رشق موكب السفير القطري بالحجارة في غزة
غزة ـ وكاالت

رش���ق متظاه���رون فلس���طينييون
موكب السفير القطري محمد العمادي

موكب السفير
القطري
يتعرض
للرشق
بالحجارة في
غزة لدى زيارته
لمخيم العودة
أمس

بالحجارة ،ل���دى زيارته لمخيم العودة
شرقي قطاع غزة ،أمس الجمعة.
ووصل العمادي المخيم للمشاركة في
مسيرات العودة.
وقال شه���ود عيان إن أض���رارا لحقت
بمركب���ة العمادي الخاص���ة ،األمر الذي
دف���ع الوف���د القط���ري لمغ���ادرة المكان
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األمطار تطيح بوزير األشغال الكويتي

الجيش يساهم في معالجة اآلثار ...و “الداخلية” :ال تخرجوا إال للضرورة

إضافة سلع جديدة لقائمة “االنتقائية”

وكالء المالي��ة بحثوا في الكويت توس��عة مظل��ة الضريبة
مازن النسور

تبحث دول الخليج العربي توس���يع نطاق الس���لع التي تش���ملها الضريبة االنتقائية .وبحث وكالء وزارات المالية
بدول الخليج بحضور ممثلين عن األمانة العامة لمجلس التعاون في الكويت مطلع الش���هر الجاري زيادة الس���لع
الخاضعة للرسوم.
وقال���ت مص���ادر ل���ـ “الب�ل�اد” إن
المجتمعي���ن لم يح���ددوا المواد التي
ستض���اف للقائم���ة ،لك���ن بعضهم أكد
أنه���ا تلك التي تضر بصحة اإلنس���ان
والبيئة.
وذكر المجتمعون أن السلع الجديدة
سيت���م رفعه���ا بقائم���ة إل���ى ال���وزراء
كتوصي���ات ،لكنه���م ع���ادوا ليش���يرا
إل���ى أن الموافق���ة عليه���ا “تحصي���ل
حاصل”.

آثار األمطار الغزيرة وغرق الشوارع والسيارات
الكويت  -كونا

األدبي���ة إثر األضرار التي لحقت بممتلكات

آث���ار تجمع���ات المي���اه ،بينم���ا دع���ت وزارة

تق���دم وزي���ر األشغ���ال العامة وزي���ر الدولة

المواطني���ن والمقيمي���ن ،ج���راء موج���ة

الداخلي���ة واإلدارة العام���ة لإلطف���اء أمس

لش���ؤون البلدي���ة ،حس���ام الروم���ي ،أم���س،

األمط���ار الغزيرة.وأعلن الجي���ش الكويتي

المواطني���ن والمقيمي���ن إلى ع���دم الخروج

باستقالته من منصبه وتحمله مس���ؤولياته

والحرس الوطني مساهماتهما في معالجة

إال للضرورة؛ لسوء األحوال الجوية.

هجوم إرهابي في ملبورن

 % 23ارتفاع
استهالك البيانات
في البحرين
علي الفردان

للبيان���ات بش���كل كبي���ر خ�ل�ال الع���ام
الج���اري مع صع���ود وتي���رة استخدام
تطبيق���ات

جثة منفذ العملية في موقع الهجوم

قت���ل رج���ل م���ن أص���ل صومال���ي

تنظي���م داعش .وقتل المهاجم الذي

ومعروف من قب���ل االستخبارات،

ك���ان يحم���ل سكين���ا شخص���ا واح���دا

شخص���ا واح���دا بس���كين وج���رح

وج���رح اثني���ن آخري���ن قب���ل أن تطلق

اثني���ن آخري���ن أم���س الجمعة في

الشرطة عليه النار وتعتقله.

وس���ط ملب���ورن ف���ي هج���وم تنباه

البحرين تدين

» »دانت وزارة الخارجية بشدة حادث الطعن ،معربة عن بالغ التعازي
وصادق المواساة ألهالي وذوي الضحية وتمنياتها بسرعة الشفاء
لجميع المصابين جراء العمل اإلرهابي.

( )02و()14

ميزانيات الجمعيات السياسية

07

» »تنشر “البالد” كشف ميزانيات
الجمعيات السياسية ،متضمنة
اإليرادات والمصروفات لكل جمعية
للعام  2017والسيولة البنكية
واالستثمارات .وتشمل القائمة
التي تنشرها الصحيفة  16جمعية
سياسية.

الطاقة بواقع  % 50و % 100منذ

العام الماضي ،طبقتها السعودية
واإلمارات والبحرين.

()11

توجه لفرض الضريبة االنتقائية على سلع جديدة

إحالة  28للنيابة بواقعة تزوير جوازات

المتهمون من جنسيات مختلفة وبينهم موظفون في الحكومة

أكدت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية أنها أحالت إلى النيابة العامة 28 ،ش���خصا بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم
إلى جنسيات مختلفة ،إذ تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية ،عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة
دول خليجي���ة وأجنبي���ة ،باالس���تعانة بآخري���ن يعملون ويقيم���ون داخل وخارج البحرين ،بغرض بيعها ألش���خاص ،مقابل مبال���غ مالية طائلة بهدف
تسهيل عملية انتقالهم بين الدول ،حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر ،وإصدار تأشيرات مزورة.

الهواتف المتنقلة التي تشكل المحرك

وأص���درت الوزارة بيان���ا إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ  6نوفمبر

الرئي���س في استخ���دام البيانات على

 2018والمتضم���ن القب���ض عل���ى خلية تخصصت ف���ي ارتكاب

مدى السنوات الماضية.

جرائ���م التزوي���ر والرشوة وغس���ل األموال ،وذل���ك انطالقا من

» »وبحسب إحصاءات هيئة
تنظيم االتصاالت فقد استهلك
المواطنون والشركات أكثر
من  265مليون جيجابايت
في النصف األول من العام
الجاري ،وذلك بنمو يتجاوز 23
 %على مستوى سنوي ،أما على
مستوى الربع الثاني فقد ارتفع
استهالك البيانات ليبلغ 136.7
مليون جيجابايت بنمو سنوي
قدره .% 22
()10

ح���رص الوزارة على مواصلة إطالع الرأي العام بالمس���تجدات

البنوك األكثر أمانًا

11

االجتماع���ي

ومش���اهدة األف�ل�ام والتصف���ح عب���ر

ملبورن ـ وكاالت:

والمشروبات الغازية ومشروبات

المنامة  -وزارة الداخلية

زادت نس���بة االسته�ل�اك ف���ي البحرين

التواص���ل

» »وكانت دول الخليج اتفقت

على فرض رسوم على السجائر

» »جاء بنك أبوظبي األول في صدارة
قائمة البنوك األكثر أمانًا بالشرق
األوسط .وخلت القائمة الواردة
بتقرير “مباشر” من أي مؤسسة
بحرينية ،رغم أن المملكة تضم
عشرات البنوك والمصارف
المحلية واإلقليمية والدولية.

حملة اعتقاالت باألحواز

15

» »ذكرت منظمة حقوق اإلنسان
األحوازية أن قوات األمن اإليراني
والحرس الثوري تستمر بحملة
اعتقاالت عشوائية غير مسبوقة
ضد الشباب العرب في مناطق
عدة في األحواز ومدن عربية أخرى
في اإلقليم وطالت  800شخص.

المتعلق���ة بأم���ن وسالم���ة المجتم���ع ،وف���ي إط���ار مس���ؤولياتها
األمنية والقانونية في حفظ األمن والنظام العام .،وتم القبض
عل���ى عناص���ر الخلي���ة بع���د عمليات بح���ث وتحر ،تمت بش���كل
دقي���ق واحتراف���ي وامت���دت لفت���رة ليس���ت بالقصي���رة؛ لتم���دد
الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة.
وأك���دت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية أنه تم اتخاذ
كل اإلج���راءات القانوني���ة وتحري���ز المضبوط���ات من جوازات
سف���ر وتأشي���رات وأخت���ام مزورة وإحال���ة القضية إل���ى النيابة
العامة التي تولت التحقيق.

عدد من الجوازات المضبوطة بحوزة المتهمين

ختام “ليالي أوال”

23

» »اختتمت “ليالي أوال
المسرحية” بعرض مسرحية
“نوح العين” من تأليف الكاتب
جمال الصقر وإخراج أنور أحمد.
وتناولت المسرحية في لوحة
جميلة ورائعة حياة “السقاي،
والعين”.

()04

“األحمر” يواجه مصر اليوم

16

» »يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة
السلة عند الثامنة من مساء اليوم
(السبت) بتوقيت البحرين مباراته
الثانية في بطولة المنتخبات
العربية الـ  23لكرة السلة أمام
المنتخب المصري صاحب األرض
والجمهور.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

البحرين تدين حادث
الطعن بأستراليا
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وزارة الخارجية

جلسات حوارية تستجيب الحتياجات اإلعالميات

ملتق��ى “الصحفي��ات الخليجي��ات” يختتم أعمال��ه بالكويت

دانت وزارة الخارجية بشدة حادث

الطعن الذي وقع بمدينة ملبورن في

أستراليا ،وأدى إل��ى مقتل شخص
وإص���اب���ة آخ���ري���ن ،م��ع��رب��ة ع��ن بالغ

مروة خميس من الكويت

التعازي وص���ادق ال��م��واس��اة ألهالي
وذوي الضحية وتمنياتها بسرعة

اختتمت جمعية الصحفيين الكويتية الملتقى الثاني للصحفيات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بنسخته الثانية منذ أن مضت

الشفاء لجميع المصابين جراء هذا

 6س���نوات عل���ى انعق���اد الملتق���ى األول في دولة الكويت الش���قيقة ،والذي تضمن جلس���ات حوارية تالم���س متطلبات المرحلة الجديدة ،وتس���تجيب

العمل اإلرهابي.

الحتياجات اإلعالم واإلعالميات الخليجيات.

وأك����دت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة تضامن

مملكة ال��ب��ح��ري��ن م��ع أس��ت��رال��ي��ا في

وق���د استقب���ل رئي���س مجل���س

م��واج��ه��ة اإلره�������اب ،م���ش���ددة على

الوزراء سمو الش���يخ جابر المبارك

م��وق��ف مملكة البحرين ال���ذي ينبذ

الحم���د الصب���اح الوف���ود اإلعالمية

ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف واإلره������اب بكل

صوره وأشكاله.

المش���اركة ف���ي الملتق���ى الثان���ي

السبت

 10نوفمبر 2018
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للصحفي���ات ف���ي مجل���س التعاون
ل���دول الخليج العربية ،حيث اشاد
فيها بالتجربة الصحفية النس���ائية
الخليجية مؤكدا أنها تمثل تجربة
ناضج���ة بكل المقاييس وأن المرأة
الخليجي���ة استطاع���ت أن تثب���ت
مكانته���ا ف���ي العم���ل االعالم���ي
المكتبي والميداني.
ك���ان ذل���ك بحض���ور وزي���ر اإلعالم
ووزي���ر الدول���ة لش���ؤون الش���باب
بالكوي���ت محم���د ناص���ر الجب���ري
ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية
ورئي���س

هيئ���ة

الصحفيي���ن

الس���عوديين خال���د حم���د المال���ك،
ونائ���ب رئي���س االتح���اد الع���ام
للصحفيي���ن العرب عدن���ان خليفة

سمو رئيس الوزراء الكويتي مرحبا بالزميلة مروة خميس

الراشد ورئيسة جمعية الصحفيين
الكويتية فاطمة العيسى.
وأش���اد سموه بالتجرب���ة الصحفية
النس���ائية

الخليجي���ة

مؤك���دا

أنه���ا تمث���ل تجرب���ة ناضج���ة ب���كل

وصول مبعوث الرئيس الفلبيني
مدينة عيسى -وزارة التربية والتعليم

اس���تقبل وزي���ر التربي���ة والتعليم ماج���د النعيمي المبع���وث الخاص
لرئي���س جمهوري���ة الفلبي���ن ل���دول مجل���س التع���اون ل���دول الخليج
العربي���ة أمابيل أغيلوس ،ل���دى وصوله إلى مط���ار البحرين الدولي
في زيارة إلى المملكة.
حضـــ���ر االستقبــــــــ���ال الوكيــــــــ���ل

العال���ي عبدالغنــــ���ي الش���ويـــــــخ،

المساعــــد للمعلومات والمتابعــــــة

واألمي���ن العام المس���اعد للتقييم

رئي���س

واالعتمادي���ة باألمان���ة العام���ة

ال���وزراء إبراهي���م الدوســـ���ري،

لمجل���س التعلي���م العال���ي من���ى

واألمي���ن الع���ام لمجل���س التعليم

البلوشي.

بديــــــ���وان

سمــــــــ���و

المقايي���س وأن الم���رأة الخليجي���ة
استطاع���ت أن تثب���ت مكانتها في
العمل اإلعالمي.
» »تضمنت الجلسات الحوارية
األولى في ملتقى الصحفيات
الخليجيات عدة محاور
منها” المرأة في الصحافة
الخليجية بين الرأي والخبر”،
“ واقع الصحافية الخليجية
في الصحافة المختصة”،
واألدوات الجديدة في
الصحافة اإللكترونية”،
و”نشر ثقافة الملكية
الفكرية”.

البحريـــن تشــارك في االحتفـــاء بالشيـــخ زايــــــد
المنامة  -وزارة شوؤن الشباب والرياضة

كم���ا شه���د الحف���ل أيض���ا سفي���ر مملك���ة

ش���هد وزير ش���ؤون الش���باب الرياضة هش���ام الجودر الحفل الذي أقيم في منتدى ش���باب العالم بمدينة

البحري���ن ل���دى جمهوري���ة مص���ر العربي���ة

شرم الشيخ المصرية ،والذي خصص لتكريم المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان (طيب هللا ثراه)؛ تقديرا وعرفانا لمواقفه الوطنية والعربية ورؤيته الثاقبة ،وحكمته
كأحد الزعماء المؤثرين عالميا لما حققه لوطنه وأمته من إنجازات تاريخية.

والمن���دوب الدائ���م ف���ي جامع���ة ال���دول
العربية الش���يخ راشد ب���ن عبدالرحمن آل
خليفة ،والوكيل المس���اعد لتنمية الشباب
إيم���ان جناح���ي ،ومدي���ر إدارة األنش���طة
الش���بابية الش���يخة منيرة بن���ت محمد آل
خليف���ة ،ومدي���ر إدارة الم���وارد البش���رية
والمالي���ة محم���د بوعلي ،ومدي���ر المكتب
اإلعالمي لس���مو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة توفيق الصالحي.
وك���ان شب���اب المنت���دى ق���د أعلن���وا عقب
انته���اء جلس���ة “نم���وذج محاك���اة القم���ة
العربي���ة اإلفريقية” الت���ي عقدت بحضور
الرئي���س المصري ع���ن توصي���ات بتكريم
ث�ل�اث شخصي���ات تاريخي���ة رسم���ت
بمواقفه���ا العظيم���ة تغي���رات جوهري���ة
لمصلح���ة بلدانه���م ،وه���م :المغف���ور ل���ه
الش���يخ زايد بن سلطان آل نهيان“ ،طيب
هللا ث���راه” ،والراح���ل نيلس���ون ماندي�ل�ا،
والرئي���س الراح���ل محمد أنور الس���ادات.
وقد عُ رض خالل الجلس���ة فيل���م وثائقي
ي���روي قصة الزعماء الثالثة ،الذين ولدوا
ف���ي الفت���رة نفس���ها ،وحقق���وا إنج���ازات

وزير شؤون الشباب الرياضة هشام الجودر يحضر الحفل في شرم الشيخ

عظيمة لبلدانهم.

ثراه” ،وسيرت���ه الحافلة بالعط���اء والبذل

الصف���ات لخدم���ة قضاي���ا وطن���ه وشعب���ه

وس���رد الفيلم صف���ات المغفور له الش���يخ

والتس���امح ،فك���ان نموذجا للقائ���د الملهم

وأمته وخل���د سيرته وعبقريته ،ليس في

زاي���د ب���ن سلط���ان آل نهي���ان“ ،طي���ب هللا

الحكي���م والكري���م ال���ذي وظ���ف ه���ذه

المنطقة فحسب ،بل في العالم أجمع.

حديقة باربار في طريقها لـ “المناقصات”

ال��ش��وي��خ :ال��خ��رائ��ط ج��اه��زة وج����زء م��ن ال��م��ش��روع اس��ت��ث��م��اري

سيدعلي المحافظة

أكد الممثل البلدي للدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية علي الشويخ جهوزية خرائط مشروع حديقة باربار المحاذي لساحل القرية على مساحة بلغت نحو 18.5

ألف متر مربع ،بطول نحو  368متر وبعرض  50مترًا.
وأش���ار إل���ى أن التعدي�ل�ات النهائي���ة التي
أجري���ت على الخرائط مؤخ���رًا انتهت إلى
تقس���يم المش���روع إل���ى جزأي���ن ،أحدهم���ا
يش���تمل على حديقة ومضمار للمشي ،في
حين أن الجزء الثاني المطروح لالستثمار
سيشتمل على موقعين لمواقف السيارات
وثالث���ة مالع���ب رياضي���ة ،إل���ى جان���ب
المنطقة التجارية.
ولفت إلى أنه في لقاء جمعه مؤخرًا بوزير
األشغ���ال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العمران���ي عص���ام خل���ف أك���د ل���ه في���ه أن

علي الشويخ

الج���زء االستثم���اري م���ن المش���روع حاليا

للخدمات البلدية المش���تركة بالتنسيق مع

في مرحل���ة المناقصات على أن يتم قري ًبا

مجل���س بل���دي الش���مالية أدرج���ت حديقة

طرحه في مناقصة عامة.

وتج���در اإلشارة إلى أن الوكالة المس���اعدة

بارب���ار عل���ى خط���ة مش���اريعها بالمحافظة
الشمالية للعام الجاري.

مخطط الحديقة
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ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ

اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ

١٤

ﺣــﻔـﻞ ﺗــﺨــﺮج ﻃــﻠـﺒـﺔ اﻟـﻔـﻮج

اﻟــ

ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ١٠ ،ﻧﻮﻓﻤ ٢٠١٨
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪاﻧﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺪو ﻟﻠﻤﺆﲤﺮات ﻓﻨﺪق اﳋﻠﻴﺞ
اﳌﻨﺎﻣﺔ ،ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺟﺎﻣﻌﺔ  AMAاﻟﺪوﻟﻴﺔ – اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﻔﻮج اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
ﺗﻤﻨﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ  AMAاﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻟﻄﻼب اﻟﻔﻮج اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺨﺮج اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ  ١٠ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،201٨
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات-ﻓﻨﺪق اﻟﺨﻠﻴﺞ.
و ﺳﻮف ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن  -ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم  -ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ ,ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ا¢دارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 ,ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻋﻠﻮم ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﺗﺮوﻧﻜﺲ ,ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ,ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب و ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة اﻻﻋﻤﺎل.
و ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ  AMAاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  AMAاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻣﺎﺑﻠﻴﻪ أر اﺟﻴﻠﻮز اﻟﺨﺎﻣﺲ و اﻟﻤﺒﻌﻮث
اﻟﺨﺎص ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ "اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻫﻢ أﺣﺪث ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ  AMAاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﻣﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ،واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت".

أ 

ا 







ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ إدارة اﻋﻤﺎل

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ إدارة اﻋﻤﺎل

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف




وات ــــ!










ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ إدارة اﻋﻤﺎل

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم
ﻓﻲ ا دارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف اﻟﻌﻠﻴﺎ

Summa Cum Laude

Summa Cum Laude



















ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم
ﻓﻲ ا دارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ







ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺸﺮف
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كرسي الملك حمد خطوة رائدة إلحالل قيم السالم

ال��ح��واج يدعو رؤس���اء ال���دول ألن ي��ح��ذوا ح��ذو جاللته ف��ي نشر التسامح

المنامة  -الجامعة األهلية

الحذر من التقلبات الجوية

أكد الرئيس المؤس���س رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج أن مبادرة عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل
خليفة بتأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين األديان في جامعة سابينزا بروما تأتي لتستكمل مشوار جاللته اإلصالحي للتعايش

تش����هد المملك����ة خ��ل�ال فص����ل الش����تاء تقلب����ات جوي����ة ج����راء

السلمي ونشر قيم السالم والتسامح في ربوع األرض ونبذ التطرف والتمييز ومكافحة اإلرهاب.

س����رعة الرياح ،وهطول األمطار ،وانتشار الضباب في بعض

وقال الحواج في تصريح له بهذا اإلنجاز

وأض���اف :لطالما كانت بصيرت���ه النافذة

في تحقق األهداف الس���امية لمثل هذه

العظي���م :إن انط�ل�اق مش���روع كرس���ي

متوجه���ة إل���ى أجي���ال المس���تقل ودف���ع

حماي����ة لألرواح والممتل����كات والمحافظة عل����ى البيئة ،حيث

المل���ك حم���د م���ن بواب���ة جامع���ة عالمية

حرك���ة التواف���ق المجتمع���ي م���ن خ�ل�ال

الخطوة ونش���ر قي���م وتعاليم التس���امح

يس���اعد على تأصيل طموح���ات جاللته

التعاي���ش الس���لمي ،من هن���ا جاءت هذه

تق����وم اإلدارة العامة للدفاع المدن����ي وبالتعاون مع اإلدارات

الرامي���ة إل���ى خل���ق مجتمع���ات متعاونه

الخط���وة العظيم���ة لتذي���ب اله���وة بي���ن

ومتحاب���ة على امت���داد المعمورة ،ويعزز

النظري���ة والتطبي���ق ،فت���م تدشي���ن هذا

م���ن المكان���ة الدولي���ة المرموق���ة الت���ي

الكرسي األكاديمي؛ لكي تدلي الجامعات

تحظ���ى بها مملك���ة البحري���ن في مجال

بدلوها للش���باب حتى يتم تعميق الوعي

التس���امح والتعايش بمحب���ة ووئام بين

الجمع���ي ،وتحس���ين مس���توى اإلدراك

أتب���اع األدي���ان ،فض�ل�ا عن كونه يش���كل

باآلخ���ر ،وتلم���س عاداته وتقالي���ده ،في

دافعا للجامعات البحرينية والمؤسسات

إطار م���ن األسس والثواب���ت التي تتفق

ذات العالق���ة لمزي���د من االهتم���ام بقيم

عليها اإلنسانية جمعاء.

األحيان األمر الذي يتطلب من السادة المواطنين والمقيمين
أخ����ذ الحيطة والح����ذر والتقي����د باإلرش����ادات الوقائية وذلك

واألقسام المعنية من خالل مراكزها والدوريات الموزعة في
مختل����ف أنحاء المملكة إلى معالجة اآلثار الناتجة عن س����وء
األح����وال الجوي����ة ف����ي ه����ذا الفصل وعل����ى مدار الس����اعة من
خالل اس����تعداد غرفة العمليات باستقبال البالغات ،وإصدار
الرسائل التوعوية والتثقيفية للسادة الجمهور.
ويتطل����ب األم����ر متابع����ة األخبار بوس����ائل اإلع��ل�ام المعتمدة
بخص����وص احتمالي����ة هط����ول األمط����ار أو الري����اح الش����ديدة
الس����رعة أو تدني في مس����توى الرؤية ،حيث يس����توجب على
المواطني����ن والمقيمين الح����ذر وتطبيق ارش����ادات وتعليمات

بي���ن األدي���ان واألجناس من قم���ة الهرم
اإلداري إل���ى قواع���د المجتم���ع العريض،
وه���ذا هو حلم جاللت���ه نحو عالم أفضل
وغد أجمل لم نعشه بعد ،يقف من وراءه
في ذلك أبناء شعبه بكل إرادة وثبات.
يش���ار إلى أن كرس���ي الملك حمد للحوار
بين األديان والتعايش السلمي هو نظام

عبدالله الحواج

» »ويدشن كرسي الملك حمد للحوار

أكاديم���ي جدي���د يع���د األول م���ن نوع���ه

بين األديان والتعايش السلمي

في جامعة سابينزا في روما ،التي

ف���ي العالم ،تم تصميم���ه لتنوير وإشراك

التسامح والحوار ،وإشاعة هذه الثقافة

ودعا الح���واج رؤساء وملوك الدول إلى

الشباب من جميع أنحاء العالم لمكافحة

تأسست العام  ،1303وتعد واحدة

لدى المجتمعات.

أن يح���ذوا حذو عاهل البالد بما يس���هم

اإلرهاب والتطرف.

أوروبا.

من أعرق المقاعد التعليمية في

انخفاض حوادث المرور بنسبة % 47

الس��ل�امة الص����ادرة من قب����ل الجه����ات المختصة ،فم����ن المهم
التأك����د من توفي����ر المصابي����ح اليدوية التي تعم����ل بالبطارية
لتسهيل الرؤية في حالة انقطاع التيار الكهربائي في المنزل،
وإب��ل�اغ الجه����ات المختص����ة عن طري����ق خط الط����وارئ ،999

ال��ق��ان��ون ال��ج��دي��د ض��ب��ط ال��س��ل��وك ال��ع��ام أث��ن��اء اس��ت��خ��دام الطريق

وعدم اس����تخدام األدوات واألجه����زة الكهربائية المبللة حتى
تتأكد من سالمتها وجفافها من الماء.
وف����ي حال����ة قي����ادة الس����يارة يج����ب التوج����ه به����ا بعي� ً
���دا ع����ن

المنامة  -وزارة الداخلية

األماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري الس����يول ،وفي

أكد القائم بأعمال ش���عبة الش���ؤون القانونية باإلدارة
العام���ة للم���رور النقيب خالد بوقي���س أن هدف قانون

حال تعطل المركبة وخش����ية من كمي����ات األمطار الغزيرة أو

المرور ،ضبط الس���لوك العام أثناء استخدام الطريق،

المس����تنقعات فأن����ه يفضل تركها واللجوء ألق����رب مكان آمن،

ومن���ذ ص���دوره الع���ام  2014ودخوله حي���ز التنفيذ في

وعدم محاولة لمس أو تحريك األجس����ام الساقطة واألسالك

فبراي���ر  2015انخفض���ت الح���وادث المروري���ة بنس���بة

الكهربائي����ة المتدلية ،كما يجب منع من يحاول الس����باحة في

 % 47وف���ي الع���ام  2017ف���ازت اإلدارة العامة للمرور

مياه األمطار لما يشكله من خطر يهدد حياته.

بجائزة التميز عن أفضل الممارسات الحكومية.

وعلى س����واق المركبات أخذ الحيطة والحذر في حالة تجمع

وأوض���ح ف���ي مقابلة مع برنام���ج “األم���ن” اإلذاعي الذي

المياه الغزيرة وعدم السياق في هذه المواقع ،وعدم محاولة

تع���ده وتقدم���ه اإلدارة العامة لإلع�ل�ام والثقافة األمنية

ً
سيرا على األقدام ،إضافة إلى تجنب
المرور خالل تيار مائي

بالتع���اون مع إذاعة البحري���ن أن هناك سلوكيات خاطئة

القيادة في المس����اء أو في أم����كان ال توجد بها إضاءة كافية

شائعة يمارسها السواق وتنتج عنها عقوبات ومنها عدم

ألن����ه يصع����ب التع����رف عل����ى عمق مي����اه األمطار ،كم����ا يوصى

االلت���زام بالس���رعة المح���ددة للطريق والمس���ار الصحيح

جميع الط��ل�اب والطالبات في حالة هطول كميات كبيرة من

واستخ���دام الهات���ف النق���ال أثن���اء الس���ياقة ،حي���ث يتم

األمطار البقاء في الفصول لحين اتخاذ كافة اإلجراءات.

سحب رخص الس���ياقة في حالتين األولى في الحوادث
الت���ي تتس���بب بإصاب���ات أو القي���ادة تحت تأثي���ر المواد
المسكرة أو المخدرة.

لقطة من برنامج األمن اإلذاعي

إحالة  28للنيابة بواقعة تزوير جوازات خليجية وأجنبية
ال��م��ت��ه��م��ون م���ن ج��ن��س��ي��ات م��خ��ت��ل��ف��ة وب��ي��ن��ه��م م��وظ��ف��ون ب��ج��ه��ات حكومية

أحد المتهمين مع المضبوطات

األختام المضبوطة
المنامة  -وزارة الداخلية

انطالقا من حرص وزارة الداخلية على مواصلة إطالع الرأي العام بالمس���تجدات
المتعلق���ة بأم���ن وس�ل�امة المجتم���ع ،وف���ي إط���ار مس���ؤولياتها األمني���ة والقانونية
ف���ي حف���ظ األم���ن والنظام الع���ام ،وإلحاقا للبيان الص���ادر بتاري���خ  6نوفمبر 2018
والمتضم���ن القب���ض على خلي���ة ،تخصصت في ارت���كاب جرائم التزوير والرش���وة
وغسل األموال ،أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا.
أك���دت في���ه اإلدارة العام���ة للمباح���ث

دولة ،كما ت���م جمع المعلوم���ات وتأكيدها

واألدل���ة الجنائي���ة أنها أحالت إل���ى النيابة

ودراسته���ا جيدا م���ن زوايا متعددة وربط

العام���ة 28 ،شخص���ا بينه���م موظفون في

خيوط القضية م���ع بعضها والوصول إلى

جه���ات حكومي���ة وينتمي ع���دد منهم إلى

است���دالالت مح���ددة ودقيقة ،ق���ادت إلى

جنس���يات مختلف���ة ،إذ تم القب���ض عليهم

تحدي���د هوي���ة عناص���ر الخلي���ة والقب���ض

إث���ر قيامه���م بتش���كيل خلية ،عم���دت إلى

عليهم ،حيث كان المقبوض عليه الرئيس

تزوير جوازات وأختام الس���فر وتأشيرات

يتح���رك بجواز سفر دولة خليجية وباسم

وإقام���ات خاص���ة بع���دة دول خليجي���ة

مختل���ف إل���ى أن ت���م الكش���ف ع���ن اسم���ه

وأجنبي���ة ،باالستعان���ة بآخري���ن يعمل���ون

وجنس���يته الحقيقية والقبض عليه ،فيما

ويقيمون داخ���ل وخارج البحرين ،بغرض

يج���ري حالي���ا متابع���ة العناص���ر األخ���رى

بيعها ألشخاص ،مقابل مبالغ مالية طائلة

الموج���ودة خ���ارج البحري���ن ومواصل���ة

بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول،

عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية

حي���ث تم تزوير عدد من جوازات الس���فر،

المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.

وإصدار تأشيرات مزورة.

وأك���دت اإلدارة العام���ة للمباح���ث واألدلة

وت���م القب���ض عل���ى عناص���ر الخلي���ة بع���د

الجنائي���ة أن���ه ت���م اتخ���اذ كل اإلج���راءات

عملي���ات بح���ث وتح���ري ،تم���ت بش���كل

القانوني���ة وتحري���ز المضبوط���ات م���ن

دقي���ق واحتراف���ي وامتدت لفترة ليس���ت

ج���وازات سفر وتأشي���رات وأختام مزورة

بالقصي���رة؛ لتم���دد ه���ذه الخلي���ة وتع���دد

وإحال���ة القضية إل���ى النياب���ة العامة التي

جنس���يات عناصرها وعملهم في أكثر من

تولت التحقيق.

الجوازات المضبوطة

» »وعبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها وتقديرها للتفاعل اإليجابي من قبل
الصحافة الوطنية وكتاب الرأي بشأن القضية ،وتقديرهم للجهود األمنية
المبذولة في القبض على عناصر هذه الخلية بالغة الخطورة ،كما نشيد
بوعي المجتمع البحريني وحرصه على االلتزام بالقانون وإتباع اإلجراءات التي
تقتضيها السالمة العامة..حفظ الله البحرين من كل شر وسوء.

األختام المزورة

تدابير أمنية لعدم إعاقة االنتخابات
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ش��رط��ة الشمالية“ :ع��ب��ث أط��ف��ال” وراء تخريب ال�لاف��ت��ات الدعائية

السبت
 10نوفمبر 2018
 2ربيع األول 1440

الجنبية – المحافظة الشمالية:

عقدت اللجنة األمنية بالمحافظة الش���مالية برئاسة المحافظ علي العصفور وبحضور
المدير العام لمديرية ش���رطة المنطقة الش���مالية العميد عبدهللا الجيران اجتماعا بحث

المرشحون
“النطاطة”

األم���ن الوقائي والتدابير؛ لضمان انتظام فترة الحمالت الدعائية حتى يوم التصويت
المقرر في  24نوفمبر الجاري.
فعلي���ا
وق���ال العصف���ور إن المحافظ���ة ب���دأت
ً

ف���ي حملته���ا التوعوي���ة واألمني���ة ،إضاف���ة إلى

لتخري���ب الدعاي���ات االنتخابي���ة كالفت���ات
المترشحي���ن ،فه���ي مح���دودة ،إال أن���ه أكد دور

التواص���ل مع مديرية الش���رطة وبلدية المنطقة

وزارة التربي���ة والتعلي���م للمس���اهمة في توعية

الش���مالية للتع���اون؛ م���ن أج���ل ضم���ان أج���واء

الطلب���ة بع���دم العب���ث بإعالن���ات المترشحي���ن،

دعائية وانتخابية مستقرة تتماشى مع األنظمة

حي���ث تبي���ن م���ن خ�ل�ال ح���االت التخري���ب أنه

والقواني���ن ،ورف���ع وع���ي الناخ���ب والمترش���ح

عب���ارة ع���ن (عبث أطف���ال) ،وفي الس���ياق ذاته،

س���واء فيم���ا يتعل���ق بالقواني���ن واإلج���راءات

ذك���ر مدي���ر إدارة الوقاي���ة م���ن الجريم���ة عل���ي

مترئسا اجتماع اللجنة األمنية
ً
محافظ الشمالية

إبراهيم النهام

Û Ûرص���دت خ�ل�ال متابعت���ي الش���خصية ،وم���ا ينش���ر بحس���ابات التواص���ل
االجتماع���ي ،ع���ددا م���ن المرشحي���ن ،نياب���ي وبل���دي ،وه���م يمنون بش���كل

تضم���ن أم���ان المق���ار االنتخابية؛ لضم���ان توافر

مش���روع مكافح���ة المخ���درات أثن���ى فيه���ا

كاف���ة العوام���ل الدعائي���ة اإلعالمي���ة فيه���ا،

العصف���ور عل���ى مب���ادرة وزير الداخلي���ة الفريق

مؤك���دا أهمي���ة ال���دور الوقائ���ي لحف���ظ العملية

الرك���ن الش���يخ راشد بن عب���دهللا آل خليفة في

Û Ûومنه���م م���ن اهت���م بتوثيق مس���اعيه ه���ذه (باإلنش) ،عب���ر مقاط���ع فيديو،

االنتخابي���ة ،وأن المحافظ���ة الش���مالية لديه���ا

مكافح���ة المخ���درات ،حي���ث ش���دد العصف���ور

وتس���جيالت صوتي���ة ،بتطبيق���ات (الواتس���ب) و(األنس���تجرام) وغيره���ا،

السيم���ا األم���ور المتعلق���ة بح���ق الناخ���ب ف���ي

ً
برنامج���ا سيت���م تنفي���ذه ف���ي
أمين���ي أن هن���اك

برنام���ج محاض���رات للتوعي���ة االنتخابي���ة

عل���ى أهمية تنفي���ذ البرامج الفاعل���ة في حماية

مروج���ا عن نفس���ه خاللها ،كمرشح صالح ،قريب م���ن الناس ،وما إلى ذلك

اختيار المترشحي���ن والمترشحات األكفاء بكل

األسبوع المقبل يشمل جميع مدارس البحرين؛

مق���دم للناخبي���ن والمترشحي���ن ،وستعقد ندوة

المجتم���ع من هذه اآلفة ،وق���د قدم علي أميني

من (رياء).

