلى إقامة الدولة الفلس���طينية المس���تقلة على

مص���ر قب���ل قيادت���ه ل���ن يقب���ل بذلك وس���وف

خط���وط الراب���ع م���ن يوني���و  1967وعاصمته���ا

تتحرك قواته لحماية أشقائه“.

الق���دس الش���رقية ،بحس���ب بي���ان ص���ادر ع���ن

وأش���ار الرئيس المصري إلى أن هناك مش���كلة

الدي���وان الملكي األردني .جاء ذلك في أعقاب

ف���ي إعادة إعمار الدول التي توجد بها أزمات

مباحث���ات أجره���ا العاه���ل األردني ،م���ع الوزير

ف���ي المنطق���ة ،وخاصة ف���ي س���ورية واليمن،

العمان���ي ،ال���ذي س���لمه رس���الة م���ن الس���لطان

موضح���ا أن العناص���ر اإلرهابي���ة في س���ورية

قابوس بن سعيد .قال البيان ،أن اللقاء تطرق

سوف تتحرك إلى المناطق الهشة وكذلك في

إل���ى األزم���ات التي تم���ر بها المنطقة ،بحس���ب

الس���احل والصحراء .ونوه الرئيس السيس���ي
بأن م���ن الضروري رفعا جزئيا لحظر الس�ل�اح

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

والمع���دات للجي���ش الليب���ي ليس���تطيع القيام
ب���دوره ف���ي حفظ األم���ن واالس���تقرار بالبالد،

“ندع���م الجي���ش الوطن���ي الليب���ي باعتب���اره

عل���ى توحي���د جه���ود المؤسس���ة العس���كرية

خاص���ة أن لدى ليبيا ح���دودا مع مصر ،وقال:

المس���ؤول عن حف���ظ األم���ن ،وإن مصر تعمل

الليبية للتعامل مع التهديدات الحالية”.

م���ا ذك���رت الوكال���ة األردني���ة بت���را .م���ن جاب���ن

العاهل األردني مستقبال بن علوي

آخر ،أعل���ن وزير الدفاع اإلس���رائيلي ،أفيغدور
ليبرمان ،أمس ،أن الكنيس���ت س���يجدد النقاش

الحك���م باإلعدام على فلس���طينيين من منفذي

ف���ي تغري���دة ل���ه عل���ى موق���ع تويت���ر“ :بع���د 3

األس���بوع المقبل ،بشأن مش���روع قانون يسهل

هجمات ضد أهداف إسرائيلية .وقال ليبرمان

سنوات من الصراع الحاد.

الجزائر تفرج عن  5جنراالت

خروج بريطانيا شبه مكتمل

الكونغرس محور االنتخابات النصفية

الجزائر ـ أ ف ب:

لندن ـ رويترز

واشنطن ـ وكاالت

أفرجت محكمة االستئناف العسكرية بالجزائر ،عن خمسة جنراالت جزائريين ،تم

تعتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن االتفاق الذي ستخرج بريطانيا

ستحدد االنتخابات األميركية ميزان القوى في الكونغرس وتشكل مستقبل رئاسة

توقيفه����م منتصف أكتوبر لش����بهات فس����اد مفترض ،وقررت وضعه����م تحت الرقابة

بمقتضاه من االتحاد األوروبي قارب على االنتهاء.

دونال���د ترام���ب ،بع���د حملة دعاي���ة انقس���مت فيها اآلراء ،وش���هدت خالفات بش���أن

القضائية ،بحسب ما ذكرت عدة صحف أمس الثالثاء.
وغ����ادر الجن����راالت ،س����جن البلي����دة

التعليمات العامة للجيش” حول “تبديد”

العس����كري ،حي����ث كان����وا ره����ن الحب����س

أموال عامة و”سوء تسيير”.

منذ  14أكتوب����ر ،إثر مثولهم أمام قاضي

وبي����ن المقالي����ن اآلخري����ن ق����ادة القوات

التحقي����ق ف����ي المحكم����ة العس����كرية،

البري����ة والجوية ،وقوات الدفاع الجوي،

بحس����ب م����ا ذك����رت وس����ائل إع��ل�ام

عن اإلقليم وقائد اإلدارة المركزية ألمن

جزائرية .وحس����ب فرانس برس ،تستند

الجيش والمفتش العام للجيش.

وس����ائل اإلع��ل�ام إل����ى مص����ادر مجهول����ة،
ت����ارة قضائي����ة وت����ارة أخ����رى “مص����ادر
مقرب����ة من الملف” .ولم تتحدث وس����ائل
اإلع��ل�ام الحكومي����ة أم����س الثالث����اء عن
خبر اإلفراج ،كما لم تتحدث في السابق
ع����ن توقيفه����م .وكان����ت مص����ادر أمني����ة،
فضلت عدم االفصاح عن هويتها ،أكدت
لوكال����ة فران����س ب����رس منتص����ف أكتوب����ر
حب����س الجن����راالت .وقال أح����د المصادر،
إن الجن����راالت “متهمون بش����بهة مخالفة

» »وكانت إقالة كبار قادة الجيش الذي
اعتبر طويال “صانع الملوك” في
الجزائر ،أثارت العديد من األسئلة قبل
ثمانية أشهر من االنتخابات الرئاسية
في  ،2019خصوصا مع
شكوك تحوم بشأن
ترشح الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة
( 81عاما) لوالية
خامسة.

وقال���ت رئيس���ة ال���وزراء البريطاني���ة إنه���ا

يقض���ي بانس���حاب بريطانيا بش���كل منفرد

العنصرية والمهاجرين وغيرها من القضايا.

واثق���ة م���ن إيج���اد ح���ل بش���أن إيرلن���دا

الحقا م���ن االتفاق ،مضيفا أن ماي طرحت

الش���مالية الت���ي تعد حاليا النقطة الش���ائكة

“إمكاني���ة وج���ود آلي���ة مراجع���ة لش���بكة

وس���تكون أول انتخاب���ات عل���ى مس���توى

التجدي���د النصفي للكونغ���رس ،التي تتركز

للخروج بحلول الموعد المقرر في مارس.

األم���ان” .وتعث���رت مفاوض���ات بريكس���ت

البالد منذ فوز ترامب بالرئاس���ة عام 2016

عل���ى س���باقات تنافس���ية من أقصى ش���رق

وأف���اد بي���ان ص���ادر ع���ن مكت���ب رئيس���ة

بسبب االختالف حول كيفية تفادي وضع

بمثاب���ة اس���تفتاء على الرئي���س الجمهوري

البالد إلى أقصى غربها تش���ير استطالعات

ال���وزراء بأنه���ا تعتق���د بأنه ت���م االنتهاء من

نق���اط تفتيش على الح���دود اإليرلندية مع

 % 95م���ن اتف���اق الخ���روج ،وذل���ك ف���ي

مغادرة بريطانيا االتحاد الجمركي لالتحاد

أعق���اب اجتم���اع مع المستش���ار النمس���اوي

األوروبي ،والس���وق االوروبية المش���تركة،

سيباس���تيان كورت���س .وناقش���ت تيري���زا

عن���د خروجه���ا م���ن االتح���اد ف���ي م���ارس

م���اي م���ع رئي���س الحكوم���ة اإليرلندية ليو

.2019

االقتراع .وقال ترامب ألنصاره ،في فورت

» »هذا واتفق الطرفان على “شبكة أمان”
أو اتفاق ضمانات
“باكستوب” لتجنب
نقاط التفتيش إلى
حين التوصل إلى
اتفاق تجاري أشمل
يحل األزمة.

وي���ن بوالي���ة إنديان���ا ف���ي واحد م���ن ثالثة

ف���ارادكار “إمكاني���ة إيج���اد آلي���ة مراجع���ة
التف���اق ش���بكة األم���ان” “باكس���توب” ،التي
يقترحه���ا االتح���اد األوروب���ي والتي تهدف
إلبق���اء الح���دود مفتوح���ة بي���ن إيرلن���دا
الش���مالية وجمهوري���ة إيرلن���دا .وبحس���ب
بي���ان أص���دره مكتب���ه ،أش���ار ف���ارادكار إلى
أنه س���يدرس الفكرة لكنه رفض أي اقتراح

الذي أثار حالة اس���تقطاب في البالد وعلى
سياس���اته المتش���ددة ،كما س���تمثل اختبارا
لم���دى ق���درة الديمقراطيي���ن عل���ى تحويل
طاق���ة المعارض���ة الليبرالي���ة المناهض���ة
لترام���ب إل���ى ف���وز م���ن خ�ل�ال صنادي���ق

لق���اءات ش���عبية لتش���جيع الناخبي���ن عل���ى
المش���اركة“ :كل ما حققناه معرض للخطر”.
ويج���ري التناف���س عل���ى جمي���ع مقاع���د
مجلس النواب وعددها  435مقعدا ،وعلى
 35م���ن مقاع���د مجلس الش���يوخ وعلى 36
من مناصب ح���كام الواليات في انتخابات

ال���رأي إلى أنها يمكن أن تحس���م في أي من
االتجاهين.
» »وترجح التوقعات حصول

الديمقراطيين على  23مقعدا إضافيا
على األقل يحتاجونها لتحقيق

األغلبية ،التي ستمكنهم من عرقلة
جدول أعمال ترامب

التشريعي والتحقيق
في تصرفات إدارته.

ويهدد الديمقراطيون
كذلك باستعادة

مناصب الحكام في

عدة واليات.

Osama.almajed@albiladpress.com
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أسامة الماجد

م���ا أكثر الش���عارات التي يطرحها المرش���حون للمجلس النياب���ي والبلدي،

الترش���ح للمجل���س البلدي وهي كالش���جر الذي ال يحمل ثم���را ،ال خبرة وال

وه���ي إن كان���ت بش���رى ت���زف إل���ى المواطنين جميع���ا ،فإنها أيض���ا تحمل

دراي���ة وانعدام المعرفة بمهمات وأساس���يات العمل البلدي ،فالعمل البلدي

مس���ؤولية أخالقي���ة وروحية وتضع المرش���ح في اختب���ار حقيقي بعد أن
يحالفه الحظ وينجح ،والخوف كل الخوف تكرار سيناريو مجلس ،2014
الذي افتقد التعاون والتفاهم وكثرت به األعمال “الالصفية” والمشاحنات
واس���تعراض العضالت والبعد عن الصدق واإلخالص “عند البعض طبعا”،
من البديهي أن االنتصار ال يكون صحيحا وحقيقيا وجديرا بهذه التسمية
إال إذا تحق���ق في���ه للمنتص���ر ما كان يصب���و إليه ،وبديهي كذل���ك أن قيمة
ه���ذا االنتص���ار تزداد وتتضاعف كلما حصل بتضحي���ات ممكنة ،فهل يعي
المرش���حون الذين غطت ش���عاراتهم مس���افات الطريق تلك الحقيقة وأن
المواط���ن ينظر إليهم خصوص���ا أنه اعتاد على هذه المش���اهد التي تتكرر
أمامه وتعاد كل أربع س���نوات ،نفس السيناريو مع تغيير بسيط في بعض
الحركات والمواقف.
س���أكون صادق���ا كعادت���ي عندم���ا أتحدث ع���ن “البلديي���ن” ،فهناك أس���ماء
ف���ي بع���ض الدوائ���ر بالمحافظة الجنوبية ال أعرف كيف س���محت لنفس���ها

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

وكم���ا تحدثن���ا مرارا أص���ول ومفاتيح تؤدي إل���ى التأثير المباش���ر وهذا ال
يمكن تحقيقه إال بوجود مرشح صاحب خبرة ودراية يعرف كيف يحقق
مكاس���ب حقيقية للمواطن ،وليس أي ش���خص يتصور أن المس���ألة بمثابة
برامج دراس���ية أو تحفيظ الطالب أس���ماء األش���ياء أو مش���اهدة تجارب
فيزيائي���ة أو كيميائي���ة ...فهن���اك مرش���حون أعرفهم ش���خصيا ال يعرفون
الجم���ع من الضرب ،ويعيش���ون على التوجيهات العامة واإلرش���ادات ولم
يس���معوا قط عن كلم���ات مثل “صالحيات تش���ريعية ورقابي���ة” أو “الئحة
تنفيذية” ،فالعمل البلدي بالنسبة لهم طرق ومنتزهات وإنارة.

األربعاء

 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440

للتواصل17111483 :

» »ربما يكون هذا األمر من مساوئ الديمقراطية وما إلى ذلك من

مفاهيم فرضتها ،الجميع يريد خدمة البحرين ولكننا ال نريد تكرار

التجارب الفاشلة ،ومن يشعر أنه خارج المساهمة في دعم العمل
البلدي لماذا يترشح من األساس.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

غياب الشفافية
اس���تكماالً لمسلس���ل اإلحب���اط والضبابي���ة والقلق الذي ع���اش على وقع���ه البحرينيون في
الس���نوات األخيرة ،قررت ش���ركة طي���ران الخليج إعطاء مجتمعنا المنه���ك “هزة” جديدة،
وذلك عبر توجيه خطابات لتس���ريح عش���رات الموظفين الذين وجدوا أنفسهم وعوائلهم
ب�ل�ا دخل ومن دون س���ابق إنذار ،خطوة جريئ���ة حتى إن تراجعت “الناقل���ة الوطنية” عن
قرارها تحت وطأة الضغوط المجتمعية والنقابية.
وكمهتمة بالش���أن العام ،شكل الخبر صدمة لي وللكثيرين ،فحبر قرار منح هذه المؤسسة
دعم���ا جدي���دا بمقدار  60مليون دينار من الميزانية العامة للدولة ( )2018 2017-لم يجف
بعد ،فلماذا نساند كيانا تجاريا واقتصاديا يتقلص فيه دور البحرينيين؟
وتزامن���ا م���ع الخط���وة المؤس���فة ،س���أذكر المهتمين والمس���ؤولين المتحمس���ين الس���تمرار
دعم طيران الخليج وعموم ش���عبنا بأن حجم المبالغ المقدمة إلى هذه الش���ركة في إطار
مساندتها يقترب اليوم من حاجز المليار دينار وذلك في فترة  11عاما فقط ( 936مليونا
ً
مؤخرا).
في  9أعوام ،و 60مليون
أس���ئلة قف���زت إل���ى ذهني مباش���رة مع تأكي���د أنباء فص���ل البحرينيين ،وجميعه���ا مرتبطة
بغي���اب الش���فافية لدى الش���ركة رغم ما تحظى ب���ه من دعم حكومي ،ف���ـ “الناقلة الوطنية”
ل���م تعل���ن عن حجم خس���ائرها ع���ن العام المنص���رم ( )2017لغاي���ة اآلن ونح���ن نقترب من
ختام ( ،)2018لماذا تخفي الش���ركة حجم خس���ائرها؟ هل أخفق الرئيس التنفيذي “الخبير
الجديد” في االستمرار بتقليص الخسائر كما هو مأمول؟

ولض���رورة اكتم���ال الص���ورة ،س���أذكرُ الق���ارئ الكريم ب���أن تمويل خس���ائر طي���ران الخليج

المس���تمرة وعوض���ا عن أن يتم عبر الش���ركة األم المس���ؤولة عن إدارتها (ش���ركة ممتلكات
القابض���ة) ،فإن���ه يؤخ���ذ م���ن الميزاني���ة العامة للدول���ة وه���ي الموازنة المخصص���ة لتقديم
ahmedjuma44@yahoo.com

الخدمات للناس أو تقديم الدعم المباشر لهم (عالوة الغالء والسكن وغيرها).
ه���ذه الحقيقة تعيدنا إل���ى المبررات التي دفعت اللجنة المالي���ة واالقتصادية في مجلس
الن���واب إل���ى حث المنتخبين على الموافقة على طلب الدعم األخير للش���ركة ،والذي برره
رئيس اللجنة بـ “ظروف تجارية وإنسانية”.

معجزات الديمقراطية!

» »هل استوعب الرئيس التنفيذي الجديد لطيران الخليج كريشمير
كوتشكو السياق االجتماعي واإلنساني الذي تعمل في إطاره
“الناقلة الوطنية” بعد العاصفة األخيرة؟ أم سيعاني موظفو
الشركة من ضغوط وأزمات جديدة لدفعهم نحو مغادرتها؟.

أحمد جمعة

عناوين وش���عارات أغلب المترش���حين كأنها تخاطب جماهي���ر كوكب خيالي في

يصرحون باإلذاعة والصحف عن برامج وشعارات تفوق برامج المترشحين و”ما

سلسلة أفالم خيالية دأبت هوليوود على إنتاجها ،وتحكي سيطرة كائنات غريبة

في أحد أحس���ن من أحد” ،فمادام الكل يس���عى لكس���ب ود هذا الش���عب والبعض
يس���عى لمغازل���ة الحكوم���ة والبع���ض ال يع���رف أي���ن وضع���ه هللا ،فال���كل بمهرجان

على البش���ر وقيامهم بإدارة ش���ؤون األرض نيابة عن البشر ،هذا ما شعرت به وأنا
ً
ً
مالذا لبعض
يوميا بقراءة تلك الشعارات وهي تزيد وتتضاعف وأضحت
أتسلى

والعنوان الرئيسي البحرين تستحق.

المواطنين الذين استعاضوا عن كربهم وضغط الدم وارتفاع السكر لديهم بمتابعة

نعم البحرين تس���تحق ولكن ليس ما يفعل بها اليوم البعض ،والبحرين تس���تحق

تلك الش���عارات والبرامج التي ساقها هؤالء المترش���حون ،وبلغ بهم األمر صناعة

ولكن أن يكون هناك من قلبه عليها وليس على الجاه والمركز والمصلحة الذاتية،

المعج���زات للبحري���ن ،ما يجعلك تتس���اءل ما حاجتنا لمجل���س النواب والمجالس

البحري���ن تس���تحق األم���ن واالس���تقرار ،البحري���ن تس���تحق رجاال أكفاء وش���رفاء

البلدية ومجلس الش���ورى طالما أن هذه المعجزات س���تتحقق من خالل برامجهم
االنتخابية ،فما على الحكومة س���وى اس���تالف هذه البرامج وتطبيقها وس���تصبح
البحرين بغمضة عين تتحدى سويسرا والنرويج والسويد في البذخ.
ليس من طبعي الس���خرية من اآلخرين ،وليس هدفي الس���خرية بالطبع ،فأنا من
أش���د المتزمتين بالحفاظ على كبرياء هذا الوطن ومكانته مهما كانت محدودية
إمكانيات���ه ،فقد كان هذا الوطن مركز الش���رق األوس���ط ب���كل المجاالت وباإلمكان
أن يع���ود لم���ا كان علي���ه ،لك���ن ليس بمث���ل هذه البرامج والش���عارات الت���ي يرفعها
المترش���حون ،وما يزيد الس���خرية أن بعض أعضاء الش���ورى فيما يبدو غاروا من
تصريح���ات الن���واب الحاليين والمترش���حين وربما رغبة في التجدي���د لهم عادوا

hudahazeem
@yahoo.com

يمتلك���ون خب���رة وتجربة وس���جال حافال بالعطاء ال س���جال حافال بال���كالم الفارغ
والش���عارات والبرام���ج الخيالي���ة الموجه���ة لكوك���ب غي���ر األرض ،البحري���ن الت���ي
كان���ت ومازال���ت الجبهة األمامي���ة بالمنطقة في التصدي لإلرهاب ولوالها لس���قط
الجمي���ع ،ه���ذه الجزي���رة الت���ي حماها الش���رفاء ومعهم الش���قيقة الكب���رى المملكة
العربية الس���عودية تس���تحق رجاال كالذين بنوها منذ عقود وليس كالذين يسعون

هدى هزيم

المتصاصها وشفط خيراتها باسم الديمقراطية.

