سمو رئيس الوزراء :إجراءات لتحديد استمرار الدراسة عند األمطار
المنامة  -بنا:

رأس رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة الجلس���ة

مبادرات
ملكية لتعزيز
التعايش
السلمي
وتكريس
الحوار بين
األديان

االعتيادي���ة األس���بوعية للمجل���س ،وذلك بقصر
القضيبية صباح أمس.
أش���اد صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء
بجه���ود ومب���ادرات عاه���ل الب�ل�اد ف���ي تعزي���ز
التعايش السلمي وتكريس الحوار بين األديان.
الى ذلك أمر س���موه باتخ���اذ اإلجراءات إلمكان
االس���تمرار في الدراس���ة من عدم���ه عند هطول
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سمو ولي العهد
يتلقى شكر
المستشارة األلمانية
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جاللة الملك يتلقى شكر الرئيس القبرصي
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المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

تلق���ى

تلقى ول���ي ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د األع��ل��ى

ال��ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء
ص��اح��ب ال��س��م��و الملكي األم��ي��ر سلمان

بن حمد آل خليفة ،برقية شكر جوابية
وذلك ردا على برقية سموه المهنئة لها

بمناسبة ذكرى يوم الوحدة األلمانية.

وع ّبرت المستشارة األلمانية في البرقية

عن صادق شكرها وتقديرها لسمو ولي

خليف���ة برقي���ة ش���كر جوابي���ة م���ن

برقي���ة جاللت���ه المهنئ���ة له بمناس���بة

لجاللة الملك على مش���اعره األخوية

من التقدم واالزدهار.

المنامة  -بنا

العهد على م��ش��اع��ره الطيبة الكريمة،
ً
متمنية لسموه واف��ر الصحة والسعادة
الرقي والتطور.

الجالل���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى آل

اناستاس���يادس ،وذل���ك ر ًدا عل���ى

أعرب فيها عن صادق شكره وتقديره

والس���عادة ولمملك���ة البحرين المزيد

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر أمير الكويت

من المستشارة األلمانية أنجيال ميركل؛

ول��ش��ع��ب م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��م��زي��د من

عاه���ل

الب�ل�اد

صاح���ب

رئي���س جمهوري���ة قب���رص نيك���وس

ذكرى استقالل بالده.

متمنيا لجاللته دوام الصحة
النبيلة،
ً

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو

صاح���ب الس���مو الش���يخ صب���اح
ً
ردا
األحم���د الجاب���ر الصب���اح ،وذلك

س���لمان محم���د س���لمان الحم���ود

آل خليفة ،برقية ش���كر جوابية من

عل���ى برقي���ة التعزي���ة والمواس���اة

السلمان الصباح.

أخيه أمي���ر دولة الكويت الش���قيقة

الت���ي بعث بها س���موه إليه في وفاة

أعرب سموه فيها عن خالص شكره

الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان

الثالثاء
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المغف���ور له بإذن هللا تعالى الش���يخ

وتقديره لس���مو رئيس الوزراء على
مش���اعر س���موه األخوي���ة الصادقة،
ً
متمني���ا لس���موه موف���ور الصح���ة
والسعادة.

جاللة الملك يشهد عرضا جويا للطائرة األميركية F35

التع��اون البحرين��ي األميرك��ي أصب��ح أكث��ر أهمي��ة في الظ��روف الت��ي تش��هدها المنطقة

جاللة العاهل لدى زيارته قاعدة عيسى الجوية
المنامة  -بنا

تفض���ل عاه���ل الب�ل�اد القائد األعل���ى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة بزيارة قاعدة عيس���ى الجوية .فلدى وص���ول جاللته كان في
االس���تقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،ووزير ش���ؤون الدفاع الفريق الركن يوسف بن أحمد
الجالهمة ،ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي ،وقائد س�ل�اح الجو الملكي البحريني ،والمالزم ثاني طيار الش���يخة عائش���ة
بنت راشد آل خليفة وعدد من كبار الضباط.
وق���د راف���ق جاللت���ه خ�ل�ال الزي���ارة الممث���ل

تع���د من أفضل وأحدث الطائ���رات المقاتلة في

ً
مؤك���دا جاللته نجاح هذا التع���اون الذي أصبح

الش���خصي لصاحب الجاللة الملك سمو الشيخ

العالم ،كما شاهد عرضا جويا للطائرة.

عب���دهللا بن حم���د آل خليفة ،وقد أعرب جاللته

وقد أعرب جاللته عن ش���كره للسفير األميركي

ع���ن تقدي���ره لم���ا يق���وم به رج���ال س�ل�اح الجو

وتقدي���ره لقائ���د الق���وات البحري���ة األميركي���ة

أكث���ر أهمية ف���ي هذه الظ���روف التي تش���هدها
ً
معربا جاللته عن اعت���زازه بالعالقات
المنطق���ة،

الملك���ي البحرين���ي البواس���ل م���ن جه���ود كبيرة
ً
دفاعا عن الوطن وأمن المنطقة.
ومثمرة

بالقيادة المركزية قائد األسطول الخامس ،على

وخ�ل�ال الزي���ارة ع���رض قائ���د الق���وات البحرية

ه���ذه الدع���وة الكريمة لإلط�ل�اع عل���ى الطائرة،
ً
مش���يدا بم���ا تتميز ب���ه م���ن إمكاني���ات متطورة

األميركي���ة بالقي���ادة المركزي���ة ،قائد األس���طول

تعكس م���ا توصلت إليه التكنولوجيا األميركية
ً
مثمنا جاللته التعاون
من تطور ومستوى رفيع.

جاللت���ه الطائ���رة المقاتل���ة األمريكي���ة F35

التاريخ���ي االس���تراتيجي ال���ذي يجم���ع البلدين

بحض���ور س���فير الوالي���ات المتح���دة األميركية

الصديقين منذ عقود طويلة ويتطور باستمرار

ل���دى المملك���ة جاس���تن س���يبيريل ،والملح���ق

كش���ركاء في ضمان أمن الخلي���ج وأداء العديد

العس���كري األميركي العقي���د ديفيد ولين .حيث

م���ن الواجبات والمهام المش���تركة من أجل أمن

استمع جاللته إلى شرح حول ما تتميز به هذه

المنطق���ة ومكافح���ة اإلره���اب وحماي���ة ط���رق

الطائ���رة من إمكانيات عالي���ة ومتطورة ،والتي

المالحة والتجارة العالمية.

الخام���س األدمي���رال س���كوت س���تيرني ،عل���ى

سمو رئيس الوزراء يتلقى

شكر المستشارة األلمانية
المنامة  -بنا

تلقى رئي���س الوزراء صاحب الس���مو

وأعرب���ت المستش���ارة األلماني���ة فيها

الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان

ع���ن خالص ش���كرها وتقديرها لس���مو

ال خليف���ة ،برقي���ة ش���كر جوابي���ة من

رئيس الوزراء ،على مش���اعره الطيبة

المستش���ارة األلماني���ة أنجيال ميركل،

النبيلة ،متمنية لسموه موفور الصحة

وذلك ر ًدا على برقية سموه المهنئة لها

والس���عادة ولش���عب مملك���ة البحري���ن

بمناسبة ذكرى يوم الوحدة األلمانية.

المزيد من التقدم واالزدهار.

 ...وسموه يتلقى شكر رئيس
الوزراء وزير الدفاع األردني
المنامة  -بنا

تلق���ى رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو

ف���ي ضحاي���ا الس���يول الت���ي تعرضت

الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل

له���ا المملكة األردنية ،أع���رب فيها عن

خليفة برقية ش���كر جوابية من رئيس

خالص ش���كره وتقديره لس���مو رئيس

الوزراء وزير الدفاع بالمملكة األردنية

الوزراء ،على مش���اعر س���موه األخوية
ً
داعي���ا هللا تعال���ى أن يديم
الصادق���ة،

الهاش���مية الش���قيقة عمر الرزاز ،وذلك
ً
ردا عل���ى برقي���ة س���موه المعزي���ة ل���ه

على سموه موفور الصحة والسعادة.

الوثيق���ة الت���ي ترب���ط البلدي���ن والش���عبين
الصديقي���ن ف���ي المج���االت كاف���ة واهتم���ام
مملكة البحرين والوالي���ات المتحدة األميركية
بتطوير هذه العالقات المتميزة كبلدين حلفين
ً
ش���اكرا جاللت���ه قائ���د األس���طول
وصديقي���ن،
الخامس وكافة منتسبيه.
وفي الختام صافح جاللته ضباط س�ل�اح الجو
الملك���ي البحريني وضباط األس���طول الخامس
األميركي ،معربا عن تقديره لهم جميعا على ما
ً
متمنيا للجميع اس���تمرار
ش���اهده خالل الزيارة،
التوفيق والنجاح.

الشيخة عائشة بنت راشد تتقلد جناح الطيران
المنامة  -بنا

في انجاز جديد غير مس ��بوق للمرأة البحرينية ،تقلدت المالزم طيار الش ��يخة عائش ��ة بنت راش ��د آل خليفة
جناح الطيران ،وذلك بعد اجتيازها بنجاح البرنامج الدراس ��ي والعملي ،في الدورة التأسيس ��ية على طائرة
الهوك الحربية المتطورة ،والتي عقدت بجناح التدريب بسالح الجو الملكي البحريني.
وت ��م ذلك خالل احتف ��ال اقيم أم ��س تحت رعاية

والطي ��ران العمل ��ي .م ��ن جانبه ��ا ،عب ��رت الم�ل�ازم

قائد س�ل�اح الج ��و الملك ��ي البحريني الل ��واء الركن

طي ��ار الش ��يخة عائش ��ة بن ��ت راش ��د آل خليفة عن

طي ��ار الش ��يخ حمد بن عب ��دهللا آل خليف ��ة .وبهذه

س ��عادتها باجتياز ال ��دورة التأسيس ��ية على طائرة

المناس ��بة ،هنأ الل ��واء الركن طيار الش ��يخ حمد بن

اله ��وك الحربية المتطورة ،وتقلدها جناح الطيران،

عب ��دهللا آل خليفة ،المالزم طيار الش ��يخة عائش ��ة

معرب ��ة ع ��ن فخره ��ا واعتزازها بنيل ش ��رف خدمة

بن ��ت راش ��د آل خليف ��ة بمناس ��بة اجتيازه ��ا الدورة

الوط ��ن والدف ��اع عنه ،من خالل انتس ��ابها لس�ل�اح

التأسيس ��ية عل ��ى طائرة الهوك الحربي ��ة المتطورة

الج ��و الملك ��ي .وعب ��رت ع ��ن اس ��مى اي ��ات الش ��كر

بكل تميز ،مش ��يدا بم ��ا اظهرته من كف ��اءة وقدرة،

والتقدي ��ر إل ��ى رئي ��س ال ��وزراء صاح ��ب الس ��مو

وم ��ا تتمت ��ع به م ��ن روح العزيمة والتح ��دي ،وذلك

الملك ��ي األمي ��ر خليفة ب ��ن س ��لمان آل خليفة ،على

اس ��تمرارا لم ��ا حققته من نجاح ف ��ي قيادة الطائرة

دعم وتش ��جيع س ��موه الدائ ��م لها ،وحرص س ��موه

الحربي ��ة القتالية “هوك” بش ��كل منفرد ،وانخراطها

عل ��ى متابع ��ة تقدمها في مج ��ال الطي ��ران ،والذي

ف ��ي مج ��ال الطي ��ران الحرب ��ي ،بع ��د ان اكتس ��بت

كان ل ��ه االث ��ر البارز فيما تحققه م ��ن نجاحات .كما

المزي ��د من الخب ��رات العملية في مج ��ال الطيران،

توجه ��ت بخالص الش ��كر والتقدير إلى قائد س�ل�اح

منوها بما اظهرته من تميز في الدراسات االرضية

الج ��و الملك ��ي وكاف ��ة ضب ��اط س�ل�اح الج ��و الذين

الشيخة عائشة بنت راشد تجتاز الدورة التأسيسية على طائرة الهوك الحربية المتطورة

س ��اندوها بالتدري ��ب والخبرة في اكتس ��اب المزيد

قام ��ت باإلقالع بالطائ ��رة الحربي ��ة القتالية “هوك”

من الخبرات العس ��كرية ف ��ي مجال الطيران .وكان

من قاعدة الش ��يخ عيسى الجوية في طلعة جوية

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة

استمرت س ��اعة واحدة ،ووصفها بانها حدث فريد

ب ��ن س ��لمان آل خليفة قد ش ��هد مؤخ ��را أول طلعة

وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى

جوية بطائرة قتالية بقيادة حفيدة س ��موه المالزم

الم ��رأة البحريني ��ة واإلص ��رار عل ��ى خدم ��ة الوطن

طيار الش ��يخة عائش ��ة بنت راشد آل خليفة ،حيث

والذود عنه في أشد المجاالت صعوبة.
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صيانة المدارس من األمطار وتعطيل الدراسة عند الحاجة
س��مو رئي��س ال��وزراء يش��يد بجه��ود جالل��ة المل��ك ف��ي تعزي��ز التعاي��ش الس��لمي

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس
المنامة  -بنا

معرض الطيران

ترأس رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة الجلس���ة االعتيادية األسبوعية للمجلس ،وذلك
بقصر القضيبية صباح أمس ،وعقب الجلسة أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

يعكس تقدم

أش���اد صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء

ال���وزراء بال���دور الذي تضطلع به المؤسس���ات

أجهزة وزارة الداخلية بما فيها اإلدارة العامة

بجه���ود ومب���ادرات عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب

التعليمية الجامعية الخاصة ،في دعم مسيرة

للدف���اع المدن���ي ف���ي التعام���ل م���ع البالغ���ات

الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة في

التعلي���م الجامع���ي ف���ي الب�ل�اد ،وأثنى س���موه

الت���ي وردتها في هذا الش���أن واتخاذ التدابير

البحرين في

تعزيز التعايش الس���لمي وتكريس الحوار بين

عل���ى م���ا تضطلع به من إس���هامات ف���ي تهيئة

الالزم���ة لتقدي���م المس���اعدات للمواطني���ن

األديان ،مشيدا س���موه بتدشين كرسي الملك

الك���وادر البش���رية المؤهل���ة تعليم���ا وتدريب���ا،

والمقيمي���ن ،والتي عرضها وزي���ر الداخلية أو

تنظيم الفعاليات

حمد للح���وار بين األديان والتعايش الس���لمي

وذلك بمناس���بة رعاية صاحب الس���مو الملكي

من خالل ما قامت به وزارة األشغال وشؤون

في جامعة س���ابينزا اإليطالي���ة؛ باعتباره أحد

رئيس ال���وزراء لحفل تخري���ج طلبة الجامعة

البلدي���ات والتخطيط العمراني بش���أن ش���فط

المب���ادرات التي تعك���س حرصا ملكيا س���اميا

األهلي���ة وجامعة  AMAالدولية ،وهنأ س���موه

مي���اه األمطار وتجمعاتها وما بذلته من جهود

على توفير منصة علمية تغذي عقول الشباب

الخريجين من هاتين الجامعتين.

واس���تنفار كامل ألجهزة الوزارة وجاهزية في

باأله���داف النبيل���ة الت���ي اس���تندت إليه���ا هذه

بعده���ا ،تاب���ع صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس

التعامل مع األمطار وتجمعات المياه الناجمة

المبادرة الملكية .بعدهاّ ،
رحب مجلس الوزراء

الوزراء اآلثار التي ترتبت على عدم اس���تقرار

عنه���ا ،والت���ي قدمها وزير األش���غال وش���ؤون

بالمش���اركين والعارضي���ن وال���زوار لمع���رض

األح���وال الجوي���ة ،وم���ا نجم عنها م���ن أمطار

البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي ،إضاف���ة

البحري���ن الدول���ي للطي���ران  ،2018مؤك���دا

وما اتخذت���ه ال���وزارات والهيئ���ات الحكومية

لإلج���راءات الت���ي اتخذته���ا وزارة التربي���ة

المجل���س أهمية المعرض المذك���ور في تعزيز

المعني���ة من خ�ل�ال اللجنة الوطني���ة لمواجهة

والتعليم بخصوص الم���دارس ،والتي عرضها

التع���اون الدولي ف���ي مجال الطي���ران ،منوها

الك���وارث والجه���ود الكبي���رة الت���ي قام���ت بها

وزير التربية والتعليم.

المجل���س ب���دور ه���ذا المع���رض ف���ي تجس���يد

» »وبعد أن وقف سموه على ما تم للتعامل مع مياه األمطار ،خصوصا في المناطق التي

تنظي���م المع���ارض العالمية الكب���رى وبأهميته

صيانة فورية وعاجلة وإعطائها األولوية في برنامج صيانة المباني الحكومية ،كما وجه

بعده���ا ،ن���وه صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س

الغزيرة فجرا أو في ساعات الدراسة أو بعدها.

التق���دم ال���ذي حققت���ه مملك���ة البحري���ن ف���ي
في التسويق لقطاع الطيران العالمي.

العالمية
صرف المبالغ
المحكوم بها
في مخالفات
العمل في
القطاع األهلي

تضررت ،فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحديد المدارس التي تحتاج إلى
سموه باتخاذ اإلجراءات إلمكان االستمرار في الدراسة من عدمه عند هطول األمطار

اعتماد الخطة
اإلستراتيجية
لهيئة علوم
الفضاء - 2019
2023
توقيع تفاهم
مع الهند بمجال
استكشاف
واستخدام
الفضاء الخارجي

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

اللجنة الوزارية للش���ؤون المالية وضبط

رئي���س مجل���س ال���وزراء رئي���س اللجن���ة

المدرج���ة عل���ى ج���دول أعمال���ه واتخ���ذ

االنف���اق ،والت���ي عرضه���ا نائ���ب رئي���س

بشأنها من القرارات ما يلي:

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

المذكورة.

أوال:

ثانيا:

واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى أن توج���ه

واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مش���روع

المبال���غ المحك���وم به���ا ف���ي مخالف���ات

ق���رار يع���دل أح���كام الالئح���ة التنفيذي���ة

قان���ون العم���ل ف���ي القط���اع األهل���ي إلى

بش���أن الرس���وم الت���ي تفرضه���ا هيئ���ة

تموي���ل المصروف���ات المتعلق���ة بتوعي���ة

تنظي���م االتص���االت عل���ى التراخي���ص

العم���ال وأصح���اب العم���ل ،وأن توج���ه

والخدم���ات األخرى الصادرة بالقرار رقم

أيضا للمس���اهمة في تمويل إقامة ورش

( )7لس���نة  ،2017وم���ن أه���م التعدي�ل�ات

ومعارض التوظي���ف للباحثين عن عمل،

عل���ى الالئح���ة ه���ي تأجيل العمل برس���م

اس���تثناء إلى دف���ع وزارة
ً
وتوج���ه كذلك

تراخي���ص الت���رددات إل���ى ،1/1/2019

العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة م���ا للعمال

وح���ذف ش���رط الدف���ع المس���بق عن���د

من حقوق؛ إلنهاء بعض القضايا العمالية

التقدي���م للطلبات المذك���ورة في الالئحة

المح���دودة وذل���ك بع���د موافق���ة اللجن���ة

على أن يكون التس���ديد عند االنتهاء من

الوزارية للشؤون المالية وضبط اإلنفاق،

خامسا:
بح���ث مجل���س ال���وزراء التوقي���ع عل���ى
اتفاقي���ة التأس���يس والنظ���ام األساس���ي
لش���ركة المدفوع���ات الخليجي���ة ،وق���رر

ثالث ًا:

المجلس إحال���ة المذك���رة المرفوعة لهذا

واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مذك���رة

الغرض م���ن وزير الخارجي���ة إلى اللجنة

تفاهم في مجال استكش���اف واستخدام

الوزارية للش���ؤون القانونية ،وتأتي هذه

الفض���اء الخارج���ي لألغ���راض الس���لمية

االتفاقي���ة تنفيذا لق���رار المجلس األعلى

بي���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة الهند

لمجلس التعاون في دورته  37بالموافقة

الصديق���ة ،وتفوي���ض وزي���ر المواصالت

على تأس���يس وبن���اء نظام رب���ط ألنظمة

واالتص���االت بالتوقيع عليه���ا وذلك على

ياسر الناصر

النح���و الذي أوص���ت به اللجن���ة الوزارية
للش���ؤون القانونية ،والت���ي عرضها نائب
رئي���س مجل���س ال���وزراء رئي���س اللجن���ة
المذكورة.

المدفوع���ات ب���دول المجل���س م���ن خالل
تأس���يس شركة مس���تقلة تملكها وتمولها

اإلج���راءات لتش���كيل فري���ق البحري���ن

مؤسس���ات النقد والبنوك المركزية بدول

للفض���اء ليمث���ل القاع���دة األساس���ية

المجلس.

للق���درات الوطني���ة وذل���ك بالتع���اون م���ع
الجامعات والمعاهد الخليجية والعالمية
المختصة ،فيم���ا تابع المجلس من خالل

برق���م (ج) إلى الم���ادة ( ،)32وقرر إعادته
لمزي���د م���ن البحث إل���ى اللجن���ة الوزارية
للشؤون القانونية.

سابعا:
أحال مجلس الوزراء  3مشاريع بقوانين
إل���ى مجل���س الن���واب مش���فوعة بمذكرة
ب���رأي الحكوم���ة ح���ول كل منه���ا ،األول
مش���روع قان���ون بتعدي���ل الم���ادة ( )4من
القان���ون رق���م ( )19لس���نة  2006بش���أن
تنظي���م س���وق العم���ل ،والثاني مش���روع
قان���ون بتعدي���ل المادة ( )36م���ن القانون
رقم ( )19لسنة  2006بشأن تنظيم سوق
العمل ،والثالث مش���روع قان���ون بتعديل
بع���ض أح���كام القان���ون رق���م ( )57لس���نة
 2006بش���أن إنش���اء صندوق العمل .بند

سادسا:

التقارير الوزارية أحاطت وزيرة الصحة
المجل���س باالس���تعدادات إلقامة المؤتمر

الب���ت بالطلب���ات ،وحذف رس���وم طلبات

ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن

الموزعي���ن النتف���اء الغرض م���ن إدراجها

رابع ًا:

المذك���رة المرفوعة لهذا الغرض من وزير

تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها

بعد أن أصبحت الش���ركات المش���غلة هي

واف���ق المجل���س عل���ى اعتماد السياس���ة

المواص�ل�ات واالتص���االت الوزير المعني

ف���ي مخالف���ات قانون العمل ف���ي القطاع

التي توزع ش���رائح االتصال ،وذلك على

الخط���ة

بالهيئ���ة الوطني���ة لعلوم الفض���اء التقدم

مجلس الن���واب يعدل قان���ون العمل في

األهل���ي الصادر بالقانون رقم ( )36لس���نة

النح���و الذي أوص���ت به اللجن���ة الوزارية

اإلس���تراتيجية للهيئ���ة الوطني���ة لعل���وم

المح���رز في أعمال الهيئة الوطنية لعلوم

القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ()36

حي���ث رح���ب المجلس بالمش���اركين فيه

 ،2012وذلك على النحو الذي أوصت به

للش���ؤون القانونية ،والت���ي عرضها نائب

الفض���اء  ،2023 - 2019وأن تتخ���ذ

الفضاء.

لس���نة  2012وذلك بإضافة فقرة جديدة

على المستوى الخليجي والدولي.

العام���ة

للفض���اء

وعل���ى

بح���ث مجل���س ال���وزراء مش���روع قانون
مع���د ف���ي ض���وء اقت���راح بقان���ون م���ن

الخليج���ي للضم���ان الصحي ال���ذي يعقد
تح���ت الرعاي���ة الكريمة لصاحب الس���مو
الملك���ي رئيس الوزراء األس���بوع المقبل،

الثالثاء
 13نوفمبر 2018
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حريصون على التواصل مع المجتمع ومتابعة احتياجاته

س����م����و م����ح����اف����ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة ي���ل���ت���ق���ي ع��������ددا م�����ن أه�����ال�����ي ج��و

المنامة  -وزارة الداخلية

استقبل محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ،أمس بمبنى
المحافظ���ة ،ع���ددا من أهالي “جو “ حيث رحب بهم في بداي���ة اللقاء ،مؤكدا أهمية مثل
هذه اللقاءات التي تعتبر فرصة لتبادل اآلراء واإلطالع على احتياجات األهالي والعمل
على تلبيتها واالرتقاء بها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية واألمنية.
وأش���ار س���مو المحاف���ظ إل���ى ح���رص المحافظ���ة

لجه���ود س���مو محافظ���ة المحافظ���ة الجنوبي���ة في

عل���ى التواص���ل م���ع المجتم���ع ومتابع���ة احتياجاته

إتاح���ة الفرص���ة لاللتق���اء بالمواطني���ن واألهال���ي،

باعتب���ار ذل���ك خطوة مهم���ة تدف���ع باتج���اه التنمية

واالطالع على مالحظاتهم وتذليل كافة الصعوبات

الحضارية وتس���هم في تثبيت دعائم البنية األمنية

الت���ي تواجهه���م ،بم���ا يس���هم ف���ي تقوي���ة اللحم���ة

واالجتماعية الصالحة.

الوطني���ة ،حيث قدم األهالي ع���ددا من المقترحات

من جهتهم ،عبر أهالي “جو” عن شكرهم وتقديرهم

لتطوير الخدمات العامة في منطقة “جو”.

سمو محافظ الجنوبية لدى لقائه عددا من أهالي جو

الدوسري :نعتز بالعالقات مع االتحاد األوروبي

أليكسيس بولوس أشاد بدور البحرين في تحقيق االستقرار بالمنطقة

حميدان :بحث تطوير العالقات العمالية مع القاهرة

حس��ن ال��رداد يؤك��د االهتم��ام بالجالي��ة المصري��ة

المنامة  -وزارة الخارجية

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اس���تقبل مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة

التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة،

عب���دهللا الدوس���ري ،بمكتب���ه بالديوان

رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل،

العام للوزارة ،امس ،المستش���ار األول

جمي���ل حميدان ،في مكتبه امس ،الوكيل أول

ف���ي مندوبي���ة االتح���اد األوروب���ي

بوزارة الق���وى العاملة بجمهورية مصر العربية

أليكسيس بولوس.

الش���قيقة ،بحث سبل تطوير العالقات العمالية

وخ�ل�ال اللق���اء ،رح���ب مس���اعد وزير

بين البحرين ومصر .وقد تم خالل اللقاء بحث

بول���وس،

س���بل تطوير العالق���ات العمالية بي���ن البحرين

معربً���ا عن اعتزاز مملك���ة البحرين بما

ومصر ،وتبادل الخبرات الفنية بما فيها برامج
ً
مهنيا
إعداد الق���وى العاملة الوطني���ة وتأهيلها

الخارجي���ة

بأليكس���يس

يجمعها من عالقات وثيقة مع االتحاد
األوروب���ي ،مؤك��� ً
دا اهتم���ام مملك���ة

البحري���ن بتعزي���ز التعاون والتنس���يق
المش���ترك م���ع االتح���اد األوروب���ي
واس���تمرار التواص���ل والتنس���يق بي���ن
مس���ؤولي مملك���ة البحري���ن واالتحاد
األوروب���ي بما يجس���د رغبته���ا الدائمة
بمواصل���ة تنمي���ة هذه العالق���ات على

خالل االستقبال

ف���ي كال البلدي���ن ،حي���ث أطل���ع حمي���دان ف���ي

كافة األصعدة ،والذي من شأنه يعزيز

وما تتس���م به من نماء وتقدم ،مشي ً
دا

األمن والسلم الدوليين.

بال���دور الكبير ال���ذي تضطلع به مملكة

من جانبه ،أعرب بولوس عن س���عادته

البحري���ن ف���ي تحقيق االس���تقرار في

ً
منوها
بلقاء مس���اعد وزي���ر الخارجية،

المنطقة من خالل دعم جهود االتحاد

بمتان���ة العالق���ات الت���ي تجم���ع بي���ن

األوروب���ي ،متمني���ا لمملك���ة البحري���ن

عمل ،وتوفي���ر الحماية االجتماعي���ة عبر نظام

مملك���ة البحري���ن واالتح���اد األوروبي

دوام التقدم والرخاء.

التأمين ضد التعطل ،وغير ذلك من المبادرات
ً
مشيدا
الهادفة الى تطوير أنظمة سوق العمل،

ه���ذا الس���ياق المس���ؤول المصري عل���ى برامج
ومش���اريع وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية
في مج���االت التوظيف وتأهي���ل الباحثين عن

“المبرة الخليفية” تحظى بدعم “البحرين الوطني”

م����ن أج�����ل إع�������داد ج���ي���ل ش���ب���اب���ي ب��ح��ري��ن��ي م����ب����ادر وف���ع���ال

من اللقاء

ف���ي الوقت ذات���ه ،بالعمالة المصرية في مملكة

ليق���وم بدوره ف���ي توليد المزيد م���ن الوظائف
ً
منوها بما تتمت���ع به العمالة
النوعي���ة الجاذب���ة،

التي تشهدها البالد في هذا العهد الزاهر.
م���ن جانب���ه ،أش���اد ال���رداد بتجرب���ة مملك���ة

المصري���ة م���ن رعاي���ة واهتم���ام ف���ي البحرين
ً
ً
مؤكدا رغبة بالده المس���تمرة
وش���عبا،
حكومة

البحري���ن الرائ���دة ف���ي تطوير وإصالح س���وق

لتنمي���ة وتعزيز العالق���ات العمالية بين البلدين

العمل ،والتس���هيالت المقدم���ة للقطاع الخاص

الشقيقين.

البحري���ن ومس���اهماتها في المس���يرة التنموية

إعالن قرارات تنظيم الصيد اليوم
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

يعقد وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطي���ط العمراني عصام
خل���ف ،لقاء اليوم مع رؤس���اء تحرير الصح���ف المحلية وكتاب أعمدة

المنامة  -بنا

ال���رأي وممثل���ي الصح���ف المحلي���ة ووس���ائل اإلع�ل�ام؛ لإلع�ل�ان ع���ن

حصل���ت مؤسس���ة المب���رة الخليفية على منح���ة مالية من بنك البحري���ن الوطني بقيمة

تفاصيل القرارات التنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية.

 10آالف دين���ار ،وذلك من منطل���ق إيمان البنك في الجهود التي تقدمها “المبرة” ودعمً ا

ً
تنفي���ذا لق���رار
وتأت���ي الخط���وة

على التوسع في مجال االستزراع

مجل���س ال���وزراء ف���ي جلس���ته

الس���مكي وتشجيع االس���تثمار فيه
ً
ً
ً
وغذائيا.
اقتصاديا
موردا
باعتباره

 2018بتكلي���ف الوزي���ر المخت���ص

وم���ن المقرر أن يش���ارك في اللقاء،

اتخاذ الق���رارات التنفيذية الالزمة

ع���دد من المس���ؤولين م���ن الجهات

للحف���اظ عل���ى الث���روة الس���مكية

الحكومي���ة ذات العالقة؛ لتس���ليط

والبيئ���ة البحري���ة ،عب���ر حزم���ة من

الض���وء عل���ى الجه���ود الحكومي���ة

اإلج���راءات الهادف���ة إل���ى تنظي���م

لوض���ع ق���رارات مجل���س ال���وزراء

وخف���ض

حيال مل���ف تنظيم الصيد وحماية

مس���تويات جهد الصي���د في البيئة

الث���روة البحري���ة موض���ع التنفي���ذ،

البحري���ة ،وتطوير وتنمي���ة الثروة

إذ سيش���كل المس���ؤولون الذي���ن

البحري���ة ،عل���ى نح���و يح���ول دون

سيش���اركون في هذا اللق���اء حلقة

تده���ور المخزون الس���مكي بش���كل

تكم���ل كل منها األخرى في العرض

أكب���ر بس���بب اس���تنزافه بالصي���د

المش���ترك الذي س���يتم تقديمه إلى

الجائر ،إلى جانب موافقة المجلس

الحضور اإلعالمي.

لمبادراته���ا وبرامجها في س���بيل دعم التعليم في المملكة من أجل إعداد جيل ش���بابي
بحريني مبادر وفعال قادر على إحداث فرق إيجابي في المجتمع المحلي.
وتم تس���ليم المبلغ المالي خالل لقاء جمع

ويس���هم في تحقيق أهدافها الساعية إلى

بي���ن أمي���ن س���ر مجل���س أمن���اء مؤسس���ة

تمكين الشباب الستغالل أقصى قدراتهم

المب���رة الخليفي���ة الش���يخة هال���ة بن���ت

وإلهامهم لالبتكار واإلبداع ،باإلضافة إلى

محم���د آل خليف���ة ،والرئي���س التنفي���ذي

غرس حس المسئولية االجتماعية لديهم

للخزين���ة وأس���واق الم���ال وإدارة الثروات

وتنفي���ذ المش���اريع والمب���ادرات الخيري���ة

لبنك البحرين الوطني حس���ين الحسيني،

التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.

بحض���ور كل م���ن فاطم���ة الج���ار ،رئي���س

وف����ي معرض تعليقها على المنحة المالية،

برام���ج الش���باب ف���ي مؤسس���ة المب���رة

قال����ت س����مو الش����يخة زي����ن بن����ت خالد آل

الخليفية ،وناصر محمد أمين سر مجلس

خليفة“ :نش����كر بنك البحرين الوطني على

اإلدارة لدى بنك البحرين الوطني وشافي

هذا المبلغ السخي ،الذي سيدعم مبادرات

المناعي رئيس المكافآت والمزايا بالبنك.

المب����رة وبرامجه����ا ،ويؤكد عل����ى العالقات

واوضح بيان صحفي للمبرة أن هذا المبلغ

المميزة بين القطاعين الحكومي والخاص

س���يدعم برامج مؤسسة المبرة الخليفية،

ومؤسس����ات المجتمع المدن����ي .كما نتطلع

الت���ي عق���دت بتاري���خ  22أكتوب���ر

المصائ���د

خالل اللقاء

إلى المزيد من التعاون في المس����تقبل من

المؤسس���ة ف���ي دع���م التعلي���م وإتاح���ة

أجل تحقيق األهداف المشتركة”.

الف���رص المتنوع���ة للش���باب ،ونتمن���ى

م���ن جهت���ه ق���ال الحس���يني“ :يأت���ي ه���ذا

للمؤسس���ة المزيد م���ن التوفي���ق والنجاح

الدع���م تقديرًا لل���دور الفعال ال���ذي تؤديه

في برامجها العديدة”.

الس���مكية،

البحرين تستضيف اجتماع نقاط اتصال التراث في الدول العربية
المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

انطلق���ت أم���س أعمال االجتماع األول لنقاط اتصال التراث العالمي في الدول العربية بش���أن ال���دورة الثالثة لتمرين التقارير
الدوري���ة ،وذل���ك في متح���ف البحرين الوطني بحضور ممثلين عن  15دولة ،ووجود خبراء من المركز اإلقليمي العربي للتراث
العالم���ي ،مرك���ز الت���راث العالم���ي باليونيس���كو ،والهيئات االستش���ارية للجنة الت���راث العالمي وه���ي االتحاد لص���ون الطبيعة،
والمجلس الدولي لآلثار والمواقع.
قال���ت

ألس���يرا

س���اندوفال

وتع���د التقاري���ر الدوري���ة م���ن متطلب���ات

حماي���ة اإلرث الثقاف���ي والطبيع���ي ف���ي

بدوره���ا

اتفاقية الت���راث العالمي ،وهي عبارة عن

الوطن العرب���ي ،قائلة إن المركز اإلقليمي

اختصاصي���ة برام���ج ف���ي مرك���ز الت���راث

نش���اط دولي يرص���د حالة ص���ون وإدارة

العربي بدوره س���يعمل عن قرب مع نقاط

العالم���ي بباري���س إن التقاري���ر الدوري���ة

المواق���ع المس���جلة ف���ي قائم���ة الت���راث

اتص���ال الت���راث العالمي الع���رب من أجل

تعتب���ر فرص���ة كبي���رة م���ن أج���ل تب���ادل

العالمي لمنظمة (اليونيسكو).

إنجاح الدورة الثالثة للتقارير الدورية.

الخب���رات والمع���ارف م���ا بي���ن المعنيي���ن

وستنطلق الدورة الثالثة من هذه التقارير

وأشارت إلى أن هذا االجتماع هو باكورة

بالتراث العالمي في الوطن العربي.

من المنطقة العربية ،مرورًا ببقية مناطق

سلسلة من اللقاءات التي ستجمع خبراء

ويس���تمر االجتماع حت���ى يوم  14نوفمبر

العالم خالل السنوات القادمة.

الت���راث العالمي والمعنيي���ن به في الدول

الجاري ،إذ س���يقوم المجتمعون بالتدرّ ب

وبه���ذه المناس���بة توجهت مدي���رة المركز

العربي���ة من أجل إنج���از تقريرها الدوري

على إعداد التقارير الدورية عبر جلسات

خالل االجتماع

تحس���ين مس���توى األداء والدق���ة ف���ي

ال���دول األطراف ،المس���اعدة في مواجهة

إعداده���ا .كذل���ك سيش���هد الي���وم األخير

التحدي���ات الت���ي تواجهها مواق���ع التراث

زي���ارة ميدانية إلى موق���ع قلعة البحرين،

العالم���ي ،تب���ادل الخب���رات والمع���ارف

المس���جل عل���ى قائم���ة الت���راث العالم���ي

والدروس بين ال���دول األطراف ومديري

اإلقليم���ي العربي للتراث العالمي ش���ادية

ورفع���ه إلى لجن���ة الت���راث العالمي خالل

متعددة ومجموعات عمل ،حيث سيقوم

لليونيسكو.

المواق���ع وغيره���م م���ن خب���راء الت���راث

طوقان بالش���كر إلى مركز التراث العالمي

اجتماعه���ا ال���ـ  43ف���ي أذربيج���ان الع���ام

الخب���راء باس���تكمال جمي���ع متطلب���ات

ومن أهداف التقارير الدورية تقييم حالة

العالم���ي ،تش���جيع التع���اون واالتص���ال

ص���ون ممتلكات الت���راث العالم���ي ،تقييم

الدول���ي وزي���ادة الوع���ي ح���ول اتفاقي���ة

لمس���اهمته الفاعلة والمستمرة في جهود

المقبل.

التقاري���ر وم���ن ث���م مناقش���تها م���ن أج���ل

تطبي���ق اتفاقية الت���راث العالمي من قبل

التراث العالمي.

التمهيد إلعداد
التقارير الدورية بشأن
صون وإدارة ممتلكات
التراث العالمي

النعيمي :سمو رئيس الوزراء راعيًا للمسيرة التعليمية

local@albiladpress.com

ف��ي ض��وء توجيه��ات س��موه بصيان��ة  67مدرس��ة حكومي��ة
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عدد  67مدرس���ة حكومية ،وذلك بمناس���بة طرح هذا الموضوع في جلسة مجلس

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

الوزراء ،بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية اآلمنة وتمكين المدارس من أداء

أع���رب وزي���ر التربية والتعليم ماجد النعيمي عن خالص الش���كر والتقدير ،باس���مه

القائد العام يستقبل أحمد بن خليفة

دوره���ا بالصورة المطلوبة .وأش���ار الوزير إلى أن ه���ذه التوجيهات تؤكد مجد ًدا ما

وبالنيابة عن جميع منتسبي الوزارة ،لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
وزير التربية والتعليم

05

الثالثاء

تحظى به المسيرة التعليمية ومتطلباتها من عناية ورعاية من لدن سموه الكريم.

خليفة بن س���لمان آل خليفة ،إلصدار توجيهات س���موه الكريمة بالمباش���رة بصيانة

مناقشة االستعدادات لريادة األعمال 2019

ال���زي���ان���ي ي��ج��ت��م��ع ب���م���ؤس���س ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ال��م��ي��ة “”GEN

المنامة  -الصناعة والتجارة

اس���تقبل وزي���ر الصناع���ة والتجارة والس���ياحة زايد الزياني بمكتبه أمس ،مؤس���س ورئيس الش���بكة

الرفاع  -قوة الدفاع

العالمي���ة لري���ادة األعم���ال ( )GENبالواليات المتح���دة األميركية ،جوناثان أورتمان���ز .وفي االجتماع

اس���تقبل القائ���د العام لق���وة دفاع

ف���ي القي���ادة العامة صب���اح أمس،

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

اللواء الركن متقاعد الشيخ أحمد

خليفة بن أحمد آل خليفة بمكتبه

بن خليفة آل خليفة.