نزاه���ة وحري���ة ،وهي دعام���ة أساسي���ة للعملية

لتوعي���ة التالمي���ذ لتجن���ب اإلقدام عل���ى العبث

التش���ريع البحريني ح���ول الجرائ���م االنتخابية

ً
عرضا شرح فيه برنام���ج “معً ا” وأهدافه لتهيئة

Û Ûودب النش���اط الخيري في أجساد جمع من هؤالء ،قبل موسم االنتخابات
بفت���رات تفاوت���ت م���ا بي���ن الش���هور القليل���ة ،والس���نتين فق���ط ،ومنهم من

الديمقراطي���ة .فيم���ا أك���د الجي���ران أن هن���اك

باإلعالنات االنتخابية.

مس���اء األحد المقبل  11نوفمبر الجاري يقدمها

جي���ل واع ق���ادر عل���ى اتخ���اذ ق���رارات مثل���ى

وفيم���ا يتعل���ق بالمواق���ع اآلمن���ة ،فق���د رك���ز

المستشار القانوني علي البحار ضمن البرنامج.

للوصول إلى حي���اة اجتماعية خالية من العنف

العصف���ور عل���ى أهمي���ة اختي���ار المواق���ع الت���ي

وتن���اول االجتم���اع ف���ي بن���ده الثان���ي مب���ادرة

واإلدمان وتعزيز الشراكة المجتمعية.

 31طل ًب���ا لمق���ار انتخابي���ة سواء ف���ي المجالس

المنزلي���ة أو الص���االت أو الخي���ام ،أم���ا بالنس���بة

مجحف على الناس ،بكل عمل خير فعلوه ،او افتعلوه ألجلهم.

أجل نشرها حتى إعالن
استمات في الترويج لها منذ البدايات ،ومنهم من َّ

ترشحه لالنتخابات رسميا.

Û Ûوال يهت���م هؤالء (المتملقون) بالقس���وة والفض���ح الواقعة على كاهل األسر
المتعفف���ة ،أو أربابه���ا ،أو مم���ن غ���درت بهم ظ���روف الحياة ،بع���د أن كانوا
أه���ل خير ،ومواقف ،وعطاء ،وهم يرون فض���ح حاجتهم ،وعوزهم ،وهي

حــادث مـــرور بليــغ علــى “الهايـــــوي”

إص���اب���ات ألط���ف���ال وس���ي���دة أج��ن��ب��ي��ة ب��ع��د ت���ص���ادم  4س���ي���ارات

منشورة على العلن؛ تحقيقا ألهداف انتخابية.

Û Ûجم���ع آخ���ر م���ن المرشح���ون ،ل���م نرهم ،أو نمس���ع بهم ق���ط إال ه���ذه األيام،
ومنه���م م���ن استغل موج���ة األمطار األخي���رة (ليتنطط) بي���ن البيوت ،وهو

يع���ض أطراف ثوبه بأسنانه ،عارضا مس���اعدة وهمية ،ل���م يقدم عليها وال

مرة من قبل.

Û Ûإن الناخبين لهم أكثر من يتحمل مسئولية بناء المستقبل الجديد ،باختيار
المرشحي���ن الكف���اءات ،ذوي الخلق؛ إحقاقا للمصلحة الوطنية والش���عبية،

بدايتها األولى إزاحة المتمصلحين من الوصول لمناصب ليست لهم.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

منتسبو “دار المنار” يزورون “جيبك”

أيمن يعقوب

المنامة  -دار المنار لرعاية الوالدين

وقع حادث مرور بليغ مساء الجمعة ،على شارع الشيخ خليفة بن سلمان (الهايوي) باتجاه
مدينة حمد بين  4مركبات.
ونتجت عن الحادث إصابات عدة بعضها ألطفال ،وإصابة بليغة لسيدة أجنبية ،وتم نقلهم
باإلسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي.

ً
تحقيقا لمعرفة األسباب.
وباشرت األجهزة األمنية المختصة الحادث في الموقع وفتحت

إنشاء بنية تحتية لحوكمة األبحاث

زار مجموع����ة م����ن منتس����بي دار المن����ار

عل����ى المصن����ع.وزارت المجموعة الحوض

لرعاية الوالدين بمدينة عيس����ى تتقدمهم

المخص����ص إلنتاج العدد الكبير من أسماك

مديرة ال����دار مها إبراهي����م ،شركة الخليج

الس����بيطي وسط ص����ورة جميل����ة طبيعية

لصناعة البتروكيماوي����ات .وأطلعت إدارة

استمتع بها الزوار مع وجود الحدائق التي

الش����ركة المجموعة في جولة استطالعية

تغطي مساحة كبيرة من المصنع.

“تجنب” في معهد البحرين

التعليم ال��ع��ال��ي يبحث ال��ت��ع��اون م��ع “األم��ري��ك��ي��ة لتقدم العلوم”

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

التق���ت مدي���ر إدارة البح���ث العلم���ي باألمانة العامة لمجل���س التعلي���م العالي فرزانة
المراغ���ي المستش���ار الممثل ع���ن الجمعية األمريكي���ة لتقدم العل���وم ( ،)AAASألبرت
جونز ،حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال البحث العلمي.
ً
شرحا عن
وخالل اللقاء ،قدمت المراغي

ً
مؤخرا
الئح���ة البحث العلمي الت���ي أقرت

االستراتيجي���ة الوطني���ة للبح���ث العلمي،

م���ن قبل المجل���س لتنظي���م عملية إجراء
البح���وث وتقييمها وتمويلها بمؤسس���ات

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ّ
نظ���م قس���م أنش���طة المتدربي���ن بمعه���د البحري���ن للتدري���ب محاضرة
توعوي���ة بالتع���اون م���ع وزارة الداخلي���ة ضم���ن حمل���ة “تجن���ب” الت���ي

التي ت���م إقرارها من قبل مجلس التعليم
ً
متضمن���ة ع���د ًدا م���ن األه���داف،
العال���ي،

التعليم العالي.

م���ن بينه���ا إنش���اء بني���ة تحتي���ة وطني���ة

وم���ن جانب���ه ،استع���رض جون���ز أه���داف

التوقيع ،والعقوبات المترتبة عند تجاهل القراءة ،فضال عن األحكام

لحوكم���ة األبح���اث ،وتعزي���ز الق���درات

وبرام���ج الجمعي���ة األمريكي���ة لتق���دم

البحثي���ة الجامعية ،وتعزي���ز التكامل بين

العل���وم ،وم���ن بينه���ا برنام���ج التنافس���ية

التي يتخذها القانون عند التعامل مع الشركات غير المرخصة.

المؤسسات األكاديمية والبحثية الدولية

ً
موضح���ا أن الجمعي���ة ته���دف
البحثي���ة،

والجه���ات الت���ي ترك���ز عل���ى أولوي���ات

إلى تطوي���ر العل���وم والهندس���ة واالبتكار

البحري���ن االقتصادي���ة واالجتماعي���ة،

ف���ي جمي���ع أنح���اء العال���م ،وه���ي تعم���ل

وتحس���ين الوع���ي الع���ام بمفه���وم البحث
ً
مش���يرة إل���ى أهم مش���روعات
واالبتك���ار،

جنب���ا إل���ى جن���ب م���ع ال���دول الراغبة في
ً
بناء مجتمع مس���تدام قائم على المعرفة،

تنفذه���ا؛ بهدف تعريف المتدربين بأهمية قراءة العقود القانونية قبل

التعليم العالي يبحث التعاون البحثي مع الجمعية األمريكية لتقدم العلوم2

عب���د العزي���ز للعل���وم والتقني���ة بالمملك���ة

وتض���م  252جمعي���ة وأكاديمي���ة علمي���ة

العربي���ة الس���عودية الش���قيقة ،م���ن خالل

تخ���دم أكث���ر م���ن  10ملي���ون شخص في

توفير خبرة تقييم المش���روعات البحثية

 91دول���ة ح���ول العال���م ،حي���ث تع���د أكبر

ومراجعة النظراء.

جمعي���ة علمية متع���ددة التخصصات في

مجلس التعليم العالي في مجال االرتقاء

فعل���ى سبي���ل المث���ال تعم���ل الجمعي���ة

والجدي���ر بالذكر أن الجمعي���ة األمريكية

العال���م وناشرة رائ���دة لألبحاث المتطورة

ب���األداء البحثي للجامع���ات ،ومن ضمنها

حالي���ا بالتع���اون مع مدين���ة الملك
تعم���ل
ً

لتق���دم العل���وم ق���د تأسس���ت ع���ام ،1848

من خالل مجموعة العلوم في الدوريات.

ق��� ّدم المحاض���رة كل من النقي���ب عبداللطيف ساتر والنقيب ناصر الكبيس���ي من
إدارة تنفي���ذ األحكام بوزارة الداخلية ،واللذين استعرضا اآلليات القانونية التي
يج���ب اتباعه���ا عند التوقيع على العق���ود والمعامالت المدني���ة ،وأهمية التدقيق
فيما تتضمنه من بنود ومرفقات ،مؤكدين ضرورة التعرف على كافة اإلجراءات
القانوني���ة الت���ي ستتخذه���ا الجهات في حال تجاه���ل األفراد م���ا تتطلبه العقود
التي وقعوها ،األمر الذي سيعرضهم للمساءالت القانونية.

“الثقافــة” تستقطـب الجمهــور إلـى “بـاب البحـريـن”

نشاطا ثقافيا متنوّعا بعنوان “في الباب طعام”

للطعام ،تفاعل أصحابها مع الجمهور وق ّدموا لهم

المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

إقامة ركن للمأكوالت المختلفة وعرض موسيقي

أحيت هيئة البحرين للثقافة واآلثار مساء األول

مباشر.

تجربة تذوّ ق مميزة.

واستمت���ع زوّ ار ب���اب البحري���ن بتجرب���ة متكامل���ة

بدورها ق ّدمت الفرقة البحرينية الشبابية “محمد

أم���س في ب���اب البحري���ن نش���اطا ثقافي���ا متنوّ عا
بعن���وان “ف���ي الب���اب طع���ام” ،حي���ث شه���د الب���اب

الموسيق���ى واأللح���ان المعزوف���ة عل���ى اآلالت
الغربية.

ف���ي الورش���ة إل���ى خريط���ة مملك���ة البحري���ن عبر
ّ
التوقف عند أهم المواقع األثرية ،ويمكن للجمهور

وي���وم الخميس المقبل ،يس���تضيف باب البحرين

التس���جيل في هذه الورشة من خالل موقع هيئة

حي���ث ق ّدم الرك���ن العديد من العناوي���ن الجديدة

راش���د آند ريفاينيرز” بش���كل مباشر أجمل مقاطع

ورش���ة عمل “المرشد الصغير” ،إذ يتعرّ ف األطفال

الثقافة اآلثار.
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تمويل  4آالف مشروع متناهي الصغر
ت��م��ك��ي��ن األف���������راد واألس��������ر ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة اق���ت���ص���ادي���اً واج���ت���م���اع���ي���اً
مدينة عيسى  -وزارة العمل
والتنمية االجتماعية

ت���رأس وزي���ر العم���ل والتنمي���ة
االجتماعي���ة ،رئي���س مجلس إدارة
بن���ك األس���رة جمي���ل حمي���دان،
اجتماع مجلس إدارة البنك ،وذلك
ف���ي مكتب���ه ،حي���ث ت���م استعراض
أه���م اإلنج���ازات المتحقق���ة ف���ي
الرب���ع الثالث من العام الجاري.وتم
بح���ث تعزي���ز الجه���ود الرامية الى
تنمي���ة المجتم���ع البحرين���ي ورف���ع
المستوى المعيشي لألفراد واألسر
البحرينية م���ن خالل زيادة الطاقة
االستيعابي���ة
الصغي���رة

لدع���م

والمتناهي���ة

المش���اريع
الصغ���ر،

خصوصا مش���اريع األس���ر المنتجة
م���ن خ�ل�ال توفي���ر التموي���ل الالزم
لتأسيس���ها وتطويره���ا وبما يس���هم
في تنمية المجتمع.

حميدان مترأسا االجتماع

حميدان :رفع رأس المال لزيادة المستفيدين

تحسين الظروف المعيشية لألسر المحتاجة

السيد :تمويل  4آالف مشروع

» »يعد بنك األسرة أحد البنوك التنموية الرائدة ويؤدي دوراً كبيراً وحيوي ًا

» »أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية ،رئيس مجلس إدارة بنك األسرة بالنتائج المالية
التي حققها البنك ،مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به البنك في دعم األسر البحرينية
المنتجة ،وتمويل المشروعات متناهية الصغر وريادة األعمال.

مصطفى السيد ،بالتعاون مع صندوق العمل

» »ولفت إلى أن هذا الدور ينسجم مع استراتيجية الحكومة في تمكين األفراد واألسر
البحرينية اقتصادي ًا واجتماعي ًا ويسهم في دعم ذوي الدخل المحدود.

فرص تقديم التسهيالت التمويلية للمشاريع

» »نوه نائب رئيس مجلس إدارة بنك األسرة

في توجيه برامج التمويل التنموية ،التي تهدف إلى تحسين الظروف

المعيشية لألسر المحتاجة من خالل تسهيل القنوات المالية للحصول

على الدعم المطلوب للبدء في مشاريعهم الصغيرة.

(تمكين) ،والدعم المقدم للبنك بهدف تعزيز
المتناهية الصغر للمواطنين.

» »وأثنى الوزير على الجهود المبذولة في رفع رأسمال مال البنك لتحقيق أكبر دعم ممكن
للمشاريع الجديدة التي تتقدم بها ألسر البحرينية الراغبة في تأسيس مشروعاتها
اإلنتاجية.

» »وأشار إلى أن البنك ساهم منذ العام  2011حتى
تاريخه في تمويل أكثر من  4000مشروع من

» »وأكد أن دعم مثل هذه األنشطة االقتصادية واالستثمارية وتطويرها ترفد االقتصاد
الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

» »وتم تأسيس بنك األسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وبالشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية ،وبنك البحرين والكويت ،بنك

المشاريع متناهية الصغر.

اإلثمار ،البنك األهلي المتحد ،وبيت التمويل الكويتي.

» »وحصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي ،وافتتح في
يناير  2010كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي
الصغر وفق ًا للشريعة اإلسالمية.

توظيف مباشر لعاملي سمكرة السيارات

م������ن������ح م�������ك�������اف�������أة م������ال������ي������ة ف���������ي ف��������ت��������رة ال������ت������دري������ب

مدينة عيسى  -وزارة العمل

نظم���ت وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية ،بمبنى
ً
تعريفيا ببرنامج التدريب مع ضمان
ال���وزارة ،لقاء
التوظيف في مجال صباغة وس���مكرة الس���يارات،
لع���دد م���ن الباحثين عن عمل مم���ن يحملون مؤهل
الثانوية في التخصص الصناعي ،وذلك بالتنسيق
مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي.
واشتم���ل اللقاء على تقديم ع���رض مفصل للبرنامج
ومحت���واه والمميزات الت���ي سيحصل عليها الباحث
ع���ن عمل ،منه���ا مكافأة مالية خالل فت���رة التدريب،
فض�ل�اً ع���ن توظيفه���م مباش���رة بع���د انته���اء الدورة
التدريبية.
وقد ت���م خالل اللق���اء التعريف���ي استعراض قصص
نج���اح لع���دد م���ن العاملي���ن ف���ي ه���ذا المج���ال ممن
تمي���زوا وتدرجوا ف���ي وظائفهم حت���ى حصلوا على

لقاء تعريفي ببرنامج التدريب مع ضمان التوظيف في مجال صباغة وسمكرة السيارات

الق���وى العاملة ب���وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية
عصام إسماعي���ل العلوي ،إن هذا البرنامج التدريبي

مناصب ترضي طموحهم.

ينف���ذ بالتعاون م���ع صندوق العمل (تمكي���ن) ،ومدته

وبه���ذه المناسبة ،قال مدي���ر إدارة التدريب وتطوير

تص���ل ست���ة أشهر ،ويش���تمل على الجانبي���ن النظري

“األشغال” 1479 :طل ًبا بالربع الثالث
المنامة  -وزارة األشغال

ص���رح مدي���ر إدارة االتص���ال ب���وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العمران���ي فهد بوعالي بأن مجم���وع الطلبات التي تلقتها

البحرين.

والمج���ال الصناع���ي واإلداري ،فض�ل�اً ع���ن مج���ال

ً
دوليا ،كم���ا سيتم
سيحص���ل عل���ى شه���ادة معتم���دة

ويع���د ه���ذا البرنام���ج أح���د برام���ج التدري���ب الت���ي

الصح���ة والس�ل�امة المهني���ة وغيره���ا م���ن المجاالت

تنفذه���ا وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع ضمان

األخ���رى الجاذبة م���ن قبل المواطني���ن الباحثين عن

توظيف���ه بإح���دى وك���االت الس���يارات ف���ي مملك���ة

التوظي���ف ،اضافة ال���ى مجاالت الضياف���ة والتأمين

عمل.

والعملي ،إضاف���ة إلى التدريب على رأس العمل في
ً
مش���يرا إل���ى أن المتدرب
احدى وكاالت الس���يارات،

تنظيم يوم التهيئة للموظفين الجدد في “األشغال”

 24من المستجدين يتعرفون على المهمات والمسؤوليات واألقسام

مجموع���ة خدمة المجتمع ب���إدارة االتصال بالوزارة ف���ي الربع الثالث

المنامة  -وزارة األشغال

من العام الجاري (يوليو ،أغسطس ،سبتمبر) بلغ عددها  1479طلبا.

نظمت إدارة الموارد البش���رية بشؤون األش���غال في وزارة األشغال وشؤون البلديات

وأك���د أن الرق���م يعك���س نش���اط

بل���غ ع���دد الطلب���ات الت���ي تلقاه���ا

العالق���ة التفاعلي���ة م���ن مواطني���ن

قطاع الصرف الصحي خالل نفس

ومقيمي���ن م���ع ال���وزارة ف���ي ظ���ل

الفترة  300طلب وشكوى ،مش���يرًا

الت���ي

إل���ى أن سبتمبر شه���د أعلى معدل

تطرحه���ا إدارة االتص���ال بإطار من

طلب���ات بواق���ع  831طلب���ا ،يلي���ه

الحداث���ة يت�ل�اءم م���ع احتياج���ات

يولي���و وأغس���طس بع���دد متس���او

الجي���ل الحال���ي ومتطلبات���ه عب���ر
ً
تطبيقا
مختل���ف قنوات التواص���ل؛

للطلبات بلغ  324طلبا لكل منهما.
وأك���د أن ح���رص ال���وزارة عل���ى

لتوجيه���ات رئيس الوزراء صاحب

التجاوب الفعلي والس���ريع مع تلك

الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن

الش���كاوى والمقترحات في فترات
ً
تنفي���ذا لتوجيه���ات ول���ي
قياسي���ة

ون���وه إل���ى أن ع���دد الطلب���ات التي

العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب

تلقاه���ا قط���اع الطرق خ�ل�ال الربع

األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء

الثال���ث من العام الجاري بلغ 1127

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر

م���ا بين طل���ب وشكوى ،ف���ي حين

سلمان بن حمد آل خليفة.

المب���ادرات

التواصلي���ة

سلمان آل خليفة.

والتخطي���ط العمران���ي ي���وم التهيئ���ة للموظفي���ن الجدد ،ش���ارك فيه  24م���ن الموظفين
المس���تجدين والمنضمين مؤخرا لش���ؤون األش���غال؛ بهدف التعريف بال���وزارة ومهامها
ومسؤولياتها وأقسامها ،إضافة إلى أهم األنظمة واآلليات المستخدمة داخل الوزارة.
وت���م في اللق���اء الترحي���ب بالموظفين

واألنظمة المتعلقة بش���ئون الموظفين،

الج���دد والتعري���ف بال���وزارة ودوره���ا

كما تمت اإلشارة إلى مواضيع الصحة

المه���م في توفي���ر أهم خدم���ات البنية

والسالمة المهنية في بيئة العمل.

التحتية للمواطني���ن والمقيمين بأعلى

بعد ذلك قدمت إدارة تقنية المعلومات

معايي���ر الج���ودة المطلوب���ة باعتباره���ا

شرح���ا ع���ن أنظمة دعم المس���تخدمين

مس���ؤولة عن قطاع���ات حيوية ومهمة

وأم���ن المعلومات ،كما ت���م التطرق إلى

تتمث���ل ف���ي قط���اع الط���رق والص���رف

طريق���ة تحديد االحتياجات التدريبية

الحكومي���ة

وتقدي���م طلب���ات التدري���ب ،وم���ن ث���م

الصح���ي

والمبان���ي

والخدمات الفنية.

االستم���اع الستفس���ارات الموظفي���ن

وق���دم مجموع���ة م���ن المختصي���ن في

والرد عليها.

إدارة الموارد البش���رية شرحا مختصرا

وأثن���ى الموظف���ون المس���تجدون على

عن أقس���ام الموارد البش���رية الرئيس���ة،

ما اكتس���بوه من معلومات عن الوزارة،

إضاف���ة إل���ى اإلج���راءات واللوائ���ح

معبري���ن ع���ن تقديرهم لم���ا تقدمه من

جانب من يوم التهيئة للموظفين الجدد

خدم���ات ته���م المواطني���ن وتالم���س

للمواطني���ن تتطل���ب جه���دا ومثاب���رة

احتياجاتهم ،مؤكدين أن مهام الوزارة

نوعي���ة وهو م���ا سيس���عون لبلوغه في

وطبيع���ة الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا

مواقع عملهم بالوزارة.

“^ ” تنشر كشف ميزانيات الجمعيات السياسية
األصالة اإلسالمية
ايرادات 2017

ايرادات 2017

ايرادات 2017

6490

مصروفات 2017

مصروفات 2017

مصروفات 2017

5848

السيولة بالبنوك

التجمع القومي الديمقراطي

6349

السيولة بالبنوك

 9آالف و248

1563

1559

السيولة بالبنوك

1230

السيولة بالبنوك

5323

4103

مالحظات:

مالحظات:

مالحظات:

مالحظات:

» »رئيس الجمعية النائب عبدالحليم مراد.
» »األمين المالي النائب األسبق سامي البحيري.
» »انخفاض الدعم الحكومي من  26ألف
دينار بالعام  2016إلى  23ألف و500
دينار بالعام .2017
» »تكلفة الموظفين بالجمعية تلتهم
 15ألفا و 230دينارا.

» »رئيسة الجمعية ريم الفايز.
» »انخفاض الدعم الحكومي من  12ألف دينار بالعام
 2016إلى  3آالف دينار بالعام .2017

» »رئيس الجمعية عبدالصمد النشابة.
» »نائب الرئيس :محمود حميدان.
» »األمين المالي :جليل الحلواجي.
» »مصروفات دار الطباعة الوطنية تلتهم  5140دينارا.
» »تلقت الجمعية تبرعات بلغت  6490دينار بالعام .2017
» »إيجار مقر التجمع يبلغ  4800دينار
بالعام.

» »األمين العام :حسن المرزوق.
» »األمين المالي :حسن حميد.
» »تلقت الجمعية تبرعات بلغت 1460
دينارا.
» »إيجار الجمعية يقتطع  1320دينارا.

الرابطة اإلسالمية

الحوار الوطني
ايرادات 2017

ايرادات 2017

مصروفات 2017

مصروفات 2017

مالحظات:
» »األمين العام :راشد محمد الكبيسي.
» »األمين المالي :عيسى ناصر النعيمي.
» »انخفاض الدعم الحكومي من  11ألف دينار بالعام
 2016إلى ألفين دينار بالعام .2017

» »رئيس الجمعية :شفيق الشارقي.
» »األمين المالي :عبدالعزيز القصاب.

وديعة ثابتة ببنك البحرين اإلسالمي 23 :ألفا و 87دينارا وربحها 209

ايرادات 2017

ايرادات 2017

ايرادات 2017

مصروفات 2017

مصروفات 2017

مالحظات:

»
»

حركة عدالة الوطنية

تجمع الوحدة الوطنية
ايرادات 2017

ايرادات 2017

مصروفات 2017

مصروفات 2017

» »رئيس التجمع عبداللطيف المحمود.
» »األمين المالي :عبدالحكيم عبدالكريم البلوشي.
» »انخفض الدعم الحكومي من  5500دينار بالعام
 2016إلى  2500بالعام .2017

»
»
»

ميثاق العمل الوطني
ايرادات 2017

مالحظات:

»
»
»

5099

مصروفات 2017

مليونين و 499ألفا و 990دينارا.

»األمين العام :علي أحمد.
»األمين المالي :عبدالناصر عبداللطيف العمادي.
»تتلقى الجمعية مساهمات مادية من النواب والبلديين بلغت
 3600دينار بالعام .2017
»تبرعات األعضاء بلغت  9958دينارا بالعام .2017
»الدعم الحكومي بلغ  23ألفا و 500دينار.
»حصلت الجمعية على ايراد  70ألفا دينار لمشروع
بناء المقر.

مالحظات:
»
»
»
»

»عضو الجمعية :أحمد عبدالرحمن الجزاف.
»عضو األمانة :يوسف محمد محمود.
»حصلت الجمعية على دعم حكومي  2500دينار بالعام .2017
»إيجار الجمعية يقتطع 3250
دينارا بالعام.

 40ألفا

 30ألفا و460

مالحظات:
»
»
»
»

»األمين العام :أحمد سند آل بن علي.
»األمين المالي :يحيى ابراهيم نور الدين.
»أخلت الجمعية مقرها في مايو  2017بسبب عدم قدرتها على
سداد االيجار وتوقف المخصص الحكومي.
»استغنت الجمعية عن كاتب الجمعية وحارسها منذ
نوفمبر  2016بسبب ضعف الموارد المالية.

التجمع الوطني الدستوري

»
»
»

»

5113

5130

السيولة بالبنوك

 63ألف و561
»رئيس المكتب السياسي :أحمد جمعة.
»األمين العام :محمد درويش.
»لم تحصل الجمعية على دعم حكومي
بالعام  2016ولكنها حصلت على 4
آالف بالعام .2017
»تبلغ التبرعات  36ألف دينار بالعام
 2016ومثلها بالعام .2017

3269

لم يذكر

السيولة بالبنوك

مالحظات:

2620

السيولة بالبنوك

لم يذكر

2616

9139
للبناء االس���تثماري ومس���احتها  9290مترا مربعا وجرى تثمينها بمبلغ

السيولة بالبنوك

السيولة بالبنوك

السيولة بالبنوك

م���ن اس���تثمارات الجمعي���ة قطع���ة أرض بمنطق���ة الس���اية مخصص���ة

و389

ايرادات 2017

2500

الوسط العربي اإلسالمي

مصروفات 2017

 124ألفا و891

 33ألفا

مالحظات:

»األمين العام :خليل يوسف.
»األمين المالي :علي غنام.
»تلقت الجمعية دعما حكوميا بلغ  2500دينار سنويا.
»اشتراكات األعضاء انخفضت من  4069دينار بالعام  2016إلى  3009بالعام
.2017
»تبرعات األعضاء قفزت من  1323دينارا بالعام  2016إلى  5169بالعام .2017
»كلفة الموظفين بالمنبر تلتهم  15488دينارا
بالعام .2017

»
»
»
»

مصروفات 2017

 17ألف و552

 36ألفا و886

» »األمين العام للجمعية :عبدهللا بوغمار.
» »األمين المالي :أحمد جابر محمد.
» »تلقت الجمعية دعما حكوميا يصل إلى
 3500دينار بالعام .2017
» »أنفقت الجمعية  5760دينارا على
إيجار المقر.

مصروفات 2017

31597

مالحظات:

المنبر الوطني اإلسالمي
 108آالف و660

لم يذكر

لم يذكر

ايرادات 2017

11347

السيولة بالبنوك

 132ألفا و353

مالحظات:

المنبر التقدمي

السيولة بالبنوك

» »األمين العام للجمعية :عبداألمير الستراوي.
» »األمين المالي :عبدالمنعم معيوف.
» »تلقت الجمعية دعما حكوميا بلغ
 2500دينار بالعام .2017
» »كلفة إيجار المقر  4410دنانير
سنويا.

دنانير بالعام .2017

 34ألفا و901

السيولة بالبنوك

 14ألفا و641

» »رئيس الجمعية:
عبدالرحمن عبدالسالم.

الفكر الوطني الحر

مالحظات:

السيولة بالبنوك

 57ألف و92
مالحظات:

4410

ايرادات 2017

السيولة بالبنوك

4857

2500

مصروفات 2017

السيولة بالبنوك

3562

مصروفات 2017

8135

 23ألفا و910

الصف اإلسالمي
ايرادات 2017

2064

 24ألفا

الشورى اإلسالمية
2709
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التجمع الوطني الديمقراطي

مصروفات 2017

 16ألفا و623

3000

local@albiladpress.com

ايرادات 2017

 23ألفا و500

اإلرادة والتغيير

07

السبت

446
مالحظات:
» »رئيس الجمعية :خالد ابراهيم الكلبان.
» »األمين المالي :جاسم حسن بوحسن.
» »تحصل الجمعية على دعم حكومي يبلغ  4آالف دينار
سنويا.
» »يلتهم المقر مبلغ  3100دينار سنويا.
» »إيرادات اشتراكات األعضاء تبلغ 720
دينارا سنويا.

08

“شـاهـدتهـم وال تعـرفهــم”

Osama.almajed
@albiladpress.com

ابحث عن الحقيقة

ك���ت���اب ف���ري���د م����ن ت���أل���ي���ف ع����ب����داهلل ال��م��دن��ي

وال تبال بطول المسالك
ً
أفقا وجدت
فكلما رمت
ً
آفاقا.

ً
ً
ً
فريدا في موضوعه،
كتابا
كتابا خالل العقدين الماضيين ،يهدي الكاتب والباحث البحريني عبدهللا المدني قراءه هذا العام
بعد أن أتحف المكتبة العربية بعشرين
ً
بعيدا من تخصصه األكاديمي في الشؤون اآلسيوية ،وغير ذي صلة باهتماماته المعروفة في التأريخ االجتماعي .وقد اعترف المؤلف بذلك في مقدمته حين قال:

بوذا

ً
ً
ً
متخصصا في العالقات الدولية يشغل
أكاديميا
تماما عن كل مؤلفاتي السابقة ،لذا فإن السؤال الذي سوف يطرح بكل تأكيد هو ما الذي جعل
«هذا كتاب مختلف
نفسه بإصدار كتاب عن فناني السينما؟».
وقد أجاب المدني عن السؤال بنفسه بقوله« :اإلجابة
البس���يطة عن هذا الس���ؤال هو أنن���ي شخص متذوق
للفن السابع منذ سنوات الطفولة والصبا ( )....ما كان
ً
حق���ا ه���و أن الكثير من الممثلي���ن والممثالت
يؤرقن���ا
الذين كنا نراهم على الش���اشة في أدوار هامش���ية أو

إعداد :أسامة الماجد

السبت

للتواصل17111509 :

مس���احات ثانوية مح���دودة ،ال نع���رف أسماءهم وال

 10نوفمبر 2018
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نع���رف سيرهم ،رغ���م أن بعضهم كان���وا بمثابة فاكهة
األعمال الس���ينمائية وبهجتها .فمن يا ترى يس���تطيع
أن يق���ول خالف ه���ذا الكالم عند الحدي���ث مثالً عن
الب���واب والس���فرجي األشه���ر ف���ي الس���ينما المصرية
الفن���ان النوبي محمد كامل ،أو ع���ن الخواجة األشهر
إدم���ون تويم���ا ،أو ع���ن صب���ي الش���اشة األبل���ة صف���ا
ً
وزنا
الجمي���ل ،أو ع���ن الفن���ان األقصر ط���والً واألخف
واألكثر مشاكسة حسن كامل.»...
نع���م ،كت���اب المدن���ي الجديد هو محاول���ة لرصد تلك
الش���خصيات الس���ينمائية الف���ذة الت���ي لطالما أمتعت
الجماهي���ر بأدواره���ا الدرامي���ة والفكاهي���ة والطربية
م���ن خالل الفيلم والمس���رح والمسلس���ل التلفزيوني،
لكنه���ا ل���م تـُعط حقها م���ن االهتمام الكاف���ي ،بل رحل

الكثيرون منهم من دون أدنى احتفاء أو تقدير .هنا،
يتناول المدني نش���أتهم وسيره���م العلمية والمهنية،

احمد جمعة

عبدالله المدني

وكيفية اقتحامهم المجال الفني ،ثم ينتقل لتس���ليط

ً
وأحيان���ا أخ���رى «النجوم المهمش���ون»
«الكومب���ارس»

الض���وء عل���ى أعماله���م الس���ينمائية والمس���رحية

يأت���ي المدن���ي الي���وم ليخرجه���م م���ن الظل ويس���لط

والتلفزيوني���ة واألدوار المختلف���ة الت���ي تقمصه���ا كل
منه���م ،مفصالً تاري���خ العمل والمش���اركين فيه ،وفي

«شاهدتهم وال تعرفهم» ،وهو كتاب من القطع الكبير،

العمل ويسمي المخرجين بأسمائهم

يزي���د عدد صفحاته على  450صفحة ويحتوي على
ً
فنان���ا م���ن فناني األربعين���ات وصوالً إلى
سي���رة 161

ً
شيئ���ا م���ن قصة
أحايي���ن كثي���رة يس���تطرد فيتن���اول

ً
وأحيانا
إن هؤالء الذين يـُطل���ق عليهم «نجوم الظل»

عليه���م األضواء من خالل إصداره الجديد الموسوم

األلفية الجديدة.
يق���ول الروائ���ي البحرين���ي أحم���د جمع���ة ال���ذي قدم
للكت���اب« :ه���ؤالء الفنان���ون م���ن أمث���ال عبدالغن���ي
النج���دي ومحمود فرج ومحمد شوقي وعبدالس�ل�ام

ساحرات السينما

محم���د وزكري���ا مواف���ي وإدمون تويم���ا وسيف نصر
واسكن���در فهمي وعبدالعظيم كام���ل وإلياس مؤدب

مائ���ة وخم���س وأربع���ون نجم���ة

حي���ث يختار الس���احرات من بين

سينمائي���ة ساحرة من جنس���يات

أكث���ر م���ن  2500نجم���ة عالمي���ة
ً
تقريب���ا ،م���ع التركيز على الس���يرة

كت���اب «ساح���رات الس���ينما ...فن

الذاتية ل���كل نجمة وأهم أدوارها

وحب وحرية» للناقد الس���ينمائي

الس���ينمائية ،م���ع مخت���ارات م���ن

الس���وري بن���در عب���د الحمي���د،

أعمالها وأقوالها.

ومراح���ل

مختلف���ة،

يرصده���ا

وعمر الجي���زاوي وغيرهم من قافلة المبدعين الذين
ً
أدوارا خالدة ببس���اطة وعفوية قل نظيرها،
جس���دوا

ً
تقديرا
كان ال ب���د من استحضار وجوهه���م وسيرهم
لمعاناته���م وعطائه���م وإبداعاته���م المحف���ورة ف���ي

ذاكرتن���ا إل���ى الي���وم .فه���م الوج���وه التي غاب���ت وما
ْ
ْ
رحلت وما مـُحيت .وها هو الصديق الدكتور
سيت.
نـُ

عب���دهللا المدن���ي بكتابة سير ه���ؤالء العمالق���ة الكبار

» »ومن المدهش أن عدداً كبيراً من ألمع نجمات السينما ينتمين

الذي���ن أدوا األدوار الصغي���رة يعي���د له���م الحي���اة في

إلى عائالت كانت تعيش تحت خط الفقر ،وصعدن بقوة الدفع

مؤلف أعتقد بأنه فريد من نوعه ،حيث أحيا ذكراهم

الذاتي إلى الذروة ،فيما يشبه المعجزة ،ومنهن :كالرا بو ،بوال

ونف���ض عنهم بإتقان غب���ار الزمن ونبش ف���ي دهاليز

نيغري ،غريتا غاربو ،ماري بيكفورد ،ريتا هيوارت ،مارلين مونرو،

الماض���ي ع���ن حكاياتهم وإبداعاتهم ومس���يرتهم في

جين تيرني ،أغنيس مورهيد ،جون اليسون ،أودري هيبورن ،بوليت

دنيا الفن ،ليس���لط الضوء على حقبة ذهبية عش���ناها
ً
جميع���ا ،وها نحن نع���ود إليها من خالل ه���ذا الكتاب

غودار ،نورما تالماج ،مورين أو سوليفان ،نورما شيرر ،دونا ريد ،النا

تورنر.