» »تنويرة:

الباعة الجائلون ...أمام المدارس

كم مرة احتضنت الشيطان وأنت تظنه مالكا.

م���ا نش���رته الزميل���ة “الوط���ن” ي���وم الجمعة  2نوفمب���ر  ،2018بش���أن الباع���ة الجائلين أمام
المدارس ،وما تش���كله مبيعاتهم من خطورة على صحة أبنائنا ،مش���كلة تحتاج إلى وقفة
ج���ادة م���ن الجهات المختصة ،فالمس���ألة تحتاج إلى تنظيم ورقابة وإش���راف من الجهات
المس���ؤولة ،بم���ا يضمن توفر بائعي���ن ملتزمين بش���روط النظافة وج���ودة األطعمة ،نقترح
sm.adnan56 @hotmail.com

إتاح���ة الف���رص لألس���ر المنتجة وأصحاب المش���اريع الصغي���رة لتوفير الوجب���ات الصحية
بالمقاصف المدرس���ية أوقات الفس���حة واالنصراف من المدارس ،من خالل التنس���يق بين
الوزارات المعنية وإخضاع الجميع للرقابة ومعايير الجودة.
أخصائيو التغذية حذروا من العالقة الوثيقة بين األمراض الخطيرة والمعدية ومأكوالت
الباع���ة الجائلين ،ألس���باب ع���دة منها طريق���ة حفظ وإع���داد األطعمة وتعرضه���ا لمختلف

ال شيء خارج النقد!

د .زهرة حرم

ربما س���معتم هذا التعبير “ َن ْ
ـقد الدجاج” من أحد كبار الس���ن ،وهو يتحدث عن

أي تنقية وتصفية وتحليل ،سابقة لحركة الفم أو القلم!

طبيع���ة الدج���اج في التق���اط الحبوب وأكله���ا ،فيقول :إن الدج���اج ينقد؛ وهو

فيميزه���ا قبل أن يأكلها؛ فكيف بنا نحن البش���ر؟ لماذا
الدج���اج ينق���د الحبوب؛
ّ

ّ
الغث من الس���ليم؛ أي
ميز
ويرم���ي الفاس���د منها ،وكأنه بطبيعت���ه الفطرية؛ قد ّ

ً
أوس���اخا في س���لة مهمالت بكل ثقة وال مباالة؛
مس���مومً ا؛ في عجلة من يرمي

ُ
تعبي���ر فصيح ج ً
الس���ليم من الحبوب،
الدجاج
دا؛ فاألصل في النقد أن يلتقط
َ

ْ
مالت إليه نفسه ،أو طابت له معدته!
الصالح من الطالح؛ فاختار ما

نعاج���ل اآلخري���ن بانتق���ادات أو نق���د م���ن دون تميي���ز وفحص؛ فنرم���ي كالمً ا
واألمر ّ
شتان! نعم؛ كلنا لديه قدرة على النقد؛ غير أن هذا النقد حصيلة تربية،

فكيف بنا نحن البش���ر ،ممن حبانا هللا زينة العقل!؟ إننا في الواقع مش���غولون

َ
نش���أت عليه؛ فكيف
كلمة ناقدة هي عُ صارة ما
وثقاف���ة ،وفك���ر ،وأخالق ،فكل
ٍ

بالنقد؛ ليال ونهارً ا! فكيف إذا وقفنا عند قضية أو مسألة معينة!؟ كلنا يتحول
َ
الجنة – إذا أراد –
والتجارب واألشياء
الناس
إلى ناقد؛ يُ حلل ويفس���ر ،يُ دخل
َ
َ

ستترجم هذه النشأة لآلخرين!؟

ويرميهم جميعً ا أس���فل الس���افلين؛ إذا بغض أو دخل في خصومة! وكما نقول

صائبا ُم ً
حقا في نقدك؛ غير أن أس���لوب ط���رح هذا النقد؛ قد يكون
ربم���ا تكون
ً
ُم ّ
ً
نف���رً اُ ،
بأمر أو
تؤمن
وق���د
ورائه!؟
من
ستكس���ب
فماذا
ا؛
وهجومي
ا،
س���تفز
وم
ً
ٍ

ب وقول ..وابغض وقول)!
بالعامية (حِ ْ

شخص؛ ُ
فتسرف في المديح ،وتبالغ في القول؛ فماذا ستجني؟!
ٍ

من حق اإلنسان أن يكون له رأي؛ فيطرحه ويعبر عنه؛ أي ينتقد ما يراه قابال
للنقد؛ استحس���ا ًنا أو اس���تهجا ًنا؛ أي بالقبول أو عدمه لما يعترضه من مس���ائل

» »هذه الحياة مليئة بكثير من أسباب النقد واالنتقادات ،وال شيء خارج

أو قضاي���ا حياتية .بل؛ من الواجب عليه أن يش���ارك بالنقد ،بوصفه ش���خصية

وتوجهت إليه األنظار بشكل
ْ
أخذ حيّزًا ومساحة كبيرة من هذا النقد،

رمي
اعتباري���ةُ ،مجتمعي���ة ،فاعلة ف���ي بيئتها ومجتمعه���ا! ولكن!! لي���س النقد
َ
ُ
ن
وإ
(تجويدية)
معناه التود َد المبالغ فيه ،إنه عملية
س���هام الكراهيات ،وليس
ِ ْ
سمُّ وه (إدارة الجودة)؛ فهو عملية تنقيح ،يخضع لمعالجات في الدماغ،
أردتم َ

إطار النقد ،ال شيء مطلقً ا ،لذلك؛ كلما كان الموضوع المطروح عامًّ ا؛

طبيعي ،وال عجب في ذلك! العجب – كل العجب – أن تتوجه بنقدك

إن لآلخرين أعينًا وآذانًا
لآلخرين ،وتنسى نفسك! فكما أن لك عيونًا ترى؛ ّ
وأفواها! وكما تدين تُدان!.
ً

مصادر التلوث.
ننص���ح بتش���جيع األبن���اء عل���ى أخ���ذ وجباته���م المدرس���ية م���ن البي���ت ،لك���ن نش���ر الوعي
والسلوكيات الصحية في إعداد واختيار وتناول األطعمة الصحية ،يجب أن يكون ضمن
ً
ً
ذاتيا لدى
وعيا
المناه���ج والمق���ررات العملية بمختلف المراحل الدراس���ية ،وهو ما يخل���ق
الطالب ،ويعزز شعوره بالمسؤولية تجاه صحته البدنية والحفاظ على وزنه المثالي.
انتش���ار مطاع���م الوجب���ات الس���ريعة والنوعي���ة الرديئ���ة لألطعم���ة المباعة ف���ي المدارس
ومختل���ف األماك���ن العامة ،يش���كل جانبا رئيس���يا من المش���كلة ،ناهيك ع���ن ضعف الوعي
الصحي لدى األمهات والبعض لديه وعي دون التزام.
المشكلة متشعبة ومترابطة ،مجتمعنا يعاني من انتشار السمنة وأنماط حياة غير صحية
ً
مؤس���فا وله تبعات
بي���ن الصغ���ار والكب���ار ،واألرقام في تزايد وبأعم���ار مبكرة ،الوضع بات
ً
ً
ً
ً
سلبا على
واجتماعيا ،وهذا األمر مكلف ويؤثر
واقتصاديا
صحيا
سلبية وتأثيرات خطيرة

ميزانية الفرد واألسرة والدولة ،والمطلوب جهود تعليمية وتوعوية في البيت والمدارس
وجميع األماكن العامة والس���ياحية والخدماتية ،هي ثقافة يجب أن يتش���ربها أبناؤنا في
كل مكان وفي عمر مبكر ،فتتحول إلى قناعة وأسلوب حياة صحية.
الثقاف���ة الصحي���ة ف���ي الوس���ط الطالبي مس���ؤولية مش���تركة تبدأ م���ن البيت والمدرس���ة
ً
صحيا.
ويتحمل جزءا كبيرا منها المسؤولون ،وذلك جدير بصنع أفراد ومجتمع واع
» »علينا االعتراف بغياب أدوار رئيسية ومؤثرة في أنماط الحياة
الصحية كالدور الرقابي والقانوني والتوعوي.

بطولة التنس
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انطلقت منافس���ات بطولة االتحاد
البحرين���ي للتن���س للبراع���م تحت

س��ل��م��ان رم���ض���ان ق����اد ال���ت���دري���ب األول ف���ي مصر

 8و 10و 12س���نة ،الت���ي تق���ام
منافس���اتها عل���ى مالع���ب االتحاد
بمق���ره بجامعة بوليتكنك البحرين
بمدينة عيس���ى ،وذلك ف���ي الفترة
من  5وتس���تمر حتى  10من ش���هر
نوفمب���ر القادم ،بمش���اركة أكثر من
العبا والعبة من الفئات السنية
30
ً
الثالث.
» »وستتيح البطولة انتقاء أفضل

العناصر من المشاركين لضمها
لصفوف المنتخب.

األربعاء

 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440

أحمر السلة لدى وصوله إلى القاهرة أمس
القاهرة  -حسين الدرازي ..تصوير  -أحمد المحاري

اتحاد الكرة يحتضن “الـ ”CMS

ب���دأ منتخبن���ا الوطن���ي األول لكرة الس���لة يوم أمس الثالثاء تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة اس���تعدا ًد للمش���اركة في بطولة المنتخب���ات العربية الـ 23والتي
س���تنطلق اليوم على مجمع الصاالت باس���تاد القاهرة الدولي ،وتس���تمر حتى يوم الـ 17من نوفمبر الحالي ،وبمش���اركة خمس منتخبات عربية هي مصر المستضيف،
ً
سابقا ،وستكون
البحرين ،السعودية ،اإلمارات والجزائر ،فيما فاجئت المغرب الجميع أمس بإعالن عدم مشاركتها في البطولة ،رغم أنها كانت قد أكدت مشاركتها
ً
غدا الخميس عند الثامنة بتوقيت البحرين أمام المنتخب السعودي الشقيق.
المباراة األولى لمنتخبنا
وكان���ت بعث���ة أحم���ر الس���لة ق���د وصل���ت

ً
مباش���رة ف���ور وصوله
وتوج���ه المنتخ���ب

 6بتوقي���ت البحري���ن ،والمب���اراة األخي���رة

ظه���ر األمس إل���ى القاه���رة بوفد يترأس���ه

إل���ى مقر إقام���ة الوفود في فن���دق توليب

في ال���دور التمهيدي س���تكون يوم الثالثاء

عض���و مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي

النرجس بمنطقة التجمع الخامس ،وبعدها

لكرة الس���لة ،رئيس لجنة المس���ابقات سيد

خاض في الفترة المسائية التدريب األول

 13نوفمبر مع اإلمارات الس���اعة السادس���ة
ً
أيضا.

اإلدارة عزيز الكوهجي ،والجهازين الفني

على األراض���ي المصرية ،وكان على صالة

وت���رأس االجتم���اع الفن���ي ،رئي���س االتحاد

البطولة ،وركز فيه المدرب سلمان رمضان

المص���ري ،نائ���ب رئي���س االتح���اد العرب���ي

غس���ان قارون���ي ،اإلداري موس���ى جعف���ر،

عل���ى بعض األم���ور التكتيكية قبل خوض
ً
ش���رحا لبع���ض
المباري���ات ،إذ كان هنال���ك

مج���دي أبوفريخ���ة ومدي���ر البطول���ة عالء
زه���ران ،وأمين عام االتحاد العربي عبدهللا

 ،))managemet system CMSوذل���ك خ�ل�ال يوم���ي اإلثني���ن والثلث���اء

المدرب ريان المحمود ،اإلحصائي محمود

الخطط ،فيما سيكون التدريب الثاني في

ش���لبي ،وتم شرح نظام البطولة الذي ينص

أحمد حم���زة ،اختصاصي العالج الطبيعي

األراضي المصرية ظهر اليوم األربعاء.

عل���ى خ���وض المنتخبات المباري���ات بنظام

الموافقين  5و 6نوفمبر الجاري.

مارك���و نيك���والس ،والوف���د اإلعالم���ي

االجتماع الفني

ال���دوري م���ن دور واح���د ،عل���ى أن يتأه���ل

أن���ور ش���رف وتض���م كذلك عض���و مجلس
جانب من ورشة العمل

واإلداري والمك���ون م���ن :مدي���ر المنتخ���ب

اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

احتض���ن مق���ر االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم ورش���ة عم���ل نظ���ام إدارة

مدرب المنتخب س���لمان رمضان ،مس���اعد

المس���ابقات المعتم���د م���ن االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم Competition

وحاض���ر ف���ي الورش���ة “دانيي���ل

عل���ى النظ���ام المعتم���د إلدخ���ال

ماكرون” من شركة .Genius sport

بيان���ات المالعب والح���كام وأوقات

وتطرق���ت الورش���ة إل���ى مح���اور

المباريات.

متعددة من ضمنها شكل المسابقات

» »وتناولت الورشة محاور
متعلقة بشكل اعتماد قوائم
الفرق للمباريات ،والمعلومات
المتعلقة بالمباراة بناء على
التقارير الصادرة من مراقبي
المباريات والحكام ،إضافة إلى
تقارير مفصلة عن مباريات
المسابقات.

الت���ي تنظمه���ا االتح���ادات األعضاء،
إضاف���ة إل���ى آلي���ة اعتم���اد الجداول
الخاص���ة

بالمس���ابقات

المك���ون من رئي���س المرك���ز اإلعالمي في

لمختل���ف

الفئات العمرية.
كم���ا تطرق���ت الورش���ة إل���ى اإلعداد
الخ���اص بقوائ���م الف���رق والبيان���ات
الخاص���ة بالعب���ي األندي���ة ،ع�ل�اوة

اتح���اد الس���لة حس���ين ال���درازي وعض���و
المرك���ز اإلعالمي أحم���د المحاري،والحكم
الدول���ي محم���د الس���لم ،باإلضاف���ة إلى 12
ً
العب���ا ه���م :أحم���د عزي���ز ،ميث���م جمي���ل،
مصطفى حسين ،مزمل أمير ،محمد أمير،
وواينتش���يزم من المنامة ،محمد كويد من

بعدها أربع فرق من الخمس لنصف النهائي

ت���م التع���رف الليل���ة الماضي���ة عل���ى جدول

وس���يلعب فيه األول مع الرابع ،والثاني مع

مباري���ات البطول���ة وكذلك النظ���ام الخاص

الثالث ،والفائزان يتأهالن للمباراة النهائية

به���ا من خ�ل�ال االجتم���اع الفني ال���ذي عُ قد

التي ستقام يوم  16نوفمبر الجاري.

بحض���ور ممثل���ي المنتخب���ات ،وحضره من
جان���ب منتخبن���ا رئي���س الوف���د س���يد أنور
ش���رف ومدي���ر المنتخ���ب غس���ان قارون���ي،
إذ أجري���ت مراس���م القرع���ة ليتح���دد م���ن

رمضان يقود تدريب األحمر أمس

عن���د الثامنة من مس���اء يوم غ���دٍ الخميس،

نقل تلفزيوني مباشر
بحس���ب تأكيدات المس���ئولين ف���ي االتحاد

واللق���اء الثان���ي س���يكون يوم الس���بت أمام

هللا م���ن المح���رق ،أحم���د خليفة ب���ن دينة

مساء
ً
المصري والجزائري الس���اعة الثامنة

المنتخ���ب المص���ري المس���تضيف في نفس

العرب���ي لكرة الس���لة خالل االجتم���اع الفني

من الحالة ،س���يد محمد حميد من االتحاد

بتوقي���ت البحري���ن ،بينم���ا منتخبنا س���يبدأ

التوقي���ت ،والمب���اراة الثالث���ة س���تكون م���ع

أمس ،فإن جميع مباريات البطولة س���تكون
ً
مباش���رة عب���ر قناتي
منقول���ة عل���ى اله���واء

ومحمد بوعالي من النجمة .

مش���واره بمالق���اة المنتخ���ب الس���عودي

الجزائ���ر ي���وم االثني���ن  12نوفمبر الس���اعة

النيل الرياضية باإلضافة لدبي الرياضية.

الرفاع ،أحمد حس���ن الدرازي وعلي ش���كر

اليوم ختام الجولة  4للدرجة الثانية

االتف��اق يواج��ه المدين��ة والتضام��ن يالق��ي االتح��اد

خالله���ا لقاء االفتتاح اليوم بين المنتخبين

األولمبية تنظم “التخطيط” و“القوانين”

ن��دوة مزدوجة ألمناء الس��ر ورؤس��اء لجان المس��ابقات والالعبين

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

تنظ���م اللجن���ة األولمبية البحريني���ة من خالل االكاديمية األولمبية في السادس���ة من
مساء اليوم األربعاء بقاعة المؤتمرات بستاد البحرين الوطني ندوة مزدوجة تتناول
موضوع���ي “ التخطيط للمس���ابقات الرياضية” و”القواني���ن الرياضية” وذلك في إطار
الخط���ة الس���نوية لألكاديمي���ة األولمبي���ة والرامي���ة إلى تنظيم سلس���لة م���ن الندوات
وال���دورات وورش العمل التدريبية لصقل وتطوي���ر الكوادر اإلدارية والفنية العاملة
في األندية واالتحادات وسائر الهيئات الرياضية.

أحمد مهدي
تختتم اليوم (األربعاء) ،منافس���ات الجولة  4لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم ،وذلك بإقامة لقاءين عند  6مس���اء .يلعب االتفاق
مع مدينة عيسى على استاد النادي األهلي ،فيما يلعب التضامن مع االتحاد على ملعب مدينة حمد.
وكان���ت مباريات الجولة  4ق���د بدأت يوم

يملك مدينة عيس���ى  9نقاط من  3حاالت

نقاطه األولى في الدوري.