تمت مناقشة استعدادات البحرين الستضافة المؤتمر العالمي لريادة األعمال  )GEC( 2019الذي من
المؤمل أن يقام في أبريل من العام المقبل .وتم التطرق للعديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع
ريادة األعمال ،حيث استعرض الوزير الجهود التي تبذلها حكومة البحرين في سبيل االرتقاء بهذا
بناء على االستراتيجيات المعتمدة ورؤية البحرين االقتصادية .2030
القطاع الحيوي ً

ال جوناثان أورتمانز
الزياني مستقب ً

حضور مميز للصين بالحراك الثقافي المحلي

الرميحي يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة باريس

ال��ش��ي��خ��ة م���ي ت��س��ت��ع��رض وال��س��ف��ي��ر آن واي���ي���ر ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون

المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اس���تقبلت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الش���يخة مي بنت محمد آل خليفة في مكتبها أمس ،الس���فير الصيني لدى مملكة البحرين آن وايير ،حيث تباحث
الطرفان سبل التعاون المشترك في المجاالت الثقافية المختلفة .وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إن مملكة البحرين تمتلك عالقات قوية مع جمهورية
الصين الشعبية ،مشيرة إلى الحضور الثقافي المميز للصين في الحراك الثقافي المحلي.
وأشادت بالنتائج المثمرة لمشاركتها

الفتت���اح مرك���ز زوار موق���ع طري���ق

األخيرة في مهرجان الفنون العربية

اللؤل���ؤ المس���جل على قائم���ة التراث

بكي���ن ،موضح���ة أن
الراب���ع ف���ي
ّ
البحري���ن ّ
عززت تعاونه���ا الثقافي مع

العالم���ي لمنظمة اليونيس���كو برعاية
كريم���ة وس���امية م���ن ل���دن عاه���ل

ّ
الصين بما يؤس���س لمش���اريع ثقافية

الب�ل�اد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد

مشتركة في المستقبل القريب.

ب���ن عيس���ى آل خليف���ة واس���تقبال

وأطلعت الس���فير عل���ى آخر تطورات

المملكة لمؤتمر وزراء الثقافة للدول

الح���راك الثقافي ف���ي المملكة ،حيث

اإلس�ل�امية ،وذل���ك يوم���ي  28و29

أش���ارت إلى اس���تعداد هيئ���ة الثقافة

نوفمبر الجاري.

المنامة  -بنا

أش���اد وزير ش���ؤون اإلعالم علي الرميحي بالعالقات التاريخية بين مملكة
البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة.

» »من جانبه ،أعرب واير عن سعادته بالتواصل المستمر والبنّاء مع

هيئة الثقافة ،مؤكدً ا استعداده لدعم األجواء الثقافية في البحرين
والتنسيق للحضور الصيني في المواسم الثقافية المختلفة.

الشيخة مي بنت محمد لدى استقبالها السفير الصيني لدى مملكة البحرين

واس����تعرض وزي����ر ش����ؤون اإلعالم،

جانب متابعة القضايا ذات االهتمام

خ��ل�ال اس����تقباله ف����ي مكتب����ه امس

المشترك.

الس����فيرة الفرنس����ية ل����دى المملك����ة

م����ن جانبه����ا ،أعرب����ت الس����فيرة

سيس����يل لونجي����ه ،س����بل تعزي����ز

الفرنس����ية لدى المملكة عن ش����كرها

عالق����ات التع����اون والصداق����ة بي����ن

وتقديرها إلى وزير ش����ؤون اإلعالم

البلدي����ن ف����ي المج����ال اإلعالم����ي،

عل����ى حس����ن اس����تقباله واهتمام����ه

الس����يما ف����ي قطاع����ات التدري����ب

بتطوير التعاون اإلعالمي بما يخدم

وتبادل األخب����ار والمعلومات ،ونقل

المصال����ح المش����تركة ل����كال البلدي����ن

الخب����رات الفني����ة والتقني����ة ،إل����ى

والشعبين الصديقين.

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م)

القوائم المالية الموحدة  ٣0سبتمبر ( 2018مراجعة)
القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

القائمة المرحلية الموحدة للدخل

في  ٣0سبتمبر ( 2018مراجعة)

الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
مبالغ مستحقة القبض
إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض
المشاركة
استثمارات
استثمارات عقارية
استثمار في مشروع مشترك
ممتلكات ومعدات
الشهرة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
وديون ثانوية وحقوق المالك
المطلوبات
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
حسابات جارية
تمويل متوسط األجل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق حاملي حسابات االستثمار
ديون ثانوية
حقوق المالك
رأس المال
رأس المال الدائم فئة 1
احتياطيات
(خسائر متراكمة)  /أرباح مبقاة
الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
حقوق غير مسيطرة
مجموع حقوق المالك
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
وديون ثانوية وحقوق المالك
بنود غير مدرجة في الميزانية:
حقوق حاملي حسابات االستثمار
التزامات محتملة وارتباطات

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣0سبتمبر ( 2018مراجعة)
 30سبتمبر
2018
ألف دينار بحريني

مدققة
 ٣1ديسمبر
2017
ألف دينار بحريني

70.720
279.802
108.377
114.656
227.696
2.252
5.534
22.328
6.814
37.424
875.603

82.544
274.676
116.45٣
128.044
195.186
2.252
5.518
1٣.471
7.667
40.1٣4
865.945

12.948
112.298
36.297
53.927
215.470
550.273
7.200

19.6٣7
111.078
٣7.6٣1
48.060
216.406
555.77٣
21.501

46.167
41.470
4.444
()1.420
90.661
11.999
102.660

46.167
7.٣56
4.500
58.02٣
14.242
72.265

875.603

865.945

33.851
133.486

٣2.272
115.449

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣0سبتمبر ( 2018مراجعة)

الرصيد في  1يناير 2018
تعديل تحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة
المالي رقم  ٣0كما في  1يناير 2018
الرصيد معاد عرضه كما في  1يناير 2018
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي تحويل العملة األجنبية
إعادة قياس مكاسب ناتجة من
خطة المزايا المحددة
رأس المال الدائم فئة 1
صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة
الرصيد في  30سبتمبر 2018
الرصيد في  1يناير 2017
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي تحويل العملة األجنبية
إعادة قياس مكاسب ناتجة من
خطة المزايا المحددة
ً
بدال
تأثير التغيرات في الحقوق المسيطرة
من عملية االقتناء  -صافي
صافي الخسارة للفترة
الرصيد في  ٣0سبتمبر 2017

شركاء في اإلنجاز

رأس
المال
ألف دينار
بحريني

رأس
المال الدائم
فئة 1
ألف دينار
بحريني

قانونية
ألف دينار
بحريني

46.167
-

-

8.557
-

3.275
-

46.167

8.557

للثالثة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر

الدخل
دخل مبيعات التمويل المشترك
دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى
واالستثمارات
دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة
عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة
المجموعة كمضارب
حصة المجموعة كمضارب
عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
حصة المجموعة كمضارب وكرب المال
دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت
األخرى واالستثمارات
إيرادات الخدمات المصرفية
إيرادات أخرى
حصة المجموعة كمضارب /رسوم الوكيل من حقوق
حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية
مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية
مصروفات الموظفين
استهالك
مصروفات تشغيلية أخرى
مجموع المصروفات التشغيلية
صافي الدخل ( /الخسارة) التشغيلية
صافي مخصص الخسائر االئتمانية  /االضمحالل
صافي (الخسارة)  /قبل الضرائب
الضريبة
(الخسارة) للفترة
العائد إلى:
حقوق مساهمي الشركة األم
حقوق غير مسيطرة

2017
2018
ألف دينار ألف دينار
بحريني
بحريني

للتسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر

2017
2018
ألف دينار ألف دينار
بحريني
بحريني

4.202

٣.801

12.488

11.247

4.387
8.589

4.498
8.299

13.518
26.006

14.٣41
25.588

()6.836
1.450
()5.386
3.203
158

()6.865
1.782
()5.08٣
٣.216
191

()20.073
4.860
()15.213
10.793
421

()20.607
5.492
()15.115
10.47٣
٣46

3.482
1.335
539

1.880
918
٣21

8.204
3.776
1.364

6.582
2.985
992

5
8.722

7
6.5٣٣

14
24.572

18
21.٣96

()3.078
()578
()2.743
()6.399
2.323
()3.016
()693
24
()669

()٣.14٣
()44٣
()٣.2٣0
()6.816
()28٣
()٣.428
()٣.711
1.297
()2.414

()9.739
()1.637
()8.389
()19.765
4.807
()6.338
()1.531
91
()1.440

()9.742
()1.٣01
()10.044
()21.087
٣09
()٣.575
()٣.266
1.195
()2.071

()670
1
()669

()1.494
()920
()2.414

()1.451
11
()1.440

()1.285
()786
()2.071

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

عامة
ألف دينار
بحريني

-

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣0سبتمبر ( 2018مراجعة)

3.275

احتياطيات
خطة المزايا
التغيرات
المحددة
المتراكمة في
للموظفين
القيمة العادلة
ألف دينار
ألف دينار
بحريني
بحريني
()44

364

()44
-

364
()14
-

إعادة تقييم
الممتلكات
والمعدات
ألف دينار
بحريني

صرف
العمالت
األجنبية
ألف دينار
بحريني

450
-

()5.246
()2.903

450

()5.246

أرباح مبقاة /
(خسائر
متراكمة)
ألف دينار
بحريني

المجموع
ألف دينار
بحريني

حقوق غير
مسيطرة
ألف دينار
بحريني

مجموع
حقوق المالك
ألف دينار
بحريني

()4.469
31
-

()4.469
53.554
()14
()2.903

()728
13.514
()9
()1.520

()5.197
67.068
()23
()4.423

4.500

58.023

14.242

72.265

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

3

8

46.167
46.167
-

41.470
41.470
-

8.557
8.558
-

3.275
٣.275
-

()39
()4٣
-

350
757
()٣45
-

450
450
-

()8.149
()٣.512
()220

()1.451
()1.420
5.8٣7
-

41.470
()1.451
90.661
61.489
()٣45
()220

11
11.999
16.4٣2
()252
()120

41.470
()1.440
102.660
77.921
()597
()٣40

-

-

-

-

9

-

-

-

-

9

6

15

-

-

-

-

()1

15

-

()211

280

8٣

()66٣

()580

46.167

-

8.558

٣.275

()٣5

427

450

()٣.94٣

()1.285
4.8٣2

()1.285
59.7٣1

()786
14.617

()2.071
74.٣48

األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة)  /الدخل قبل الضرائب
تعديالت للبنود التالية:
استهالك
مخصص االضمحالل  -صافي
مكسب من بيع ممتلكات ومعدات
مكسب من بيع استثمارات
دخل أرباح األسهم
حصة البنك في (خسارة) من استثمار في مشروع مشترك
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
أرصدة االحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية
مبالغ مستحقة القبض
التمويل بالمضاربة
إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض
المشاركة
دخل إجارة مستحق القبض
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
حسابات جارية
حقوق حاملي حسابات االستثمار
ضرائب مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات
بيع استثمارات
اقتناء أسهم شركة تابعة من مساهمي األقلية
أرباح أسهم مستلمة
صافي بيع ( /شراء) ممتلكات ومعدات
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
ديون ثانوية
تمويل متوسط األجل
إصدار رأس المال الدائم فئة 1
صافي النقد من األنشطة التمويلية
تعديالت تحويل عمالت أجنبية
(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
لغرض القائمة المرحلية للتدفقات النقدية يشتمل
النقد وما في حكمه على ما يلي:
نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مبالغ مستحقة القبض  -سلع دولية

للتسعة أشهر المنتهية في
 ٣0سبتمبر
2017
2018
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني
()1.531

()٣.266

1.637
6.338
()693
()80
()17
5.654

1.٣01
٣.575
()14
()1.247
()80
()17
252

()10.383
()14.890
6.798
11.788
()207
4.023
5.391
()6.689
1.220
()4.641
()169
()2.105

41.٣04
()7.81٣
29٣
4.721
()2.5٣5
()٣.658
59٣
٣.151
()10.٣67
()68٣
()1٣.٣76
()102
11.780

()66.591
34.180
439
()31.972

()90.٣18
100.159
()581
84
()2.169
7.175

()2.615
()1.333
18.850
14.902

4.07٣
4.602
8.675
()258
27.٣75

()3.570
()22.745
120.557
97.812

119.567
146.942

14.764
5.974
11.618
65.456
97.812

15.٣45
4.256
٣8.786
88.555
146.942

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المراجعة من قبل السادة

إرنست ويونغ والذين أبدو رأي غير متحفظ عليها بتاريخ  10نوفمبر 2018
خالد راشد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف

نائب رئيس مجلس اإلدارة

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م) ،ص.ب  1882المنامة ،مملكة البحرين (مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئة إسالمي)

محمد عيسى المطاوعة

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

www.albaraka.bh

الثالثاء
 13نوفمبر 2018
 5ربيع األول 1440
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كرسي الملك حمد إنجاز حضاري كبير للبحرين
سياس��يون وأكاديمي��ون يؤك��دون أن المب��ادرة تس��هم ف��ي تعزي��ز الس�لام والتعايش
األديان والتعايش الس���لمي بجامعة س���ابيانزا

قراب���ة س���نة  530ق.م .وأوض���ح أنه في هذا

موثقة ومصدر حجة وثقافة ونجاح للبشرية

اإليطالي���ة العريقة له أهمية خاصة في تعزيز

اإلطار س���يؤدي كرسي الملك حمد اإلكاديمي

واألجيال.

التعايش والتحاور بين األديان لتأخذ الجانب

ف���ي جامعة س���ابيانزا دورا اساس���يا في نش���ر

اإليطالية العريقة يعدا إنجازا حضاريا كبيرا لمملكة البحرين؛ كونه سيس���هم في تعزيز الس�ل�ام والتس���امح والتعايش والحوار بين الثقافات

االكاديم���ي البحثي؛ ذلك الح���وار الذي يعتمد

األبح���اث الت���ي تص���ب ف���ي تعزي���ز التق���ارب

عل���ى تقصي الوقائع واألحداث باالرتكان إلى

بي���ن االديان وحوار الحض���ارات الذي يوصل

واألديان عبر العالم.

المنه���ج العلمي ،وهو المنهج الذي يعتمد على

إل���ى التعاي���ش واهميت���ه وإثب���ات أن العال���م

الفرضية وإثباتها بالبراهين النظرية الرصينة

ازده���ر م���ن خ�ل�ال التعاي���ش الس���لمي ،وأن

باس���تنباطها م���ن أمه���ات الكت���اب ،وبالتحليل

العل���م والمعرفة المتبادل���ة أوصلت العالم إلى

العمل���ي واالس���تقصائي ،وبالفك���ر المس���تنير،

الرفاهي���ة واالس���تقرار.وقال إن جاللت���ه قائد

والوصول بنتيجة مبنية على الدليل -س���واء

مب���دع وحكي���م ،وقد اخت���ار جامع���ة إيطالية

مادي أم نظري فرضي -بمثل ما قدمه العالم

لتحمل اس���م كرس���ي المل���ك حم���د األكاديمي

اإليطال���ي الفيزيائي جاليليو جاليلي في فهم

ك���ون إيطالي���ا تحتض���ن الفاتي���كان وأبناءه���ا

الك���ون وقواني���ن الحرك���ة والبصري���ات الت���ي

غي���روا ف���ي التاري���خ بفكرهم وبق���وة عقولهم

أدت إل���ى اخت���راع التليس���كوب الفضائي في

وبجدي���ة أبحاثه���م ولي���س بق���وة عضالته���م،

الع���ام  ،1609وكذلك بمثل المنه���ج التفكيري

مش���يرا إلى أن كرسي الملك حمد األكاديمي

العلمي الذي قام به العالم اإليطالي الفيزيائي

ف���ي جامعة س���ابيانزا ،والذي س���يموله جاللة

إنريك���و فيرم���ي الحاص���ل عل���ى جائ���زة نوبل

المل���ك ،س���وف يس���تلمه أكاديم���ي مرم���وق

ف���ي الفيزي���اء ف���ي الع���ام  ،1938وال���ذي ق���ام

نش���ط في البحث العلم���ي ،وقادر على توثيق

بإرس���اء النظري���ة الكمي���ة(  (�Quantum The

العالق���ة بي���ن التعايش الس���لمي بي���ن األديان

 ،)oryوكذل���ك بمث���ل فكر ومنهجي���ة وتحليل

واالزده���ار ،وس���يكون اس���تاذ ه���ذا الكرس���ي
مش���رفا على طالب ماجس���تير ودكتوراه في
هذا المجال ،وستبقى أبحاثهم وأطروحاتهم

المنامة  -بنا

أش���اد سياس���يون وأكاديمي���ون بمب���ادرة عاه���ل الب�ل�اد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة بتدش���ين كرس���ي المل���ك حمد للحوار
بين األديان في جامعة س���ابيانزا اإليطالية .واعتبروا أن تدش���ين هذا الكرس���ي األكاديمي المهم الذي يحمل اس���م جاللته في هذه الجامعة

فم���ن جهت���ه ،أش���اد النائ���ب األول لرئي���س

كاف���ة المناس���بات؛ لتبي���ان مواق���ف جاللت���ه

كرس���ي المل���ك حمد للح���وار بي���ن األديان في

مجل���س النواب علي عبدهللا العرادي بالمنجز

ومواقف مملكة البحرين عامة في المس���اعي

واح���دة م���ن أق���دم وأع���رق وأكب���ر الجامعات

الكبي���ر الذي تحقق لمملكة البحرين بتدش���ين

الرامية إلحالل السالم في العالم.

ف���ي أورب���ا والعال���م ،أال وهي جامعة س���ابينزا

كرس���ي المل���ك حمد للح���وار بي���ن األديان في

وبي���ن العرادي أن جالل���ة الملك قدم البحرين

ف���ي روم���ا ف���ي إيطالي���ا ،حي���ث إن الكراس���ي

جامعة س���ابيانزا اإليطالية ،مؤك���دا أن جاللة

مبه���ر ،ووض���ع ش���عبها ف���ي دائ���رة
كأنم���وذج
ٍ

الجامعي���ة هي من المقامات األكاديمية العليا

وترس���يخ مفه���وم الس�ل�ام والتق���ارب بي���ن

الش���عوب ،معتب���را أن جالل���ة المل���ك كقائ���د

المل���ك بات وجها قياديا بارزا لنش���ر التعايش
المجتمعات اإلنسانية.
كما أش���اد النائب الع���رادي بمضامين الخطاب
الس���امي لصاح���ب الجالل���ة المل���ك بمناس���بة
تدش���ين (كرس���ي المل���ك حم���د للح���وار بي���ن
األدي���ان والتعاي���ش الس���لمي) ف���ي جامع���ة
س���ابينزا بروما ي���وم الثالث���اء الماضي ،حيث
أب���رز جاللته ف���ي كلمته به���ذه المناس���بة دور
مملكة البحرين في تعزيز الس�ل�ام والتسامح
والتعاي���ش عب���ر العال���م .وأضاف الع���رادي أن
ه���ذه المب���ادرة المهم���ة م���ن جاللت���ه تش���كل
إضاف���ة كبيرة لجامعة س���ابيانزا اإليطالية ،إذ
إن اس���م جاللة الملك في هذه الميادين ،بات
إضافة مهمة على المس���توى العالمي ،ويشكل
أنموذجا حري بشباب العالم أن يقتدوا به في
مج���ال تعزي���ز مظاهر التصالح بين الش���عوب
بم���ا يحقق األمن واالس���تقرار على المس���توى
الدولي.
وأك���د أن خطاب���ات جالل���ة المل���ك وف���ي كل
المواط���ن والمواق���ف ترك���ز عل���ى الس�ل�ام
والتعايش واالستقرار بين األديان والشعوب
والمجتمعات اإلنس���انية على جميع األصعدة،
ودائم���ا م���ا كان جاللت���ه حريصا عل���ى تدعيم
ه���ذه القيم اإلنس���انية ،والعمل على اس���تثمار

مثل أم���ام بقية
مثالي���ة ،حت���ى ب���ات مض���رب
ٍ

التي تنشئها الجامعات وتبقى مدة بقائها.
وقال إن تدش���ين كرس���ي المل���ك حمد للحوار

للمملكة ،يعطي اطمئنانا بأن المس���تقبل الذي

بين األدي���ان في جامع���ة س���ابيانزا اإليطالية

تستشرفه البحرين سيكون أجمل وأفضل.

يع���د إنج���ازا كبي���را جدا قدم���ه جالل���ة الملك

من جانبه ،أشاد عضو مجلس الشورى محمد

لش���عبه وللعال���م ،ويؤك���د جاللت���ه م���ن خالل���ه

علي حسن بتدشين كرسي الملك حمد للحوار

س���عيه الحضاري لتعزيز التس���امح والتعايش

بي���ن األديان ف���ي جامعة س���ابيانزا اإليطالية،

والحوار بين األديان.

مؤك���دا أن ه���ذه المب���ادرة المهم���ة م���ن عاهل

فيما اعتبر أس���تاذ الفيزي���اء بجامعة البحرين

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى

ونائ���ب رئي���س جامع���ة البحري���ن للبرام���ج

ال خليف���ة للعال���م ،تعتبر إنج���ازا علميا عالميا

األكاديمية والدراس���ات العلي���ا وهيب الناصر

العال���م فيثاغ���ورث اإليطال���ي ال���ذي أق���ام في

رفي���ع المق���ام .ون���وه بأهمي���ة إنش���اء ورعاية

أن تدش���ين كرس���ي المل���ك حمد للح���وار بين

مس���تعمرة كرت���ون اليوناني���ة ف���ي إيطالي���ا

م���ن جهت���ه رف���ع رئي���س اللجن���ة التنفيذي���ة
والعض���و المنت���دب للجامع���ة الملكي���ة للبنات
عيس���ى نجيب���ي أس���مى آي���ات التهنئ���ة إل���ى
صاح���ب الجالل���ة المل���ك بمناس���بة تدش���ين
“كرس���ي الملك للحوار بين االديان والتعايش
الس���لمي” .وقال بهذه المناس���بة “نود أن نعبر
عن س���عادتنا بهذه المبادرة الس���امية والنظرة
الثاقب���ة لجالل���ة المل���ك ،والت���ي س���يكون له���ا
أبع���اد إيجابي���ة بعي���دة الم���دى ونقل���ة نوعية
ف���ي المفه���وم الفكري لدى الش���باب واألجيال
القادم���ة” .ون���وه إل���ى أن مملك���ة البحري���ن
ومنذ القدم س���باقة ف���ي الدعوة إلى التعايش
السلمي والحوار الديني المبني على الثوابت
اإلنس���انية واالبتع���اد عن التط���رف والتعصب
والتاري���خ الماض���ي والمعاص���ر يثب���ت وجود
العدي���د م���ن المقاب���ر ودور العب���ادات لألديان
والحض���ارات عل���ى م���ر العص���ور ف���ي مملك���ة
البحرين.
وأكد أن تدش���ين كرس���ي الملك حم���د للحوار
بين األدي���ان في جامع���ة س���ابيانزا اإليطالية
المرموقة جاء في الوقت والمكان المناس���ب
مم���ا ي���دل عل���ى الحكم���ة والرؤي���ة الس���ديدة

جواهري :جاللة الملك ينقل تجربة البحرين في التعايش للعالم
» »صرح رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبالرحمن
جواهري أن قيام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ،بتخصيص كرسي باسم جاللته للحوار بين
األديان في جامعة “سابيانزا” بالعاصمة اإليطالية روما إنما
يأتي ضمن إسهامات جاللته المتعددة التي يبذلها على الدوام
لتأكيد أهمية العمل على نشر األمن والسلم من خالل الحوار،
والبحث عن نقاط اإللتقاء ال االختالف ،وتقبل اآلخر.
» » وأكد في بيان أمس ،النظرة الثاقبة لصاحب الجاللة الملك
في هذا الشأن ،مشيرا إلى أن جاللة الملك وبما يتمتع به
من حكمة ،قد أدرك األهمية الكبيرة التي يشكلها الحوار بين
األديان وانعكاس ذلك ليس على مملكة البحرين فحسب،
بل أن لمثل هذا الحوار انعكاس إيجابي وكبير على األمن

لصاح���ب الجالل���ة المل���ك وتأكي���د لمش���روع

والسلم في العالم بأسره باإلضافة إلى نبذ العنف والحروب
ومكافحة الفقر بل وحتى على حماية البيئة والحفاظ على
كرامة اإلنسان.

جاللت���ه اإلصالح���ي واإلنج���ازات الحضاري���ة
بمملكة البحرين.
وق���ال إن الجامع���ة الملكي���ة للبن���ات تفتخ���ر
بمش���اركتها في حفل التدشين الذي أقيم في

» »وأوضح جواهري بأننا كمسلمين بالدرجة األولى فإن ديننا
العظيم يحثنا على تبني الحوار ،مضيف ًا أن البحرين هي
دولة مسالمة ولطالما دعت وعملت على نشر قيم التسامح
والحوار والتعايش ،مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي يقدمها
جاللته قد سبقتها الكثير من المبادرات التي تسعى لخدمة
نفس األهداف ،عالوة على أنها تترجم توجهات المملكة في
هذا السياق ،حيث يسعى جاللته وكما يُدرك الجميع إلى
نقل التجربة البحرينية العريقة في التعايش بين المذاهب
واألديان إلى العالم بأسره.

روم���ا بوفد مك���ون من عميد وثالث���ة طالبات
م���ن كلية القان���ون .ومن الناحي���ة األكاديمية،
ف���إن ه���ذا التخص���ص يعتب���ر م���ن الدراس���ات
اإلنس���انية ،ويس���اهم في تعزيز ثقافة الحوار
بعي���دا ع���ن العصبي���ة والمجادل���ة والتدري���ب
الذهني لقب���ول الرأي والرأي اآلخر وترس���يخ
المفاهيم والمعايي���ر العالمية والمبادئ العامة
للتعايش السلمي.

“األشغال 617 :طلبا لتوصيل شبكة الصرف

ت��ن��ف��ي��ذ  250م��ن��ه��ا و 296ال ت����زال ق��ي��د اإلج����راء

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

صرحت وزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها قد اس���تلمت خالل العام الجاري  617طلبا لتوصيل ش���بكة

متوسطا نظراءه الخليجيين
ً
الدوسري

الص���رف الصح���ي ،ت���م تنفيذ  250طلب���ا منها ،بينما ال يزال  296طلبا قي���د االجراء والتنفيذ ،و 71طلبا ل���م يدخل مرحلة إجراءات

البحرين تشارك باجتماعات وكالء “العمل”

توصي��ات لتوظي��ف وإح�لال المواطني��ن ف��ي “الخ��اص”

التوصيل ،في حين بلغ عدد الطلبات خالل العام الماضي  949طلبا.
وأك���دت أنه���ا تح���رص عل���ى إنج���از جميع
الطلب���ات بعد اس���تكمال كاف���ة اإلجراءات
ف���ي األقس���ام التالي���ة (الخدم���ات الفني���ة،
التصامي���م ،اإلنش���اءات) ب���إدارة تخطي���ط

نحرص على إنجاز

المنامة  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ومشاريع الصرف الصحي ،مشيرة إلى أن
مس���ار تنفيذ الطلب يبدأ بقس���م الخدمات

ش ��ارك وكي ��ل وزارة العم ��ل والتنمي ��ة االجتماعي ��ة ،صباح الدوس ��ري ،في أعم ��ال اجتماعات لجن ��ة وكالء وزارات العم ��ل ولجن ��ة وكالء وزارات التنمية

الفني���ة ،وإن ما يق���ارب  % 94من الطلبات

كافة اإلجراءات

والش ��ؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك في دولة الكويت الش ��قيقة ،حيث تأتي هذه االجتماعات في إطار التحضير
الجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية والشؤون االجتماعية بدول المجلس ،التي تقام في الكويت ،خالل الفترة من  12-14نوفمبر الجاري.

األحي���ان يح���دث تأخير في ه���ذه المرحلة

بقط���اع الص���رف الصح���ي ،كتقيي���م وضع

أسابيع  ،88%بينما  % 12منها قد تجاوز
الثالثة أسابيع؛ نظرا لصعوبة إيجاد أنبوب

م���ن جانب الجهات الخدمي���ة ،أو لتعارض

التوصيل على الموقع ،وتراكم مواد البناء،

التوصي�ل�ات المطلوب���ة م���ع الخدم���ات

مما يتطلب إزالتها وتحديد الموقع بدقة

األخ���رى الموج���ودة بالموق���ع مم���ا يتطلب

واس���تتبعت بالقول :وفي آخر مرحلة يتم

تعديل التصاميم.

توصياته���ا للجنت���ي وزراء العم���ل ووزراء

الخ���اص ،والتج���ارب الناجح���ة ف���ي معالج���ة

المجل���س ،حي���ث س���يقوم وزراء العمل بدول

التنمية والشؤون االجتماعية بدول المجلس،

البطال���ة وتعزي���ز برامج الحماي���ة االجتماعية،

المجل���س بمناقش���ة تل���ك التوصي���ات تمهي��� ًدا

المقرر عقدها اليوم في الكويت ،التي تتضمن

ومتابع���ة س���ير عم���ل تنفي���ذ أه���داف التنمي���ة

التخاذ يما يلزم بش���أنها خالل اجتماعهم الذي

التصامي���م ليت���م إعداد التصامي���م الالزمة

ملف���ات مهم���ة ،أبرزه���ا مش���روعات وبرام���ج

المس���تدامة  2030الت���ي اعتمدته���ا األم���م

يعقد يوم األربعاء.

ف���ي فت���رة ال تتج���اوز ثالثة أس���ابيع ،وقد

نوفمبر .2018

تتراوح ما بين  13 8-أس���بوعا ،وفي بعض

عل���ى الموافق���ات والتصديق على الرخص

وأردف���ت :بعده���ا يُ ح���وّ ل الطل���ب لقس���م

ف���ي مع���رض البحرين الدول���ي للطيران خالل الفترة م���ن  14حتى 16

رخص���ا للحف���ر ،فيتم إنجازه���ا خالل فترة

بس���بب الحاج���ة الستش���ارة اقس���ام أخرى
الشبكة ومدى تحملها للتدفقات اإلضافية.

عبدالوهاب آل خليفة أن اإلدارة اتخذت كافة استعداداتها للمشاركة

أسابيع.
وختمت قائل���ة :أما األعم���ال التي تتطلب

بلغ���ت نس���بة الطلب���ات المنج���زة خ�ل�ال 3

وقال الدوس���ري إن االجتماعات س���وف ترفع

أك���د مدي���ر ع���ام اإلدارة العامة للم���رور العميد الش���يخ عبدالرحمن بن

قطع األس���فلت في فت���رة ال تتجاوز ثالثة

م���ن التنفي���ذ بس���بب إج���راءات الحص���ول

توظي���ف وإح�ل�ال المواطني���ن ف���ي القط���اع

مدينة عيسى  -اإلدارة العامة للمرور

المواق���ع الت���ي ال تحتاج غ���رف تفتيش أو

بينم���ا  % 6منه���ا تج���اوزت فت���رة أس���بوع

المتح���دة به���دف تنس���يق الجه���ود بي���ن دول

دوريات لتأمين معرض الطيران

يت���م انجاز األعمال الصغيرة نس���بيا ،وهي

جميع الطلبات
بعد استكمال

يت���م االنته���اء منه���ا خ�ل�ال أس���بوع واحد،

تحويل الطلب الى قسم اإلنشاءات ،حيث

ال توجه لخصخصة الخدمات الصحية

النواخذة :منح حرية للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لتدير نفسها

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

وأع���رب ع���ن اعت���زاز اإلدارة العام���ة

نف���ى األمي���ن العام للمجلس األعلى للصحة إبراهيم النواخذة وجود توجه لخصخصة الخدمات

للم���رور بالمش���اركة في ه���ذا الحدث،

ان جميع أن���واع الخدمات الصحية س���واء كان���ت عالجية أو
الصحي���ة الحكومي���ة ،مش���يرا إل���ى ّ

عالميا
ال���ذي يعكس مكان���ة البحري���ن
ًّ

أدوية أو استشارية ،ستكون مجانية للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

ف���ي تنظيم ه���ذا النوع م���ن المعارض

بما يحقق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

وتش���ارك فيه كبرى شركات الطيران،
مش���د ًدا على كافة الس���واق ومرتادي

مع���رض الطي���ران بااللت���زام باألنظمة

إن التغيي���رات ف���ي الخدمات
وق���ال النواخ���ذة ّ

بدراس���ة الخيارات المفتوح���ة لتطبيق الضمان

المكتسبات الحالية للمواطنين ،وتوسيع جودة

ومنها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

الصحي���ة لن تكون إال لألفضل مع الحفاظ على

والقواعد المرورية من خالل االلتزام
بمدلول اإلش���ارات الضوئي���ة ،االلتزام

والوع���رة وااللت���زام بتعليم���ات رجال

بالس���رعة المح���ددة عل���ى الطري���ق

الم���رور المنتش���رين ف���ي المواق���ف

الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية ،مبينا أن

وتجنب التج���اوز الخاط���ئ وااللتزام

كذل���ك االلت���زام باللوحات اإلرش���ادية

البحرين في صدد االنتقال من نظام صحي الى

بالمس���ار الصحي���ح كذل���ك االلت���زام

والتنظيمي���ة ف���ي مواق���ف الجمه���ور

آخ���ر أكثر تطورا ويلب���ي االحتياجات ويحافظ

بالوق���وف الصحي���ح ف���ي المواق���ف

والحض���ور المبك���ر لموق���ع المع���رض

على استدامة الخدمات.

وتجنب الوقوف على جانبي الطريق

تفاديً���ا لالزدحام ،تجنب الس���لوكيات

وأش���ار خالل اس���تضافته ف���ي برنامج “اس���أل

والوق���وف ف���وق األماك���ن المرتفع���ة

المرورية الخطرة أثناء القيادة.

أن مملك���ة
طبيب���ك” ف���ي تلفزي���ون البحري���ن ّ
البحري���ن أقرت الخطة الوطنية للصحة ،وقمنا

الصح���ي واس���تعنا بجهات استش���ارية عديدة،
وأض���اف“ :نؤك���د مج���ددا أن جمي���ع أن���واع
الخدم���ات الصحي���ة س���واء كان���ت عالجي���ة

أو أدوي���ة أو استش���ارية ،س���تكون مجاني���ة
للبحرين���ي ،وكل ال���ذي س���نغيره ه���و طريق���ة

تموي���ل المستش���فيات ،وف���ي نهاي���ة المط���اف

المواطن سيحصل على الخدمة بتميز وجودة
وخي���ارات عدي���دة ،فجمي���ع المستش���فيات

النواخذة أثناء استضافته في برنامج “اسال طبيبك”

الحكومية الثالثة س���تكون متاح���ة للمواطنين

هو بيان الفروقات في آلية العمل ،ففي الوقت

وبش���أن مش���روع التس���يير الذاتي للمؤسس���ات
ّ
“لع���ل
الصحي���ة الحكومي���ة“ :ق���ال النواخ���ذة:

وزارة الصح���ة ،وف���ي الخط���وات المس���تقبلية

وفق آلية القانون”.

أفضل طريقة لش���رح مب���ادرة التس���يير الذاتي

الحالي المستشفيات الحكومية تدار من جانب
س���نمنح حري���ة للمستش���فيات والمراك���ز لتدير

نفسها ،ولتسهيل وتسريع عملية صنع القرار”.
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العاشوري:

مدارس أكثر

دع������ا م��ت��رش��ح

زين��ب تدع��و لالس��تفادة م��ن التجربتي��ن األميركي��ة والبريطاني��ة

س�������������ادس�������������ة
ال������ع������اص������م������ة

ف����������������اض����������������ل
ال������ع������اش������وري

محرر الشؤون المحلية

وزارة التربية

أك���دت المترش���حة النيابي���ة لس���ابعة العاصم���ة اإلعالمية زينب عبداألمير أن تبني التش���ريعات االس���تثمارية الجاذب���ة التي تعزز من

وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م

الثمانية آالف عاطل في المملكة.

خطة شاملة لبناء م���دارس تستوعب

النمو االقتصادي الوطني للمملكة وتستقطب الشركات االقتصادية الكبرى هي الحل لمشكلة البطالة التي يعاني منها ما يربو على

بمش���كلة ضع���ف القط���اع الخ���اص الذي ال

ودع���ت إل���ى االس���تفادة م���ن التجربتي���ن

الوظائ���ف ،ويبلغ متوس���ط ع���دد الوظائف

يلب���ي الطم���وح ،داعي���ة إلى تحس���ين بيئة

األميركي���ة والبريطاني���ة في حل مش���اكل

الت���ي يضيفها القط���اع الخاص في س���وق

االس���تثمار عبر تبني تشريعات استثمارية

البطال���ة عبر تحس���ين البيئة االس���تثمارية

العمل في كل شهر في أميركا حوالي 170

جاذبة الس���تقطاب الش���ركات االقتصادية

ونمو االقتصاد الوطني واجتذاب شركات

وظيفة.

الكبرى ،وه���ذه هي المعادل���ة الناجحة في

ومؤسس���ات كب���رى توف���ر ش���واغر ومزاي���ا

وأوضح���ت :اس���تطاعت بريطاني���ا أن

ح���ل مش���كلة البطال���ة ،ف���إذا قمن���ا بتوفي���ر

وظيفي���ة تف���وق ما يقدم���ه القط���اع العام،

تس���تقطب الش���ركات الكبرى األجنبية عبر

بيئ���ة اس���تثمارية قوية اس���تطعنا اجتذاب

مؤك���دة أنه البد أن يتفوق القطاع الخاص

تخفي���ض الضرائب عليه���ا مقابل توظيف

ش���ركات اس���تثمارية تخلق وظائف بمزايا

ف���ي مزاياه عن القط���اع الحكومي وهذا ال

عمالته���ا المحلية ،وتهيئة بيئة اس���تثمارية

جاذب���ة وبالتال���ي نهضنا بالقط���اع الخاص،

يتم إال باس���تقطاب الش���ركات االقتصادية

جاذب���ة ،وف���ي المقاب���ل تق���وم الش���ركات

ووفرن���ا حي���اة كريم���ة للعاطلي���ن بروات���ب

الكب���رى التي س���تنهض بالقط���اع الخاص،،

االستثمارية الكبرى بتوفير الحياة الكريمة

مجزية ،واس���تطعنا أن نس���رع وتيرة النمو

فف���ي بريطانيا يوفر القط���اع الخاص فيها

لش���اغلي الوظائف من أصحاب الش���هادات

الكثافة السكانية والطالبية بالمناطق
وم��ن بينها منطقة جدحفص وتوبلي.
وأك�����د أن����ه ح����ال ن��ي��ل��ه ث��ق��ة ال��ن��اخ��ب��ي��ن

2018

وأش���ارت إلى أن مش���كلة البطال���ة مرتبطة

االقتصادي الوطني.

 % 80م���ن الوظائ���ف وفي كندا  % 78من

ل��ض��رورة وضع

فاضل العاشوري

لعضوية مجلس ال��ن��واب سيتحرك مع

المسؤولين ب���ال���وزارة إلن��ش��اء م��دارس

أكثر بمناطق الدائرة.

زينب عبداألمير

ومنحه���م روات���ب مجزية وس���اعات دوام
مرنة وإحاطته���م بمزايا تأمينية وصحية،
وركزت الحكومتان البريطانية واألميركية

الثالثاء
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على قط���اع الخدم���ات الذي ينم���و بوتيرة
سريعة واستطاعت من خاللها خلق مئات
اآلالف من فرص العمل الجديدة.