الممتع».

خبراء يبحثون أحوال المكتبات

م��������ك��������ان ي�������رت�������ب�������ط ب�������ك�������ل ف�������رد

القراءة أصبحت عملية نخبوية

ال��غ��ام��دي تستعرض المشهد الثقافي السعودي

ّ
تنظم���ه هيئ���ة
انطلق���ت ،فعالي���ات ال���دورة الخامس���ة لمؤتم���ر المكتب���ات ال���ذي

تحدث���ت الفنان���ة الس���عودية مري���م الغامدي ع���ن مجموعة م���ن تجاربها في المش���هد الثقافي الس���عودي

الش���ارقة للكت���اب بالش���راكة مع جمعي���ة المكتب���ات األميركية ،ضم���ن فعاليات

عل���ى م���دى  3عق���ود ،وأش���ارت إلى صعوب���ة تكيف البيئ���ة المحلية في فترات س���ابقة م���ع الكثير
م���ن الطموحات النس���وية التي ترغب ف���ي التوجه إلى األعمال الفني���ة واإلعالمية نتيجة

مع���رض الش���ارقة للكتاب .وأقي���م المؤتمر بحضور أحم���د العامري رئيس هيئة

التقاليد السائدة ،وموقع المرأة في المجتمع.

الش���ارقة للكت���اب ،مش���اركة أكث���ر م���ن  300خبي���ر وأمي���ن مكتب���ة ومتخصص
بشؤون المكتبات والكتب.
وقال العامري في كلمته االفتتاحية:
ً
مع���ا كل ع���ام لنط���رح تحديات
نلتق���ي

للكت���اب ،كما دعا ألن تك���ون المكتبات
ً
مكان���ا يرتبط بوجدان كل فرد ،وعامالً

المكتب���ات والمكتبيي���ن ف���ي ظ���ل م���ا

من عوامل تفوقه ونجاحه في الحياة.

ينتج���ه العص���ر م���ن تقني���ات وأدوات

وف���ي كلمته���ا قال���ت لوي���دا جارسي���ا:

رقمي���ة لنفتش ع���ن الحل���ول ،ونقترح

«م���ا ع���ادت المكتب���ات مج���رد أماك���ن

البرام���ج ،ونق���ارب اآللي���ات ،وفي ظل

لخ���زن الكتب ،ب���ل توسع���ت لتتخطى

اجتي���اح األدوات الرقمي���ة لعصرن���ا

دوره���ا التقلي���دي وتش���مل تحقي���ق

هذا ،نح���ن أمام تحدٍ كبي���ر يتمثل في

حاج���ات المجتمع���ات ،وتعزي���ز قوتها،
ً
لزام���ا علين���ا أن نضمن
وم���ن هنا ك���ان

ومظهر اجتماعي إنساني».

» »في اإلطار ذاته ،عرض المؤتمر في أولى جلساته االبتكارات المختلفة التي قامت بها

الحف���اظ عل���ى المكتب���ات كم���وروث

وص���ول المعلوم���ات وإتاحتها للجميع،
والتش���ارك والتواص���ل به���ا م���ع جمي���ع
البش���ر ألنها حق من حقوقهم ،كما أنها
تصب ف���ي حماية حياتهم ،وتحس���ين
أوضاعه���م ،وإعطاء المزي���د من األمل
لهم».

ودعا العام���ري خالل كلمته إلى أهمية

المكتبات لتحسين واقع المجتمعات حول العالم ،وتسليط الضوء على مكتبات

المتعلق���ة بالمكتب���ات ،وذل���ك لضم���ان

قوة المجتمعات) التي أطلقتها جمعية المكتبات األميركية ،وما قامت به من جوالت

تطوي���ع التقني���ات لتج���اوز التحديات

ال لمبادرة (المكتبات تعزز
المدارس ،ودور أمناء المكتبات ،كما قدم عرض ًا مصوراً وشام ً

منح المزيد من الدور المهم والجاذبية

في مناطق مختلفة من أنحاء العالم ،وما حظيت به من استجابة ودعم وتأييد

وقال���ت في محاض���رة القتها ف���ي معرض

أو تنفي���ذ األعم���ال المهني���ة ذات

الش���ارقة الدول���ي للكت���اب :إن التج���ارب

الصبغة التجارية.

النس���وية الناجح���ة لمس���يرتها كام���رأة

وح���ذرت الغام���دي م���ن

سعودي���ة ل���م تظه���ر بالش���كل المطل���وب

تحوي���ل العم���ل الفن���ي

ألن اإلع�ل�ام محك���وم بالقي���م المجتمعي���ة

إل���ى

الس���ائدة الت���ي تض���ع الم���رأة ف���ي مكان���ة

خالص ألن ذلك يس���لب

محدودة.

عط���اء المب���دع الفن���ي

وح���ول

المش���هد

الثقاف���ي

المحل���ي

عم���ل

تج���اري

والشخصي ،لكن تحويل

والعرب���ي قال���ت :إن تح���ول الق���راءة إل���ى

النص الثقافي إلى كلمات

عملي���ة نخبوي���ة م���ع أنه���ا تخاط���ب جميع

مرئي���ة يمكن���ه أن يعي���د
أجي���االً كثيرة م���ن القراء إلى

الجذرية الكبيرة التي شهدتها وسائل نقل

ما كان���وا عليه ،بحك���م أن تأثير

المعلوم���ات ،وأساليب التعبي���ر والتفاعل،

الجانب البصري أقوى من الجوانب

فأصبح���ت الق���راءة مح���دودة بالنق���اد،

األخرى حتى لمن ال تحتل القراءة ذلك

وكذل���ك من يضطر لذل���ك نتيجة الدراسة

النصيب الوافر من اهتماماته.

المس���تويات ج���اء نتيج���ة التح���والت

حنا مينة سيرة الفقر واإلبداع

لن تقرأوا إال بعد  100عام

إطالق جائزة زاهي حواس

نظم���ت “ندوة الثقافة والعلوم” بالتعاون مع صال���ون “بحر الثقافة” في أبوظبي
ً
أخيرا جلس���ة قرائية للس���يرة الروائية “المس���تنقع”» للروائي حن���ا مينة ،بحضور

انضم���ت الكاتب���ة الكوري���ة الجنوبي���ة ه���ان كان���ج أخي���را إل���ى مش���روع «مكتبة

وافقت وزارة اآلثار المصرية على إطالق جائزة يقدمها عالم اآلثار المصري زاهي

المس���تقبل» ،وهو مش���روع عالمي ترعاه النرويج س���يتم الكش���ف ع���ن تفاصيله

حواس ألفضل آثاري ومرمم دقيق -ومعماري من علماء اآلثار الشباب والمرممين.

عائش���ة س���لطان وعل���ي عبي���د الهامل���ي وعبد الخال���ق عبد هللا وأعض���اء صالون

العام  ،2114والمكتبة هي عمل فني وأدبي عام يهدف إلى جمع العمل األصلي

القراءة.

الخاص بكاتب كبير ذي شعبية بداية من العام  2014حتى العام .2114

وه���ذه الرواية ه���ي سرد لس���يرة حياة

حي���ث سيت���م وقته���ا فق���ط الكش���ف

الكات���ب من���ذ الطفولة وحلم���ه بدخول

ع���ن تل���ك األعم���ال ومش���اركتها م���ع

المدرس���ة ،خاص���ة ف���ي تل���ك الفت���رة

العال���م ،ولي���س ه���ذا فق���ط ه���و المثير

الزمني���ة للرواية (مرحل���ة نهاية الحرب

ح���ول المش���روع الذي يس���عى لتوثيق

العالمية) وما اعتراها من بؤس وشقاء

األدب العالم���ي خالل  100عام بش���كل

في مختلف أنحاء الوطن العربي.

مختل���ف ،ب���ل هن���اك أيض���ا التجهيزات

تنوع���ت شخ���وص الرواي���ة إال أن

الخاص���ة ب���ه ،حي���ث ت���م زراع���ة أل���ف

الش���خصيات المحورية لديه كانت األم

شج���رة خصيص���ا للمش���روع ف���ي غابة

الت���ي كابدت كثيرا من مصاعب الحياة

“نوردمارك���ا” الش���هيرة بأوسل���و ف���ي

بي���ن زوج سكي���ر وابنتي���ن مصابتي���ن
بالعم���ى ،توفيت���ا بع���د فت���رة ،تعل���م من
األم الج���د والك���د والص���دق وتهذي���ب

ً
ً
ً
فريدا ،رغم
نموذج���ا
معتب���را حن���ا مينة
ً
ً
أن���ه لم ين���ل قس���طا وافرا م���ن التعليم،
وأن���ه رغم تش���ابه حالة الفق���ر لدى حنا

النروي���ج وسيت���م طب���ع  1000كت���اب
ضم���ن طبع���ات مح���دودة باستخ���دام
الورق المصنوع من تلك األشجار.

وق����ال األمي����ن الع����ام للمجل����س األعلى
لآلث����ار مصطف����ى وزي����ري ،إن لجن����ة
مصري����ة دولي����ة مختص����ة ستخت����ار
أفض����ل أث����ري ومرم����م بع����د تقيي����م
مجموع����ة م����ن األعم����ال الت����ي يش����ارك
به����ا ف����ي مج����االت الحفائ����ر األثرية أو
الترمي����م ،وبن����اء علي����ه ،يُ من����ح جائ����زة
عبارة عن نحو  9آالف دوالر ،يتس����لمها
ف����ي عيد اآلثاريين المقبل الموافق 14
يناير المقبل.

والتح���دي اإلبداع���ي إلنت���اج األعم���ال
األدبي���ة الت���ي س���وف تج���د بطريقة أو
بأخرى جمهورا في المستقبل.

يُ ذك����ر أن زاه����ي ح����واس عال����م آث����ار
مص����ري ،ووزي����ر دول����ة سابق لش����ؤون
اآلث����ار .عمل ف����ي المواق����ع األثرية في
دلت����ا النيل والصح����راء الغربية ووادي

ت���م بي���ع أكث���ر م���ن أل���ف شه���ادة تمنح

الني����ل .اشته����ر بكثير من االكتش����افات

صاحبه���ا ح���ق الوصول إل���ى مجموعة

الحديث����ة ،بم����ا ف����ي ذل����ك مقاب����ر بن����اة

السكير وغير المسؤول تجاه األسرة..

المغرب���ي محم���د شك���ري ف���ي روايت���ه

التح���دي البيئ���ي إلبق���اء الغاب���ة حي���ة

كاملة م���ن المختارات التي سيتضمنها

الهرم في الجي����زة ووادي المومياوات

وتح���دث في الندوة علي عبيد الهاملي

“الخبز الحافي”.

لمدة  100سنة وضمان الحفاظ عليها،

المشروع.

الذهبية في الواحات البحرية.

النفس ،واألب الذي تضاربت مش���اعره
نحوه ،فهو يحبه كوالد ويمقت سلوكه

مين���ة م���ع حال���ة الفق���ر ل���دى الروائ���ي

ووفق���ا لموقع «مكتبة المس���تقبل» ،فإن
اله���دف الفن���ي للمش���روع ه���و شق���ان:

في الجيزة ،كش����ف الهرم الس����اتلي من
خوف����و .وف����ي الع����ام  ،2005كجزء من
مشروع المومياء المصرية الذي ترعاه
الجمعي����ة الجغرافي����ة الوطنية لمعرفة
المزي����د ع����ن أنم����اط الم����رض والصحة
ً
فريقا
والوفيات في مصر القديمة ،قاد
ص����وّ ر مقطعي� ً
���ا فحص مومي����اء الملك

توت عنخ آمون.

sm.adnan56@hotmail.com

شعارات تدغدغ

مشاعر المواطن
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@albiladpress.com

محمد المحفوظ
ألنه يدرك أن ليس بوسعه حل معضلة بهذا الحجم بمجرد رفع الشعار.

م���ن يدق���ق ف���ي حم�ل�ات الدعاي���ة االنتخابي���ة للمترشحي���ن النيابيين
بالتحدي���د يجد ّ
أنها تالم���س هموم المواطن اليومية وفي ذات الوقت

إن المواطن يتمتع بالوعي الكافي الذي يجعله قادرا على التفريق بين
ّ

تدغ���دغ مش���اعره وتش���عره ّ
بأن���ه ق���اب قوسي���ن أو أدن���ى من تجس���يد
أحالم���ه ،فالبع���ض وض���ع البطال���ة واإلسك���ان عل���ى قائم���ة الش���عارات

أن
الش���عار والواقع ،ولسنا بحاجة إلى التذكير بحقيقة ساطعة مفادها ّ
العض���و النيابي يمث���ل كل المواطنين وليس حصرا على أبناء منطقته،

بأن الناخبي���ن على اختالف
لج���ذب أنظ���ار الناخبين ،لكننا عل���ى يقين
ّ

عبر الكثيرون
وسؤالن���ا هنا أين هي جهوده قبل االنتخاب���ات؟ ولطالما ّ

الجمي���ع يتس���اءلون – وه���م محق���ون ف���ي تس���اؤلهم  -ه���ل باستطاعة

شعارات فارغة رنانة غايتها ال تتجاوز دغدغة مشاعرنا لكن المطلوب

المترش���ح بص���رف النظ���ر عما يحمل م���ن مؤهالت تنفي���ذ كل أو بعض

خطوات واقعية ومنطقية أي تلك الممكن تطبيقها على أرض الواقع.

مس���توياتهم ليسوا بهذه الس���ذاجة التي يتصورها المترشحون ،ولعل

عن سخطهم من هكذا شعارات ،وقالوا نحن لم نطلب من أي مترشح

هذه الشعارات؟

دورة االنتخاب���ات الماضي���ة كان���ت بالنس���بة لألغلبية خيب���ة أمل كبيرة

أن
الخط���ة ل���ن تنطلي عل���ى أي مواطن لس���بب في غاية البس���اطة هو ّ

أن النواب الس���ابقين ل���م يطلقوا
خرج���وا منها منكس���ري األح�ل�ام ،ولو ّ

وطموحات المواطن ..أحد المترشحين النيابيين أعلن أنه بصدد حصر

لنسي الناخبون ما حدث لكنهم قطعوا الوعود ونكثوا بها.

أع���داد العاطلي���ن في الدائ���رة المترشح فيها فقط وتعه���د بأنه سيعمل

» »نتذكر أن بين المواطنين من قال “ال تنتظروا من النواب شيئا” ،وكانت

م���ن سبقهم من نواب فش���لوا حت���ى في إنجاز الح���د األدنى من أحالم

بكل الطرق على توظيفهم إذا قدر له الفوز بالمقعد النيابي ،وال نش���ك
ّ
أن���ه به���ذه اللعبة يضحك على نفس���ه وعلى أبناء منطقته ويس���تغفلهم

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

أن وعودهم مع الناس كانت منسجمة مع الواقع
الشعارات الكبيرة ولو ّ

السبت
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للتواصل17111483 :

إجابة آخرين “ومن قال إننا ننتظر منهم معجزة نحن نعرف أنّهم قطعوا

كل عالقاتهم بالمواطن منذ إعالن الفوز”.

علي نون

ترامب ...الجريح!
خل���ت نتائ���ج االنتخاب���ات النصفي���ة األميركي���ة م���ن المفاج���آت الكبي���رة ،و َزمَ ���ط دونال���د
ترام���ب م���ن وضعية ّ
البط���ة العرجاء التي ك���ان يمكن أن يُ ص���اب بها فيما ل���و كانت نتائج
الديمقراطيين “أفظع” من التي سمحت لهم بالتفوّ ق في مجلس النواب.
لك���ن تل���ك النتائ���ج ّ
دل���ت على مفارق���ة كبيرة هي إظه���ار الفصل بي���ن “نج���اح” اإلدارة في

البيت األبيض ،و”فش���ل” رئيس هذه اإلدارة! وكأنه أل ّد أعداء نفس���ه هذا الترامب! والقادر
ً
البرانية ،وح ّدة ازدرائه “الرأي العام” وش ّدة
تبعا لسلوكياته
الوحيد على إلحاق الهزيمة بها
ّ
وعدوانيت���ه وافتق���اده المرونة المطلوب���ة لمن هم في موقع���ه الخطير كي يُ بقي
اندفاع���ه
ّ

للموقع “هيبة” الب ّد منها! ويحفظ مس���احة من الرحابة الكافية الستيعاب األخصام تحت
سقف الخصومة وليس فوقها حيث العداوة الحادة هي البديل الوحيد.
ف���ي الخط���وط العامة نجح ترام���ب “اإلداري” على ما يق ّر أهل الدراي���ة واالختصاص ،في
أدائ���ه االقتص���ادي والمال���ي الداخل���ي ،وفي مقارب���ة المصال���ح األميركي���ة الخارجية وفق
نظ���رة أنانية مزعج���ة للحلفاء التاريخيين لكنه���ا مريحة لألميركي الع���ادي كما لألميركي
النخب���وي كم���ا للمالي���ة العامة ،مثلم���ا نجح أو يكاد ف���ي مقاربة القضايا الث�ل�اث الخارجية
ً
مرورا بالنزاع العربي – اإلسرائيلي وفق سياق
الكبرى المتعقلة بكوريا الشمالية ثم إيران
“اإلجماع” الداخلي وليس من خارجه.
وأمكن���ه (عل���ى الهام���ش) تأكي���د وتنفي���ذ سياس���ة الح���رب عل���ى اإلره���اب بما يت�ل�اءم مع
ّ
“توقع” مرّة أن
الس���يئ الذكر باراك أوباما ال���ذي
مقتضياته���ا وعل���ى العكس من أداء سلفه
ّ

الكشف عن الشبكة اإلرهابية لنظام الماللي في أوروبا وأميركا
يش���عر النظ���ام الديني المتطرف ف���ي طهران بخوف

في أميرك����ا قائمة بالفعالي����ات اإلرهابية للنظام تبين

شديد م���ن المقاومة اإليرانية ويعتبرها على الدوام

زيادة ملحوظ����ة إلرهاب النظام ف����ي أوروبا وأميركا

بمثاب���ة الع���دو الل���دود ،ويعط���ي األولوي���ة للتص���دي

ضد المعارضة اإليرانية وخصوصا منظمة مجاهدي

له���ا ومواجهتها بمختل���ف الط���رق واألساليب ،ولعل

خلق والمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية.

العملية اإلرهابية األخيرة التي سعى النظام لتنفيذها

النش����اطات واألعم����ال اإلرهابي����ة لنظ����ام الماللي ضد

ضد التجمع الس���نوي العام للمقاومة اإليرانية أكدت

المقاوم����ة اإليراني����ة والت����ي ال تك����اد تنقط����ع لخ����وف

ذل���ك بوضوح ،والواقع أن المقاومة اإليرانية أخذت
على عاتقها مهمة التص���دي لهذا النظام االستبدادي

فالح هادي الجنابي
» »العملية اإلرهابية التي كان
نظام الماللي بصدد تنفيذها
كانت تستهدف التجمع
السنوي العام للمقاومة
اإليرانية في باريس ،وتدل
على هوس هذا النظام
بالمقاومة اإليرانية.

وكشف وفضح كل مخططاته ومشاريعه اإلجرامية
العدوانية ليس ضد الش���عب اإليراني فقط ،إنما ضد
شعوب وبلدان المنطقة والعالم أيضا.
نظ����ام الماللي الغارق في التطرف الديني واإلرهاب،
والمس����تمر ف����ي ارتكاب جرائم����ه وانتهاكات����ه لمبادئ
حقوق اإلنس����ان ،تبادر المقاومة اإليرانية مرة أخرى
للتص����دي للفاشي����ة الديني����ة الحاكم����ة ف����ي طه����ران
وتعريتها أمام الرأي العام ،حيث إنه وفي يوم الجمعة
 2نوفمب����ر  ،2018وخالل مؤتمر صحافي في مكتب
المجل����س الوطني للمقاومة اإليراني����ة في واشنطن،
ت����م الكش����ف ع����ن الش����بكة اإلرهابي����ة للنظ����ام الديني
وخط����ط المؤام����رات اإلرهابي����ة للنظ����ام ف����ي أوروب����ا
والوالي����ات المتحدة عل����ى مدى العامي����ن الماضيين،

النظ����ام وذع����ره منها كونه����ا “أي المقاوم����ة اإليرانية”
البدي����ل الديمقراطي وأن الش����عب اإليراني يرى فيها
معبرة عن آماله وتطلعاته وطموحاته ،وإن مخاطرة

من البناء عليها لتدعيم موقعه وموقع الجمهوريين فعل العكسّ ،
وغلب طبعه على دوره،
وأسلوب���ه عل���ى سياسته ،وفجاجت���ه االستعراضية عل���ى ما عداها حتى ركب���ت المفارقة:
رئيس فاشل إلدارة (أو سياسات) ناجحة!
عمومياته���ا الغريبة
الحمل���ة الت���ي سبق���ت االنتخاب���ات النصفي���ة ث���م نتائجه���ا ،كانت ف���ي
ّ

استفتاء على “شخصية” ترامب أكثر من سياسته ،وتلك في صناديق االقتراع هذه المرة
َ
تحظ بت���رف الفصل بينهما الذي ّ
مكنه م���ن الفوز في سباق االنتخاب���ات الرئاسية قبل
ل���م
سنتين على منافسته هيالري كلينتون.
هشمها أوباما ،لكنه في
» »هذا رئيس أعاد ترميم صورة أميركا في العالم بعد أن ّ
موازاة ذلك أعاد رغم نجاحاته االقتصادية والمالية والخارجية تظهير االنقسام
الداخلي وبحدّ ة توازي تقريب ًا حدّ تها أيام الفصل العنصري وإن بعناوين

مختلفة تتعلق بالمرأة واإلعالم والهجرة والخدمات الصحية“ .المستقبل”.

ومجازف����ة ه����ذا النظ����ام بارتكاب����ه حماق����ة العملي����ة
اإلرهابية التي كان من المزمع أن تس����تهدف التجمع
الس����نوي العام للمقاوم����ة اإليرانية ف����ي باريس ،تدل
عل����ى هوس ه����ذا النظ����ام بالمقاومة اإليراني����ة كونها
تعب����ر ع����ن الش����عب اإليران����ي ب����كل مكونات����ه وتمتلك
برنامج����ا سياسيا واضحا إلى جان����ب أنها تعرف أين
نقاط ضعف النظام وكيف يجب توجيه الضربات له.
الكش���ف عن الوجه اإلرهابي الدم���وي للنظام وجعل
العال���م كله على بينة بجرائمه بهذا الصدد ،جهد آخر
أضافت���ه المقاوم���ة اإليراني���ة لس���جلها النضالي ضد
هذا النظام المعادي لكل ما هو إنساني.
» »المطلوب اليوم من العالم اتخاذ إجراءات كفيلة

وفي هذا المؤتمر الصحافي الذي بث بش����كل مباشر

بلجم هذا النظام وتحديد نشاطاته اإلجرامية

عل����ي رضا جعفر زاده ممثل مكتب المجلس الوطني

“الحوار”.

عل����ى اإلنترنت وشبك����ات التواص����ل االجتماعي قدم

تستمر المعركة ضد “داعش” لسنوات طويلة!
لك���ن ف���ي مقابل ذلك ،وفي الخطوط العامة“ ،فش���ل” ترامب في تس���ويق نجاحاته! وبدالً

أحمد عمران

وإغالق سفاراته وطرد سفرائه اإلرهابيين.

“فورت نايت”
“فورت نايت” هي أخطر ألعاب الفيديو المنتشرة على وجه التحديد ،وهي لعبة
ً
جدا عن باقي األلعاب ،فهي ليس���ت مج���رد لعبة عابرة كما يتصور
يختل���ف حالها
a.aziz.aljowder@gmail.com

الكثي���ر م���ن الن���اس ،فهذه اللعب���ة تكم���ن خطورتها ف���ي زرع سلوكي���ات وعادات
خاطئة وخطيرة في نفوس وأذهان العبيها ،فممارسة هذه اللعبة بشكل مستمر
ه���و تدري���ب غي���ر مباشر على حمل الس�ل�اح والتخري���ب والتدمي���ر والقتل ،فهي
غرس لبذرة اإلرهاب التي تنتظ���ر مياه التطرف لتنمو وتثمر الخراب
بالمختص���ر
ٌ

“شيلوا هالعناصيص

والدمار.

من جدام الطلبة”

ولو نظرنا إلى واقع الس���لوكيات والعادات المكتس���بة منه���ا والتي بدأت بالظهور
ً
جلي���ا ف���ي المدارس االبتدائية للبنين ،فتحليل محت���وى اللعبة من منظور تربوي

عبدالعزيز الجودر

يكش���ف لن���ا حقائ���ق مهم���ة تجعل اآلب���اء يدق���ون ناقوس الخط���ر بع���د معرفتها،

دول كثي���رة ف���ي العال���م سبقتن���ا في مج���ال التعلي���م المتقدم

المذاك���رة وإنجاز الواجب التعليمي وإتقانه ،ومدى اإلشكالية

فف���ي ه���ذه الحالة س���وف تجبره الظ���روف على دف���ع أكثرمن

بجمي���ع مراحل���ه ،حيث حرصت تلك البل���دان منذ زمن طويل

الت���ي تحصل في المنازل البحرينية التي لم تهدأ يوما واحدا

 300دين���ار شهريا مقابل الحصول على دروس التقوية ،وهذا

عل���ى تقنين المناه���ج التعليمي���ة وأولت اهتمام���ا كبيرا بروح

في مواجهة “قثة” دروس التقوية في مختلف مراحل التعليم

المبلغ مكلف جدا لميزانيته الشهرية التي هي أصال يرثى لها.

المناه���ج ،وركزت وأخ���ذت المفيد منها وحذف���ت واختصرت

من االبتدائية “وطالع” ،فمع بداية كل عام دراسي جديد يدب

حزم���ة كبي���رة أدركت أن ال ج���دوى من وجوده���ا ،ثم حصلت

االنتع���اش ف���ي المعاهد الخاص���ة التي تق���دم دروس التقوية

تل���ك الدول على نتائج ناجحة ومبه���رة في حقول التحصيل

للطلب���ة وتتضخم مداخيلها اليومية جراء تدفق أعداد كبيرة

العلمي ومخرجاته.

م���ن الطلبة واالزدحام الش���ديد في صفوفها واستغالل حاجة

عندن���ا ف���ي البحري���ن التعليم يعان���ي الكثير ،وكما ي���ردد دائما

الطلب���ة لتل���ك ال���دروس ،وتزداد ض���راوة مع اقت���راب مواعيد

الس���واد األعظم من اآلب���اء أن بعض المناه���ج التعليمية التي

االمتحانات.

تدرس في مدارسنا هي مجرد “حش���و” ومعوقات ومنغصات،

كذل���ك تنتف���خ جي���وب المدرسي���ن الذي���ن يقدم���ون الدروس

فمن���ذ األي���ام األول���ى لع���ودة الطلب���ة لصف���وف مدارسهم وهم

الخصوصي���ة للطلب���ة في المن���ازل مما يوفر له���م دخال شهريا

وأهاليهم “محتاسين” في دوامة التعليم والمتابعة والتدريس

مرتفعا في الوقت الذي ترهق فيه الميزانية الش���هرية ألولياء

“وحرق���ة القل���ب واألعص���اب” وه���در األم���وال عل���ى دروس

األم���ور ،ما يس���بب لهم الكثي���ر من الضوائ���ق المالية خصوصا

التقوية والعذابات اليومية ،خصوصا بالنسبة لألمهات الالتي

البس���طاء منهم أصحاب الدخل الش���هري “اللي ح���ده بده وما

يحرصن على التدقيق والمتابعة والمراجعة مع أبنائهن.

في فجه”.

لك���م أن تتصوروا حجم “لمذابح والوجيجة مع اعيالهم” على

عل���ى سبيل المثال لو قدرنا بأن رب األسرة لديه  4من األبناء

فمحت���وى اللعب���ة يزرع ف���ي نفس الالعب العن���ف والعصبية وتصب���ح كلمة القتل
كلم���ة سهل���ة يله���ج بها لس���انه ب���كل سهول���ة ،ويترس���خ في ذهن���ه مفه���وم الحقد
واألناني���ة ع�ل�اوة عل���ى نش���ر ثقافة التس���لح حي���ث تس���تخدم في اللعب���ة أسلحة
واقعي���ة بمس���مياتها الحقيقية ،وكل من يلعب اللعبة يعرف ما ال يقل عن عش���رة

المطل���وب من اإلخ���وة األفاضل ف���ي وزارة التربي���ة والتعليم

أن���واع من األسلحة ،وكذلك تعلم الرقص الخادش للحياء وتناقل كلمات الش���تم

بحي���ث تت�ل�اءم مع ق���درات الطالب وتيس���ر علي���ه ،والبد من

واأللفاظ البذيئة من خالل المش���اركات السمعية التي يدخلها الالعب مع العبين
ً
أيضا إلى استغالل األطفال والمراهقين فيما بعد.
آخرين والتي قد تؤدي

إع���ادة النظ���ر في عدد م���ن المناهج التعليمية وذل���ك بتقنينها
توجي���ه إدارات الم���دارس للتخلي عن كثرة الم���واد الدراسية
غي���ر المجدية والطلبات التعجيزية من بحوث وغيرها والتي
كم���ا نتصورها بمثابة طلبات “الزار” ويصر على توفرها الكثير
م���ن المدرسين .كل هذه األمور الهامش���ية ال طائل منها سوى
إهدار الوقت والجه���د والمال لذا “شيلوا هالعناصيص لمرززة
ف���ي طري���ج الطال���ب” وأفس���حوا المج���ال ليقبل عل���ى مناهج
الدراسة وهو سعيد ومبتسم.
» »كل أملنا أن يكون عاما دراسيا خاليا من المشكالت

التعليمية والتربوية “والهون أبرك ما يكون” .وعساكم
عالقوة.

إن إدم���ان هذه اللعب���ة يجعل األطفال يقضون ساعات طويل���ة من أوقاتهم على
حس���اب دراسته���م وهواياتهم ونش���اطاتهم ،األم���ر الذي يؤدي إل���ى نتائج سلبية
وإصابته���م بالعزل���ة االجتماعية ويتجاوز ذلك في انعدام الرغبة في الدراسة من
خالل تقديم حجج واهية للخروج من المدرسة أو التغيب عنها.
» »الحل هنا ال يكمن في الحرمان العام من ألعاب الفيديو بل يجب أن تكون
هناك مراقبة من قبل اآلباء ومنع األلعاب ذات المحتوى الضار ،ومن الخطأ
إدخالها تحت مظلة الثواب والعقاب ألنها بذلك ترفع قيمتها دون قصد
ال من ذلك يمكن ترتيب األولويات ومن ثم اللعب في وقت محدد
وبد ً
وبألعاب آمنة.

“أرامكو” تشتري حصة

بمشروع غاز روسي
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إقبال على اكتتاب “إي بي إم تيرمينالز”

bussines

@albiladpress.com

موسكو -رويترز

ذك���رت وكال���ة اإلع�ل�ام الروسي���ة أن

ط���رح  18م��ل��ي��ون س��ه��م ل��ج��م��ع  11.9م��ل��ي��ون دي��ن��ار

الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة أرامك���و
الس���عودية المنتج���ة للنف���ط المملوك���ة
للدولة قال إنه يعتزم بحث شراء حصة

المحرر االقتصادي

في مش���روع الغ���از الطبيعي المس���ال-2
في القطب الش���مالي التابع لنوفاتك مع

وصف متابعون ألسواق المال واألسهم اإلقبال على االكتتاب العام لشركة “إي بي إم تيرمينالز البحرين” بالجيد .وكان االكتتاب بدأ أمس األول الخميس ( 8نوفمبر

رئيس الشركة في موسكو.

 )2018حي���ث طرح���ت الش���ركة  18ملي���ون س���هم ،وهي تعادل  % 20من رأس المال ،وبس���عر إصدار قدره  0.660دينار للس���هم الواحد .وقال المتابع���ون لـ “البالد” إن

ونقل���ت وك���االت أنب���اء ع���ن المس���ؤول

ً
ً
خصوصا أن الشركة مبشرة وتعمل في أنحاء
خصوصا من قبل المؤسسات والشركات ،متوقعين أن يتم تغطية االكتتاب بسهولة
اإلقبال باليوم األول كان جي ًدا

التنفي���ذي قول���ه إن���ه يأم���ل ف���ي توقي���ع

ً
أرباحا جيدة.
العالم ودائمً ا ما تسجل

اتف���اق بش���أن الش���راء ف���ي أق���رب وقت
ممكن.

ول���م يرغب المتحدث���ون باإلفصاح عن
ً
خوف���ا من أن
شخصياته���م ووظائفه���م

وتعتب���ر شرك���ة أرامك���و الس���عودية م���ن
أكبر الش���ركات النفطية في العالم حيث

يؤث���ر ذل���ك عل���ى عملي���ة االكتت���اب أو

يوميا،
تنت���ج قرابة الـ  10ماليين برميل
ًّ

السبت

وتغذي األسواق العالمية بالنفط الخام.

تعتبر دعوة للشراء.

 10نوفمبر 2018
 2ربيع األول 1440

ويس���مح االكتت���اب لألفراد والش���ركات
البحريني���ة وغي���ر البحريني���ة ،فيم���ا
تس���تمر فت���رة االكتت���اب  17يومً ا حتى
يوم السبت الموافق  24نوفمبر ،2018
وذلك عبر منصة االكتتاب اإللكتروني.
وتن���وي الش���ركة م���ن خ�ل�ال عملي���ة

الفائدة تطيح بأسهم أوروبا

االكتت���اب جم���ع  11.9ملي���ون دين���ار،
ستوزع عل���ى المس���اهمين البائعين بما
يتناس���ب م���ع ملكيتهم لألسه���م مقابل
بيعه���م ألسه���م الط���رح ،بع���د خص���م
مصاريف االكتتاب.
وتأسس���ت شرك���ة إي ب���ي إم تيرمينالز
البحري���ن ف���ي  11ماي���و  2006كش���ركة
مس���اهمة مقفل���ة ،مش���تركة بي���ن “اي
ب���ي ام تيرمينال���ز” العالمي���ة الهولندي���ة
بنسبة  ،% 80وشركة يوسف بن أحمد
كان���و القابض���ة البحريني���ة بواق���ع 20

لندن  -رويترز

 .%وقدم���ت الش���ركة طل ًبا إل���ى وزارة
الصناعة والتجارة لتحويلها إلى شركة

انخفضت األسهم األوروبية عند الفتح أمس ،لتنضم إلى تراجع لألسواق العالمية

مس���اهمة عام���ة ليصب���ح رأس ماله���ا

امتد من وول ستريت إلى آسيا بعد أن أشار مجلس االحتياطي االتحادي (البنك

الحال���ي  9ماليي���ن دينار مقس���مة على

المرك���زي األميرك���ي) إل���ى انخف���اض في اس���تثمار الش���ركات األميركي���ة ولمح إلى

 90ملي���ون سه���م وبقيم���ة اسمية 100

التحرك صوب زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.
كم���ا تأث���رت معنوي���ات األس���واق بأرباح

وانخفضت جمي���ع البورصات األوروبية

ع���دد م���ن الش���ركات ج���اءت مخيب���ة

ومعظ���م القطاع���ات ،وتراج���ع المؤش���ر

للتوقع���ات ف���ي الوقت ال���ذي انخفضت

داك���س األلمان���ي  % 0.6وهب���ط المؤشر

فيه أسهم تيس���ن كروب األلمانية ألدنى

كاك  40الفرنسي .% 0.7

مس���توياتها من���ذ يولي���و  2016بع���د أن

كم���ا ساه���م قط���اع الطاق���ة ف���ي عملي���ة

قلص���ت توقعاته���ا لألرباح للم���رة الثانية

االنخفاض مع تأثير أسهم شركات النفط

في العام الحالي.