اإلثني���ن الماضي ،حيث تعادل البس���يتين

فوز متتالية ،فيما لم يحقق االتفاق حتى

وف���ي المب���اراة الثاني���ة ،يدخ���ل التضام���ن

م���ع البحري���ن بنتيج���ة ( ،)1-1فيم���ا ف���از

اآلن أي نقطة ،بعد أن تكبد  3خسائر.

بقيادة المدرب الوطني س���يد حس���ن شبر

البحرين على قاللي بنتيجة (.)2-0

يش���رف عل���ى الطرفين مدرب���ان وطنيان:

أم���ام االتح���اد بقي���ادة الم���درب الوطن���ي

وبالع���ودة إل���ى مباري���ات الي���وم ،ف���إن

برير الش���هابي مع االتفاق ،وجاسم محمد

هشام الماحوزي.

ف���ي المح���ور األول بعن���وان “ التخطي���ط

الالعبي���ن م���ن جه���ة واإلداريي���ن م���ن جهة

للمسابقات الرياضية” والموجه المناء السر

أخ���رى لتجن���ب المخالف���ات القانوني���ة أو

ورؤس���اء لجان المسابقات سيحاضر العالم

الوقوع في النزاعات بهذا الشأن ،وسيحضر

الكن���دي المع���روف البروفيس���ور “س���تيفان
بالي” عن الكيفية التي تدار بها المس���ابقات
الرياضية من كل الجوانب.
ام���ا المح���ور الثان���ي بعن���وان “القواني���ن
الرياضي���ة” فس���يحاضر في���ه المستش���ار

الن���دوة رئيس لجنة الالعبين عضو مجلس
ادارة اللجنة األولمبية عمر المالكي ،كما تم
توجيه الدعوة لكافة رؤساء واعضاء لجنة
الالعبين التابعة لالتحادات الرياضية.

القانون���ي باللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة

المواجه���ة األول���ى تجم���ع االتف���اق متذيل

مع مدينة عيسى.

يمل���ك التضام���ن  3نق���اط م���ن ف���وز

صالح خضر للحديث عن حقوق وواجبات

الترتي���ب م���ع مدين���ة عيس���ى متص���در

يسعى مدينة عيسى لتحقيق فوز وتأكيد

وخسارتين ،فيما االتحاد  4نقاط من فوز

الالعبي���ن عند ابرام العقود وكافة الجوانب

الترتيب.

صدارت���ه ،فيم���ا االتف���اق يه���دف لتحقيق

وتعادل وخسارة.

القانوني���ة المتعلقة بذل���ك لتوعية وتثقيف

اتحــاد السلـة يتسلّـم نظـام الدارت فــش
اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

أهدت اللجنة األولمبية البحرينية برنامج الدارت فش الش����هير للتحليل الحركي ،إلى
االتحاد البحريني لكرة السلة.
وج����اء إه����داء اللجن����ة األولمبي����ة لبرنامج

البحريني.

التحليل الحركي ،نظير التعاون المس����تمر

وذك����ر أن مجل����س إدارة اتحاد كرة الس����لة

بين اللجنة واتحاد كرة السلة.

حريص على تنفيذ السياسة التي تنشدها

ب����دوره ،نق����ل األمي����ن الع����ام لالتح����اد

اللجنة األولمبية البحرينية برئاس����ة سمو

البحريني لكرة الس����لة عبداإلله عبدالغفار،

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

تحيات رئيس مجلس إدارة االتحاد س����مو

وق����ال عبدالغفار إن حصول اتحاد الس����لة

الش����يخ عيس����ى ب����ن عل����ي آل خليف����ة ،إلى

برنامج التحليل الحركي “دارت فش” جاء

األمي����ن العام للجن����ة األولمبي����ة البحرينية

بفضل توجيهات س����مو الش����يخ عيسى بن

عبدالرحمن عسكر.

علي آل خليفة ،ونظرة سموه الثاقبة نحو

وثمّ ن األمين العام جهود اللجنة األولمبية

المضي قدمً ����ا لمواكبة التط����ورات العلمية

ضمن إستراتيجية
االتحاد التطويرية
واالرتقاء باألداء
الفني
االهتمام بتطوير مختلف الجوانب الفنية
للعبة.
وأش����اد عبدالغف����ار بتع����اون األكاديمي����ة
األولمبي����ة البحريني����ة التابع����ة للجن����ة
األولمبي����ة برئاس����ة الدكت����ور نبي����ل ط����ه

البحريني����ة وحرصه����ا عل����ى متابع����ة س����ير

والتقنية واستثمار العلوم الحديثة.

العم����ل باالتحادات الوطني����ة ،والعمل على

وأض����اف األمي����ن الع����ام أن اس����تراتيجية

حس����ين ،المس����تمر مع اتحاد الس����لة ،مثمنًا

تذلي����ل مختل����ف الصع����اب وتقدي����م كاف����ة
ً
أيض����ا
أش����كال الرعاي����ة والدع����م ،مش����ي ًدا

االتح����اد لتطوي����ر ك����رة الس����لة البحريني����ة

دور األكاديمي����ة وبرامجه����ا ف����ي بن����اء

عل����ى مدار العش����ر س����نوات القادمة ،تكمن

الق����درات والتأهي����ل والتدريب لمس����ؤولي

بجه����ود األمي����ن الع����ام للجن����ة األولمبي����ة

ف����ي النه����وض بالجوانب الفني����ة من خالل

الرياضة والمختصين والمدربين.

عسكر يسلم برنامج الدارت فش التحاد السلة

صالح خضر

ثانيا بعالمية  SWSللكارتنغ
المعمري
ً
ح���ل المتس���ابق البحريني راش���د المعمري ف���ي المرتبة الثاني���ة للتصنيف العالم���ي الصادر من

 ،Sodi World Seriesوذل���ك ف���ي مس���ابقة  SWS2018لس���يارات الكارتنغ؛ حس���ب التصنيف
الحديث الوارد لشهر نوفمبر الحالي من العام .2018
وجاء المتس���ابق البحرين راشد المعمري في

راش���د المعم���ري التف���وق عل���ى العدي���د م���ن

المرتب���ة الثاني���ة للتصني���ف برصي���د 10219

ثانيا في سلم الترتيب
المتسابقين في كونه
ً
ً
ً
حالي���ا م���ن بين  7177متس���ابقا مش���اركا في
ًّ

نقط���ة ،وذل���ك خل���ف المتس���ابق اإليطال���ي
“فرانسيس���كو” ال���ذي يحت���ل المرك���ز األول

مسابقة .SWS2018

بفارق نقطة وحيدة.

وأك���د المتس���ابق راش���د المعمري أن���ه يطمح

والتصني���ف العالم���ي ه���و محصل���ة للنق���اط

لمواصل���ة المش���اركات ف���ي المس���ابقات
ّ
يع���زز موقع���ه ف���ي التصني���ف
المحلي���ة؛ بم���ا

دول العالم المش���اركين في س���باقات محلية

تماشيا
العالمي ،والوصول إلى المركز األول؛
ً

الت���ي يحصده���ا المتس���ابقون م���ن مختل���ف
ببلدانه���م ،إذ اس���تطاع المتس���ابق البحرين���ي

م���ع الش���عار ال���ذي أطلقه ممثل جالل���ة الملك

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

“الس���ودي” الت���ي س���تقام ف���ي فرنس���ا الع���ام

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

المقبل (.)2019

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

» »أوضح راشد المعمري أن المرحلة
المقبلة تتطلب المزيد من االهتمام
من الجهات الرسمية والجهات الخاصة
الداعمة من أجل تهيئة سبل اإلعداد
والمعسكرات الكفيلة في تحقيق
اإلنجازات والمراكز المتقدمة ،والتركيز
من أجل الظفر بالمركز األول في
خصوصا لما له من
ً
التصنيف العالمي،
دور كبير وبارز في االرتقاء بمستواه
الشخصي والظهور بأفضل المستويات
خالل النهائيات العالمية.

ناصر بن حمد آل خليفة.
وقال المعمري إنه سيس���عى خالل السباقات
المقبل���ة؛ لتحقي���ق المراك���ز المتقدم���ة؛ بم���ا
يضم���ن وصول���ه إل���ى المرتب���ة األول���ى ف���ي
التصنيف العالمي.
وأش���ار إل���ى ض���رورة وأهمي���ة الوج���ود م���ن
حالي���ا في
بي���ن المصنفي���ن العش���رة األوائ���ل
ًّ

خصوص���ا وأن أصح���اب المراك���ز
ً
المس���ابقة،
العش���رة س���يتأهلون إل���ى نهائي���ات بطول���ة

راشد المعمري
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ثـامــر  :داركـلـيب بمــن حضـــر

��درب���ا وال��م��ح��ت��رف وارد ..وأب�����واب ال���ن���ادي م��ف��ت��وح��ة لعلي إب��راه��ي��م
ل��وش��ي��ان��و م� ً
حسن علي

أك����د رئيس ن����ادي داركليب محف����وظ ثامر
أن ف����وز “العني����د” ب����كأس االتح����اد أثب����ت
للجمي����ع أن “داركلي����ب يلع����ب بم����ن حضر”
وه����و قادر عل����ى تخطي جمي����ع التحديات
والعقب����ات بفض����ل عط����اء أبنائ����ه الالعبين
وحرصه����م عل����ى تمثي����ل ناديه����م بأفض����ل
ص����ورة ،معربًا عن فخ����ره واعتزازه بالظفر
بأولى مس����ابقات الموسم الحالي من دون
االس����تعانة بأي محترف أجنبي واالعتماد
على أبناء النادي المخلصين.

محفوظ ثامر

علي إبراهيم

في النهائ����ي أجاب “نادي داركليب مفتوح

فإنن����ا س����ندرس تنفي����ذ مطلب����ه ولكنن����ا ال

للجمي����ع وه����و يخدم جميع أبن����اء المنطقة

حاليا  ..واألمر خارج
نمل����ك المبلغ الكاف����ي
ًّ

ومن بينه����م علي إبراهيم الذي نعتبره ابن
ً
إطالق����ا وأعتقد
الن����ادي وال نس����تغني عنه

إرادتنا”.
وق����ال رئي����س ن����ادي داركلي����ب إن المدرب

وأض����اف ثامر في تصري����ح خاص لـ “البالد
س����بورت” (إننا س����عداء بما قدمه الالعبون
من مس����توى رائع كسبوا من خالله الكأس
بع����د الفوز على النجمة وذلك ليس بغريب
عل����ى أبن����اء داركلي����ب الذي����ن أثبت����وا أنهم
قادرون على تحقيق اإلنجازات بمن حضر
منهم)..
ولدى س����ؤاله عن مدى توص����ل النادي إلى
اتف����اق م����ع ض����ارب مرك����ز  2النج����م عل����ي
إبراهي����م الذي غ����اب عن صف����وف “العنيد”

داركليب بطل كأس االتحاد

بأن����ه لن يس����تغني عنا  ..جمعتن����ا معه عدة

البرازيل����ي “لوش����يانو” س����يبقى عل����ى رأس

بدي����ل في الوق����ت الحالي معر ًب����ا عن ثقته

بمحت����رف أجنب����ي ،فت����ح ثامر الب����اب على

الع����ب محت����رف ،وربم����ا عدم اللج����وء إلى

جلس����ات س����ابقة فه����و لديه مطال����ب مالية

الجه����از الفن����ي للفري����ق األول ول����ن يك����ون

بق����درات المدرب الذي نج����ح في أن يترك

مصراعي����ه لهذا الموضوع ،بالتلميح وعدم

تلك الخطوة واالس����تمرار للموس����م الثاني

تتعل����ق بحصول����ه عل����ى مق����دم م����ن قيم����ة

مؤقتًا ،مش����يرًا إلى أن قرار تعيين المدرب

بصمة والفوز بأولى بطوالت الموسم.

التصري����ح قائ��ل�اً “لكل ح����ادث حديث” في

عل����ى التوال����ي م����ن دون تعزي����ز صف����وف

العق����د ومت����ى ما توف����رت الس����يولة المالية

نهائيا ولن يتم البحث عن مدرب
س����يكون
ًّ

ولدى س����ؤالنا إياه عن إمكانية االس����تعانة

إش����ارة إل����ى احتمالي����ة تعاق����د الن����ادي م����ع

العنيد بالعب محترف.

البحرين وسار يتأهالن لنصف نهائي “عربية الطاولة”

س��ي��ل��ت��ق��ي��ان م���ع األه���ل���ي ال���م���ص���ري وق���ط���ر ال���ق���ط���ري ال��ي��وم

تأه���ل فريق���ا البحرين وس���ار إلى نصف نهائ���ي البطولة العربية لك���رة الطاولة الثالثين

مهرجان العيد الوطني  15ديسمبر
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

ّ
ينظم االتحاد
بالتزام���ن مع احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد،
البحرين���ي لك���رة الق���دم ،مهرج���ان العي���د الوطن���ي الثان���ي الكتش���اف
المواهب  ،2018وذلك يوم  15ديسمبر المقبل.

حاليا في تونس بجدارة واستحقاق بعد أن قدما أفضل المستويات في الدور
المقامة
ًّ

وخص���ص االتح���اد البحرين���ي لك���رة

األول.

الق���دم ،مهرج���ان العي���د الوطن���ي

وضرب البحرين بقوة في البطولة وتأهل

ً
أيضا مواجهة البحرين مع
الذي سيش���هد

إل���ى نص���ف النهائ���ي لمواجه���ة األهل���ي

األهلي المصري ،ويضم فريق س���ار نخبة

المصري في نصف النهائي بعد أن فاز على

م���ن الالعبي���ن المميزي���ن وهم أن���ور مكي

الزمال���ك المص���ري في الدور رب���ع النهائي

ومحم���د عب���اس وس���يدمرتضى حس���ين

(/3 ،)1وس���يكون البحري���ن أم���ام فرص���ة

وس���يدعلي رض���ي والمحت���رف التايلندي

للتأه���ل إل���ى المب���اراة النهائية ب���إذن هللا،

بودساكا.

حي���ث يضم في صفوف���ه العبين مميزين

ويأم���ل البحرين وس���ار تحقي���ق االنتصار

أداء رائعً ا يتقدمهم حمد بوحجي
ً
قدم���وا

والوصول إل���ى المباراة النهائية وحصول

وراشد سند وشاي وي .وتمكن فريق سار

أح���د ممثل���ي الوط���ن عل���ى الميدالي���ة

من الفوز على السد القطري في الدور ربع

الذهبية.

النهائ���ي وهو أح���د أبرز المرش���حين لنيل
اللقب لكن س���ار كانت له الكلمة الحاسمة
ً
فائزا بنتيجة (/3)1
في المواجهة وخ���رج
ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة
قطر القط���ري اليوم األربع���اء ،وهو اليوم

الكتش���اف المواهب لهذا العام لالعبين
من موالي���د العامين  2008و  ،2009إذ
سيقام على المالعب الخارجية التابعة
لالتح���اد ي���وم الس���بت  15ديس���مبر
المقب���ل ف���ي الفت���رة  10صباحا حتى 5
مس���اء .وأصدر االتحاد تعميمً ا لألندية

مهرجان العيد الوطني األول الكتشاف

األعض���اء الـ  19الراغبة في التس���جيل

المواه���ب ،الذي أفرز تش���كيل منتخب

بالمهرج���ان ،إذ تن���ص الالئح���ة عل���ى

أكاديمية االتحاد البحريني لكرة القدم

تسجيل  12الع ًبا في كشف المهرجان،

لمواليد العامين  2006و.2007

على أن تقام مباريات المهرجان بنظام
( 5ضد .)5

» »تمنى مجلس إدارة اتحاد الطاولة كل
التوفيق والنجاح لممثلي الوطن في
البطولة والخروج بانتصار في الدور
نصف النهائي والوصول إلى المباراة
النهائية.

وح��� ّدد االتح���اد يوم األح���د الموافق 2

ديسمبر  2018موع ًدا أخيرًا للتسجيل.
وكان االتح���اد ق���د أقام الع���ام الماضي

» »يأتي المهرجان ضمن الخطة
الموضوعة لبناء منتخبات
مستقبلية للفئات العمرية،
عبر زيادة االهتمام بهذا
القطاع.

فريقا البحرين وسار في صورة جماعية

خالد يشارك في أكاديمية الحكام اآلسيوية

المش��روع يه��دف إلع��داد ح��كام وف ًق��ا لش��روط عالمية

نظام “معامالت” يحقق جودة للخدمات

عس��كر يش��يد بكف��اءة فري��ق تقني��ة المعلوم��ات

اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

غ���ادر الحكم الش���اب محمد خالد (حك���م درجة أولى) ،إلى العاصمة الماليزية كوااللمبور ،للمش���اركة في برنام���ج أكاديمية الحكام

أش���اد األمين العام المس���اعد للمجلس األعلى للش���باب والرياضة ،األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عس���كر بنظام “معامالت”

اآلسيوية.

إلدارة المعامالت بين اللجنة األولمبية واالتحادات ،والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب ،رئيس

واس���تحدث االتح���اد اآلس���يوي لك���رة

خصوصا وأن
ً
في برنام���ج األكاديمية،

القدم مش���روع أكاديمية الحكام خالل

االتحاد اآلس���يوي يشترط أال يقل عمر

العام الماضي ،في مشروع كبير يهدف
ً
ووفقا
إلع���داد حكام آس���يويين ج���دد،

الحكم عن  23عامً ا وال يزيد على .29
وبحس���ب برنام���ج األكاديمي���ة ،ف���إن

لش���روط عالمية ،ويواص���ل إقامته هذا

الخط���ة المع���دة للح���كام المش���اركين

العام في برنامج جديد لحكام جدد.