الهدايا السنوية تختلف عن عطايا المترشحين

ال���ب���ح���ار ي���ح���اض���ر ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ش��م��ال��ي��ة ع����ن ال���ج���رائ���م االن��ت��خ��اب��ي��ة

محرر الشؤون المحلية
ش���دد الخبير في المجال الدس���توري والقانوني علي البحار على أن إصابة العملية االنتخابية بأشكال من الجرائم يمثل عي ًبا للنظام

الديمقراطي واإلرادة الشعبية في أي مجتمع ،فسالمة ونزاهة العملية االنتخابية هي عصب الديمقراطية.
ولف���ت البح���ار ف���ي محاض���رة نظمته���ا

وبغرام���ة ال تج���اوز ألف���ي دين���ار أو بإحدى

 2002بش���أن مجلس���ي الن���واب والش���ورى

المحافظ���ة الش���مالية بمجل���س المحافظ���ة

هاتي���ن العقوبتي���ن كل م���ن نش���ر أو أذاع
أق���والاً
ً
كاذب���ة ع���ن موضوع االس���تفتاء أو

البحريني التعرض في الدعاية االنتخابية
م���ن قب���ل مرش���ح أو معاونيه ضد مرش���ح

والقائ���م بأعم���ال المدي���ر التنفي���ذي لمعه���د

عن س���لوك أحد المرش���حين أو عن أخالقه

آخر.

البحرين للتنمية السياس���ية أنور أحمد إلى

بقص���د التأثي���ر ف���ي نتيج���ة االس���تفتاء أو
االنتخ���اب” ،قائ�ًل�اً إن إع���ادة تاريخ أس���ود

وف���ي مع���رض الحدي���ث ع���ن ظاه���رة
الرش���اوى ،فق���د تط���رق إل���ى ن���ص الم���ادة

إهان���ة المترش���ح المناف���س ،واس���تحضر

لمترش���ح مناف���س كأن يق���ول البع���ض عن

( )25من المرس���وم بقانون رقم ( )15لس���نة

الفق���رة ( )7من المادة ( )30من القانون رقم

منافس���ه أو يق���ول ط���رف يعمل م���ع فريق

2005م بش���أن مجلس���ي الش���ورى والنواب

( )14لس���نة  2016بتعدي���ل قانون مباش���رة

مترش���ح مناف���س “إن ذل���ك المترش���ح كان

على أن���ه “يحظر على أي مرش���ح أن يقدم

الحق���وق السياس���ية البحريني���ة عل���ى أن���ه

في يوم م���ن األيام س���يئ الخلق والصيت

من خالل قيامه بالدعاية االنتخابية هدايا

الش���مالية بحضور المحافظ علي العصفور

مظاه���ر تعد من الجرائ���م االنتخابية ومنها

جانب من حضور المحاضرة

بص���ورة مباش���رة أو بواس���طة الغي���ر ،كم���ا

“م���ع عدم اإلخ�ل�ال بأية عقوبة أش���د ينص

وفيه م���ا فيه!” ،فهذه جريمة يعاقب عليها

أو تبرع���ات أو مس���اعدات نقدية أو عينية

يحظ���ر عل���ى أي ش���خص أن يطل���ب مث���ل

“المس���ألة فيها نظ���ر ،عندما اعتاد ش���خص
أن ي���وزع أم���ولاً ومس���اعدات ف���ي موع���د

المس���ألة تختلف عمن ظه���ر فجأة وأصبح

عليه���ا قان���ون العقوب���ات أو أي قانون آخر،

القان���ون ،وقد حظرت الفقرة ( )5من المادة

أو غي���ر ذلك م���ن المنافع أو يع���د بتقديمها

تل���ك الهداي���ا أو التبرع���ات أو المس���اعدات

س���نوي محدد على الجمعي���ات واألفراد أو

ي���وزع األم���وال والهداي���ا واألجه���زة عل���ى

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نتين

( )22من المرس���وم بقانون رقم ( )15لس���نة

لش���خص طبيع���ي أو اعتب���اري س���واء كان

أو الوع���د به���ا م���ن أي مرش���ح” ،لكن���ه ق���ال

مؤسس���ات المنطقة ،وصادف ذلك الموعد

الناخبين”.

المعت���اد فت���رة ترش���حه لالنتخاب���ات ،فهنا

“التقاعد” و“الدعم الحكومي” اختبار ج ِّدية النواب الجدد
ال ت���واف���ق���ات ن��ه��ائ��ي��ة وص���ل���ت إل���ي���ه���ا “ت����روي����ك����ات” ال��م��ج��ل��س ال��ح��ال��ي
سيد علي المحافظة
اجتماعات ش����ارف مدى بعضها العام دون تحقيق التوافقات المطلوبة منها ،س����تكون على رأس التحديات التي تواجه البرلمانيين
الجدد؛ الختبار مدى جديتهم في الدفاع عن مكتسبات المواطنين ،كما تتصدر ذلك أغلب برامجهم ورسائلهم االنتخابية.
وش����هد الفصل التش����ريعي الراب����ع في آخر

ف����ي أواخ����ر يوني����و الماضي ،والت����ي كانت

النهائية.

أدواره تش����كيل لجنتي����ن ثالثي����ة (ترويكا)

تضم ذات أعضاء المجلس التشريعي في

وواج����ه الوف����د البرلمان����ي بلجن����ة الدع����م

تض����م ممثلين عن كل م����ن مجلس النواب

اللجنة األولى.

الحكومي س����يال من االنتقادات من جانب

ومجل����س الش����ورى والحكوم����ة؛ لمناقش����ة

ورغ����م تحقي����ق اجتماع����ات إع����ادة هيكلة

الن����واب عل����ى آلية تش����كيلها ،حي����ث اعتبر

مل����ف الدع����م الحكوم����ي ،إل����ى جان����ب

الدع����م الحكوم����ي لدرج����ة عالي����ة م����ن

بعضه����م أن تش����كيلها ت����م ب����إرادة منف����ردة

مش����روعي تعدي����ل قانون التقاع����د المدني

التوافق����ات ،وبلوغه����ا مرحل����ة ط����رح

ودون األخ����ذ في االعتب����ار لمرئياتهم بهذا

والعسكري.

المرئي����ات ،حي����ث ق����دم كل م����ن الوف����د

الخصوص.

وأم����ا ع����ن لجن����ة إع����ادة هيكل����ة الدع����م

الحكومي والوفد البرلماني مرئياته ،إال أن

وأم����ا فيم����ا يتعل����ق بطاول����ة مناقش����ات

الحكوم����ي وتوجيه����ه لمس����تحقيه ،فق����د

تل����ك اللجنة ل����م يقدر لها أن تنه����ي أعمالها

مش����روعي التقاعد ،فتوقف����ت اجتماعاتها

تش����كلت بأم����ر ملك����ي وعق����دت أول

ألس����باب غي����ر معروف����ة ،حيث أك����د رئيس

على رفض نيابي لمرئيات الوفد الحكومي

اجتماعاته����ا منتص����ف يناي����ر الماضي ،إلى

لجن����ة الخدم����ات البرلماني����ة النائب عباس

الت����ي فوض����ت الهيئ����ة العام����ة للتأمي����ن

جانب من اجتماعات لجنة إعادة هيكلة الدعم

إمضاء السلطة التشريعية عليها.

والن����واب والبلديين وتمرير قانون ضريبة

يش����ار إل����ى أن مرئي����ات لجن����ة الدع����م

وف����ي الوق����ت ال����ذي رجح����ت في����ه مصادر

القيم����ة المضاف����ة مش����هد التعدي��ل�ات

الحكوم����ي انته����ت إل����ى عدم إم����كان دمج

أن توقف����ت تلك االجتماعات بعد تش����كيل

الماض����ي في تصريح س����ابق ل����ـ “البالد” أن

االجتماعي بكاف����ة الصالحيات إلجراء أي

أن تتوص����ل اللجنة الثالثي����ة إلى توافقات

التش����ريعية ،ليطوي بذلك صفحة مشروع

الدع����م الحكوم����ي ف����ي س����لة واح����دة،

نهائي����ة قب����ل ف����ض دور االنعق����اد الحال����ي،

تعدي��ل�ات التقاعد ويؤجله����ا إلى أجل غير

واالقتص����ار على إجراء بع����ض التعديالت

لجن����ة بحث تعدي��ل�ات مش����روعي التقاعد

اجتماعا واح����دا كفيل بتحقيق التوافقات

تعديالت عل����ى التقاع����د دون الحاجة إلى

تصدر فيه إلغاء تقاعد الوزراء والشوريين

مسمى.

على مقدار الدعم الحالي فقط.

إعالنات الشوارع تتسيد المشهد االنتخابي
سيد علي المحافظة

مسعد:
“السوشيال ميديا” مفضلة
لدى الشباب البحريني

يقت���رب ي���وم االنتخ���اب ،فتنش���ط معه الدعاي���ات االنتخابية ،وس���وق اإلعالن���ات التي
ش���هدت تغي���رًا ملحوظا في األس���عار.ووفقا ألق���وال صاحب مؤسس���ة دروع المملكة لـ
“البالد” فإن متوسط أسعار إعالنات الشوارع بحجم  6×4أمتار تراوح بين  180و200
دينار ،في حين بلغ متوسط أسعار اإلعالن بحجم  2×1نحو  25إلى  30دينارًا.
ورغ ��م حجم التأثي ��ر والمتابعة التي تحظى بها

االلتزام بها في الدعاية االنتخابية.

وسائل التواصل االجتماعي في الوقت الراهن،

وحظ ��ر ه ��ذان الق ��راران اس ��تعمال عل ��م مملكة

إال أن ذل ��ك ل ��م يح ��ل دون عودة مش ��هد تزاحم
اإلعالن ��ات االنتخابي ��ة لحج ��ز مواق ��ع له ��ا على
إحدى الطرقات والش ��وارع والممرات الرئيسة،
األمر الذي يفتح باب الس ��ؤال بشأن مدى تأثير
ه ��ذه اإلعالنات وتحقيقها لوظيفتها األساس ��ية
المطلوبة منها.
أم ��ا من حيث األنظم ��ة والقواني ��ن المرعية في
ه ��ذا الش ��أن فقد ح ��دد الق ��رار ال ��وزاري رقم 77
لس ��نة  2006والق ��رار ال ��وزاري رق ��م  42لس ��نة
 ،2010الضواب ��ط والمعايي ��ر العامة التي ينبغي

البحري ��ن أو ش ��عارها الرس ��مي ف ��ي اإلعالن ��ات
والبيان ��ات االنتخابي ��ة ،كم ��ا أن ��ه حظ ��ر تضمين
وس ��ائل الدعاي ��ة االنتخابي ��ة والش ��عارات
والملصق ��ات والص ��ور والكتيب ��ات والمطوي ��ات
المس ��تخدمة فيه ��ا المس ��اس بأس ��س العقي ��دة
اإلس�ل�امية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو
الطائفية بين المواطنين.

فقد بينت أس���تاذة اإلع�ل�ان بجامعة البحرين
هب���ة مس���عد أن اإلع�ل�ان االنتخاب���ي يصن���ف
ضم���ن اإلعالن���ات السياس���ية ،وأن وظيف���ة
إعالن الشوارع هي تعريفية أساسا.
ولفت���ت إلى أن دور اإلع�ل�ان التعريفي ينبغي
أن يقتص���ر عل���ى التعري���ف بهوي���ة المرش���ح
وش���عاره االنتخاب���ي وإبراز بع���ض المعلومات

االنتخاب���ي ،ال���ذي يج���ب أن يعب���ر بعم���ق عن
هموم وتطلعات الناخبين.
وأش���ارت إل���ى أن التأثي���ر عل���ى اإلنس���ان يتم
عل���ى  3مس���تويات ،وهي المعرف���ة ثم تكوين
االتج���اه وأخي���را الس���لوك ،وه���ذا الن���وع م���ن
اإلعالن���ات وظيفت���ه تمهي���د الجمه���ور لتلق���ي
التفاصي���ل األخ���رى الت���ي تك���ون س���لوكه في

الرئيس���ة كالدائ���رة االنتخابي���ة والمجل���س

نهاية المطاف.

الوظيفة التعريفية

المرشح له وغيرها.

ورأت أن أبرز ضواب���ط الصورة اإلعالنية في

وذك���رت أن أه���م م���ا ينبغ���ي التركي���ز علي���ه

أما من حيث وظيفة هذا النوع من اإلعالنات

اإلعالن���ات االنتخابي���ة أال تك���ون مبالغ���ا فيها

ف���ي ه���ذا الن���وع م���ن اإلعالن���ات ه���و الش���عار

بحي���ث تك���ون بعي���دة ع���ن الواقع كثي���را ،مع

إم���كان إج���راء بعض التحس���ينات البس���يطة

حي���ن يفض���ل الفئ���ات األكب���ر س���نا الوس���ائل

على الصورة وارتداء الزي الالئق والمناس���ب

اإلعالنية التقليدية كالصحف.

لطبيعة الموقع الذي يسعى للوصول إليه.

وع���ادت لتؤك���د أن إعالن���ات الش���وارع

وع���ن الوس���يلة األكث���ر تأثي���را ف���ي المجتم���ع

والملصق���ات ال ت���زال ه���ي األفض���ل بالنس���بة

البحرين���ي أكدت مس���عد أن لكل فئ���ة عمرية

لإلعالنات السياسية ،إذ إن إعالنات التواصل

تصنيف���ا مختلف���ا ،إذ إن وس���ائل التواص���ل

االجتماع���ي تتطل���ب بعض اإلج���راءات التي

االجتماع���ي تأت���ي عل���ى رأس الوس���ائل

تعيق وص���ول اإلعالن ألكبر ش���ريحة ممكنة،

اإلعالني���ة بالنس���بة للش���باب البحرين���ي ،ف���ي

كاشتراط التسجيل في الحساب.

الثالثاء
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فصل مستشار قانوني ضمن الـ  100األكثر نفوذا وتعويضه بـ  15ألف دينار

رغ����م ت��ح��ص��ي��ل��ه  6م�لاي��ي��ن دي���ن���ار م���ن ال��م��ت��ع��ث��ري��ن ب��ال��س��داد
عباس إبراهيم

قال���ت المحامي���ة ش���يرين الغزالي إن المحكمة الكبرى العمالية قضت بإلزام أحد البنوك اإلس�ل�امية ب���أن يدفع رواتب المدة المتبقية

سراق
الرغيف

إبراهيم النهام

Û Ûمع تصاعد العد التنازلي ،لتطبيق الضريبة المضافة ،نأمل من الدولة،
اإلسراع بسن رقابة جارفة ،وصارمة ،على التجار ،بمختلف أنواعهم،
وأش���كالهم ،الكبير منه���م والصغير؛ منعا ألي تالعب باألس���عار ،تحت

ذريعة فرض الضريبة.

Û Ûهذه الرقابة المطلوبة ،والمش���روعة ،تش���كل ضمانة أساسية لحقوق
العام���ة ،والس���تقرار البل���د ،واألس���رة البحريني���ة نفس���ها ،م���ن مطامع

وح���وش المصال���ح التجارية ،الذي���ن ال يكترثون ألح���د ،وال ينظرون

لحال غيرهم بطرف عين.

Û Ûللذين يمهرون ف���ي كنز األموال ،وفي حفظها ،وصونها ،وتضخيمها،
مقابل أي ثمن ،وإن كان أجزاء من لحومهم ،تستقطع ،وترمى أطعمة

للكالب الضالة في الشوارع ،والطرقات ،رهنا بقاعدة “المال أولاً ”.

Û Ûوأستذكر هنا ،الفترة األولى التي صاحبت رفع حزم الدعم الحكومي
المختلف���ة ،م���ن لح���وم ،ووق���ود ،وغيرها ،وكي���ف س���ارع البعض من

التج���ار تلقائيً ا ،برفع األس���عار ،وكيف أنهم تم���ادوا باألمر ،متجاهلين
تذمر الناس ،وشكاواهم ،وغضبهم ،حتى تدخلت الجهات المختصة،

وأدبت كل من فعل ذلك ،مجبرة إياهم على االنصياع للقوانين ،رغمً ا

من العقد لصالح أحد مستشاريه القانونيين العرب عقب فصله تعسفيا فضال عن مكافأة نهاية الخدمة؛ وذلك بمبلغ وقدره  15ألف
دينار ،إضافة إلى دفع لفائدة قانونية مقدارها  % 1سنويا وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وأف���ادت الغزال���ي أن البن���ك كان قد تواصل

االلتحاق بالبنك المدعى عليه.

العمل كمراقب شرعي داخلي.

مع موكلها ألكثر من مرة على مدى  6أش���هر

وبالفعل تمكن المستش���ار المشار إليه وفور

ولفتت إلى أن المشكلة بدأت بعد مرور مدة

كاملة طالبا من���ه االنضمام للفريق القانوني

التحاق���ه بالعم���ل ل���دى البنك المدع���ى عليه

 6أش���هر م���ن تعيين���ه ،حيث تفاج���أ المدعي

للبنك؛ وذلك من أجل االس���تفادة من خبرته

م���ن تحقي���ق نجاح���ات مباش���رة ،وخالل 6

بإدارة البنك ،وهي تسلك مسلكا جائرا معه،

القانونية ،خصوصا وأنه يعمل أيضا محكما

أش���هر فق���ط تمك���ن م���ن تحصي���ل قراب���ة 6

وتطل���ب منه تقديم اس���تقالته خالل مدة ال

دولي���ا معتمدا ،وق���د تم اختياره ف���ي العام

ماليين دين���ار لمصلحة البنك من المدينين

تتج���اوز س���اعة واح���دة فق���ط ،وف���ي تل���ك

 2015ضمن قائمة الـ ( )100مستشار قانوني

المتوقفي���ن والمتعثرين في س���داد ديونهم؛

الساعة حذفت إدارة البنك اسم موكلها من

األكث���ر نفوذا ،وذلك وفق���ا للمجلة القانونية

وذل���ك م���ن خالل التس���ويات الودي���ة معهم

قائمة البري���د اإللكتروني الخاص���ة باإلدارة

اإلنجليزي���ة المتخصص���ة ف���ي ه���ذا المجال

واألحكام القضائية ضدهم.

القانوني���ة ،وال���ذي م���ن خالله يق���وم رئيس

( ،)Legal 500وأن ه���ذا االختي���ار يق���ع على

كم���ا س���اهم موكله���ا ف���ي صياغ���ة وتعدي���ل

اإلدارة القانونية بتحويل األعمال القانونية

المستش���ارين الذين يقومون بإيجاد وخلق

النظ���ام األساس���ي وعق���د التأس���يس للبن���ك

المس���تلمة من بقية إدارات البنك على بقية

حل���ول تقني���ة فاعل���ة ومبتكرة لإلش���كاالت

الذي كان يمر في ذلك الوقت بمرحلة إعادة

أعضاء اإلدارة القانونية للبنك إلنجازها.

القانونية كافة التي تعترضهم أثناء عملهم.

هيكل���ة ،إذ راج���ع تل���ك العقود م���ن الناحية

وأش���ارت إلى أنه ونتيجة لتلك التصرفات،

وأضاف���ت أن���ه وبالفع���ل ونتيج���ة لإللح���اح

القانونية والش���رعية ،حي���ث إنه وبناء على

فق���د أخطر المدعي إدارة البنك بأن تقديمه

الص���ادر م���ن البنك ،ق���دم موكلها اس���تقالته

دراس���ته الجامعية قد حص���ل على موافقة

الس���تقالته عل���ى ه���ذا النح���و يعتب���ر بمثابة

المح���دد الم���دة بعد رف���ض اإلدارة تعويضه

م���ن الجه���ة التي كان يعم���ل لديها؛ من أجل

م���ن مص���رف البحري���ن المرك���زي؛ م���ن أجل

فصل تعس���في ،الس���يما وأن إدارة البنك قد

بذلك ،وهو ما استجابت له المحكمة.

شيرين الغزالي

س���لكت مس���لكا جائ���را مع���ه بدفع���ه لتقديم
االس���تقالة وذل���ك بالمعامل���ة الجائ���رة ل���ه
ومخالف���ة ش���روط عق���د العم���ل الموقع معه
على حد تعبيرها.
فتقدم���ت بوكالته���ا ع���ن المدع���ي بدع���وى
عمالية طالبت فيها من إدارة البنك تعويضه
بمبلغ يعادل الم���دة المتبقية من عقد العمل

عن أنوفهم.

Û Ûإن الوض���ع االقتص���ادي الراه���ن ،ب���كل تقلبات���ه ،ومصاعب���ه ،ليجس���د
واقع���ا م���را للمواط���ن ،فاق���د الحيل���ة ،والمنه���ك م���ن تكاث���ر ق���رارات

وقواني���ن “األخ���ذ” ،فالمداخيل  -بالعم���وم  -قليلة ،وثابت���ة ،ومتآكلة،

والمسؤوليات وااللتزامات ،ال ترحم ،وال تتنازل ،وال تتفاهم ،يعرفها
المواطن بأنها عنيده ،وصاخبة ،وفاضحة ،ومتطلبة.

Û Ûبالمقاب���ل ،ابتلي���ت البالد برجال أعمال وم���ال وثراء ،ال يحمدون هللا
عل���ى النعم���ة ،وال يرون أنفس���هم بأن موكلين ،وليس م�ل�اك لها ،تجار

ال ينظ���رون لمن هم أدنى ،وأح���وج منهم من الناس ،وألجل “هؤالء”،

يجب أن تسن القوانين ،تلو القوانين ،تلو القوانين.

تأجيل استئناف
المؤذن البنغالي لـ 19
نوفمبر للمرافعة

يطلعون على الخطة التنظيمية ليوم االقتراع
القضاة ّ

اللجنة العليا تعقد ورشة تحضيرية استعدا ًدا لالنتخابات النيابية والبلدية

المنامة  -بنا

أم���رت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية

ebrahim.alnahham

األولى بتأجيل النظر في استئناف المؤذن

@albiladpress.com

البنغال���ي قات���ل اإلم���ام عبدالجلي���ل حمود
وصديق���ه ال���ذي عاون���ه ف���ي دف���ن الجث���ة
عقب تقطيعها إلى عدة أجزاء في منطقة

المنامة  -بنا

الب���ر ،حت���ى جلس���ة  19نوفمب���ر الج���اري؛

عقدت اللجنة العليا لإلش���راف على سالمة

تقدر جهود البحرين لتعزيز التضامن العربي
مصر ّ

وذل���ك لتقديم المرافعات .وكانت أصدرت

المنامة  -بنا

محكمة أول درجة حكمها بمعاقبة المؤذن
باإلع���دام جزاء لما جنت���ه يداه من جريمة

إط���ار االس���تعدادات لالنتخاب���ات النيابي���ة

ُ
س���تجرى ي���وم  24نوفمبر
والبلدي���ة الت���ي

غير إنسانية وفي أحد بيوت هللا الطاهرة،

الجاري .وشارك في الورشة التي نظمت مساء

وذل���ك بعد مطالب���ة النيابة العام���ة بإعدام

أمس بمركز عيس���ى الثقاف���ي ،القضاة ،وأعضاء

ق���ال المتح���دث باس���م وزارة الخارجي���ة بجمهوري���ة مص���ر العربي���ة
المستش���ار أحم���د حاف���ظ ،إن مص���ر تق��� ّ
در جه���ود البحري���ن المتواصلة

لتعزيز التضامن العربي.
وذكرت صحيفة (األهرام) المصرية أن

خ�ل�ال اجتماعه ف���ي البحري���ن ،التزام

المستش���ار حاف���ظ ذكر خ�ل�ال مداخلة

مصر بأمن الخليج ،الفتًا إلى “أن هناك

هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) أمس األول،

تطلعً ���ا ل���دى مص���ر والبحري���ن لتقوي���ة

أن وزير الخارجية س���امح شكري ،أكد

العالقات بين البلدين”.

قاتل إمام مس���جد بن شدة ،خصوصا بعد
تأكي���د تقري���ر اللجنة الطبية النفس���ية بأن
القاتل مس���ؤول ع���ن تصرفات���ه وال يعاني
أي���ة أمراض ومدرك ألفعاله ،فيما حبس���ت
صديقه لمدة سنة واحدة.

االنتخاب���ات ورش���ة عم���ل تحضيري���ة ف���ي

النياب���ة العام���ة ،والمستش���ارين ،المعنيي���ن
باإلش���راف على تنظي���م االنتخاب���ات ،وبحضور
رئي���س محكم���ة التميي���ز نائب رئي���س المجلس
األعل���ى للقض���اء عب���دهللا البوعيني���ن ،ووزي���ر
العدل والش���ؤون اإلس�ل�امية واألوق���اف رئيس

اللجنة العليا لإلش���راف على سالمة االنتخابات

رئي���س اللجن���ة العلي���ا لإلش���راف عل���ى س�ل�امة

الش���يخ خالد بن علي آل خليف���ة ،والنائب العام

االنتخابات ،كلم���ة رحب فيها بالقضاة وأعضاء

البوعينين.

النياب���ة العام���ة والمستش���ارين ،قائ�ل�ا إن م���ا

وأك���د رئيس محكمة التميي���ز خالل كلمة ألقاها

تحق���ق من خبرة قانونية بحرينية متراكمة في

في افتتاح الورش���ة ،أهمية اإلش���راف القضائي

المج���ال االنتخابي ما كان���ت لتتحقق لوال دعم

الكام���ل كضمان���ة أساس���ية لش���فافية ونزاه���ة

المجلس األعلى للقضاء والنيابة العامة.

االنتخابات ،ودوره في تنس���يق الجهود وإدارة
كم���ا أع���رب النائ���ب الع���ام ع���ن بال���غ االعت���زاز

وقدمت اللجنة العليا خالل الورشة التحضيرية،
ً
تفصيلي���ا ح���ول خط���ة العم���ل اإلجرائية
عرض���ا
ً

لس���ير العملية االنتخابية بي���وم التصويت ،بدءا

والفخر بمس���توى الكف���اءات القضائية الوطنية

م���ن فتح مق���ار االقت���راع ووص���وال لمرحلة فرز

وم���ا تتمت���ع ب���ه م���ن خب���رات اكتس���بتها خ�ل�ال

األص���وات وإع�ل�ان النتائج ،وبم���ا يكفل تحقيق

االنتخاب���ات الس���ابقة .بعدها ألق���ى وزير العدل

أعلى معايير الشفافية وضمانات النزاهة.

العملية التنظيمية من أجل إنجاح االنتخابات.

الحكــم بإعــدام  4متهميـــن بقتــل شرطــي الــدراز
المنامة  -بنا

عاقب���ت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة  4متهمين وبإجماع آراء أعضاء الدائرة
باإلع���دام ل���كل منهم عن تهمة قتل ش���رطي والش���روع بقتل اثني���ن آخرين بمنطقة
الدراز بواسطة عبوة متفجرة محلية الصنع زرعت بمكان مرور الدوريات األمنية
َ
منف���ذي العملي���ة ،وكذل���ك بمعاقبة  3منهم بالس���جن
بع���د دراس���ة الموق���ع من قب���ل
المؤب���د وتغري���م كل منه���م مبل���غ  1000دينار عما أس���ند إليهم بتهمة حيازة س�ل�اح
“الكالشينكوف” وذخائره.
كم���ا ألزم���ت المحكم���ة المتهمي���ن

دروس���ا
ذاك���رة إلكتروني���ة تح���وي
ً

جميعً ���ا متضامني���ن ب���أن يدفع���وا
ً
مبلغ���ا
لصال���ح وزارة الداخلي���ة

صناعة المتفجرات واستخدامها.

وق���دره  2031دين���ارً ا و 100فل���س

وأضاف���ت أن المته���م األول ت���درب

قيم���ة التلفي���ات الت���ي تعرضت لها

عل���ى تل���ك ال���دروس ،وقب���ل ف���ض

المركب���ة األمني���ة ،وأمرت بإس���قاط

يوم���ا تواصل معه
ً
االعتص���ام ب���ـ20

الجنس���ية البحريني���ة عنه���م جميعً ا

المته���م الثال���ث اله���ارب بالخ���ارج

وبمص���ادرة جمي���ع المضبوط���ات،

بالتنس���يق مع المتهم الرابع ،وأبلغه

وتأك���دا م���ن صالحيته���ا ومناس���بة

وصدر حكم المحكمة بدون حضور

أن���ه أرس���ل ل���ه عب���وة متفج���رة عن

أي م���ن المتهمي���ن ك���ون أن اثني���ن

طري���ق البريد الميت؛ الس���تخدامها

المسافة لمدى جهاز التفجير لعلمها
ً
مسبقا
بطبيعة المكان واستيقانهما

منه���م هاربان ومقيم���ان في إيران،

في عملي���ة التفجي���ر المطلوبة منه

واآلخ���ران رفض���ا الحض���ور م���ن

ض���د رج���ال األم���ن وأرش���ده ع���ن

محبس���هما في “س���جن جو” كونهما

مكانها مخبأة في س���يارة محترقة

م���ن أصح���اب األس���بقيات بمج���ال

متوقفة بأحد أحياء منطقة الدراز،

ومحك���وم

وطالب���ه باالحتفاظ بها الس���تهداف

وتدمير تلك المركبات.

رجال الش���رطة بها وقت���ل أي منهم

المراقبة والتفجير

الجرائ���م

اإلرهابي���ة”

عليهما بقضايا أخرى.

حال فض ذلك االعتصام.

واقعة القتل

ومن ث���م تواصل معه المتهم الرابع

وذكرت المحكمة أن واقعة القضية
تتحص���ل ف���ي أن المتهمي���ن جميعً ا
وبيت���وا النية
كان���وا عق���دوا الع���زم
ّ
عل���ى قت���ل أي م���ن رجال الش���رطة

لإلخ�ل�ال باألم���ن الع���ام داخ���ل
المملك���ة؛ بالتع���دي عل���ى رج���ال
الش���رطة وترويعه���م وقتله���م وبث
الرع���ب ف���ي نفوس���هم ونف���وس
المواطني���ن والمقيمي���ن وتعري���ض
حياته���م

والممتل���كات

عس���كرية مص���ورة عل���ى كيفي���ة

العام���ة

والخاص���ة للخطر ،بأن ق���ام المتهم

قب���ل الواقع���ة ب���ـ  3أي���ام بع���د فض
االعتص���ام وأخب���ره المته���م الثاني
أن���ه قد رص���د وح���دد مجموعة من
األه���داف لتنفي���ذ عملي���ة التفجي���ر
واس���تهداف رج���ال األم���ن بمنطقة
ال���دراز ،وطل���ب من���ه التواصل معه
للتنسيق واالشتراك معه في تنفيذ
الجريمة.

تخطيط واختبار
ً
ونف���اذا لذلك فقد اجتم���ع المتهمان

أن مركب���ات دوري���ات الش���رطة تمر
ب���ه وتبط���ئ عن���ده لوج���ود مرتف���ع
تخفيف س���رعة به قاصدين إزهاق
أرواح رجال األمن المتواجدين بها

واخت���ار المتهم���ان بناي���ة مطل���ة

ع���ن مقت���ل المجن���ي علي���ه األول

إسقـــاط
جنسيــــة جميع
المتهمين
ومعاقبة 3
منهم بالسجن
المؤبد

عل���ى ذلك المرتفع كم���كان للمراقبة
العتالئه���ا والترب���ص به���ا لم���رور
مركب���ة المجن���ي عليه���م ،وبتاري���خ
الواقع���ة المواف���ق  18يونيو 2017
توجه���ا بس���يارة األول مصطحبين
العبوة المتفجرة ،حيث قام المتهم
الثاني بوضعها ف���ي المكان المتفق
علي���ه وتوجه���ا قبال���ة اتج���اه مرور
مركب���ة الش���رطة الت���ي يس���تقلها
المجني عليهم إلحداث أكبر خسائر
به���ا قاصدي���ن إزه���اق أرواحه���م
وتدميره���ا ،ث���م اعتل���ى البناي���ة

الراب���ع اله���ارب بالخ���ارج بالتواصل

بمنزل المته���م األول قبل ارتكابهما

أمني���ا
م���ع المته���م األول المطل���وب
ًّ
ّ
وحث���ه عل���ى
لنش���اطه التخريب���ي،

للجريم���ة بيومي���ن للتخطي���ط له���ا
واختي���ار مكانه���ا وزمانه���ا وتح���دد

القي���ام بعملي���ة تفجي���ر ض���د رجال

دور كل منهما في التنفيذ ،واستقرّ ا

الش���رطة بقصد قتل أي منهم حال

على اختيار مكان الواقعة في اليوم

ف���ض االعتص���ام القائم أم���ام منزل

الس���ابق الرتكابهما لها لس���بق رصد

المتفج���رة ،وما إن ظفرا بهم ضغط

عيس���ى قاس���م ،حيث كان قد سبق

المته���م األول ل���ه وقام���ا بمعاينت���ه

ل���ه التواص���ل مع���ه م���ن قب���ل ف���ي

واختب���ار العب���وة المتفج���رة بمكان

المته���م الثاني على جه���از التفجير
ً
محدث���ا االنفج���ار
الموج���ود بي���ده

منتص���ف ع���ام  2016وأرس���ل ل���ه

الواقعة التي يتم تفجيرها عن بعد

المذكورة حال انتظار المتهم األول
له بسيارته أسفلها لنقله عقب تمام
الجريم���ة مترصدي���ن م���رور مركبة
المجن���ي عليهم بم���كان زرع العبوة

المتف���ق علي���ه ال���ذي أتل���ف مركب���ة
الدورية األمنية وس���يارات ومنازل

بقت���ل أي منه���م بطري���ق التفجي���ر
ً
ونف���اذا لذلك ق���ام المتهمي���ن األول

وإصاب���ة المجن���ي عليهم���ا الثان���ي
ُ
وأوقِ َ
���ف أث���ر الجريم���ة
والثال���ث،

والثان���ي بتكلي���ف م���ن المتهمي���ن

بالنس���بة للثان���ي والثالث لس���بب ال

الثال���ث والراب���ع بمراقب���ة ورص���د

دخ���ل إلرادة المتهمي���ن في���ه وه���و

المركب���ات الش���رطة بتل���ك المنطقة

مواالتهما بالعالج الالزم.

واختي���ار ومعاين���ة الم���كان ل���زرع
العب���وة المتفجرة الت���ي أمدهما بها

تحريات االنتقام

المتهمي���ن الثال���ث والراب���ع بقص���د

وبين���ت المحكم���ة أن تحري���ات

إزهاق أرواح أي من رجال األمن.

الش���اهد األول دل���ت عل���ى صح���ة
ارت���كاب المتهمي���ن للواقع���ة ب���أن
اتف���ق المتهم���ان الثال���ث والراب���ع

اعتراف وتمثيل
تفصيلي���ا
واعت���رف المته���م األول
ًّ

الهارب���ان بالخ���ارج م���ع المتهمي���ن

بالتحقيق���ات بارتكاب���ه الواقع���ة

األول والثاني عل���ى تنفيذ عمليات

وكاف���ة الته���م المس���ندة إلي���ه وقام

إرهابي���ة ف���ي الب�ل�اد وعق���ب ف���ض

بعم���ل رس���م توضيح���ي ألج���زاء

ش���ظايا وك���رات معدني���ة؛ وذل���ك

االعتص���ام م���ن أمام منزل عيس���ى

العب���وة المتفجرة المس���تخدمة في

بقصد قتل مس���تقلي تل���ك المركبة

قاس���م عقد المتهمي���ن جميعً ا العزم

الواقع���ة ،وقام بعم���ل داللة تصوير

م���ن رجال الش���رطة ،وهو ما أس���فر

عل���ى االنتق���ام م���ن رجال الش���رطة

وتمثيل لكيفية ارتكابه للواقعة.

المجن���ي عليه���م م���ن المواطني���ن
بالمنطق���ة المحيطة نتيجة للموجة
االنفجاري���ة وم���ا أس���فرت عن���ه من

أسباب الحكم
ال بالمادة  260من قانون
» »وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه أجمع أعضاء دائرة المحكمة عم ً
اإلجراءات الجنائية على إيقاع عقوبة اإلعدام على المتهمين جزاءً وفاقً ا لما جنته أيديهم من جرائم
ال وثالثًا فقد صدر الحكم عليهم بهذه العقوبة.
في البندين أو ً
جميعا قد وقعت لغرض إجرامي واحد وكانتا
ً
ال للمتهمين
» »وحيث إن التهم المسندة في البند أو ً
ارتباطا ال يقبل التجزئة ومن ثم يتعيّن اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة
ً
مرتبطتين ببعضهما
الجريمة األشد منهم عمال بالمادة  66/1من قانون العقوبات.
أيضا وحيث إن التهمتين المسندتين في البندين ثانيًا وثالثًا للمتهمين األول والثالث والرابع
ً
» »وجاء
ارتباطا ال يقبل التجزئة ومن ثم يتعيّن
ً
قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما
ال بالمادة  66/1من قانون
اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة األشد منهما عم ً
العقوبات.

tariq@cogir.org
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احتجاب عمود الزميل الماجد

مؤامرة الربيع العربي...
أوباما وربيع مصر

يحتج���ب عم���ود الزمي���ل أس���امة
الماج���د اليوم وغ���دا؛ نظرا لتعرضه

د .طارق آل شيخان

لوعك���ة صحي���ة عل���ى أن يع���اود

إدارة أوباما قادت مشروع تقطيع أوصال األمة العربية ،والذي سماه الخونة والعمالء

الخليجي من خالل مؤامرة االنقالب بالبحرين ،وما يس���ميه اإلعالمي القطري عبدهللا

المش���اركون في���ه “ثورة الربي���ع العرب���ي” ،لتمكين الكس���رويين في إي���ران والعثمانيين،

العذب���ة الربي���ع الكويتي ،ومن خالل الخونة والعمالء بالس���عودية واإلمارات ،وطبعا لم

م���ن إع���ادة احتاللهم هذه األمة العربية اإلس�ل�امية العظيمة ،ومحاول���ة طمس ثقافتها

يقت���رب ه���ؤالء أبدا من قطر ،ورأينا أيض���ا هؤالء كيف قاموا بمؤام���رات الربيع العربي

وهويتها وتراثها العربي اإلس�ل�امي بهوية وتراث كس���روي وعثماني عرقي ،متس���ترين

بكل من اليمن وتونس وليبيا وسوريا ومصر.

بمس���مى “ثورة المس���تضعفين باألرض” ،والتي أتى بها الخميني ،و”ثورة إعادة الخالفة

كان���ت مصر الهدف األس���مى واألكثر طلبا لتحقيق هذه المؤامرة ،ف���إدارة أوباما أرادت

اإلس�ل�امية الطوراني���ة العرقي���ة” ،الت���ي يقوده���ا ح���زب التنمي���ة المتحال���ف م���ع ح���زب
العنصريي���ن القوم���ي ،وكان مرتك���ز إدارة أوبام���ا النجاح الذي حققه ب���وش االبن حينما
غزا العراق ،وأعلن عن ديمقراطيته بالعراق التي تمكنت من نشر الوالء األوحد للحزب
والطائف���ة والعرق ،ونش���ر ثقافة المحاصص���ة الحزبية والدينية والعرقي���ة ،من أجل أن
يبقى العراق أسيرا للوالء الحزبي والطائفي والعرقي ،وشل قدرة هذا البلد العظيم عن
النهوض من جديد ،والمساهمة في مسيرة اإلنسان العربي واألمة العربية اإلسالمية.

الكتابة يوم الخميس.

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

ض���رب قل���ب العال���م العربي ،ألنه بس���قوط مصر ستس���قط غالبية ال���دول العربية تباعا،
عل���ى هذا األس���اس قام هؤالء بتحريض الش���ارع المصري للثورة وقام���ت إدارة أوباما
بدع���م ه���ذه الثورة جهارا ،لك���ن اإلرادة اإللهية وبفضل من هللا س���بحانه وتعالى ،تنازل
الرئيس مبارك عن حكم مصر ،وسلمه إلى الحارس األمين الجيش المصري عبر المشير
طنطاوي الذي فوت الفرصة الذهبية على إدارة أوباما للبدء في إغراق مصر بالفوضى
والحرب األهلية ،ثم تدمير مصر تدميرا لن تنهض منه.