الكب���رى سلبا على المؤشرات في الوقت

وتراجع المؤشر ستوكس  600األوروبي

الذي ترتفع فيه اإلمدادات وتضغط فيه

 ،% 0.5فيم���ا هب���ط المؤش���ر ستوك���س

مخاوف بش���أن حدوث تباطؤ اقتصادي

 50ألسه���م الش���ركات القيادي���ة بمنطقة

على األسعار ،مع تراجع الخام األميركي

اليورو بنفس النسبة تقري ًبا.

نحو  % 20منذ مطلع أكتوبر.

فلس ،وتعمل كمش���غل حص���ري لميناء
خليف���ة ب���ن سلم���ان ف���ي البحري���ن منذ
أبريل .2009
وف���ازت الش���ركة بحصري���ة تش���غيل
الموان���ئ ف���ي البحرين بع���د فوزها في
مناقص���ة بش���أن حق االمتي���از لمدة 25
عامً ���ا م���ع حكوم���ة البحري���ن ،كم���ا أنها
مس���ؤولة عن شراء وتركيب وتش���غيل
معدات التش���غيل ف���ي ميناء خليفة بن
سلم���ان منذ تاري���خ التش���غيل التجاري
للميناء.
ويعد االكتتاب أول إدراج لشركة تعمل

ف���ي قط���اع النق���ل واللوجس���تيات في

من  117عملية للخدمات البرية موزعة

بينم���ا ت���م تعيين البنك األهل���ي المتحد

بورصة البحرين.

على  58بل ًدا.

بوصف���ه بن���ك االست�ل�ام ،إل���ى جان���ب

وتش���غل الش���ركة العالمي���ة  74مين���اء

وبن���ك “سيكو” مدي���ر االكتتاب ومتعهد

توفي���ر مكتبين لالست�ل�ام الطلبات في

ومرس���ى ح���ول العالم ،فيم���ا تنفذ أكثر

تغطي���ة االكتت���اب وصان���ع الس���وق،

البورصة وإي بي إم تيرمينالز البحرين
خ�ل�ال فت���رة االكتت���اب .كم���ا عي���ن كل

تفاصيل االكتتاب

من ت���راورز أند هاملينز وحس���ن رضي

» » 17يومً ا مدة الطرح األولي لالكتتاب العام.
» » 29نوفمبر تخصيص األسهم.

ومش���اركوه مستش���ارين قانونيين .كما
تتول���ى شرك���ة ك���ي ب���ي إم ج���ي فخرو
مس���ؤولية المدقق الخارجي لحسابات

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

الش���ركة ومستش���ار الفح���ص المال���ي

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

الناف���ي للجهال���ة ،وشرك���ة البحري���ن

» »بدء تداول األسهم بالبورصة  9ديسمبر تحت الرمز .APMTB

للمقاص���ة وكي���ل التخصيص ومس���جل
األسه���م 0.100.دين���ار القيم���ة االسمية
للسهم الواحد.

 265استهــالك البيــانــات بالبحــريـــن

مليون جيجابايت

ارتـفـعـــت  % 23فـــي النصــــف األول 2018

 20جيجابايت
متوسط
استهالك
الشخص
ًّ
شهريا

علي الفردان
ارتفعت ش����راهة المس����تهلكين في البحرين للبيانات بش����كل كبير خالل العام الجاري مع صعود وتيرة استخدام تطبيقات التواصل
االجتماع����ي ومش����اهدة األف��ل�ام والتصف����ح عبر الهوات����ف المتنقلة التي تش����كل المحرك الرئيس في اس����تخدام البيان����ات على مدى
السنوات الماضية.
وبحس����ب إحص����اءات هيئ����ة تنظي����م

توج����ه بدأ منذ منتصف العام الماضي بعد

الش����هري لحركة النط����اق العري����ض الثابت

االتص����االت فق����د استهل����ك المواطن����ون

أن كانت اشتراكات النقال تش����كل النس����بة

لكل اشتراك ثابت ،فهو  128جيجابايت.

والش����ركات أكث����ر م����ن  265ملي����ون

األكبر على مدى سنوات.

وبش����كل عام ،يبلغ متوسط عدد الزيارات

جيجاباي����ت ف����ي النص����ف األول م����ن العام

وازدادت حرك����ة االتص����االت المتنقلة ذات

الج����اري ،وذل����ك بنمو يتج����اوز  % 23على

النط����اق العريض بنس����بة  % 12ف����ي الربع

ل����كل مس����تخدم  20جيجابايت ف����ي الربع
الثان����ي م����ن الع����ام  2018مقارن� ً
���ة ب����ـ 16

مس����توى سن����وي ،أما عل����ى مس����توى الربع

الثان����ي عل����ى أس����اس سن����وي ،ف����ي حي����ن

جيجاباي����ت ف����ي الرب����ع الثان����ي م����ن الع����ام

الثان����ي فقد ارتفع استه��ل�اك البيانات ليبلغ

صع����دت حرك����ة النط����اق العري����ض الثابتة

.2017

 136.7ملي����ون جيجاباي����ت بنم����و سن����وي

بنح����و  % 31خ��ل�ال ذات الفت����رة ،وذل����ك

أم����ا فيم����ا يتعل����ق باشتراك����ات البرودبان����د

قدره .% 22

بحس����ب تقري����ر الهيئ����ة لس����وق االتصاالت

الت����ي تش����ير السته��ل�اك البيان����ات عل����ى

وساعد انتشار األلياف البصرية وانخفاض

للربع الثاني من العام .2018

اإلنترن����ت ،فف����ي نهاي����ة الرب����ع الثان����ي م����ن

أسعار اإلنترنت إلى ارتفاع االستهالك في

أم����ا المتوس����ط الش����هري لحرك����ة النط����اق

الع����ام  ،2018كان هناك حوالي  2.3مليون

الخطوط الثابتة التي باتت تشكل النسبة

العري����ض المتنق����ل ل����كل اشت����راك محمول

اشتراك عريض النطاق ،بانخفاض بنس����بة

األكبر ف����ي استه��ل�اك البيان����ات ،وذلك في

فه����و  10جيجاباي����ت ،مقارن����ة بالمع����دل

 % 3مقارنة بنهاية العام .2017

اشتراكات النطاق العريض

انتشار األلياف
البصرية يخفض
األسعار

» »بلغت نسبة النفاذ إلى النطاق العريض  % 148في نهاية الربع الثاني من العام
الجاري ،في حين انخفضت اشتراكات النطاق العريض للهاتف المحمول
بنسبة  ،% 5وقد سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابتة زيادة بنسبة .% 10
» »وشكلت خدمة إضافة النطاق العريض للصوت في خدمات المحمول و”الدفع
مقابل االستخدام” ،نحو  % 65من اشتراكات النطاق العريض المتنقل في
نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

لماذا منح ترامب إعفاءات لشراء نفط إيران؟
عواصم  -وكاالت

االنقط���اع المفاج���ئ لإلم���دادات اإليراني���ة

قس���م أسواق النفط ل���دى “وود ماكينزي” “آن

حي���ز التنفيذ منذ
دخل���ت العقوب���ات التي فرضته���ا الواليات المتح���دة األميركية على إيران ّ

إل���ى ارتف���اع ح���اد ف���ي األسع���ار ،األم���ر الذي
ستنعكس آثاره على االقتصادات المستهلكة

المع���روض قادمً ���ا م���ن أماك���ن أخ���رى لتلبي���ة

كافيا في
لوي���ز هيت���ل” :نعتقد أن هناك نم���وًّ ا
ً

للنفطة ،بحسب “كيرنان”.

الطل���ب ف���ي الش���تاء المقبل وتجن���ب ارتفاع

وق���د تك���ون الس���عودية قادرة عل���ى تعويض

األسعار.

ً
مطروحا في أروقة
ولكن التساؤل الذي بات

كب���ح الصادرات اإليراني���ة تمامً ا خالل المدى

ج���زء كبي���ر م���ن التراج���ع ف���ي اإلم���دادات

وم���ن المفت���رض استق���رار خ���ام “برنت” قرب

السياسة واالقتصاد العالمي هي لماذا منحت

القصير على األقل.

اإليراني���ة ،لك���ن لي���س كله���ا ،وذل���ك يعن���ي

واشنطن استثناء لبعض الدول وسمحت لها

وإقن���اع البلدان بخفض وارداتها النفطية من

ً
معرض���ا بش���دة لخط���ر
أن الس���وق سيظ���ل

 78دوالرًا للبرمي���ل ،لك���ن ه���ذا االفت���راض
ه���ش للغاي���ة ،فق���د كان���ت الطاق���ة اإلنتاجية

اضط���راب اإلم���دادات ،لذلك ك���ان على إدارة

االحتياطي���ة ل���دى “أوبك” بي���ن  4ماليين و5

“ترام���ب” إظه���ار بع���ض المرون���ة ،خاصة مع
ع���دم استع���داد كب���ار المش���ترين مث���ل الصن

يومي���ا قبل عامي���ن ،أما اآلن
ماليي���ن برميل
ً
تص���ل إلى  700ألف برميل فقط ،وهذا يعني

والهن���د لوق���ف عملي���ات الش���راء م���ن طهران

أن السوق سيكون عرضة للخطر أمام الطلب

تمامً ���ا وف���ورًا .وتتوق���ع شرك���ة استش���ارات

الق���وي في الش���تاء الب���ارد أو مع ح���دوث أي

الطاق���ة “وود ماكين���زي” انخف���اض ص���ادرات

اضطراب في اإلمدادات.

االثنين الماضي ،وكان في مقدمتها منع طهران من بيع نفطها باألسواق العالمية ،لكن إدارة
دونال���د ترامب اعترفت بع���دم قدرتها على خفض الصادرات النفطي���ة اإليرانية إلى الصفر
كما زعمت مبكرًا ،بحسب تقرير لموقع “أويل برايس”.

باستيراد النفط اإليراني؟.
وشملت اإلعفاءات ثمانية بلدان ،منها الصين

إيران إلى الصفر كان أمرًا صع ًبا ،حتى لو كان

إلدارة “ترام���ب” م���ا يكف���ي من النف���وذ ،يظل

والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا.

األم���ر صع���ب التحقي���ق م���ن الناحي���ة الفنية،

وقال كبير محللي الطاقة لدى “إيكونوميست

خاص���ة م���ع استم���رار طه���ران ف���ي تخفيض

إنتليجن���س” بيتر كيرنان في مذكرة ،إن منح

أسعاره���ا واستخ���دام عم�ل�ات غي���ر ال���دوالر

الوالي���ات األميركي���ة تن���ازالت لنح���و ثمان���ي

واستغالل الخام في صفقات مقايضة.

دول لمواصل���ة شراء النفط اإليراني ،بش���رط

لكن األهم من ذلك ،هو أن سوق النفط أصبح

الخف���ض التدريج���ي لمش���ترياتها بع���د ذل���ك،

أكثر حساسية تجاه مسألة خفض اإلمدادات

اإلم���دادات بوتي���رة سريع���ة ،لك���ن م���ن غي���ر

يعك���س تراج���ع إدارة “ترام���ب” ع���ن ه���دف

اإليراني���ة إلى الصف���ر ،ورغم الهب���وط األخير

الواض���ح ،م���ا إذا كان هذا النهج سيس���تمر أم
ً
تباطؤا في اإلنتاج
ال ،يمكن أن تش���هد أمريكا

ف���ي األسعار (تراجعت بأكثر من  % 15خالل

خالل العام القادم ،وبالنس���بة لمنظمة البلدان

الش���هر الماضي) فإن الس���وق ال ي���زال بحاجة

المص���درة ،فإنتاجه���ا اإلضاف���ي يأت���ي عل���ى

إلى اإلمدادات.

حساب الطاقة االحتياطية.

والوالي���ات المتح���دة و”أوب���ك” تزي���دان

وال ت���زال مس���احة المن���اورة المتواف���رة أمام
البيت األبيض ضعيفة ،ورغم وجود مخاوف
من ضعف الطلب على النفط في عام ،2019
ف���إن المص���در الرئيس���ي للقل���ق ه���و أن يؤدي

يوميا مقارنة
إي���ران بمقدار  800أل���ف برميل
ً
بمس���تويات شهر سبتمبر م���ع سريان مفعول

وإذا نجح���ت إدارة “ترام���ب” ف���ي خف���ض
الص���ادرات اإليراني���ة إل���ى الصف���ر ،الرتفع���ت

العقوبات ،ما يعني هبوط إجمالي الصادرات

األسعار بش���كل كبير ،لكن ذلك كان سينعكس

يوميا .وقالت نائبة رئيس
إلى مليون برميل
ًّ

بمشكلة سياسية في الداخل األميركي.

1.37
دينــار لتحـويــل نشــاط  17شــركــة
مليــون
أمل الحامد

أبرزها “دفيدند

تقدمت  17ش���ركة تعمل في أنش���طة متنوعة بالس���وق المحلي���ة بطلبات إلى مركز

جيت كابيتال”

المس���تثمرين لتحويل نش���اطها أو تغيير شكلها القانوني أو فروع منها إلى شركات
قائم���ة بذاته���ا ،بإجمالي رؤوس أم���وال بلغت نحو  1.37مليون دينار في األس���بوع
ً
وفقا ألحدث إحصاءات رسمية.
الماضي،
وكانت أبرز الش���ركات الت���ي تقدمت بطلبات

برأسم���ال  608آالف دين���ار ،وتصبح مملوكة

لتغيي���ر شكلها القانون���ي ،هي :شركة دفيدند

لشركة “دي جي سي”.

جي���ت كابيت���ال المصنف���ة شرك���ة ذات

وتأسس���ت شرك���ة “دفيدن���د جي���ت كابيتال”

مس���ؤولية محدودة لتغيير شكله���ا القانوني

ف���ي  28فبراي���ر  ،2017الت���ي تعم���ل في بيع

بتحويله���ا لتصب���ح شركة الش���خص الواحد،

وش���راء األوراق المالي���ة “أسه���م وسن���دات”

بـ  608آالف دينار

مس���اهمة بحريني���ة مقفل���ة فتأسس���ت في 7

لتصبح شرك���ة ذات مس���ؤولية محدودة بما

شرك���ة ذات مس���ؤولية محدودة بما نس���بته

فبراير الماضي  ،2018وتعمل في بيع وشراء

نس���بته  % 35.3من إجمالي الش���ركات التي

 ،% 11.8ومؤسس���تان مصنفت���ان “فردي���ة”

األوراق المالي���ة “أسه���م وسن���دات” لحس���اب

طلبت تغيي���ر شكلها القانوني ،ومؤسس���تان

لتصب���ح شرك���ة ذات مس���ؤولية مح���دودة

الش���ركة فق���ط ،ويبل���غ رأسماله���ا المصرح به

مصنفت���ان شرك���ة ذات مس���ؤولية مح���دودة

بم���ا نس���بته  ،% 11.8وكذل���ك  5مؤسس���ات

 10ماليي���ن دين���ار ،ورأسمالها الصادر 1.216

لتصبحان شركة الشخص الواحد بما نسبته

متنوع���ة األنش���طة بطلب���ات لتغيي���ر شكله���ا

 ،% 11.8كم���ا تقدمت مؤسس���تان مصنفتان

القانون���ي أو ف���روع منها إلى شرك���ات قائمة

“فرديت���ان” لتحوي���ل ف���رع ل���كل منهم���ا إل���ى

بما نسبته .% 29.3

مليون دين���ار ( 1.178مليون دين���ار استثمار
محل���ي و 38أل���ف دين���ار استثم���ار خليجي)،

لحس���اب الش���ركة فقط ،واألنش���طة العقارية

ورأسمالها المدفوع نق ًدا  608آالف دينار.

ف���ى الممتلكات المملوك���ة أو المؤجرة .ويبلغ

وبحس���ب البيانات ،صنفت المؤسسات التي

رأسمالها  100ألف دينار باستثمار محلي.

تقدمت بطلبات لتحويل نش���اطها كالتالي6 :

رأس مالها الجديد ،هي :درة الجزيرة لألنفاق برأس مال  300ألف دينار ،و”ساري

أم���ا شرك���ة دي ج���ي س���ي المصنف���ة شرك���ة

مؤسس���ات مصنف���ة شركة الش���خص الواحد

مال  100ألف دينار ،وشركة ويبرو البحرين ليمتد برأس مال  50ألف دينار.

» »وكانت أبرز المؤسسات التي تقدمت بطلبات تغيير شكلها القانوني وأعلنت عن
للتطوير” برأس مال  250ألف دينار ،و”طالل أبوغزالة وشركاه الدولية” برأس
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إضافـة سلـع جـديـدة لقـائمـة “االنتقـائيـة”
ال��خ��ط��وة ب��ات��ف��اق خ��ل��ي��ج��ي وب���ن���اء ع��ل��ى ت��وص��ي��ات “ال���ت���ع���اون ال��م��ال��ي”
المحرر االقتصادي
رش���حت ع���ن اجتم���اع لجن���ة التعاون المال���ي واالقتصادي بدول مجل���س التعاون الخليج���ي التي عقدت في الكوي���ت  5نوفمبر
الجاري معلومات تفيد بأن هناك نية لتوسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة االنتقائية.
وبح���ث المجتمع���ون وه���م وكالء

والمش���روبات الغازي���ة ومش���روبات

حاصل”.

وزارات المالي���ة ب���دول الخلي���ج

الطاقة بواق���ع  % 50و % 100منذ

وتم خالل االجتماع مناقشة محضر

بمش���اركة األمي���ن الع���ام المس���اعد

الع���ام الماض���ي ،طبقته���ا المملك���ة

االجتم���اع العش���رين لهيئ���ة االتحاد

للش���ؤون االقتصادي���ة والتنموي���ة

العربية والسعودية ودولة اإلمارات

الجمرك���ي ومحضر االجتماع الرابع

باألمان���ة العام���ة لمجل���س التع���اون

والبحرين.

والعش���رين للجنة السوق الخليجية

ل���دول الخلي���ج العربي���ة خليف���ة

وقال���وا

الجدي���دة

المش���تركة ،ومحض���ر االجتم���اع

العب���ري ،وبحض���ور ممثل���ي ال���دول

سيت���م رفعه���ا بقائم���ة إلى ال���وزراء

الواحد والس���بعين للجنة محافظي

األعض���اء واألمان���ة العام���ة ،بع���ض

كتوصي���ات ،لكنه���م ع���ادوا ليش���يرا

مؤسس���ات النقد والبن���وك المركزية

المواضي���ع ك���ان عل���ى رأسه���ا زيادة

إل���ى أن الموافق���ة عليه���ا “تحصي���ل

بدول المجلس.

الس���لع

المش���مولة

بالضريبي���ة

إن

الس���لع

» »كما ناقش االجتماع مذكرة األمانة العامة بشأن رفع الرسوم الجمركية على

االنتقائية.

واردات حديد التسليح ولفائف الحديد ،ومذكرة األمانة العامة بشأن إحالة

ولم يح���دد المجتمعون المواد التي

موضوع األدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة ،ومذكرة األمانة بشأن

ستضاف لك���ن بعضهم أكد أنها تلك

إحالة موضوع األدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة صفر في

اتفق���ت

العامة بشأن تعديل الحد األدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة

التي تضر بصحة اإلنسان والبيئة.
وكان���ت

دول

الخلي���ج

المئة للجنة وزراء الصحة بدول المجلس لوضع ضوابط موحدة ،ومذكرة األمانة

عل���ى ف���رض رس���وم على الس���جائر

الجمركية الموحدة بدول المجلس.

“قائمة األكثر أما ًنا” تخلو من البنوك البحرينية
“أبـــوظبــــي األول” فـــي الصــدارة
المحرر االقتصادي
ً
أمانا في الشرق األوسط من أي مؤسسة بحرينية ،رغم أن المملكة
خلت قائمة البنوك األكثر
تضم عشرات البنوك والمصارف المحلية واإلقليمية والدولية.
ف���ي تل���ك القائمة بأص���ول تق���در  86.28مليار

ثانيا
“سامسونغ” أولاً “ ...هواوي”
ً

بالش���رق األوس���ط بأص���ول قيمته���ا 185.156
ً
وفق���ا لبيان���ات المالي���ة للع���ام
ملي���ار دوالر

وح���ل بالمرتب���ة الثالث���ة بن���ك قط���ر الوطن���ي

دبي  -أرقام

بأصول قدرت بنحو  222.82مليار دوالر.

الماض���ي ،وبحس���ب تصني���ف مجل���ة جلوب���ال

وجاء بنك أبوظبي التج���اري بالمرتبة الرابعة

تفوق���ت ش���ركة “هواوي” عل���ى “آب���ل” ،لتحظى بوصاف���ة تصنيف الش���ركات األكثر

فاينانس.

بأص���ول  72.16ملي���ار دوالر .فيم���ا ح���ل بيت

وقال���ت المجل���ة إن البن���وك اإلماراتي���ة تمتلك
تمثي�ل�اً جي��� ًدا ف���ي تصنيفه���ا ،حي���ث يوجد 6

التموي���ل الكويت���ي “بيتك” بالمرتبة الخامس���ة
بأص���ول تق���در بنح���و  57.52ملي���ار دوالر،

بن���وك في أفض���ل  15شريح���ة بالقائم���ة ،و12

واستح���وذ بنك االتح���اد الوطني على المرتبة

آخرين في أفضل  50شريحة.

السادسة بأصول  29.27مليار دوالر.

وأك���دت المجل���ة أن البن���وك اإلماراتي���ة تتمتع

فيم���ا جاء مص���رف اله�ل�ال بالمرتبة الس���ابعة

برأسم���ال جي���د (أعل���ى م���ن متطلب���ات البن���ك

ف���ي تل���ك القائمة بأص���ول  12.19مليار دوالر،

المرك���زي) وتظه���ر ربحي���ة مس���تدامة ولكنه���ا

واقتن���ص مصرف أبوظب���ي اإلسالمي المرتبة

تضعف جودة األصول.

الثامن���ة بأص���ول ق���درت بنح���و  33.56ملي���ار

وح���ل بنك الكوي���ت الوطني بالمرتب���ة الثانية

دوالر.

وبحس���ب تقرير لـ “مباشر” ج���اء بنك أبوظبي
األول ف���ي ص���دارة قائم���ة البنوك األكث���ر أما ًنا

دوالر.

هيمن���ة عل���ى س���وق الج���واالت الذكية العالم���ي ألول م���رة ،خالل الرب���ع الثاني من
العام الجاري ،واس���تطاعت الشركة الصينية اإلبقاء على هذه المكانة خالل الربع

المقر الرئيسي لبنك أبوظبي األول

الثال���ث ،م���ع ارتفاع عدد وحداته���ا المباعة في الوقت ال���ذي تراجعت فيه مبيعات

فيم���ا ج���اء البن���ك األهل���ي الكويت���ي بالمرتبة

القائمة بأصول تقدر بنحو  91.49مليار دوالر.

التاسعة بأصول  14.45مليار دوالر.

واستح���وذ عل���ى المرتب���ة الرابع���ة والعش���رين

وع���ن بن���وك الس���عودية فق���د ج���اء مص���رف

مجموعة سامبا المالية بأصول قيمتها 60.69

الراجحي بالمرتبة الثالثة والعش���رين في تلك

مليار دوالر.

اإلجمالية للسوق بحسب تقرير أعدته شركة “آي دي سي” للتحليالت.

» »فيما حل البنك السعودي الفرنسي بالمرتبة الخامسة والعشرين بأصول قدرت بنحو
 51.44مليار دوالر .واستحوذ البنك السعودي البريطاني على المرتبة السادسة
والعشرين بأصول قدرت بنحو  50.03مليار دوالر.

وبحس���ب التقرير ،باع���ت شركات الجواالت

حول مستقبل السوق.

الذكي���ة ح���ول العال���م ،م���ا مجموع���ه 355.2

وم���ع ذل���ك ،ظ���ل محلل���و “آي دي س���ي”

ملي���ون جه���از خ�ل�ال الرب���ع الثالث م���ن عام

متمس���كين بوجهة نظرهم ،التي يرون فيها

 ،2018بتراج���ع نس���بته  % 6عل���ى أس���اس

السوق يعود إلى النمو مرة أخرى خالل عام

سن���وي ،وهو الرب���ع الرابع عل���ى التوالي من

 ،2019لكنهم قالوا في الوقت نفسه إنه من

انخف���اض المبيع���ات ،م���ا يثي���ر التس���اؤالت

المبكر معرفة ما سيبدو عليه هذا النمو.

 20مدينة ...األعلى استقبا ً
ال للزوار
مليون

دبي  -أرقام

» » 5ـ “سنغافورة”

أصدرت “ماس���تر كارد” بيانات مؤش���رها السنوي “جلوبال ديستنيشن سيتيز” الذي يقيس ارتفاع وانخفاض أعداد المسافرين

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام14.47 :

لما يقرب من  162مدينة على مستوى العالم .وتصدرت “بانكوك” قائمة العام الحالي بفعل نمو عدد زوارها بنسبة  % 9.6في

مليون

 2018مقارن���ة بالع���ام الماض���ي ،ويتم األخذ في االعتبار عدد الزائرين باإلضافة إلى متوس���ط إنفاقهم .فيما دخلت دبي ومكة

» » 4ـ “دبي” – اإلمارات

المكرمة كمدينتين عربيتين إلى القائمة.
» »“ - 20بالي” – إندونيسيا

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام16.66 :
» » 16ـ “ميالنو” – إيطاليا

» » 12ـ “بوكيت” – تايالند

ع���دد زواره���ا الدوليين هذا الع���ام8.43 :

ع���دد زواره���ا الدوليين هذا الع���ام9.19 :

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام10.08 :

مليون

مليون

مليون

» »“ - 19أوساكا” – اليابان

ع���دد زواره���ا الدوليين هذا الع���ام8.78 :
مليون
» » 18ـ “برشلونة” – إسبانيا

عدد زوارها الدوليين هذا العام 9.06 :مليون
» » 17ـ هونغ كونغ

عدد زوارها الدوليين هذا العام 9.11 :مليون

» » 15ـ “بالما دي مايوركا” – إسبانيا

عدد زوارها الدوليين هذا العام 9.3 :مليون
» » 14ـ “باتايا” – تايالند

ع���دد زواره���ا الدوليين هذا الع���ام9.56 :
مليون
» » 13ـ “مكة المكرمة” – السعودية

عدد زوارها الدوليين هذا العام 9.73 :مليون

مليون
» » 3ـ “باريس” – فرنسا

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام17.95 :

» » 11ـ “سول” – كوريا الجنوبية

استقبلت دبي نحو  16.66مليون زائر في .2018

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام10.13 :
مليون
» » 10ـ “أنطاليا” – تركيا

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام11.27 :
مليون
» » 9ـ “طوكيو” – اليابان

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام12.12 :
مليون
» » 8ـ “إسطنبول” – تركيا
ع���دد زواره���ا الدوليين هذا الع���ام12.8 :
مليون

» » 7ـ “كواال لمبور” – ماليزيا
عدد زواره���ا الدوليين هذا العام13.53 :
مليون
» » 6ـ “نيويورك” – الواليات المتحدة
عدد زواره���ا الدوليين هذا العام13.67 :

مليون
» » 2ـ “لندن” – المملكة المتحدة

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام20.42 :
مليون
» » 1ـ “بانكوك” – تايالند”

عدد زواره���ا الدوليين هذا العام21.98 :
مليون
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إعالن بحل وتصفية
شركة إدارتي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 122630
بناء على قرار الشركاء في شركة إدرتي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ،122630
بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد /هاني عبدالحس���ين ناصر محمد مصفيا
للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة  325من قانون
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم
مطالباته���م إلي���ه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نش���ر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :هاني عبدالحسين ناصر محمد
رقم الموبايل)+973( 36005704 :
البريد االلكترونيhani.a.hussain@gmail.com :

1/11/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -156097
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :أميرة عبدالرسول كاظم ابراهيم
االسم التجاري الحالي :القصر الذهبي للفالفل والبروستد
االسم التجاري الجديد :جكن تايم للسندويشات

قيد رقم71886-9 :

1/11/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -15690
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :أميرة عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم
االسم التجاري الحالي :ماجيك كلر لتركيب وإزالة اإلعالنات
االسم التجاري المطلوب :ستار للعالقات العامة
االنش���طة التجارية المطلوبة :تركي وتجميع لوحات االعالنات انش���طة العالقات
العامة

قيد رقم

محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

71886-10

1162

0

2140

421

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الدغاس للتجارة ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه
ق���د تق���دم إليها الس���يد  /عيد حس���ن أحم���د عيد باعتب���اره المصفي
القانون���ي ش���ركة الدغ���اس للتج���ارة ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات
مس���ؤولية محدودةبموجب القيد رقم  ،80706-1طالبا إش���هار انتهاء
أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل
التج���اري ،وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 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

جرحى واعتقاالت
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غرب رام اهلل

international

@albiladpress.com

رام اهلل ـ وفا

أصيب عشرات الفلسطينيين ،أمس

استعادة الحديدة “وشيكة”

شكوى يمنية لمجلس األمن الستخدام الحوثي المدنيين دروعا

الجمعة ،بحاالت اختناق جراء قمع
القوات اإلسرائيلية للمواطنين أثناء
تأديتهم الصالة على أراضيهم المهددة

عواصم ـ وكاالت

بالمصادرة في المنطقة المعروفة باسم

مع عودة معارك الساحل الغربي إلى واجهة الصراع الدائر في اليمن مؤخرا ،كشف قائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق صالح أن استعادة الشرعية لمدينة الحديدة

“الريسان” غرب رام هللا.

“باتت وش���يكة” .واعتبر القائد العس���كري ،وهو نجل ش���قيق الرئيس اليمني األس���بق علي عبد هللا صالح ،في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” ،أن “المقاومة الوطنية المشتركة

واعتقل الجيش اإلسرائيلي ثالثة

تقاتل في خندق واحد ضد ميليشيات الحوثيين”.

فلسطينيين من المكان ذاته وأبعدهم من
هناك ،كما أطلق الرصاص وقنابل الغاز

وأضاف صالح“ :تقف المقاومة المشتركة

المسيل للدموع .وكانت القوى الوطنية

ي���دا واح���دة م���ن مختلف مذاه���ب اليمن،

الفلسطينية دعت الفلسطينيين للمشاركة

لقتال هذه الفئة التي دمرت البالد وقتلت

في صالة الجمعة على األراضي التي

العب���اد .أتين���ا إل���ى هن���ا تلبية لطل���ب أبناء

تستعد إسرائيل للسيطرة عليها غرب رام
هللا لصالح شق طرق تربط المستوطنات
في تلك المنطقة مع بعضها.

الحديدة لتحريرهم من الظلم”.

السبت
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ودع���ا صال���ح أبن���اء الحدي���دة لالنتف���اض
عل���ى ميليش���يات الحوث���ي ،واالنضم���ام
لصف���وف المقاوم���ة الوطني���ة المش���تركة
التي تقاتل المتمردين.
وأوض���ح“ :نح���ن الي���وم نمد يدن���ا إلى كل

 17قتيال بتفجيرات إرهابية تهز مقديشو
مقديشو ـ اب

قت���ل  17ش���خصا عل���ى األق���ل وأصي���ب آخ���رون ،ف���ي تفجي���ر  3س���يارات
ملغومة بالعاصمة الصومالية مقديش���و ،خالل هجوم تبنته حركة الشباب
اإلرهابية ،أمس الجمعة.
وفج���ر

اإلرهابي���ون

الش���رفاء لالنتفاض���ة داخ���ل الحدي���دة،
ونح���ن سنده���م حت���ى نطهره���ا م���ن هذه
القوة المتمردة والباغية”.
وذك���ر صال���ح أن العملي���ات العس���كرية
الستع���ادة الحدي���دة تج���ري وفق���ا لخطة
محكم���ة ،مش���يرا إل���ى أن ميليش���يات
الحوث���ي “تس���عى الستخ���دام المدنيي���ن

قوات دعم الشرعية تواصل تقدمها في الحديدة

ك���دروع بش���رية بعدم���ا حول���ت المراف���ق

الس���يارات

خ���ارج فندق بالعاصمة ،مما تس���بب
ف���ي سق���وط العدي���د م���ن الضحاي���ا
المدنيي���ن .وق���ال مص���در أمن���ي إن
االنفج���ارات كان���ت انتحاري���ة عل���ى
م���ا يب���دو ،ووقع���ت بالق���رب م���ن

إدارة التحقيق���ات الجنائي���ة التابعة
للشرطة.
» »وأضاف أن قوات األمن الصومالية
قتلت  4مسلحين حاولوا اقتحام
الفندق ،لكنهم أخفقوا ،مرجحا أن
تكون اإلصابات كثيرة.

اشتباكات عنيفة في محافظة حماة
بيروت ـ رويترز

قال المرصد الس���وري لحقوق اإلنس���ان إن القوات الحكومية اشتبكت مع مقاتلي
المعارض���ة ف���ي محافظ���ة حماة أم���س الجمعة في إح���دى أعنف المعارك بش���مال
غرب سوريا منذ عام.
وأض���اف المرص���د أن الجي���ش والقوات
المتحالف���ة مع���ه هاجم���وا مقاتل���ي
المعارض���ة بالق���رب م���ن قري���ة حلفاي���ا
خ�ل�ال اللي���ل وسيط���روا عل���ى بع���ض
المواق���ع .وقالت (سان���ا) إن جنودا قتلوا
متش���ددين في كمين في حماة ردا على
هجم���ات شنوه���ا عل���ى موقع عس���كري

بالبنادق اآللية الثقيلة.
» »ذكر المرصد أن ما ال يقل عن  22من
جماعة جيش العزة لقوا مصرعهم،
بينما أصيب العشرات في أكبر
خسائر بشرية في صفوف المعارضة
في شمال غرب سوريا منذ شهور
عديدة.

الطبية والمستشفيات واألحياء السكنية
لمواقع عسكرية”.

هذه االتجاهات المتعددة” .وختم حديثه

المقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية

أمس الجمع���ة ،في التقدم لمئ���ات األمتار

وأكد القائد العس���كري أن قوات المقاومة

قائ�ل�ا“ :أري���د أن أطمئنك���م أن استع���ادة

ف���ي اليم���ن ،ف���ي مواجه���ة االنقالبيي���ن

شرق���ي الحدي���دة ،عل���ى طري���ق رئيس���ي

المش���تركة نفذت عملي���ات التفاف واسعة

مدينة الحديدة بات وشيكا ،وباقي المدن

الذين تكبدوا خس���ائر فادحة في األرواح

محاذي لحي سكني ،بعدما كانت تقدمت

لمحاصرة ميليشيات الحوثي ،متابعا“ :لم

اليمني���ة إن ش���اء هللا” .ومنذ نحو أسبوع،

والعتاد .ورغم القصف الحوثي العشوائي

لكيلومتري���ن الخمي���س ،بحس���ب مص���ادر

يك���ن يتوق���ع الحوثيون أن نأت���ي لهم من

تش���هد الحديدة معارك ساخنة بين قوات

ف���ي المدين���ة ،نجح���ت القوات الش���رعية،

ميدانية.