تس���تمر ألربعة أعوام ،عل���ى أن يتجمع

لبرنام���ج

الحكام في كل عام خالل  4مناس���بات

األكاديمي���ة خالل الفت���رة  8وحتى 12

ف���ي العاصمة الماليزي���ة ،وذلك لمدة 5

وتق���ام

الفت���رة

األول���ى

نوفمبر الجاري.
ويأتي من ضمن أبرز الش���روط الالزمة
لدخ���ول األكاديمي���ة :العم���ر ،اللياق���ة
البدنية ،إتقان اللغة اإلنجليزية ،اللياقة
البدني���ة ،ع�ل�اوة عل���ى اإللم���ام الكبي���ر
بقانون اللعبة.
ورش���ح االتحاد البحريني لك���رة القدم
الحكم الش���اب محمد خالد؛ للمش���اركة

المجلس األعلى للش���باب والرياضة ،رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بإلغاء المعامالت الورقية والعمل
على تطبيق السياسة الخضراء واالعتماد على نظام المراسالت اإللكتروني.
وأثن���ى عس���كر عل���ى الجه���ود التي قام���ت بها
دائ���رة تقني���ة المعلوم���ات خصوص���ا كال م���ن
مهن���دس نظم معلومات عارف امتياز ،ومحلل
نظ���م حاس���ب آل���ي زين���ب الموس���وي ،وذل���ك
ف���ي إط���ار ح���رص اللجن���ة األولمبية المس���تمر
عل���ى مواكب���ة أح���دث التقني���ات الحديث���ة في

أيام.
رشح
» »يشار إلى أن اتحاد الكرة ّ
الحكمين أحمد خليل وأحمد
الغريب للمشاركة في البرنامج
الذي انطلق العام الماضي ،حيث
يواصل الحكمان حضور التجمعات
المختلفة التي يقيمها االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم لألكاديمية.

الخدمات المقدمة لالتحادات الرياضية.
وأك���د عس���كر ب���أن نظ���ام “معامالت” سيش���كل
نقل���ة نوعية ف���ي تعزيز مس���يرة العمل اإلداري
بي���ن اللجنة األولمبي���ة واالتح���ادات الرياضية

محمد خالد

من لقاء األمين العام وفريق العمل

لم���ا يتضمنه من مزايا مهمة ته���دف إلى زيادة

وإدارة الوق���ت والتخزين المركزي للمعلومات،

الت���ي تقدمه���ا اللجن���ة األولمبي���ة لالتح���ادات

كفاءة العمل وإنهاء عملية اس���تخدام األوراق،

وتوفير تقارير ش���املة والعديد من الموصفات

الرياضي���ة ،وتحقي���ق العدي���د م���ن المزايا التي

وبرمجة إج���راءات العمل وطلبات االتحادات،

الفريدة األخرى .كما أن نظام إدارة المعامالت

ستس���هم ف���ي تعزي���ز ج���ودة العم���ل اإلداري

وتتب���ع المعام�ل�ات م���ن خ�ل�ال حال���ة الطل���ب،

الجديد سيس���هم في تحسين جودة الخدمات

وسرعة إنجاز المعامالت.

األربعاء
 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440
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الملكي للفروسية حريص على عوامل النجاح

ف��ي��ص��ل ب���ن راش������د :ح���ري���ص���ون ع��ل��ى إن���ج���اح م��س��اب��ق��ات ق��ف��ز ال��ح��واج��ز
تغطية  -اللجنة اإلعالمية

أك���د رئي���س االتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة س���مو الش���يخ فيصل بن راش���د آل
ً
نشاطا وتطورًا نظرًا
خليفة أن رياضة س���باقات الفروس���ية وسباقات القدرة وقفز الحواجز في مملكة البحرين باتت اآلن أكثر
لالهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة واالهتمام المباشر من قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبي���ة البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات

القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،مؤك ًدا في الوقت نفسه على الجهود التي يبذلها االتحاد ولجنة قفز الحواجز إلى
جانب جهود فرسان اإلسطبالت من أجل االرتقاء بمستواهم ومستوى جياده ومسابقات القفز.
وأوض���ح س���مو الش���يخ فيص���ل

المطلوب���ة واس���تحضار كاف���ة عوام���ل

ب���ن راش���د أن م���ا ش���هدته

النجاح لجميع المسابقات بما يتماشى

س���باقات الموس���م الماض���ي

ورؤى وتطلع���ات المجل���س األعل���ى

عالي���ة

للش���باب والرياض���ة واللجنة األولمبية

المس���توى وتط���ور كبي���ر

البحريني���ة ،وتمن���ى س���موه لجمي���ع

في مس���تويات الفرس���ان

الفرس���ان المش���اركين ف���ي الموس���م

ونتائج متميزة ،إنما يؤكد

الجدي���د لمس���ابقات القف���ز التوفي���ق

م���ا وصلت إلي���ه رياض���ة قفز

وتحقي���ق تطلعاته���م وأفض���ل النتائج

م���ن

منافس���ات

الحواج���ز الي���وم م���ن تط���ور وارتق���اء

التي يطمحون لها.
ّ
وح���ث س���موه جمي���ع

قفز الحواجز تش���هد طفرة نوعية في

والمش���اركين ف���ي الموس���م الجدي���د

كبيري���ن ،وأض���اف س���موه أن رياض���ة
اآلون���ة األخي���رة نظ���رً ا للجه���ود الت���ي

سمو الشيخ فيصل بن راشد

يبذلها الفرس���ان مع اس���طبالتهم وهو
ما سينعكس على مستويات الفرسان

جانب من مسابقات قفز الحواجز

الفرس���ان

بتقدي���م أفض���ل المس���تويات بما يليق
بس���معة ومكان���ة رياض���ة الفروس���ية
عمومً ���ا ومنافس���ات مس���ابقات قف���ز

أنفسهم والمس���ابقات التنافسية التي

كبي���ر م���ن الفارس���ات وهو ما يس���اهم

خصوص���ا وم���ا حققته هذه
ً
الحواج���ز

نتوق���ع له���ا اإلث���ارة والندي���ة العالي���ة،

بش���كل مباش���ر ف���ي تط���ور الرياض���ة

الرياضة من مكتسبات كثيرة.

مش���ي ً
دا بالمس���تويات الت���ي قدمه���ا

النسائية عمومً ا ورياضة قفز الحواجز

الفرس���ان في مس���ابقات قفز الحواجز

خصوص���ا ،حي���ث كان���ت المش���اركة
ً

ف���ي الموس���م والماضي الت���ي جاءت

النس���ائية في الموسم الماضي ملفتة،

تنافس���ية بي���ن جمي���ع اإلس���طبالت

ونتوق���ع ب���أن يش���هد الموس���م الجديد

المحلي���ة الذي���ن يعمل���ون جاهدي���ن

مشاركة نسائية مميزة.

من أج���ل رق���ي وتطوير مس���توياتهم
بش���تى الوس���ائل والعم���ل ب���كل جدية

ون���وّ ه س���موه أن االتح���اد الملك���ي

للفروس���ية وس���باقات القدرة يحرص

م���ن أج���ل تخط���ي التحدي���ات الت���ي

دائمً ���ا عل���ى تقيي���م جميع المس���ابقات

تعترض طريقهم في التطوير ،وأش���ار

بع���د االنتهاء منها وذلك رغبة منه في

س���موه للعنصر النس���ائي الذي يش���ارك

تحقي���ق عوامل التطوير للمس���ابقات،

ف���ي مختلف المس���ابقات ،حيث باتت

وأن

المنظم���ة

رياضة قفز الحواجز النس���ائية تش���هد
ً
ملحوظ���ا م���ع مش���اركة ع���دد
تط���ورً ا

للمسابقات ستس���خر جميع إمكانياتها

االتح���اد

واللجن���ة

م���ن أج���ل توفي���ر البيئ���ة التنافس���ية

» »من المقرّر أن ينطلق موسم قفز
الحواجز بإقامة بطولة افتتاح
موسم االتحاد الملكي يوم الجمعة
القادم الموافق  9من شهر نوفمبر
الجاري ،البطولة التدريبية الثالثة
 23نوفمبر ،بطولة العيد الوطني 21
ديسمبر ،بطولة سمو الشيخ خالد
بن حمد آل خليفة  11يناير ،2019
البطولة التدريبية الرابعة  25يناير،
بطولة االتحاد الملكي  1فبراير،
بطولة سمو رئيس االتحاد الملكي
 8فبراير ،بطولة سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة  8مارس ،بطولة
ختام الموسم  29مارس القادم.

“المصرف الخليجي” يرعى كأس الملك ودوري ناصر بن حمد

ع����ل����ي ب������ن خ����ل����ي����ف����ة :ال�����رع�����اي�����ة ص����������ورة ل����ل����ت����ع����اون اإلي����ج����اب����ي

اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

ّ
يش���كل صورة للتعاون اإليجابي للحركتين
أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الش���يخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن القطاع الخاص

الموفقة لمنظومة الحركة الش���بابية والرياضية
البحريني���ة ،الت���ي بفضله���ا حقق���ت المملك���ة

الشبابية والرياضية من خالل ما يقدمه من دعم للمسابقات والفعاليات الرياضية عبر شراكة حقيقية مع الجهات المسؤولة عن هذين القطاعين،

إنجازات الفتة وراقي���ة في مختلف البطوالت،

ليك���ون ضم���ن المنظومة التي تعمل على االرتقاء بش���باب البحرين وتهيئة الطريق أمامهم لتطوير مهاراته���م وقدراتهم لمواصلة طريق اإلنجازات

خصوصا ف���ي العام الحالي ( ،)2018الذي أطلق
ً

والمحافظة على المكتسبات.
ورح���ب عل���ي ب���ن خليف���ة بتقدي���م المص���رف
الخليجي التج���اري الرعاية لكأس جاللة الملك
المف���دى لك���رة الق���دم ودوري ناص���ر ب���ن حم���د
الممت���از لكرة القدم ،مش���ي ًدا بالجه���ود المبذولة

في س���بيل ارتقاء كرة القدم البحرينية وجعلها
ف���ي مص���اف النمو واالزده���ار ،عبر م���ا تتنافس

محليا ،وظهورها المتميز
فيه األندية الوطني���ة
ًّ

للمص���رف الخليجي التجاري س���طام القصيبي،

خصوص���ا وأنه���ا تعك���س صورة
ً
الممت���از أيض���ا،

ودوري ناص���ر بن حمد الممتاز لكرة القدم تمثل

الكبير هو أمر سيسهم في نجاح مسابقة “أغلى

ص���ورة للعم���ل المش���ترك بي���ن اللجن���ة المنظمة

إيجابي���ة للتعاون المتبادل م���ع القطاع الخاص

ل���كأس جاللة المل���ك والمصرف ،الذي سيس���هم

إلنجاح المسابقتين”.

في تميز البطولة ونجاحها والظهور بمظهر راق

وأثن���ى عل���ى ال���دور الكبي���ر والب���ارز للمص���رف

المف���دى ودوري ناص���ر ب���ن حم���د الممت���از لكرة

يعكس تطلعات منتسبي كرة القدم البحرينية.
وق���ال ً
أيضا“ :كما أن���ه سيس���هم بتحقيق الرؤى

متمني���ا المزيد
عل���ى تقدي���م الدع���م والرعاي���ة،
ًّ

التي تم وضعها والخاصة بدوري ناصر بن حمد
الممتاز لكرة القدم”.

في دع���م الفعاليات الرياضية ف���ي البحرين بما

وأك���د أن رعاي���ة المص���رف الخليج���ي التجاري

ينعكس إيجابًا على الرياضة البحرينية عمومً ا،

اليوم افتتاح بطولة “جيبك” للتنس

بمش��اركة أكث��ر م��ن  200الع��ب ب��ـ 9مس��ابقات

تح���ت رعاية رئيس ش���ركة الخلي���ج لصناعة البتروكيماويات عبد الرحمن جواهري ،يقيم نادي البحرين للتنس مس���اء
الي���وم حف���ل افتتاح بطول���ة البتروكيماويات المفتوحة ف���ي التنس ،التي ينظمها النادي من  7إل���ى  19نوفمبر الجاري
بمشاركة أكثر من  200العب والعبة من أبطال التنس المحليين ومن دول الخليج.
ويش���هد ي���وم االفتت���اح  12مب���اراة
ضمن منافسات فردي الرجال أهمها
لق���اء البريطان���ي م���ارك الخ���وري مع

وأك���د القصيب���ي أن دع���م المص���رف الخليج���ي
التج���اري ل���كأس المل���ك ودوري ناص���ر بن حمد
سطام القصيبي

علي بن خليفة

تمث���ل دافعً ���ا وحاف��� ًزا للجمي���ع ،لم���ا يمثل���ه هذا

الخليج���ي التج���اري س���طام القصيب���ي ،بال���دور

حيدر الحواج مع الفرنسي سوريس

سموه مع القطاع الخاص الذي أشار إلى أهمية

الدع���م م���ن تقدي���ر واعت���راف ب���دور الش���باب
الرياض���ي البحرين���ي ف���ي االرتقاء بك���رة القدم

وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب

البحريني ووصولها إلى أعلى المستويات.

والرياض���ة رئيس اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية

الخليج���ي التجاري يقدم دعمه ألغلى الكؤوس

م���ن جهته ،أش���اد الرئي���س التنفي���ذي للمصرف

س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،وقيادته

في كرة القدم.

الدخول في شراكات متميزة لالرتقاء بالجانب

أم الحصم يرغب بعضوية اتحاد الكرة

ملع��ب الن��ادي س��يكون جاه�� ًزا ف��ي الع��ام المقب��ل
سبورت

قال رئيس مجلس إدارة نادي أم الحصم الرياضي والثقافي هش���ام آل بن علي ،إن مش���روع إعادة إنش���اء ملعب كرة
القدم قد بدأ منذ سبتمبر الماضي ،ومن المتوقع تسليمه إلى إدارة النادي خالل النصف األول من عام .2019
ج����اء ذلك ،في االجتماع الحاش����د الذي دع����ا إليه مجلس

األموال وتوظيفها بالشكل الذي يخدم مصالح النادي مع

اإلدارة في مقر النادي مس����اء الجمعة الماضي لالس����تماع

التشديد على تنمية الموارد المالية.

االتح����اد لمنتص����ف س����تينيات الق����رن الماض����ي ،وإنه حان
جانب من المشاركين في البطولة

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

الفاع���ل لممث���ل جالل���ة الملك لألعم���ال الخيرية

االتح����اد من����ذ أكثر من نصف قرن ،إذ تع����ود عضويته في

س���مير مالجون���دار ولقاء الس���عودي

ناب���ع م���ن التفاع���ل اإليجابي مع مبادرات س���مو

الش���بابي والرياضي؛ األمر الذي جعل المصرف

ك����رة الق����دم ،وتابع آل بن علي بأن الن����ادي كان عضوً ا في

البحرين���ي س���عد الخ���ان م���ع الهندي

الي���وم منافس���ات ف���ردي وزوج���ي

اإلنجازات.

إلى أفكار ومقترحات األعضاء للعودة إلى عضوية اتحاد

البحريني عبد هللا الش���جاعي ولقاء

بودينو ،كما يتضمن جدول مباريات

رق���ي الرياض���ة البحريني���ة وتحقيقه���ا مختلف

مؤك��� ًدا أن رعاية المصرف ل���كأس جاللة الملك

لإلس���هام بتميز في إنجاح دوري ناصر بن حمد

م���ن التق���دم واالزده���ار للمص���رف ،واالس���تمرار

أن رؤى سموه وأفكاره التطويرية ساهمت في

وثمّ ���ن عل���ي بن خليف���ة دعم الرئي���س التنفيذي

وفنيا وإداريًّا.
تنظيميا
ًّ
ًّ
وق���ال ً
أيض���ا“ :إن ه���ذه الرعاي���ة تفت���ح اآلف���اق

خارجيا.
ًّ
وأك���د عل���ي ب���ن خليف���ة أن تقدي���م المص���رف

الق���دم وح���رص المص���رف عل���ى تقدي���م الدعم

وكرة القدم على وجه الخصوص.

الك���ؤوس” ووصوله���ا إل���ى المس���توى المأم���ول

الخليج���ي التج���اري ،منوّ ًه���ا بحرص���ه الكبي���ر

الخليج���ي التجاري رعايته ل���كأس جاللة الملك

فيه س���موه ش���عار عام الذهب فقط ،مشيرًا إلى

خصوص����ا وأن ملع����ب ك����رة
ً
األوان للع����ودة إل����ى االتح����اد
الق����دم س����يكون جاه� ً
���زا ف����ي العام الق����ادم ،كم����ا أن النادي
لديه مش����اركات مس����تمرة في كرة القدم لمختلف الفئات

ال���رواد س���ن  45س���نة ،وتق���ام كاف���ة

ف���ي الفردي والزوجي وعلى رأس���ها

وق���د أعل���ن الن���ادي عن من���ح جوائز

المباري���ات عل���ى مالع���ب ن���ادي

مس���ابقة فردي الس���وبر الت���ي تلعب

مالي���ة للفائزي���ن في مس���ابقة فردي

البحري���ن للتن���س والدع���وة عام���ة

عل���ى كأس ش���ركة البتروكيماويات،

الس���وبر ومس���ابقة زوج���ي الس���وبر

ونوه
عضوية النادي في االتحاد الكتمال البنية التحتية،
ّ

لمحبي لعبة التنس.

ويقتصر االش���تراك فيها على العبي

باإلضاف���ة إل���ى الك���ؤوس التذكارية

ب����أن لعب����ة كرة القدم تحت����اج إلى توفي����ر ميزانيات كبيرة

وتضم البطولة هذا العام  9مسابقات

الصف األول من أبطال التنس.

لجميع الفائزين بالمراكز األولى.

وإن����ه بإمكان الن����ادي تدبير هذه الميزاني����ة بإعادة توجيه

ّ
يمهد لقبول
الس����نية ويحق����ق نتائج إيجابي����ة األمر ال����ذي

ومن جانب آخر ،دعا رئيس النادي إلى تشكيل فرق عمل
للعمل على إعادة النادي التحاد كرة القدم ،حيث تمخض
االجتم����اع عن تش����كيل فري����ق إعالمي بقي����ادة اإلعالمي
المتميز أحم����د الخنة وأعضاء في الجمعية العمومية من
المهتمي����ن وذوي الخبرة في مجال كرة القدم س����واء من
الناحي����ة اإلدارية أو الفنية من أجل تحقيق الحلم القديم
في العودة إلى حضن اتحاد القدم.
» »وفي ختام اللقاء ،أكد آل بن علي ضرورة التعاون والخروج

بفرق عمل للمرحلة القادمة التي تتطلب تحركً ا قويًّ ا وسريعً ا
لبلوغ األهداف التي ننشدها.

(وكاالت):

قمة مصيرية
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يُ نظ���ر لمب���اراة فريق���ي يوفنت���وس ومانشس���تر يونايت���د ،الي���وم األربعاء ضم���ن الجولة
الرابع���ة م���ن مس���ابقة دوري ابط���ال اوروبا ،عل���ى اعتباره���ا مصيرية بالنس���بة للمدرب
جوزيه مورينيو.
ويلتق���ي الفريق���ان ،ف���ي تورين���و ،بعدما فاز

ماس���يمليانو أليج���ري ،دفع���ة هائل���ة قب���ل

الفري���ق اإليطال���ي ف���ي مانشس���تر  1-0ف���ي

المواجهة.

الجولة الثالثة.