عب���ر ه���ذا األس���اس ،تحالف���ت ه���ذه اإلدارة األوبامي���ة ،مع الهالل الش���عوبي الكس���روي

» »إن الضربة األولى لمشروع أوباما لتقطيع مصر وتمكين إيران وداعش

عم�ل�اء الث���ورة الكس���روية في إيران ،م���ن أجل تنفيذ ه���ذه المؤامرة القذرة المتس���ترة

جاءت بتنازل مبارك عن الحكم ،وقيادة المشير طنطاوي زمام األمور،

العثمان���ي ،وم���ع خونة وعمالء األمة العربي���ة العلقميين الجدد اإلخوان المس���لمين ،مع

والقاعدة والعلقميين الجدد اإلخوان المسلمين من العبث بمصر،

بس���تار الديمقراطي���ة والحري���ة ،ورأينا كي���ف قام هؤالء باس���تهداف النظام السياس���ي

وتقطيع المشاركين بهذه المؤامرة الواحد تلو اآلخر ...وللحديث بقية.

الثالثاء
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للتواصل17111483 :

fatin.hamza
@gmail.com

فاتن حمزة

ملفات وخزائن!
ً
مقترحا،
ق���ال أح���د السياس���يين العراقيين القدم���اء :إذا أردت أن تقتل ق���رارا أو
فم���ا عليك إال أن تؤس���س لجنة لدراس���ته ،ملفات كثيرة عالق���ة ينطبق عليها هذا
القول ،مثل ملف دعم المواطنين بس���بب رفع أس���عار البترول ،والملفات الشبيهة
المرتبطة برفع الدعم الحكومي ،وأين وصلت هذه القضايا بعد أن كانت الصحف
تضج بها وباجتماعات اللجان البرلمانية والحكومية.
ترى هل وضعت في األدراج كالعديد من قضايانا؟ شرعنة الخلخلة الديموغرافية
م���ن خ�ل�ال ما يس���مى بتنظيم س���وق العمل وهو اس���م على غير مس���مى في هذا
الباب ...أين وصلت؟
ً
مازال المواطن المطحون مس���تهدفا في المقام األول في حلول التقش���ف ،سواء
عل���ى مس���توى الدول���ة أو الش���ركات كطي���ران الخلي���ج وغيرها ،حت���ى أن البعض
يتس���اءل كي���ف تتخذ مثل هذه الش���ركات ق���رارات تنهي بها خدم���ات مواطنين
وتقطع أرزاقهم دون الرجوع إلى مجالس إدارتها أو وزارة العمل.
ً
دائما؟
لماذا جيب المواطن الخيار األفضل
عندما يصبح جيب المواطن البس���يط خطا أحمر ،ويواجه المقتدر األزمات بدل
ً
حتما س���تختلف األمور كونها س���تأخذ منعطفا آخر ويصبح مجتمعنا أكثر
الفقير

ً
ً
وس�ل�اما ،فالبسطاء لن يتمكنوا من العيش بسعادة وراحة بال ،ولن يتمكنوا
أمنا
م���ن العط���اء بج���ودة وكف���اءة إن غاب���ت كرامته���م وضعف���ت حيلته���م وأصبحوا
عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم.
إه���دار الحق���وق والتضيي���ق عل���ى المواط���ن ونت���ف المزي���د م���ن جيب���ه المنتوف
لي���س من الرحمة والعدل ،قرارات تقش���فية كثيرة وأزمات اقتصادية ،اس���تطاع
المواطن تحملها رغم قساوتها ،لكن ال مجال لمواجهة المزيد من األزمات ،يجب
وض���ع حل���ول بديلة عن المواطن قبل أن تمتلئ المستش���فيات والقبور من ش���دة
الضيق والصدمات ،فقد أصبح يتحمل ما ال يطاق.

ماذا ُيريدون

من السعودية؟ ()1

» »حققنا إنجازات كثيرة ال يمكننا التغاضي عنها ،لكن يبقى اإلنجاز األهم
واألعظم االبتعاد عن جيب المواطن البسيط ووضع بدائل وخطط
تحارب التجاوزات وتسترد األموال التي تم تبديدها ووضعها في غير
محلها السليم ،لنرتقي بالوطن ويصبح مكانا يليق بالمواطن ويوفر له
الراحة والسعادة واألمان.

عبدعلي الغسرة

نظم مجلس الدوي بمحافظة المحرق بحضور الوجيه إبراهيم بن يوسف الدوي

القنوات اإلعالمية المُ عادية للسعودية وسار على دربهم اإلعالم األميركي ،وهذا

محاض���رة بعن���وان “ماذا يري���دون من الس���عودية؟” تحدث فيها األس���تاذ مؤنس

المسار المُ عاكس نقل قضية خاشقجي من صفتها الجنائية إلى بُعدها السياسي،

محم���ود المردي رئيس تحرير جريدة “البالد” ،وأش���ار إلى أهمية المملكة العربية

وهو توجه إعالمي ش���رس هدفه اس���تغالل وفاة خاشقجي للنيل من السعودية

السعودية ودورها القيادي العربي واإلسالمي وما تتعرض له من تآمر ودسائس

إلضعافه���ا وامتصاص ثرواتها وإش���غالها عن المضي ف���ي طريق التحول الجديد

غربي���ة وإقليمي���ة للنيل منه���ا ومن قيادتها الش���ابة الجديدة بع���د وفاة اإلعالمي

في مسيرتها التنموية.

جمال خاشقجي في تركيا.
ُ
تناس���ى العال���م ودوله وإعالمه كل مَ ���ن قتل مِ ن اإلعالميين في العراق وس���وريا

الجمي���ع ي���درك أن الس���عودية دول���ة كبرى وله���ا مكانته���ا الديني���ة ودور كبير في
االقتص���اد والطاق���ة العالمية ،وتعيش اليوم تحولاً ش���املاً  ،وه���ذه عوامل جاذبة

واليم���ن وليبي���ا والكثير من الدول األجنبي���ة ،وركز اهتمامه عل���ى قضية الراحل

للتنافس والصراع لتحقيق األطماع الدولية في المنطقة ،ومن أس���لحة التنافس

خاش���قجي؛ فق���ام الغ���رب باس���تنفار أجهزت���ه االس���تخبارية واإلعالمي���ة وتجنيد

اس���تغالل األوض���اع ،ولتحقيق ذلك اس���تثمر أولئك هذه الوف���اة بالطريقة والقدر

المُ حللي���ن واألق�ل�ام التابع���ة للني���ل م���ن القي���ادة الس���عودية واس���تفزاز ش���عبها،

الذي يُ حقق مصالحهم.

متناس���ين بقصدٍ وتعم���د آثار االنقالب الحوث���ي على الس���عودية وأقطار الخليج

Ali.alsayegh15
@gmail.com

» »بجانب تحرك الخصوم فإن القيادة السعودية برُ شدها تحركت بكل ِحكمة

وإقليميا للس���عودية وفضل
عربي���ا
العرب���ي ،متناس���ين ال���دور القوم���ي والدين���ي
ً
ً

وشفافية وعدالة جعلت أولئك في دائرة التأزم الحرج ،ما أضعف جبهتهم

متناس���ين التوتر المتنامي في العالقة التركية ــ األميركية ومدى اس���تغالل وفاة

مفهوم وموثوق ومُ قنع لتنطلق إلى كشف ما يُ حاك ضد السعودية وأمنها

بادرت قناة الجزيرة بحملة المعلومات الناقصة والش���ائعات والتسريبات لتغذية

ومُ حبيها حولها.

قيادته���ا التحال���ف العربي لحماية الخليج العربي من الع���دوان الحوثي اإليراني،

الغامضة الناقصة ،ووضعت العالم أجمع أمام حقيقة وفاة خاشقجي بشكل

البعد على االقتصاد واألمن ،فقد
خاش���قجي لتحقيق تقارب مع أميركا وأثر هذا ُ

واستقرارها ،وهذا أظهر قوة تماسك القيادة السعودية مع نفسها والتفاف شعبها

علي الصايغ

إتالف اإلعالنات االنتخابية
بالنظ���ر إلى بعض الممارس���ات الخاطئ���ة؛ التي ظهرت من خالل إت�ل�اف اإلعالنات
االنتخابي���ة في الش���وارع العام���ة ،فإن ذلك ليس طارئا اليوم لألمانة ،إنما س���جلت
بع���ض هذه الممارس���ات المش���ينة ف���ي انتخابات الس���نوات الماضية ،لك���ن لم تكن

B7747@hotmail.com

بالكمية التي هي عليها في انتخابات  ،2018كما أن تس���ليط اإلعالم والمترشحين
ً
مبالغا فيه ،مما أدى إلى تضخيم
الضوء على هذه المش���كلة بش���كل كبير قد يكون
المشكلة إلى حد بعيد.
نتفق مع أن كل الممارس���ات التي من شأنها اإلضرار بالعملية االنتخابية ،واإلضرار
بالممتلكات العامة والخاصة ،ال تمت إلى أخالقيات أهل البحرين بصلة ،سوى أنه

تعزيز ثقافة التسامح
في الخطاب اإلعالمي

ينبغي على المترشحين النأي بأنفسهم عن الدخول في مهاترات اإلتالف المتعمد،

بثينة خليفة قاسم

ومحاولة إيصال رسالة مفادها أن اإلتالف ارتكب لتحجيم فرص فوزهم ،وتقليل
ً
صحيحا ،لك���ن قد تختلف األس���باب لتعد
حظوظه���م االنتخابي���ة ،وق���د يك���ون هذا
ً
أحيانا ،ليست لها أية عالقة باالنتخابات ،بل بالتربية!
كونها تصرفات صبيانية

ن���درك أن إت�ل�اف اإلعالنات االنتخابية له تأثير على المترش���حين؛ فإعالناتهم هذه

بدع���وة من منظم���ة اإليسس���كو ولجنة البحري���ن الوطني���ة للتربية والعل���وم والثقافة

مض���ت والت���ي مازلن���ا نعيش آثارها األليم���ة ،لوجدنا أن غالبية ما ينش���ر من مواد هي

وهيئة البحرين للثقافة واآلثار كان لي شرف المشاركة في منتدى بعنوان سبل تعزيز

طائفي���ة تحريضي���ة تعمق الكراهية وتذبح ثقافة التس���امح بين الش���عوب والطوائف

ثقافة التسامح في الخطاب اإلعالمي.

والملل وتطعن فكرة الوطن ذاتها في مقتل.

فكم نحتاج وتحتاج منطقتنا كلها إلى تعزيز هذه الثقافة التي تعرضت لالندثار منذ

له���ذا تأت���ي أهمية هذه الندوة التي تتناول دور اإلعالم في نش���ر ثقافة التس���امح في

سنوات مضت ،وكم من باليا ومخاطر حلت بهذه األمة بسبب غياب ثقافة التسامح

العالم بش���كل عام وفي منطقتنا بش���كل خاص ،وأتمنى أن يك���ون اإلعالم االجتماعي

ً
جدا أن نكش���ف عن الصورة الحضارية األخالقية التي نتمتع بها كبحرينيين ،وأن

بمكونات���ه مش���موال باالهتم���ام في ه���ذه الن���دوة المهمة بعد ال���دور الكبير ال���ذي يلعبه

إعالناتنا بشتى أنواعها لها دور كبير في التعريف عنا ،وليس التعريف بالمترشحين
ً
جميعا ،وعلى مدى
فقط ،وبالتالي فإن مستوى تنظيم العملية اإلعالنية يدل علينا

واستعار الطائفية في كل مكان؟ وكم من صراع مرتقب في منطقتنا بسبب الطائفية
وغياب التسامح وغياب االحتكام للعقل والمبادئ اإلنسانية التي تسمح لجميع البشر
أن يعيش���وا في س�ل�ام ووئام؟ كم دولة تفككت بالطائفية والصراعات العرقية؟ وكم
دولة لم تستطع التعافي والعودة إلى التالحم والترابط بين أبنائها مرة أخرى بسبب
الطائفية؟

الفيس���بوك والواتس اب وتويتر وغيرها في تس���خين الطوائف واس���تعداء الكل على
الكل وجعل هذه المنطقة كقدر يغلي.
» »تسعى هذه الندوة إلى التعريف بدور اإلعالم في نشر ثقافة التسامح

والتعايش السلمي المشترك واالحترام المتبادل بين مكونات المجتمع

له���ا دور كبير في التعريف بهم ،وإط�ل�اع الناخبين على أهم محاورهم االنتخابية،
وإنجازاته���م ،ومؤهالته���م ،وغير ذل���ك ،فال تخفى علينا األهمي���ة البالغة لإلعالنات
ً
س���ببا لالختيار من جه���ة ،ومن جهة أخ���رى ،من المهم
بش���تى أنواعه���ا؛ فق���د تكون

التزامن���ا بالقواني���ن االنتخابية ،كما ينبغي على المترش���حين وف���رق عملهم متابعة
اإلعالنات االنتخابية الخاصة بهم في الش���وارع؛ ألن الكثير من هذه اإلعالنات قد
ً
ً
نظرا لطبيع���ة األحوال الجوية
خط���را على الم���ارة ،فكم من إعالن ته���اوى،
تش���كل
هذه األيام؟! وهو ما عرض بعض الناس إلى الخطر.

اإلجابة على هذه األس���ئلة واضحة للجمي���ع ألن األمثلة حاضرة بوضوح في منطقتنا

البحريني وتعزيز دور اإلعالم في ترسيخ مبدأ العدالة االجتماعية ،ومعاني

ب���كل أس���ف لم يكن اإلع�ل�ام على قدر المس���ؤولية ف���ي التصدي للطائفي���ة التي تنخر

اإلعالم الجديد من خالل محاور معينة تشمل الحوار بين الثقافات ونشر

إعالنات المترشحين المنافسين ،والكثير من األمور التنظيمية األخرى

التحريض وس���كب الزيت على النار ،ولو قمنا بعمل تحليل مضمون ،س���واء كان كميا

الثقافات ونشر القيم وجهود حكومة البحرين في التصدي لمخاطر الخطاب

عال من تلبية الواجب الوطني.
ٍ
نصبح على قدر

العربية على وجه الخصوص.

» »هذه المسؤولية ال تتحملها شركة اإلعالنات وحسب ،بل المترشح ذاته الذي

الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وتوعية الشباب بقيم التسامح عبر تقنيات

ينبغي عليه المتابعة ،والتأكد من عدم شغل إعالناته الطريق أو مضايقتها

كالس���وس في جس���د األمة ،لكنه على العكس كان في غالب األحيان أداة من أدوات

قيم التسامح والدواعي والتحديات ودور اإلعالم في تعزيز الحوار بين

التي دأبت اللجنة التنظيمية لالنتخابات على توضيحها ،وعند تحقيق ذلك

أو كيفيا لما ينش���ر ويبث في عالمنا العربي واإلس�ل�امي خالل السنوات العصيبة التي

الطائفي وتعزيز التسامح.
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المنامة  -المصرف المركزي

أعل���ن مصرف البحرين المركزي بأنه

ال تأثيرات بالبحرين جراء تالعب بـ “عمالت”

دعاوى في مواجهة  16بنكا أميركيا باس��تغالل أسعار الصرف

تم���ت تغطي���ة اإلص���دار رق���م 1730
م���ن أذون���ات الخزان���ة الحكومي���ة
األس���بوعية التي يصدرها المصرف

أمل الحامد

نياب���ة ع���ن الحكوم���ة .تبل���غ قيم���ة
اإلص���دار  70ملي���ون دين���ار لفت���رة

قلل مصرفيون وخبراء محليون لـ “البالد” من المخاوف بوجود تأثيرات س���لبية

اس���تحقاق  91يومً ���ا تب���دأ فـ���ي 14

أميركي���ا دع���اوى بالتالع���ب في األس���عار بس���وق صرف
عل���ى مواجه���ة  16بن���ك
ً

نوفمبر 2018وتنتهي في  13فبراير

العم�ل�ات األجنبي���ة ،مس���تبعدين أن يكون له���ا أي تأثير على االقتص���اد المحلي.

 ،2019كم���ا بل���غ معدل س���عر الفائدة

وكان���ت مجموع���ة م���ن المؤسس���ات االس���تثمارية الكبي���رة ،تش���مل ب�ل�اك روك

 % 4.26مس���اويً ا لإلص���دار الس���ابق

وباس���يفيك انفس���تمنت مانجمنت التابعة ألليانز ،تقاضي بنوكا أميركية ضخمة

بتاريخ  7نوفمبر .2018

في دعوى التالعب في األس���عار بس���وق صرف عمالت أجنبي���ة بالغ حجمها نحو

وبلغ معدل سعر الخصم % 98.934

يوميا.
 5.1تريليون دوالر
ً

وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع
 % 98.930علمً ���ا بأن���ه تم���ت تغطية
اإلصدار بنسبة .% 122

عقود الفرانشايز

الثالثاء

 13نوفمبر 2018
 5ربيع األول 1440

د .عبد القادر ورسمه *

أس���واق البحرين “متروس���ة” بالم���اركات البراند من كل العالم قاصي���ه ودانيه ،ونجدها
ف���ي الملبوس���ات واألكسس���وارات والمصنوعات وبكث���رة في المأكوالت والمش���روبات
والمكيف���ات والقائم���ة تطول .تأت���ي غالبية هذه الماركات للبحري���ن عبر عقود االمتياز
التجاري المعروفة بعقود الـ “فرانشايز” .ومن الواضح ،أن نسبة كبيرة مما نلبس ونأكل
ونش���رب ،نتاج الفرانش���ايز ال���ذي يتم بين ش���ركات بحرينية وش���ركات أجنبية .والكل
يتبارى في كسب ود وذوق المستهلك.
لكن رغم هذا الوجود الطاغي المغطي لألس���واق والطرقات ،إضافة للنش���اط المحموم
ف���ي البي���ع والش���راء ،إال أنن���ا ال نج���د تش���ريعا خاص���ا لتقني���ن وتنظيم الفرانش���ايز في
المملكة .وهذه نقطة هامة لحماية هذا النشاط المتنامي ومن يستثمر فيه وغالبيتهم
من الش���باب المتطل���ع لنقل المنتجات العالمية المش���هورة للبحري���ن .وال بد من تغطية
الفراغ التش���ريعي ،كما هو الحال في عدة دول ،ألن إصدار قانون خاص يأتي بفوائد
للتج���ارة بالبحري���ن المتطلعة دوما للريادة .وم���ن أول الفوائد ،تعري���ف عقود االمتياز

وأق����ام المدع����ون الدع����وى األربع����اء

انهي����ار الس����وق المال����ي ف����ي الع����ام 2008

أم����ام المحكم����ة الجزئي����ة األميركي����ة في

نظي����ر بي����ع اس����تثمارات غي����ر صالح����ة

مانهات����ن ،والمدع����ون ه����م أنفس����هم م����ن

للزبائ����ن ،واألم����ر اآلخ����ر طريق����ة تحدي����د

ق����رروا “االنس����حاب” م����ن قضي����ة مماثلة

بنوك كبيرة لس����عر الفائ����دة “الليبور” التي

تمخضت عن تسويات بقيمة  2.31مليار
دوالر مع ً 15
بنكا من البنوك الستة عشر.

تجاوزات من بعض البنوك غير مس����تبعد

وج����اءت تلك التس����ويات بع����د تحقيقات

وهي تحدث نتيجة س����وء نية أو بس����بب

أجرته����ا هيئ����ات تنظيمي����ة ف����ي أنح����اء

اإلهمال.

العال����م وأدت إل����ى فرض غرام����ات بقيمة

وأض����اف أن المصرفيي����ن ل����دى ح����دوث

تزي����د على  10ملي����ارات دوالر على بنوك

ذل����ك ،يتم أوال معرفة هل هناك تعامالت

عدة وإدانة بع����ض المتعاملين أو توجيه

م����ع تلك البنوك وفي حال����ة وجودها يتم

اتهامات إليهم.

التواص����ل معه����ا لمعرف����ة حيثي����ات األمر،

واس����تعبد الرئي����س التنفي����ذي لبن����ك

وه����ذه األم����ور تح����دث ف����ي البحري����ن أو

أويس����س كابيتال ،فريد الم��ل�ا ،أن تكون

أم القان���ون األجنب���ي لبل���د مان���ح االمتياز؟ .أيض���ا ،تحديد المحكم���ة ذات االختصاص
للفصل في النزاع وهل يكون االختصاص لمحاكم البحرين أم لمحاكم خارجية؟.
اآلن ،هناك ش���ذرات في قوانين واتفاقيات وعق���ود نموذجية ،وعبرها تتم المعالجات
القانوني���ة .ولك���ن وج���ود قانون خاص ،س���يغطي كل النقاط في مواد محددة ش���فافة
تض���ع إطارا لكيفي���ة التعامل منذ الوهلة األولى ضرورة ليعال���ج كل الحاالت ،وألهمية
هذه العقود وحجمها ال بد من تقديم العناية الكاملة لنأتي بنتائج إيجابية للجميع.

موجة تش����دد وبالتالي س����تتأثر الصناعة
المصرفي����ة بطريق����ة س����لبية ،الف ًت����ا إل����ى
أن����ه بين فت����رة وأخرى يت����م الدخول في
مرحلة تش����دد لدى حدوث مشاكل كبيرة
ً
مضيفا “يجب من ناحية الحذر
بالقطاع،
لك����ن تش����ديد الحذر يقت����ل روح االبتكار؛
نظ����رًا ألن المس����تثمرين يفضلون األماكن
التي بها إجراءات أكثر مرونة”.
بدوره ،أك����د الخبير االقتصادي والرئيس
التنفي����ذي لش����ركة استش����ارات “جفكون”

هناك مخاوف من وج����ود تأثير للدعاوى
القضائي����ة عل����ى البن����وك األميركي����ة على

المؤسسات المالية.

السوق المحلي ،مستدركا أنه يجب أخذ

وتط����رق الم��ل�ا إل����ى أن م����ن إيجابي����ات

الح����ذر ،ومؤك���� ًدا أنه لي����س لديه مخاوف

البن����وك المركزي����ة أنها أصبحت مش����ددة

من هذا األمر.

وفرض����ت رقابة صارمة عل����ى البنوك ،إال

وذكر الم��ل�ا أن الكثير من البنوك وضعت

أن م����ن الس����لبيات أن البن����وك أصبح����ت

ف����ي التعام����ل مع ه����ذه البنوك؛ نظ����رًا ألن

تحت����اج إلى الكثي����ر من الموافق����ات ،كما

بأي أمر ،وذلك على غرار أس����عار األس����هم

تح����ت مراقب����ة ش����ديدة س� ً
���ابقا ،وتل����ك

أن الق����رارات التي تتخ����ذ أصبحت تأخذ

الغرام����ات فرض����ت ألمري����ن أحدهم����ا هو

حاليا هناك
فترة طويلة ،مش����يرًا إل����ى أن
ً

لتحس����ين اإلنتاجي����ة أكب����ر جعف����ري ،أن
حسيا بسبب
سيكولوجيا
التأثير سيكون
ً
ً
رف����ع دع����اوى قضائي����ة على تل����ك البنوك،

وبالتال����ي فس����يتخذ األش����خاص حذرهم
عالم المال يعتبر عالما جبانا ج ًدا ،ويتأثر
التي تتأثر ألس����باب غير مبررة ،فالتعامل
حساسا ج ًدا.
مع البنوك يعد موضوعً ا
ً

واس����تعبد جعف����ري أن يك����ون تأثي����ر لتك
الدع����اوى القضائي����ة عل����ى االقتص����اد
المحل����ي؛ نظ����رًا ألن المص����ارف تعتب����ر
كيان����ات مس����اندة وميس����رة ،مؤك���� ًدا أن
االقتص����اد البحرين����ي مت����زن؛ ألن النظام
المال����ي ف����ي المملك����ة متط����ور بدرج����ات
عالية ،وكثير من ال����دول اإلقليمية تأخذ
التجارب البحرينية.
إجرائيا
ورأى جعفري أن التأثير سيكون
ً
عل����ى البن����وك ولي����س اقتصاد ًي����ا ،بمعن����ى

أن أي مؤسس����ة مالي����ة تواج����ه صعوب����ة
بالتعام����ل م����ع إح����دى ه����ذه البن����وك فإنها
بالتال����ي س����تتعامل م����ع بنوك أخ����رى غير
متورطة في األم����ر ،وبالتالي فإن التأثير
إجرائ����ي ول����ن يك����ون في����ه خس����ائر)...( ،
االقتصاد دائمً ا في حالة تموضع وتحرك
بمرونة فإذا س����د طريق فإن تفتح أبواب
أخرى.

التأثير لن يكون جوهريا

مانح االمتياز “فرانشايزور” والممنوح له “فرانشايزي” ،والمتعامل معهما.
وتتمثل في تحديد القانون الواجب التطبيق على الخالف وهل يكون القانون المحلي

خارجه����ا ،مؤك���� ًدا أن دور المصرفيي����ن

أكبر جعفري

المحافظ����ة عل����ى زبائنه����م ،وأم����وال

التجاري .والتعريف ،يدل على كنه هذه العقود ونوعها وطبيعتها وذاتيتها( ،)...ليعلمها
في غياب القانون الخاص ،هناك صعوبات ،منها القانونية التي قد تطرأ عند الخالف،

تسببت بفضيحة كبيرة ،مؤك ًدا أن وجود

فريد المال

وواصل جعفري حديثه بأن االقتصاد لن يتأثر جوهريًا

يش���ار إل���ى أن البنوك المس���تهدفة بالدع���وى هي :بنك

واته����م المدع����ون ف����ي الدع����وى المُ قدمة ي����وم األربعاء

وماليا س���نتأثر لفترة بس���يطة ،وهي
إجرائيا
وكليا ،أما
ً
ً
ً

“أوف أمي���ركا”“ ،باركلي���ز”“ ،بي.ان.بي باريبا”“ ،س���يتي

البن����وك بانتهاك قانون مكافحة االحتكار األميركي عبر

غروب”“ ،كريدي س���ويس”“ ،دويتشه بنك”“ ،جولدمان

التآم����ر ف����ي الفترة م����ن  2003إل����ى  2013للتالعب في

في القنوات القانونية والمحاكم.

س���اكس”“ ،اتش.اس.بي.س���ي”“ ،جيه.ب���ي مورغ���ان

مؤشرات للعمالت بما في ذلك أسعار إغالق “دبليو.ام/

وذكر أن أي مس����تثمر في أي اس����تثمار يواجه مخاطر،

تش���يس”“ ،ميتسوبيش���ي يو.اف.جي���ه اليابان���ي”،

رويترز” لمصلحتهم الخاصة عبر تقاس����م أوامر س����رية

ق����د تك����ون من هذا النوع أو من نوع آخر ،لكنها ليس����ت

“روي���ال بنك أوف كندا”“ ،رويال بنك أوف س���كوتلند”،

ومراك����ز ت����داول .كما يعتزم الكثير م����ن المدعين إقامة

بدرجة تضغط على االقتصاد أو النمو االقتصادي سل ًبا،

“سوس���يتيه جن���رال”“ ،س���تاندرد تش���ارترد” و “ي���و.

دع����وى مماثلة في لن����دن بحق العديد م����ن البنوك فيما

بي.اس”.

يخص تداوالت في أوروبا.

فت���رة التحول من إلى في حال أن هذه البنوك تمادت

مستبع ًدا أن يكون لها أي تأثير سلبي على االقتصاد.

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@waresamalc.com

“مينا أيروسبيس” تبرم شراكات بـ“الطيران”

“إنترتيك” و ”أي جي ام” توقعان اتفاقات جديدة بالمعرض

المحرق  -مينا أيروسبيس

ستش ��ارك “مين ��ا أيروس ��بيس” ف ��ي معرض البحري ��ن الدولي للطيران  2018في الش ��اليه  ،A36وهو المعرض األس ��رع نموًّ ا في منطقة الش ��رق األوس ��ط في مجال
الطيران.وس���يتواجد في المعرض ش���ركاء “مينا أيروس���بيس” االس���تراتيجيين ،من ضمنهم ش���ركتي “إنترتيك و”أي جي ام” ،حيث سيمثلهم كبار
المسؤولين التنفيذيين.

جناح “أسري” في المعرض

كم���ا س���يتم اإلع�ل�ان ع���ن ش���راكة جدي���دة

“أسري” تستعرض إمكاناتها في “أديبك”

م���ع ش���ركة فريكونتي���س وه���ي م���زود حل���ول
االتص���االت

والمعلوم���ات،

فيم���ا

يتعل���ق

بوح���دات العرض التوضيح���ي الخاصة بنظام

ال��ش��رك��ة ت��ش��ارك ب��أك��ب��ر م��ع��ارض ال��ن��ف��ط وال��غ��از

فريكونتي���س للدف���اع وه���و نظ���ام االتص���االت

اآلمنة القائمة على بروتوكول اإلنترنت ،فضالً

عن نظ���ام فريكونتيس الخ���اص بدعم مراقبة

الحد  -أسري

البيانات واختبارها وتقييمها.
وستكش ��ف “مينا أيروس ��بيس” الس ��تار عن شراكات
وصفقات جديدة خالل المعرض.
وق ��ال المدي ��ر الع ��ام ومؤس ��س “مينا أيروس ��بيس”،
محم ��د جمع ��ان“ :ه ��ذا التع ��اون يع� � ّزز س ��جل أعمال

شركة “مينا أيروس ��بيس” واستراتيجيتها المستمرة
الخاص ��ة بإقامة ش ��راكات م ��ع هيئات عالمي ��ة رائدة
لضم ��ان توفي ��ر خدم ��ات الطيران والفضاء الش ��املة

في البحرين والمنطقة ككل”.

الشامل للطائرات.

وس ��يمثل ش ��ركة “إنترتي ��ك” ،الت ��ي يق ��ع مقره ��ا في

م ��ن جهته ��ا ،تتوق ��ع ش ��ركة أي ج ��ي إم مين ��ا ،وه ��ي

ً
مؤخرا ،في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) حيث اس���تخدم جناحها
ش���اركت الش���ركة العربية لبناء وإصالح الس���فن “أس���ري”،
ً
ً
جديدا لتلبية احتياجات هذا القطاع.
قسما
كمنصة لعرض خبراتها في قطاع البناء الجديد والهندسة وذلك بعد أن أطلقت

المملك ��ة المتحدة ،مديره ��ا العام فريد جوري .حيث

ش ��ركة نمس ��اوية متخصص ��ة ف ��ي تقدي ��م خدم ��ات

وضم المعرض ما يفوق األلفين شركة عارضة

للش���ركة ،أن���درو ش���و ،ف���ي الي���وم االفتتاح���ي

لدنيا “ ،مضيف���ا “ أن التواجد في هذا المعرض

ً
�تراتيجيا مع “مينا
تحالفا اس �
ش ��كلت في عام 2016
ًّ

إدارة الطائ ��رات وتروي ��ج وبيع وتنيس ��ق س ��فر كبار

م���ن  28دولة ،كما اس���تقطب المع���رض العديد
م���ن عم�ل�اء “أس���ري” الحاليي���ن والمحتملي���ن

للمعرض “ نحن س���عداء جدا بالمش���اركة للمرة
ً
تماش���يا مع
األول���ى في ه���ذا المع���رض وذل���ك

يش���كل ألس���ري منصة للتواصل وبناء عالقات
جدي���دة م���ع العم�ل�اء المحتملي���ن ع�ل�اوة على

تكنيكس” ،الذراع الفنية لش ��ركة “مينا أيروسبيس”،

الش ��خصيات على الطائرات الخاصة ،الحصول على

مما خل���ق فرصة لتباحث مواصل���ة األعمال أو

إطالقن���ا لقطاع البناء الجديد والهندس���ة الذي

تعزيز العالقات مع عمالئنا الحاليين من قطاع

لتقدي ��م خدم ��ات إدارة صيان ��ة وإص�ل�اح والتعديل

نتائج إيجابية من المباحثات في المعرض.

األعم���ال الجدي���دة .وق���ال الرئي���س التنفيذي

يرك���ز على توس���عة محفظ���ة البناء والهندس���ة

الصيانة واإلصالح البحري “.

“تمكين” شريكا استراتيجيا في “بلوك أون ”2018

ال��م��ؤت��م��ر ي��س��ت��ق��ط��ب  300م��ب��ت��ك��ر وخ��ب��ي��ر ف���ي “ال��ف��ي��ن��ت��ك”

المنامة  -خليج التكنولوجيا المالية

حضور أيرب����اص في المعرض من

رعاية الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية رئيس مجلس إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد الرميحي.
ويعتب���ر صن���دوق العم���ل “تمكي���ن” الداع���م
الرئي���س لتنمي���ة وتطوي���ر القط���اع الخ���اص

ف���ي المملك���ة بتقديمه ع���د ًدا ال حصر له من

مختصي���ن م���ن قطاع���ات مختلف���ة ك���رواد

س���يتطرق مؤتم���ر “بلوك أون” Yلى مناقش���ة

األعم���ال والمس���تثمرين وممثل���ي المصارف

وقع تقنية “بلوك تش���ين” على القطاع المالي

برام���ج التدري���ب والدع���م المالي للش���ركات

المركزي���ة وكب���ار المس���ؤولين ف���ي القط���اع

وغي���ره م���ن قطاع���ات وطبيع���ة تطبيقاته���ا

الناشئة والمؤسس���ات الصغيرة والمتوسطة

المال���ي الستكش���اف الف���رص الناش���ئة

المتع���ددة ب���دءً ا م���ن التج���ارة والمدفوعات

البحرينية ،بم���ا فيها الش���ركات المتخصصة

والتحديات الماثلة أمام القطاع.

وحتى األمن والملكية القانونية.

في مجال التكنولوجيا المالية التي تأسست
حدي ًث���ا عل���ى مس���توى المملكة بفض���ل مركز

وإل���ى جانب “تمكين” ،تضم قائمة الش���ركاء

وق���ال الرئي���س التنفي���ذي لتمكي���ن إبراهيم

االستراتيجيين مجلس التنمية االقتصادية.

جناحي “أصبحت التكنولوجيا المالية تلعب

إقليميا في عالم “الفينتك”.
البحرين الرائد
ًّ

وسيش���تمل المؤتم���ر عل���ى كلم���ات رئيس���ة،

وم���ن المتوق���ع أن يس���تقطب المؤتم���ر أكثر

ورش عم���ل ،جلس���ات حواري���ة ولق���اءات

رئيسيا في صياغة القطاع االقتصادي.
دورًا
ًّ
وستس���اهم التط���ورات التكنولوجي���ة مث���ل

م���ن  300مبتك���ر وخبي���ر ف���ي ”بلوك تش���ين”

جانبي���ة ،ع�ل�اوة عل���ى تنظي���م اجتماع���ات

حل���ول التكنولوجيا المالي���ة في خلق قاعدة

تش����ارك أيرب����اص ف����ي مع����رض
ف����ي دورت����ه الخامس����ة .ويترك����ز

 – 2018إع���ادة تعري���ف القط���اع المال���ي” الذي س���يتم تنظيمه في فندق ويندام غران���د بخليج البحرين بتاري���خ  22نوفمبر  ،2018تحت
عل���ى مس���توى العال���م ،إضافة إلى مش���اركة

المنامة – أيرباص

البحري����ن الدولي للطي����ران 2018

ً
اس���تراتيجيا في “مؤتمر بلوك أون الدولي
ش���ريكا
أعل���ن خلي���ج البحرين للتكنولوجيا المالية اليوم عن انضمام صندوق العمل “تمكين”
ًّ

وع���روض من مجتم���ع “بلوك تش���ين” ،حيث

“أيرباص” تقدم
أحدث ابتكاراتها
بـ “الطيران”

خالل منتجاتها في عالم الطيران
الت����ي تق����دم أح����دث المبتك����رات
التكنولوجي����ة المتعلق����ة بالقط����اع
إل����ى جان����ب نش����اط مؤسس����ة
أيرباص المتمثل في تنظيم ورش
أيرباص “المهندس الصغير”.
يذك����ر أن طيران الخليج أصبحت

إبراهيم جناحي

خالد سعد

أول ناقل����ة وطني����ة على مس����توى

جدي���دة لعم���ل القط���اع المصرف���ي لس���نوات

“نحن س���عداء باإلعالن ع���ن انضمام تمكين

المنطقة مش����غال لطائ����رة إيرباص

عديدة .”lrfgm

كش���ريك اس���تراتيجي في مؤتمر بلوك أون،

م���ن جانبه ،ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لخليج

حي���ث تلعب تمكين دورًا جوهريًّا في قيادة

البحري���ن للتكنولوجي���ا المالي���ة ،خالد س���عد

دفة التطوير في القطاع الخاص البحريني”.

أحادي����ة الممر من ط����را ز �A320n
 ،eoوالت����ي س����يتم عرضه����ا ف����ي
الفعالية.

“الوطنــي” :حضـور مميــــز ومثمـــر بـ ”الطيــران”
المنامة  -البحرين الوطني

ً
ّ
فريقا مكوّ ًنا من اإلدارة العليا ومن مختلف مس���تويات أنش���طة األعم���ال لالنضمام إلى المئات
خص���ص بن���ك البحري���ن الوطني

إل���ى جان���ب العديد م���ن رواد صناعة

عملن���ا المصرف���ي ،فإنن���ا ملتزم���ون

ودوليا،
إقليميا
من كبار المدراء التنفيذيين بما في ذلك المهتمين بعروض بيع وش���راء س���لع صناعة الطيران والمالحة الجوية
ًّ
ًّ

الطيران والدفاع البارزين في العالم.

بضمان حص���ول عمالئنا على الحلول

كم���ا وتع���د ه���ذه الفعالية أه���م حدث

التمويلي���ة والدع���م الكاف���ي للوصول

لقطاع الطيران على مس���توى إقليمي

إل���ى أح���دث االبت���كارات والمنتجات

ودولي وبالنس���بة لبعض عمالء البنك

والخدم���ات م���ن أج���ل تحقي���ق نم���و

الرئيس���يين .نتطلع إل���ى حضور مميز

مستدام في جميع أعمالهم باإلضافة

ومثمر للبنك ولعمالئنا وللمملكة التي

إلى المساهمة في التنمية االقتصادية

س���تواصل نموها كمركز رائد لألعمال

المحلية واإلقليمية على نطاق أوسع

التجاري���ة والطي���ران .وم���ن منطل���ق

يشمل محور األعمال والطيران”.

وذلك خالل معرض البحرين الدولي للطيران الذي سيقام في قاعدة الصخير الجوية اعتبارًا من غد  14حتى  16نوفمبر .2018
ومن بين فرق البنك التي س���تتواجد

م���ن الش���ركات المحلي���ة واإلقليمي���ة

النم���و االقتصادي في جميع قطاعاته

ضم���ن ه���ذه الفعالي���ة وف���د يمث���ل

وش���ركات الطي���ران التابع���ة .وتأت���ي

بالبحري���ن بم���ا في ذلك الطي���ران إلى

المؤسس���ية

مش���اركة البن���ك القوي���ة ف���ي معرض

جانب اقتصاد الدول اإلقليمية.

الت���ي

ت���م اس���تحداثها مؤخ���رً ا وتط���ورت

تماش���يا م���ع
الطي���ران له���ذا الع���ام
ً

وق���ال الرئيس التنفي���ذي للبنك ،جان

استراتيجية البنك لتوفير مستويات

بش���كل س���ريع ،إل���ى جان���ب عمالئه���م

أعلى من التمويل والدعم لدفع عجلة

مجموع���ة
والخدم���ات

الش���ئون

االس���تثمارية

كريستوف دوراند “يسعدنا أن نشارك
في معرض البحرين الدولي للطيران

جان كريستوف دوراند
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الثالثاء

البحرين الثالثة عالم ًّيا بمؤشر االقتصاد اإلسالمي

أص����درت����ه “روي������ت������رز” ..وي���رص���د اإلن����ف����اق ع��ل��ى ال��م��ن��ت��ج��ات “ال���ح�ل�ال”
المحرر االقتصادي

عالميا في مؤش���ر االقتصاد اإلس�ل�امي العالمي للعام  2018الذي أعدته “طومس���ون رويترز”.
احتل���ت البحري���ن الترتي���ب الثالث
ًّ

وس���بقت البحري���ن عل���ى مس���توى الع���ال ماليزيا الت���ي جاءت ف���ي الترتيب األول ث���م تلتها اإلم���ارات العربية المتح���دة ،لتحتل
الس���عودية الترتي���ب الراب���ع ثم س���لطنة عُ م���ان ،واألردن ،وقط���ر ،وباكس���تان ،فالكويت ،أندونيس���يا ،بروناي ،الس���ودان ،إيران،
بنغالدش ،وأخيرًا تركيا.