شكوى يمنية لمجلس األمن
» »طالبت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس األمن ،المجتمع الدولي بالتدخل لوقف االنتهاكات والممارسات الحوثية في الحديدة
واستخدام المنشآت الحيوية كثكنات عسكرية والمدنيين كدروع بشرية .آالف المدارس دمرت ،وماليين األطفال حرموا من الدراسة وجندوا،
والصروح التعليمية والمستشفيات في الحديدة باتت ثكنات عسكرية ،وال تزال الميليشيات الحوثية تواصل انتهاك المجتمع المدني
باليمن ،بحسب تقارير المنظمات التي عبرت عن قلقها حيال الوضع المأساوي ألهالي الحديدة والتصعيد الحوثي على المدنيين فيها.
» »وأطلقت الميليشيات الحوثية صاروخا باليستيا من داخل أكبر مدرسة للبنات في المحافظة ،وهي مجمع السعيد التربوي الواقع
في حي ذي كثافة سكانية وسط مدينة الحديدة متخذا مساره نحو جنوب المدينة .ما آل إليه الوضع اإلنساني في مدينة الحديدة،
دعا الحكومة اليمنية إلى مطالبة مجلس األمن بالتدخل العاجل للحد من تفاقم المعاناة التي تهدد بكوارث إنسانية ال سيما
في ظل إعاقة عمل المستشفيات .وقالت الحكومة اليمنية في رسالتها ،إن الممارسات واالنتهاكات الحوثية تخرق جميع
القوانين اإلنسانية التي تُحرّم استهداف السكان المدنيين ،منوهة بممارسات الميليشيات بتحويل المستشفيات
والمناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية ،واستخدام المرضى والممرضات واألطباء المدنيين كدروع بشرية .من جهته،
أدان مركز إسناد للعمليات اإلنسانية الشاملة في اليمن ،هذه الممارسات الحوثية ،وأكد أن الميليشيات تنتهك
القانون الدولي اإلنساني والقواعد العرفية.

هـجــوم إرهــابـي فــي مـلـبــورن

ض���ح���اي���ا ب��ع��م��ل��ي��ة ط����ع����ن ...وداع�������ش ي��ت��ب��ن��ى

أمــوال قـطـريـة عـبـر إسـرائيـل

رش��ق موك��ب الس��فير القط��ري بالحج��ارة ف��ي غ��زة

ملبورن ـ أ ف ب

غزة ـ وكاالت

قتل رجل من أصل صومالي ومعروف من قبل االس���تخبارات ،ش���خصا واحدا بس���كين وجرح اثنين آخرين أمس الجمعة في وس���ط

رش���ق متظاهرون فلس���طينييون موكب الس���فير القطري محمد العمادي بالحجارة ،خالل زيارته لمخيم العودة شرقي قطاع غزة،

ملبورن في هجوم تنباه تنظيم داعش .وقال قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا غراهام أشتون “نتعامل اآلن مع الحادثة كعمل إرهابي”.

أم���س الجمع���ة .ووص���ل العم���ادي المخيم للمش���اركة في مس���يرات العودة ،وقال ش���هود عيان أن أض���رارا لحقت بمركب���ة العمادي
الخاصة ،األمر الذي دفع الوفد القطري لمغادرة المكان على الفور.

أن المش���تبه به الذي أوقفته الشرطة
وأضاف ّ

وتوفي متأثرا بجروحه “معروف لدينا” وكان
ّ
يتنق���ل بعرب���ة رباعي���ة الدفع محمّ ل���ة بقوارير

وألق���ت قوات األمن التابعة لحركة حماس،

غاز.

القبض على عدد من الش���بان الذين رشقوا

وقت���ل المهاج���م ال���ذي ك���ان يحم���ل سكين���ا

الحجارة.

شخص���ا واحدا وج���رح اثنين آخري���ن قبل أن

وهي المرة الثانية التي يتعرض لها موكب

تطلق الشرطة عليه النار وتعتقله.

العم���ادي إل���ى احتجاج من ه���ذا النوع على

وذك���ر شه���ود عي���ان أن الرجل ق���ام بمهاجمة

يد فلس���طينيين ،خالل زيارات���ه إلى قطاع

مش���اة بالق���رب م���ن سيارت���ه المش���تعلة التي

غزة.

قاده���ا إل���ى وسط ملبورن كب���رى مدن جنوب

جثة منفذ العملية في موقع الهجوم

استراليا.
وأوضح���ت الش���رطة أن شخص���ا قت���ل ف���ي
المك���ان وتم���ت معالج���ة شخصي���ن آخري���ن

شه���ود ،يظه���ر رجال شرط���ة وه���م يحاولون

بسكينه عش���وائيا بالقرب من شاحنته البيك-

جرح���ا .وتبنى داعش في بيان نش���رته وكالة

توقي���ف المهاجم بدون استخدام العنف ألقل

أب وه���ي تحت���رق في الج���وار .وبعد لحظات

أعماق التابعة له على تطبيق تلغرام الهجوم.

م���ن دقيق���ة ،بينما يج���ري نحوه���م وهو يرفع

استخ���دم شرطي سالح���ه وأطلق الن���ار على

وعل���ى لقطات من تس���جيالت فيديو صورها

سكين���ه .ويق���وم الرج���ل الجس���يم بالتلوي���ح

صدر المشتبه به.

ويتزام���ن رش���ق العم���ادي بالحج���ارة ه���ذه
الم���رة م���ع جمل���ة م���ن التط���ورات ،أبرزه���ا

موكب السفير القطري أثناء تعرضه للرشق بالحجارة في غزة

األم���وال التي أدخلت في سيارته إلى غزة،
المخصصة فقط لموظفي حركة حماس.

بع����ض المراقبي����ن إن ه����ذا االحتج����اج م����ن

ف���ي قطاع غ���زة ،ال���ذي يعاني فق���را مدقعا

وكان���ت وسائ���ل إع�ل�ام إسرائيلي���ة قال���ت

الفلس����طينيين ،يأت����ي غضبا م����ن تخصيص

وانهيارا اقتصاديا وإنس���انيا غير مس���بوق.

إن الس���فير أدخ���ل  15ملي���ون دوالر لحركة

األم����وال القطري����ة لحم����اس فق����ط ،بعي����دا

وتمول الدوحة أنشطة حركة حماس ،التي

حماس ،عبر إسرائيل ،يوم الخميس .يقول

ع����ن مختلف الش����رائح المجتمعي����ة األخرى

تسيطر بقوة السالح على القطاع.

جنبالط يحذر من خراب اقتصادي

العراق ...مكافأة عن أي “مفخخة”

ترامب يحرم المهاجرين حق اللجوء

بيروت ـ رويترز

بغداد ـ االناضول

واشنطن ـ رويترز

عب���ر زعيم الطائف���ة الدرزية في لبنان وليد جنبالط أم���س الجمعة عن مخاوفه

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية ،أمس الجمعة ،رصد مكافأة مالية

ّ
وق���ع الرئي���س األميرك���ي ،دونال���د ترام���ب ،أم���س الجمع���ة ،مرس���ومً ا بحرم���ان

بش���أن وضع العملة المحلية إذا اس���تمر الجمود في تشكيل حكومة جديدة بعد

لمن يدلي بمعلومات عن سيارات مفخخة أو أماكن تفخيخها .جاء ذلك في بيان

المهاجرين غير النظاميين إلى البالد من حق اللجوء .وقال ترامب ،إنه يريد أن

االنتخاب���ات الت���ي جرت في ماي���و ،وأنحى بالالئمة في ذل���ك على جماعة حزب
هللا المدعومة من إيران.
ول���م

تتمك���ن

األح���زاب

اللبناني���ة

المتنافس���ة من التوصل التف���اق نهائي
بش���أن توزي���ع الحقائ���ب الوزاري���ة في
حكوم���ة وحدة وطني���ة جديدة بقيادة
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
ونقل���ت صحيف���ة الجمهوري���ة ع���ن
جنب�ل�اط قول���ه ”أخش���ى ما أخش���اه هو
أن ي���ؤدي استمرار األزم���ة الحالية إلى
تدهور الليرة وخراب اقتصادي“.
وبينم���ا ح���ذر سياسي���ون كثي���رون من
خطر حدوث أزمة اقتصادية في لبنان
إال أن من الن���ادر التعبير علنا عن القلق
على وضع العملة.
ويواج���ه لبن���ان رك���ودا ف���ي النم���و
االقتص���ادي كم���ا أن لدي���ه ثال���ث أكب���ر

معدل للدين العام في العالم نسبة إلى

ّ
وجهه ،قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد الجبوري ،إلى سكان المحافظة.
كم���ا يأت���ي اإلع�ل�ان غ���داة مقت���ل  3عراقيين ،ف���ي انفجار سي���ارة مفخخ���ة بمدينة
الموصل بمحافظة نينوى شمالي البالد ،وفق مصدر أمني محلي.

الناتج المحلي اإلجمالي.

وق���ال الجب���وري“ :عل���ى كل من تتوف���ر لدي���ه أي معلومة خاصة عن مك���ان تفخيخ

» »بدا التوصل إلى اتفاق في المتناول

عجلة (سيارة) ،أو وجود عجلة مفخخة متروكة ،أو لديه معلومة عن قيام أشخاص

األسبوع الماضي عندما ُسوي
الخالف بشأن التمثيل المسيحي
مع حزب القوات اللبنانية المناهض
لحزب هللا والذي قدم تنازالت
للرئيس ميشال عون والتيار
الوطني الحر المتحالف مع
الجماعة الشيعية،
وهو خالف
كان يعد العقبة
األساسية أمام
االتفاق.

بتفخيخ عجلة في أي مكان ،االتصال على األرقام الساخنة لقيادة الشرطة”.
وأض���اف أن من ّ
يبلغ عما تق ّدم “ل���ه مكافأة مالية قدرها  10مليون دينار عراقي (ما
يعادل نحو  8آالف دوالر)”.
وش ّدد على أنه “سيتم التعامل مع الشخص المتصل بسريّ ة تامة”.
ولم يس���بق للس���لطات العراقية أن رصدت مكافآت مالية به���ذا الخصوص ،رغم أن
البلد يشهد تفجيرات وأعمال عنف أخرى منذ سنوات طويلة.
» »وتأتي الخطوة في محاولة لتجنب هجمات تشنها في الغالب
خاليا تنظيم “داعش” اإلرهابي .وال يزال التنظيم يحتفظ
بخاليا نائمة متوزعة في أرجاء البالد ،وبدأ يعود تدريجيً ا
ألسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب
العصابات التي كان يتبعها قبل عام .2014

يصل المهاجرون إلى بالده “بطرق قانونية” ،حسب “أسوشييتد برس”.
ويعن���ي األم���ر ال���ذي يس���ري اعتب���ارا

وسيس���ري أمر ترامب لمدة  90يوما أو

م���ن الي���وم الس���بت أن���ه يتعي���ن عل���ى

لحي���ن توصل الوالي���ات المتح���دة إلى

المهاجري���ن التوجه إل���ى نقاط الدخول

اتف���اق م���ع حكوم���ة المكس���يك يس���مح

الرسمي���ة األميركي���ة حت���ى يكون���وا
مؤهلين للجوء.
ويق���ول مدافع���ون ع���ن المهاجري���ن إن
اإلدارة األميركي���ة تتعمد إبطاء فحص
ح���االت المهاجري���ن في نق���اط الدخول
الرسمي���ة مما يضطره���م لالنتظار أياما
أو أسابيع قبل فحص حاالتهم.

لواشنطن بإع���ادة طالبي اللجوء الذين
يدخل���ون عب���ر الح���دود م���ع المكس���يك
أيهما أقرب.
» »يأتي ذلك بالتزامن مع مضي قافلة
مهاجرين غير نظاميين من أمريكا
الوسطى نحو الواليات المتحدة.

والقافلة تضم نحو  7آالف مهاجر

وقال ترامب للصحفيين قبل سفره إلى

غير نظامي من

باللجوء( ..هذا) أمر مهم للغاية“.

وغواتيماال

باري���س ”وقع���ت للتو اإلع�ل�ان الخاص

دول هندوراس

وأضاف ”بإمكان األشخاص أن يدخلوا

وسلفادور ،ووصلت

الدخول“.

األسبوع الماضي.

لكن يتعين عليهم أن يدخلوا من نقاط

المكسيك نهاية

حادث يستهدف موكب ماي ونظيرها البلجيكي

أفادت وسائل إعالم بريطانية ،بتعرض موكب رئيسة الوزراء البريطانية
تيري���زا م���اي ونظيره���ا البلجيكي تش���ارلز ميش���يل ،لحادث س���ير تس���بب
بإصابة ضابطي شرطة في مدينة مونس البلجيكية.

نستعرض اهم ما ينشر في

وق���ال موق���ع صحيفة “ ”expressالبريطاني���ة ،إن الحادث وقع على الطريق

الصحف العربية العالمية.

الس���ريع الم���ؤدي إلى مقبرة سان سيمفوريان في مدين���ة مونس البلجيكية،

مقال اليوم من صحيفة:

موضح���ة أن دراجت���ي ضابطي الش���رطة اصطدمتا بس���يارة من موكب ماي
وميشيل.
وذك���ر الموق���ع أن الضابطين المصابين نقال إلى المستش���فى ،ولم تصب ماي
وال نظيرها رئيس وزراء بلجيكا في الحادث.
» »وصف المتحدث باسم ميشيل ما حصل بأنه “حادث مؤسف” ،وفقا لصحيفة
“دي ستاندارد” البلجيكية .وتزور ماي بلجيكيا لحضور فعاليات إحياء الذكرى
الـ 100لنهاية الحرب العالمية األولى.
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السبت

حـمـلـة اعـتقـاالت كبيـرة بـاألحـواز
ان���ت���ه���اك ج���دي���د ل���ن���اش���ط���ات اي����ران����ي����ات ف����ي “ال���س���ج���ن ال��م��ش��ي��ن”
عواصم ـ وكاالت

ذكرت منظمة حقوق اإلنسان األحوازية أن قوات األمن اإليراني والحرس الثوري تستمر بحملة اعتقاالت عشوائية غير مسبوقة ضد الشباب العرب
ً
شخصا بينهم  5نساء.
في مناطق عدة في األحواز ومدن عربية أخرى في اإلقليم وطالت 800
وذك���ر بي���ان للمنظم���ة أن م���ن بي���ن

والش���وش ومدن وق���رى أخرى من

ه���ؤالء المعتقلي���ن فتي���ات ورجال

اإلقلي���م .كم���ا نقل���ت ع���ن نش���طاء

ونس���اء كب���ار ف���ي الس���ن وع���دد

محليين أن ح���ي علوي ،في مدينة

م���ن نش���طاء المجتم���ع المدن���ي

األح���واز  ،يخض���ع لحصار ت���ام من

ومواطني���ن عاديين ،حيث حصلت

قب���ل الش���رطة وق���وات األم���ن منذ

ه���ذه االعتقاالت ف���ي مدن األحواز

مساء الخميس.

والمحم���رة وعب���ادان والخفاجي���ة

ونش���رت المنظم���ة أسم���اء النس���اء

االعتقاالت عقب الهجوم المس���لح

المعتق�ل�ات الخمس ،وه���ن كل من
ً
عام���ا)،
آمن���ة ظاه���ري س���اري ( 23

عل���ى الع���رض العس���كري ف���ي

ً
عام���ا) ولميا
ونس���يمة س���واري ( 65
ً
عام���ا ) وزودي���ة
حم���ادي ( 21

األح���واز يوم  22سبتمبر الماضي،
ورغ���م إع�ل�ان الس���لطات األمني���ة
ً
مواطن���ا بتهمة الصلة
اعتق���ال 22

ً
عاما) قيسية عفراوي
عفراوي ( 55
ً
عاما).
( 60

م���ع منف���ذي الهج���وم ال���ذي تبن���اه

ووفق���ا للبي���ان ،فق���د ب���دأت ه���ذه

تنظيم “داعش”.

سجن إيفين “المشين”
» »في خطوة جديدة تعكس قبضة النظام اإليراني الخانقة على حقوق اإلنسان والحريات ،استدعت السلطات في طهران  9ناشطات إلى سجن
إيفين “المشين” ،حيث يتم اعتقال النشطاء السياسيين ،وممارسة أبشع أشكال التعذيب .وأوضح المحامي أمير رئيسيان ،أنه تم توجيه تهم
إلى الناشطات التسع هذا األسبوع ،بعد أن تم التحقيق معهن .وأضاف أن مذكرة االستدعاء الرسمية لم توضح سبب االعتقال أو التهم الموجهة
للنساء ،إال أنه تم إعالمهن بأنهن استدعين “ألن النيابة لديها استفسارات” .وقالت ناشطة ،رفضت الكشف عن اسمها ،إن من المتوقع أن تعتقل
مزيد من الناشطات اإليرانيات وإحضارهن إلى هذا السجن في األسابيع المقبلة ،حسب ما ذكر موقع “إيران بانوراما”.
معتقلة في سجن إيفين اإليراني

إيــران تـدعــو تـركيــا النتـهــاز الـعقـوبــات

أوروبا تضبط شحنة
هيروين ضخمة

م���س���ؤول ف���ي ط���ه���ران :ب��إم��ك��ان أن���ق���رة أن ت���ك���ون ص��اح��ب��ة ق�����رار ع��ل��ى س��وق��ن��ا

قادمة من إيران

دبي  -العربية نت

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

في خطوة تشجيعية وغير مباشرة لدعوة تركيا لاللتفاف على العقوبات األميركية المفروضة على إيران،

أعلنت الس���لطات األوروبي���ة ،أنها ضبطت
شحن���ة تزن  270كيلو غراما من الهيروين

سيد حافظ موسوي ،إن العقوبات األميركية على
قال المستشار التجاري بالسفارة اإليرانية في أنقرةّ ،

قادم���ة م���ن إي���ران ف���ي مين���اء بجن���وى

بالده تش���كل فرصة أمام الش���ركات التركية لتعزيز وجودها بإيران .كما أش���ار موسوي إلى أنه لو انتهزت

اإليطال���ي وسمحت بنقل ج���زء منه تحت

تركيا هذه الفرصة فستكون صاحبة قرار على السوق اإليراني الذي تهيمن عليه أوروبا والصين.

هولندا ،حيث تم توقيف شخصين.

واعتب���ر المستش���ار التج���اري اإليران���ي أن تأثي���ر

جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

العقوب���ات األميركية سيكون عن���د الحد األدنى ،ألن

 -إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعامالت

طهران تتعرض لعقوبات منذ سنوات.

المالي���ة مع شركة النفط الوطني���ة اإليرانية (،)NIOC

ودخل���ت الحزم���ة الثاني���ة م���ن العقوب���ات األميركية

وشرك���ة النف���ط الدولي���ة اإليراني���ة ( ،)NICOوشركة

عل���ى طه���ران حي���ز التنفي���ذ ف���ي  5نوفمب���ر ،حي���ث

النق���ل النفطي اإليرانية ( ،)NITCوحظر شراء النفط

تط���ال قطاعي���ن حيويي���ن بالنس���بة لطه���ران هم���ا

والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من

النف���ط والبن���وك ،إضافة إل���ى  700من الش���خصيات

إيران.

والكيانات.

 -ع���ودة العقوبات المتعلق���ة بالمعامالت االقتصادية

كم���ا ته���دف اإلدارة األميركي���ة للوص���ول بص���ادرات

للمؤسس���ات المالي���ة األجنبي���ة م���ع البن���ك المرك���زي

النفط اإليراني إلى المستوى صفر.

ً
ع���ددا م���ن القطاعات
وتش���مل العقوب���ات األميركية

إشراف الش���رطة إلى مقص���ده النهائي في

ووصفت الهيئة األوروبية المعنية بتنسيق
التحقيقات العابرة للحدود “يوروجس���ت”

العملية باألكبر في جنوى في  20عاما.

وذك���رت الش���رطة أن الهيروي���ن كان مخبأ
في أكياس البنتونيت ،المس���حوق الطيني

المس���تخدم في منتجات العناية بالبشرة،
والت���ي نقل���ت م���ن مين���اء بن���در عب���اس

اإليران���ي عل���ى مت���ن ناقل���ة تحم���ل االسم

“أرتاب���از” .وضبط���ت الس���لطات في جنوى

اإليران���ي وبع���ض المؤسس���ات المالي���ة اإليراني���ة

الش���حنة ف���ي  17أكتوب���ر الماض���ي ،لكنه���ا

بموج���ب الم���ادة  1245م���ن قان���ون تخوي���ل الدفاع

سمحت بجزء منها بمواصلة الرحلة.

هل ستنجح إيران في االلتفاف على العقوبات األميركية؟

وأهمها:

الوطني األميركي للسنة المالية .)NDAA( 2012

 -إع���ادة العقوب���ات المتعلق���ة بمؤسس���ات الموان���ئ

 -العقوب���ات المتعلق���ة بخدم���ات الرسائ���ل المالي���ة

الشامل لعام .)CISADA( 2010

باإلضاف���ة إل���ى ذلك ،سوف تلغي الوالي���ات المتحدة

واألساطيل البحرية وإدارات بناء الس���فن بما يشمل

الخاص���ة للبن���ك المرك���زي اإليران���ي والمؤسس���ات

 -العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.

التراخي���ص التي منح���ت لكيانات أميركي���ة للتعامل

ولوكس���مبورغ وفرنس���ا وألماني���ا وبلجيكا

أسط���ول جمهورية إيران اإلسالمي���ة وخط أسطول

المالي���ة اإليرانية المدرجة في قان���ون معاقبة إيران

 -العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة اإليراني.

مع إيران عقب االتفاق النووي.

روسندال بهولندا في  2نوفمبر الجاري.

واشنطن

عمان

واتبع���ت الس���لطات الناقل���ة عبر سويس���را
قب���ل أن تص���ل إل���ى مس���تودع مهجور في

فيينا

ضحايا جراء السيول

إطالق نار داخل ثانوية

فضيحة تجسس بين

عمان ـ بترا

واشنطن ـ أب

فيينا ـ رويترز

لق���ي  4أش���خاص حتفهم ،أم���س الجمعة ،في ضبع���ة ومادبا باألردن إثر الس���يول

أفادت الشرطة األميركية في والية كارولينا الشمالية ،باستمرار إغالق مدرسة

قال���ت النمس���ا أم���س الجمعة إنه���ا تعتقد أن ضابط���ا كبيرا في الجيش تجس���س

التي اجتاحت عدة مناطق في البالد.

ثانوية ،أمس الجمعة ،على خلفية تقارير وردتها بشأن حدوث إطالق نار داخل

لصال���ح روس���يا لعق���ود ،مما يضيف واقع���ة جديدة إلى قائمة قضايا التجس���س

وتمكنت ك���وادر الدفاع المدني األردني

جمان���ة غنيم���ات إن األجه���زة األمني���ة

مبناها.

الروسية ويوتر العالقات مع أقرب حلفاء موسكو في االتحاد األوروبي.

من إنقاذ طفلة وانتش���ال جثة شقيقتها

تتاب���ع عملي���ات اإلنق���اذ ف���ي أكث���ر م���ن

بعد أن داهمت الس���يول مركبة والدهما

منطقة شهدت تس���اقطا غزيرا لألمطار،

في منطقة ملي���ح بمحافظة مأدبا ،فيما

مش���يرة إل���ى إخ�ل�اء  3762سائح���ا في

أصي���ب  11شخصا آخرين ف���ي مناطق

مدينة البتراء جنوب األردن.

أردني���ة مختلفة ،إصاباته���م بين حرجة

» »وشهدت مناطق جنوب األردن
سيوال عارمة وقوية نتيجة األمطار
الغزيرة ،خصوصا مناطق في
محافظة معان ووادي موسى
ومدينة البتراء السياحية،
ومحافظتي مأدبا والبلقاء.
ويتعامل الدفاع المدني مع بعض
حاالت مداهمة المياه في عدة
محافظات.

الجارفة في األردن

ومتوسط���ة وبس���يطة .وق���ال الناط���ق
باس���م مديرية الدف���اع المدني األردني،
إي���اد العمرو ،إن عناص���ر الدفاع المدني
يبحث���ون ع���ن  3مفقودي���ن آخري���ن من
أه���ل الطفل���ة الناجية بع���د جرفت مياه
السيول سيارة العائلة في منطقة مليح.
وقال���ت وزي���رة الدولة لش���ؤون اإلعالم

أميركية

النمسا وروسيا

وقال���ت إدارة الم���دارس الحكومي���ة

مسؤول بشرطة مقاطعة بيندر بالوالية

وكانت النمسا بين قلة من دول االتحاد

على جانبي الستار الحديدي السابق.

بمقاطع���ة “ذا بين���در” بالوالي���ة ،عب���ر

إن “تقارير عن إطالق نار داخل مدرسة
ّ

التي ل���م تطرد دبلوماسيي���ن روسا بعد

لك���ن كورت���س استخ���دم لهج���ة ح���ادة،

واقع���ة تس���ميم الجاس���وس الس���ابق

وأعل���ن أن الس���لطات تعتق���د أن

سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا

الكولونيل الذي تقاعد مؤخرا تجس���س

والت���ي تلق���ي فيه���ا لن���دن بالل���وم على

لصالح روسيا منذ التس���عينيات وحتى

موسكو .وتنفي روسيا أي دور لها.

العام الجاري.

وقال المستشار النمس���اوي زيباستيان

» »وفي موسكو نقلت وكالة اإلعالم

صفحته���ا عل���ى “تويت���ر” إن مدرس���ة

توبسيل الثانوية وصلت إلى الشرطة “،

“توبس���يل الثانوية سيت���م فتحها لليوم

حسب وكالة “أسوشيتيد برس”.

الدراس���ي المعت���اد ف���ي وق���ت الح���ق،

» »من جهته رجح توم كولينز ،مدير

إث���ر التقاري���ر ال���واردة حول إط�ل�اق نار

الطوارئ في مقاطعة بيندر ،أن

وأضاف���ت أنه تم سماع دوي إطالق نار

الصوت الذي أحدث ضجة وكأنها

غير أن الش���رطة
نحو ألف و 300طالباّ ،

شخصا إثر إطالق
ً
وأمس ،قتل 12

وق���ت ساب���ق  ،ق���ال جيم���س رووي���ل،

أوكس ،جنوبي والية كاليفورنيا.

بداخلها”.

يكون “خلل في سخان المياه وراء

من أعلى مبنى المدرسة المسجل لديها

إطالق نار” ،وفق المصدر ذاته.

ل���م تس���جل سقوط أيه إصاب���ات” .وفي

نار داخل ملهى ليلي بمدينة ثاوزند

كورتس ،الذي يرأس ائتالفا مع اليمين

وإنترفاكس عن وزير الخارجية

لروسي���ا ،ف���ي ذل���ك الوق���ت إن الق���رار

باستياء من مزاعم فيينا ،مضيفا

الحفاظ عل���ى عالقات جيدة مع الدول

الضابط المتقاعد.

المتط���رف وح���زب الحري���ة الموال���ي

سيرجي الفروف قوله إنه يشعر

يتماش���ى م���ع حي���اد النمس���ا وتقلي���د

أن موسكو ال تعرف شيئا عن

األداء القوي والمميز

الذي ظهر عليه أفراد منتخبنا لكرة

السلة أمام السعودية في البطولة

16

“األحمر” يواجه مصر في “العربية”

Sports

@albiladpress.com

العربية محط إشادة وثناء ،وكل

التوفيق بالظهور المشرف والخروج

سمو الشيخ عيسى بن علي يبارك بالفوز على السعودية

بنتيجة إيجابية أمام المنتخب
المصري اليوم.

القاهرة  -حسين الدرازي | تصوير  -أحمد المحاري

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة السلة عند الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت البحرين مباراته الثانية
في بطولة المنتخبات العربية الـ  23لكرة السلة وذلك أمام المنتخب المصري صاحب األرض والجمهور ،والذي
يستضيف البطولة على الصالة المغطاة رقم  2في مجمع الصاالت الرياضية التابع الستاد القاهرة الدولي.

مرور أسبوع على حادثة حكم الراية
في لقاء البحرين واألهلي بدوري

الدرجة الثانية والتي كشفها

“البالد سبورت” ،ومازال المعنيون

واحدة تذكر.

ومنتخبن���ا والس���عودية واإلم���ارات والجزائ���ر ،وتلع���ب

ري���ان المحم���ود عل���ى تطبي���ق بع���ض األم���ور الفني���ة

فيم���ا بينه���ا بطريق���ة ال���دوري م���ن دور واح���د على أن

والتكتيكي���ة في مب���اراة اليوم؛ من أج���ل ضمان تقديم

يتأه���ل بعدها األربع���ة األوائل لنص���ف النهائي ويلتقي

باالتحاد البحريني لكرة القدم في

صمت تام دون أن تكون لهم كلمة

ويُ ش���ارك ف���ي البطولة خمس���ة منتخب���ات ،وهي مصر

وسيعم���ل م���درب منتخبنا سلم���ان رمضان ومس���اعده

في���ه األول م���ع الراب���ع والثان���ي م���ع الثال���ث ،والفائزان

السبت

يصع���دان للمب���اراة النهائي���ة الت���ي ستقام ي���وم الجمعة
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المقبل ،والخاسران سيلعبان من أجل تحديد المركزين
الثالث والرابع.
وسيدخ���ل منتخبن���ا ه���ذه المب���اراة برصي���د نقطتي���ن

عام���ا ،والقائم���ة تتكون من :واين تش���يزم ،أحمد عزيز،
مصطفى حسين ،ميثم جميل ،محمد أمير ،مزمل أمير،
عل���ي شكرهللا ،أحمد حس���ن ال���درازي ،محم���د بوعالي،

 4نقاط من انتصارين على الجزائر في االفتتاح وعلى

مواجهة خليجية

الكوهجي :ندعم المنتخب ونأمل األفضل

جدا م���ن بلوغ نصف النهائي بع���د االنتصار المهم الذي

أش���اد عض���و مجل���س إدارة االتح���اد البحريني لك���رة الس���لة ونائب رئيس

تحقق على السعودية ،لكن يجب تأكيد ذلك من خالل

األول في البطولة ،مش���يرا إلى أن الالعبي���ن أظهروا الكثير من إمكاناتهم

منتخبن���ا له���ذه البطول���ة تض���م العبين أقل م���ن ثالثين

م���ن مب���اراة واحدة فاز فيه���ا على المنتخب الس���عودي

اإلم���ارات الليل���ة الماضي���ة ،علما بأن األحم���ر بات قريبا

المب���اراة األول���ى أمام نظيره الس���عودي ،وال���ذي تتوج بتحقي���ق االنتصار

أق���وى المرشحين إلحراز اللقب العربي ،علما بأن قائمة

سيد محمد شرف ،محمد كويد وأحمد بن دينة.

بنتيجة  ،75-68فيما سيلعب المصريون وفي جبعتهم

وف���د منتخبنا ف���ي البطولة عزيز الكوهجي بما قدمه األحمر الس�ل�اوي في

أحم���ر الس���لة أفضل مس���توى ض���د المنتخ���ب المصري

سيك���ون برنام���ج الي���وم ف���ي البطول���ة حاف�ل�ا كذل���ك
بمواجه���ة “خليجي���ة” ستجم���ع المنتخبي���ن اإلمارات���ي
مس���اء بتوقيت
ً
والس���عودي ستنطل���ق عن���د الس���ادسة

المباري���ات المتبقي���ة ،والت���ي ستكون الي���وم أمام مصر

البحري���ن ،وهي مباراة مهمة للغاية ل���كال الطرفين؛ من

ث���م أم���ام الجزائر ي���وم اإلثنين ،والمب���اراة األخيرة ضد

أج���ل مواصل���ة المش���وار نح���و خط���ف إح���دى بطاقات

اإلمارات يوم الثلثاء المقبل.

التأهل للدور نصف النهائي ،وبحسب ما تم تقديمه من

سمو الشيخ عيسى بن علي

مس���تويات في البطولة حت���ى اآلن ،فإن كفة المنتخب
السعودي تبدو هي األرجح ،ولكن المباريات الخليجية
تش���هد أحيان���ا مفاج���آت كثيرة وإث���ارة أكبر ق���د ُتحدد

نتيجة المباراة بعيدا عن األمور الفنية والتكتيكية.

في هذه المباراة بفضل الدعم والتوجيه الفني وكذلك المساندة اإلدارية
التي تلقوها ،وكانوا رجاال بمعنى الكلمة في الملعب وحققوا انتصارا مهما
في بداية المشوار العربي.
وأض���اف

الكوهج���ي

“االتح���اد

البحرين���ي لك���رة الس���لة وبتوجي���ه
م���ن رئي���س االتح���اد سم���و الش���يخ
عيسى بن علي آل خليفة يدعم هذا
المنتخ���ب وكذل���ك كل المنتخب���ات
الت���ي ُتمثل البحرين في كرة الس���لة
بمختل���ف الفئ���ات ،وه���ذا الفري���ق
بال���ذات يحظ���ى بدع���م خ���اص؛ ألنه
يتكون من العبين أعمارهم أقل من
ً
عام���ا ،ونحن نأمل منهم األفضل
30
ف���ي بقي���ة البطول���ة وثقتن���ا فيه���م
كبيرة ،وهم قادرون على ذلك”.

“الرياضية” تواصل النقل
ستق���وم قن���اة البحري���ن الرياضي���ة
بالنق���ل المباش���ر لمب���اراة األحم���ر
السالوي الثانية اليوم أمام المنتخب
مساء بتوقيت
ً
المصري عند الثامنة

منتخبنا الوطني لكرة السلة سيالقي مصر اليوم

عزيز الكوهجي

سمو الشيخ عيسى بن علي ُيبارك

البحري���ن ،وهي جهود ُتش���كر عليها

» »بارك رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة فوز منتخبنا الوطني في مباراته األولى بالبطولة العربية على المنتخب
السعودي ،إذ نشر سموه تبريكاته فور انتهاء المباراة عبر حسابه الخاص والرسمي في وسائل التواصل االجتماعي ،كما بارك لرئيس الوفد السيد أنور
شرف عبر اتصال هاتفي بعد المباراة مباشرة ،إذ هنأ الجميع على الظهور بهذا المستوى المشرف وتحقيق الفوز األول ،علم ًا أن سموه على اتصال دائم
من أجل االطمئنان على كل ما يتعلق بالمنتخب وأمور الالعبين.
ويلقى اهتمام سموه ،ارتياح ًا كبيراً من جميع أفراد البعثة البحرينية سوا ًء أعضاء الجهازين الفني أو اإلداري وكذلك الجهاز اإلعالمي والالعبين ،وهو ما
يعطيهم الحافز للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

القن���اة التي قام���ت كذلك بنقل كافة
مباري���ات هذا التجم���ع العربي خالل
األي���ام الماضي���ة ،ف���ي حي���ن تق���وم
أيض���ا قناتي الني���ل الرياضية ودبي
الرياضي���ة بنق���ل المباري���ات عل���ى
الهواء مباشرة.

ميثم جميل :نسينا اللقاء األول

أنظ��ار الالعبين موجه��ة نحو مب��اراة الي��وم باعتبارها األهم

شكراهلل وبوعالوي جاهزان لليوم

منتخبنا خاض تدريبا خفيفا ركز فيه على الجوانب التكتيكية

أوض���ح العب منتخبنا الوطني لكرة الس���لة ميثم جميل

ب����ات نجم����ا منتخبن����ا الوطن����ي عل����ي ش����كرهللا ومحم����د بوعالي
ً
تماما لخ����وض مباراة الي����وم أمام المنتخ����ب المصري
جاه����زان

أمام المنتخب المصري وهي الثانية في مش���وار األحمر
ً
عال
مش���يرا إلى أن التركيز
الس�ل�اوي بالبطولة العربية،
ٍ
م���ن الجميع نحو هذه المباراة باعتبارها واحدة من أهم

وهم����ا الل����ذان كانا قد أصيبا ف����ي لقاء الس����عودية أمس األول،
بالعاصمة المصرية القاهرة وسط متابعة ومرافقة إدارية من

اللقاءات لمنتخبنا في البطولة.