وأعل���ن الموق���ع الرس���مي للس���يدة العج���وز،

وذك���رت صحيف���ة “مي���رور” اإلنجليزي���ة أن

أن الثنائ���ي جورجي���و كيلين���ي وماري���و

الش���كوك مازال���ت مس���تمرة ح���ول مس���تقبل

ماندزوكيت���ش ،ع���اد اإلثني���ن ،للتدريب���ات

مورينيو في األولد ترافورد.

الجماعية.

ويعاني الشياطين الحمر من تذبذب النتائج

وكان كيليني قد غ���اب عن مواجهة كالياري

منذ بداية الموس���م الحالي ويتواجد الفريق

األخيرة بالكالتش���يو ،بداعي اإلصابة ،وغاب

حاليا في المركز الس���ابع في ترتيب الدوري
ً

ماندزوكيت���ش عن تدريبات االثنين بس���بب

اإلنجليزي برصيد  20نقطة.

تكرار مشكلة الكاحل.

وأش���ارت إل���ى أن مواجه���ة يوفنت���وس

وف���ي نف���س الس���ياق ،ق���ام الفرنس���ي بلي���ز

س���تلعب دورًا هامً ���ا ف���ي حس���م مس���تقبل

ماتوي���دي بتدريب���ات منف���ردة بعدما تعرض

الم���درب البرتغالي حيث أن خس���ارة الفريق

لكدم���ة في الفخ���ذ ،وواصل جواو كانس���يلو

اإلنجلي���زي لهذه المباراة ق���د يعني اإلطاحة

تعافي���ه حي���ث عانى م���ن إجهاد بس���يط في

بمورينيو.

الفخذ ،وسيتم تقييم آالم بيرنارديسكي في

وتلق���ى الجه���از الفن���ي ليوفنت���وس ،بقي���ادة

الكاحل األيسر.

األربعاء  7نوفمبر
الجولة 4

دوري ابطال أوروبا
وينيروم هيزوج

واس���تكمل دوجالس كوس���تا مراحل العالج

وف���ي المباري���ات األخ���رى يلع���ب الي���وم في

ً
وأيضا
الطبيع���ي بع���د اإلصاب���ة ف���ي الفخ���ذ،

نف���س المجموع���ة ،فالنس���يا امام يان���غ بويز.

س���يخضع موي���س كي���ن لفح���وص خ�ل�ال

وفي المجموعات األخرى ،يس���تقبل سس���كا

الس���اعات المقبل���ة حول أزمت���ه في عضالت

موس���كو فري���ق روم���ا ،ويح���ل ري���ال مدريد

الفخذ اليسرى.

حامل اللقب ضيفا على فيكتوريا بلزن.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة

ويواجه بايرن أيك أثينا ،وبنفيكا مع اياكس.

ف���ي دوري األبطال ،برصيد  9نقاط ،بفارق 5

ويس���تقبل مانشستر س���يتي فريق شاختار،

نقاط عن وصيفه مانشستر يونايتد.

فيما يحل هوفنهايم ضيفا على ليون.

(وكاالت):

الذي قدمه له ريال مدريد مؤخرًا ،من أجل اإلشراف على تدريب الفريق اإلسباني.
وقال���ت صحيف���ة “ذا ص���ن” البريطاني���ة،

مستمر في توتنهام.
واالضط���راب المس���تمر ف���ي البي���ت

وقال مارادونا خالل الحفل “شكرا

والك���روي ف���ي س���ينالوا ال يجعلن���ا

ه���ذا ال يحدث فقط في المكس���يك

الن���اس الذي���ن فق���دوا الكثي���ر م���ن

المهم أن تكون لدينا اإلنسانية ،ألن

فك���رة تدري���ب الميرنج���ي ،ف���ي الوق���ت

نس���اعد ه���ؤالء الن���اس الذين ليس

الحالي.
وبحس���ب الصحيفة ،عرض ريال مدريد

لديهم شيء”.

 15مليون جنيه إس���ترليني ،وهو ضعف

الوطني للتنمية المتكاملة لألس���رة

ونظم فري���ق دورادوس مع الجهاز

رات ًبا س���نويًا للم���درب األرجنتين���ي ،يبلغ

ماوريسيو بوكيتينو

حاليا.
ما يحصل عليه في توتنهام
ً

للتعاقد مع األرجنتيني.
» »وقع بوكيتينو عقدً ا جديدً ا مع

رحي���ل اإلس���باني جولي���ن لوبيتيج���ي،

توتنهام في الصيف الماضي،

وأك���دت أن ريال مدريد س���ينتظر لنهاية

النادي استطاع تجديد عقدي نجميه

الموس���م الحالي ،للقي���ام بمحاولة أخرى

(وكاالت):

يستمر لـ 5سنوات قادمة ،كما أن

هاري كين وديلي آلي.

في المكس���يك ،هذا الح���دث ،الذي

أطل���ق علي���ه “عش���اء لقضي���ة م���ع

دييجو مارادونا” في مطعم بمدينة

كولياكان ،عاصمة سينالوا.

وأض���اف مارادون���ا “نح���ن لدين���ا
الكثير ،أن���ا آتي لمنزلي وأتس���اءل،

لم���اذا ل���دي الكثي���ر واالوالد لي���س
لديه���م ش���يء ،التزامن���ا الرياض���ي

وت���م ف���ي نهاي���ة العش���اء إج���راء

م���زاد عل���ى أدوات رياضي���ة لزيادة

قيم���ة التبرعات ،ومن بينها قميص
لمداف���ع برش���لونة جي���رارد بيكي���ه،

ونسخة لكأس العالم.

» »تسبب إعصار ويا الذي ضرب
المكسيك قبل أسبوعين ،في أضرار
مادية كبيرة وسقوط العديد من
األشجار وأعمدة اإلنارة دون أن يسفر
عن خسائر بشرية.

(وكاالت):

أحرز جمال موراي  48نقطة ،ليقود دنفر ناجتس للفوز  115-107على
بوسطن سيلتيكس ،في دوري كرة السلة األمريكي.

هن���اك حراس مرمى جيدي���ن ومدافعين كذل���ك ،وهذا أمر
صعب ،اآلن أحصل على فرص أكثر من العام الماضي”.
وأض���اف “ف���ي الموس���م الماض���ي ل���م يك���ن هن���اك إم���كان
للتس���جيل إال بالرأس ،لكن هذا الموس���م يمكنني التهديف
بطرق مختلفة ،الش���يء األكثر أهمية هو أني بحالة ذهنية
جيدة”.
وتاب���ع “في بع���ض األحيان أك���ون مركز االنتق���ادات عندما

للقط���اع الرياض���ي الوطن���ي ،ولفت���ح
المج���ال للجمه���ور لمش���اهدة الب���ث
المجاني.
وج���اء

الق���رار

اس���تجابة

لرغب���ة

الجماهي���ر ،الت���ي طالبت كثي���را بإلغاء
تش���فير المباري���ات ،بعدم���ا ل���م تحقق
الفائدة منها في زيادة عدد الحاضرين
في المالعب.
ول���م يتج���اوز الحض���ور  500مش���جع
ف���ي الكثي���ر م���ن المواجه���ات المهمة،
وتحديدا من���ذ تطبيق نظام التش���فير
قب���ل  4س���نوات تقريب���ا ،وه���و زاد من
رغب���ة الكثي���ر م���ن المس���ؤولين ف���ي
الموسم الحالي ،في إلغاء التشفير.

وفعله���ا أنطون���ي مرتي���ن ،وكان���ت

بسبب اإلصابة.

الم���رة األخيرة ف���ي فبراير  2011قبل

وبع���د خ���روج راس���ل وس���تبروك ف���ي

أس���بوعين على انتقال���ه إلى نيويورك

الش���وط الثان���ي متأث���را بإصاب���ة ف���ي

نيكس.

الكاحل ،س���جل دينيس ش���رودر تسع

وس���جل كاي���ري إيرفين���ج  31نقط���ة

نقاط متتالية ف���ي الربع األخير ليفوز

لصال���ح س���يلتيكس ،الذي خس���ر اآلن

أوكالهوم���ا س���يتي ثان���در 122-116
على نيو أورليانز بليكانز.

مس���يرة م���ن  14نقط���ة متتالي���ة ف���ي

يم���ر بمث���ل هذه الفت���رة ،الش���يء المهم هو إيج���اد التوازن

فعل ش���يء ،وعندما تصل للحد األقصى من المعاناة ،فإن

 50نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.

العبه دريموند جرين في الربع الثاني

مكين���ي رميتي���ن ثالثيتي���ن خ�ل�ال

بسبب األمطار ،أكون غاضبا عندما تمطر”.
ً
جيدا ،كل ش���خص
وأكم���ل “إنه���ا مج���رد أعذار وه���ذا ليس

الماض���ي ،ف���ي الش���هر األخي���ر م���ن الموس���م ل���م أتمكن من

الع���ب من���ذ كارميلو أنطوني يس���جل

والسادس���ة على ملعب���ه ،رغم أنه فقد

وأح���رز س���تيفن ك���وري وألفونس���و

فت���رة جفاف تهديفي ،خاصة عندم���ا كانت المالعب مبللة

وواص���ل “زوجت���ي فقط م���ن تع���رف كيف كنت ف���ي العام

وأه���در موراي فرص���ة أن يصبح أول

الثامن���ة عل���ى التوال���ي ف���ي المجم���ل

مباراتين على التوالي.

يتع���رض الفري���ق للخس���ارة ،لكن هذا ال يهمن���ي ،كانت لدي

الصحيح مرة أخرى ،أنا سعيد اآلن”.

دييجو مارادونا

 48نقطة

البريطاني���ة “البعض يعتقد أنني أريد أن أهدر الكرات ،لكن

العربي وكأس رئي���س اإلمارات ،دعما

يوفنتوس

23.00

م يونايتد

دوالر).

المباريات في الدوري اإلنجليزي.

تش���فير جميع مباريات دوري الخليج

بلزن

23.00

ريال مدريد

م���ع مارادون���ا  3500بي���زو (176

وق���ال مورات���ا في تصريح���ات أبرزته���ا صحيف���ة “ذا صن”

خليف���ة ب���ن زاي���د آل نهي���ان ،بإلغ���اء

م سيتي

23.00

شاختار

وبلغت قيمة تذكرة حضور العشاء

يمل���ك القدرة الذهنية والجس���دية الكافي���ة ،للتعامل مع

وج���ه رئي���س دول���ة اإلمارات الش���يخ

ليون

23.00

هوفنهايم

األشياء مع اإلعصار”.

ق���ال اإلس���باني ألف���ارو مورات���ا ،مهاج���م تشيلس���ي ،إن���ه

(كووورة):

بنفيكا

ننظر فق���ط للكرة ،ولكن لمس���اعدة

نهاية المعاناة

إلغاء تشفير
الدوري اإلماراتي

23.00

اياكس

ت���رأس األرجنتيني دييج���و مارادونا مدرب دورادوس دي س���ينالوا المكس���يكي ،حفل

ولك���ن ف���ي أنح���اء كثي���رة بالعالم،

األبي���ض ،هو ما دف���ع األرجنتيني لرفض

بسبب سوء النتائج.

23.00

أيك

(وكاالت):

لدعمك���م له���ذه القضي���ة ،اعتقد أن

ولفت���ت إل���ى أن ع���دم االس���تقرار

الس���ابق إلس���بانيول ،كه���دف أول له بعد

20.55

شمال غربي المكسيك ،أواخر الشهر الماضي.

بأن ينسوا فكرة التعاقد معه ،مؤك ًدا أنه

إل���ى أن ري���ال مدري���د وض���ع الم���درب

بايرن

يانغ بويز

عش���اء ،لجمع تبرعات للمتضررين من عاصفة استوائية وإعصار ضربا مدينة سينالوا،

إن بوكيتينو أبلغ مس���ؤولي ريال مدريد

وأش���ارت العديد م���ن التقارير الصحفية

فالنسيا

20.55

لفتــــــة إنسانيـــــــة

بوكيتينو يرفض ريال مدريد
رفض األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،مدرب توتنهام اإلنجليزي ،العرض الضخم

سسكا

روما

نهاي���ة الرب���ع الثالث ،ليتف���وق جولدن

ألفارو موراتا

» »قال موراتا عن فشله في تسجيل الهاتريك أمام
كريستال باالس “عانيت الكثير في الماضي ،لذا كنت
بحاجة لتسجيل  3أهداف ،أعتقد أن تفكيري المكثف
بهذا األمر هو من جعلني أهدر الفرصة ،هذا الدوري
صعب للغاية”.

الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو العودة”.
وعن فرصة تشيلسي في المنافسة على لقب البريميرليج
ق���ال “بع���د أعي���اد المي�ل�اد كل ش���يء يتغي���ر ،إذا كن���ت في
المراكز الـ 3األولى فلديك الفرصة للقتال من أجل اللقب”.

س���تيت واري���ورز  117-101عل���ى
ممفيس جريزليز.
وفاز واري���ورز حامل اللق���ب بمباراته

» »انتصر ثاندر في مباراته
الخامسة على التوالي بعد
خسارته في أول  4مباريات
في الموسم ،بينما سقط
بليكانز للمرة السادسة على
التوالي ،رغم أنه بدأ الموسم
بـ 4انتصارات متتالية.

سخرية

ضربة موجعة

(وكاالت):

(وكاالت):

أش���عل تمثال للنجم المصري ،محمد صالح ،موجة من الس���خرية على مواقع التواصل االجتماعي،

تع���رض دانيي���ل أرزاني ،مهاجم أس���تراليا ،لقطع في الرب���اط الصليبي للركبة ،وس���يغيب عن منتخب

بسبب التصميم الذي اعتبره البعض ،ال يمت بصلة لالعب ليفربول.

بالده في رحلة دفاعه عن لقب كأس آسيا في اإلمارات في يناير.

وكش���فت الفنان���ة مي عبد هللا ع���ن تمثال صالح،

ومن���ي المهاجم البال���غ من العمر

ف���ي مدينة ش���رم الش���يخ ،التي تحتض���ن “منتدى

 19عامً ا ،باإلصابة بعد س���قوطه

شباب العالم”.

بش���كل خاط���ئ عقب م���رور 20

ويُ ظه���ر التمث���ال ص�ل�اح ،وه���و يق���وم بحركت���ه

دقيق���ة م���ن مش���اركته األول���ى

الشهيرة بعد تسجيل األهداف.

م���ع ناديه س���يلتيك ،ض���د دندي

لكن الكثيرين سخروا من هذا العمل الفني ،وقال

األسبوع الماضي.

شخص يُ دعى “عبد اللطيف حراق” ،عبر “تويتر”:

“ظننتهم لوهلة يحتفلون بما يُ سمى الهالوين”.

وس���خر مغرد اس���مه “القاس���م” بقوله“ :ألن الرجل

وأك���د أرزان���ي ،ال���ذي كان أصغر
تمثال محمد صالح

مص���ري تقوموا تبهدل���وه كدا” ،في حين تس���اءل

العب ف���ي كأس العالم األخيرة
ف���ي روس���يا ،إصابت���ه بقطع في
الرب���اط الصليب���ي ف���ي حس���ابه

آخر“ :هذا تمثال محمد صالح وال رمسيس؟”.

تمثال النجم البرتغالي ،كريستيانو رونالدو ،الذي

عل���ى إنس���تجرام بع���د أن قاب���ل

وبح���ث المغرد “محمد أنور” عن الس���بب ،الذي قد

تم تشييده في مسقط رأسه ،ماديرا.

يك���ون وراء إظه���ار التمثال بهذه الص���ورة ،وقال

وق���د الح���ظ الكثي���رون غي���اب أوجه الش���به ،بين

متخصص���ا ف���ي إصابات
ً
طبي ًب���ا

الركبة بأوروبا في وقت س���ابق

س���اخرا“ :الفنان الذي أنجز هذا التمثال ،يبدو أنه

رونالدو وشكل التمثال.

هذا األسبوع.

قام بذلك على عجل”.

» » خلّف تمثال األسطورة األرجنتينية دييجو
مارادونا ،في الهند ،الكثير من ردود الفعل
المشابهة.

وكت���ب أرزاني“ :تلقي���ت األنباء

ولي���س تمثال محمد صالح هو الوحيد ،الذي أثار
موج���ة من الس���خرية ،فق���د حدث ذل���ك أيضا مع

دانييل أرزاني

الس���يئة الي���وم ،وه���ي أنن���ي

الركبة س���تبعدني حتى الموسم

بحاج���ة بالفع���ل لجراح���ة ف���ي

لجماهي���ر

المقب���ل.

أعت���ذر

س���يلتيك على مش���اركتي لمدة
 20دقيقة فقط”.

األربعاء
 7نوفمبر 2018
 29صفر 1440
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المرأة الخليجية صاحبة تجربة ثرية في عالم اإلعالم
وزيــر اإلعـــالم الكــويــتي يخاطـــب الملتــقى الثــاني للصحــافيــات الخليجـيــات

جانب من افتتاح فعاليات الدورة الثانية لملتقى الصحافيات الخليجيات

مروة خميس من الكويت

رئيسة “الصحافيين الكويتية”:

أكد وزير االعالم وزير الدولة لش���ؤون الشباب بدولة الكويت
محم���د الجب���ري أهمي���ة التجربة الثري���ة للم���رأة الخليجية في
ممارس���ة العم���ل اإلعالم���ي ال���ذي يرتق���ي بمجتمعه���ا بمهني���ة
واحترافية عالية.
وأش���ار الجب���ري ف���ي افتت���اح فعالي���ات ال���دورة الثاني���ة لملتق���ى
الصحافي���ات الخليجيات ،التي تنظم تحت رعايته وبتنظيم من
جمعي���ة الصحفيي���ن الكويتية ،واتحاد الصحاف���ة الخليجي ،إلى
الدور المشهود الذي تقوم به الصحافية الخليجية لخدمة وطنها
في ظل دعم وثقة واعتزاز من الحكومات والش���عوب الخليجية
لالرتقاء بمجتمعاتنا وتلبية لحاجة سوق العمل اإلعالمي
إل���ى إعالميات يتميزن بمهنية واحترافية عالية في ظل التقدم
التكنولوجي الحاصل.
وق���ال “الملتق���ى يعك���س عم���ق العالق���ات األخوي���ة والتع���اون
اإلعالم���ي الت���ي ترب���ط الكوي���ت م���ع أش���قائها ف���ي دول مجلس
التع���اون الخليج���ي” ،مضيفا أنه يش���كل ناف���ذة للمنطقة لصياغة
السياس���ات وقي���ام التع���اون المش���ترك بي���ن مؤسس���ات اإلع�ل�ام
الخليجي���ة والعام�ل�ات فيه���ا ،والتطل���ع إل���ى اس���تمرارية تكوين
أش���كال م���ن التراب���ط اإلعالم���ي الخليج���ي لمعالج���ة القضاي���ا
المتصلة بإعالم المنطقة وتقديم تدريب إعالمي يتميز بالمهنية
واالحترافية وفق أحدث معايير التدريب اإلعالمي الدولية”.