المملكة تتفوق
على العالم بـ
“التمويل الحالل”

وحم���ل المؤش���ر عنوان “اقتص���اد أخالقي

الحالل.

ش���امل” ،فيما أصدر بدعم م���ن مركز دبي

وتفوق����ت اإلم����ارات ببقي����ة فروع المؤش����ر

وبحس����ب

لتطوي���ر االقتص���اد اإلس�ل�امي ،وأعدت���ه

(ع����دا التموي����ل الح��ل�ال) الت����ي ج����اءت ب����ه

المس����لمون  2.1تريلي����ون دوالر عل����ى

م����ن جه����ة أخ����رى ،ق����ال التقري����ر إن األم����ن

طومس���ون رويت���رز ،بالتع���اون م���ع دين���ار

البحرين أوال.

قطاعات المأكوالت والمشروبات وأسلوب

الغذائ����ي والتنوي����ع طغى عل����ى العديد من

ستاندارد ومركز دبي المالي العالمي.

ويرصد مؤشر االقتصاد اإلسالمي العالمي

الحي����اة في ع����ام  ،2017وم����ن المتوقع أن

أكبر االستثمارات القائمة في دول منظمة

وللمؤش����ر الرئيس����ي أخ����رى فرعي����ة يت����م

وهو مؤش����ر مرجح مرك����ب يقيس التنمية

يص����ل حج����م اإلنف����اق إل����ى  3تريليون����ات

المؤتم����ر اإلس��ل�امي ،الس����يما ف����ي عُ م����ان

البن����اء عليه����ا ،تفوق����ت البحري����ن ف����ي

الش����املة لقطاع����ات االقتص����اد اإلس��ل�امي

بحلول .2023

واألردن والكويت.

“التموي����ل الحالل” لتأت����ي بالترتيب األول،
ً
نقاط����ا مرتفع����ة ،يضاف
وبالتال����ي س����جلت

العالمي����ة من خالل تقيي����م أداء أجزائه بما

وبل����غ حج����م اإلنف����اق عل����ى المأك����والت

وف����ي م����ا يتعل����ق بالتموي����ل اإلس��ل�امي،

يتماشى مع التزاماته االجتماعية األوسع،

والمش����روبات نح����و  1.3تريلي����ون دوالر،

أش����ار إلى زي����ادة االهتمام العالم����ي بقيادة

إليه����ا مؤش����رات أخ����رى مهم����ة لكنه����ا أق����ل
ً
نقاط����ا ،كاألغذية الحالل ،والس����فر الحالل،

سلوك المستهلكين المسلمين في األسواق.

ث����م اإلنفاق على قط����اع األزياء بواقع 270

الحكوم����ات في التمويل اإلس��ل�امي ،األمر

ويق����ول معدو المؤش����ر أنه ال يمث����ل القيمة

ملي����ار دوالر ،ث����م قط����اع اإلع��ل�ام والترفيه

ال����ذي قد تنجم عنه مراك����ز رائدة في دول

واألزي����اء المحافظ����ة ،واإلع��ل�ام والترفي����ه

الفعلية لالقتصاد اإلس��ل�امي العالمي ،لكنه

 209ملي����ارات دوالر ،فقطاع الس����فر بقيمة

منظم����ة المؤتم����ر اإلس��ل�امي ق����ادرة عل����ى

الحالل ،واألدوية ومستحضرات التجميل

يمث����ل إجمال����ي قيمة اإلنف����اق الذي يضخه

 177ملي����ار دوالر ،ت��ل�اه قط����اع األدوية 87

مواجهة المنافسة القوية.

المسلمون في االقتصاد العالمي.
تقدي����رات

التقري����ر،

ملي����ارا ،وأخي����را مس����تحضرات التجمي����ل
أنف����ق

الحالل حوالي  61مليارًا.

“الغرفة” تستعرض فرص ومزايا االستثمار
المنتـ��دى البحرينـ��ي الك��وري يبح��ث ترس��يـــــخ العالق��ات االقتصاديـــة

السنابس  -الغرفة

زيادة هذا التعاون وترسيخ العالقات القائمة بين البلدين الصديقين.
في المنتدى االقتصادي الكوري البحريني الذي

والتكنولوجي���ا والخدم���ات والقطاع���ات المالية

عقد بسيؤول بحضور وفد تجاري من أصحاب

مما يدل على االهتمام المشترك بتعزيز التعاون

األعمال البحرينيين وحش���د واسع من نظرائهم

في جميع القطاعات ،مستذكرًا زيارة ولي العهد

الكوريي���ن وممثل���ي كب���رى الش���ركات الكوري���ة

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الذي���ن يمثلون مختلف القطاع���ات االقتصادية

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

س���تتميز
ف���ي كوري���ا ،إن المرحل���ة القادم���ة
ّ

حمد آل خليفة ،إل���ى جمهورية كوريا الجنوبية

بزي���ادة أواص���ر ه���ذه العالق���ات وتقويته���ا ف���ي

الع���ام  2012الت���ي رافقه فيها وف���د من القطاع

المج���االت المختلف���ة وتعزيز قن���وات التواصل

الخ���اص وممثل���ون ع���ن مختل���ف القطاع���ات

لتوثي���ق العالق���ات الثنائية بي���ن البلدين وبلوغ
ً
مس���تعرضا في
األهداف المش���تركة في أطرها،

االقتصادية في البحرين ،التي نتج عنها توقيع
عدد من االتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة

الوق���ت ذاته ف���رص ومزاي���ا االس���تثمار بمملكة

وتب���ادل الزي���ارات لنق���ل الخب���رات ولتحفي���ز

البحري���ن وأوج���ه التع���اون المتاح���ة .وأض���اف

التعاون التجاري واالس���تثماري بي���ن الجانبين،

ن���اس أن البحري���ن تحتضن أنش���طة العديد من

مش���يرًا إلى ما شكلته كذلك زيارة رئيس وزراء

السنابس  -الغرفة

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س���مير ناس أن معرض البحرين الدولي

للطيران المزمع عقده اعتبارًا من غ ًدا  14حتى  16نوفمبر الجاري بات يمثل اليوم
إحدى الفعاليات الكبرى التي تقام في البحرين بالنظر إلى حجم االهتمام العالمي
واس���تقطاب كبرى الش���ركات الدولية العاملة في صناعة الطيران ،مش���يرًا إلى أن
قادرة على استضافة أكبر األحداث العالمية.

الثنائي���ة واالقتصادي���ة بين البحرين وكوريا الجنوبية في مختلف المجاالت ،مش���يرًا إلى أهمية
وقال رئيس الغرفة في كلمته التي ألقاها أمس

ناس“ :البحرين للطيران” قيمة اقتصادية

المع���رض يؤكد ريادة البحرين وقدرتها وإمكاناتها العالية وتميزها بكوادر وطنية

أش���اد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س���مير ناس بالتنامي المس���تمر لمستويات العالقات

الشركات الكورية الرائدة في مجاالت الهندسة

أنفق المسلمون نحو  2.1تريليون دوالر على المنتجات الحالل في عام

جانب من زيارة الوفد البحريني الى كوريا

كوري���ا للبحري���ن وما ت���م التوقيع علي���ه خاللها

المصالح االقتصادية المشتركة.

م���ن اتفاقات مهمة للتع���اون التجاري ،بما يؤكد

وعل���ى هام���ش انعق���اد المنتدى ،اجتم���ع رئيس

أهمية هذه الزيارات المتبادلة.

الغرف���ة مع نائ���ب رئيس غرفة تج���ارة وصناعة

ون���وّ ه “ن���اس” أن تنظي���م ه���ذه الزي���ارة ج���اء

كوري���ا جوندون���غ كي���م بحض���ور النائ���ب األول

به���دف تعزيز األهداف المش���تركة بي���ن البلدين

لرئيس الغرفة خالد نجيبي وبحثا س���بل توثيق

الصديقي���ن لتقوي���ة عالق���ات الش���راكة بي���ن

الرواب���ط االقتصادية المش���تركة بي���ن قطاعات

التجار وأصحاب األعم���ال الكوريين ونظرائهم

األعم���ال ف���ي البلدي���ن خاصة من خ�ل�ال زيادة

البحرينيي���ن وتحقي���ق كل م���ا يخ���دم تط���ور

التنسيق والتعاون بين الغرفتين الصديقتين.

ولفت ناس إلى أن مثل هذه المعارض

وتعزي���ز وض���ع البحري���ن كبل���د يمتلك

الدولية من شأنها أن تسهم في تنمية

مقوم���ات س���ياحية متنوع���ة ،مبينً���ا

االقتصاد وجذب االس���تثمارات وعقد

أن احتض���ان البحري���ن له���ذا الح���دث

الصفق���ات الكب���رى ،وتنش���يط الحركة

العالم���ي يعكس مدى ق���درة البحرين

ً
موضحا
االقتصادية بكافة قطاعاتها،

عل���ى تنظي���م فعاليات عالمي���ة نوعية

أن تحقي���ق التنمي���ة االقتصادي���ة

تحقق قيم���ة مضافة لللقطاع الخاص

يتطل���ب العم���ل عل���ى تنظي���م مث���ل

البحرين���ي

الوطن���ي،

ه���ذه الفعالي���ات الكب���رى ليتس���نى

داعي���ا إل���ى ض���رورة دع���م إقامة مثل
ً

واالقتص���اد

للقط���اع الخ���اص االس���تفادة القصوى

ه���ذه المع���ارض والفعالي���ات ذات

م���ن نتائجه���ا وم���ا تجذبه م���ن فرص

الطاب���ع الدولي ،دعمً ���ا لحركة التجارة
ً
وتنش���يطا للقط���اع
واالقتص���اد،

مسيرة التنمية االقتصادية.

الس���ياحي ،والتوس���ع ف���ي إقام���ة

وأض���اف أن اإلقب���ال العالم���ي عل���ى

الفعالي���ات االقتصادية م���ن مؤتمرات

المع���رض ق���د أكد إمكانية االس���تفادة

ومع���ارض ف���ي س���بيل دع���م جه���ود

م���ن اس���تثمار الفعالي���ات والمع���ارض

التروي���ج للبحري���ن وتعزي���ز قدراته���ا

العالمي���ة ف���ي دع���م صناعة الس���ياحة

التنافسية على المستوى اإلقليمي.

اس���تثمارية كبرى تس���هم في تحسين

“زوهو بروكس” برنامج لحلول “القيمة المضافة”
م��س��اع��دة ال��ش��رك��ات ف���ي إع�����داد ت��ق��اري��ر ال��ض��ري��ب��ة ب��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة

المحرر االقتصادي من المنطقة الدبلوماسية

 69.4ألف دينار
للصيانة بـ
”المطار”
المحرر االقتصادي
طرح���ت ش���ركة مط���ار البحري���ن ف���ي

م����ع جمي����ع التغيي����رات وضم����ان االنتق����ال

تس����تعد الش����ركات ف����ي البحري����ن لتطبي����ق ضريب����ة القيم����ة المضافة يناي����ر  ،2019وبذل����ك أعلنت ش����ركة “زوه����و” ،المتخصصة في

الس����لس إل����ى قان����ون الضريب����ة الجدي����د

تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات إدارة األعمال ،عن أن حزمة “زوهو بوكس” أصبحت جاهزة اآلن لمس����اعدة أصحاب الش����ركات

وتحقي����ق االمتث����ال الضريب����ي الكام����ل.

وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالمحاسبة وتقديم اإلقرارات الضريبية في المملكة.
وتأتي حزمة “زوهو بوكس” ،وهو برنامج

براش����انت غانت����ي“ :م����ع تطبي����ق ضريب����ة

كبي����رة للش����ركات الس����اعية إل����ى تحوي����ل

المحاس����بة الس����حابية المصم����م ألتمت����ة

القيم����ة المضاف����ة ف����ي البحري����ن ،تش����كل

أنش����طتها التجاري����ة ورقمن����ة وأتمت����ة

عمليات المحاس����بة لألعمال ومس����اعدتها

(زوه����و بوك����س) الح����ل المثالي للش����ركات

شؤونها المالية”.

عل����ى االمتث����ال لضريبة القيم����ة المضافة،
لتس� ّ
���هل عل����ى الش����ركات عملي����ة االنتق����ال

التي تتطلع لدمج ضريبة القيمة المضافة

وأض����اف “ج����رى تنفي����ذ العدي����د م����ن

بسالس����ة والتواف����ق م����ع قان����ون الضريبة

ف����ي عملياته����ا اليومي����ة ،حي����ث س����يوفر
ح��ل�اً متكامالً ألصح����اب الش����ركات الذين

اإلصالح����ات الضريبي����ة خ��ل�ال الفت����رة
األخي����رة :مث����ل ط����رح ضريب����ة الس����لع

الجديد عبر كافة جوانب عملها.

يبحث����ون ع����ن برنام����ج محاس����بي ق����ادر

والخدم����ات ( )GSTف����ي الهن����د والضريبة

م����ن جانب����ه ،ق����ال مدي����ر إدارة المنتج����ات

على إنج����از المعامالت واس����تخدام مزايا

الرقمي����ة ( )MTDف����ي المملك����ة المتح����دة

وحل����ول الضريب����ة الدولي����ة والمحاس����بة

مدمجة لتسجيل وتقديم عوائد ضريبية

وضريب����ة القيم����ة المضاف����ة ( )VATف����ي

وكش����وف الروات����ب ف����ي “زوه����و ك����ورب”،

بكل س����هولة ويس����ر ،كما أن����ه يمثل فرصة

كل م����ن اإلم����ارات والس����عودية وغيره����ا

وق����د تم اعتماد البرنام����ج من قبل الهيئة
االتحادية للضرائب في اإلمارات والهيئة
العامة للزكاة والدخل في السعودية”.
ً
مدمج����ا بش����كل
ويأت����ي “زوه����و بوك����س”
مس����بق مع “زوه����و فاينانس بالس” ،وهي
حزمة موح����دة للتطبيق����ات المالية يمكن
براشانت غانتي

م����ن الضرائ����ب المفروض����ة األخ����رى ،لك����ن
“زوه����و بوكس” أثبت فعاليته مع أصحاب
التكيف
الش����ركات من خالل قدرته عل����ى
ّ

للش����ركات اس����تخدامها إلدارة عملي����ات
مكات����ب الدع����م الخلفي����ة الخاص����ة به����ا،
وتتمي����ز بتصميم فري����د يمكنها من توفير
تطبيق����ات مرنة آمنة وقابلة للتوس����يع بما
يلبي احتياجات الشركات المتنامية.

جلسة مجلس المناقصات والمزايدات
أم���س ،مناقص���ة لتوقي���ع عق���د صيانة
س���نوية لمع���دات الخدم���ات األرضي���ة
تق���دم إليها عطاء وحيد لش���ركة( (�Aq
 )septence Group GmbHبنح���و
 69.4ألف دينار.
ودع���ت ش���ركة المط���ار المقاولي���ن
المعتمدي���ن

والمؤهلي���ن

للقي���ام

بالتفتيش وعمل صيانة دورية حسب
ج���دول مع���د س���نويًّ ا عل���ى مع���دات

الخدم���ات األرضي���ة يتضم���ن نط���اق
عم���ل المناقص���ة المقترح���ة التفتيش
الس���نوي والصيان���ة الوقائي���ة للنظ���ام
بدون قطع غيار.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة تضامن

الثالثاء  13نوفمبر  5 - 2018ربيع األول  - 1440العدد 3682

عرض وطلب

+973 17111504

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

+973 38344464

س���توري لبي���ع نظير رس���م أو على أساس���ا عقد الصحابه���ا رحاب مهدي وش���ريكتها

والمس���جلة بموجب القيد رقم  ،102527طالبين إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة

+973 17580939

تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

القيد - 1-125794 :تاريخ7/11/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018-158386لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ظبية صالح ناصر الخاوي شركة تضامن بحرينية

القيد - 115729-1 :تاريخ24/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

القيد - 54734 :تاريخ11/6/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )158085لسنة 2018

الس���ادة اصح���اب ش���ركة ظبي���ة صال���ح ناص���ر الخ���اوي ش���ركة تضام���ن بحرينية

المس���جلة بموجب القيد رقم  ،1-125794طالبين تغيير االس���م التجاري من ظبية

صال���ح ناص���ر الخاوي ش���ركة تضام���ن بحرينية إلى ش���ركة واح���ات أزال لزينية

السيارات  -شركة تضامن بحرينية

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة البن حمضة لاللكترونيات

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم
إليها الس���ادة اصحاب شركة ش���ركة البن حمضة لاللكترونيات ش.ش.و
لمالكه���ا حس���ين علي محمد البن حمضة والمس���جلة بموج���ب القيد رقم
 ،10-54734طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري م���ن البن حمض���ة لاللكترونيات
إلى البن حمضة بوتيك..
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة محمد رضوان إلدارة المكاتب ش.ش.و
لمالكها محمد رضوان
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

الس���ادة أصحاب ش���ركة محم���د رض���وان إلدارة المكات���ب ش.ش.و لمالكها محمد

28/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل

اعالن رقم ( )CR2018-138595لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة بولوت لعقود السمسرة السلعية شركة
تضامن لصاحبها سمير عبدهللا وشريكته

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها الس���ادة الشركاء في شركة  -كونسيرج لخدمات الوساطة
ذ.م.م  -المس���جلة بموج���ب القيد رقم  -115729طالبين تحويل الش���كل
القانون���ي للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد برأس���مال
وق���دره  2000دين���ار ،لتصب���ح مملوك���ة م���ن عل���ي محمد احمد س���لمان
سليمان

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

التج���اري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون

القيد - 1-120690 :تاريخ7/11/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )9999لسنة 2018
بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة الشخص الواحد

القيد - 109128 :تاريخ6/11/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )155288لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

رضوان المس���جلة بموجب القي���د رقم  112731طالبين تغيير األس���م التجاري من

شركة محمد رضوان إلدارة المكاتب ش.ش.و لمالكها محمد رضوان
Mohaammad Radwan Management Offices Co S.P.C
إلى شركة محمد رضوان ش.ش.و لمالكها محمد رضوان

Mohaammad Radwan Management Offices Co S.P.C Owned By Mohaammad Radwan
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها السادة اصحاب الدواب لالذوية البيطرية تضامن بحرينية
المسجلة بموجب القيد رقم  1-120690طالبين تحويل الشكل القانوني
للشركة المذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 10٫000
دينار ،لتصبح مملوكة من عبداالمير شعبان علي محمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ايشان النشطة التصميم المتخصصة
األخرى شركة تضامن لصاحبتها فاطمة جراغ علي وشريكتها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليه���ا الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة نيو رالش���ن انترناش���يونال
للتجارة ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رق���م  -109128طالبين تحويل
الش���ركة لتصبح فرع من مؤسس���ة فردية قائمة ومس���جلة تحت قيد
رقم  108656ومملوكة من قبل الس���يد عبدهللا عبدالجليل علي احمد
منص���ور علي غ���ازي وتعيين الس���يد عب���دهللا عبدالجلي���ل علي احمد
منصور علي غازي للقيام بإجراءات التحويل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018
هيما لينك لعقود السمسرة السلعية شركة
تضامن بحرينية الصحابها بدرية ابراهيم وشريكها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدمت إليها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها

النش���طة التصمي���م المتخصص���ة األخ���رى ش���ركة تضام���ن لصاحبتها فاطم���ة جراغ

لعقود السمسرة السلعية شركة تضامن بحرينية الصحابها بدرية ابراهيم وشريكها

الس���يدة  /فاطم���ة جراغ عل���ي ذاك���ري باعتبارها المصفي القانوني لش���ركة ايش���ان
عل���ي وش���ريكتها المس���جلة كش���ركةتضامن بحرينية بموج���ب القيد رق���م ،108783

طالبه إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل

التج���اري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون
رقم  21لسنة .2001

‡∏øjôëÑdG áµ
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

á``cô```°T á`«`Ø`°ü`Jh π``ë``H ¿Ó```YEG
Ω.Ω.P …QÉ≤©dG QÉªãà°SE’G h ôjƒ£à∏d ó¡°T ácô°T
1-70784 ºbQ …QÉŒ πé°S
QÉªãà°SE’Gh ôjƒ£à∏d ó¡°T ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb ≈∏Y AÉæH
,1-70784 ºbQ ó«≤dG ÖLƒÃ á∏é°ùŸG Ω.Ω.P …QÉ≤©dG
¢ù«FQ áfGO /Ió«°ùdG Ú«©Jh Ék jQÉ«àNG ácô°ûdG á«Ø°üàH
.ácô°û∏d Ék «Ø°üe
¢üæd Ék ≤ah â¡àfG ób øjôjóŸG á£∏°S ¿CG »Ø°üŸG ø∏©j Gò¡H
QOÉ°üdG »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe 325 IOÉŸG
IOÉŸG ¢üæH Ók ªYh ,2001 ΩÉ©d (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH
»æFGO ™«ªL »Ø°üŸG ƒYój äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe 335
äGóà°ùŸÉH áeƒYóe ,¬«dEG º¡JÉÑdÉ£e Ëó≤J ¤EG ácô°ûdG
∂dPh ,¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Ék eƒj 15 ∫ÓN ,áeRÓdG
:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y
:»Ø°üŸG ¿GƒæY
¢ù«FQ áfGO
(+973) 17 584040 :π°UGƒàdG ºbQ
dana.raees@gmail.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG

 /بدري���ة ابراهي���م عل���ي الحس���يني باعتباره���ا المصفي القانون���ي لش���ركة هيما لينك
بموج���ب القي���د رق���م  ،119424طالب���ا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية

اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري ،وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
 /س���مير عبدهللا عبدالرحمن جعفر باعتبارها المصفي القانوني لش���ركة بولوت لعقود

السمس���رة السلعية ش���ركة تضامن لصاحبها سمير عبدهللا وش���ريكته فاطمة جراغ
علي وش���ريكتها المس���جلة كش���ركةتضامن بحرينية بموجب القيد رق���م ،1-108786

طالبه إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل
رقم  21لسنة .2001

اعالن رقم ()CR2018-160709
تنازل  -عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا ياس���ين السيدحس���ين ابراهيم علي بطل���ب تحويل المح���ل التجاري
التالي :الى زينب السيد طاهر محمد حسن المحافظة
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

1-77521

االسم التجاري
المحافظة لتخليص المعامالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة فيرست اليت التجارية  -تضامن
الصحابها زينب عبدهللا الشرقي وشريكتها
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدمت إليها
الس���يدة  /فاطمة ج���راغ علي ذاكري باعتبارها المصفي القانوني لش���ركة فيرس���ت
الي���ت التجاري���ة  -تضام���ن الصحابها زينب عبدهللا الش���رقي وش���ريكتها المس���جلة

كش���ركةتضامن بحريني���ة بموج���ب القيد رق���م  ،116166طالبه إش���هار انتهاء أعمال

تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

الثالثاء  13نوفمبر  5 - 2018ربيع األول  - 1440العدد 3682

+973 17111502

عرض وطلب

13

+973 38344464
+973 17580939

عـقـارات الـفـرصــة
[ ]1للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه  53.6مرت مربع يف الطابق  17مع اطاللة عىل
البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي مميزات املبنى :مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام
حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة
اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع
الفاتح سعر البيع  65الف دينار سعر االيجار الشهري  450دينار شامل الكهرباء واملاء
[ ]2للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل  4قطع املساحة 6601.2م سعر القدم  30دينار
(هايوي السعودية)
[ ]3للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من :غرف  6حاممات  8صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد 2كراج لسيارة
مساحة البناء  470مرت مساحة االرض 376مرت السعر  240الف دينار
[ ]4للبيع شقة يف أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري
[ ]5للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة
[ ]6للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو يف سرتة املساحات 930.2م 902.3م سعر القدم  32دينار
[ ]7للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RAاملساحة 368.6م و377.4م
[ ]8للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل  620الف
[ ]9يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة
المساحة 380
مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع
ورش خدمية بعمق 13متر وعرض 5متر
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا
مساحة األرض 347م المبني جاهز يوجد
لفت في المبني المبلغ المطلوب 350
الف دينار قابل للتفاوض مدخول المبنى
المتوقع 2700دينار في الشهر

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع شقة في أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع  800ألف دينار بحريني

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com  33737677مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

محمد بن زايد وبولتون
بحثا ملفات المنطقة
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international

@albiladpress.com

أبوظبي  -وام

أجرى مستشار البيت األبيض لألمن

ش��هداء بقص��ف لالحت�لال ..و 200قذيف��ة م��ن القط��اع

القومي ،جون بولتون ،في العاصمة

اإلماراتية ،أبو ظبي ،أمس االثنين

محادثات مع ولي عهد أبوظبي ،الشيخ

غزة  -وكاالت

محمد بن زايد آل نهيان ،حول ملفات

أعلن الجيش اإلس���رائيلي ،أمس االثنين ،إصابة حافلة إس���رائيلية بصواريخ أطلقت من غزة .بالمقابل ،ش���ن الطيران اإلس���رائيلي أهدافا في غزة وأوقع  3ش���هداء

المنطقة و”مواجهة اإلرهاب” ،حسب ما

أفادت وكالة األنباء اإلماراتية “وام”.

فلسطينيين و  3جرحى .وجاء ذلك بعد إطالق نحو  200صاروخ وقذيفة من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية ،مما أدى إلى إصابة  5إسرائيليين على األقل

وقالت الوكالة إن المسؤولين ناقشا

وإعالن حالة االستنفار في المستوطنات المحيطة بالقطاع .

“عالقات التعاون والتنسيق والعمل

وذكر الناطق باس����م الجيش اإلسرائيلي،

المشترك بين البلدين الصديقين في

أفيخ����اي أدرع����ي“ :،حت����ى اللحظ����ة ت����م

مختلف الجوانب ،إضافة إلى عدد من

إس����قاط  60قذيف����ة م����ن مجم����وع 200

القضايا التي تهم البلدين”.

قذيف����ة ت����م إطالقه����ا من قط����اع غزة من

وتطرق محمد بن زايد وبولتون إلى

قب����ل منظوم����ة القب����ة الحدي����دة .باق����ي

“الجهود الدولية والتنسيق المشترك

لمواجهة اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية”.

الوضع األمني يحتقن في غزة

الثالثاء
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القذائف س����قط معظمه����ا في مناطق غير
مأهولة”.
واس����تهدفت

صواري����خ

فلس����طينية

ع����ددا م����ن المس����توطنات المحيط����ة
بغ����زة ،وأطلق����ت صاف����رات اإلن����ذار ف����ي
المس����توطنات .وتبن����ت حرك����ة “حماس”

إحباط هجوم انتحاري جنوبي العريش

العملية.
وأشارت تقارير إلى إصابة  5إسرائيليين
بع����د إط��ل�اق الصواري����خ م����ن غ����زة عل����ى
المس����توطنات ،فضال عن سقوط جرحى

القاهرة  -رويترز

نجح���ت الش���رطة المصري���ة ،أم���س االثنين ،في إحب���اط هج���وم انتحاري
كان يس���تهدف قواتها على حاجز أمني جنوبي العريش ،حس���ب ما ذكرت
مصادر أمنية.

آخرين.
وقالت قن����وات تلفزيونية إس����رائيلية إن
قذيف����ة مورت����ر فلس����طينية أطلق����ت م����ن

قوات امن اسرائيلية وعناصر اطفاء قرب حافلة تحترق بعد اصابتها بصاروخ اطلق من قطاع غزة

قط����اع غزة دم����رت حافلة عل����ى الجانب

وقال���ت المصادر إن قوات من الش���رطة

ناسفا ويحاول االقتراب من الحاجز ،ما

متمرك���زة على الطري���ق الدائري جنوبي

أسفر عن مقتله على الفور.

مدين���ة العري���ش ،أحبط���ت محاول���ة

وأضاف���ت أنه تم “ضب���ط وتفكيك حزام

القتحام الحاجز.

ناس���ف بحوزة االنتح���اري ،الذي تم نقل

وأوضح���ت أن ق���وات الش���رطة فتح���ت

جثمانه ألحد مستش���فيات اإلسماعيلية

الن���ار عل���ى ش���خص كان يرت���دي حزام���ا

لتحديد هويته”.

اإلس����رائيلي م����ن الح����دود ،وأصاب����ت

القطاع ،وأدت إلى اندالع قتال أسفر عن

شخصا بجراح بليغة ،نقال عن رويترز.

مقت����ل أحد ق����ادة حركة “حماس” وس����تة

وعرض����ت القن����وات التلفزيوني����ة لقطات

نشطاء فلس����طينيين آخرين ،إضافة إلى

للحافل����ة الت����ي اش����تعلت به����ا الني����ران

كولونيل بالجيش اإلسرائيلي.

وأعم����دة الدخ����ان المتصاع����دة منه����ا إلى

وأطل����ق الفلس����طينيون  17صاروخا على

الس����ماء وومض����ات ض����وء ف����ي م����كان

جن����وب إس����رائيل ف����ي وق����ت متأخر من

انفج����ارات تمث����ل اعت����راض منظوم����ة

مس����اء األحد ردا على عملي����ة توغل عبر

الدف����اع اإلس����رائيلية القب����ة الحديدي����ة

الح����دود وغ����ارات جوي����ة قال����ت حماس

تفكيك أكبر خلية تفخيخ في األنبار

لصواريخ.

الت����ي تس����يطر عل����ى القط����اع إن اله����دف

وم����ن جانبها ،أصدرت الغرفة المش����تركة

منه����ا كان توفي����ر غط����اء لع����ودة س����يارة

بغداد  -أ ب

لفصائ����ل المقاوم����ة بين����ا “تح����ذر الع����دو

اس����تخدمتها الق����وات اإلس����رائيلية ف����ي

الصهيون����ي بأن����ه ف����ي ح����ال تم����ادى ف����ي

العملية.

عدوان����ه ردا عل����ى قص����ف المقاوم����ة

وتندل����ع أعم����ال العن����ف م����ن حي����ن آلخر

لغ��ل�اف غزة الذي ج����اء ردا على جريمته

عل����ى الح����دود منذ ب����دأ الفلس����طينيون

العدوانية الغادرة ،فإن المقاومة س����تزيد

احتجاجات أس����بوعية يوم  30مارس

من مدى وعم����ق وكثافة قصفها لمواقعه

للمطالبة بحق العودة ألراض خسروها

ومغتصباته”.

لدى قيام إسرائيل عام . 1948

وقبي����ل إط��ل�اق الصواريخ الفلس����طينية

وقتل����ت الني����ران اإلس����رائيلية أكث����ر من

اعتقلت القوات األمنية العراقية امس االثنين عناصر أكبر خلية للتصفيح
والتفخيخ في األنبار غربي البالد.
وق���ال بي���ان لمديري���ة االس���تخبارات

جمي���ع اإلرهابيي���ن ف���ي الخلي���ة والبال���غ

العس���كرية “تم���ت اإلطاحة بأكب���ر خلية

عدده���م  6عناص���ر م���ن المتخصصي���ن

للتصفي���ح والتفخي���خ نش���طت تح���ت

به���ذا المج���ال بع���د أن ت���م اس���تدراجهم

مس���مى (خلي���ة أب���و عب���د هللا األنصاري)

لكمائ���ن نصبت لهم ف���ي منطقتي القرية

وألقي القب���ض على جميع عناصرها في

العصري���ة والزنك���ورة ف���ي الرمادي وهم

محافظة األنبار غربي العراق”.

من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات

وأش���ار إل���ى أنه ت���م “إلق���اء القبض على

قبض وفق أحكام المادة  4إرهاب”.

أم����س االثنين ،خيم الهدوء على الحدود

 220فلسطينيا منذ بدء االحتجاجات،

بي����ن قط����اع غزة وإس����رائيل ،بع����د عملية

الت����ي ش����ملت اختراق����ات للس����ياج

س����رية إسرائيلية سارت بشكل سيئ في

الحدودي مع إسرائيل.

نتنياهو يعود إلسرائيل
ق���رّ ر رئيس الوزراء اإلس���رائيلي ،قطع زيارة قصي���رة يقوم بها إلى باريس
والعودة إلى إسرائيل ،وذلك إثر اندالع اشتباكات بين الجيش اإلسرائيلي
وفصائل فلسطينية في قطاع غزة ،كما أعلن مكتبه.
الى ذلك ،أكد مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة “الجهاد اإلسالمي” داوود
ش���هاب ،أن “غرف���ة عملي���ات المقاوم���ة” اتخ���ذت ق���رار الرد عل���ى الجيش
اإلسرائيلي ،وذلك على إثر احتقان الوضع األمني في قطاع غزة.
وقال ش���هاب في بيان“ :غرفة عمليات المقاوم���ة اتخذت قرار الرد ،حتى
ي���درك االحت�ل�ال وكل م���ن يدعم���ه أن���ه ال أمن ما ل���م تكون حياة الش���عب
الفلس���طيني آمنة ،وأن التالعب بحياة أبنائنا لن يكون بال
ثمن”.
وأض���اف ش���هاب ف���ي البي���ان ،إن “رد المقاوم���ة
ه���و رد طبيع���ي باس���م الش���عب الفلس���طيني”،
مش���يرا إل���ى أن الغرف���ة المش���تركة للفصائ���ل
الفلس���طينية ،حذرت من أنه “ف���ي حال تمادى
االحت�ل�ال اإلس���رائيلي ف���ي عدوان���ه ردا عل���ى
قصف المقاومة لغالف غزة ،الذي جاء ردا على
جريمت���ه العدواني���ة ،ف���إن المقاوم���ة س���تزيد من
مدى وعمق وكثافة قصفها لمواقعه ومغتصباته”.

الحوثي يستبيح منازل خصومه في صنعاء

اح���ت���دام م���ع���ارك ال����ش����وارع ف���ي ال���ح���دي���دة ..وخ��س��ائ��ر ق��اس��ي��ة ل��ل��م��ت��م��ردي��ن
دبي  -العربية نت

كشف تقرير إحصائي أن  235شخصية سياسية واجتماعية وعسكرية يمنية ،تعرَّضت منازلهم إما القتحام أو نهب أو احتالل من قبل ميليشيات
الحوثي بالعاصمة صنعاء ،منذ اجتياحهم لها في  21سبتمبر  2014وحتى نهاية أكتوبر .2018وبحسب التقرير الذي أعده مركز العاصمة اإلعالمي،
فإن تلك االعتداءات تنوعت بين طرد ساكنيها واقتحام ،وكذا نهب ومواصلة احتاللها في إطار جغرافية العاصمة صنعاء فقط.
وأشارت اإلحصائية إلى أن القيادات السياسية
ً
تضررا في
والحزبية تأتي ضمن الفئات األعلى

المن���ازل التابع���ة لقيادات سياس���ية وعس���كرية
ً
وفقا للتقرير.
مناوئة لها،

مدين���ة الحدي���دة ،حي���ث اقتح���م ح���ي الربصة
جن���وب غ���رب الحدي���دة وس���ط مع���ارك ضارية
يخوضها مع ميليشيات الحوثي.

منازله���ا الت���ي تعرضت لالعت���داءات حيث يبلغ
ً
شخصا.
عددهم 88

وذك���ر تقري���ر المرك���ز أن ميليش���يات الحوث���ي

ونه���ب ميليش���يات الحوثي منازل  45مس���ؤوالً

حول���ت  17من���زالً إل���ى س���جون خاص���ة تض���م

هذا وس���يطرت قوات الجي���ش والمقاومة على

ً
حكومي���ا ف���ي الس���لطة الش���رعية ،بواق���ع 8

بداخله���ا مئات المختطفي���ن اليمنيين ،وتمارس

منزل الرئيس الس���ابق علي عب���دهللا صالح بعد

بحقهم صنوف التعذيب.

مواجه���ات عنيف���ة مني���ت خالله���ا ميليش���يات

وزراء و 6وكالء و 10مستش���ارين رئاس���يين
ً
ً
برلماني���ا ،و10
عض���وا
وحكوميي���ن و16

إل���ى ذل���ك ،أف���ادت وكال���ة األنب���اء الفرنس���ية،

الحوثي بخسائر كبيرة في صفوفها.

أم���س اإلثني���ن ،نقال عن مس���ؤولين عس���كريين

وتوجه���ت الق���وات المدعوم���ة م���ن التحال���ف

دبلوماس���يين ،باإلضاف���ة إل���ى اقتح���ام ونه���ب

من���زل  26رج�ل�اً وس���يدة أعم���ال ،اضط���روا

أن  110م���ن عناص���ر ميليش���يات الحوثي قتلوا

صوب مستشفى الثورة الستعادتها بينما ألوية

في الحديدة إثر اش���تباكات مع قوات الشرعية

العمالق���ة على مداخل ش���ارع التس���عين تالحق

جميعهم عقبها لمغادرة البالد.

خالل األربع والعشرين ساعة الماضية..

عناصر الميليشيات التي الذ عناصرها بالفرار.

وكش���ف مركز العاصم���ة اإلعالمي ع���ن اقتحام

عناصر من ميليشيا الحوثي

وش���رعت ميليش���يات الحوثي في بيع عشرات

ه���ذا وأحرز الجيش الوطن���ي تقدما جديدا في

الشاهد :أتعرض لقصف سياسي

بائعة خضروات تطيح بمسؤول في مصر

بريطانيا مستعدة لعالقة مع روسيا

تونس  -أ ف ب

القاهرة  -وكاالت

لندن  -رويترز

أعل���ن رئي���س الحكومة التونس���ية يوس���ف الش���اهد أمس اإلثني���ن أن أولوي���ات عمله من

قالت وس���ائل إعالم مصرية ،إن محاف���ظ دمياط منال عوض ،أصدرت قرارا بنقل

تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استعداد بريطانيا “إلقامة عالقة مختلفة” مع

خ�ل�ال التعديل الوزاري الذي يقدمه للبرلمان ،تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة

رئي���س الوح���دة المحلية في مدين���ة رأس البر من منصبه ،بعد تعرض س���يدة تبيع

روس���يا إذا انتهجت موس���كو طريقا جديدا وأوقفت “الهجمات” التي تقوض المعاهدات

والتضخم لمواجهة “القصف العشوائي السياسي” الذي يتعرض له.

الخضروات بالشارع إلى إجراءات إلزالة إشغاالت الطريق اعتبرت مهينة.

واألمن الدوليين.

وج�����اءت ت��ص��ري��ح��ات ال��ش��اه��د ف���ي كلمة

سياسي عشوائي ،كانت النيران الصديقة

وذك���رت صحيف���ة المص���ري الي���وم ،أن

أظه���رت تع���رض الس���يدة تدع���ى كريمة

وقب���ل عام ،اغتنم���ت ماي خطابها الس���نوي

اس���تعدادنا للتح���رك ،كمجتم���ع دولي ،لدعم

خ�ل�ال ج��ل��س��ة ب��رل��م��ان��ي��ة ل��ل��م��ص��ادق��ة على

فيه أقوى من نيران المعارضة .وهذا أربك

عوض ق���ررت نقل اللواء س���مير صدقي

حمدان في س���وق  63في رأس البر ،إلى

لتتهم موسكو بالعدوان العسكري والتدخل

القواعد في أنحاء العالم”.

ت��ع��دي��ل وزاري ق��دم��ه ق��ب��ل أس��ب��وع وأث���ار

عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية

وتعيين قائم بأعماله ،بينما أس���ندت إليه

إلق���اء بضاعتها ومطاردته���ا خالل حملة

ف���ي االنتخاب���ات ،ف���ي واح���د م���ن أق���وى

وس���تقول “لكن ،وكما قلت قبل عام ،ليست

ان��ت��ق��ادات واس���ع���ة .وك��ش��ف ال��ش��اه��د عن

( )...ولهذا قمت بالتعديل الوزاري” .وواجه

بدال من ذل���ك إدارة المواقف بالمحافظة

إلزالة اإلشغاالت من الطريق.

االنتق���ادات الت���ي وجهته���ا لروس���يا حت���ى

هذه هي العالقة التي ننش���دها مع روسيا..