رئيس البعثة أنور شرف ومدير المنتخب غسان قاروني.

وأض���اف جميل “صحيح أننا كنا سعداء للغاية بالفوز على

وتع����رض شك����رهللا إل����ى “ش����ج” ف����ي الحاج����ب وأكم����ل المب����اراة

المنتخ���ب الس���عودي ف���ي اللق���اء األول ،لك���ن نحن نس���ينا

معص����وب ال����رأس وتم عمل خياطة للج����رح ،فيما تعرض بوعالي

تل���ك الفرح���ة اآلن ،وكل تركيزن���ا منص���ب عل���ى المب���اراة
ً
خصوصا
أداء أفضل
ً
الثاني���ة الي���وم ،ونأمل أن نقدم فيه���ا

لرض بس����يط في الجانب األيس����ر من القفص الصدري ،لكنهما في

أن أنظ���ار الالعبي���ن جميعهم موجهة نح���و مباراة اليوم

إذ تم نقلهما بعد المباراة مباش����رة ألحد المستشفيات الخاصة

حال����ة صحية أفضل بكثير اآلن وبإمكانهم����ا خوض مباراة اليوم،
وهما يخضعان للمتابعة المس����تمرة من أخصائي العالج الطبيعي

ف���ي ظل قوة الخصم ،ومن الجي���د أن نختبر قدراتنا أمام
فريق ق���وي كالمنتخب المصري ،ونأم���ل أن ُنحقق أمامهم

ماركو.

نتيجة جيدة ،ولو لم يحصل ذلك ال سمح هللا ،فسنواصل
مش���وارنا ف���ي البطولة نح���و الحصول عل���ى أفضل نتيجة
بإذن هللا”.
» »وأشاد جميل بدور رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة
سمو الشيخ عيسى بن علي وأعضاء االتحاد وجميع
أفراد البعثة البحرينية في القاهرة والذين يقومون
بجهود كبيرة من أجل تجهيز وتحفيز الالعبين.

ميثم جميل

» »من جهة أخرى ،خاض منتخبنا السالوي ظهر األمس تدريب ًا
خفيف ًا على صالة البطولة ،تحضيراً لموقعة اليوم ،إذ فضل
الجهاز الفني أن يكون التدريب خفيف ًا مع التركيز على بعض
األمور التكتيكية الخاصة بمباراة اليوم ،إذ أوقف المدرب
رمضان تدريب األمس أكثر من مرة لشرح بعض النقاط الفنية
والخططية لالعبين.
وشارك في التدريب عشرة العبين نظراً إلراحة شكر الله
وبوعالي بعدما تعرضا له في لقاء السعودية أمس األول.

معكم من القاهرة

» » حضرت  3مشجعات بحرينيات لقاء منتخبنا أمس األول أمام نظيره السعودي
وساندن المنتخب طوال اللقاء ،إذ إنهم يدرسن في إحدى الجامعات بالعاصمة

القاهرة ،واستغلين ليلة اإلجازة األسبوعية في التواجد بصالة استاد القاهرة

الدولي لمساندة المنتخب ،ووعدن بالحضور في بقية المباريات متى ما سنحت

الفرصة لهن بالتواجد ،وقمن بالتقاط الصور التذكارية مع الالعبين بعد المباراة.

جانب من الجمهور البحريني

» »المسافة من مقر إقامة الوفود في فندق توليب النرجس بالتجمع الخامس في
القاهرة الجديدة إلى صالة البطولة هي  21كيلومترا ،لكن الوقت يختلف كثيرا،
فأحيانا يستغرق الوصول لها أقل من  25دقيقة خارج أوقات الذروة ،وأحيانا
ساعة كاملة بسبب االزدحام الشديد المعروف في القاهرة.
» »جدول البطولة مُ تعب للمنتخبين اإلماراتي والجزائري ،وهما الوحيدان اللذان
يخوضان  3مباريات في  3أيام متتالية ،وكان ذلك للجزائريين أيام األربعاء

والخميس والجمعة ،واإلماراتيين الخميس والجمعة واليوم السبت.

» »تتواصل اللقاءات والجلسات العربية المتميزة ما بين الوفود المشاركة وذلك في
مقر اإلقامة ،إضافة لصالة البطولة ،وهو ما يُ حقق أحد األهداف التي تُ قام من أجلها
مثل هذه البطوالت العربية.
» »بدأ الجو في البرودة ليال بشكل أكبر في العاصمة القاهرة مع االعتدال في النهار،
وبحسب التوقعات ،فإن درجات الحرارة ستقل أثناء الليل في األيام المقبلة.

جدول مباريات اليوم

شكر الله في المستشفى بعد المباراة

ضيف وجاسم يناالن فضية السنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر

ويتوج على إثرها بمركز الوصافة والميدالية

واص���ل منتخبن���ا الوطن���ي للبلياردو والس���نوكر حص���د المزيد م���ن الميداليات في إط���ار البطولة

الفضية.

الخليجي���ة المجمع���ة للبلي���اردو والس���نوكر ،والت���ي تس���تضيفها مدينة دب���ي اإلماراتي���ة ،وتنتهي
فعالياتها اليوم السبت ،حيث أضاف الالعبان ماجد ضيف وطالل جاسم ميدالية فضية جديدة
لسجل إنجازات منتخبنا في البطولة ،وذلك ضمن منافسات المنتخبات في لعبة السنوكر.
وب���دأ الثنائ���ي حام���د ضي���ف وط�ل�ال جاسم

محم���د الجوكر ومحم���د شه���اب بواقع ثالثة

مس���ابقة المنتخب���ات بف���وز عل���ى المنتخ���ب

أش���واط دون مقاب���ل ،غي���ر أن منتخبنا تمكن

كم���ا واص���ل العب���و منتخبنا الوطن���ي اعتالء
منص���ة التتوي���ج الخليجي���ة ف���ي مختل���ف
المس���ابقات ،حيث ن���ال الالعب حبيب صباح
الميدالي���ة البرونزي���ة ف���ي منافس���ات ف���ردي
الس���نوكر بعدم���ا حق���ق سابق���ا ذهبي���ة فئ���ة
الك���رات الس���ت الحم���راء ،كما حق���ق منتخب

الس���عودي المك���ون م���ن الالعبي���ن عم���ر

م���ن حس���م األم���ور لصالح���ه ف���ي المب���اراة

العجالن���ي ون���زار عس���يري بنتيج���ة شوطين

األخي���رة الت���ي جمعت���ه بالمنتخ���ب العُ مان���ي

خل���ف وأحم���د صب���اح المرك���ز الثال���ث ف���ي

لشوط وحيد ،قبل أن يتعرضا للخسارة أمام

المك���ون من الالعبي���ن محمد سعيد وعبدهللا

منافسات المنتخبات لفئة الكرات التسع.

المنتخب اإلماراتي ال���ذي يضم المخضرمان

الرئيس بنتيجة ثالثة أشواط لش���وط واحد،

ف���ي الوق���ت ال���ذي أشاد في���ه عض���و مجلس

البلي���اردو المكون من عل���ي عبدالكريم وفهد

اإلدارة واألمي���ن المال���ي باالتح���اد البحريني
للبلياردو والس���نوكر حامد ضيف باإلنجازات

العبو منتخبنا
الوطني
يواصلون
اعتالء منصات
التتويج
الخليجية

البحريني���ة الت���ي تحقق���ت لغاي���ة اآلن ف���ي
البطول���ة الخليجي���ة المجمعة ،مقدم���ا تهانيه
لالعبين على األداء الكبير والمس���توى الفني
الالفت الذي تمكنوا من خالله في المنافس���ة
في كافة فئات المس���ابقة ،متابعا“ :لقد حصد
الالعب���ون ثم���ار التدري���ب المس���تمر والتركيز
ف���ي المعس���كرات والبط���والت الداخلي���ة ،أنه
م���ن الرائ���ع أن يت���وج الع���ام  2018ب���كل هذه
الميداليات الملونة”.

ماجد ضيف وطالل جاسم
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فاطم��ة صف��ر :رياض��ة ذوي العزيم��ة ف��ي البحري��ن متط��ورة والمع��ة

فاطمة صفر مع سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

فاطمة صفر تحمل ميداليتها في صورة مع سمو الشيخ خالد بن حمد

فاطمة عبدالرزاق صفر بطلة بحرينية من ذوي العزيمة اقتحمت المجال الرياضي في العام
 2004لتحص���د الكثي���ر م���ن الميداليات تنوعت بين  22ذهبي���ة 8 ،فضة ،و 3برونز ،كما حققت
المرك���ز األول ف���ي منافس���ات “بطول���ة العالم أللع���اب القوى ل���ذوي اإلعاقة” في الع���ام ،2017
وحرصا على التعريف بالمس���يرة الرياضية لفاطمة المش���اركة في  21بطولة ،والتي تطمح
لتألق عالمي جديد كان هذا اللقاء:

»»

اقتحمت هذا المجال؟
ِ
كيف

كن���ت أه���وى الرياضة وألعاب الق���وى والجري
عل���ى الكرسي المتحرك ،وفي العام  2004تم
فت���ح المج���ال الشت���راك الفتيات ف���ي االتحاد
البحرين���ي لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة ،فكنت أول
المش���اركات ،وف���ي الع���ام نفس���ه شارك���ت في
بطولة الخلي���ج ،وحقق���ت  3ميداليات ذهبية
ف���ي لعب���ة دف���ع الجل���ة ورم���ي الق���رص ورمي
الرمح.

»»

ما إنجازاتك التي تحققت في
هذا المجال؟

رم���ي الجل���ة ورم���ي الق���رص والمرك���ز الثالث
ف���ي رم���ي الرم���ح ،وذل���ك ف���ي دورة األلع���اب
ل���دول غ���رب آسي���ا .والمرك���ز األول ف���ي رمي
الجل���ة والثال���ث ف���ي رمي القرص ف���ي بطولة
ف���زاع الدولي���ة الثامن���ة أللع���اب الق���وى .وفي
ال���دورة الرابع���ة لرياضة الم���رأة بدول مجلس
التع���اون الخليج���ي حققت المرك���ز األول في
رم���ي الجلة ،والمركز الثان���ي في كل من رمي
الق���رص ورم���ي الرم���ح ،كم���ا حص���دت الكثير
م���ن النجاحات في بط���والت مثل البطولة 49
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ،بطولة
العي���ن المفتوح���ة ،دورة األلع���اب اآلسيوي���ة،

شارك���ت ف���ي  21بطولة حصدت فيه���ا الكثير
م���ن الميدالي���ات تمثل���ت ف���ي  22ذهبي���ة ،و8
فضية و  3برونزية ،وأفضل إنجازات حققتها
ه���ي الميدالي���ة الذهبي���ة “المرك���ز األول” ف���ي
لعب���ة رم���ي الجل���ة ف���ي بطول���ة العال���م أللعاب
الق���وى الع���ام  ،2017والميدالي���ة الذهبية في
أولمبي���اد ريو-البرازيل الع���ام  .2016وحققت
المرك���ز األول ف���ي كل م���ن لعب���ة رم���ي الجلة
ورم���ي الق���رص ف���ي بطول���ة ف���زاع أللع���اب
التاسع���ة الدولي���ة أللع���اب الق���وى( ،)2017
والمرك���ز األول ف���ي لعب���ة رم���ي الجل���ة ف���ي
بطول���ة الصين المفتوح���ة ،والمركز األول في

فاطمة صفر

ال���دورة الثالث���ة لرياضة المرأة ب���دول مجلس
التع���اون الخليج���ي ،بطولة الكوي���ت الدولية
الثاني���ة أللعاب القوى للمي���دان ،دورة األلعاب
الثانية لرياضة المرأة ،دورة األلعاب الرياضية
لرياض���ة الم���رأة ،البطول���ة  38ل���دول الخلي���ج
العرب���ي أللع���اب الق���وى للمعوقي���ن ،بطول���ة

ألحق���ق اإلنج���از لمملك���ة البحرين ف���ي مجال
رياضة ذوي اإلعاقة.

»»

ما التحديات التي واجهتك في
المجال؟

»»

من مثلك الرياضي األعلى؟

الرياضي���ة ،وأصب���ح هن���اك وع���ي ودراية أكبر

»»

»»

بفض���ل توجيه���ات القي���ادة الرشي���دة لتطوير

»»

مواكبة التطور بشكل ممتاز.

أوج���ه شك���ري الكبير لس���مو الش���يخ خالد بن

بأهمية رياضة ذوي اإلعاقة.

يقدمه االتحاد البحريني لرياضة

الكثي���ر م���ن التحديات ،أبرزه���ا صعوبة تنقلي
م���ن مك���ان ال���ى آخ���ر ،إذ عاني���ت م���ن وج���ود
الحواجز والمنح���درات ،وأحيانا التدريب في
الطقس الحار يسبب لي الكثير من المشكالت
الصحية.

»»

ما تقييمك لمستوى رياضة

ذوي العزيمة؟

الرياض���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن ،استط���اع
االتح���اد البحرين���ي لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة

بالنس���بة ل���ي ،فأؤك���د أنه بفضل دع���م االتحاد
الس���ابق عصام كمال استطعت االستمرار في

أتطل ��ع لتحقي ��ق المزيد م ��ن البط ��والت العالمية،

والمقربي���ن ل���ي ،وكذل���ك دع���م مدي���ر االتحاد
المج���ال الرياض���ي ل���ذوي اإلعاق���ة ،وتحقي���ق
الكثي���ر م���ن اإلنج���ازات ،وق���د وف���ر االتح���اد
البحرين���ي لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة الكثي���ر من

ذوي العزيمة في البحرين؟

منذ تس���جيلي ف���ي االتحاد الع���ام  2004لحد

عليه���م الحضور لالتح���اد ،وتلق���ي التدريبات

بش���كل كبير وسريع ج���دا ،وانتش���ارها أصبح

األلع ��اب اآلسيوي ��ة ف ��ي العاصم ��ة جاكرتا خالل

»»

األمور لالعبين ،منها المواصالت التي تس���هل

اآلن لمس���ت تط���ورا في رياض���ة ذوي اإلعاقة

برأيك كيف يمكن تطوير رياضة

أم ��ا اآلن ،فأن ��ا عل ��ى موعد للمش ��اركة ف ��ي دورة

ذوي العزيمة في البحرين؟

كيف تقيسين الدعم الذي

ف���ي حيات���ي الخاص���ة والرياضي���ة واجه���ت

مجلس التعاون أللعاب القوى ،ودورة األلعاب
اآلسيوية شبه األولمبية-جوانزوا.

فاطمة صفر مع جاللة الملك

عل���ى أيدي مدربين خب���راء في مجال رياضة
ذوي اإلعاق���ة ،وأيضا لم ين���س االتحاد توفير

شهر أكتوبر المقبل  2018في لعبة رمي القرص.

كلمة تودين توجهيها
للمعنيين بهذه الرياضة؟

حم���د الرئيس الفخري لرياض���ة ذوي اإلعاقة،

ما تطلعاتك المستقبلية؟

ولق ��د حققت إنج ��ازا عالمي ��ا في أولمبي ��اد ريو-
البرزاي ��ل ف ��ي الع ��ام  2016بع ��د حصول ��ي عل ��ى
الميدالية الذهبية ف ��ي رمي الجلة .أما طموحي
الق ��ادم والتح ��دي الكبي ��ر ل ��دي ه ��و وصولي إلى

والداع���م الروح���ي لالعبي���ن ،وكذل���ك أوج���ه
شك���ري إلى رئي���س االتحاد الش���يخ محمد بن
دعي���ج آل خليفة على متابعته لنا وحثنا على
اإلنج���از ،والش���كر موص���ول لمدي���رة االتح���اد
س���ارة الش���اوي عل���ى دعمه���ا ومتابعته���ا لن���ا،
وتقدي���م كل سبل الراحة لالعبين ،وال ننس���ى

منص ��ة التتوي ��ج ف ��ي أولمبي ��اد طوكي ��و للع ��ام

الم���درب الفاض���ل يوسف الرفاع���ي لتدريباته

 2020ف ��ي لعبة رم ��ي القرص ،وللعل ��م فإن لعبة

واهتمامه بنا للوص���ول إلى منصات التتويج.

رم ��ي الق ��رص ليس ��ت لعبت ��ي األساسي ��ة ،وإن ��ي

وأشك���ر أسرت���ي الداع���م األس���اس والمش���جع

أواج ��ه صعوب ��ة كبيرة في ذل ��ك لوجود إصبعين

األول لي لالستمرار في هذا المجال.

كانت مثل���ي األعلى في الرياضة هي العداءة

أكبر ،وب���ات المجتمع البحرين���ي يحث أبناءه

الع�ل�اج الطبيع���ي ،وخدم���ات أخ���رى يش���كر

فقط ف ��ي كلتا ي ��دي ،ولكن بإص ��راري وعزيمتي

رقية الغس���رة ،فكنت أتمنى أن أكون رياضية

من ذوي اإلعاقة على االشتراك في المجاالت

عليها.

وتدريب ��ي المس ��تمر س ��وف أحق ��ق طموح ��ي.

األهلي يتعاقد مع األوكراني “روسالن”
حسن علي
تعاق���د الن���ادي األهل���ي م���ع المحت���رف األوكران���ي “ ”Ruslan shevtsovsلتدعي���م صفوف
الفريق األول للكرة الطائرة في الموسم الرياضي الحالي .2019 / 2018
وم���ن المق���رر أن يك���ون المحت���رف “روسالن

وكان���ت محطته األخيرة في نادٍ إندونيس���ي

شيفتوس���وف” ق���د وصل إل���ى أرض المملكة

بموس���م  2018 / 2017وقبله���ا م���ع الري���ان

في ساعة مبكرة م���ن صباح أمس (الجمعة)،

القط���ري  ،2018 / 2017ولع���ب م���ع األهل���ي

وك���ان ف���ي استقباله ع���دد من أف���راد الجهاز

المص���ري  ،2017 / 2016والش���مال القط���ري

اإلداري للعبة الكرة الطائرة بالنادي.

 ،2016 / 2015وقب���ل ذل���ك لعب في الدوري

وق���ال رئيس جهاز لعبة الك���رة الطائرة عالء

الكازاخس���تاني موسمين ،والدوري الروسي

الحلواج���ي ل���ـ “البالد سب���ورت” إن المحترف

واألوكراني ،ومثل منتخ���ب أوكرانيا ،ولديه

سيخض���ع للتجربة قب���ل التعاقد معه بصورة

العديد من اإلنجازات.

نهائي���ة ،حي���ث إن الالع���ب سيخ���وض عددا

الحلواج���ي أن الجه���از الفن���ي واإلداري

من الحصص التدريبية تحت قيادة المدرب

لدي���ه خي���ارات ع���دة ،بي���د أن الالع���ب يعتبر

الوطن���ي رض���ا علي؛ للتع���رف على مس���تواه

الخي���ار األول بالنس���بة لهم���ا بع���د االط�ل�اع

المحترف األوكراني روسالن

عالء الحلواجي

للتجرب���ة ومت���ى م���ا اقتن���ع الجه���از الفن���ي

سب���ق وأن ارت���دى قمي���ص “النس���ور” ف���ي

بمستواه ،فسيتم التعاقد معه رسميا.

أربع���ة مواس���م ماضي���ة ،وحق���ق م���ع الفريق

وبتعاقد األهلي مع “روسالن شيفتوسوفس”

سلس���لة م���ن اإلنج���ازات والنتائ���ج المتميزة

يعن���ي أن اإلدارة األهالوي���ة ال ترغ���ب حت���ى

على المس���توى المحلي والخليجي والعربي،
وكان من أفض���ل المحترفين الذين شهدتهم
مالعب الكرة الطائرة البحرينية.

بشكل واضح قبل التعاقد معه.

على إمكاناته الفنية عبر الفيديو ومش���اهدة

الالع���ب رس�ل�ان البال���غ م���ن العم���ر  32عام���ا

مبارياته ،إضافة إلى سيرته الذاتية الزاخرة

ه���ذه اللحظ���ة ف���ي تجدي���د التعاق���د م���ع

يجيد اللعب بمركز ( ،)4ويبلغ طوله  201سم،

باإلنج���ازات ،مؤك���دا أن الالع���ب سيخض���ع

المحت���رف الدومينيك���ي “ألفي���س” ،وال���ذي

الدومينيكي ألفيس

زهراء غريب
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انطالق بطولة العالم لبناء األجسام اليوم

س��انتونغا يش��يد بمتابع��ة ناصر ب��ن حمد لعم��ل اتحاد رف��ع األثقال

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الغانم وبورشيد
يشاركان في
أعمال كونغرس
االتحاد الدولي
لبناء األجسام

من أعمال كونغرس االتحاد الدولي لبناء األجسام
إسبانيا – االتحاد البحريني لرفع األثقال

أش���اد رئي���س االتحاد الدول���ي لبناء األجس���ام  IFBBرافائي���ل س���انتونغا بمتابعة ممث���ل جاللة الملك
لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة لعمل االتحاد البحريني لرفع األثقال وإشادته بعمل
االتح���اد ،مؤك���دا أن هذه المتابعة تش���كل دعما مميزا من القائد الرياضي ف���ي مملكة البحرين ويدفع
باالتح���اد البحرين���ي والقائمين عليه لمواصلة الجهود وتقديم المزيد ،وأكد أن إش���ادة س���مو الش���يخ

الماجد وعون
وبوخالف يخوضون
منافسات
“الكالسيك بناء
األجسام” اليوم

ناصر بن حمد آل خليفة باالتحاد البحريني لهو وسام فخر نعتز به في االتحاد الدولي لبناء األجسام،
ونعتبره ثناء خاص أيضا لنا كاتحاد دولي لبناء األجسام ،جاء ذلك خالل لقاء رئيس االتحاد الدولي
لبناء األجس���ام رافائيل س���انتونغا برئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال س���لطان الغانم صباح يوم
أمس على هامش أعمال كونغرس االتحاد الدولي لبناء األجسام.
وح���ث سانتونغا االتح���اد البحريني لرف���ع األثقال
وعل���ى رأسه سلطان الغان���م سلطان لمواصلة هذه
الجهود والمضي قدما ،مؤكدا دعم االتحاد الدولي
لبن���اء األجس���ام لجمي���ع الخطوات والجه���ود التي
يبذلها في سبيل تطوير اللعبة واالرتقاء بها ،حيث

الغانم ملقيا كلمته في كونغرس االتحاد الدولي لبناء األجسام

إن لديه���م الكثي���ر م���ن الخط���ط واإلستراتيجيات
الناجح���ة الت���ي تتماش���ى م���ع توجه���ات وتطلعات

العبونا ينهون الوزن ويتطلعون

االتحاد الدولي.

للمنافسة اليوم

سانتونغا يفتتح أعمال الكونغرس

شهد يوم أمس وزن الالعبين المشاركين بالبطولة

افتت���ح رفائي���ل سانتونغ���ا رئيس االتح���اد الدولي

العالمي���ة لبن���اء األجس���ام وذلك بفن���دق ديلوكس،

لبن���اء األجس���ام  IFBBأعم���ال الكونغ���رس صب���اح

حي���ث سارت عملية الوزن بس�ل�اسة وتعاون كبير

أمس بقصر بينيدورم بإسبانيا بحضور ومش���اركة

الدكتور رافائيل سانتونغا

 93دولة من مختلف أنحاء العالم.
وب���دأ سانتونغا حديثه مرحب���ا برؤساء االتحادات
الوطنية وممثلي البلدان المش���اركة ،حيث حرص
بالترحيب برؤساء االتحادات الوطنية المنتخبين
حديث���ا ومن بينهم رئيس االتح���اد البحريني لرفع
األثقال سلطان الغانم.
واستعرض رئيس االتحاد الدولي لبناء األجس���ام
برام���ج وبط���والت ومس���ابقات االتح���اد الدول���ي
لبن���اء األجس���ام ،مؤك���دا سع���ي االتح���اد لتطوي���ر
جميع المسابقات ومس���توى رياضة بناء األجسام
ونش���رها أكث���ر ورفع ع���دد المش���اركين ،فالرياضة
أصبحت اليوم أسلوب الحياة.
كم���ا واستع���رض رئي���س االتح���اد الدول���ي لبن���اء
األجس���ام رافائي���ل سانتونغ���ا الزي���ارات الناجح���ة
الت���ي ق���ام به���ا ف���ي الفت���رة الماضي���ة ل���دول عدة،
واالتفاق���ات الت���ي ت���م إبرامه���ا والبط���والت الت���ي
ستستضيفها هذه الدول.

سانتونغا يهنئ بإنجاز الرجل
الحديدي
هن���أ رئيس االتح���اد الدولي لبناء األجس���ام IFBB
رافائي���ل سانتونغ���ا ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعمال

م���ن جانب المنظمين والالعبي���ن الذين جاءوا من
مختلف بلدان العالم.

برنامج اليوم

العال���م للرج���ل الحدي���دي بالوالي���ات المتح���دة
األميركية مؤخرا ،وقال سانتونغا إن سمو الش���يخ

يش���هد اليوم الس���بت الموافق  10من شهر نوفمبر

ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة رياض���ي م���ن الدرجة

الج���اري انط�ل�اق منافس���ات بطول���ة العال���م لبن���اء

األول���ى ،ويق���دم دعم���ا كبي���را للرياض���ة البحرينية

بدءا
ً
األجس���ام للعم���وم للمجموع���ة األولى وذل���ك
ً
صباحا بتوقيت
من الس���اعة التاسعة صباح���ا (11

عموما ورياضة بناء األجس���ام خصوصا ،وهو أمر
يس���عدنا كثيرا ،حيث إننا نعتبر هذا الدعم لرياضة

مملك���ة البحري���ن) ،عل���ى أن تتواص���ل منافس���ات

بناء األجس���ام البحرينية هو دعم لنا ويساهم في

البطول���ة للمجموع���ة الثاني���ة ي���وم غ���دٍ األح���د في

تطوير ه���ذه الرياضة ،وهو مكس���ب كبير للجميع،
وإن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا ومازالت
ماضي���ة ف���ي تطوي���ر ه���ذه الرياض���ة ،فالبط���والت
الت���ي استضافته���ا البحرين ونظمته���ا على أرضها
وما يحققه العب���و المنتخب الوطني جعلها محط
أنظار الجميع ،وعزز من موقعها الرياضي.
وأض���اف سانتونغ���ا أن االتح���اد البحرين���ي ومن���ذ
كان الش���يخ عبدهللا بن راشد آل خليفة رئيس���ا له
ورئيس���ا لالتحاد اآلسيوي لبناء األجسام واللياقة
البدني���ة شه���د طفرة نوعية ممي���زة وتطورا كبيرا،
وم���ازال االتح���اد وال���ذي يترأس���ه سلط���ان الغانم
اليوم يس���ير على النهج نفس���ه ،ونحن في االتحاد
الدول���ي لبن���اء األجس���ام معجبين جدا بم���ا يقدمه
االتح���اد البحرين���ي وندعمه���م على ه���ذه الجهود،

من مشاركة الوفد البحريني في الكونغرس

سلطان الغانم الش���كر واالمتنان الجزيلين لالتحاد
الدول���ي لبناء األجس���ام خ�ل�ال الكلمة الت���ي ألقاها
أمام كونغرس االتح���اد الدولي ،ونقل لهم تحيات
سم���و الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليف���ة وإشادته
بالجه���ود المبذولة من جانب االتحاد الدولي لبناء
االجس���ام لم���ا يقدم���ه لرياضة بناء االجس���ام على
مختل���ف االصعدة وعلى رأس���ه رافائيل سانتونغا،
كم���ا وقدم الغان���م دروعا تذكاري���ة لرئيس االتحاد
الدولي لبناء األجس���ام رافائي���ل سانتونغا؛ تكريما
عل���ى كل ما يقدمه من جهود جب���ارة لرياضة بناء
األجس���ام عالمي���ا ،وايض���ا نائ���ب رئي���س االتح���اد
الدول���ي رئي���س االتح���اد اإلفريق���ي ع���ادل فهي���م،

الخيرية وشؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى

ونتمنى لهم تحقيق المزيد.

البحريني���ة سمو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة

الغانم يكرم مسؤولي االتحاد الدولي

األجس���ام باول فيليبو ،ورئي���س االتحاد اآلسيوي

وج���ه رئي���س االتح���اد البحرين���ي لرف���ع األثق���ال

لبناء األجسام واللياقة البدنية أوشير أباتار.

للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة
باإلنج���از المش���رف ال���ذي حققه سموه ف���ي بطولة

الغانم مكرما رافائيل سانتونغا

التوقيت نفسه.

إضافة لرئيس لجنة الحكام باالتحاد الدولي لبناء

 ...ومكرما رئيس لجنة الحكام باول

الماجد وعون وبوخالف على خشبة

اليوم انطالق المنافسات
تنطل���ق صباح اليوم الس���بت الموافق  10من شهر

المسرح

نوفمب���ر الج���اري منافس���ات بطول���ة العال���م لبن���اء

سيك���ون العب���و منتخبن���ا الوطن���ي محم���د الماجد

األجس���ام للعم���وم ف���ي نس���ختها  ،72التي تس���تمر

للفئ���ة الطولي���ة  173س���م ،عبدالعزي���ز ع���ون للفئة

حت���ى  11م���ن نوفمب���ر بمدينة بيني���دورم بإسبانيا

الطولي���ة  165سم ومحمد بوخالف للفئة الطولية

بمش���اركة المنتخب الوطني لبناء األجسام ،والذي

 171س���م على موع���د مع منافس���ات بطولة العالم

يمثل���ه كل م���ن الالعبي���ن الثماني���ة ،عل���ي القصاب

لبناء األجسام الكالسيك ،والتي تنطلق منافساتها

والذي سيش���ارك في الفئ���ة الوزنية  65كيلوغراما،

صباح اليوم من الس���اعة التاسعة بتوقيت إسبانيا

عبدالعزي���ز بومجي���د ويش���ارك ف���ي الفئ���ة الوزنية

(الحادية عشرة بتوقيت مملكة البحرين).

 75كيلوغرام���ا ،سيد نصرهللا هاش���م فئة وزن 80

وق���د أكد الالعب���ون الثالثة جاهزيتهم لمنافس���ات

كيلوغرام���ا ،ب���در سلطان فئ���ة وزن  80كيلوغراما،

الي���وم ،معربين عن فخره���م واعتزازهم لتمثيلهم

ن���ادر م���ال هللا فئ���ة وزن  90كيلوغرام���ا ،محم���د

المنتخ���ب الوطن���ي ف���ي ه���ذه البطول���ة العالمي���ة

بوخالف فئة كالسيك بناء أجسام ،محمد الماجد

الكبي���رة ،ومعاهدي���ن الجمي���ع بأنه���م سيبذل���ون

فئ���ة الكالسيك بناء أجس���ام ،عبدالعزيز عون فئة

قص���ارى جهده���م وتقدي���م أفض���ل م���ا لديهم على

كالسيك بناء أجسام.

خشبة المسرح.

 ...ومكرما رئيس االتحاد اآلسيوي أوشير

سمـاوي الرفــاع ينفــرد بالصــدارة

sports@albiladpress.com
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ال����م����ال����ك����ي����ة ي���ت���خ���ط���ى ال�����ش�����رق�����ي وي����ح����ق����ق ف���������وزه ال���ث���ان���ي
نتيجة المباريات

النجمة VS

أحمد مهدي | (تصوير:خليل إبراهيم)

الرفاع

0

1

الرفاع ش  VSالمالكية

1

مباريات اليوم

2

واصل الرفاع صدارته لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على النجمة بهدف دون رد ،في المباراة التي جمعتهما أمس،
على االستاد الوطني ،ضمن افتتاح الجولة  6من المسابقة.
وسجل هدف الرفاع الوحيد الالعب مهدي

رصيده عند  9نقاط.

أحم���د حبي���ب وأحم���د يوس���ف ،وللرف���اع

عبدالجب���ار؛ لينف���رد بذل���ك الس���ماوي ف���ي

وفي مب���اراة ثانية أقيمت أم���س أيضا على

الشرقي سامي الحسيني.

ص���دارة الترتي���ب برصيد  15نقط���ة مبتعدا

االست���اد الوطن���ي ،فاز المالكي���ة على الرفاع

تجم���د رصيد الرفاع الش���رقي عن���د  8نقاط،

ع���ن أق���رب المنافس���ين النجمة ال���ذي تجمد

الش���رقي بنتيج���ة ( .)2-1وسج���ل للمالكي���ة

فيما وصل المالكية إلى النقطة .6

» »تختتم اليوم (السبت) مباريات الجولة  6من دوري ناصر بن حمد
الممتاز.

» »يلعب الحالة مع المحرق على استاد الشيخ علي بن محمد عند 4.20
عصرا ،وفي ذات التوقيت يلعب المنامة مع الشباب على استاد مدينة
خليفة الرياضية ،وعند  7.20مساء يلعب البديع مع الحد على استاد
مدينة خليفة الرياضية.

المالكية والرفاع الشرقي

النجمة والرفاع
شوط المباراة األول كان أقل من المتوسط في ناحية المستوى

استط���اع الرفاع الش���رقي تس���جيل هدف التقدم مبك���را ،بعد أن

الفن���ي العام .انف���رد العب الرفاع محمد مره���ون بمرمى حارس

سدد العبه سامي الحسيني كرة متقنة من على مشارف منطقة

النجم���ة سيد شبر علوي وكانت له الفرصة سانحة للتس���ديد ،إال

الج���زاء سكنت بنجاح شب���اك الحارس الملك���اوي يوسف حبيب

أن���ه سقط على أرضية الملعب ،واحتس���بها الحكم عبدهللا قاسم

( .)7وح���اول المالكي���ة الع���ودة إل���ى المجري���ات ،وانتظ���ر حت���ى

حالة تمثيل وأنذره بالبطاقة الصفراء ( .)8وسدد الرفاعي مهدي

الدقيق���ة ( ،)39إذ لعب عيس���ى البري ركلة ثابت���ة أخطأ في إبعاد

عبدالجب���ار كرة أرضية زاحفة وقوية المس���ت الش���باك الجانبية

كرتها حارس الرفاع الشرقي إبراهيم لطف هللا؛ لتصطدم الكرة

م���ن الخارج ( .)15وحاول الرفاعي كميل األسود ،وسدد كرة من

بمدافع المالكية المتقدم أحمد حبيب وتدخل الشباك الخالية.

خارج المنطقة اعتلت مرمى النجمة قليال (.)36

وك���اد الملك���اوي سي���د هاشم عيس���ى أن يس���جل اله���دف الثاني

الشوط الثاني

لفريق���ه ،إذ س���دد ك���رة أرضية بع���د توغله يمين���ا ،إال أن الحارس
أنقذ الموقف بنجاح برجله (.)41

وفي الش���وط الثاني ،بسط الرفاع أفضليته وشكل خطورة على

الشوط الثاني

مرم���ى النجم���ة ،ولع���ب المحترف أوتش���ي ك���رة عرضي���ة تابعها
مه���دي عبدالجبار برجله في المرمى معلنا تقدم الس���ماوي (،)66

من لقاء النجمة والرفاع

وسق���ط الع���ب النجمة أحم���د عبدهللا داخل منطق���ة الجزاء بعد

وأشهر الحك���م البطاقة الحمراء الثانية في المباراة بعد حصول

اشت���راك م���ع الع���ب الرف���ع حم���د شمس���ان ،إال أن الحك���م أشه���ر

الع���ب الرفاع محم���د مرهون على بطاقتي���ن صفراوين ()90+3؛

البطاق���ة الصف���راء ألحمد؛ بداع���ي التمثيل ،وه���ي الثانية له في

ليكم���ل الفريق���ان المباراة بعش���رة العبي���ن ،في حين لم يس���عف

المباراة؛ ليطرد على إثرها من الملعب (.)86

الوقت النجمة إلدراك التعادل؛ لتنتهي المواجهة بفوز السماوي.