نسبة ظهور المرأة في اإلعالم ال تتجاوز % 20
بعد إلى مس���توى الطموح والجهد ال���ذي تبذله في الميدان إلى جانب

وتقبل الرأي اآلخر وآداب الحوار ،إلى جانب رفع وعي األسرة لكونها

ٔ
الم���راة في اإلع�ل�ام ،ال تتجاوز  ،% 20بينما تصل نس���بة
نس���بة ظهور

زميله���ا الرج���ل .وخالل الملتقى أقيمت الجلس���ة الحوارية المش���تركة

الن���واة األولى إلع���داد المجتمع الواع���ي المثقف .ورفع���ت صحافيات

بي���ن صحافي���ات دول التع���اون والت���ي أدارته���ا إقب���ال األحم���د والتي

األم���ارات توصي���ات تضم وضع قانون تش���ريعي بتجريم ومعاقبة أي

ظه���ور الرج���ال  ،% 80إذ وج���ب ط���رح ه���ذه القضي���ة والتط���رق إلى

اختتمت برفع رؤى واقعية تصب في مصلحة المرأة الخليجية.

مؤسسة إعالمية خليجية تنشر محتوى مسيء بأي دولة من مجلس

محاوره���ا م���ن خ�ل�ال إثارتها للنقاش في الجلس���ات الخاص���ة مع بدء

إذ شملت توصية الوفد البحريني على تشكيل لجنة إعالمية خليجية

التعاون ،إل���ى جانب التنويه على قضية ثورة المعلومات وأثرها على

انطالق الملتقى الثاني للصحافيات في مجلس التعاون الخليجي.

نسائية ،ودعت إلى أن تضم اللجنة عناصر يوضع لها آلية عمل وجهة

اإلعالم من خالل تطوير مهارات وأداة الكتابة الصحافية.

ولفتت إلى أنه على الرغم ما حققته اإلعالمية الخليجية في ميادين

تح���دد أولويات وقضاي���ا معينة ،على أن تجتمع اللجنة بصورة دورية

وم���ن جهة أخ���رى ،أكدت الصحافيات العمانيات ف���ي توصياتهن على

العمل ،ووضعت بصماتها في هذا المجال الش���يق والشاق ،وعلى رغم

لمعالجة المشاكل اإلعالمية التي تمس دول مجلس التعاون.

وج���ود اإلعالمي���ة الخليجي���ة ضم���ن الوف���ود اإلعالمية ف���ي المحافل

توليه���ا مناص���ب قيادي���ة ف���ي المجال اإلعالم���ي ،إال أن ذل���ك ال يرقى

فيما دع���ت توصيات صحافيات الكويت إل���ى تعزيز ثقافة االختالف

الرسمية وتجسيد الجهود لتبني حلقات مشتركة.

أش���ارت رئيس���ة جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة العيسى إلى أن
ٔاح���دث الدراس���ات عن تمكي���ن المجتمع المدني عب���ر اإلعالم بينت أن

رئيس “الصحافة الخليجية:”:

اإلعالم بحاجة إلى “القوة الناعمة” لمواجهة أعداء المنطقة

اإلع�ل�ام واإلعالمي���ات” .وأردف أن ه���ذا الملتقى ج���اء ليغطي النقص

أك���د رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك حاجة اإلعالم إلى

للصحافي���ات في مجلس التع���اون الخليجي ،وكانت تنظيمه ورعايته

الق���وة الناعمة المتمكنة والقادرة على مواجهة المد اإلعالمي المعادي

بمب���ادرة من جمعي���ة الصحفيين الكويتية ،وها ه���و الملتقى يعود من

ال���ذي ال يبح���ث ع���ن خدمة المواطنين ،أو يس���اهم في تج���ذر وتعزيز

جديد باس���تضافته من الجمعية نفس���ها ،ولكن بحلت���ه الجديدة ،وفي

ف���ي المفاهيم اإلعالمية ،ويؤس���س من خالل الح���وار مرحلة جديدة،
ً
عمق���ا مما كنا علي���ه للوصول إل���ى مس���تويات ٔافضل في
تك���ون أكث���ر

نجاح���ات المنطقة .وقال “مضت  6س���نوات منذ انعقاد الملتقى األول

جلس���ات حوارية تالمس متطلبات المرحلة ،وتس���تجيب الحتياجات

ممارسة الصحفيات لعملهن اإلعالمي بكثير من الجدية.

“بيتكم بيتنا” يخلق البسمة ويكتسب مزيدا من المتطوعين
“ف��ري��ق ال���ن���ور” :م��ه��ارة ص��ن��اع��ة األم���ل ألس���ر متعففة ال يعلم أح���دا عنها شيئا

جانب من اللقاء الصحافي مع جمعية أيادي االغاثية
إبراهيم النهام | تصوير -رسول الحجيري

رغبته���م ف���ي المش���اركة وتقدي���م المس���اعدة

ه���و م���ن اللق���اءات الصحفي���ة االس���تثنائية ،الت���ي يش���عر فيه���ا الصحف���ي بأن���ه من

ف���ي البيوت األخرى ،ومنهم م���ن صبغ كلمتي

المحظوظي���ن .ففي مس���اء ب���ارد ،التقي���ت بأعضاء فري���ق النور ،من جمعي���ة أيادي

(بيتك���م بيتنا) على فانيالتهم ،أس���وة بأعضاء

االغاثية ،والذين تصدح حسابات (السوشيال ميديا) بالحديث عنهم ،وعن مشروع
ً
جنبا
الجمعي���ة المحل���ق فوق الس���حاب (بيتكم بيتنا) ،والذي يحمله أعض���اء الفريق،

الف���رق التطوعية ،وهو أم���ر جميل ،بأن تزرع
األمل ،وروح المساعدة بنفوس اآلخرين”.

الى جنب ،مع فرق تطوعية أخرى على اكتافهم ،فقط لمس���اعدة اآلخرين ،وتقديم

بدوره ،قال رئيس فريق النور عيسى بو شقر

األمل ،والتغيير لهم ،ومن هنا بدأت حكايتي معهم.
ف���ي حدي���ث تعريف���ي ،ع���ن جمعي���ة أي���ادي

بعدها بعمليات مس���ح وجرد لهذه المنازل ،ثم

اإلغاثي���ة ،قال���ت عض���وة الجمعية ن���ور طالل

نعلن عن المشروع الستالم طلبات المشاركة،

مفيز “هي جمعية شبابية ،تعمل على مشاريع

ثم نطلق بعدها موسم العمل الالزم”.

خيرية عديدة ،خارج وداخل مملكة البحرين،
ً
محلي���ا ترك���ز باهتمام على النظر في مس���اكن

وتكمل “البرنامج الفصلي الدائم للجمعية هو

المواطني���ن ،والت���ي تكون بحالة س���يئة ،ومن

(بيتك���م بيتن���ا) ،ولق���د أنجزنا خالل الس���نوات
ً
تقريبا،
الثم���ان المنصرمة قرابة الثالثين بيت

خ�ل�ال مش���روع (بيتك���م بيتنا) ،وهو مش���روع

وبعم���ل قادت���ه ف���رق تطوعية ،وم���ن مجموع

طم���وح تبنت���ه الجمعي���ة منذ ثمانية س���نوات،

أربع فرق مس���تمرة ،كلها من الس���واعد الشابة

بمواس���م مختلفة ،تقوده مجموعة من الفرق

المحبة للبحرين ،وألهلها”.

التطوعية ،ولمدة شهر واحد”.

إن من األهمية التركيز على جانب اإلحس���ان،
ألن العدي���د م���ن األس���ر المتعفف���ة ،حرم���ت
م���ن فرص���ة أن يدخ���ل عليهم م���ن يرغب بأن
يس���اعدهم ،وبخب���رات متنوع���ة ،وعليه نهتم
بأن نس���تغل وجودنا لكي نزرع هذه الخصلة،
ونعززها في اآلخرين.
ويزي���د “أض���ف أن م���ن مزاي���ا الجمعي���ة ،ب���أن

م���ن خمس غ���رف ،وصال���ة ،ومطب���خ ،وأربعة

ً
ج���دا،
مس���تهلكة ،ناهي���ك أن األث���اث قدي���م

بحملها كفريق على عاتقنا اليوم”.

حمامات ،والذين يس���كنون به 21 ،شخصا ،أم

ومهترئ”.

بي���وت األس���ر المتعفف���ة ،والمحتاج���ة ،ونحن

وف���ي لق���اء جمع من���دوب الصحيف���ة مع أحد

وتكم���ل “نهت���م ب���أن نوض���ح للن���اس ،أن أه���ل

وأب ،وأوالدهم ،وأحفادهم ،كلهم بحرينيين،

ويكم���ل “وعليه ،نعمد بنقل هذه المش���اهدات

كف���رق تطوعي���ة نمثل حلقة وص���ل ،بين أهل

وتزي���د “اله���دف األساس���ي م���ن المش���روع،

فرق الجمعية ،ويحمل أسم (النور) ،أوضحت

البي���ت هم ن���ور البي���ت ،ومتى ما س���اعدتهم،

توفير طاقة تطوعية ش���بابية ،تس���اعد األسر

عضوة الفريق نورة الخلفان ،أن سبب اختيار

المتعفف���ة ف���ي البحري���ن ،ذات الحاج���ات

األعض���اء لمس���مى (الن���ور) محاولتهم توصيل

وذلل���ت الصعوب���ات الت���ي تعت���رض حياته���م،
ً
س���ببا بأن يكون���وا الض���وء المتوهج
س���تكون

ويقطن���ون بمدين���ة (المنام���ة) ،والغرف ضيقة
ً
ج���دا( ،متري���ن ف���ي متري���ن) ،وب���كل منه���ا 6

للناس ،لكي يس���اعدوننا لنس���اعد هذه األس���ر

الخي���ر ،وم���ن يحتاج هذا الخي���ر ،ونحاول أن

المتنوع���ة في أمور الس���كن ،س���واء من حيث

الرس���الة للن���اس ،بأنهم وبمس���اعداتهم لألس���ر

االكتظ���اظ بالس���كن ،أو حاج���ة المس���كن

المتعففة ،سيس���همون بإدخال النور لبيوتهم،

للتصليح���ات بس���بب موجة األمط���ار ،أو عتق

ويفرجون عنهم كربتهم.

المن���زل نفس���ه ،حي���ث نعم���ل عل���ى ترميم���ه،

وتضي���ف خلفان “قدوتنا في ذلك ،العديد من

من األس���ر المتعففة ،وهي مس���ؤولية نتشرف

كل (الري���ع) الذي يدخلها ،يخ���رج بأعمال ،في

المتعففة”.

نبرز ذل���ك بوضوح تام ،ناهيك أن هناك رقابة

أش���خاص ،والبيت مبني من س���تينيات القرن
ً
هندس���يا وم���ن حي���ث الحال���ة
الماض���ي ،فه���و

واس���تلمت حن���ان بدي���وي ط���رف الحدي���ث،

من الجمعية على كل المصروفات المالية”.

بقولها “نهتم ألن نفعل باستمرار دور الشراكة

وق���ال عضو فريق الن���ور عادل الكوهجي “لي

السعادة”.

العام���ة ،ضعي���ف للغاي���ة ،وعلي���ه كان هدفن���ا

المجتمعية ،س���واء من األفراد أو المؤسسات،

ال���ى ذلك ،قالت ش���وق البراهي���م إن الجمعية

ب���أن نرمم البي���ت ،ونصلح���ه ،وننقل���ه لأللفية

لكي نساعد كل من يحتاج للمساعدة ،فالبيت

شرف المشاركة في البرنامج للموسم الثالث،
ً
فعلي���ا الع���ام  2005كمتط���وع
وب���دأت معه���م

تكت���ظ بالطاق���ات الش���بابية ،ذات الخب���رات

الجدي���دة ،وه���و بي���ت غي���ر مبني عل���ى جيل

ال���ذي تحدث عنه زميلي خالد ،بحاجة للكثير

ف���ي ه���ذا البي���ت ،وب���أن تبعث ف���ي صدورهم

أسوة بزمالئي هنا ،وكنت أكبرهم ً
سنا حينها،

المتنوع���ة ،من إع�ل�ام ،والقي���ادة ،والتصميم،

اليوم ،وال األجواء الحالية”.

من التصليحات ،والتغييرات ،والترميمات”.

ولق���د حرصت من���ذ الوهلة األول���ى ،على نقل

واإلدارة المالي���ة ،ليكون باك���ورة هذا التجمع،

وزاد الغري���ب “لديه���م مش���اكل ف���ي المجاري،

وت���ردف “من المش���اهدات الجميلة ،مش���اركة

تجربتي ألوالدي ،وب���أن أحفزهم بأن ينقلوها

عدد م���ن الفرق اإلبداعية ،التي تس���هم بصنع

وكمي���ات ضخم���ة م���ن الحش���رات المختلف���ة

أهل البي���ت للمتطوعين في اص�ل�اح وترميم

والغريب���ة ،والقوارض ،والجدران منتفخة من

البي���ت ،ب���ل أنك ال تس���تطيع أن تف���رق بينهم،

بدوره���م إل���ى أصدقائه���م ،وأصحابه���م ،لكي
يحبوا مستقبالً هذا العمل”.

وبعد أن نقوم بتس���ليم البيوت ألهلها ،نتفاجأ

وتاب���ع “تعلم���ت م���ن خ�ل�ال عمل���ي التطوعي،

ب���أن عدد م���ن األطفال به���ذه البي���وت يبدون

حجم النعم التي ال نشعر بها”.

وتوفير كافة التصليحات الالزمة”.

األعضاء الذين شاركوا بالبرنامج ،ومنهم من

وع���ن آلية اختي���ار المنازل الت���ي تحتاج لهذه

حفزنا للمشاركة ،أولهم حسن الحريري رحمه

المب���ادرات ،تضي���ف نور”تك���ون ع���ن طري���ق

هللا ،والذي وسم الوسم الحالي بأسمه (موسم

التغيير اإليجابي لآلخرين.

الجمعي���ات األخ���رى ،أو قوائ���م المجال���س

حس���ن) ،حي���ث كان يدخ���ل الن���ور والس���عادة

من جهت���ه ،وصف خالد الغري���ب أحد البيوت

الرطوبة ،والخش���ب مت���آكل بالكام���ل ،وهناك

البلدية ،أو التواصل المباشر معنا ،حيث نقوم

بمساهماته المثمرة ،في بيوت ،وقلوب الكثير

التي كان الفريق مس���ؤوال عنه���ا بقوله “البيت

غ���رف أرضيته���ا الت���راب فوقه���ا س���جادات

المحميد :تقديم الدعم لـ  80طائرة
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“باس” مقدم خدمات المناولة األرضية الرسمي لمعرض الطيران

أعلنت شركة خدمات مطار البحرين (باس) أنها ستكون مقدم خدمات المناولة

فيم���ا تواصل الش���ركة في ذات الوقت
تقدي���م أعل���ى مس���تويات الج���ودة

األرضية الرس���مية لمع���رض البحرين الدولي للطي���ران  ،2018والذي يقام خالل

للخدم���ات األرضي���ة بمط���ار البحري���ن

الفترة ما بين  14إلى  17نوفمبر الجاري في قاعدة الصخير الجوية .وقد صرح

الدول���ي ،حي���ث تع���د الم���زود الوحي���د

الرئي���س التنفيذي س���لمان المحميد قائالً :منذ انطالق���ة معرض البحرين الدولي

للمط���ار منذ إنش���اؤه كأول مطار دولي

للطيران في نس���خته األولى عام  ،2012أخذت شركة (باس) على عاتقها تفعيل

في منطق���ة الخليج العربية .كما تقدم

دورها الوطني في إنجاح هذا الحدث العالمي ،الذي يستقطب شركات الطيران

الش���ركة خدم���ات المناول���ة األرضي���ة
ً
سنويا،
ألكثر من  42ألف رحلة طيران

وصناعاته إلى المملكة.
ً
مشيدا بدور وتوجيهات رئيس اللجنة

حرص���ه عل���ى دعم الش���ركات الوطنية

التنظيمي���ة العلي���ا للمع���رض ،الممث���ل

العامل���ة ف���ي قطاع���ات الطي���ران

عب���دهللا ب���ن حم���د آل خليف���ة والت���ي

وأضاف المحميد :في النسخة الحالية

الش���خصي لجاللة الملك س���مو الشيخ
تؤس���س إلى ح���راك ممي���ز يدعم رؤية

وتتعام���ل م���ع أكث���ر م���ن  8.5ملي���ون
ً
سنويا ،مع قدرتها االستيعابية
مسافر

الستقبال المزيد من األعمال التجارية

واللوجستيات.

بالتزام���ن م���ع مش���روع توس���عة مطار

م���ن المع���رض ،تق���دم (ب���اس) خدمات

سلمان المحميد

طي���ران إقليمي���ة وعالمي���ة ،تتن���وع ما

األرضي���ة ،المعدات ،حظائ���ر التصليح،

كذلك شكر المحميد وزير المواصالت

تجاري���ة وطائرات ال���ركاب والطائرات

العمليات.

الواض���ح وجهده الدؤوب ف���ي إنجاح

مجموع���ة م���ن الخدم���ات المتكامل���ة

نحو  140من موظفي (باس) يشاركون

البحرين االقتصادية في تنويع مصادر
الدخ���ل واس���تقطاب االس���تثمارات

الخارجية.

واالتص���االت كم���ال أحم���د عل���ى دوره
ه���ذا الح���دث ،وال���ذي يعب���ر عن���ه عب���ر

األربعاء

المناول���ة إلى نحو  80طائرة لش���ركات
بي���ن الطائ���رات المخصص���ة ألغ���راض

التموي���ن ،الهندس���ة ،التنظي���ف ،ودعم

العس���كرية .حي���ث توف���ر (ب���اس)

كذل���ك أش���ار س���لمان المحمي���د إلى أن

للمش���اركين تتضم���ن عل���ى :المناول���ة

في مع���رض البحرين الدولي للطيران،

البحرين الدولي.
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إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :

وش���دد المحمي���د إل���ى أن الخب���رات

التراكمية للش���ركة ،الت���ي يزيد عمرها
ً
عام���ا ،والتدري���ب والتأهي���ل
ع���ن 40

المس���تمرين للث���روة البش���رية هما أبرز

عوامل نجاحات (باس) المتتالية ضمن
معرض البحري���ن الدولي للطيران في

نسخه السابقة.