“ق��ص��ف س��ي��اس��ي ع���ش���وائ���ي” و”ض��ج��ي��ج”

الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ

ضمن حرك���ة تغييرات محدودة ش���ملت

وظه���رت الس���يدة وهي تتوس���ل لرئيس

قبل تس���ميم جاس���وس روس���ي س���ابق في

نظ���ل منفتحي���ن لعالق���ة مختلف���ة ،عالق���ة

ساهما ف��ي “إرب���اك العمل الحكومي” قبل

سنتين ،ان��ت��ق��ادات ح��ادة م��ن حزبه “ن��داء

قيادات محلية أخرى.

الوح���دة المحلي���ة م���ن أجل الس���ماح لها

سالزبري.

تكف روسيا خاللها عن هذه الهجمات التي

ع��ام من موعد االنتخابات المقررة نهاية

تونس” الذي دعاه للتنحي واالستقالة ما

ونقل���ت الصحيف���ة ع���ن مص���ادر قوله���ا،

باالنصراف.

وس���تقول للمركز المالي في لندن هذا العام

تقوض المعاهدات الدولية واألمن الدولي”.

 .2019وق����ال “ال���ك���ل ي��ت��ح��دث ع���ن أزم���ة

دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته

إن “واقع���ة بائع���ة الخض���ار كان���ت س���ببا

وعلى إثر الواقعة ،استقبلت عوض بائعة

إن اإلج���راءات الت���ي اتخذت ،بم���ا في ذلك

وأضاف���ت “نأم���ل أن تتخذ

سياسية ( )...وف��ي الحقيقة ه��ن��اك أزم��ة

وال����ح����ص����ول ع���ل���ى ث��ق��ة

ف���ي اإلطاح���ة برئيس الوح���دة المحلية،

الخضروات في مكتبها ،وأعربت لها عن

أكبر عملية طرد منس���قة لضباط المخابرات

الدول���ة

سياسية في جزء من الطبقة السياسية”.

البرلمان.

خاص���ة وأن ه���ذا الموق���ف أث���ار غض���ب

اس���تنكارها لما وقع بحقها ،فيما ش���كلت

ال���روس ،عمق���ت اعتقاده���ا باتخ���اذ “رد

ه���ذا النه���ج .وإن

وت��اب��ع رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة “ط��ي��ل��ة العامين

المحافظ من هذه الواقعة”.

لجن���ة الختي���ار م���كان مالئ���م لمزاول���ة

جماعي” على هذه التهديدات.

اختارته س���نرد

الماضيين ،عملت الحكومة تحت قصف

وت���داول مس���تخدمو مواق���ع التواص���ل

نشاطها التجاري ،بحسب الصحيفة.

وس���تقول ماي ،كما ج���اء في مقتطفات من

بالمثل”.

» »وشدد على ضرورة “وضع اليد في اليد إلنجاز االنتخابات
في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة” .وقدم الشاهد
األسبوع الفائت تعديال وزاريا شمل  13وزيرا بدون
المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية.

الروس���ية

االجتماع���ي األس���بوع الماض���ي ص���ورا

الخطاب الذي س���تلقيه “سنستمر في إظهار

» »تلقت المسؤولة إشادة واسعة من المواطنين عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،بسبب سرعة تعاملها مع المشكلة واإلجراءات الحاسمة التي
اتخذتها لحفظ حقوق البائعة.

» »كثيرا ما قالت ماي إن قرار بريطانيا االنسحاب من
االتحاد األوروبي ال يعني أنها ستنعزل ،ويستهدف
خطابها تأكيد رغبة لندن في لعب دور له ثقل في العالم.

أردوغان :ال لتقسيمات سايكس بيكو جديدة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،عن رفضه إجراء تقس���يمات “سايكس
بيك���و” جديدة في المنطقة ،داعيا إلى مكافح���ة التنظيمات اإلرهابية مثل “داعش”
و”بي كا كا” و”غولن”.
جاء ذلك في مقال كتبه أردوغان ،لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية ،بمناسبة الذكرى
المئوية النتهاء الحرب العالمية األولى.

نستعرض اهم ما ينشر في

وأك���د أن الح���رب العالمي���ة األولى ،التي س���ماها البع���ض بـ”الحرب التي س���تنهي كل

الصحف العربية العالمية.

الحروب” ،كانت مسألة حياة وموت بالنسبة إلى تركيا.

مقال اليوم من صحيفة:

وأش���ار إل���ى أن “الحرب الدموي���ة التي انتهت قبل  100عام ،أظهرت بش���كل صريح
نتائج االستعمار والتوسعية والعدائية على البشرية”.
وأضاف أن “األخطاء التي ارتكبت في مس���ألة تأس���يس النظام عقب هذه الحادثة،
أسس���ت مع األس���ف لش���روط الحرب العالمية الثانية ،لتتس���بب بوق���وع مآس لم ير
التاريخ مثيال لها”.
يذك���ر أن “س���ايكس بيك���و” اتفاقية س���رية وقعت ع���ام  ،1916بين فرنس���ا والمملكة
المتح���دة ،بمصادق���ة روس���يا ،عل���ى اقتس���ام منطق���ة اله�ل�ال الخصيب بين فرنس���ا
وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غربي آسيا ،إبان الحرب العالمية األولى.
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الثالثاء

بومبيو :ظريف يكذب ..لم نمنع الغذاء والدواء
ط���ه���ران ل���ن ت��س��ت��ط��ي��ع ش����راء ط���ائ���رات روس����ي����ة ..إال ب��م��واف��ق��ة واش��ن��ط��ن
دبي  -العربية.نت

هاجم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،مجلة “نيوزويك” لنقلها تصريحات لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
قال فيها إن أميركا حظرت إرسال الغذاء والدواء إلى إيران وفقا للعقوبات.
وانتق���د بومبيو في تغريدة عبر حس���ابه

اإليرانيي���ن م���ن الوصول إل���ى الخدمات

الصنع ،لذلك تخضع لتراخيص تصدر من

على تويتر ،مصداقية مجلة “نيوزويك”،

المالية لألغذي���ة واألدوية والتي بطبيعة

قائ�ل�ا إنه���ا “تس���اعد ظري���ف عل���ى نش���ر

الحال س���نقدمها لش���عبنا عل���ى الرغم من

منظم���ة “أوف���اك” التابعة ل���وزارة الخزانة

األكاذيب”.

المحاوالت األميركية”.

وأض���اف“ :الحقيق���ة ه���ي أن الوالي���ات
ً
أبدا
المتح���دة ال تفع���ل ذل���ك ول���م تفع���ل

الى ذلك ،أعلن مقصود أس���عدي ساماني،
س���كرتير جمعي���ة الخط���وط الجوي���ة

بف���رض عقوب���ات عل���ى الغذاء وال���دواء،

اإليراني���ة ،أم���س اإلثني���ن ،أن روس���يا لن

فه���ي معف���اة م���ن العقوب���ات ،وكذل���ك

تس���تطيع بيع أي طائرة من نوع طائرات

المعامالت المالية المتعلقة باالحتياجات

“س���وخوي” إلي���ران ،إال بع���د موافق���ة

اإلنسانية”.

الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة ،وم���ن

وكان وزي���ر الخارجية االيراني قد ادعى

خ�ل�ال تصريح صادر ع���ن وزارة الخزانة

ف���ي تغري���دة قبل  3أي���ام موجه���ة لوزير

األميركية.

الخارجية األميركي قال فيها إن “الوزير

وعل���ل س���اماني اش���تراط الموافق���ة

بومبي���و يل���وم إي���ران عل���ى العقوب���ات

األميركي���ة ،ب���أن نح���و  10إل���ى  15%من

عقوبات اقتصادية وتجارية ضد

األميركي���ة غي���ر القانوني���ة الت���ي تمن���ع

قط���ع غي���ار طائرات “س���وخوي” أميركية

يهددون األمن القومي األميركي.

األميركية.
كم���ا أك���د س���كرتير جمعي���ة الخط���وط
الجوي���ة اإليراني���ة أن���ه م���ن دون ص���دور
مث���ل ه���ذا التصري���ح م���ن وزارة الخزانة
األميركي���ة ،فلي���س م���ن الممك���ن بي���ع أي
طائرة روسية إليران.
» »ومن المعروف أن “أوفاك” هي

إحدى المنظمات التابعة لوزارة
الخزانة األميركية ،والتي تفرض

الدول والمنظمات واألفراد الذين

اميركا لم تحظر إرسال الغذاء والدواء إلى إيران وفقا لبومبيو

مسؤول إيراني :سنحمي ناقالتنا النفطية
وصف تهديدات المس��ؤولین األميرکیین ب��ـ “غير المؤثرة”
طهران  -وكاالت

قال مس���ؤول عس���كري إيراني ،أم���س اإلثنين ،إن بالده مس���تعدة
لحماي���ة ناق�ل�ات النفط م���ن أي تهديد يعيق اس���تخدامها للممرات
المائي���ة البحرية .ج���اء ذلك وفق ما نقلته وكال���ة الطلبة اإليرانية
لألنباء ،عن محمود موسوي ،مساعد شؤون العمليات لقائد القوة
البحري���ة للجيش.وأضاف موس���وي أن الجيش اإليراني علی اس���تعداد
تام للحفاظ علی األسطول التجاري.
وأردف أن����ه “رغ����م التهدی����دات

الدولی����ة ،ق����ال موس����وي ،إن

الموجه����ة ضدن����ا إال أنن����ا س����نقوم

تصریح����ات بع����ض المس����ؤولین

بالتجارة ف����ي البحار من دون أي

األميرکیین لیست جديدة ،وهي

مش����كلة” .وأش����ار إل����ى أن إحداث

غي����ر مؤث����رة .يذكر أن واش����نطن

أي مش����كلة للنق����ل والتج����ارة عبر

ح����ذرت ،األس����بوع الماضي ،على

المی����اه الدولیة یع����ارض القوانین

لس����ان براي����ان ه����وك ،مبع����وث

وتجن���ب الوزي���ر اإليران���ي اإلدالء ب���أي

تايم����ز” البريطانية قد كش����فت أن

معلوم���ات ح���ول هوي���ة األش���خاص أو

إي����ران ب����دأت بتهري����ب منتج����ات

المؤسسات التي تعمل بغسيل األموال.

نفطها لبيعه في السوق السوداء
ناقلة نفط ايرانية

ال ترس����ل إش����ارات لل����رادارات
وذل����ك قبي����ل الجول����ة الثانية من

الصناعية لتجنب كشفها.

إيران في تصدير نفطها،

وذكرت الصحيفة نقال عن شركة

» »وكان عدد المسؤولين

تصدير نفطها في تلويح

مرف����وض .وبش����أن التهدی����دات
األميرکی����ة األخیرة ض����د ناقالت
النف����ط اإليراني����ة ف����ي المی����اه

إلى موانئها أو مياهها اإلقليمية.

تغلق أجهزة إرس����الها عبر األقمار

كابول

ظريف

وأشار إلى أن البعض كان يسعى إلعاقة

بواس����طة “السفن األش����باح” التي

لناقالت النفط اإليرانية بالدخول

ج���اء ذلك ف���ي تصريحات لوكال���ة أنباء

غسيل األموال”.

وكان����ت صحيف����ة “ فايننش����ال

النفط في العالم ،أن هذه الس����فن

بذلك تقف وراءهم وسائل إعالم قوية.

الماليين لتشكيل رأي عام ضد مكافحة

الخدمات لعقوبات واشنطن”.

واألع����راف الدولي����ة ،وه����و أم����ر

ف���ي الب�ل�اد حقيق���ة ،وأن م���ن يقوم���ون

من األش���خاص ،وأولئ���ك ذاتهم ينفقون

إلى تعرض الجه����ة المقدمة لهذه

طه����ران ،ف����ي بي����ان ،من الس����ماح

جواد ظريف أن عمليات غسيل األموال

العملة المحلي���ة (تومان) من قبل الكثير

مش����مولة بالعقوب����ات ،س����يؤدي

الواليات المتحدة الخاص بش����أن

أك���د وزي���ر الخارجي���ة اإليران���ي محم���د

ظريف ”:يتم غس���ل مئات المليارات من

خدمات لش����ركات ش����حن إيرانية

“تانكر تراكرز” التي تراقب تدفق

إسطنبول  -األناضول

“خب���ر أونالي���ن” اإليراني���ة ،ق���ال فيه���ا

وأوض����ح ه����وك أن “تقدي����م أي

العقوبات األميركية.

ظريف :غسيل األموال في إيران حقيقة

فلن تتمكن بلدان أخرى من

اإليرانيين بما فيهم الرئيس

بإغالق مضيق هرمز كأحد

مراراً بأنه في حالة فشل

العالم.

حسن روحاني قد هددوا

أهم المعابر النفطية في

بيونغ يانغ

المصادقة على مشروع قانون النضمام
إي���ران إل���ى مجموع���ة العم���ل المال���ي
(الدولية).
وأثي���رت ف���ي األون���ة األخي���رة بإي���ران
قضية انضمامها لمجموعة العمل المالي
الت���ي ته���دف إليق���اف تموي���ل اإلرهاب
ومكافحة غس���يل األموال ،حيث أعرب

المحافظ���ون عن معارضته���م لذلك في
وق���ت أص���رت حكومة (الرئيس حس���ن)
روحاني عليه.
» »وقبل أيام صادق مجلس الشورى
(البرلمان) على مشروع القانون المذكور،
ورفضه مجلس صيانة الدستور المشكل
بمعظمه من المحافظين.

يانغون

 6قتلى بانفجار ضخم

كوريا الشمالية تعزز

ميانمار :بدء ترحيل

كابول  -أ ف ب

ُقت���ل  6أش���خاص عل���ى األق���ل في انفج���ار ضخم في كاب���ول ،أم���س االثنين ،في

واشنطن  -رويترز

يانغون  -أ ب

كش���ف مركز دراس���ات أميركي ،أمس االثنين ،عن رصده ألعمال صيانة وتحسينات

أعلن���ت الحكوم���ة الميانماري���ة ،أنه س���يتم البدء ف���ي ترحيل مجموع���ة أولية من

منطق���ة قريبة م���ن موقع تظاهرة خرج���ت لالحتجاج على هجم���ات طالبان ضد

في  13من بين  20قاعدة صواريخ عاملة داخل كوريا الشمالية ،مما يثير التساؤل

الجئي الروهنغيا من بنغالديش إلى ميانمار ،الخميس المقبل.

في كابول

قواعد الصواريخ

أقلية الهزارة الشيعية ،كما ذكر مصدر حكومي.

بش���أن جدي���ة بيون���غ يانغ ف���ي وعودها بالتخل���ي عن أس���لحتها النووي���ة وصواريخا
طويلة المدى.

وقال وحي���د مجروح ،الناطق باس���م وزارة

سياس���ية م���ع الوالي���ات المتح���دة .وق���ال

الصحة األفغانية ،إن  6أشخاص قتلوا ،و20

مس���ؤولون محلي���ون إن نح���و  50من أفراد
األم���ن ُقتل���وا ف���ي هجم���ات مس���اء األح���د

الداخلي���ة أن االنفج���ار وق���ع أم���ام مدرس���ة

ش���نها مقاتل���و طالب���ان عل���ى نق���اط تفتيش

االس���تراتيجية والدولي���ة ف���ي واش���نطن

ثانوية وس���ط كاب���ول .ويأت���ي االنفجار بعد
أن ُقتل عدد كبير من قوات األمن األفغانية

ح���ول مدين���ة فراه ف���ي جنوب غ���رب البالد

إن أعم���ال صيان���ة وتحس���ينات طفيف���ة

والمناط���ق المحيط���ة بها حيث نش���ب قتال

عل���ى البنية األساس���ية رُ صدت في بعض

ف���ي قتال ش���رس مع متش���ددي طالبان في

استمر ساعات.

المواقع رغم المفاوضات الجارية.

إقليمين .وقال مس���ؤولون ،في وقت سابق

» »وفي الوقت نفسه قُ تل نحو  25من

والمواق���ع المذك���ورة ف���ي تقري���ر مرك���ز

تكبدت خس���ائر بالعش���رات في قتال عنيف

في وسط البالد حيث كانت طالبان

على جبهة القتال في حين يسعون لتسوية

في منطقتي ماليستان وجاغوري.

آخري���ن جرحوا في االنفجار .وذكرت وزارة

من صباح االثنين ،إن قوات األمن األفغانية

أفراد القوات الخاصة في إقليم غزنة

بعدما صعد مقاتل���و حركة طالبان الضغوط

تقاتل ميليشيات من الهزارة الشيعة

الجئي الروهنغيا

ج���اء ذل���ك وف���ق م���ا أف���اد ب���ه وزي���ر

ويق���ول المدافعون عن حقوق اإلنس���ان

الرعاي���ة االجتماعي���ة واإلغاث���ة وإعادة

إن الظ���روف ف���ي ميانم���ار ليس���ت آمنة

وق���ال الباح���ث جوزي���ف بيرمودي���ز

م���دى يعتق���د أنه قادر عل���ى الوصول إلى

التوطي���ن في ميانمار ،وي���ن ميات أيي،

ف���ي تقري���ر أص���دره مرك���ز الدراس���ات

أي مكان في الواليات المتحدة.

خ�ل�ال مؤتم���ر صحف���ي ،بحس���ب وكالة

» »وكتب بيرموديز“ :قواعد تشغيل

“أسوشيتيد برس” األميركية.

مضيفا ”:يمكن إطالق الصواريخ

الدراس���ات متناث���رة ف���ي مناط���ق نائي���ة

الصواريخ ليست منشآت إطالق”،
من داخلها في حاالت الطوارئ

لكن إجراءات التشغيل التي يتبعها
جيش الشعب الكوري تتطلب أن
تكون منصات إطالق الصواريخ

وجبلي���ة ف���ي مختل���ف أرج���اء كوري���ا

بعيدة عن القواعد وموجودة في

صواريخ باليستية متنوعة المدى أطولها

قبل أو شبه مجهزة للتشغيل”.

الش���مالية ويمك���ن اس���تخدامها لنش���ر

مواقع إطالق جرى استطالعها من

بع���د لع���ودة الالجئين الروهنغي���ا ،الذين
ً
عموما من المواطن���ة والحقوق
ُحرم���وا
المدنية في البالد ذات األغلبية البوذية.

وق���ال “وي���ن” إن “مجموع���ة أولي���ة م���ن

» »ومنذ أغسطس  ،2017أسفرت

الج َئ���ا س���يتم ترحيله���ا ب���دءا منتص���ف

في إقليم أراكان (غرب) ،من

الجئ���ي الروهنغي���ا قوامه���ا ألفين و251

جرائم تستهدف األقلية المسلمة
قبل جيش ميانمار ومليشيات

نوفمب���ر الج���اري (الخمي���س المقب���ل)،
ً
ً
يومي���ا” .وأض���اف أن
الجئ���ا
بواق���ع 150

بوذية متطرفة ،عن مقتل آالف

بنغالديش أبلغت السلطات الميانمارية،

ودولية متطابقة ،فضال عن

المتفق عليها منذ أشهر.

بنغالديش ،وفق األمم المتحدة.

أن عملية الترحيل س���تتم وفق المبادئ

الروهنغيا ،حسب مصادر محلية
لجوء نحو  826ألفا إلى الجارة

16

منافسات كرة اليد

ستتوقف حتى نهاية

شهر يناير المقبل ،نتمنى من

األندية تحضير أنفسهم جيدً ا

األحمر ُيمطر السلة الجزائرية

Sports

@albiladpress.com

حتى ترتقي مستوياتهم ،كما

منتخبنا ي��ت��أه��ل لنصف ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة العربية

نأمل من لجنة حكام اللعبة

مراجعة أنفسهم ومعالجة أخطاء
حكامهم في الجوالت السابقة.

القاهرة – حسين الدرازي |

تصوير – أحمد المحاري

ً
رس���ميا للدور نصف النهائي من البطولة العربية الـ 23للمنتخبات وذلك بفوزه الثمين
عن جدارة واس���تحقاق وبتميز كبير ،تأهل منتخبنا الوطني األول لكرة الس���لة
باألم���س عل���ى عمالق���ة الجزائ���ر حينما أمطر س���لتهم بنتيجة  99-68في اللقاء الذي أقيم بينهم���ا بالعاصمة المصرية القاهرة التي تس���تضيف البطولة من  7لغاية 16

اختيار العبين مصابين

نوفمبر الحالي على الصالة المغطاة رقم  2لمجمع الصاالت التابع الس���تاد القاهرة الدولي ،وجاءت نتائج األوقات األربعة في الباراة كالتالي 22-20 :للجزائر17- ،

لقائمة منتخب اليد لنهائيات

 15لمنتخبنا 20-18 ،للجزائر و 44-11لمنتخبنا.

كأس العالم يوضح مدى التخبط

للجهاز الفني في االختيار ويؤكد

وبذل���ك أصب���ح لمنتخبنا  5نق���اط من  3مباري���ات وتبقت له

وجود مجامالت على حساب

مب���اراة أخيرة اليوم في السادس���ة مس���اءً بتوقيت البحرين

المنتخب بخالف القول والفعل

أمام اإلم���ارات ،بينما أنهى المنتخب الجزائري مبارياته في

الذي طبق في قائمة كأس العالم

الثالثاء

الماضي.

الدور التمهيدي بس���ت نق���اط من فوزين وخس���ارتين ،بينما
ً
علما
منتخبنا فاز على السعودية والجزائر وخسر من مصر،
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بأن األحمر السالوي يُ شارك في هذه البطولة بقائمة العبين

أصغر من  30عاما.

الربع األول
كان���ت انطالقة المباراة س���ريعة م���ن الجانبين ف���ي الجانب

األحمر يواجه اإلمارات اليوم

الهجوم���ي ،ف���ي ظل تواض���ع م���ردود الدفاع بعض الش���يء
ل���دى الجانبي���ن ،لك���ن الس���رعة الهجومية قابلها ع���دم تركيز
أيض���ا ،إذ ضاعت العديد من الكرات الس���هلة م���ن الفريقين،
لك���ن بعد مرور  3دقائق ب���دأ منتخبنا يفرض تفوقه ويتقدم
بف���ارق  3نق���اط وبنتيج���ة  9-6إث���ر رمي���ة ثالثية م���ن أحمد
عزي���ز باإلضاف���ة إلى “دنك” رائع من محم���د أمير الذي تحرر
ً
ً
نجما في الهجوم بالذات إثر تشديد الجزائريين
كثيرا وكان
الرقاب���ة عل���ى تش���يزم فقط ،وغ���اب منتخبنا عن التس���جيل
ألكث���ر م���ن دقيقتين ودف���ع الثم���ن بالتخلف مع نهاي���ة الربع
.22-20

الربع الثاني
بداية هذا الربع لمنتخبنا كانت عبر تش���يزم ،الدرازي ،عزيز،
ً
سريعا  23-22بثالثية
ميثم جميل وشكرهللا ،وتقدم األحمر
من تشيزم ،وتم احتساب خطأ متعمد غريب على شكرهللا،
وواص���ل تش���يزم الثالثي���ات وأح���رز رمي���ة جدي���دة لنتقدم

يختت���م منتخبن���ا الوطن���ي مش���واره ف���ي ال���دور التمهي���دي للبطول���ة عن���د

 ،26-24وم���ع عودة االس���تعجال الهجوم���ي لمنتخبنا وعدم

السادس���ة م���ن مس���اء اليوم الثالث���ي بتوقي���ت البحرين بمالق���اة المنتخب

من لقاء منتخبنا أمس

اللع���ب على الوقت عاد الجزائريون وتعادلوا  35-35وطلب

اإلماراتي الشقيق في مباراة لن تؤثر على موقف منتخبنا من بلوغ نصف
النهائ���ي ،وبالتال���ي م���ن المُ مكن أن يعط���ي المدرب رمض���ان الفرصة لبقية
الالعبين ليأخذوا أدوارهم في البطولة في حين سيبحث اإلماراتيون عن
تحقيق االنتصار األول بعد  3هزائم.

حينها مدربنا س���لمان رمضان الوقت المس���تقطع األول قبل

دفاع المنطقة ،وصام منتخبنا عن التس���جيل لما يقارب من

فقد العبو التركيز حتى في الدفاع ليسجل عزيز ثالثيتين

دقيقتين ونصف من نهاية الربع وأعاد تشيزم للملعب ،وقل

األرب���ع دقائ���ق وهو ما اس���تغله المنتخ���ب الجزائري ووصل

التركي���ز الهجومي لدى الفريقين وانتهى الربع بالتعادل 37-

لنتيج���ة التعادل  ،48-48ث���م التقدم  ،52-48وأعاد تش���يزم

أخريي���ن جعلت���ا النتيج���ة  70-60لمنتخبنا وطل���ب المدرب

.37

الذي س���جل أول نقطتين لنا في حين الجزائريون كانوا قد

الربع الثالث

س���جلوا في ه���ذا الوق���ت  16نقطة ،وع���اد منتخبنا لتقليص

وتح���دد وبش���كل مؤك���د خص���م

مع الرابع وكذل���ك الثاني مع الثالث،

منتخبن���ا ف���ي مباراة نص���ف النهائي

ونحن ضمن���ا المركز الثاني وبالتالي

للبطول���ة العربي���ة وه���و المنتخ���ب

سنلعب مع الجزائر الثالث ،والمباراة

دخ���ل منتخبن���ا ه���ذا الربع بتش���يزم ،كوي���د ،عزي���ز ،الدرازي

الجزائ���ري نفس���ه ال���ذي هزمن���اه

س���تقام عند الثامنة من مس���اء يوم

باألمس ،إذ ينص نظام البطولة على

الخمي���س بتوقي���ت البحري���ن ،بينما

وميث���م جميل الذي بدأ بثالثية رائع���ة باإلضافة ألربع نقاط

انتهى عليها الربع لمصلحة الجزائريين.

تأه���ل أرب���ع منتخب���ات م���ن خمس���ة

ف���ي نص���ف النهائ���ي اآلخر س���تلعب

م���ن تش���يزم ليتق���دم منتخبن���ا  44-37بع���د م���رور دقيقتين

الربع األخير

لنص���ف النهائ���ي وفي���ه يلع���ب األول

السعودية مع مصر.

الف���ارق  57-55بثالثي���ة ميث���م جمي���ل وه���ي النتيج���ة التي

الجزائ���ري الوق���ت المس���تقطع بعد م���رور دقيقتين ونصف،
وتمي���ز منتخبن���ا باللع���ب الهجوم���ي الس���ريع ولذل���ك ،فيم���ا
فرض أحمد عزيز نفس���ه نجما بال منازع لهذا الربع بإحرازه
ثالثي���ة جديدة وأتبعه كويد بثالثية أخرى ليتقدم منتخبنا
بف���ارق  20نقطة وبنتيج���ة  80-60قبل  5دقائق من النهاية
ً
طالبا الوقت المس���تقطع من جديد،
ليتدخل مدرب الجزائر

ونصف ليتدخل مدربهم طالبا الوقت المس���تقطع إثر معاناة

وم���ع تقوي���ة الجان���ب الدفاع���ي وإح���كام المناف���ذ أم���ام

ً
كبيرا واستغل منتخبنا الوضع وزاده بشكل
لكن الفارق كان

العبي���ه الهجومية في ظل الدفاع القوي لمنتخبنا من خالل

الجزائريي���ن فقد أثمر ذلك زيادة الضغط على الخصم الذي

أكبر عبر الثالثيات بالذات وأنهى المباراة لصالحه .99-68

تشيزم أكثر المسجلين ..وعزيز هداف الثالثيات

شرف :متابعة سمو الرئيس وراء التأهل

كان واي���ن تش���يزم أكث���ر المس���جلين لمنتخبنا

أكد رئيس البعثة البحرينية المتواجدة في القاهرة سيد أنور شرف إن المتابعة المستمرة لسمو الشيخ عبسى بن علي آل خليفة
ً
حاليا في القاهرة.
للمنتخب من أهم األسباب الحقيقية وراء تأهل منتخبنا لنصف نهائي البطولة العربية لمنتخبات السلة المقامة

س�لاح الثالثي��ات حس��م المب��اراة لن��ا ف��ي الرب��ع األخير

ف���ي مباراة األمس بـ 28نقطة منها  4ثالثيات،
بع���ده أحم���د عزي���ز وس���جل  18نقط���ة ومنه���ا

كوي��د :فوزن��ا يؤك��د قدراتن��ا ونأم��ل التوفي��ق بالرباعي

وأض���اف ش���رف “س���موه عل���ى تواص���ل يومي

 5ثالثي���ات (ه���داف منتخبن���ا ف���ي الرمي���ات

معنا من خالل االتص���االت الهاتفية لالطمئنان

ومنه���ا ثالثية واح���دة ،محمد أمي���ر  10نقاط،

عل���ى كاف���ة أمور البعث���ة والالعبين س���واء في
ً
ودائما مايوجه بتوفير
التدريبات والمباري���ات

الثالثي���ة) ،ثم محم���د كويد وس���جل  13نقطة

ً
تشجيعا
كل سبل الراحة لالعبين الذين يلقون
ً
كبيرا من س���موه وبالتاي ظه���روا بصورة فنية

ميث���م جميل  8نقاط منها ثالثيتين وهو نفس
الوض���ع بالضب���ط ألحم���د ال���درازي ،مصطف���ى

مميزو وتأهلوا عن جدارة واس���تحقاق لنصف

حس���ين  6نق���اط م���ن ثالثيتين ،مزم���ل أمير 6

النهائي”.

نقاط ،ومحمد بوعالي نقطتين.

عب���ر الع���ب منتخبن���ا الوطن���ي محم���د كوي���د

صحي���ح أن منتخبن���ا بع���ض األحي���ان ل���م يك���ن
ً
موفقا في الرميات الثالثية ،لكن هذا األمر تغير

عن س���عادته البالغ���ة بالفوز ال���ي حققه األحمر
الس�ل�اوي باألم���س عل���ى نظي���ره الجزائري في
ً
مؤكدا إن هذا الفوز جاء عن
البطول���ة العربية،

ً
كثي���را ف���ي الربع األخير حينم���ا زاد التركيز لدى
جمي���ع الالعبي���ن وبالتالي س���جلنا  21نقطة عبر

ج���دارة واس���تحقاق وليؤك���د ق���درات منتخبنا

 7رميات ثالثية كان نصيب األس���د منها ألحمد

عل���ى تقدي���م أفض���ل المس���تويات ف���ي ه���ذا

عزيز بثالث رميات ،وهو ككل س���جل  5رميات
ثالثية وتاله تشيزم بأربع ،بينما بشكل كلي في
المب���اراة فقد أحرز منتخبنا  16رمية ثالثية من
أصل  37محاولة.

واين تشيزم

 8مباريات في بطولة “جيبك” للتنس

تأه��ل خنج��ي والدوس��ري لنهائ��ي زوج��ي ال��رواد

المحف���ل العرب���ي .وأض���اف كويد “ف���ي البداية
ً
نظرا للطول الفارع الذي
كانت المباراة صعب���ة

الجه���از الفن���ي واس���تغلينا العدي���د م���ن نق���اط

لماه���و أبعد من ذلك ونأمل التوفيق كذلك في

الضعف���ي في الفريق الجزائ���ري وأنهينا األمور

يتمي���ز به العب���ي الجزائ���ري ،لكن بعدها ش���يئا

في الرب���ع األخير ولله الحم���د ،والتأهل لنصف

قب���ل النهائ���ي والتأهل للمب���اراة النهائية ،وقبل
ً
أيض���ا لدينا مباراة أخي���رة اليوم أمام
كل ذل���ك

فش���يئا بدأنا بالتركي���ز أكثر وتطبي���ق تعليمات

النهائ���ي ليس أقص���ى طموحاتنا ،فنحن نهدف

اإلمارات نأمل الفوز فيها”.

إنجازات خليجية البلياردو ثمرة االجتهاد

منتخبن��ا أح��رز  12ميدالي��ة ملون��ة بمختل��ف الفئ��ات

ضمن منافسات بطولة “جيبك” المفتوحة

اتحاد البلياردو والسنوكر

ف���ي التنس ،الت���ي ينظمها ن���ادي البحرين

أش���اد نائب رئيس االتح���اد البحريني للبلياردو

للتنس من  7إلى  19نوفمبر الجاري برعاية

والس���نوكر من���ذر ج���واد البص���ري باإلنج���ازات

ش���ركة الخليج لصناع���ة البتروكيماويات،
تق���ام الي���وم  14مب���اراة منه���ا  8مباري���ات

التي حققها العب���و منتخبنا الوطني في بطولة

في فردي السوبر أهمها لقاء التركي أمير

الخلي���ج المجمعة التي اس���تضافتها إمارة دبي
ً
ً
معتبرا أن ما قدمه الالعبون
مؤخرا،
اإلماراتية

أس���يك مع البحريني على العصفور ولقاء

خالل هذه المشاركة أمر يدعو للفخر واالعتزاز

الفرنسي رومين استتجيت مع البحريني

من قبل مجلس إدارة االتحاد برئاس���ة الدكتور
سعيد اليماني.

خالد الموسوي ،ولقاء الباكستاني سلمان

في حي���ن اعتبر البص���ري أن الالعبون حصدوا

حس���ن م���ع البحريني محم���د عب���د العال،

كما يتضمن برنام���ج مباريات اليوم ً
أيضا
منافس���ات ال���دور رب���ع النهائ���ي لمس���ابقة
زوج���ي الس���يدات وأهمه���ا اللق���اء ال���ذي

فرحة العبي منتخبنا بالفوز

الفائزان من مباريات األمس

يجمع الثنائي منى الس���عد وإلينا إليكيس

وفي مسابقة زوجي الرواد  45سنة ،تأهل

و 6-2ليتقاب�ل�ا ف���ي النهائ���ي ي���وم األح���د

م���ع الثنائي أن���ي الكوهجي وصوفيا مورا

الثنائ���ي علي خنجي وعبد هللا الدوس���ري

الق���ادم م���ع الفائز م���ن لق���اء الثنائي ناصر

ولقاء الثنائي صفاء صفر ونظلي درويش

للمب���اراة النهائية بعد تغلبهما على الثنائي

خنجي ويوسف القعود والثنائي رونالدو

مع الثنائي إلينا الو وليزي بلونديل.

الهن���دي أوداي وس���تالين بنتيج���ة 6-1

ووراندي.

ثم���رة اجتهادهم وتدريباته���م المتواصلة طيلة
ً
متابع���ا“ :كم���ا يقال ف���إن لكل
الفت���رة الماضي���ة،
مجته���دٍ نصي���ب ،وه���ذا بالطب���ع كان نصي���ب
العبينا في البطولة الخليجية التي قدموا فيها
أداء مميز ومس���توى فني س���اهم ف���ي دخولهم
كط���رف منافس���هم وبق���وة ف���ي كاف���ة الفئات”،
ً
مبين���ا أن العم���ل اإلداري والتنظيم���ي م���ن قبل

منذر البصري

المعنيي���ن بالمنتخب���ات الوطني���ة باالتحاد على

وش���هدت مش���اركة منتخبنا الوطن���ي للبلياردو

رأس���هم مدير المنتخبات حس���ين بوبشيت كان

والس���نوكر ف���ي البطول���ة الخليجي���ة المجمع���ة

له األثر الكثير في تحقيق هذه النتائج المبهرة.

احراز  12ميدالية ملونة.

األولمبية تنظم ورشة “فوائد المشي”

دوريا
اجتماعا
“التدريب والتطوير” تعقد
ً
ً

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

تنظم اللجنة األولمبية البحرينية من خالل االكاديمية األولمبية عند الس���اعة السادس���ة من مس���اء اليوم الثالثاء ورش���ة عمل بعنوان

عقدت لجنة التدريب والتطوير باالتحاد البحريني لكرة القدم ،اجتماعا دوريا ،برئاسة عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس

“أهمية وفوائد رياضة المشي” وذلك بقاعة المحاضرات باستاد البحرين الوطني في إطار الخطة السنوية للمركز والهادفة إلى تنظيم

اللجنة ياسر الرميثي .وشهد االجتماع حضور أعضاء اللجنة:عبدالصاحب عبدالنبي ،موسى حبيب ومحمود منصور.

سلسلة من الدورات والندوات وورش العمل التي ترمي إلى االرتقاء بالكوادر اإلدارية والفنية وتوعية المجتمع الرياضي عموما.

وأوضح ياس���ر الرميثي أن اللجنة تواصل

وما ش���هدته ه���ذه الزي���ارات من نقاش���ات

وس���يحاضر في ورشة العمل المحاضر

للبرنامج الوطني للمدربين والتي تقام

واألجه���زة الوظيفي���ة والعدي���د م���ن

عملها في سبيل التركيز على قطاع الفئات

حول آلية العمل واالرتقاء به.

قب���ل األندية ينج���ح عمل لجن���ة التدريب

الدول���ي  Pori primozالمتخصص في

خ�ل�ال الفترة من  11لغاي���ة  15نوفمبر

المحاور األخرى ذات العالقة.

لألندية ،مشيرا إلى أن اللجنة حاليا بصدد

وأوض���ح الرميث���ي أن االجتم���اع ش���هد

والتطوي���ر ،مش���يرا إل���ى أن ه���ذا التع���اون

القوة واإلع���داد البدني ومدرب اللياقة

الجاري.

وق���د وجه���ت اللجن���ة األولمبي���ة دع���وة

االنتهاء من إعداد تقارير خاصة ومفصلة

مراجع���ة الدليل اإلرش���ادي ال���ذي وضعته

س���يحقق العديد من المكتسبات بما تعود

البدني���ة لمنتخب س���لوفينيا لك���رة اليد
ً
حاليا
وال���ذي يتواجد بمملك���ة البحرين

وستتناول الورشة المحاور التالية وهي

المش���اركة إل���ى كاف���ة الهيئ���ات الرياضي���ة

ح���ول المرحلة الماضية م���ن عمل اللجنة،

اللجن���ة ،وبناء عليه تم تقييم عمل الفئات

إيجابا على المستويات للكرة البحرينية.

المشي والتدريبات الهوائية ،كيف نقوم

م���ن أندي���ة واتح���ادات ومراك���ز ش���بابية

والتي ش���هدت االجتماعات المتواصلة مع

العمرية باالندية ،مش���يدا في الوقت ذاته

وقال رئيس لجنة التدريب والتطوير في

لتقدي���م دورة ف���ي الق���وة واإلع���داد

بتدريبات رياضة المشي المثالية ،فوائد

لالس���تفادة من محاور ورشة العمل والتي

األجهزة الفني���ة للفئات العمري���ة باألندية،

بالتجاوب االيجاب���ي لألندية مع الزيارات

خت���ام تصريح���ه إن اللجن���ة عل���ى تواصل

البدن���ي لخريج���ي المس���توى الراب���ع

رياض���ة المش���ي عل���ى الصف���اء الذهن���ي

تقام تحت شعار يال “نمشي”.

عالوة على الزيارات الميدانية للتدريباته،

والدلي���ل اإلرش���ادي .وأك���د الرميث���ي أن

دائم.

ه���ذا التع���اون الواض���ح والملم���وس م���ن
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أكاديمية “خليفة بن سلمان” ..طموح محلي ودولي

تس��هم ف��ي دع��م توجه��ات س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي لتطوي��ر لعب��ة الس��لة
عادل عيسى المرزوق

تشهد لعبة كرة السلة حركة تطويرية الفتة تحظى باهتمام ودعم رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ما يجعل آفاق المستقبل واعدة ومبشرة ،ودعمً ا لجهود سموه
من أجل االس���تمرار في تبني األفكار الحديثة ،نطرح مقترح إنش���اء “أكاديمية خليفة بن س���لمان لكرة
الس���لة” بمنظور يه���دف إلى ارتقاء وتميز لمملكة البحرين على الصعيدي���ن المحلي والدولي .من خالل
ً
متاحا انتقاء المواهب في كرة الس���لة بتس���مية عام “ 2019عام كرة الس���لة”،
هذا المش���روع ،س���يكون
والعمل على تطوير البطولة الس���نوية لرئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان
آل خليفة ،لتصبح بطولة دولية تشارك فيها فرق أجنبية محترفة ،وتشمل خطوات التنفيذ التالي:
أما عن األهداف ،فهي تمازج بين تعزيز قيم الحب

عل���ى صحة الف���رد وبناء ش���خصيته وانعكاس���اتها

وال���والء للوطن والقيادة ،وغرس الروح واألخالق

عل���ى االقتص���اد الوطن���ي ،وجع���ل ك���رة الس���لة من

الرياضية لدى الناش���ئة ،وبناء ف���رق وطنية قادرة

األلعاب المحببة لدى الناشئة.