في حين غادر صاحب الهدف الملعب مباشرة؛ نظرا إلصابته.

ح���اول سام���ي الحس���يني تس���جيل اله���دف الثان���ي ،وس���دد كرة
بيس���اره ،إال أنها جاءت عالية خارج الملعب ( .)69وشهد الشوط

من لقاء الرفاع الشرقي والمالكية

األب���رز بعدما لعب البديل الملكاوي الوالي مصطفى كرة عرضية
أرضية لزميله سيد هاشم عيس���ى ،إال أن األخير سدد كرة قوية

أبعده���ا ح���ارس المالكي���ة ( .)80وسج���ل المالكية اله���دف الثاني

ج���اورت القائ���م األيس���ر لمرم���ى الش���رقي ،مفوتا فرص���ة التقدم

بعدما لعب عيسى البري كرة عرضية تابعها أحمد يوسف برأسه

( .)79وس���دد الش���رقاوي محم���د عبدهللا كرة من خ���ارج المنطقة

واصطدمت في القائم األيسر وعانقت الشباك (.)88

فرحة ملكاوية تكررت مرتين

جماهير الرفاع احتفلت بالفوز مع فريقها

» »أدار المباراة الحكم عمار محفوظ ،وعاونه نواف شاهين وأحمد
جابر ،والحكم الرابع فهد السعدون.

» »أدار المباراة الحكم عبدالله قاسم ،وعاونه عبدالله صالح وعبدالرحمن
الدوسري ،والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

خالد بن حمد يحقق حلم بوهزاع

م����ب����ادرة غ���ي���ر م��س��ب��وق��ة م����ن س���م���وه ف����ي إش�������راك ذوي ال���ع���زي���م���ة ب��ال��ح��دث
تغطية – اللجنة اإلعالمية

حق���ق النائ���ب ألول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة الرئيس الفخ���ري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤس���س

والمشاركة في تنمية وتطوير المجتمع”.

منظم���ة خال���د ب���ن حمد الرياضية س���مو الش���يخ خال���د بن حم���د آل خليفة ،حل���م الالعب محم���د بوهزاع م���ن العب���ي #ذوي_العزيمة

قرعة عالمية الهواة ..اليوم

بالمش���اركة بمنافسات #أس���بوع_بريف_الدولي_للقتال ،الذي يقام تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب

تج���رى الي���وم “الس���بت” قرع���ة منافس���ات

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
بتنظي���م م���ن االتح���اد البحرين���ي لفن���ون

ف���ي مب���ادرة جميل���ة وغي���ر مس���بوقة م���ن

افتتاح أسبوع بريف الدولي للقتال ،والذي

القت���ال المختلط���ة بالتعاون والش���راكة مع

سم���وه ف���ي إش���راك #ذوي_العزيم���ة ضمن

يأت���ي تلبية لدعوته ل���ي بإقامة نزال يجمع

االتح���اد الدولي لفن���ون القت���ال المختلطة

منافس���ات ه���ذا الح���دث وال���ذي ينطل���ق

بين���ي وبين���ه .ويعتب���ر ه���ذا الن���زال باكورة

واتح���اد القت���ال الش���جاع ،وال���ذي يش���هد

ي���وم غ���د األحد عل���ى صالة مدين���ة خليفة

مبادرتن���ا لدع���م أخواننا م���ن ذوي العزيمة

إقامة النس���خة الخامس���ة من بطولة العالم

الرياضي���ة ،وتس���تمر منافس���اته حتى يوم

على المس���توى الرياضي السيم���ا الراغبين
بممارس���ة رياضة فنون القت���ال المختلطة.

النس���خة الخامس���ة لبطول���ة العال���م لفن���ون
القت���ال المختلط���ة لله���واة للكب���ار والش���باب،
والذي يأت���ي ضمن أكبر مهرجان رياضي في
الق���ارة اآلسيوي���ة ف���ي رياض���ة فن���ون القتال
المختلط���ة تحتضنه مملك���ة البحرين متمثال
الالعب محمد بوهزاع يتوسط العبي المنتخب الوطني وفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة

لله���واة لفن���ون القت���ال المختلط���ة للكب���ار

 18نوفمبر الجاري.

م���ن بطول���ة القتال الش���جاع -بريف ،حيث

باكورة مبادرتنا KHK HEROES

بوه���زاع في ه���ذا الح���دث تحقيق���ا لحلمه

وجه سمو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة

وبهذه المناسبة ،قال سمو الشيخ خالد بن

بممارس���ة رياض���ة  MMAوالمش���اركة ف���ي

اللجنة المنظمة ،باعتماد النزال االفتتاحي

حم���د آل خليف���ة“ :إننا وجهن���ا بإقامة نزال

بطول���ة دولي���ة .فهدفن���ا دائم���ا أن نس���خر

لمنافسات #أسبوع_بريف_الدولي_للقتال

يجم���ع بيني وبين الالع���ب محمد بوهزاع،

الرياض���ة لتحق���ق األهداف الت���ي رسمناها

فهم يستحقون منا الكثير ،وهذا األمر يدفعنا

الذي يجمع سموه بالالعب محمد بوهزاع،

وه���و أحد إخوان���ي م���ن ذوي العزيمة ،في

لدعم هذه الفئة المميزة”.

دائم���ا أن نكون بجانبهم ونحقق لهم أحالمهم

والش���باب ،وإقامة النس���خة الثامنة عشرة

فق���د حرصن���ا على إش���راك الالع���ب محمد

جهودنا متواصلة لدعمهم
وتاب���ع سم���وه“ :إن جهودنا متواصل���ة لرعاية
ودع���م ذوي العزيم���ة في مختل���ف المجاالت،

وأمانيه���م ،من خ�ل�ال مبادرتنا الت���ي نطلقها،
والت���ي نرسم فيها األه���داف التي تتوافق مع
توجيه���ات عاه���ل الب�ل�اد جالل���ة المل���ك حمد

في #أسبوع_بريف_الدولي_للقتال.

“العربية” شريك لبطولة بريف
أب���رم اتح���اد القت���ال الش���جاع -بري���ف عق���د
شراك���ة مع شركة طيران العربية لتكون أحد
الش���ركاء الرئيس���ين والمس���اهمين ف���ي دعم

ب���ن عيس���ى آل خليف���ة في توفي���ر كافة سبل

إقام���ة بطول���ة بري���ف ف���ي نس���ختها الثامن���ة

الدع���م لهذه الفئة؛ لتكون ق���ادرة على العطاء

عشرة بمملكة البحرين.

انتصارات للجياد المرشحة وهاتريك أيليوت
التتويج

الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس الهيئة
العليا لنادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نظم النادي عصر أمس السباق
الثان���ي له���ذا الموس���م وال���ذي أقيم عل���ى كاس المرحوم عبداله���ادي العفو وكأس الصخي���ر للجياد العربية وذل���ك على مضمار
السباق بمنطقة الرفة بالصخير.
كم���ا حضر الس���باق سمو الش���يخ سلطان

وأقيم الشوط الثاني أقيم لسباق التوازن

وأقي���م الش���وط الراب���ع لجي���اد الدرج���ة

الدي���ن ب���ن محم���د ب���ن سلم���ان آل خليفة

“نتاج محلي” مسافة  1000متر مستقيم

الرابع���ة والمبتدئ���ات “مس���تورد” مس���افة

وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل

والجائ���زة  2000دين���ار ،وشه���د ع���ودة

 1000مت���ر مس���تقيم والجائ���زة 2000

خليفة وسمو الش���يخ نادر ب���ن محمد بن

“يع���ود” الى مواصلة لغة االنتصارات في

دين���ار ،وتمك���ن الحص���ان “توركي���ت” من

سلمان آل خليفة وسمو الش���يخ عيس���ى

مشاركته األولى هذا الموسم.

الفوز األول بجدارة.

بن عبدهللا بن عيسى آل خليفة وجمهور

وأقيم الشوط الثالث على كأس الصخير

وأقي���م الش���وط الخام���س لجي���اد جمي���ع

من محبي رياضة سباق الخيل.

والمخص���ص لجي���اد الدرج���ات الثاني���ة

الدرجات والمبتدئات “مس���تورد” مسافة

وكان الشوط األول أقيم لجياد الدرجات

والثالث���ة والرابعة والمبتدئ���ات من خيل

 1800متر والجائزة  2000دينار ،وتمكن

الثالث���ة والرابع���ة والمبتدئ���ات “نت���اج

البحري���ن العربية األصيلة المس���جلة في

الحص���ان “أمريك���ان آرتس���ت” م���ن تأكيد

جانب من التتويج

الدرج���ات والمبتدئ���ات “نت���اج محل���ي”

عبداله���ادي العف���و والمخص���ص لس���باق

مسافة  1600متر والجائزة  2000دينار،

الت���وازن “مس���تورد” مس���افة  1200مت���ر

بعدما ف���رض الحصان األول “وين لوني”

مس���تقيم والجائ���زة  2000دين���ار ،والذي

محل���ي” مس���افة  1200مت���ر مس���تقيم

“الواه���و” مس���افة  1200مت���ر والجائ���زة

تفوقه.

والجائ���زة  2000دين���ار ،واستطاع���ت

 1500دينار ،واستطاعت الفرس “الربدة

وتك���رر سيناري���و الش���وط الخام���س في

تفوقه على مجريات الشوط.

شه���د مفاج���أة قوي���ة بطله���ا الحص���ان

واتجهت األنظار صوب الش���وط الس���ابع

الجدي���د “منش���د” ال���ذي باغ���ت الجمي���ع

الفرس “دوليه” تحقيق الفوز.

 ”1558تأكيد تفوقها بالفوز.

الش���وط السادس الذي أقيم لجياد جميع

واألخي���ر الذي أقيم عل���ى كأس المرحوم

وظهر بصورة قوية.

» »تم تتويج الفائزين في
السباق ،إذ قدم مدير عام
نادي راشد للفروسية
وسباق الخيل توفيق
العلوي كأس الصخير إلى
المضمر يوسف طاهر،
فيما قدم المدير العام
لشركة عبدالهادي العفو
عبدالرضا العفو كأس
المرحوم عبدالهادي العفو
إلى المالك الفائز فاضل
جمعة ،كما تم تقديم
جائزة تذكارية إلى المضمر
الفائز أسامة هاشم وجائزة
تذكارية إلى الفارس الفائز
أندرو إيليوت.

السبت
 10نوفمبر 2018
 2ربيع األول 1440

(وكاالت):

20

sports@albiladpress.com

قمة مرتقبة

أثار صعود مانشس���تر س���يتي في العقد األخير من الزمن ،التساؤل عن هل ستحل قمة مانشستر
ب���دالً من المواجه���ات التقليدية بين يونايتد وليفرب���ول ،كأبرز المباريات في ال���دوري اإلنجليزي،
أم ال.
وبينما ما زال القطاع األكبر من جماهير يونايتد

وال يؤمن س���وى القليل من جماهير يونايتد في

ي���رى ،ألسب���اب تاريخي���ة ،أن مواجه���ة ليفرب���ول

أن فري���ق المدرب جوزي���ه مورينيو يملك فرصة

ه���ي األهم ،فب�ل�ا شك زادت مكان���ة وأهمية قمة

حقيقي���ة إلنهاء البطولة ف���وق حامل اللقب ،في

مانشس���تر .وستك���ون المواجه���ة ي���وم األح���د

مايو ،لكن الفوز يوم األحد سيعيد إليها فخرها.

باست���اد االتح���اد ،مب���اراة قمة حقيقي���ة ،كما كان

وهذا ما حدث في أبريل عندما أحرز بول بوجبا

الحال في المواسم العديدة السابقة ،وسيدخلها

هدفي���ن ،ليقل���ب يونايت���د تأخ���ره بهدفي���ن ف���ي

الماض���ي ،غض���ب مورينيو ،والعبي���ه ،وظهر في

بيرنل���ي بخماسي���ة وساوثهامبت���ون بس���داسية.

دوري أبط���ال أوروب���ا األربع���اء ،إذ سحق سيتي

في هدية من يونايتد بالفوز على سيتي.

األج���واء المتوترة في القم���ة ،أن العبي يونايتد

ويحاف���ظ سيتي على سجله الخالي من الهزيمة

ضيف���ه شاخت���ار دونيتس���ك 6-صف���ر بينما قلب

ويس���تضيف فري���ق الم���درب يورج���ن كل���وب

يمكنه���م رف���ع مس���تواهم .وسيك���ون الفري���ق

إذ انتص���ر في  9من  11مباراة بينما فاز يونايتد

يونايتد تأخره بهدف إلى فوز مفاجئ  2-1على

منافس���ه فولهام متذيل الترتي���ب بينما يخوض

 6م���رات وخس���ر ف���ي  3مناسب���ات ويتأخ���ر عن

يوفنتوس بفضل هدفين قرب النهاية.

تشيلس���ي صاح���ب المرك���ز الثاني ،ال���ذي يتأخر

ويأم���ل ليفرب���ول ،الجري���ح من هزيمت���ه أمام رد

بنقطتي���ن ً
أيضا ع���ن سيتي ،اختب���ارًا صع ًبا أمام

ستار في بلجراد في دوري األبطال يوم الثالثاء،

ضيفه إيفرتون.

سيتي وهو في موقف أقوى.

الش���وط األول إل���ى انتص���ار  ،3-2ويحرم سيتي

وينظر فريق المدرب بيب جوارديوال من القمة،

م���ن الش���عور بنش���وة حص���د اللق���ب عل���ى أرضه

إل���ى يونايتد صاحب المركز الس���ابع ،وهذا يؤلم

وأمام غريمه .وأثارت احتفاالت سيتي الصاخبة

الضي���ف بحاج���ة لك���ي يكون ف���ي قمة مس���تواه
ً
هدف���ا ف���ي آخر
إليق���اف سيت���ي ال���ذي أح���رز 11

ج���اره ب���ـ 9نقاط .وسيدخ���ل الفريق���ان المواجهة

جميع المرتبطين باستاد أولد ترافورد.

بالف���وز  ،2-1ف���ي أول���د تراف���ورد ،ف���ي ديس���مبر

مباراتي���ن على أرض���ه في ال���دوري ،إذ هز شباك

بمعنوي���ات مرتفع���ة بعد فوزي���ن متناقضين في

الريال تحت األنظار

السبت  10نوفمبر
(وكاالت):

الجولة 12

يأمل األرجنتيني سانتياجو سوالري أن يتحوّ ل من صفة المدرب المؤقت إلى المدرب

الدوري اإلنجليزي
كارديف

15.30

الدائم لريال مدريد ،إذا نجح في قيادة النادي الملكي للفوز على مضيفه سيلتا فيجو،

برايتون

هدرسفيلد

18.00

وست هام

نيوكاسل

18.00

بورنموث

ليستر

ساوثامبتون
ك باالس

18.00

األحد المقبل ،في المرحلة  12من الدوري اإلسباني.

بيرنلي

18.00

واتفورد

20.30

توتنهام

الجولة 12

الدوري االسباني
بلد الوليد

15.00

ايبار

اتلتيكو

20.30

بلباو

خيتافي

18.15

فالنسيا

22.45

جيرونا

ليغانيس

وق���اد س���والري ري���ال مدري���د للف���وز عل���ى

الن���ادي الملكي ،في شب���اك فيكتوريا بلزن،

مليلي���ة / 4صفر في ذهاب دور الـ 32لكأس

كم���ا ع���رف الجن���اح الويل���زي جاري���ث بيل

ملك إسبانيا ،ثم قاده لتحقيق الفوز األول

طري���ق الش���باك ،بعد غي���اب  8مباريات عن

خالل  5مباريات بالدوري اإلسباني عندما

التهديف.

تغل���ب الفري���ق عل���ى بل���د الولي���د / 2صفر،

وأحرز العب الوسط األلماني توني كروس

قب���ل الف���وز الكاسح على ملع���ب فيكتوريا

هدفه األول هذا الموسم.

بلزن التش���يكي / 5صفر األربعاء في دوري

وج���اء الفوز الكاسح للريال على فيكتوريا

أبطال أوروبا.

بل���زن ،رغ���م جل���وس العبي���ن أمث���ال

ول���دى سؤاله عن إمك���ان استمرار سوالري

فينس���يوس جوني���ور ولوك���ا مودريت���ش

بش���كل دائم ،قال المهاجم الفرنس���ي كريم

وإيس���كو ومارك���و أسينس���يو عل���ى مقاعد

بنزيما “نعم ،لم ال؟”.

البدالء.

وقال س���والري “اآلن علينا أن نبدأ التفكير

وق���د يش���ارك الالعب���ون ال���ـ 4أم���ام سيلت���ا

ف���ي يوم األحد ومباراة سيلت���ا ،نتطلع إلى

فيج���و ،ال���ذي سيس���تعيد جه���ود ماكس���ي

األمام كعادة النادي دائمً ا”.

جوميز.

وأوض���ح المدافع الف���ارو أودري���وزوال “كنا

ويبتع���د الريال بفارق  7نقاط عن برشلونة

في حاجة ماسة إلى الفوز”.

المتصدر ،الذي يلتقي يوم األحد ،مع ريال

وسج���ل بنزيما هدفي���ه رقم  200و 201مع

بيتي���س ،عل���ى ملع���ب كام���ب ن���و ،وساف���ر

الدوري االيطالي
تورينو
جنوا

22.30

بارما

20.00

سبال

كالياري
نابولي

هوفنهايم
فرايبورغ

17.30

ماينز

غالدباخ

17.30

هرتا

20.30

بايرن

الجولة 13

الدوري الفرنسي
غانغان

من المدرجات في ظل استمرار تعافيه من

مضيفه إشبيلية ،صاحب المركز الثالث.

إصابة في الذراع.

ويلع���ب أتلتيك���و مدريد ،الراب���ع ،مع ضيفه

وشارك ميس���ي ف���ي حصة تدريبي���ة كاملة

أتلتيك بيلباو ،يوم السبت.

السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري األلماني لكرة القدم.

17.30

دورتموند

الفريقين /1  ،1لكنه اكتفى بمتابعة المباراة

بج���دول ترتي���ب ال���دوري اإلسبان���ي م���ع

ً
مرش���حا للتفوق على ضيف���ه البافاري اليوم
حام���ل اللقب في المواس���م الس���تة األخيرة،

اوغسبوغ

دوسلدورف

الثالث���اء ،في المباراة الت���ي انتهت بتعادل

ويلتق���ي إسبانيول صاح���ب المركز الثاني

بخ���ط هجوم���ه “الجنوني” يخوض بوروس���يا دورتمون���د مواجهة ضيفه باي���رن ميونيخ،

الدوري األلماني
بريمن

إل���ى ميالنو ،لمواجه���ة إنتر ميالن ،مس���اء

بيتيس.

(وكاالت):

الجولة 11

17.30

األرجنتين���ي ليوني���ل ميس���ي م���ع برشلونة

م���ع الن���ادي الكتالون���ي وقد يلح���ق بمباراة

كالسيكو ألمانيا

الجولة 12

17.00

ريال يسعى لمواصلة النهوض

ليون

19.00

وهيم���ن باي���رن عل���ى البوندسليغ���ا وخطف

الراب���ع ف���ي ال���دوري بف���ارق  29نقط���ة ع���ن

ستة ألقاب متتالية بعد ثنائية دورتموند في

بايرن وتع���رض أمامه لخس���ارة ساحقة في

 2011و ،2012وللم���رة األول���ى من���ذ سنوات

مواجهتهم���ا األخي���رة في مارس بس���داسية

ً
مرشحا للتفوق على
يدخل الفريق األصف���ر

نظيفة.

العم�ل�اق األحمر في “دي���ر كالسيكر” ،بفضل
ً
هدفا
أدائه الهجومي الضارب وتسجيل 30

ومن���ي دورتمون���د الذي يتص���در مجموعته
األوروبي���ة بخس���ارته األولى أم���ام أتلتيكو

في  10مباريات في الدوري ،بحسب ما قال

مدري���د (صف���ر )-2الثالثاء وعج���ز عن حجز

رئيس بايرن أولي هونيس.

بطاقت���ه باك���رًا إل���ى دور ال���ـ ،16فيم���ا قط���ع

يتص���در دورتمون���د الترتيب بف���ارق  4نقاط

بايرن حاج���ز أيك أثينا اليونان���ي (2-صفر)،

عن كل من بوروسيا مونشنغالدباخ وبايرن

وانف���رد بص���دارة مجموعت���ه أم���ام أياك���س

وه���و الوحي���د لم يخس���ر بعد .وبح���ال فوزه
سيبتع���د بفارق  7نقاط عن بايرن ،وهو رقم

نس���بيا حدة
أمس���تردام الهولن���دي ،ليخفف
ًّ
الضغ���وط عل���ى مدرب���ه الجدي���د الكروات���ي

خصوص���ا ف���ي ألمانيا حيث
ً
ال يس���تهان ب���ه،

نيكو كوفاتش.

يش���ارك  18ناديًا في ال���دوري مقارنة مع 20

ويع���ول

ناديا في انجلترا واسبانيا وايطاليا وفرنسا.

السويس���ري لوسيان فافر على خبرة قائده

حالي���ا وما كان عليه
وشت���ان بين دورتموند
ًّ

الموه���وب مارك���و روي���س ال���ذي ق���ال عن���ه

ف���ي الموس���م الماض���ي عندما احت���ل المركز

م���درب

دورتمون���د

الجدي���د

القائ���د الس���ابق مارسي���ل شملتس���ر “يجع���ل

ماركو رويس

كل واح���د من���ا أفض���ل” .كما يب���رز مع فريق

اللع���ب الكولومب���ي خامي���س رودريغي���ز،

إقلي���م ال���رور المهاج���م اإلسبان���ي المتأل���ق

اله���داف البولن���دي روب���رت ليفاندوفس���كي

راهنا باكو ألكاسير ،الظهير المغربي الش���اب

صاحب ثنائي���ة األربعاء في دوري األبطال،

أش���رف حكيمي والمهاجم اإلنجليزي اليافع

اإلسبان���ي تياغ���و ألكانت���ارا المص���اب راهن���ا

جايدون سانشو ( 18عاما).

بكاحل���ه ،الع���ب الوس���ط الدول���ي لي���ون

ول���دى بايرن الذي يأمل في تعويض تعادله

غوريتس���كا والظهير الطائر يوشوا كيميش،

األخي���ر مع فرايبورغ ( ،)1-1يعول كوفاتش

علم���ا بانه يفتقد العبي الوسط الفرنس���يين

على مجموع���ة من النجوم على غرار صانع

كينغسلي كومان وكورنتان توليسو.

موقعة سان سيرو
(وكاالت):
يش���هد ملعب “س���ان س���يرو” في مدينة ميالنو األحد مباراة قمة بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواس���م الس���بعة
األخيرة ومضيفه ميالن الذي يبتعد عنه بفارق عشر نقاط ،في المرحلة الثانية عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويخ����وض إنتر الثان����ي (بفارق ست

إل����ى ال����دور ثم����ن النهائي للمس����ابقة

نق����اط) ونابول����ي الثال����ث (بف����ارق

القارية.

األهداف عن إنتر) خارج قواعدهما

وكان����ت ه����ذه الخس����ارة األول����ى

بضياف����ة كل م����ن أتاالنت����ا وجن����وى

ليوفنتوس في مختلف المسابقات

على التوالي.

ه����ذا الموس����م ،بعدم����ا حق����ق عش����ر

ويتطل����ع يوفنت����وس إل����ى الخ����روج

انتص����ارات وتع����ادل وحي����د ف����ي

سريعً ا من آثار السقوط على أرضه

ال����دوري المحلي ،وفاز في مبارياته

 1-2أمام ضيفه مانشس����تر يونايتد

الثالث السابقة في دوري األبطال.

اإلنجلي����زي في الجول����ة الرابعة من

وك����ان يوفنت����وس حس����م مبارات����ه

منافس����ات المجموع����ة الثامن����ة في

األخي����رة ف����ي ال����دوري أم����ام ضيفه

دوري أبط����ال أوروب����ا ،بعدم����ا ك����ان

كالي����اري بف����وز  ،3-1ف����ي مب����اراة
بتمري����رة

متقدم����ا به����دف لنجم����ه البرتغال����ي

تأل����ق

كريس����تيانو رونالدو حت����ى الدقائق

حاسم����ة أثمرت اله����دف الثالث عبر

فيه����ا

رونال����دو

رسمي����ا
األخي����رة ،م����ا أرج����أ تأهل����ه
ًّ

الكولومبي خ����وان كوادرادو ،بعدما

افتت����ح األرجنتين����ي باول����و ديب����اال
التس����جيل للس����يدة العجوز بعد 43
ثانية من بداية المباراة.
أم����ا مي��ل�ان ال����ذي يق����وده الم����درب
جين����ارو غات����وزو ،والمت����وج بلق����ب
ال����دوري اإليطال����ي  18م����رة آخره����ا
ع����ام  ،2011فيتطل����ع إل����ى مواصلة
نتائج����ه الجي����دة وه����و الذي تس����لق
سل����م الترتيب تدريجي����ا من المركز
الراب����ع عش����ر إل����ى المرك����ز الراب����ع.
وحق����ق ف����وزا قات��ل�ا عل����ى مضيف����ه
أوديني����زي ف����ي المرحل����ة األخي����رة
بدف ألليسيو رومانييلي.

غونزالو هيغوايين

“جيبك” ترفه عن ذوي االحتياجات
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تنفي��ذ برنام��ج مش��ترك بالتع��اون م��ع مرك��ز الرحم��ة

ً
ً
استثنائيا جميالً الستضافة طلبة من مركز الرحمة التابع لجمعية الرحمة لرعاية المعاقين ،وذلك في زيارة
موقعا
اختارت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
ترفيهية س���عد خاللها الجميع بقضاء وقت ممتع ،والتعرف على واحدة من أجمل الحدائق الطبيعية التي ش���يدتها الش���ركة ضمن التزامها بالمس���ؤولية االجتماعية
واالستدامة البيئية.
ً
برنامج���ا
وكان���ت الش���ركة ق���د نف���ذت
ً
مش���تركا بالتعاون والتنس���يق مع مركز
الرحمة ،حيث ت���م تنظيم يوم ترفيهي
لطلب���ة المرك���ز لزيارة حديق���ة الصداقة
البحريني���ة اليابانية وذلك يوم الثالثاء
المواف���ق  6نوفمب���ر الج���اري ،وقد ضم
ً
ً
كبي���را م���ن الطلب���ة
ع���ددا
وف���د المرك���ز

السبت

ً
ً
يوما
جميعا
والمش���رفين الذين قض���وا
مس���ليا استمتع���وا خالل���ه بالمناظ���ر

إعداد :هبة محسن

 10نوفمبر 2018
 2ربيع األول 1440

للتواصل17111509 :

الخالب���ة لألزهار والنباتات التي تضمها
الحديق���ة الياباني���ة ،كما قض���وا أوقات
رائعة في األلعاب المسلية التي تضمها
المرافق التابعة للحديقة.

“إبراهيم كانو” تتبرع بمركبة “”Hiace

الشركة تفخر بأبنائها

قدمت ش���ركة إبراهيم خليل كانو ،الش���ركة الرائدة في قطاعات عدة
ف���ي مملك���ة البحرين ،مركبة تويوتا  Hiaceإل���ى جمعية الهالل األحمر
البحريني.

أع���رب رئي���س الش���ركة عب���د الرحم���ن جواه���ري

ً
كثي���را بهذا
وأض���اف جواهري أن الش���ركة تفخر

وأوض���ح أن الش���ركة تفخ���ر بأبنائه���ا وبالنه���ج

عن بال���غ شكره وتقدي���ره لفريق العمل بالش���ركة

الموق���ع البيئ���ي الجمي���ل ،وتح���رص كل الحرص

الخي���ري واإلنس���اني ال���ذي أصبح ج���زء ال يتجزأ

الهتمامه���م بمختل���ف فئ���ات المجتم���ع ،وتوجيه

عل���ى أن يكون وجهة مفضلة للزوار والمواطنين

م���ن استراتيجي���ات الش���ركة خاص���ة وأن جيبك

ج���زء م���ن جهوده���م وأوقاته���م لخدم���ة الفئ���ات
ً
ً
مثمن���ا ه���ذا الجه���د والتع���اون
احتياج���ا،
األكث���ر

وضي���وف المملك���ة ،منوه���ا بجه���ود الش���ركة في

ومنذ اليوم األول لتأسيس���ها ق���د وضعت خدمة

تشييد هذا الموقع الطبيعي الخالب وذلك ضمن

المش���ترك ،والبرنام���ج الرائ���ع ال���ذي ت���م وضع���ه
ً
خصيص���ا لطلب���ة المرك���ز وذل���ك بم���ا يتناسب مع

المجتم���ع عل���ى قائم���ة أولوياته���ا ،مؤك���دا أن
ً
أبدا ع���ن تقديم كافة
إدارة الش���ركة ل���ن تتوان���ى

تخدم االستدامة البيئية وتعززها وتنشر الوعي

التس���هيالت الممكن���ة لدع���م ه���ذه التوجه���ات،

احتياجاتهم.

بأهميتها في حياتنا اليومية.

وتأصيل فضيلة العطاء لدى فريقها العامل.

سعيه���ا الحثي���ث لتنفيذ مختلف المش���اريع التي

وق���ام عض���و مجل���س إدارة شركة

ه���ي مؤسس���ة أهلي���ة تطوعي���ة

إبراهي���م خلي���ل كان���و خال���د كان���و

تأسس���ت ع���ام  ،1971وحصل���ت

بتس���ليم مركبة تويوتا  Hiaceإلى

على االعتراف الدولي بها من قبل

األمين الع���ام للجمعية فوزي أمين

اللجنة الدولية للصليب األحمر في

بحض���ور ممثلين م���ن كال الجهتين

جنيف في  14سبتمبر  ،1972ومن

ف���ي مع���رض تويوت���ا الكائ���ن ف���ي

ث���م انضم���ت إل���ى االتح���اد الدولي

سترة.

لجمعيات الهالل األحمر والصليب

جمعي���ة اله�ل�ال األحم���ر البحريني

األحمر في العام نفسه.

“شرف دي جي” يقدم هدايا بنصف مليون دوالر مـجموعـة فـاخـرة مـن “جـاكـوار”
ع��روض متمي��زة خ�لال االحتف��ال بالذك��رى الس��نوية

“السيارات األوروبية” تقدم عروضا بفائدة منخفضة ودون ضريبة

سيستمر االحتفال التاريخي ...بعروض شركة “شرف دي جي”

تق���دم ش���ركة الس���يارات األوروبي���ة ،مجموعته���ا الفاخ���رة من

الطبع���ة الثاني���ة لالحتفال الذكرى الس���نوية ويق���دم من خالل

مركب���ات جاك���وار للعمالء الك���رام ،وتدعوهم الغتن���ام الفرصة

االحتفال أفضل العروض

القتناء سيارة أحالمهم من قبل فرض ضريبة القيمة المضافة
عليه���ا م���ن تاري���خ  1يناي���ر  .2019وتق���دم الش���ركة تخفيضات

اآلن لدي���ك فرص���ة الستب���دال إلكترونياتك القديمة ف���ي المنزل،

س���خية على تش���كيلة مختارة من سيارات جاكوار ،مع عروض

فق���د بدأت شركة شرف دي جي لاللكترونيات في جلب صفقات

تمويل بنسب فائدة منخفضة.

مربحة على جميع األجهزة االلكترونية.
ارب���ح هداي���ا بقيم���ة نص���ف مليون دوالر م���ع اشط���ب واربح لكل

بإمك���ان الزبائ���ن الكرام امتالك سيارة جاك���وار  XFبقيمة 17,995

هدي���ة مجاني���ة م���ن أصغر عل���ي بقيم���ة  2دينار  +قس���يمة عرض

دينار ،وطراز جاكوار  F-PACEبمبلغ  20,990دينار ،وهي تتوفر
به���ذه األسعار الجذابة حتى حل���ول شهر يناير المقبل .واستكمالاً

متس���وق .باإلضافة إلى زي���ادة متعة االحتفاالت ،تتوفر قس���يمة
الدولفي���ن .وتطبي���ق برنام���ج “ ”the entertainerالمجاني (حيث

لهذه العروض ،تقدم شركة الس���يارات األوروبية خدمة التسجيل

يمكن���ك توفي���ر م���ا يصل إل���ى  1500دين���ار) وتذك���رة مجانية من

المجان���ي للطرازي���ن المذكورين ،وتمويل بنس���بة فائدة منخفضة

حديق���ة واه���وو المائي���ة وبطاقة هداي���ا من ماجي���ك بالنيت عند

تبل���غ  3.5%متوفرة لطرازي جاكوار  XFوجاكوار  ،E-PACEإلى

ش���راء الح���د األدن���ى واسترج���اع  5دين���ار عل���ى ب���ي والي���ت عند

جانب تخفيض سخي على طراز  E-PACEبقيمة  1,300دينار.

ع�ل�اوة عل���ى ذلك هن���اك طابع���ة مجانية عل���ى أجه���زة الالبتوب،

وبهذه المناسبة ،صرح المدير العام لش���ركة الس���يارات األوروبية
جاك���وار الن���د روڤر ستيف���ن الي ،قائالً“ :يس���عدنا ج��� ًدا في شركة

جن ًب���ا إل���ى جنب م���ع خدم���ة الصيانة الس���ريعة التي ت���م إطالقها

عل���ى ط���رازات جاكوار ،وذل���ك بالتزامن مع ق���رب تطبيق ضريبة

بدع���وة العمالء الكرام للتفضل بزيارة معرضنا الكائن في منطقة

شرائك بقيمة  30دينار كحد أدنى في شهر.
ق���م بزي���ارة مح�ل�ات ش���رف دي جي ف���ي البحرين سيت���ي سنتر،

وأجه���زة الكمبيوت���ر المكتبي���ة (لينوف���و ،دي���ل ،وآس���وس) بقيم���ة
ً
ايضا هناك  0%نس���بة الفوائد على خطة القس���ط
 BD150وأكثر.

مجمع اإلنماء الرفاع ومجمع السيف المحرق لالستفادة من هذه

السيارات األوروبية جاكوار الند روﭬر إطالق عروض نهاية العام

أهمية تقديم تخفيضات وعروض تمويل جذابة على العديد من
ً
تحقيقا لتطلع���ات عمالئنا الكرام .وتأتي هذه العروض
الط���رازات
مؤخ���رًا لتعزيز خدم���ات ما بعد البيع .وعليه ،ولذا ،فإننا نتش���رف

الش���هري م���ع سيت���ي بن���ك واستان���درد جارتر ،ات���ش اس بي سي

الفرصة .العروض سارية من  8نوفمبر لغاية  21نوفمبر .2018

القيم���ة المضاف���ة المق���ررة بداي���ة الع���ام المقب���ل ،وقب���ل االرتفاع

سترة واغتنام فرص التوفير المتاحة لفترة محدودة ،القتناء أي

وكريدي ماكس ماكس واليت.

للمزيد الرجاء اتصال على ( 80008007الرقم المجاني)

ال���ذي ستش���هده األسعار بالتزام���ن مع هذه الضريب���ة .وقد ارتأينا

من روائع جاكوار والند روﭭر”.