“البحرين والكويت” يدعم “االقتصاديين”
قدم بنك البحرين والكويت التبرع المالي لجمعية االقتصاديين البحرينية،
ويأت���ي هذا ضم���ن إطار سياس���ته لتقديم الهب���ات والتبرع���ات التي تخدم
المجتمع والمملكة.
وبه���ذا الخص���وص ،اس���تقبل رئيس

القط���اع االقتص���ادي واالس���تثماري
ً
واح���دا
ف���ي المملك���ة .وباعتب���اره

الجمعي���ة عل���ي الموالن���ي واألمي���ن

م���ن كب���رى المؤسس���ات المالي���ة

المال���ي جواد حميدان ورئيس لجنة

ف���ي المملك���ة ،يق���دم بن���ك البحرين

العضوي���ات بالجمعي���ة عل���ي جعفر،

والكوي���ت العدي���د م���ن المس���اهمات

في حض���ور المدير الع���ام لمجموعة

مس���اندة من���ه لمختل���ف القضاي���ا

الموارد البش���رية والش���ئون اإلدارية

اإلنس���انية واالجتماعي���ة ،حي���ث

حسان بورشيد و اخصائي العالقات

يدع���م الكثي���ر م���ن المؤسس���ات بما

التنفيذي للبنك رياض س���اتر رئيس

العامة بالبنك عبدالرحمن دانـش.

فيه���ا األندي���ة والصنادي���ق الخيرية

ويح���رص البنك على دعم مثل هذه

ومختلف الجه���ات االجتماعية ،في

الجه���ات والجمعيات لما لها من دور

مب���ادرة منه لتحقيق هدف الوصول

ب���ارز وفع���ال ف���ي المج���ال التوعوي

لرؤي���ة مس���تقبل ومجتم���ع أكث���ر
ً
إشراقا في مملكة البحرين.

والتثقيف���ي المتواص���ل نح���و تعزيز

ستاندرد تشارترد يرعى ماراثون 2018

تعزي��زا لمب��ادئ البن��ك بمب��ادرات تنمي��ة المجتم��ع

كعادته السنوية وتعزيزا لمبادئ ألتزام البنك بمبادرات تنمية المجتمع المحلي في البحرين ،أعاد بنك ستاندرد تشارترد – البحرين
رعايته الرئيسية لسباق ماراثون البحرين( )www.bahrain-mr.com؛ والمقرر عقده في  9نوفمبر .2018
وصرح���ت مدي���ر األع�ل�ام والتس���ويق في

فتح التسجيل لدورة مدرب الطيران الحر

جرافتيني :حريصون عل��ى تطوير القوة العاملة البحرينية

أعلن���ت ش���ركة جرافيتي اندور س���كاي دايفينغ عن فتح
باب التس���جيل لتدريب وتوظيف اول دفعه من مدربين
بحرينيي���ن للطيران الحر الداخلي .وأوضحت جرافيتي
ان ه���ذه ال���دورة س���تضم  ٣٠مرش���حا والتي م���ن خاللها

بنك س���تاندرد تش���ارترد  -البحرين ودول

س���وف يت���م توظي���ف  10مدربي���ن ومدرب���ات ف���ي ه���ذا

الخليج نورة النصف“ ،يسرنا رعاية سباق

المجال.

المارث���ون له���ذا الع���ام وللس���نة السادس���ة
ً
إيمانا من���ا بتحفيز المجتمع
عل���ى التوالي

ويأتي ذلك من ضمن حرص جرافيتي على تطوير القوة
العامل���ة البحريني���ة ف���ي جمي���ع القطاعات وم���ن خاللها

البحريني على تبني أسلوب حياة صحية

من���ح البحرينيي���ن الفرصة باالختراق ف���ي مجاالت عمل

من خالل األنش���طة الرياضي���ة المختلفة.

مختلفة وجديدة مثل رياضة الطيران الحر الداخلي.

ونلتزم بدورنا كأول بنك في البحرين منذ

وح���ددت اش���تراطات لقب���ول طلب���ات التدري���ب ،أبرزها

عام  1920بدعم مبادرات تنمية المجتمع

أن يك���ون المتق���دم بحريني الجنس���ية وذات قوة بدنية

والشباب البحريني”.

عالية .فس���وف يخض���ع المتدربين ال���ى برنامج نظري و

» »وصرح عضو اللجنة المنظمة
للفعالية محمود المهري قائال
“يسرنا أن نرحب بالدعم الرئيسي
المقدم من ستاندرد تشارترد،
ويمكنني القول بكل ثقة بأن نجاحات
سباق الماراثون على مدى السنين
الماضية يدين بالكثير للدعم المعتاد
المقدم من قبل ستاندرد تشارترد”.

عملي متكامل لمدة ش���هرين ومن خالله سوف يتهيئون
إل���ى تقدي���م امتح���ان القب���ول .وعلي���ه س���يتم توظي���ف
الخطبة اللذين اجتازوا االمتحان فقط.
» »وحددت إدارة جرافيتي آخر موعد الستالم طلبات

التوظيف «االستمارات»  30نوفمبر الجاري ،وذلك
عن طريق االتصال ب  13100000او الحضور

شخصيا لبمبنى جرافيتي بالطابق األرضي.

“الخليجي” يتدرب لصنع الصفقات  GAC Motorتواصل حصد الجوائز
نظ��ام لقي��اس األداء والمكاف��آت ل�لإدارات التنفيذية

األول��ى ف��ي اختب��ارات الج��ودة المخصصة للس��يارات

نظ���م المص���رف الخليجي التجاري ،أحد المصارف اإلس�ل�امية الرائدة في مملكة البحرين ،وبالتعاون مع مجموعة “جي أف

تواص�ل�اً لس���جلها الحاف���ل بالعديد م���ن اإلنج���ازات العالمية واصل��� ت �GAC Mo

أتش” المالية ورش���ة عمل رفيعة المس���توى ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالمؤسس���تين ،حيث أقيمت الورشة

 torحص���د الجوائ���ز بكل جدارة واس���تحقاق وذلك بتصدره���ا المرتبة األولى في

التي استمرت يوم واحد بفندق الفور سيزونز خليج البحرين.

اختب���ارات الج���ودة األولي���ة المخصص���ة للس���يارات م���ن قبل مجل���ة JD Power

تطرق���ت ورش���ة العم���ل الت���ي قدمه���ا نبيل

العالمية مما يعكس المكانة التي تبوأتها الشركة واضعة نفسها بكل جدارة على
خارط���ة س���وق الس���يارات العالمية خالل زمن قياس���ي منذ إطالقه���ا ،حيث تأتي
ً
ً
وتأكيدا أن الش���ركة تس���عى باس���تمرار
تتويجا للجهود المتظافرة
ه���ذه الجائ���زة

الحاج من معهد العالقات العامة والمهارات
التنفيذي���ة ،ومق���ره س���ان خ���وان ،الوالي���ات

المتحدة األميركية إلى العديد من المحاور

لتطوير خدماتها والتقنيات التي تستخدمها للوصول ألعلى مستويات الجودة.

ومنه���ا أهمية تصمي���م نظام لقي���اس األداء
والمكاف���آت ل�ل�إدارات التنفيذي���ة واإلجاب���ة
عل���ى التس���اؤالت ح���ول ط���رق التع���رف
عل���ى العم�ل�اء ف���ي المج���ال االس���تثماري

والمس���ئوليات تج���اه ضم���ان حقوقه���م
باإلضاف���ة إل���ى مناقش���ة نم���اذج عملي���ة

وأفضل الممارس���ات الت���ي يقوم بها صانعي
الصفقات.
ً
وتعليق���ا عل���ى ه���ذه ال���دورة ،ق���ال رئي���س
مجل���س إدارة المص���رف الخليجي التجاري

جاس���م الصديق���ي “إنن���ا ف���ي المص���رف

على جميع المستويات ،وتمثل هذه الورشة

الجه���ود المبذولة لتطوير مواردنا البش���رية

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية”.

الخليج���ي التج���اري ن���درك أهمي���ة مواصلة

خط���وة مهمة نح���و تعزيز كف���اءات أعضاء

ً
وتعليقا على هذا اإلنجاز صرح المدير العام

ً
نتيجة
التحفة الفنية الرائع���ة والتي جاءت

لش���ركة التس���هيالت للس���يارات برير جاس���م
قائ�ل�اً“ :للع���ام الس���ادس عل���ى التوال���ي نحن

لجه���ود التطوي���ر المتواصل���ة ف���ي تقني���ات
الجودة واألمن والس�ل�امة اإلبداعية لجميع

برير جاسم

نواصل االحتفال به���ذه اإلنجازات المتميزة

ط���رازات  ،GAC Motorوأض���اف بري���ر إن

وتاب���ع “نح���ن فخ���ورون بحصولن���ا عل���ى

التي تضاف الى س���جل الجوائز االستثنائية

هدفنا يتمثل دائمً ا في تقديم تجربة فريدة

ه���ذه الجائ���زة المهم���ة ،فه���ي تكل���ل جهودنا

التي حققتها ه���ذه العالمة التجارية الرائدة

ف���ي القيادة لعمالئنا مع توفير أعلى درجات
ً
متماش���ية مع رؤية
الس�ل�امة لجميع الركاب

المتظافرة ،ونحن في التسهيالت للسيارات

المتخصص���ة ف���ي تقيي���م ج���ودة وأداء

الش���ركة في توفي���ر مركبات تتمي���ز بالمتانة
ً
عالوة على التألق في األداء”.
في الصنع

م���ن قب���ل إح���دى أكب���ر المج�ل�ات العالمي���ة
الس���يارات ،وتؤك���د هذه الجائ���زة مزايا هذه

إدارة وموظفي���ن تجمعن���ا رؤي���ة واح���دة
وهدف واحد لتمثيل هذه العالمة التجارية
الرائدة بأفضل صورة.
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أحب العمل في التلفزيون أكثر من السينما

باسل خياط :أرشيفي في مصر وسوريا يضم أعماالً رائعة
طارق البحار

بعد غياب طويل اس���تمر ألعوام عدة عن دراما البيئة الش���امية ،يعود النجم باس���ل خياط لهذه االدوار مع بدء تصوير مسلس���ل الحرملك الجديد مع المخرج تامر

فازت فيكتوريا بيكهام

اسحاق وبمشاركة كل من جمال سليمان وسالفة معمار وسيصور في دبي قريبا ،ويشارك النجم السوري بطولة الفيلم السينمائي كازابالنكا مع امير كرارة وغادة

بجائزة “أيقونة الموضة”

ً
فنانا ،لحضور فعاليات الدورة الثاني���ة التي انتهت في 28
ع���ادل ف���ي قصة أكش���ن ورومانس���ي .ومؤخرا دعت إدارة مهرجان الجونة الس���ينمائي ما يقرب م���ن 125

المستحدثة ضمن جوائز

س���بتمبر الماضي بنجاح كبير ،ومن أبرز األس���ماء التي جرى دعوتها كل من عادل إمام ويس���را وياسمين رئيس وشيرين رضا والنجم باسل خياط الذي كان يتواجد

“People’s Choice

في جميع فعاليات المهرجان مع الناس والصحفيين ،مسافات البالد جلست مع النجم المحبوب في حوار سريع وكان التالي:

 ،”Awardsلتكون أول

»»

فائزة بها ،وتتسلم جائزتها
في حفل يقام في ال11
من الشهر الجاري.

* حدثنا عن مشاركتك في

األربعاء
األحد

2018
نوفمبر2017
7 15أكتوبر
1440
ذوصفر
29 15
1438
الحجة

مهرجان الجونة السينمائي؟

س���عدت ج���دا لتواجدي م���ع كوكبة من
اش���هر االس���ماء الس���ينمائية العربي���ة
والعالمي���ة ف���ي هذا المهرج���ان الناجح،
والذي بالرغم م���ن انه في عمره الثاني
فقط ،لكن���ك تحس بان���ه مهرجان كبير
بس���بب االف�ل�ام والفعالي���ات وبالطب���ع
التنظي���م والم���كان الجمي���ل ال���ذي فيه
نتواجد.
ش���اهدت العديد من األفالم ،وحضرت
الكثي���ر م���ن الفعالي���ات ،وكان ل���ي
اختي���ارات ف���ي االف�ل�ام االس���يوية
والعالمي���ة ه���ذه الم���رة اكث���ر م���ن العام

مازلت أنتظر الدور المسرحي المناسب

السابق.

»»

بطول���ة عدد م���ن األف�ل�ام الس���ينمائية،

مقامه وظروفه.

منها “الليل الطويل” و”العش���اق” و”باب

ال أعرف ما المقصود بمصطلح البطولة

المصري اليوم ولكن ذلك جاء

الش���مس” و”رؤى حالم���ة” و”قم���ران

المطلق���ة ،ألن البط���ل في العم���ل الفني

على حساب السينما؟

وزيتونة” واالن م���ع فيلم كازبالنكا عن

اح���ب العم���ل ف���ي التلفزي���ون اكثر من

ش���خصية لص إسكندراني يلتقي عددا

هو العمل جماعي ،وإذا جس���د كل فنان
دوره بش���كل رائع س���نقدم عملاً متمي ًزا

الس���ينما ش���خصيا واج���د العم���ل ف���ي

من الش���خصيات ويتفق���ون على القيام

ومؤثرًا ،وأنا راض عن خطواتي الفنية

المسلس�ل�ات تعطين���ي كل م���ا اري���د

بإحدى عمليات الس���رقة ،ثم يسافرون

وأرش���يفي ف���ي مص���ر وس���وريا يض���م

احققه من خالل الوقت اوال والمساحة

الى المغرب ومنها الى فرنسا.

* استطعت بسرعة تكوين مكانة
كبيرة لك وسط التلفزيون

وفاء مكي في موقف حرج
شاركت الفنانة وفاء مكي جمهورها

وظه���رت “وفاء” ف���ي الفيديو ،وهي

ومحبيه���ا عب���ر حس���ابها الش���خصي

تداع���ب والدها أمام الكاميرا ،قائلة:

عل���ى موق���ع “إنس���تغرام” ،بمقط���ع

“المهم أنا وي أبويا الحين ..بابا ش���و

فيدي���و وصفت���ه بأن���ه األح���ب عل���ى

أخبارك؟” ،وقال���ت ” :من الفيديوات

قلبه���ا ،وظه���رت فيه برفق���ه والدها،

الل���ي أحبها ..قال عني خرطي ،ألني

الذي ش���بهها بـ”خرط���ي” ،أو الكذابة،

ماش���ية في���ه س���رعة ..بع���د أهلي ما

وه���و م���ا اعتب���ره البع���ض ،موقف���ا

يجاملون ال يقول تصور س���ناب ،وال

محرجا تعرضت له على يد والدها.

شي اللي بقلبه على لسانه”.

أفضل األدوار المعقدة

الت���ي اقدم فيها ما اريد مع باقي فريق
العم���ل ،خصوصا مع الخب���رات الجيدة
ل���ي ف���ي التلفزيون وه���ذا ال يمن���ع اني
اح���ب العم���ل ف���ي الس���ينما ايض���ا ،فقد
قدم���ت اعم���اال كثي���رة ف���ي الس���ابق،
والي���وم عن���دي التركيز افض���ل ما اريد
تقديمه.
وحت���ى اآلن لي مش���روعان للتليفزيون
و 3مش���اريع س���ينمائية م���ا زال���ت ف���ي

أعماالً رائعة.

»»

»»

أي األدوار أقرب إلى باسل

لماذا انت بعيد عن المسرح

خياط؟

اليوم؟

سيلفي مع “مسافات البالد”

افض���ل األدوار النفس���ية المركب���ة ف���ي

بالرغ���م من تواجدي الدائ���م تقريبا في

اختيارات���ي ،مث���ل دوري ف���ي مسلس���ل
“ 30ي���وم” ومسلس���ل “الرحل���ة” ،ولكني
لس���ت مختصا بها فق���ط ،والدليل على
ذل���ك أن���ي قم���ت بالعدي���د م���ن األدوار

مرحل���ة القراءة ولم أس���تقر عليها ،وقد

األخ���رى ،ولكن���ي افض���ل مث���ل ه���ذه

ش���اركت س���ابقا خ�ل�ال مش���واري ف���ي

األدوار المعقدة ألنها تغوص في أعماق

علي حت���ى اليوم أي
مص���ر ،لم يع���رض
ّ
النف���س البش���رية ،البطول���ة المطلق���ة ال
تهمني كثيرا ،لكن في نفس الوقت لكل
مق���ام مقال ،لن أقولها في المطلق إنني
ال أبح���ث أو أبح���ث ولك���ن كل عم���ل له

مشروع مس���رحي مصري ،وأعتقد بأنه
صع���ب ألن المس���رح يأخ���ذ كثي���رًا م���ن
التوقيت والتحضيرات ولكن لو عرض
علي سأفكر مع الطاقم الفني والمخرج
ّ

في خوض هذه التجربة.

دالل في «كازابالنكا»

البلوشي مع “المتزوجون”

منير انتهى من االلبوم

مُ عرب��ةً ع��ن س��عادتها الغامرة بتصوي��ر مش��اهدها األولى في

كش��فت الفنانة هند البلوش��ي عن جديدها الدرامي ،الفتة إلى

انته��ى المط��رب المصري محم��د منير من جمي��ع تفاصيل

عبد العزي��ز إنها عكفت خالل الفت��رة الماضية على مراجعة

أول المش��اهد م��ن مسلس��ل «المتزوجون» م��ع الفنان

الرقمية الكبرى وفي األسواق العربية.

الفيلم المص��ري «كازابالنكا» ،قال��ت الممثلة المصرية دالل
ش��خصيتها في العمل الس��ينمائي أكثر من مرة ،لتجس��يد

ألبومه الغنائي الجديد استعداداً لطرحه قريب ًا عبر المتاجر

أنه وخالل الفترة المقبلة سيتم التحضير لمباشرة تصوير

وأش��ارت بعض المص��ادر إلى أن ألبوم مني��ر دخل مرحلة

طارق العل��ي ،والذي من المفترض عرضه خالل الموس��م

الطباعة ،على أن يتم توزيعه في مصر والبلدان العربية في

دوره��ا عل��ى أكمل وج��ه ،متمني��ةً أن يحوز الفيل��م إعجاب

الدرام��ي الرمضان��ي المقب��ل  .2019وقال��ت البلوش��ي:

تدور أحداث «كازابالنكا» في إطار رومانسي «أكشن» ،حول قصة

تأليف عبدالعزيز الحش��اش وإخراج نعمان حسين ومن بطولة

الجمهور العربي خالل عرضه على الشاشة العمالقة.