عل���ى تمثي���ل المملك���ة والمنافس���ة ف���ي البطوالت
الخارجية على مختلف المستويات ،والتعرف على
المب���ادئ والقي���م األولمبية في األلع���اب الرياضية،
وبين االرتقاء بالمس���تويين الفني والتكتيكي لدى
العبي كرة الس���لة ،واالرتقاء بمس���توى المسابقات
التي ينظمها االتحاد ،ونش���ر الوعي بدور الرياضة
ف���ي التحصيل العلم���ي والتفوق الرياضي ،ونش���ر
الوعي بأهمية الرياضة والتغدية وأثرها اإليجابي

الخطوة األولى

وم���ن المه���م إع���داد خط���وات إجرائي���ة للفك���رة
تش���مل إعداد المواصفات العلمي���ة البدنية والفنية
والمهارية النتقاء الموهوبين ،وتدريب الكش���افين
على عملي���ة االنتق���اء ،والقيام بزي���ارات للمدارس
الحكومية والخاصة لتعريف الطلبة عن المشروع
وأهداف���ه وبرامجه واإلج���راءات العملية لتنفيذه،
باإلضاف���ة إل���ى الزي���ارات الميداني���ة الكتش���اف
الموهوبين من المدارس الحكومية والخاصة ،على
أن يب���دأ العم���ل في تنفيذ المش���روع من بدء العام
الدراسي القادم ،وينقس���م على فصلين دراسيين:
الفص���ل الدراس���ي األول تت���م فيه عملي���ة اإلعداد

» »انتقاء المواهب ،وهي عبارة عن عملية
انتقاء الموهوبين في كرة السلة حسب
المواصفات العلمية البدنية والمهارية
والمقاييس الجسمانية لالعبين
في كرة السلة ،على أساس الالعب
البحريني الموهوب في المدارس
الحكومية والخاصة.

وتش���مل وضع المواصفات العلمية لعملية االنتقاء

سمو الشيخ عيسى بن علي

وتدريب الكش���افين والمعلمين على عملية انتقاء
الموهوبي���ن ،وقيام المختصي���ن بزيارات المدارس
النتقاء الموهوبين واإلعداد لتجهيز مراكز تدريب
الموهوبي���ن باس���تخدام م���دارس وزارة التربي���ة
والتعليم ،أما الفصل الدراسي الثاني فيشمل جلب
المدربين المحترفين من الدول المتقدمة لتدريب

م���ن مهارات بدنية وفنية وتكون البطولة كباكورة

ب���ل يتم تطويره���ا لتكون ف���ي المس���تقبل القريب

عل���ى مس���توى المس���ابقات الت���ي ينظمه���ا االتحاد

البط���والت الت���ي ينظمها االتح���اد البحرين���ي لكرة

بطول���ة دولية تش���ارك فيها فرق أجنبي���ة محترفة

ً
أيضا على
البحرين���ي لكرة الس���لة ،وانعكاس ذل���ك

السلة.

الكتساب الخبرة واالحتكاك ولتكون إعدا ًدا للفرق

مس���توى المنتخبات المش���اركة في االستحقاقات

وال تقتص���ر تل���ك البطول���ة عل���ى الف���رق المحلي���ة،

المحلية لالرتقاء بمستويات الفرق وانعكاس ذلك

الخليجية والعربية والدولية.

ف���رق العمل من مدربين وإداريين ممن س���يعملون

الخطوة الثانية

في األكاديمية ،واالستعانة بالمدربين المحترفين

» »افتتاح  4مدارس حكومية كمراكز
للتدريب بواقع مركز في كل محافظة،
والعمل على إدخال تلك النخب من
الموهوبين في مراكز التدريب التابعة
لألكاديمية.

نشر الوعي بدور الرياضة
في التحصيل العلمي
والتفوق الرياضي

ف���ي تدري���ب الموهوبين للعمل وتدري���ب العاملين
معه���م م���ن البحرينيين ،وعم���ل تصفي���ات للمراكز
التدريبي���ة التي أقترح أن يخص���ص مركز في كل
محافظة وانتقاء النخب منها أي المتفوقين منهم
إلدخالهم في األكاديمية التي س���يتم تدريبهم في
الصال���ة الرياضي���ة الخاص���ة باألكاديمي���ة بمدين���ة

الخطوة الثالثة
» »انتقاء النخبة من الالعبين الموهوبين
المتميزين بمراكز التدريب وإدخالهم
في األكاديمية التي نقترح تسميتها
باسم أكاديمية خليفة بن سلمان
للموهوبين في كرة السلة ،أو اسم
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة،
ويقام لها افتتاح رسمي في مهرجان
رياضي كبير يشمل العروض الرياضية
واستعراض الموهوبين لمهارات اللعبة
و فنونها.

بناء فرق قادرة
على تمثيل المملكة
ًّ
خارجيا
والمنافسة

خليف���ة الرياضي���ة ،وخ�ل�ال الع���ام الدراس���ي يت���م
اإلعداد الفتتاح األكاديمية الرسمي كمشروع رائد
ومتخصص في كرة الس���لة على مس���توى الش���رق
األوس���ط برعاي���ة كريم���ة من ل���دن رئي���س الوزراء
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليف���ة ،بحيث يقام مهرجان رياضي س���نوي كبير
ً
عروضا رياضي���ة ومهارية
يرع���اه س���موه ويش���مل

افتتاح  4مدارس
حكومية مراكز
للتدريب

وبدني���ة متعلقة بفنون اللعبة ،ويوضع ش���عار معبر
وه���ادف لألكاديمي���ة وللمهرجان���ات الس���نوية ،كما
تتول���ى األكاديمي���ة إع���داد فق���رات اس���تعراضية
يق���دم م���ن خالله���ا الموهوبي���ن خالصة م���ا أتقنوه

سمو الشيخ عيسى بن علي :تطوير المدربين واإلداريين
اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

استقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة البروفيسور الكندي ستيفان
بالي ،إذ بحث س���موه مع بالي توفير س���بل التعاون المش���ترك مع اتحاد كرة الس���لة بما يخدم توجهات مجلس اإلدارة الرامية
إل���ى إيصال الس���لة البحرينية إلى االحترافي���ة المطلوبة ،والتي يأتي في مقدمتها إعداد خط���ة طويلة المدى لتطوير رياضة
ً
خصوصا بعد تعاقد اتحاد السلة مع بالي أخيرا.
كرة السلة في البحرين،
وأثن����ى س����موه على جهود س����تيفان

إل����ى درج����ة عالي����ة م����ن االحترافية

عيس����ى ب����ن عل����ي ،مؤك����دا أن اتحاد

الرامية إلى غرس المفاهيم السليمة

المطلوب����ة الت����ي س����تنعكس عل����ى

ك����رة الس����لة يمتل����ك أرضي����ة صلب����ة

لألجهزة الفنية واإلدارية في مملكة

المستوى العام للعبة والالعبين.

لتنفي����ذ خط����ة التطوي����ر الرياض����ي

البحري����ن ،مؤك����دا س����موه أن اتح����اد

وم����ن جانب����ه ،أع����رب س����تيفان بالي

طويلة المدى من جميع النواحي.

ماض
الس����لة يؤكد به����ذا التعاون أنه
ٍ

ع����ن اعت����زازه بالتع����اون م����ع االتحاد

بش����كل ق����وي وس����ريع ف����ي تنفي����ذ

البحريني لكرة السلة ،مشي ً
دا بالدور

إس����تراتيجيته الرامي����ة إل����ى تطوير

ال����ذي يقوم به رئي����س مجلس إدارة

ك����رة الس����لة البحريني����ة والرف����ع من

االتح����اد س����مو الش����يخ عيس����ى ب����ن

مستواها ،وضمن الرغبة الجادة من

عل����ي آل خليفة في تطوير لعبة كرة

اتحاد السلة في مواصلة الخطوات

السلة.

تحقيق هذه الغاية ،مشيرا إلى أن

نح����و تطوي����ر المدربي����ن واإلداريين

كما أبدى س����تيفان إعجاب����ه بالنظرة

المنتمين للعائلة السالوية وإيصالهم

الثاقب����ة التي يمتلكها س����مو الش����يخ

سنة كاملة ،على أن يتم البدء في

» »قدم ستيفان لسمو الشيخ عيسى
بن علي شرحا كامال عن الخطة
طويلة المدى لتطوير اللعبة

وجميع المتطلبات الرامية إلى

مرحلة إعداد الخطة ستأخذ نحو

تنفيذ هذه الخطة بعد انتهاء السنة.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال ستيفان
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انطالق دوري الطائرة بلقاء النصر والبسيتين

 8ف����رق ت��ت��ن��اف��س ع��ل��ى ال���ل���ق���ب ..وم��ن��ت��خ��ب ال���ش���ب���اب ض��ي��ف ج��دي��د

فريق البسيتين

فريق النصر

حسن علي
تفتتح اليوم الثالثاء منافسات دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي  2018/2019عندما يلتقي النصر مع البسيتين الساعة  6مساء على

جدي���دة تتمثل ف���ي المدرب الوطني محمد الش���يخ

الفائز من مواجهتين إلى النهائي.

صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية ،وذلك في إطار منافسات الجولة األولى من المسابقة .ويتنافس على لقب بطولة الدوري

الذي نجح في استقطاب المحترف الصربي “ماركو”

ويلعب الخاسران مباراة واحدة لتحديد المركزين

باإلضافة إلى ضارب مركز  4مبارك الحايكي وأحمد

الثالث والرابع ،فيما يلعب المتأهالن للنهائي ثالث

مش���رف ومجموع���ة أخرى من الوجوه الش���ابة التي

مواجه���ات الفائ���ز ف���ي اثنتين منهم���ا يحصل على

ثمانية أندية وهم األهلي “حامل اللقب” والمحرق “الوصيف” مع النجمة وداركليب والنصر والبسيتين وبني جمرة وعالي الوافد الجديد لدوري األضواء،
فيما يش���ارك منتخب الش���باب في القس���م األول فقط كفريق تاس���ع بهدف االرتقاء بمس���توى المنتخب وتوفير أكبر من المباريات للمنتخب ،وال تحتس���ب

يتطلع من خاللها الشيخ لتقديم عروض متميزة.

لقب بطولة الدوري.

وس���تقام منافس���ات المس���ابقة بمع���دل يومي���ن في

بخدمات���ه للموس���م الثان���ي عل���ى التوال���ي لتحقي���ق

وج���ود عل���ي س���لطان اللذي���ن س���يقع عليهم���ا عبء

نظام الدوري

ويهب���ط الفري���ق الحاص���ل على المرك���ز األخير في

األس���بوع عب���ر إقام���ة مواجهتين في الي���وم الواحد

أكبر قدر من االس���تقرار الفني ،وانتهج النادي خالل

اس���تقبال الك���رة األول���ى والهجوم ،م���ع وجود صانع

تلعب الف���رق الثمانية منافس���ات ال���دور التمهيدي

ستقام غال ًبا يومي الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع

الموسم الماضي شعار التجديد والبناء ،لكن الموسم

األلع���اب محم���د عبدهللا في ظ���ل الغي���اب المحتمل

بنظ���ام ال���دوري م���ن دوري���ن ويت���م خالل���ه جمي���ع

مباريات األندية معه في الترتيب ويحصل الفائز عليه  200دينار.

ال���دور التمهيدي إل���ى دوري الدرج���ة الثانية وفي
ح���ال تعادل فريقين في ع���دد النقاط وعدد مرات
الف���وز تقام مب���اراة فاصلة ،وفي ح���ال تعادل أكثر

الحالي يعطي مؤش���رات بارتفاع سقف الطموح في

لعيس���ى عب���اس بس���بب ظ���روف العم���ل ،باإلضاف���ة

النقاط لتحقيق المراكز من األول إلى الثامن.

البس���يتين والنصر سيقصان شريط افتتاح مسابقة

ظل استعانة النادي بالمحترف المغربي كمال أعالي

إل���ى وجود حس���ين علي خليفة ومحم���د عبدالجبار

وخ�ل�ال المرب���ع الذهب���ي يلتق���ي صاح���ب المرك���ز

ال���دوري وكالهم���ا يطمح���ان ف���ي الظه���ور اإليجابي

الذي يجيد اللعب بمركزي  2و 3لكن مشاركته اليوم

بمركز  3اللذان يتلخص دورهما في الهجوم السريع

األول بالتمهيدي مع صاحب المركز الرابع ويلعبان

به���ذا الموس���م والبق���اء ضم���ن المراك���ز األربع���ة أو

غير مؤكدة بسبب إجراءات التسجيل.

وتش���كيل حوائ���ط الص���د ،والليب���رو حس���ين طاه���ر

مواجهتين من أصل ثالث ،الفائز في اثنتين منهما

الخمسة األوائل.

ويع���ول اله���واري عل���ى الع���ب الخبرة ض���ارب مركز

صاح���ب الخبرة مع مجموعة م���ن الوجوه الجديدة

يتأه���ل للنهائي ويعتبر الحاصل على المركز األول

» »قرّرت لجنة المسابقات تأجيل مباراة المحرق

النص���ر يدخ���ل المواجه���ة تح���ت قي���ادة الم���درب

 4صبي���ح إبراهي���م العائد إل���ى ناديه بعد مش���اركته

الشابة.

ف���ي ال���دور التمهي���دي فائ��� ًزا بالمب���اراة األولى ،كما

ومنتخب الشباب الذي كان مقررًا لها أن تقام

التونس���ي ف���وزي اله���واري ال���ذي احتف���ظ الن���ادي

الموس���م الماض���ي م���ع البس���يتين ،باإلضاف���ة إل���ى

في المقابل ،فإن البس���يتين يدخل المس���ابقة بقيادة

يلتق���ي صاحب المرك���ز الثاني م���ع الثالث ويتأهل

اليوم األربعاء الساعة  7:30مساء ،إلى يوم
الخميس الموافق  15نوفمبر الجاري.

بحسب جدول القسم األول.

القصاب يحقق فضية “بناء األجسام”
إسبانيا  -االتحاد البحريني لرفع األثقال

أس���دل الستار مساء أمس األول على النسخة  72من بطولة العالم لبناء
األجسام للعموم ،والتي أقيمت منافساتها في مدينة بينيدورم بإسبانيا
ف���ي الفت���رة م���ن  8حتى  11من ش���هر نوفمبر الجاري بمش���اركة  94دولة
من مختلف أنحاء العالم بإقامة منافس���ات مس���ابقة  ،Elite Proوتوجت
المش���اركة البحرينية في هذه البطول���ة العالمية بحصد البطل البحريني
عل���ي القص���اب الميدالي���ة الفضي���ة ضم���ن فئ���ة  65كيلوغرام���ا ،وتحقيق
الالعب سيد نصر هللا الموسوي المركز الخامس على العالم في فئة 75
كيلوغرام���ا ،وتحقيق الالعب محمد الماجد المركز الس���ادس على العالم
في فئة بناء األجسام الكالسيك.
وش���ارك المدي���ر الفني عبدالهادي علي ضمن طاق���م الحكام الذين أداروا
منافس���ات بطول���ة العال���م لبناء األجس���ام ،حيث يمتل���ك عبدالهادي علي
خب���رة طويلة وواس���عة ف���ي مجال هذه اللعب���ة ،وهو أح���د أعضاء لجنة
التحكيم .وس���يكون اتحاد رفع األثقال مع مش���اركة عالمية مهمة أخرى
ببطولة العالم لبناء األجس���ام لألس���اتذة ،والتي س���تقام في إس���بانيا في
الفترة من  8حتى  11من شهر ديسمبر المقبل ،حيث يولي مجلس إدارة
االتحاد هذه المشاركة أهمية كبيرة ،وستضم تشكيلة المنتخب الوطني
نخبة من الالعبين المخضرمين في فئة بناء األجس���ام هشام إسماعيل،
محم���د صباح ،عبدالواحد العصفور ،عرف���ات يعقوب ،علي الخياط ،نادر
مال هللا وفي فئة الكالس���يك بناء أجس���ام سيد حمزة الحسيني وطاهر
سلمان.

من فريق تقام مباريات بينهما من نصف دوري.
تأجيل مباراة المحرق ومنتخب الشباب

اعتماد قائمة المنتخب لدوري الطائرة

ت��ج��م��ع ق���ب���ل ك����ل م����ب����اراة وال�����ح�����داد ي��ل��ع��ب ض����د ال��م��ح��رق
حسن علي
اعتم���د االتح���اد البحرين���ي للكرة الطائرة قائمة منتخب الش���باب المكون���ة من  16العبا
للمش���اركة ف���ي مس���ابقة دوري الدرجة األولى للك���رة الطائرة ألول م���رة؛ بهدف توفير
أج���واء تنافس���ية ومباريات قوية للمنتخب قبل المش���اركة في بطول���ة العالم تحت 21
عاما ،والتي ستقام الصيف المقبل على أرض المملكة.
وتضم القائمة :سيف يوسف ،حسن محمد،

وق���ال مدي���ر المنتخب عب���دهللا المحروس

حس���ن الح���داد ،يوس���ف عاش���ور ،محم���د

أن المنتخ���ب س���يتدرب قب���ل كل مب���اراة،

هرونة ،حس���ين علي ثامر ،حس���ين عبدهللا،

وس���تكون القائمة مفتوح���ة وقابلة للحذف

الس���يد محمد العبار ،محمود عبدالحس���ين،

واإلضاف���ة بم���ا يتناس���ب م���ع مصلح���ة

حسن سلمان ،محمد جاسم ،إبراهيم محمد

المنتخب وال يتع���ارض مع مصلحة األندية

( فئ���ة الش���باب) ،محم���د هادي حس���ين ،بدر

كذل���ك ،موضح���ا ب���أن المب���اراة القادمة بين

محم���د ناصر ،عب���دهللا محمد جعف���ر ،أحمد

المحرق ومنتخب الشباب التي ستقام يوم

صادق محمد (فئة الناشئين).

الخميس ستشهد مشاركة حسن الحداد مع

فيم���ا يتك���ون الجه���از الفن���ي م���ن الم���درب

المنتخ���ب فيما سيش���ارك ب���در ناصر محمد

الوطني يوس���ف خليفة ومس���اعده الوطني

مع المحرق.

ياس���ين الميل والمحلل اإلحصائي الصربي

وأض���اف المح���روس أن الجه���از الفن���ي

“بروتا” ومدير المنتخب عبدهللا المحروس.

واإلداري س���يكون عل���ى اتص���ال مباش���ر،

منتخب الشباب للكرة الطائرة

وتنس���يق مس���تمر مع كافة األجه���زة الفنية

ف���ي الترتي���ب الع���ام لألندي���ة وس���يحصل

واإلداري���ة بالف���رق المحلي���ة بخص���وص

الفائ���ز عل���ى المنتخ���ب في كل مب���اراة 200

مشاركة العبي منتخب الشباب.

دين���ار ،وذك���ر نائ���ب رئيس االتح���اد ،رئيس

يذك���ر أن االتح���اد ق���رر مش���اركة منتخ���ب

لجن���ة المنتخبات جهاد خلفان أن مش���اركة

الش���باب ف���ي دوري الدرج���ة األول���ى دون

المنتخ���ب س���تقتصر على القس���م األول من

احتساب نتائج مباريات األندية والمنتخب

الدوري فقط.

األهـلـي يجتـــاز توبـلـي وينـفــرد بصــدارة الـيــد
علي مجيد

 -تصوير :رسول الحجيري

مباريات اليوم

انف���رد فري���ق األهلي بص���دارة دوري اليد بعد اجتيازه توبل���ي ( )19/22في المباراة

المرك���ز الثان���ي والتضام���ن بخس���ارته

التي جمعتهما أمس في الجولة الخامسة من الدور التمهيدي .وكان الشوط األول

الرابعة  7نقاط.

ق���د انته���ى بتق���دم األهل���ي  ،6/11وبذل���ك أصبح رصي���ده  15نقطة م���ن  5مباريات

ول���م يجد باربار أي���ة صعوبة في تحقيق

وتوبلي الذي تلقى خسارته الثانية صار رصيده  11نقطة.

الفوز بسبب نزول العبيه القوي بأرضية

الدير بأم الحصم في تمام الساعة

بالك���رات الس���ريعة م���ن جه���ة ولهجومه

النجمة والبحرين عند الساعة 7

مجريات اللقاء
الش���وط األول كان هزي�ل�ا فني���ا للغاي���ة
وفقي���را تهديفي���ا ف���ي ظ���ل اللع���ب
العش���وائي م���ن كال الفريقي���ن واألخطاء

الشوط .6/11
ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني

وتمكن على فترات من اختراق حصونه

ف���ارق األه���داف م���ع خصمه األم���ر الذي

الحارس���ان تيس���ير محس���ن ف���ي األهلي

الفترات وارتكابه لألخطاء وتباطئه في

بع���د الدقيقة  25نش���ط األهل���ي هجوميا

س���عى جاه���دا إلى مقارعة العب���ي باربار

ص���ادق عل���ي ،إال أن األهل���ي حافظ على

الهجومي���ة المس���تمرة وإضاع���ة الفرص

ومحمد عباس في توبلي.

المنظ���م م���ن جهة أخرى ،فيم���ا التضامن

م���ن ناحي���ة األداء الفن���ي رغم مش���اركة

يس���ير المجرب���ات لصالحه وس���ط
جعل���ه
ّ

بشكل غريب والتي تألق في صد بعضها

المي���دان وض���رب مرم���ى خصم���ه م���رارا

وه���ز ش���باكه إال أن كث���رة األخط���اء

معان���اة هجومي���ة ف���ي توبل���ي في بعض
التغطية الدفاعية ليخرج خاسرا.

لقاء االهلي وتوبلي

أهداف) وحسين ميرزا ( 4أهداف).

ووس���ع الف���ارق لصالح���ه مس���تغال ق���وة

ب���رز م���ن األهل���ي تهديفي���ا حس���ن
الس���ماهيجي ( 5أه���داف) وص���ادق علي

باربار والتضامن

حارس���ه تيس���ير وأخطاء توبلي لينتهي

( 3أهداف) وفي توبلي حسين الغزال (6

ف���ي المب���اراة الثانية ،حقق فري���ق باربار

الهجومي���ة التي ارتكبه���ا كلفته الخروج
خاسرا في اللقاء.

نتيج���ة الف���وز عل���ى نظي���ره التضام���ن

وب���رز في بارب���ار تهديفيا كل من محمود

( )27/33بعدم���ا انته���ى الش���وط األول

عبدالقادر ( 9أه���داف) وجعفر عبدالقادر

لصالح���ه أيضا بفارق  7أهداف (.)11/18

( 6أهداف) ،وف���ي التضامن أحمد عباس

وبذل���ك أصب���ح رصي���ده  13نقط���ة ف���ي

 9أهداف ومحمد علي ( 6أهداف).

» »لحساب المجموعة نفسها تقام

اليوم مباراتان ،في األولى يصطدم

 5.30وتعقبها مباشرة مباراة
مساء.

» »اللقاء األول ،يدخل الدير ( 9نقاط)
وأم الحصم ( 8نقاط) بهدف

تعويض تعثرهما بالتعادل بالجولة
الماضية واحتالل مركز متقدم مع
توقف المنافسات.

» »أما اللقاء الثاني ،فتبدو كفة النجمة

( 9نقاط) األرجح لتحقيق الفوز الرابع

على التوالي وهذه المرة من بوابة
البحرين متذيل الترتيب ( 4نقاط).

خالد بن حمد:
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النــزاالت تميـزت بتـنــوع الخـطــط الفـنيــة
س���م���وه :ل��دي��ن��ا أب���ط���ال وواث����ق����ون م���ن ق���درات���ه���م وت��ح��ق��ي��ق إن���ج���از ج��دي��د
اللجنة االعالمية

شهد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلةطة�BM
 MAFرئيس اللجنة العليا المنظمة ألسبوع بريف الدولي للقتال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،منافسات اليوم األول من
بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة ،أكبر مهرجان لفنون القتال المختلطة في القارة اآلسيوية متمثال في #أسبوع_
بريف_الدولي_للقتال ،والذي يقام في مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك
لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية،وذلك بتنظيم
من االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون والشراكة مع االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال
الشجاع ،حيث تشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة ،والنسخة الثامنة عشرة من بطولة القتال الشجاع-
بريف في الفترة  18 11-نوفمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية .والذي يشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة
العالم للهواة والنسخة الثامنة عشر من بطولة القتال الشجاع .
وح��رص سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة ع��ل��ى تشجيع الع��ب��ي منتخبنا
ال��وط��ن��ي لفنون ال��ق��ت��ال المختلطة في
ن���زاالت ي��وم أم���س ،حيث ك��ان لحضور
س���م���وه م���ع ال�لاع��ب��ي��ن دورا ب�����ارز في
تقديمهم ألفضل المستويات والخروج
ب��ن��ت��ائ��ج إي��ج��اب��ي��ة أه��ل��ت��ه��م إل���ى األدوار
الثانية.
واتسمت النزاالت التي أقيمت يوم أمس
بالندية واالث����ارة بين مقاتلي مختلف
دول ال��ع��ال��م ال��ذي��ن ق��دم��وا مستويات
ك��ب��ي��رة وم��ت��م��ي��زة وت��ن��وع��ا واض��ح��ا في

خالد بن حمد ..الرياضة
واإلنسانية
دائ��م��ا م��ا يحرص سمو الشيخ خالد بن
ح��م��د آل خليفة ع��ل��ى تسخير الحركة
ال��ري��اض��ي��ة ف��ي دع��م ال��ج��ان��ب اإلنساني
والعمل الخيري وتقديم سموه للمبادرات
الرائدة على مستوى البحرين والمنطقة
وهو االم��ر ال��ذي تمثل في حفل افتتاح
بطولة العالم لفنون القتال المختلطة.
سموه د دخل في نزال مثير مع المقاتل

في مختلف المجاالت.

شكرا خالد بن حمد
عبرت والدة محمد بوهزاع ليلى محمد
ي��وس��ف ع��ن ش��ك��ره��ا إل���ى س��م��و الشيخ
خ��ال��د ب��ن ح��م��د ع��ل��ى ال��ل��ف��ت��ة اإلن��س��ان��ي��ة
الرائعة والتي جاءت كتلبية لرغبة ابنها
محمد بوهزاع في نزال مع سموه على
هامش أفتتاح بطولة العالم لفنون القتال
المختلطة.

براون :البحرين تمتلك قدرات

طريقة النزاالت والخطط الفنية .

من ذوي العزيمة محمد بوهزاع وذلك
في مبادرة من سموه لمنح الالعب فرصة

احترافية عالية

نتائج إيجابية ومستويات مميزة

قوية للنزال أم��ام الجماهير الرياضية

أش�����اد غ���اري���ث ب�����راون رئ���ي���س االت���ح���اد

وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد
بن حمد بالنتائج االيجابية التي حققها
مقاتلوا بطولة العالم والذين يمتلكون
خبرات عالية في رياضة فنون القتال
المختلطة وقال سموه “أن االنتصارات
التي حققها المقاتلون من مختلف دول
العالم ف��ي البطولة ت��دل دالل��ة واضحة
على ال��ق��درات الكبيرة وال��ت��ي يمتلكها
المقاتلون وتعكس مدى حرصهم على
تحقيق النتائج التي تثبت مدى التطور
الكبير ال��ذي باتت تحتله رياضة فنون

التي حضرت حفل االفتتاح باإلضافة
ال��ى منح سموه الثقة العالية في نفس
االع����ب م���ن اج���ل م��واص��ل��ة ال��ت��دري��ب��ات
والحضور القوي في مثل هذه البطوالت
وليتمكن الالعب من ضمان مسيرته في
رياضة فنون القتال المختلطة.
سموه تمكن م��ن ه��ذا ال��ن��زال أن يسخر
الحركة الرياضية من أجل خدمة العمل
اإلن��س��ان��ي وتأكيد اهتمام سموه ب��ذوي
العزيمة من أجل االرتقاء بمستوياتهم
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ودم���ج���ه���م في
المجتمع بصورة صحيحة.

القتال المختلطة على مستوى العالم.

أن��ت��ه��ى ن����زال س��م��وه م���ع ب���وه���زاع ل��دى

نتوقع مزيدا من اإلثارة

الجماهير ولكنه سيبقى عالقا في ذهن
ً
مشرقا لذوي
الجميع وسيرسم مستقبال

وتابع سموه “إن منافسات اليوم االول
م���ن ال��ب��ط��ول��ة ش��ه��دت ح���ض���ورا متميزا
للغاية عبر نخبة م��ن المقاتلين الذين
حرصوا على تقديم أفضل مستوياتهم

العزيمة

الدولي لفنون القتال المختلطة بحسن
تنظيم مملكة البحرين أس��ب��وع بريف
ال���دول���ي ل��ل��ق��ت��ال وال�����ذي ي��ش��ه��د إق��ام��ة
ال��ن��س��خ��ة ال��خ��ام��س��ة م���ن ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م

أن المقاتلين قدموا مستويات متفاوتة
وتمكن البعض من الفوز والبعض االخر
قدم نزاالت قوية لكن الحظ لم يحالفه
في الفوز نؤمن أن القادم سيكون أفضل
لهم نظرا لما يتمتعون به من مستويات
رائعة وقوية.

حول أبنائهم وأك��د سموه أن فئة ذوي
العزيمة هم أبناء البحرين وهم جزء ال
يتجزأ من المجتمع البحريني ويسعى
الجميع الى دمج هذه الفئة في المجتمع
ب��ال��ص��ورة الصحيحة وال��ع��م��ل على
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م خ��اص��ة
ف����ي ال���ج���ان���ب ال���ري���اض���ي،

إلياس على االيطالي سيموني ،وخسر

بن حمد آل خليفة والذي يؤكد حرصهما

ال���س���ع���ودي س��ل��ي��م��ان ال��م��ح��م��ودي من

الموصول على نجاح البطولة العالمية

ال��ك��ازاخ��س��ت��ان��ي دات��س��ان ،وف���از العب

التي تقام للمرة الثانية على التوالي في
الجمعية العمومية لالتحاد الدولي نتقدم

إي���ق���اف ال��ق��ت��ال ل���ع���دم م��ق��درت��ه على

العبنا غيسنوف حتى نهاية الجولة،

مواصلة المباراة بعد أقل من دقيقتين

وف���ي ال��ث��ال��ث��ة ن���وّ ع م���راد ف��ي الهجوم

بالشكر الى سموهما على دعمهما لمسيرة

��وان م��ن الجولة األول���ى دون
بثالث ث�
ٍ
ال��ح��اج��ة لتكملتها ول��ع��ب الجولتين
الثانية والثالثة.
وتألق العب منتخبنا نايف فكري في

حقق المقاتل البحريني عبدالرحمن

مباراته أمام التشيكي لوكاس كوفال

الهندي كريشنا باال بالنقاط بعد تفوقه

وأنهى المباراة من الجولة األول��ى بعد
َ
أرضا قبل دقيقتين
أن أسقط منافسه

ال��ح��س��ن ف����وزا مستحقا ع��ل��ى خصمه
ف��ي ال��ج��والت ال��ث�لاث وسيطرته على
المقاتل الهندي وطرحه أرض��ا ،ومنح
الحكام الثالثة ال��ف��وز للحسن نتيجة
أداءه الجيد فوق الحلبة ،وعبر الحسن
ع��ن سعادته بتجاوز المرحلة األول��ى
خصوصا مع طموحه الكبير بمواصلة
تحقيق النتائج اإليجابية.
وب��رع الع��ب منتخبنا عباس خ��ان في
م��ب��ارات��ه أم����ام األذرب��ي��ج��ان��ي م��ي��ه��راج

ث��وان وأجبره
من زم��ن المباراة بعشر
ٍ
على االستسالم.
واس���ت���ط���اع الع�����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ش��ام��ل
غ��م��ب��ت��وف م���ن ال���ف���وز ع��ل��ى التشيكي

وأس���ق���ط م��ن��اف��س��ه ع��ل��ى األرض قبل
نصف دقيقة من النهاية.
وخسر البحريني منصور مقمدوف أمام
الروسي روس�لان ساتييف في مباراة
ح���ذرة بشكل كبير م��ن الطرفين في
ال��ج��والت ال��ث�لاث ،فقد ب��دأت بالجولة
األولى متكافئة وحذرة ،وازداد الحذر
ف��ي ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة بشكل أك��ب��ر ،أم��ا
الجولة الثالثة فقد استطاع الروسي
س��ات��ي��ي��ف ت���وج���ي���ه ب���ع���ض ال���ض���رب���ات
للبحريني مقمدوف ليعلن الحكم فوز

جارسوالف هاردليكا في الجولة الثالثة

ساتييف بالنزال.

اضطر الحكم إلنهاء المباراة وإع�لان

نتائج المواجهات األخرى

إثر خطأ ارتكبه الالعب التشيكي مما
ف��وز غمبتوف ،في الوقت ال��ذي كانت
ال��ت��وق��ع��ات ت��ش��ي��ر إل���ى ف���وز غمبتوف

وه���و األم����ر ال����ذي ات��ض��ح

زربالييف ال��ذي استسلم بشكل سريع

م��ن خ�لال اش��راك��ه��م في

قبل االنتهاء من زم��ن الجولة األول��ى

ال���ع���دي���د م���ن ال��ب��ط��والت

باالستسالم.
وت��غ� ّ�ل��ب البحريني مقمود أدري��س��وف

م���ش���ي���را س���م���وه ال�����ى أن

ع��ل��ى م��ن��اف��س��ه ال��ب��ن��م��ي دي��ف��ي��د ريفيرا

الفترة المقبلة ستشهد المزيد

مبكرا منذ الجولة األولى بعد أن تمكن

من المبادرات التي ستساهم

م���ن إس��ق��اط��ه ع��ل��ى األرض وت��وج��ي��ه

اللقاء ح��ذر كبير من نوركين وح��اول

في تأكيد مكانة ذوي العزيمة

بعض اللكمات في الوجه بشكل متقطع

صد الضربات ،فيما سقط نوركين في

واالرتقاء بمهاراتهم وقدراتهم

ليستسلم البنمي ويطلب م��ن الحكم

الجولة الثانية على األرض وحاصره

ال���ري���اض���ي���ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة

جانب من متابعة سمو الشيخ خالد للنزاالت

على االيسلندي اسغير ،وف��از اللبناني

بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد

ع��ل��ى ث��ق��ة ك��ب��ي��رة ب��م��ق��ات��ل��ي ال��ع��ال��م في

وأهاليهم وتبادل معهم اطراف الحديث

على التركي طه ،والسويدي جوني فاز

االفتتاحي الذي شهده سمو الشيخ ناصر

تحقيق ال��ف��وز ف��ي تلك ال��ن��زاالت ونحن

العالمية ت��رف��ع م��ن شأنهم العالمي كما

البريطاني يونغ ،وتفوق الياباني شو

الدولي لفنون القتال المختلطة بالحفل

العالم لفنون القتال المختلطة وذلك في

وت����ح����دث س���م���وه م����ع ذوي ال��ع��زي��م��ة

جيرارد ،وفاز األمريكي جارليس على

وق���ال ب���راون “ لقد سعدنا ف��ي االت��ح��اد

وأهاليهم بعد نهاية حفل افتتاح بطولة

وص���وال ال��ى ان��ج��از ج��دي��د ف��ي البطولة

ال��ب��رازي��ل��ي ك��ارل��وس ع��ل��ى االنجليزي

حمد آل خليفة.

نتائج المواجهات

جانبهم.

ع��ل��ى ال��م��ك��س��ي��ك��ي ج���ي���اك���وم���و ،وف���از

حضور وت��واج��د سمو الشيخ ناصر بن

الفنية وسخروا جميع خبراتهم من أجل

دعم أهالي ذوي العزيمة والوقوف الى

وت��م��ك��ن ال��س��وي��دي زوران م��ن ال��ف��وز

الذي حققه افتتاح البطولة والذي شهد

رياضة فنون القتال المختلطة العالمية”.

تحقيق مزيد من االنتصارات واإلث��ارة

وفاز الصيني زاو على الهندي راشي.

القتال الشجاع – بريف بالنجاح الباهر

حرص سموه على التقاء ذوي العزيمة

بادرة من سموه تأكد حرصه المتمثل في

على السعودي عبدالرحمن السونايا،

للهواة والنسخة الثامنة عشر من بطولة

مملك البحرين وإنني باسمي ونيابة عن

خالد بن حمد يلتقي ذوي العزيمة

على ديالن ،وفاز الروسي شارابوديان

بناء على معطيات الجوالت الماضية
وحتى الثالثة.
وحقق الع��ب منتخبنا م��راد غيسنوف
ً
����وزا م��س��ت��ح��ق� ً�ا ع��ل��ى الع���ب منتخب
ف�
كازاخستان محمد نوركين في اليوم
االفتتاحي ،ففقي الجولة األولى شاب

وش������ه������دت ال�������ن�������زاالت ف�������وز الع����ب
كازاخستان أليبي على الع��ب فنلندا
كافان ،وفاز العب ويلز أيوغهان على
الع��ب اسبانيا ج��ون��زال��و ،وف���از العب
ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ب��دال��غ��ض��اري ع��ل��ى الع��ب
ال���س���وي���د س��ب��س��ت��ي��ان ،وت���ف���وق الع��ب
باكستان زيشان على العب السعودية

بلغراد دي�لان على البريطاني كاليوم،
وف����از األوك����ران����ي ف�ل�ادي���س�ل�اف على
التشيكي مارتن ،وفاز الفنلندي إيميل
على الروماني سباك ،واالسباني سوسا
فاز على األمريكي ميلير ،وفاز الياباني
كوهي على الجنوب افريقي أندريو،
وفاز النوزلندي تورينتو على اللبناني
جيورجيس.

حضور جماهيري متميز
ش���ه���دت ح��ف��ل اف���ت���ت���اح أس���ب���وع ب��ري��ف
ال���دول���ي ل��ل��ق��ت��ال وال�����ذي ي��ش��ه��د إق��ام��ة
النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة
والنسخة الثامنة عشر من بطولة القتال
ال��ش��ج��اع – ب��ري��ف ح���ض���ورا جماهيريا
متميزا بعد أن حرصت الجماهير على
التواجد في وقت مبكر لدخول الصالة
الرياضية بمدينة خليفة الرياضية.

منافسات اليوم الثاني
تنطلق اليوم
ه����ذا وت��ن��ط��ل��ق ص���ب���اح ال���ي���وم ال��ث�لاث��اء
منافسات اليوم الثاني من البطولة ،ومن

عبدالرحمن ال��ح��ارث��ي ،والع���ب لبنان

المتوقع أن تكون النزاالت مثيرة.

روالن����د ف���از ع��ل��ى الع���ب ت���اي ب��وس��ي،

ويسعى العبي منتخبنا الوطني لفنون

وت��ف��وق ك��ي��ران على الفنلندي ديفيد،

القتال المختلطة مواصلة تقديم أفضل

واستطاع األوكراني أتدايف من الفوز

المستويات وتحقيق النتائج االيجابية.

جانب من منافسات اليوم األول

الثالثاء
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صحوة “الملكي”

قال األرجنتيني سانتياجو سوالري ،المدير

وتاب���ع الم���درب األرجنتين���ي تصريحات���ه

ريال بيتيس بش���كل مفاجئ بنتيجة (،)3-4

الفن���ي المؤق���ت لري���ال مدري���د ،عق���ب فوز

“كاسيميرو غادر لإلصابة ،جاريث بيل بذل

أك���د س���والري“ :الفضل يعود ف���ي هذا األمر

فريق���ه الكبي���ر خ���ارج قواع���ده على س���يلتا

جهدا كبيرا منذ الضربة التي تلقاها ،وأنهى

لالعبي���ن الذين قدموا مباراة كبيرة وتغلبوا

فيج���و بنتيج���ة ( ،)2-4ف���ي خت���ام الجول���ة

المباراة وهو يش���عر بألم في الكاحل ،ناتشو

على الصعوبات الكثيرة”.