“التنين” تطلق حملة “مدينة الموضة”

تقدي��م مجموع��ة متنوع��ة وواس��عة وذات ج��ودة عالي��ة م��ن المنتج��ات

نظم���ت مدين���ة التنين البحري���ن ،أكبر مركز تج���اري صيني للبيع بالجمل���ة والتجزئة في
مملك���ة البحري���ن ،حملة خاصة بعنوان “مدينة الموضة” لش���هري أكتوبر ونوفمبر ،حيث
ستشهد إقامة سحب ومسابقة لألزياء وذلك في الفترة بين  18أكتوبر 2018 ،ولغاية
 28نوفمبر.2018 ،
وأقيمت هذه الحمل���ة الخاصة بهدف االحتفال

به���ذه الحملة في تاريخ  29نوفمبر 2018 ،على

وتس���ليط الض���وء عل���ى الموضة داخ���ل مدينة

سيارتي���ن من “أم ج���ي زد أس” ،والتي ستكون

“الغزالي” تستكشف “السعودي للمكفوفين”

التني���ن البحري���ن ،باعتباره���ا الوجه���ة األول���ى

م���ن نصي���ب فائزي���ن محظوظي���ن .وللحص���ول

نظمت مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين زيارة استطالعية

والمفضلة للعائالت.

عل���ى فرص���ة المش���اركة ف���ي ه���ذا الس���حب م���ا

كم���ا وتفخ���ر مدين���ة التني���ن البحري���ن بتقدي���م

عل���ى الزبائ���ن إال أن يتس���وقوا بمبل���غ  20دين���ار

مجموعة متنوعة وواسع���ة وذات جودة عالية

بحرين���ي في المجمع التجاري الخاص بالمدينة

من المنتجات تشمل الديكور المنزلي ،واألثاث،

كح���د أدن���ى .وبن���اء عل���ى ذل���ك ،كل  20دين���ار

واإللكتروني���ات ،ولع���ب لألطف���ال ،والمالب���س.

بحريني أخرى يتم التس���وق به���ا داخل المجمع

وبما يتعلق باألزياء ،فهي تتميز بتنوعها لتكون

تخ���ول الزبون الحصول عل���ى تذكرة أخرى في

مالئم���ة لجمي���ع األعم���ار ل���كال الجنس���ين وتلبي

السحب ،مما يزيد من فرص الفوز.

جمي���ع األذواق .وسيق���ام الس���حب الخ���اص

وأما الحدث الرئيس���ي لهذه الحملة هو مسابقة

للمعه���د الس���عودي البحرين���ي للمكفوفي���ن ي���وم الثالث���اء الموافق
األزي���اء ،والت���ي ستش���ارك به���ا نجم���ة مواق���ع
التواصل االجتماعي خولة المراغي ،المشهورة

الشركة المشغلة لمدينة التنين البحرين باتريك

جين���ج ش���وا “ ،نح���ن متحمس���ون ج��� ًدا بإطالق

بأناقته���ا ف���ي البحري���ن ودول الخلي���ج العربي.

ه���ذه الحمل���ة التي تس���لط الضوء عل���ى التنوع

وسيتم اإلعالن عن تفاصيل المسابقة وشروط

والتميز في جودة أزياء مدينة التنين البحرين،

الح���ق على حس���اب
وق���ت
المش���اركة به���ا ف���ي
ٍ
ٍ

وكما يسعدنا التعاون مع نجمة مواقع التواصل

اإلنستغرام (@.)dragoncitybh

وقال المدير العام لشركة  Chinamexالبحرين،

االجتماع���ي خول���ة المراغ���ي ف���ي إنج���اح ه���ذه
الحملة”.

 23/10/2018لإلطالع على أقسام المعهد التالية:
وتتضم���ن

بالمناه���ج الدراسي���ة ،الصال���ة

مطبع���ة

براي���ل

أحدث مطبع���ة بالعال���م ،مختبر

الرياضي���ة للتعرف على األلعاب

الحاس���وب حي���ث ت���م اطالعهم

الرياضي���ة المناسبة لفئة الطلبة

عل���ى البرام���ج الناطق���ة ،مختبر

المكفوفي���ن ،المكتب���ة لع���رض

العل���وم لتعريفه���م بالوسائ���ل

المطبوع���ات م���ن كتب وقصص

والمجسمات التعليمية الخاصة

وبرمجيات تعليمية.
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tariq.albahar
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طرحت  Foxأول تريلر
لفيلم األنيمشن Spies
 ،in Disguiseالمقرّ ر
طرحه العام المقبل،
الفيلم يدور في إطار
أكشن ومغامرات.الفيلم
من بطولة أصوات ويل
سميث ،وكارين جيالن.
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 Bohemian Rhapsodyفي البحرين

األداء األفضـــل للفنـــان المصــــري األصــــل رامــــي مالـــك
طارق البحار

ق��� ّدم الع���رض األول م���ن فيلم  ،Bohemian Rhapsodyمن بطولة الممثل األميركي المصري األصل رامي مال���ك ،ويتناول حياة المغني البريطاني فريدي مركوري
ووسط حفاوة كبيرة مساء أمس األول في سينما  VIPالرائعة التابعة لشركة البحرين للسينما “ ”Cinecoبالواحة مول ،وبحضور خاص لمسافات البالد لمشاهدة
هذا الفيلم الذي سيدخل األوسكار هذا العام بقوة.
وف���ور دخول���ه الس���ينما العالمي���ة

الش���هير  Mr. Robotوكان���ت الم���رة

ً
بعضا من
فأن���ت بالتأكي���د قد سمع���ت

الطب���ول “روج���ر تايل���ور” ،واحدة من

Bohemian

األول���ى الت���ي يف���وز فيه���ا ممث���ل م���ن

أغانيه���م .بمبيع���ات رسمي���ة تجاوزت

أشهر الفرق الموسيقي���ة في التاريخ،

 Rhapsodyم���ن تص���در إي���رادات
ً
ً
مبلغ���ا
محقق���ا
الس���ينما األميركي���ة

أقلية عرقية بالجائ���زة المرموقة منذ

 300ملي���ون ألب���وم عل���ى مس���توى

ببساطة هذه فرقة إنجليزية تصدرت

عام .1998

العال���م ،تب���دو الفرق���ة الت���ي أسس���ها

أغانيه���ا المبيع���ات اإلنجليزي���ة لفترة

وق���دره  50ملي���ون دوالر .ويش���ارك

حت���ى ول���و ل���م تس���مع باس���م فري���دي

ميركوري في بداية الس���بيعنات رفقة

أطول من أي أحد آخر ،بما فيها فرقة

في بطولة العم���ل لوسي بوينتن وبن

مرك���وري أو باس���م  Queenم���ن قبل،

ع���ازف الجيت���ار “برايان م���اي” وقارع

“البيتلز” نفسها.

والبحريني���ة

تمك���ن

هاردي وقام بإخراجه برايان سينجر.
وإنها ليست المرة األولى التي يحقق
ً
ً
ملحوظ���ا
نجاح���ا
فيه���ا رام���ي مال���ك

اآليباد برو من “أبل” ...ذكي جدًّا
تقدم أبل أجهزة اآليباد برو هذا العام بتصميم مميز بإطارات نحيفة ج ًّدا
م���ع منف���ذ  USB Cللمرة األولى ،ورقاقة معال���ج  A12X Bionicالتي تقدم
ً
أداء أفضل في األجهزة الجديدة.
وم����ن المق����رر أن يتوف����ر جه����از

ومراكز البيع مث����ل  Best Buyو

بحج����م شاشة  11إنش مع ميزة

.Verizon

مستش����عر البصم����ة في الش����اشة

» »جهاز اآليباد برو يدعم هذا

بس����عر  799دوالرً ا ،وبحج����م

العام اتصال قلم أبل

كم����ا تتوف����ر األجه����زة الجدي����دة
ً
أيضا ل����دى بعض متاجر التجزئة

بالقلم لتنشيط تطبيق Notes

 12.9إن����ش بس����عر  999دوالرً ا،

مغناطيسيًّا ،كما يمكن النقر

على الجهاز.

ّ
بتس���لم عل���ى جائزة ايمي ع���ام 2016
ع���ن دوره ف���ي المسلس���ل التلفزيوني

جهد كبير
» »يروي رامي مالك الجهد
الكبير الذي بذله ليؤدي
دور المغني البريطاني
الراحل فريدي مركوري
ويقول “كنت أعي أنه ال
علي تقليده تمامً ا،
ّ
ينبغي
فهناك فريدي مركوري
واحد ،لكن كنت أريد أن
أفهم هذه الحركات ألنها
تدل على ما في الداخل”.
ّ

جديد أنغام

بوشوشة تصور “دوالر”

بولند تتراجع

جددت الفنانة المصرية أنغام تعاونها مع الش��اعر أمير طعيمة

تس��تكمل الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة تصوير مشاهد دورها

تراجع��ت اإلعالمية حليمة بولند ع��ن تقديم نصائح للمرأة حول

أغني��ة “فاكر زمان” باختيارها أغنية “أن��ادي عليك بإيه” التي

ومقدم البرامج عادل كرم .مسلسل “دوالر” ينتظر أن يعرض

تن��وي تقديمه مع الدكتورة فوزية دري��ع عبر موقع التواصل

والملح��ن إيهاب عبدالواح��د ،للمرة الثانية عل��ى التوالي بعد
لم تحدد بعد إن كانت س��تطرحها منف��ردة أو تنتظر ضمها
إلى ألبومها المقبل الذي تعمل عليه في الوقت الحالي.

يش��ار إلى أن الفنانة أنغام ستعود لمزاولة نشاطها الفني في

الفت��رة المقبل��ة بعد فترة الح��داد التي قررتها عق��ب وفاة أختها
غنوة محمد سليمان.

كيفية التعامل مع الرجل بعن��وان “علم الرجال” ،الذي كانت

في المسلس��ل اللبنان��ي “دوالر” ال��ذي يجمعها م��ع الفنان

االجتماعي ”سناب شات”.

في شهر يناير المقبل على بعض الفضائيات.

وأعلن��ت األم��ر دريع ،الت��ي كتب��ت لمتابعيها ف��ي التواصل

وتجسد بوشوشة شخصية موظفة بنك تلتقى أحدى العمالء
ّ

االجتماع��ي“ :متابعين��ي األحباء .بكل أس��ف ق��ررت اإلعالمية

ليغي��ر من حياتها .يذكر أن أمل بوشوش��ة ش��اركت في الفترة

األخيرة في المسلس��ل المصري “أبو عم��ر المصري” ،الذي عُ رض

في دراما رمضان الماضي ،من تأليف مريم نعوم ،إخراج أحمد خالد موسى.

حليمة بولند االعتذار عن المشاركة في دورة (علم الرجال) ،لظروف

تخص قرار إعادة ترتيب حياتها ومشروع العودة لوالد بناتها الله يحفظهم.
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1891

1952
استقالة السكرتير العام لمنظمة األمم المتحدة تريغفي لي.

1975
ياسر عرفات يلقي كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة.

المخترع األميركي
جرانفيل تي
وودز يحصل

1483
والدة مارتن لوثر ،الهوتي ألماني وملهم الكنيسة البروتستانتية.

على براءة
اختراع
القطار الكهربائي

1919
والدة ميخائيل تيموفيفيتش كالشنكوف ،مخترع روسي شهير.

الذي ظهر للمرة األولى
في تاريخ البشرية.

1982
وفاة بريجينيف ،سكرتير الحزب الشيوعي السوفييتي ورئيس مجلس السوفييت األعلى.

الميزان

الحمل
اهتم بالتفاصيل ،فهي سر النجاح.

الثور

ال تكثر من الحلويات والدهون.

العقرب
مارس هوايتك المفضلة ،وهي الرسم.

اترك عادة التدخين ،فهي مضرة.

القوس

الجوزاء
اخرج في نزهة برية آخر األسبوع.

السرطان

الحلم يبدأ بخطوة واحدة ،تذكر.

الجدي

التزم بتسليم المشروع ،وال تتأخر.

األسد

ال تشغل بالك بالمستقبل والغد.

الدلو
ليس هناك أثمن من العائلة واألبناء.

العذراء

أنت في حاجة إلى زيارة طيب األسنان.

الحوت
الهدوء مناسب لك هذه األيام.

الحمية بتهور مضرة بالصحة.

tariq_albahhar
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الشاب الخليجي يعتبر الدين رك ًنا أساس ًّيا من هويته
ّ
توصل إليها استطالعها السنوي
كش���فت “أصداء بي س���ي دبليو” النقاب عن أحدث النتائج التي
لرأي الش���باب العربي ،وذلك خالل فعالية خاصة لجمعية الصداقة العربية األلمانية اس���تضافها
س���فير دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة إل���ى ألماني���ا عل���ي عب���د هللا األحمد ف���ي مقر الس���فارة
اإلماراتية في برلين .واستعرض االستطالع مجموعة من النتائج المهمة ،كان أبرزها أن الشباب
أساس���يا من هويتهم ،لكنه���م يعتقدون أنه يلعب اليوم دورًا أكبر مما
الع���رب يعتبرون الدين رك ًنا
ًّ
ينبغي في منطقة الشرق األوسط.

وكشفت نتائج االستطالع الجديدة أن الشباب

دبلي���و” ف���ي منطق���ة الش���رق األوس���ط“ :أظهرت

ف���ي بل���دان الخليج العرب���ي يميلون إل���ى اعتبار

نتائ���ج استط�ل�اع رأي الش���باب العرب���ي تقدي���رًا

أساسيا من هويتهم ،حيث اتفق 89
الدي���ن ركنًا
ًّ

ً
واضحا أللمانيا بين صفوف الش���باب العربي ،إذ

 %م���ع مقول���ة “ديني ركن أساس���ي من هويتي”

كان���ت الدول���ة األوروبي���ة الوحيدة ضم���ن قائمة

مقارن���ة مع  % 74من نظرائه���م في بلدان شرق

البل���دان الخمس���ة الت���ي يفضل���ون العي���ش فيها
ّ
ولعل
ويرغبون من بلدانهم الس���ير على خطاها.

وفلس���طين .وم���ن جه���ة أخ���رى ،وف���ي ض���وء

النتيج���ة األكث���ر إثارة للتس���اؤل بي���ن نتائج هذا

األهمي���ة التي يحظى به���ا الدين في نظرهم ،قد

العام تتمثل في انطباعات الش���باب العرب تجاه

يك���ون م���ن المفاج���ئ أن ثلثي الش���باب ()% 68

أساسيا من
الدي���ن ،حيث اعتبره غالبيته���م ركنًا
ًّ
هويته���م ،لكن المثير لالهتمام أن معظمهم ً
أيضا

مقول���ة “يلع���ب الدي���ن دورًا أكبر مم���ا ينبغي في

يعتق���دون أن���ه يلع���ب دورًا أكبر مم���ا ينبغي في

منطقة الشرق األوسط” ،مقارنة مع  % 56فقط

رؤية المنطقة لنفسها”.

المتوس���ط الت���ي تض���م األردن ولبن���ان والع���راق

ف���ي دول مجلس التعاون الخليجي يتفقون مع
» »فازت النجمة أريانا غراندي بلقب “امرأة العام” ،وفقً ا لالستفتاء
الذي أجرته مجلة  .Peopleوحصلت أريانا غراندي على أعلى نسبة
تصويت من الجمهور بين كل النجمات العالمية الالتي أوردت المجلة
أسماءهن في االستفتاء .من جانبها ،شكرت أريانا المجلة على اللقب
وكتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”“ :شكرًا لهذا الشرف”.

في بلدان شرق المتوسط.

وف���ي حي���ن أظهر االستط�ل�اع أن اإلمارات هي

وأثن���اء استعراض���ه للنتائ���ج ف���ي الحف���ل الذي

البلد الذي يفضل غالبية الش���باب العرب العيش
في���ه ويرغب���ون من بلدانه���م االقتداء ب���هّ ،
حلت

سوني���ل ج���ون المؤس���س والرئي���س التنفي���ذي

ألماني���ا ف���ي المرتب���ة الخامس���ة ف���ي اإلجاب���ات

لشركة “أصداء بي سي دبليو” ورئيس “بي سي

عل���ى الس���ؤالين ،لتكون بذلك الدول���ة األوروبية

استضافت���ه سف���ارة اإلم���ارات ف���ي برلي���ن ،قال

الوحي���دة ضم���ن البل���دان الخمس���ة المفضل���ة.

 .)%وعلى صعيد الش���باب العرب الذين يرغبون

وتتضم���ن البل���دان الثالث���ة الت���ي سجل���ت فيه���ا

م���ن بلدانهم االقتداء بألماني���ا ،جاءت اإلجابات

ألماني���ا أعل���ى النق���اط كدول���ة منش���ودة للعيش:

بالنس���ب التالية :األراضي الفلس���طينية ()% 35؛

المغ���رب ()% 23؛ األردن ()% 22؛ البحري���ن (21

األردن ()% 19؛ البحرين (.)% 18

“نــوح العيــن” تختتــم ليــالــي أوال
لــوحــة مســرحيــة جميلــة ورائـعــة
أسامة الماجد
اختتمت يوم الخميس الماضي “ليالي أوال المس���رحية” وذلك بعرض مسرحية “نوح
العي���ن” م���ن تألي���ف الكات���ب جمال الصق���ر وإخراج أن���ور أحمد وتمثي���ل كل من أحمد
مب���ارك وحس���ن عب���د الرحيم وعبدهللا ولي���د ،ويعقوب الق���وز وياس���ين قازاني ومنى
فيروز ،وحمد عتيق ومحمد سعد وعبدهللا سويد .تناولت المسرحية في لوحة جميلة
ورائعة صاغها المؤلف الصقر بقيادة المخرج انور احمد حياة “السقاي ،والعين”.
وأهمي���ة ه���ذا الرج���ل البس���يط ال���ذي

لم نعهده في المسرح ،وق ّ
دم لنا المفهوم

إذا غ���اب يومً ���ا م���ا تتعط���ل الحي���اة في

الحقيق���ي للفن الدرامي المس���رحي ،وال

الفرج���ان ،وكذل���ك وق���وع بن���ت التاج���ر

ننسى أن هناك قوة دفع دائمة ومستمرة

“من���ى في���روز ف���ي دور نيم���ة” ف���ي حب

متمثل���ة ف���ي كات���ب النص الفن���ان جمال

وغرام هذا الس���قاي البسيط الشهم الذي

الصق���ر ال���ذي عوّ دن���ا عل���ى مش���اهدة

أب���دع في تقمص���ه الفنان القدي���ر “أحمد

المس���رح من زاوية إبداعية كاملة وكأنه

مبارك”.

شاعر ينظم الشعر.

ال أبال���غ وإنم���ا أرى أن قف���زة أن���ور أحمد

أم���ا الفن���ان أحم���د مب���ارك فق���د أعطان���ا

ف���ي إخراج هذا العم���ل كانت قفزة ليس

معان���ي ودالالت ف���ي اإلب���داع وأقن���ع

لها مثي���ل ،حيث استطاع أن يش���ير إلى

المشاهد بالفعل أن الزمن هاجمه وخانه

الصراع بين الشخصيات بأسلوب جديد

حظه ،إلى جانب حكمة األب وصبره..

حضور جماهيري
» »شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا منذ العرض األول
“لحن التماثيل” من تأليف أحمد العبيدي وإخراج طاهر
محسن وتمثيل خليفة العريفي وحسن العصفور وحمد عتيق
وحسين العصفور ونورة عيد وعلي الفردان بتاريخ  1نوفمبر،
ثم العرض الثاني “بال غطاء” من تأليف الكاتبة الكويتية تغريد
الداوود وإخراج عادل شمس وتمثيل محمد بهلول وفوز
الشرقاوي وسيد محمد العلوي وحسين الجمري ونجمة
بوعالي ومحمد السعدون وفوز جناحي ،علمً ا بأن المصور
الفوتغرافي للمهرجان يوسف سلطان.

“بيت السرد” يعلن مسابقة “القصة” الـمـاجـد يجيــد كــل األدوار
دعــوة الـمـوهـوبـين الـسعـودييـن إلـى المشـاركـة

أعلن بيت السرد في جمعية الثقافة والفنون بالدمام عن بدء استعداداته لمهرجان القصة القصيرة في دورته الثانية ،التي
ستستمر  3أيام من  12فبراير  2019إلى  14الذي يوافق يوم القصة القصيرة العالمي.
ويأت����ي تنظي����م ال����دورة الثاني����ة

الموهوبي����ن الس����عوديين في مجال

لمهرج����ان بي����ت الس����رد للقص����ة

القص����ة القصي����رة والذي����ن تت����راوح

القصي����رة تأكي����دأ ألهمية ه����ذا الفن

أعماره����م بي����ن  16و 30عام����ا إل����ى

وأث����ره ف����ي األدب الس����عودي ،وذلك

المش����اركة ف����ي مس����ابقة المهرج����ان

عب����ر تش����جيع وإب����راز الموهوبي����ن

بتقدي����م  3نص����وص باللغ����ة العربية

وربطه����م بجي����ل ال����رواد م����ن خالل

الفصيحة في مدة أقصاها  31يناير

تكريمه����م والوف����اء لم����ا قدم����وه في

المقبل.

محرر مسافات
يش���ارك الفنان حس���ن الماجد في مسرحية “البقش���ة” من تأليف الكاتب اإلماراتي
إس���ماعيل عب���دهللا وإخ���راج الفنان عبدهللا مل���ك ،ومن إنتاج مس���رح جلجامش،
وسيعرض العمل بتاريخ  20نوفمبر على خشبة صالة البحرين الثقافية.

مجال القصة القصيرة.

وحرصا من بيت السرد على التنوع

وستتميز دورة المهرجان لهذا العام

واالستف����ادة من دمج الفنون إلثراء

بدم����ج الفن����ون البصري����ة والفني����ة

المنت����ج اإلبداعي ف����ي المملكة ،فإن

بالقص����ة المحلية ،وإظه����ار ما يتمتع

المهرج����ان يدع����و صن����اع األف��ل�ام

المهرج����ان .وح����دد بي����ت الس����رد 31

به هذا الفن من قدرة على التواصل

السعوديين للمشاركة في المهرجان

يناي����ر  2019آخ����ر موع����د الستقبال

م����ع المج����االت اإلبداعي����ة األخ����رى.

بع����رض

المس����توحاة

األفالم ،وستكون األفضلية لألفالم

وتضم����ن إعالن بي����ت الس����رد دعوة

م����ن قص����ص قصي����رة محلي����ة ف����ي

أفالمه����م

ج��ـ��ـ��دارة وت��ـ��أق��ل��ـ��ـ��م وأص��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ـ��ة فــنـيــة

التي لم يسبق لها أن عرضت.

ويش���ارك الماج���د ف���ي المس���رحية كل

“عل���ى موتها أغن���ي” للمخرج علي العلي

من الفن���ان أحمد مجل���ي والفنان عقيل

قب���ل سن���وات ،إذ تقم���ص دور المدم���ن

الماجد والفنان حجم الخجم وآخرون.

والقات���ل وأيض���ا ق���دم أدوارا مختلف���ة

وسي���ؤدي الماج���د ف���ي المس���رحية دور

في الكثير من المسلس�ل�ات التي قدمها

“خمي���ش المح���ش” سائ���ق التاكس���ي

تلفزيون البحرين.

الرجل الطيب الذي يس���عى لفعل الخير

وما يميز الماجد مقدرته على التأقلم مع

لمجموع���ة من الن���اس ،ولكن مع األسف

كل األدوار الت���ي تس���ند إلي���ه مهما كانت

ينقلب ذلك الخير إلى شر.

صعب���ة ،وه���ذا يؤك���د جدارت���ه وأصالت���ه

حس���ن الماجد فنان شاب أبدع في عدد

الفني���ة ،وكل م���ا يحت���اج ل���ه ه���ذا الفنان

م���ن األدوار الت���ي مازال���ت عالق���ة ف���ي

الش���باب هو المزيد من الفرص؛ ألنه بحق

أذهان المش���اهد مثل دوره في مسلسل

ممثل منفرد في األداء الراقي والصعب.

حسن الماجد

اجادة كل االدوار

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
ayman.hamam
@albiladpress.com
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مهاجرون من هندوراس ،ضمن قافلة المهاجرين
والالجئين ،متوجهون من المكسيك إلى حدود
الواليات المتحدة األميركية.

فنانة تنال وساما ملكيا بدرجة ضابط
كش���فت المطرب���ة المغربية دنيا بطمة عن حصولها على وس���ام ملكي،
بدرج���ة ضاب���ط من طرف الملك محمد الس���ادس ،في ذكرى المس���يرة
الخضراء.
وأشارت بطمة إلى أن السبب في نيلها للوسام هو بفضل أغنية “المغرب
مغربنا” ،التي وجهتها إلى وطنها المغرب وتراثه وحضارته.
وشاركت دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” منشورا،
ج���اء في���ه “في مث���ل هذا الي���وم وباالحتف���ال بمس���يرتنا الخض���راء ،هذه
األغنية كانت س���ببا في توش���يحي بوس���ام من درجة ضابط من صاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ورعاه وأشكر كل من عمل على
نجاح هذا العمل” .وكانت دنيا بطمة أثارت جدال ،في شهر أكتوبر ،بسبب
التصريحات التي أدلت بها لقناة “ ”ATVالكويتية.
» »اعترفت بطمة أنها تحب الفن ،وفي نفس الوقت أنه “حرام” ،وأن
ما تقوم به اآلن خطأ ،وسيأتي يوم وتقوم بتصحيحه .وأضافت أن
“الناس يفعلون أشياء محرمة .ليس فقط الفن هو الحرام ،فحين
تتكلم عن أخيك وتأكل لحمه ،فهذا أيضا حرام”.

 3كـويكبـات خطــرة تهــدد األرض

انتحرا حتى يبقيا معا “إلى األبد”
أقدم زوجان بريطانيان على االنتحار ،بعد أن احتضن كل منهما اآلخر ،وذلك قبل

تشهد األرض ،اليوم السبت ،اقتراب  3كويكبات ضخمة يصل قياس أكبرها لنحو  30مترا .وفي الواقع ،كشفت وكالة ناسا

أن يلقيا نفسيهما أمام قطار مسرع ،حتى يبقيا مع بعض “إلى األبد”.

عن مرور  10صخور فضائية “بالقرب من األرض” خالل شهر نوفمبر وحده ،إذ أوضحت أنه “مع دوران هذه األجسام حول
الشمس ،يمكن أن تقترب الصخور (القريبة) من األرض بشكل أكبر في بعض األحيان”.

وكان���ت ميليس���ا وود ( 27عام���ا) وش���ريكها

مقاطعة يوركش���اير ،الزوجين وهم يعانقان

كريس���توفر لينل���ي ( 34عام���ا) ق���د واجه���ا

بعضهم���ا ،قب���ل لحظ���ات م���ن قفزهم���ا نح���و

ولك���ن المثي���ر لالهتم���ام ،ه���و حقيقة م���رور  3كويكب���ات قرب

صعوب���ات جم���ة ف���ي حياتهم���ا عق���ب ع���دم

القطار المسرع ،ليقليا مصرعهما في الحال.

قدرتهما على ترك إدمان الهيرويين وفقدان

ول���دى فح���ص جثتيهما ،تأك���د المختصون

األرض اليوم السبت ،في الفترة بين الساعة  2و 7مساء.
وم���ن المتوقع أن يقترب “أقرب الكويكبات” بمعدل 0.00255
وح���دة فلكية من األرض ،على بعد  209000ميل (336352.9
كم).
ويس���جل الكويك���ب األول “ ”VS1 2018م���روره بالق���رب م���ن

عملهم���ا وطردهم���ا م���ن منزلهم���ا .وبحس���ب

م���ن أن الزوجين كان���ا مدمنين على تعاطي

صحيف���ة “ديل���ي مي���ل” أظه���رت كامي���رات

المخدرات ،حيث تم اكتش���اف نس���بة عالية

المراقب���ة ف���ي محط���ة دونكاس���تر بجن���وب

من الهرويين في دمهما.

كوكبنا في الس���اعة  2:03بعد الظهر ،إذ يعتقد أن طوله يصل

“نهر في السماء” ...ويستمطر بأي مكان

ويعتب���ر ه���ذا الكويك���ب األس���رع بي���ن الكويكب���ات الثالثة ،إذ

الصين ال تتوقف عن العمل ،والعلماء يبحثون في كل شيء تقريبا ،لكن المشروع الطموح

إل���ى  28مترا ،وس���يحلق على مس���افة ملي���ون و 300ألف كم،
التي تعتبر قريبة إلى حد بعيد من الناحية الفلكية.
يتحرك بس���رعة  10.61كم في الثانية ،بالنسبة لسرعة األرض
بحد ذاتها.

وأخي���را ،من المتوقع أن يس���جل كويك���ب “ ”VX1 2018أقرب

ويسجل الكويكب الثاني “( ”VR1 2018طوله  30مترا) مروره

تحليق حول األرض في تمام الس���اعة  6:26مس���اء ،على بعد

قرب األرض ،بعد  16دقيقة فقط في تمام الس���اعة  2:19بعد

نح���و  336352كم ،ويتحرك بس���رعة بطيئة تبلغ  6.06كم في

الظهر.

الثانية بالنسبة لألرض.

وتتوق���ع ناس���ا أن يحل���ق ه���ذا الكويكب قرب األرض بس���رعة

» »من الصعب رؤية الكويكبات بواسطة التلسكوب؛ ألنها
غالبا ما تكون صغيرة جدا وخافتة ،بمستويات مختلفة
من االنعكاس.

أبطأ نسبيا تبلغ  9.28كم في الثانية ،على مسافة  3.15مليون
ميل (نحو  4ماليين كم).

أم تستمـع

لنبضـات قلـب

ابنهـا الميـت

تمكنت أم بلغارية من االستماع أخيرا
إل���ى نبض���ات قل���ب ابنها ،ال���ذي توفي
قب���ل نحو ع���ام ،على إثر فش���ل عملية
جراحية أجريت له في إسطنبول.
وذكرت صحيفة “حرييت” التركية ،أن
والدي الشاب المتوفى ،إيليا زيلكوف،

“رقم خيالي” لكرسي ورسالة هوكينغ
بي���ع كرس���ي متح���رك اس���تخدمه س���يتفين هوكين���غ مقاب���ل نح���و  300أل���ف جني���ه
إسترليني ( 393ألف دوالر) ،بينما بيعت نسخة من رسالة الدكتوراه الخاصة بعالم
الفيزي���اء الراح���ل مقابل  585ألف جنيه إس���ترليني ( 767أل���ف دوالر) في مزاد عبر
اإلنترنت بلندن.
وم���ن المق���رر توجي���ه مبلغ بيع الكرس���ي

الخاص���ة بهوكين���غ ،والت���ي أعده���ا العام

لصال���ح مؤسس���ة س���تيفن هوكين���غ

 1965ع���ن أصل الك���ون مقابل 584750

وجمعية األمراض العصبية الحركية.

جنيها إس���ترلينيا ،بزيادة قدرها  3مرات

وبيع���ت نس���خة م���ن رس���الة الدكت���وراه

عن تقديرات ما قبل البيع ،في المزاد.

األخير الذي كشفت عنه في معرض الصين الدولي للطيران هو األغرب حتى اآلن.
وكش����فت الصي����ن عن مش����روعها “تيانهي”

 4س����نوات ،حيث ينوون نقل األمطار إلى

وترجمت����ه إل����ى العربي����ة “نه����ر الس����ماء”،

المناط����ق ،الت����ي تعان����ي الجفاف ،بحس����ب

ويتمث����ل ف����ي نقل الغي����وم من م����كان إلى

م����ا ذك����رت صحيف����ة “مي����رور” البريطانية.

آخ����ر ،من المناط����ق الماطرة إل����ى المناطق

وأف����ادت تقاري����ر صحفي����ة صيني����ة أن 6

الجاف����ة على س����بيل المثال ،واس����تمطاره

أقم����ار اصطناعي����ة س����تعمل على تش����كيل

إل����ى حي����ث تري����د .ويأمل المس����ؤولون أن

مم����ر ج����وي تنتق����ل الغي����وم عب����ره م����ن أي

يصب����ح هذا المش����روع حقيق����ة قائمة بعد

مكان إلى المكان المنشود.

البريطانيين لوس���ي وري���س ،واللذين
ق���ررا إضف���اء الطاب���ع العس���كري على
الع���رس .وق���رر العري���س ري���س،
والذي س���بق ل���ه الخدمة ف���ي الجيش
البريطان���ي أن ت���زف عروس���ه لوس���ي
عل���ى متن دبابة ،وذل���ك تخليدا لليوم
ال���ذي قابل فيه ش���ريكة حيات���ه بينما
كان���ا ف���ي الخدم���ة ،وف���ق م���ا نقل���ت
صحيفة “صن” البريطانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن ريس
قول���ه “تقابلنا ف���ي الجيش ،وأردت أن
أعي���د الذكري���ات بطريق���ة مبتك���رة.
وددت أن تأت���ي لوس���ي إلى الكنيس���ة
على متن دبابة”.
» »اضطرت العروس إلى اختيار ثوب
بسيط يسهل عليها الحركة أثناء
ركوب الدبابة والنزول منها.

خالله���ا بقربه لتعتني ب���ه ،دون كلل أو
ملل ،طوال  12عاما ،ليال ونهارا.
وذك���رت صحيف���ة ذا مي���رور أن وان���غ
ش���وباو ،البال���غ م���ن العم���ر  36عام���ا ـ

العم���ر  27عام���ا ،ت���م نقل قل���ب ابنهما
إلي���ه .والتق���ت بالمينا زيكوف���ا ،والدة

مينين���غ ،الت���ي كان���ت تبل���غ م���ن العمر

إيليا ،م���ع هوكان أوك في إس���طنبول،

آن���ذاك  63عاما ،جمي���ع نفقات عالجه

ووضعت س���ماعة الطبي���ب على قلب

على عاتقها؛ ألن زوجها كان قد توفي

أوك لالس���تماع إلى نبضات قلب ابنها،

قب���ل ذل���ك بس���نوات .وقال���ت المس���نة

ف���ي مش���هد جعله���ا تدخل ف���ي موجة

الت���ي تبل���غ  75عاما “لقد جف لس���اني

بكاء.

وحلق���ي ،كن���ت أش���رب الم���اء فقط”..

التبرع بجميع أعضائه.

تقليدية ،وهو ما حدث مع العروس���ين

 12س���نة ف���ي غيبوب���ة ،ظل���ت والدته

ش���ابا تركي���ا ف���ي إس���طنبول يبل���غ من

إلى أن توفي إيليا ،وقرر والده

العال���م بتنظي���م حف�ل�ات زف���اف غي���ر

أمضى المريض الصيني وانغ ش���وباو،

ف���ي غيبوب���ة .وأخ���ذت والدت���ه ،ويي

وخالل تلك المدة خسرت وزنها.
» »عندما فتح وانغ شوباو عينيه

وابتسم لوالدته ،أحست المسنة

توفي هوكينغ في مارس الماضي عن  76عاما بعدما قال األطباء إنه لن يعيش إال لسنوات
معدودات بعد تشخيص إصابته بمرض العصبون الحركي عندما كان عمره  22عاما.

يتفن���ن كثي���ر م���ن العرس���ان ح���ول

عـامـا

أصي���ب عل���ى إثره بش���لل ت���ام ودخل

 7أشهر بانتظار من يتبرع له بقلب،

دبـابـة

صـحـوة ابنهـا 12

البالغ من العمر  26عاما ،زارا قبل أيام

» »وكان الشاب التركي أوك في وحدة

عـلـى مـتـن

انـتـظـرت

تع���رض لح���ادث ف���ي الع���ام ،2006

العناية المركزة في المستشفى لمدة

عـروس ُتـزف

بسعادة غامرة رفعتها إلى

“السماء السابعة”.

لم تكن نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم كاردشيان تتوقع أن ألسنة اللهب
التي كانت تصورها من السماء قد امتدت قريبا من منزلها ،ليل الخميس .ونشرت
كاردشيان ( 38عاما) ،مقاطع فيديو على حسابها الموثق في إنستغرام ،التقطتها من
طائرتها أثناء الهبوط في مدينة كاالباساس بوالية كاليفورنيا حيث تعيش ،وتظهر
الحرائق المستعرة في الغابات المحيطة بالمدينة.