حب تجمع بين بطلي الفيلم ،هما أمير كرارة وغادة عادل.

غضون األيام القليلة المقبلة ،وفق موقع بتجرد.

مسلسل المتزوجون ذو حلقات منفصلة متصلة ،وهو من

ويستعد الفنان الملقب بـ “الملك” لتصوير أغنيتين من األلبوم

تحت إدارة مخرج أجنبي على أن يعرض العمالن تباعا خالل األشهر المقبلة.

الفنان طارق العلي إلى جانب نخبة من نجوم الساحة الخليجية.

 7نوفمبر
1949

1972
إعادة انتخاب ريتشارد نيكسون رئيس ًا للواليات المتحدة لفترة رئاسية ثانية.

1973
مصر والواليات المتحدة تستأنفان العالقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد قطيعة.

1983

الملك فاروق ملك مصر والسودان
يصدر قرارا يحل به
البرلمان المصري

الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا.

1990

وإجراء انتخابات
جديدة .الملك

انتخاب روبنسون رئيسة لجمهورية أيرلندا لتصبح أول سيدة تتولى الرئاسة فيها.

فاروق ،آخر

2004

ملوك المملكة
المصرية.

الحكومة العراقية المؤقتة تعلن حالة الطوارئ لمدة  60يوماً.

الميزان

الحمل
يحمل إليك اليوم عرض ًا مهني ًا جديداً.

الثور

يحذرك الزمالء من المواجهات الصعبة.

العقرب
تصادف الكثير من االنتقادات غير البنّاءة.

يطلب إليك التفكير ملي ًا قبل أي تصرف.

القوس

الجوزاء
حل لمعالجة العصبية.
الهدوء هو افضل ّ

السرطان

شدة الضغوط اليومية تبعدك عن األجواء.

الجدي

يبشرك هذا اليوم بالخير واإليجابيات.

األسد

حاول الترفيه عن نفسك بأي نشاط مفيد.

الدلو
تتواصل مع الزمالء بصورة إيجابية.

العذراء

يجب عليك التخفيف من انتقاد الزمالء.

الحوت
المحافظة على الوزن المطلوب مهم جداً.

يتحدث هذا اليوم عن فرصة للربح.
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شيماء سبت :المجتمع الخليجي يحب بطنه والحش
تعجب���ت الفنان���ة البحريني���ة ش���يماء س���بت من إص���رار البعض عل���ي انتقادها عب���ر صفحاتها عل���ى مواقع
التواصل االجتماعي ،واتهامها بإنكار القيام بعملية تجميلية من أجل التخسيس ،إلى جانب استخدامها
برنام���ج ال”فوتوش���وب” لتنحيف نفس���ها بالصور .وقالت ش���يماء س���بت ف���ي مقابلة تلفزيوني���ة إنها فور
اجرائها لعملية تكميم للمعدة أعلنت ذلك ،بل وقامت بتصوير نفسها قبل دخول غرفة العمليات ،وبالتالي
لي���س هن���اك داع���ي للتأكيد ب���كل تعليق أنها أجرت عملي���ة ،مضيفة أنه���ا أصابها الملل من تك���رار اتهامات
اس���تخدام الـ”فوتوش���وب” رغ���م أنها تظهر بالتلفزي���ون نحيفة وهو ال يمكن تعديل صورته بحس���ب موقع
خبرني االلكتروني.
وأك����دت الممثل����ة البحريني����ة أن المجتم����ع الخليجي

استيائها الش����ديد لما يتعرض له المشاهير في كافة

يحب بطنه للغاية و”الحش” بخلق هللا ،موضحة أن

المج����االت من س����ب وق����ذف وإهان����ات لفظي����ة على

الخليجيين يأكلون في كل المناس����بات س����واء حزن

مواق����ع التواص����ل االجتماعي .علقت “ش����يماء” على

أو ف����رح وبالتال����ي اضط����رت إلجراء عملي����ة إلنقاص

الموض����وع بطريقة س����اخرة قائل����ة“ :بخصوص اللي

وزنها.

يفت����رون ويس����بون ويقذف����ون ويتفنن����ون بتجري����ح

وعن مدي قبولها لألدوار الجريئة ،قالت إن كل شيء

وإهان����ة المش����اهير ف����ي كل مجاالتهم ،ه����ل في أحد

له حدود واألمور الوس����ط أفضل شيء ،مشيرة إلى
أنه����ا تأثرت وجيله����ا بأصالة الجي����ل الخليجي األول
» »أعلنت مايا دياب ترشحها لنيل جائزة أفضل فنانة لبنانية ضمن حفل
جوائز “ ”BAMAأي  .Big Apple Music Awardونشرت عبر صفحتها
الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي صورة ترشيحها وعلّقت
عليها” :سعيدة بترشيحي لحفل جوائز Big Apple Music Award
كأفضل فنانة لبنانية” .وكانت دياب شاركت الجمهور فرحتها بتمثالها
بمتحف “مدام توسو” في مدينة اسطنبول.

للفنانين الذين يحرصون على الحفاظ علي العادات
والتقاليد واألخالق والشهرة ليس هدفها األول.

واعدك����م بجائ����زة أو تدخل����ون س����حب عل����ى بيت أو
طيارة”.
» »وشاركت شيماء سبت مؤخرًا في بطولة

مسلسل “صيف بارد” ،إلى جانب عدد من نجوم

وأك����دت ش����يماء س����بت أن النجومي����ة ليس����ت بع����دد

الخليج ،منهم“ :شيالء سبت ،ومريم حسين،

 10س����نوات ويظ����ل ف����ي أذه����ان الجمه����ور والجميع

وديانا رحمة ،وريم حمدان ،ونيرمين محسن،

الفنان����ة البحريني����ة على تطبيق “س����ناب ش����ات” ،عن

إياد الخزوز”.

األعم����ال الت����ي يقدمه����ا الفن����ان ولكن ه����ي أن يغيب

وفاطمة الحوسني ،وأشجان ،ومريم الغامدي،

مازال����وا يعرفون����ه وينتظرون����ه .وعب����رت مؤخ����را

وهو من تأليف الكاتبة سارة العليوي ،وإخراج
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#الكويت_تغرق
ش���هد الكوي���ت من���ذ فج���ر أم���س الثالث���اء أح���واال جوية س���يئة ،حيث
ش���هدت العدي���د م���ن المناطق هط���ول أمط���ار غزيرة ،وس���يوال جرفت
السيارات في الطرقات.
م���ا دفع وزارة التربي���ة إلى اإلعالن عن تعطيل عمل كاف���ة الهيئات التعليمية من
م���دارس وجامع���ات ومعاهد .إلى ذلك ،أعلنت ف���رق اإلطفاء والدفاع المدني عن
تعامله���ا م���ع  54بالغ���ا معظمها تم���اس كهربائي ،كما س���اهمت في عملي���ات إنقاذ
ألش���خاص علق���ت مركباته���م في تجمع���ات مي���اه األمطار وغرق بعض س���راديب
المنازل ،مناش���دة كافة المواطنين عدم الخروج إال للضرورة القصوى .وانتشرت
عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماعي الس���يما تويت���ر وس���م #الكويت_تغرق ،غص
بعش���رات الفيديوه���ات والمش���اهد الصادمة لس���يول اجتاحت بع���ض المنازل ،أو
حتى المواقف ،ومألت الطرقات.
» »أظهر أحد الفيديوهات ،عملية إنقاذ لسائق شاحنة ،علقت مركبته
تحت أحد الجسور ،فما كان من بعض الشبان إال أن مدوا له الحبال؛
بهدف إنقاذه وإخراجه من الشاحنة ،ورفعه إلى أعلى الجسر.

جانب من حفلة تنكرية في مدينة كاواساكي جنوب
العاصمة اليابانية ،طوكيو (رويترز)

سحبه المحيط ...وأنقذته “معجزة”
ف���ي حادث���ة تبدو نهايته���ا كالمعجزة ،أبحر صياد نيوزيلندي ف���ي المحيط بحثا عن رزقه ،إال أن مفاج���أة كانت في انتظاره
جعلت من كمية األسماك التي حصدها ال جدوى لها .ووفقا لصحيفة “التليغراف” البريطانية ،قام الصياد بإنقاذ طفل يبلغ
من العمر ( 18ش���هرا) عاما ونصف العام اختفى بعد أن ابتعد عن المخيم ،الذي كان تتوجد فيه أس���رته على س���احل ماتاتا
بخليج بلنتي شمالي المحيط األطلنطي.
وتح���دث الصياد ،غوس هوت ،ال���ذي أبحر في المحيط لصيد
الس���مك ،قائال“ :أحسس���ت وكأنني رأيت ش���يئا في البحر .في
البداية توقعت أنها لعبة ،مسكتها من ذراعيها”.
وتابع“ :كنت معتقدا أنها لعبة ،لكنني تأكدت أن الش���يء الذي
أمسكت به كان طفال ،بعد أن بادر بالبكاء .ولحسن الحظ كان

الجلد وتناول الحشرات ...عقاب للموظفين
انتشر مقطع فيديو صادم لموظفين صينيين تتم معاقبتهم بطرق مذلة عل ًنا أمام زمالئهم،
بع���د أن فش���لوا ف���ي تحقيق المبيعات المطلوب���ة منهم ،إذ تم جلدهم وإرغامهم على ش���رب
“بول” وأكل حشرات.
وبع���د أن انتش���ر مقط���ع الفيدي���و لم���دراء

الغريب���ة والمهين���ة الت���ي اتبعتها الش���ركة،

ف���ي ش���ركة “لتحس���ين المن���ازل” ف���ي

ه���ي قي���ام الم���دراء بجل���د الموظفي���ن

مقاطعة قويتش���و الصينية ،وهم يعاقبون
ً
تحقيقا في
موظفيه���م ،أطلق���ت الش���رطة

بواس���طة أحزمة ،أمام زمالئهم في العمل،
وإرغامهم عل���ى تناول  3صراصير عن كل

الواقع���ة وألق���ت القب���ض عل���ى  3منه���م،

عملية مبيعات فاشلة ،وشرب سائل أصفر

حبس���ت  2منهم  10أي���ام ،والثالث لـ 5أيام

اللون بينما يس���دون أنوفهم ،وهو ما قالت

على ذمة التحقيق���ات .ومن أنواع العقاب

عنه مواقع صينية بأنه بول.

حيا وتمكنت من إنقاذه”.

أبوة
ملك بلجيكا المتقاعد مطلوب الختبار ّ

وأوض���ح الصي���اد“ :كان وجه���ه كالخ���زف م���ع ش���عره القصي���ر
المبلل.

أم���رت محكم���ة االس���تئناف في بروكس���ل ،بإخض���اع ملك بلجي���كا المتقاعد ،ألب���رت الثاني،
ً
سابقا في قضية رفعتها
الختبار أبوّ ة عن طريق أخذ عينة من حمضه النووي ،لتلغي حكمً ا

وقلت يا إلهي هذا رضيع وهو حي”.
م���ن جانبهم ،تحدث والد ووال���دة الطفل الرضيع ،الذي يدعى
مالش���ي قائلين إنهم تعرضوا لصدمة كبيرة بعد اكتشافهم أن
المحيط سحب طفلهم.
وقال���ت األم جيس���يكا واي���ت إن “الح���ادث كان مروعا بعد أن
أخبرن���ي مدير المخيم أنه تم إنقاذ ش���خص من المحيط للتو،
لكن طفلها الرضيع مفقود”.
وأوضح���ت أنها عندما التقت ابنها كان لونه متغير يميل للون
البرتقالي ويرتجف من البرد وجسمه أنحف قليال.

مضـغ العلكـة

أخطــر ممـا
تتصــور

غال ًب���ا م���ا يمض���غ الم���رء العلك���ة أو اللبان،
كما يش���ار إليها في بع���ض الدول العربية،
م���ن أجل تحس���ين التنفس ،لكن ال ينصح
بمضغه���ا م���رارًا وتك���رارًا .والنص���ح بعدم

الفنانة دلفين بويل.
» »ذكرت السيدة وايت أن طفلها الرضيع يستيقظ عادة في
الساعة الثامنة صباحا ،ومنعه والده في اليوم السابق

من الدخول إلى المياه ،ولكن “عند تتبع آثار قدميه فقد

قام بالدخول إلى المياه للهو ومع صوت األمواج المرتفع

ذكر فريق س���بايس جيرلز البريطاني لموس���يقى البوب أن ش���مله س���يلتئم وس���يقوم
بجولة في بريطانيا في يونيو المقبل دون أن يأتي على ذكر ما إذا كانت فيكتوريا
بيكام ستشارك.
وق���ال الفري���ق عل���ى تويت���ر “خب���ر عاجل

قائمة المبيعات في كل أنحاء العالم.

م���ن س���بايس ...التذاك���ر س���تطرح للبي���ع

» »اشتمل تسجيل مصور رافق

ي���وم الس���بت الس���اعة العاش���رة والنصف

التغريدة لقطات للعضوات جميعً ا

عام  1994عشرات الماليين من ألبوماتها

مصحوبًا بعنوان “الصداقة ال تنتهي
بريطانية مفاجئة”.

ً
صباح���ا” .وباع���ت الفرق���ة التي تأسس���ت

باستثناء فيكتوريا بيكام وكان

بمش���كالت صحية أكثر بدالً من أن تكون

خ�ل�ال مش���وارها وتص���درت أغنيات من

وس���يلة لتحس���ين التنف���س .عل���ى س���بيل

بينه���ا “وانابي” و “س���اي يو وي���ل بي ذير”

أبدً ا :سبايس غيرلز يعلن جولة

مض���غ العلكة كثيرًا إنما ألنها قد تتس���بب

المثال ،تزيد عملية مضغ العلكة من إفراز

للمحكم���ة ،وفق “رويترز” .وأثبتت فحوص

القيادة هم “أكثر ذكاء”
إذا كن���ت من األش���خاص الذين وضعت
أس���ماؤهم ف���ي قائم���ة الراس���بين ف���ي
اختب���ار قي���ادة الس���يارة م���ن أول م���رة،
ً
وفقا
فأن���ت ب�ل�ا ش���ك ذو ش���أن عظي���م،
لدراسة حديثة.
وأش���ارت الدراس���ة إل���ى أن الراس���بين
يكون���ون أكث���ر ذكاء ولديه���م مه���ارات
ممي���زة ،برغم أنهم فش���لوا ب���أول تجربة
م���ن اختب���ار قي���ادة الس���يارة .وأج���رت
إح���دى ش���ركات التأمي���ن بحثا ل���ـ 1564
شخصا يملكون رخصة قيادة بريطانية،
ً
ووجدت أن  % 59من الذين لم يحصلوا
عل���ى مؤه�ل�ات حصل���وا عل���ى رخص���ة

سليل إحدى أغنى العائالت في بلجيكا.
» »تنازل الملك ،ألبرت الثاني ،عن العرش
في العام  2013لصالح ابنه فيليب،
بعد حكم دام  20عامً ا.

 %من األشخاص ذوي المؤهالت العليا.
» »وفقً ا لصحيفة “اإلندبندنت”

البريطانية ،فإن الدراسة تحدثت

أن النجاح في المرة األولى ليس

معيارًا بشأن القدرة على القيادة

في نهاية المطاف.

اليابان...

رقم مفزع

لـ “انتحار الطلبة”
أعلن���ت وزارة التعلي���م ف���ي الياب���ان ع���ن
تزايد أعداد المنتحرين وسط الصغار في
البالد لتصل إلى أعلى مس���توى لها خالل
ً
ووفق���ا لألرق���ام الرس���مية فقد
 30عامً ���ا.
انتح���ر  250طال ًب���ا ف���ي مراحل الدراس���ة

(االبتدائية واإلعدادي���ة والثانوية) خالل
الع���ام الماض���ي ،وه���و أعلى رقم مس���جل
منذ عام  ،1986وبلغ حينها  268طال ًبا.

وتثي���ر ظاه���رة “انتح���ار الصغ���ار” ً
قلق���ا
كبيرًا لدى المس���ؤولين ف���ي اليابان ،وفقاً

العص���ارة في المع���دة ،وبالتالي ،ليس من
الضروري على اإلطالق مضغ العلكة قبل

خصوصا أنها
ً
لم���ا أوردت���ه وكالة رويت���رز،

تن���اول الوجب���ات ،فه���ي في ه���ذه الحالة

تتزام���ن م���ع اس���تمرار تراج���ع مع���دالت

س���تعمل عل���ى اإلض���رار بصح���ة المع���دة،

االنتح���ار بش���كل ع���ام في الب�ل�اد منذ 15

وقد ينجم ع���ن ذلك اإلصابة بالتهاب في

عامً ا.

المعدة أو حتى تقرحها.

» »وبلغ إجمالي عدد المنتحرين في

» »مضغ العلكة قد يتسبب في بعض

اليابان خالل  2017نحو 21,321

األحيان بآالم في المعدة ،واإلصابة

شخصا ،بينما كان عام 2003
ً

باالنتفاخ والغازات في البطن ،ناهيك

األسوأ على تاريخ البالد ،حيث

عن أن العلكة الخالية من السكر قد
تسبب بحاالت إسهال للبعض.

يتعي���ن عل���ى المل���ك الس���ابق أن يخض���ع
ّ

بإجرائها لبويل بأنها ليست ابنة جاك بويل،

يس���عون للطع���ن عل���ى الحج���ة القانوني���ة

لم نسمع صوته أو ندرك فعلته”.

“سبايس غيرلز” تعود إلى الساحة الفنية

وبموج���ب الحكم الذي أعلنه محامو بويل،

إع�ل�ان أن���ه والده���ا ،رغ���م أن محامي���ه قد

في اختبارات

القيادة من أول مرة ،فيما فشل نحو 51
الحم���ض الن���ووي الت���ي أم���رت محكم���ة

لالختبار خالل  3أش���هر ،وإال واجه احتمال

الراسبون

سبايس غيرلز

سجلت الشرطة في ذلك العام
أكثر من  34ألف حالة انتحار.

مازالت الئحة الفنانين وشركات اإلنتاج التي استفزها الرئيس األميركي دونالد ترامب
تطول أكثر فأكثر ،إذ انضمت المغنية ريهانا إلى الالئحة بمطالبتها الرئيس بالتوقف
عن استخدام أغنياتها في الفعاليات المرتبطة بحملته االنتخابية .وكان رئيس مكتب
صحيفة واشنطن بوست في البيت األبيض فيليب راكر قد نشر تغريدة موجهة إلى
ريهانا قائال “تم قول هذا مليون مرة ،ولكن لنجعلها مليون وواحد ،تجمعات ترامب
ليست كأي شيء آخر في السياسة”.