ال���ـ 12لليج���ا ،إن الخصم قدم مب���اراة “قوية

أيضا اش���تكى م���ن آالم في الركب���ة واضطر

وبه���ذا يواص���ل الري���ال حص���د االنتصارات

وصعب���ة” ،وأجبرهم عل���ى “إخراج أفضل ما

لمغادرة الملعب”.

للمب���اراة الرابع���ة على التوال���ي تحت قيادة

لديهم” في اللقاء.

وأثنى صاحب الـ 42عاما على الجهد الكبير

مدربه المؤقت س���انتياجو س���والري 2 ،في

وأش���ار س���والري ف���ي تصريح���ات أثن���اء

الذي بذله الالعبون “الفريق أظهر شخصية

الليج���ا وف���وز في دوري األبط���ال وآخر في

المؤتم���ر الصحف���ي عق���ب المب���اراة الت���ي

كبيرة للتغلب على كل المواقف الصعبة في

كأس الملك.

أقيم���ت عل���ى ملع���ب (باالي���دوس) “س���يلتا

المباراة”.

وارتف���ع رصي���د أصح���اب القمي���ص األبيض

ق���دم مباراة قوي���ة وجادة للغاي���ة ،لقد لعب

وض���اف “أعتق���د أنن���ا طبقنا الضغ���ط العالي

ل���ـ 20نقطة ،ف���ي المركز الس���ادس ،وقلصوا

بشراس���ة وأجبرن���ا عل���ى ب���ذل أقص���ى جهد

بش���كل جيد ،اس���ترجعنا العديد من الكرات

ممكن ،عانينا بالطبع على المس���توى البدني

ف���ي منتص���ف ملع���ب الخص���م ،وش���كلنا

من أجل الفوز”.

خطورة كبيرة”.

الف���ارق م���ع الغري���م التقلي���دي برش���لونة،

وحول جلوس إيس���كو عل���ى مقاعد البدالء

الع���ب رائع ،والجميع يعل���م قدراته ،ونعول

وحول تقليص الفارق م���ع الغريم التقليدي

المتصدر الذي س���قط في عقر داره على يد

وع���دم مش���اركته ف���ي اللق���اء ،أوض���ح “إنه

كثيرا عليه بالطبع مثل باقي الالعبين”.

برشلونة لـ 4نقاط عقب سقوط األخير أمام

ريال بيتيس ( ،)3-4لـ 4نقاط.

جـوارديـوال يـوبـخ ستـرلينـج
وكاالت

حرص بيب جوارديوال ،مدرب مانشستر سيتي ،على توجيه رسالة قوية لالعبه رحيم
س���ترلينج ،بع���د الفوز  3-1على الجار مانشس���تر يونايتد ،يوم األح���د ،في إطار الدوري
اإلنجليزي الممتاز.
وبينم���ا كان الس���يتي متقدم���ا  3-1ف���ي

وش���عر جواردي���وال بالحاج���ة النتق���اد

الدقائ���ق األخي���رة ،وصل���ت الك���رة إل���ى

جوانب في أداء فريقه يعتقد أنها يجب

س���ترلينج على الجناح األيسر في نصف
ملع���ب اليونايت���د ،لكن اً
بدل م���ن التوجه

أن تتحس���ن ،رغم هيمنة السيتي التامة
حتى اآلن.

به���ا ناحية الراي���ة الركني���ة أو االحتفاظ

فعلى الرغم من تفوق الس���يتي الواضح

بها ،استعرض العب السماوي مهاراته.

على غريمه في المدينة ،لم يكن المدرب

وأث���ار ه���ذا التص���رف ،غض���ب خ���وان

اإلس���باني س���عي ً
دا ب���أداء فريق���ه ف���ي

مات���ا الع���ب وس���ط اليونايت���د ،ال���ذي

الشوط األول.

أعتقد أن س���ترلينج يهي���ن فريقه ،وبعد

وقال “لم يكن الشوط األول جيدا ،لعبنا

صاف���رة النهاي���ة ،كان أول ش���يء قام به

وكأنن���ا ال نرغ���ب في فقدان الك���رة ،لكن

جواردي���وال ،ه���و التوجه إلى س���ترلينج

بدون رغبة في الهجوم”.

في الملعب ليوبخه.

وتاب���ع “ش���عرت عندم���ا ش���اهدت العبي

وردا عل���ى س���ؤال ع���ن الحدي���ث ال���ذي

فريق���ي بأنهم يش���عرون بالضغ���ط .كانوا

دار مع س���ترلينج ،ق���ال جوارديوال “أدى

يرغب���ون ف���ي األداء بش���كل جي���د ف���ي

بع���ض الح���ركات بقدمي���ه وكان يمك���ن

القم���ة .كان الفري���ق متماس���كا وأحرزن���ا

تجنب هذا ،لكنه العب ش���اب ويستطيع

اله���دف األول ،وكان���ت أول رب���ع س���اعة

التطور”.

جيدة ،لكن بعد ذلك لم نضغط جيدا”.

قال جوارديوال “الفوز كان مستحقا .لعبنا ببعض الخوف
في الشوط األول ،لكن كرة القدم لعبة ولم نرغب في
فقدان الكرة .لم نرغب في الهجوم وهم دافعوا بشكل
جيد” .وأضاف “في الشوط الثاني أصبحت المباراة
مفتوحة قليال ،لذا كان علينا العثور على المزيد من
المساحات ،لكننا قدما أداء جيدا أمام فريق كبير”.

بيكيه يعترف بالمعاناة

مشاجرة عنيفة
وكاالت

وكاالت

ذكرت صحيفة “بيلد” األلمانية في عددها الصادر أمس االثنين ،ان العب وس���ط بايرن ميونيخ األلماني الدولي الفرنس���ي الس���ابق فرانك

أق���ر جي���رارد بيكيه ،مدافع برش���لونة ،بأن فريقه يعاني من مش���اكل دفاعية ،بعد الخس���ارة  3-4أمام ري���ال بيتيس في إطار

ريبيري دخل في مش���اجرة عنيفة مع مواطنه باتريك غيو مراس���ل قناة “بي ان س���بورتس” ووجه اليه صفعات عدة ،الس���بت بعد خس���ارة

الليجا .وقال بيكيه ،في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء “نعرف أننا نعاني من مشكلة ونستقبل الكثير من األهداف”.

فريقه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند  2-3في بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وأض���اف “ل���ن نك���ون الفري���ق األق���ل
اً
اس���تقبال لأله���داف ،ألنن���ا نتبع فلس���فة

وبحس���ب الصحيف���ة ،فق���د أك���د المدي���ر

هجومي���ة ،لك���ن ن���درك أنن���ا يج���ب أن

الرياض���ي لباي���رن ميوني���خ الالع���ب الدولي

نتحسن”.

البوس���ني السابق حس���ن صالح حميدزيتش

ورغ���م الخس���ارة ،ظ���ل برش���لونة ف���ي

وقوع الح���ادث قائال”:أخبرنا فرانك ريبيري

الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو

ع���ن وق���وع ش���جار م���ع مواطن���ه فران���ك

مدريد وديبورتيفو أالفيس وإش���بيلية،

غي���و ،ال���ذي يعرف���ه منذ ع���دة اع���وام .اتفقنا

لكنه يملك أس���وأ معدل دفاعي بين أول

م���ع باتري���ك غي���و من���ذ مس���اء الس���بت على

 7فرق في جدول الترتيب.

عق���د اجتم���اع مرتق���ب لمناقش���ة كيفية حل

واهتزت شباك برشلونة  18مرة في 12

المش���كلة .وأخبرنا الس���يد غيو ان هذا األمر

مب���اراة بالليج���ا ،أي أكثر م���ن  13فريقا

يصب ايضا في مصلحته”.

جيرارد بيكيه

بالمس���ابقة .وتابع بيكيه “ليست مشكلة

ووق���ع الح���ادث ،وفق���ا لش���هادات جمعته���ا
“بيلد” ،في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة
من نهاية المب���اراة ،التي تراجع بعدها بايرن

فرانك ريبيري

ميوني���خ ال���ى المركز الخامس ف���ي الترتيب
بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

غي���و عل���ى وجه���ه  3م���رات قب���ل ان يدفع���ه

لغي���و تناول���ه فيه���ا خ�ل�ال المب���اراة .وقامت

وم���ن معرفت���ه بالمراس���ل التلفزيون���ي ،وهو

م���ن ص���دره .وافترض���ت “بيلد” م���ن دون أن

زوجة ريبيري ،وهيبة ،ببعث رسالة اليه عبر

العب محترف س���ابق ،بادر ريبيري الى أخذ

تك���ون ق���ادرة عل���ى اثب���ات ذل���ك ،ان غضب

تطبيق إنس���تغرام ،أش���ارت فيها الى ان غيو

المبادرة .ووفقا للش���هود ،قام ريبيري بصفع

الالع���ب البال���غ  35عام���ا يعود ال���ى تعليقات

“كان مُ تعِ با وغير مجد”.

فردي���ة ب���ل جماعية ،يج���ب أن نحتفظ

المتأخرة بالدوري ،لكن بيكيه طلب من

التغل���ب على فرق تب���دو صغيرة نظريا،

بالتركي���ز ونواص���ل العم���ل كمجموع���ة.

المشجعين عدم الشعور بالقلق.

لكن أعتق���د أن هذا يحدث على فترات

واجهن���ا فريق���ا يهاج���م بشراس���ة ،وهذا

وق���ال “نج���د صعوب���ات أكب���ر اآلن ف���ي

وليس على مدار الموسم”.

عرضنا للكثير من المخاطر”.

» »ونوه بيكيه “يجب أن يطمئن الجمهور .نحن في الصدارة لكن مستوى
المنافسين ارتفع ،لم يعد من الممكن حسم اللقب مع جمع  100نقطة .وأتم
“ميزانيات األندية األخرى صارت أكبر وضمت العبين أفضل ،لذلك أصبحت الفرق
أكثر قوة ،وهذا يصب في مصلحة المشاهدين”.

وأه���در برش���لونة نقاط���ا ف���ي خم���س
مباري���ات من إجمالي  12هذا الموس���م،
منه���ا  4مباريات أمام ف���رق في المراكز

خماسية مرسيدس

 40نقطة
وكاالت

وكاالت

سجل جيمس هاردن  40نقطة بينها  8رميات ثالثية ليقود هيوستن روكتس الى تحقيق أول فوزه على ملعبه هذا الموسم

فاز مرس���يدس بلقب الصانعين للمرة الخامس���ة على التوالي في بطولة العالم لس���باقات فورموال  1للس���يارات ،لينضم إلى

وكان على إنديانا بيس���رز  115-103ضمن دوري كرة الس���لة األميركي للمحترفين ،في حين حقق لوس انجليس ليكرز فوزا

فيراري في سجالت التاريخ واألرقام القياسية.

صعبا على اتالنتا .107-106
واض���اف ه���اردن  9تمريرات حاس���مة

ف���ي صفوف فريق���ه الجدي���د المنتقل

و 7متابع���ات ،في حين س���جل زميله

الي���ه نهاي���ة الموس���م الماض���ي م���ن

س���اهم ب 26نقط���ة ف���ي حين س���جل

كري���س بول  26نقط���ة لروكتس الذي

أوكالهوما سيتي ثاندر.

تايس���ون تش���اندلر س���لة الف���وز ف���ي

كان خس���ر مباريات���ه األربع حتى اآلن

وحق���ق ل���وس انجلي���س ليك���رز ف���وزا

الرمق األخير.

في معقله منذ مطلع الموسم الحالي.

صعب���ا للغاي���ة  107-106عل���ى اتالنتا

والف���وز ه���و الثال���ث توالي���ا لليك���رز

أما في صفوف الخاسر فكان فيكتور

هوكس أحد اس���وأ الفرق في الدوري

ه���ذا الموس���م ليرف���ع رصي���ده ال���ى 7

أوالديب���و أفض���ل المس���جلين م���ع 22

ه���ذا الموس���م ف���ي مب���اراة تأل���ق فيها

انتصارات مقابل  6هزائم.

نقطة.
في���ه روكتس مصي���ر نجمه المخضرم
كارميل���و انطون���ي ال���ذي يق���دم أداء
مخيب���ا ف���ي اآلون���ة األخي���رة وس���ط
تقاري���ر في الصحف األميركية تش���ير
ال���ى امكاني���ة التخل���ي ع���ن خدمات���ه
قريبا وذلك بع���د خوضه  10مباريات

الكلمات للتعبير عن فرحته.

لويس هاميلتون لتحقيق لقبه السادس

وشهدت المنافسة هذا العام فترات مد

وكش���ف المس���ؤول النمس���اوي أن ج���ان

واالقت���راب من رقم ش���وماخر ،صاحب

وجزر بعد فوز فيراري في أول سباقين

ت���ود رئيس االتح���اد الدولي للس���يارات

 7ألق���اب ،لكن هناك متس���ع م���ن الوقت

قبل أن ينتفض مرسيدس وهيمن على

حاليا ورئيس مايكل ش���وماخر الس���ابق

لالحتفال.

معظم فترات الموسم رغم أنه شعر بأن

ف���ي في���راري ،اتص���ل ب���ه بع���د جائ���زة

وعن���د انتق���ال هاميلتون م���ن مكالرين

فيراري يملك سيارة أسرع.

البرازيل الكبرى وقدم له التهنئة.

ف���ي  2013توق���ع كثي���ر م���ن النق���اد أن

وأض���اف فول���ف “له���ذا م���ذاق البطول���ة

وق���ال فول���ف “أبلغني ت���ود بأن���ه فخور

الس���ائق البريطان���ي س���يندم عل���ى هذه

أفض���ل ألنن���ا خضن���ا منافس���ة شرس���ة

بالترحي���ب بنا بقائمة الفائزين باللقب 5

الخط���وة ،لك���ن أي س���ائق يحل���م اآلن

م���ع في���راري ول���م نحل���م بالف���وز باللقب

مرات ،من المذهل سماع هذا ،أنا عاجز

باالنضمام لمرسيدس أو فيراري.

الخامس على التوالي قبل  6سنوات”.

عن الكالم”.

وقال فولف إن عام  2018كان األصعب

وتاب���ع “معادل���ة إنجاز في���راري الذي بدا

وفاز فيراري بـ 6ألقاب بين عامي 1999

عل���ى الجمي���ع خاص���ة أن التف���وق على

أن���ه ال يمكن الوصول إليه ،أمر يش���عرنا

و 2004وال يوجد فريق مثله باس���تثناء

فيراري ش���كل تحديا هائال كما أنه أكثر

باالمتنان.

مرس���يدس اآلن ،حق���ق لقبي الس���ائقين

» »وأردف فولف “يمكنني أن أتذكر األيام قبل انضمامي إلى فورموال  ،1وسنوات

ولم يجد توتو فولف رئيس مرس���يدس
نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي

ويأت���ي الفوز ف���ي الوقت الذي يبحث

مرس���يدس لتخطي الحدود وس���يتطلع

عام شعر فيه بالرضا.

باقي المباريات
» »تابع بورتالند ترايل باليزرز نتائجه القوية هذا الموسم وحقق فوزه
العاشر مقابل  3هزائم بتغلبه على بوسطن سلتيكس 100-94
ليصبح على بعد فوز واحد من غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم
الماضي .وفي مباراتين اخريين ،فاز أورالندو ماجيك على نيويورك نيكس
،115-89وتشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز .113-103

والصانعين  5مرات متتالية.
وف���ي

الموس���م

المقب���ل

سيس���عى

تفوق فيراري مع جان ومايكل بجانب الكثيرين الذين ساهموا في نجاح

الفريق ،وهذا أمر يدعو لإلعجاب”.
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للتواصل17111509 :

“لكزس  ”UXقريـبا في البحرين

ع���������ص���������ر ج�����������دي�����������د ل�����ل�����ف�����خ�����ام�����ة

تزامنا مع الظهور العالمي لس���يارة لكزس  UXفي وقت س���ابق من هذا العام ،تس���تعد الس���وق البحرينية الستقبال موديل  ،UXآخر إصدارات لكزس وذلك في معرض
لكزس في س���ترة .وتش���ارك ش���ركة إبراهيم خليل كانو ،الوكيل الحصري لسيارات لكزس في مملكة البحرين جمهور العالمة اليابانية العريقة ببعض الحقائق المثيرة
عن سيارة  UXالكروس أوفر متعددة االستخدامات األولى من نوعها.
وصرح���ت نائب���ة الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة لك���زس

الت���واق لتجربة قي���ادة ديناميكية ومفعم���ة بالحيوية.

الباحثي���ن لي���س فقط ع���ن كل ما هو جدي���د ورائع ،بل

إنترناشونال وكبيرة مهندسي لكزس  UXتشيكا كاكو،
ً
قائل���ة“ :إن س���يارة لكزس  UXكروس أوفر مس���توحاة

لق���د صممن���ا لك���زس  UXلتخاط���ب بحداثته���ا العمالء

وما يتناسب مع احتياجاتهم وأنماط حياتهم”.

م���ن أس���لوب الحي���اة العص���ري ،وه���ي مصممة بش���كل
خاص لتتناس���ب مع ش���خصية المستكش���ف الحضري

» »وأضافت “حرصنا من خالل سيارة لكزس  UXعلى تغيير الصورة النمطية لسيارة الكروس أوفر التي عادةً
ما تتمتع بهيكل مرتفع وإمكانات مناورة محدودة .لذلك قمنا بتصنيع لكزس  UXالجديدة التي تمتلك
ميزات السيدان األدائية وقدرات مناورة استثنائية”.

توقعات
» »يتوقع أن تلقى سيارة لكزس  UXرواج ًا في
أسواق الشرق األوسط ،حيث يتميز العمالء
بهذه المنطقة بسعيهم الدائم لبدائل عالية
الجودة لسيارات السيدان والهاتشباك تتناسب
مع أسلوب حياتهم العملي .وعلى الرغم من
احتدام المنافسة في هذا القطاع ،وتوافر
العديد من الخيارات من سيارات الكروس أوفر
والسيارات متعددة األغراض ،إال أن لكزس UX
ستنأى بنفسها عن هذه المنافسة وتثبت

نفسها كسيارة متفردة تتمتع بحضور طاغٍ
يجمع بين األناقة والحداثة.

» »ويعد الطابع الديناميكي الفريد من نوعه لهذه
والمدعم بأدائها الواثق أهم ما يميزها.
ُ
السيارة
حيث أنها تزخر بالتقنيات التي تجعلها السيارة
المثالية القادرة على توفير تجربة قيادة سلسة
تتجلى فيها بكل وضوح فلسفة لكزس .ولهذا
تعتبر  UXإضافة حيوية هامة لقطاع سيارات
الكروس أوفر الفاخرة التي تُلبي احتياجات

شريحة متنوعة من العمالء.

» »كما وتنفرد كذلك بأنها أول سيارة مصنعة
بتصميم هندسي عالمي يستخدم منصة
ال عن هيكلها الذي
( )GA-Cالمدمجة .فض ً
يجمع بين خفة الوزن والقوة ،ومركز جاذبيتها
المنخفض المصحوب بنظام تعليق رياضي
يتمتع بقدرة فائقة على التحكم حيث تجتمع
هذه العوامل مع ًا لتعزز من أدائها المرن
والمريح.

“البحرين والكويت” مع “كازروني”

مبروك تخرج “زين”
» »تلقت عائلة حمد المعمري التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرج ابنتهم
زين من جامعة  AMAبتخصص البكالوريوس في الدراسات الدولية
بمعدل  ،% 90متمنين لها مواصلة مشوارها في الحصول على
الماجستير والدكتوراه.

“بيتك” يضيف منتجات جديدة

مذك��رة تفاه��م لتوفي��ر التموي��ل العق��اري لـ“هايت��س”

تقدي��م خدم��ات خاصة تتواف��ق مع الش��ريعة اإلس�لامية

وقع بنك البحرين والكويت ،أمس ،مذكرة تفاهم مع “كازروني للمقاوالت” ،بما يمهد الطريق لش���راكة اس���تراتيجية يقوم بموجبها

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين (بيتك) ،أحد البنوك اإلس�ل�امية الرائدة في مملكة البحرين ومس���اهم رئيس���ي في تطوير القطاع

البنك بتوفير خدمة التمويل العقاري لزبائن مشروع “كازروني هايتس”.

المالي اإلسالمي بالمملكة ،عن ازدهار محفظة الخدمات المصرفية الخاصة نتيجة لتوجه الزبائن نحو استثمارات تتبع أحكام الشريعة

تعتبر شركة “كازروني للمقاوالت” إحدى

اإلسالمية الغراء.

الش����ركات الرائ����دة ف����ي مج����ال التطوي����ر

وق���ال مدي���ر تنفيذي ف���ي بي���ت التمويل

افتت����اح العدي����د م����ن المش����اريع الناجح����ة

جواه���ري“ :لطالم���ا حرصن���ا ،ف���ي بي���ت

تقدي����م الخدم����ات بأعل����ى مس����تويات

عمالئن���ا الكرام على قم���ة قائمة أولوياتنا

تتخط����ى المنظ����ر الخارج����ي للعق����ار.

عب���ر تقديم منتجات إس�ل�امية وخدمات

العق����اري ف����ي البحرين ،وق����د نجحت في

الكويت���ي – البحري���ن عب���د ال���رزاق

حي����ث ينص����ب تركيزه����ا األساس����ي عل����ى

التمويل الكويت���ي – البحرين ،على وضع

الج����ودة م����ع االهتم����ام بالتفاصي����ل الت����ي

حي���ث نعم���ل عل���ى تلبي���ة رغب���ات زبائننا

وبموج����ب ش����روط االتفاقي����ة ،س����يتمكن

مصرفي���ة خاص���ة تتواف���ق م���ع أح���كام

عم��ل�اء مش����روع “كازرون����ي هايت����س” من

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

االس����تفادة م����ن خدم����ة التموي����ل العقاري

الشريعة اإلسالمية السمحاء.

ويلع���ب فريقن���ا المتخصص م���ن مديري

من بنك البحرين والكويت.

عقاري����ة تتمت����ع بس����معة مرموق����ة تعم����ل

الش����راكة م����ع بن����ك البحري����ن والكوي����ت

وق����ال مس����اعد مدي����ر ع����ام الخدم����ات

في مج����ال تطوي����ر العديد من المش����اريع

الت����ي تعد خط����وة نحو عصر م����ن الراحة

المصرفي����ة لألف����راد بالبن����ك ،عادل س����الم

الناجح����ة ف����ي المملك����ة وتوف����ر حل����ول

لعمالئن����ا حيث نه����دف إل����ى توفير أفضل

العالق���ات الذين يتمتع���ون بدرجة عالية
ً
دورا فع���االً ف���ي إرض���اء
م���ن الخب���رة،

“ف����ي ظ����ل جهودن����ا المس����تمرة لتزوي����د

س����كنية حديثة يمكن لعمالئنا االس����تفادة

الحلول السكنية بأسعار مناسبة للراغبين

البنك وتصميم حل���ول فريدة تتالءم مع

عمالئن����ا بأفض����ل الخدمات ،فإننا س����عداء

منها.

بامت��ل�اك عقاراتهم الخاصة في “كازروني

باإلعالن عن هذه الشراكة االستراتيجية

م����ن جانب����ه ،ق����ال المدير اإلداري للش����ركة

هايت����س” .م����ع ذل����ك ،نتطل����ع لمزي����د م����ن

م����ع “كازروني للمق����اوالت “ ،وهي ش����ركة

حس����ين كازرون����ي “يس����رنا أن نب����دأ ه����ذه

التعاون مع البنك”.

البقالي متحدثا في “عربال”

التحدي��ات العالمي��ة لصناع��ة األلمني��وم والحل��ول

ً
قريبا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم ،ضمن المشاركين الرئيسيين في
كانت شركة ألمنيوم البحرين (البا) ،والتي ستصبح

العمالء م���ن خالل االس���تفادة من موارد

االحتياجات الفردية”.

وتاب���ع “نعمل على تطوير إس���تراتيجيات

اس���تثمارية بإمكانه���ا أن تحقق األهداف

نوفمبر  2018بدولة الكويت.

والم���وزع الحصري لش���ركة  Boschفي

مجل���س وزراء دول���ة الكوي���ت الش���يخ

البحري���ن ،حي���ث يعتبر الف���رع األحدث

جاب���ر مب���ارك الحم���د الصباح وتس���تضيفه

ف���ي الش���رق األوس���ط ويمث���ل افتت���اح

ش���ركة الصناع���ات الكويتي���ة القابض���ة،

ه���ذا المعرض عالمة ب���ارزة في العالقة

حي���ث يحم���ل المؤتم���ر له���ذا الع���ام ش���عار

الممتدة منذ  40عامً ا بين الشركتين.

“التحدي���ات العالمي���ة لصناع���ة األلمني���وم

ت���م افتت���اح قاع���ة الع���رض م���ن قب���ل

والحل���ول المناس���بة” .وكان نائ���ب الرئيس
التنفي���ذي والرئي���س التنفي���ذي لسلس���لة

اإلم���دادات بش���ركة الب���ا عل���ي البقالي أحد

المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  13نوفمبر،

كالمرابحة والوكالة”.

عب���ر وكيله���ا الحصري (ش���ركة خليفات)

ويق���ام المؤتم���ر تح���ت رعاية س���مو رئيس

لجنة النقاش بعنوان “خبرة المس���تثمرين”

على قيم الخدمات المصرفية اإلسالمية
األصيلة” .وأضاف قائالً“ :نقدم مجموعة

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،

افتتح���ت ش���ركة ب���وش وس���يمنز
أول قاع���ة ع���رض ف���ي مجم���ع اإلنم���اء

ي���وم اإلثني���ن المواف���ق  12نوفمبر ،وكذلك

الش���فافية ف���ي جمي���ع عروضن���ا واإلبقاء

الطلب الجديدة وحسابات االستثمارات

ال�����ف�����رع األح���������دث ف�����ي ال�����ش�����رق األوس������ط

النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر والمعرض العربي الدولي لأللمنيوم (عربال) والذي يقام في الفترة من  11وحتى 13

بعن���وان “ديناميكي���ات الصناع���ة” المنعقدة

ومرون���ة م���ع ضم���ان المحافظ���ة عل���ى

الشريعة اإلس�ل�امية مثل حسابات تحت

“بوش” و“هوزقريت” في إنماء مول
هوزقري���ت لإللكتروني���ات المنزلي���ة

المتحدثين الرئيس���يين ف���ي لجنة النقاش

االقتصادي���ة المرج���وة ب���كل س���هولة

م���ن الحل���ول المصرفي���ة المتوافق���ة م���ع

وذل���ك ضم���ن جلس���ات المؤتم���ر .وخ�ل�ال
حديث���ه ف���ي مؤتم���ر عرب���ال  ،2018ص���رح
البقال���ي قائالً“ :لعبت السياس���ات التجارية

والعوام���ل البيئية والتعرفة المفروضة من

ً
ً
كبيرا في تش���كيل
دورا
الوالي���ات المتحدة
مالم���ح س���وق األلمني���وم لع���ام ،2018

وسوف تستمر بلعب هذا الدور على المدى
المتوسط”.

الس���فير األلمان���ي ف���ي مملك���ة البحرين

تق���وم بعملي���ات تجارية عب���ر مجموعة

تدير الشركة أكثر من  30عالمة تجارية

كاي بويكمان والمدير التنفيذي لش���ركة

م���ن القطاع���ات المتنامي���ة ،مثل الس���لع

عالمي���ة مختلف���ة ف���ي تج���ارة التجزئ���ة

بوش الشرق األوسط توماس ألونزو.

االس���تهالكية واألثاث واإلكسس���وارات

والس���لع االس���تهالكية في البحرين .كما

يذكر أن ش���ركة خليفات أسس���ها رئيس

وأث���اث المطب���خ واألجه���زة المنزلي���ة

تخصص���ت ش���ركة خليفات ف���ي توفير

مجل���س إدارة الش���ركة محم���د خليفات

واإلضاءة ،والتصميم الداخلي وتكييف

المشاريع الس���كنية الفاخرة مع خدمات

في س���نة  1968وتعتبر إحدى الشركات

اله���واء،

واألث���اث

التصميم الداخل���ي والمطابخ واألجهزة

التجارية الرئيس���ة ف���ي البحرين ،حيث

الخارجي للمنازل والمباني.

واإللكتروني���ات،

المنزلية واألثاث.
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فيلما على شاشات “القاهرة السينمائي”
35
ً

�وج��ت ب��ال��ج��وائ��ز ال��ك��ب��رى ف��ي المهرجانات العالمية
ت� ّ
خاص

كشفت “نتفليكس” عن أن

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن عرض

أحدث أعمالها السينمائية

 35فيلما م��ت��وج��ة ب��ج��وائ��ز بالمهرجانات

هذا العام ،فيلم

السينمائية العالمية ال��ك��ب��رى ،ومنها ك��ان،
وفينيسيا ،وب��رل��ي��ن ،وت��ورن��ت��و ،ول��وك��ارن��و،

الرومانسية والكوميديا

وك����ارل����وف����ي ف�������اري ،وس������ان س��ب��اس��ت��ي��ان،

(تبادل األميرات) ،الذي

وروتردام ،وصندانس ،حيث يتيح لجمهور

تقوم ببطولته النجمة

المهرجان مشاهدتها خالل الدورة األربعين

الشابة فانيسا هادجنز،
ويشاركها عدد من النجوم
والنجمات الشابات.

الثالثاء
األحد

2018
نوفمبر
13 15
2017
أكتوبر
1440
5 15ذوربيع
األول1438
الحجة

ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن  20وح��ت��ى 29
نوفمبر الحالي ضمن برامجه المختلفة.
من جانبه قال المدير الفني للمهرجان الناقد
ي��وس��ف ش��ري��ف رزق هللا ان ه���ذه األف�ل�ام
ت��ض��م ن��خ��ب��ة م���ن ك��ب��ار ال��م��خ��رج��ي��ن منهم،
ال��م��خ��رج ألفونسو ك����وران ،بفيلمه “روم���ا”
المتوج بأسد فينسيا الذهبي ،وبيتر فاريلي
بفيلم “كتاب أخضر” الحاصل على جائزة
الجمهور بمهرجان تورنتو والذي سيعرض
في حفل افتتاح القاهرة ،وكذلك سبايك
لي بفيلم “بالككالنسمان” الفائز بالجائزة
الكبرى لمهرجان كان السينمائي ،والتايلندي
فوتيفونج أرونفينج م��خ��رج فيلم “مانتا
راي” الفائز بجائزة أحسن فيلم في مسابقة
آفاق بمهرجان فينيسيا والروسي سيرجي
دوفيرتسفوي بفيلم “آي��ك��ا” ال��ذي حصدت
بطلته على جائزة أحسن ممثلة بمهرجان
كان.

هذا وتضم القائمة أيضا فيلم “ح ّد” الحاصل
على جائزة أحسن فيلم في مسابقة نظرة
ما بمهرجان كان ،وفيلم “على باب األبدية”
ل��ب��ط��ل��ه ال��ن��ج��م ول���ي���ام داف�����و ع���ن تجسيد

“أصوات من الخليج” بقناة اإلمارات

ش��خ��ص��ي��ة ف���ان ج����وخ ،وف��ي��ل��م “دون���ب���اس”
للمخرج األوكراني سيرجي لوزنتسا ،وفيلم
“أل��ف��ا :ال��ح��ق ف��ي ال��ق��ت��ل” للمخرج بريانتي

الدولي للنقاد (فيبريسي) في أسبوع النقاد

كذلك يعرض المهرجان فيلم “وادي مزهر”

مهرجان صندانس وروت��ردام وفاز بجائزة

ب��م��ه��رج��ان ك���ان ،وف��ي��ل��م “ال���ص�ل�اة” صاحب

ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��خ��اص��ة

ج��ائ��زة أح��س��ن ممثل م��ن م��ه��رج��ان برلين،

أحسن فيلم في مهرجان هامبورج ،وفيلم

من قسم ش��رق الغرب بمهرجان كارلوفي

وف��ي��ل��م “أل��ي��س ت���ي” ال��ح��اص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة

ف���اري ،وفيلم “ك��ان��دي�لاري��ا” ال��ف��ائ��ز بجائزة

“الزوجة الثالثة” الحاصل على جائزة اتحاد

أحسن ممثلة في مهرجان لوكارنو ،وفيلم

أح���س���ن ف��ي��ل��م ف���ي ق��س��م أي�����ام فينيسيا

“ف��ال��س ف��ال��ده��اي��م” ال��ح��اص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة

ب��م��ه��رج��ان فينيسيا  ،2017وف��ي��ل��م “جبل

أحسن فيلم تسجيلي في مهرجان برلين،

س��ل��ي��م��ان” ال��ح��اص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة مسابقة

وفيلم “النشال” المتنافس على جائزة نصف

ش��رق الغرب من مهرجان كارلوفي ف��اري،

شهر المخرجين ف��ي ك��ان وال��ح��اص��ل على

“ص��م��ت اآلخ���ري���ن” ال��ح��اص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة

تنويه خاص من مهرجان سان سباستيان

قسم البانوراما للفيلم التسجيلي وجائزة

وجائزتي

السالم من مهرجان برلين ،وفيلم “طاعة”

أحسن فيلم وممثل من مهرجان سانتياجو،

ال��ح��اص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة أح��س��ن ت��ص��وي��ر من

وفيلم “حلم فلوريانوبوليس” ال��ذي حصد

مهرجان ترايبكا ،وفيلم “آجا” ،أحسن فيلم

ج��ائ��زة لجنة التحكيم ال��خ��اص��ة وأح��س��ن

في مهرجان سراييفو ،و “ترانزيت” للمخرج
كرستيان بيتزولد ،أحسن فيلم في مهرجان
ن��ورن��ب��رج ،وفيلم “شفقة” ال��ذي ش��ارك في

تع���رض قن���اة االم���ارات البرنام���ج

حي���ث يس���رد التاري���خ الفن���ي لع���دد

م��ي��ن��دوزا ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة ل��ج��ن��ة التحكيم

الفني “أص���وات من الخلي���ج” وذلك

م���ن الفناني���ن الخليجيي���ن الالمعين

ال��خ��اص��ة م��ن م��ه��رج��ان س���ان س��ب��اس��ت��ي��ان،

وأب���رز المحطات التي م���روا بها في

وف��ي��ل��م “ال��ن��ه��ر” ل��ل��م��خ��رج إم��ي��ر ب��اي��ج��ازي��ن،

ممثلة وجائزة النقاد من مهرجان كارلوفي

وفيلم “ذات يوم” الحائز على جائزة االتحاد

فاري.

ضم���ن دورتها البرامجي���ة الجديدة،
ً
وانس���جاما م���ع أه���داف أبوظب���ي

مسيرتهم وحياتهم الفنية.

لإلع�ل�ام الرامي���ة لتوفي���ر محت���وى

ويتمي���ز برنام���ج “أص���وات م���ن

وتنوع اهتمامات جمهورها.

بمضمون���ه الممي���ز ال���ذي يس���تعرض

ترفيه���ي وه���ادف ،ويُ لب���ي أذواق
ويُ سلط البرنامج األسبوعي الضوء
عل���ى ذاك���رة األغني���ة الخليجي���ة

ذاك���رة أجي���ال متعاقب���ة م���ن أبن���اء

من���ذ خمس���ينيات الق���رن الماض���ي،

الخليج.

تورنتو ،وفيلم “ثالثة أي��ام في كيبيرون”
ال��ح��اص��ل ع��ل��ى  7ج��وائ��ز م��ن االخ��ت��ي��ارات
السنوية لألفضل ف��ي السينما األلمانية،
وفيلم “نانسي” جائزة أحسن سيناريو من
مهرجان صندانس ،وفيلم “مسافات” أحسن
فيلم ف��ي م��ه��رج��ان م��االج��ا ،و “ل��ي��م��ون��ادة”
جائزة أحسن مخرج من مهرجان سراييفو،
و “س��ف��ر ال��ت��ك��وي��ن” ال��م��ش��ارك ف��ي ب��ان��ورام��ا
مهرجان برلين وجائزة أحسن مخرج من
مهرجان سراييفو ،و “فورتونا” أحسن فيلم
في قسم الجيل من مهرجان برلين.

باقة مميزة

الخلي���ج” الذي يُ ق ّدمه خال���د البدور،
حقب���ات فني���ة عدي���دة انطبعت في

دعم السينما االسيوية (نيتباك) من مهرجان

» »قال رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي إن هذه الباقة المميزة من األفالم حظيت بنجاح
نقدي كبير ،واستطاعت أن تحصد أهم الجوائز العالمية ،وهي تمثل اتجاهات سينمائية متنوعة كان ال بد وأن
يوفرها المهرجان لجمهور القاهرة المتعطش لمتابعة أهم أفالم العام.

شيرين عبد الوهاب ..بعيدة

رجولة حمزة

ديمة بياعة في دمشق

ل��ن تش��ارك الفنانة المصرية ش��يرين عبد الوه��اب في األعمال

تعاق��د محمد رمضان عل��ى بطولة فيلم “رجول��ة حمزة” من

كش��فت الممثل��ة ديم��ة بياعة عن اس��تعدادها للس��فر إلى

عن اس��تعدادها للتحضير لعمل درام��ي جديد بعد تقديمها

.2019

بطولة مسلس��ل “سالس��ل ذهب” للمخرج إي��اد نحاس،

الدرامي��ة لع��ام  2019بعكس ما تردد ط��وال الفترة الماضية
لمسلسل “طريقي” والذي حقق نجاح ًا كبيراً.

واس��باب خ��روج ش��يرين م��ن درام��ا  2019ه��و ع��دم وجود

سيناريو يش��جعها للعودة حتى اآلن ،فهي اتفقت بالفعل مع

السيناريس��ت تامر حبيب على أن يقدما مجدداً عمال دراميا تطل
من خالله بشخصية بعيدة عن كونها فنانة.

دمش��ق قادم��ة من مقر إقامته��ا في دبي ،للمش��اركة في

تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري ،لعرضه في العام

لتع��ود إلى الوقوف أم��ام الكاميرا في العاصمة الس��ورية

ونش��ر رمض��ان عبر صفحت��ه الخاص��ة على اح��د مواقع

بع��د غي��اب  8س��نوات ،وتحديداً من��ذ الع��ام  2010عندما

التواص��ل اإلجتماع��ي ،صوراً ل��ه خالل توقيع عق��د بطولة

صورت هناك مسلسالت “صبايا  ”2و”أسعد الوراق” و”أبواب

الفيلم ،وعلّق“ :الل��ه ولي التوفيق ..وقعت عقد فيلم (رجالة

الغيم” .ويش��ار إلى أن بياعة نالت جائزة أفضل برنامج تلفزيون

حمزة) مع المنتج يوس��ف الطاهر والمنتج هاني اسامة ..تأليف

الواقع لسنة  2018بالتلفزيون السويدي الرسمي “.”Atv

محمد ناير وإخراج هادي الباجوري لـ  ..2019ثقة في الله نجاح”.

 13نوڤمبر
ُ

1974
ياسر عرفات يتحدث إلى األمم المتحدة في خطاب تاريخي.
1979
رونالد ريغان يعلن ترشيح نفسه النتخابات الرئاسة األميركية.

2017
البطريرك الماروني
بشارة بطرس
الراعي يصل
الرياض في
أول زيارة
رسمية لبطريرك
ماروني للسعودية.

2008
إطالق سراح الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدهللا.
2011
الرئيس اإليطالي جورجو نابوليتانو يكلف ماريو مونتي بمنصب رئيس الوزراء.
2015
باريس تشهد هجمات وتفجيرات عدة متزامنة في العاصمة.

الميزان

الحمل

ال تصب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات

افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف أو

األمور اليوم.

ممل.

العقرب

الثور

استغل الفرص التي ال تزال معروضة في عملك.

متفتحا تجاه األشياء الجديدة ،وتتعلم
ً
ستكون

المزيد عن نفسك.

القوس

الجوزاء

ال من تنفيذ كل شيء بالقوة واجه األشياء
بد ً

قاوم الرغبة في لوم اآلخرين إذا سارت األمور

بتواضع.

ضد رغبتك.

السرطان

الجدي
من المحتمل ظهور أزمات عما قريب ،فحاول أال

أنت غير متفق مع ذاتك وهذا واضح في عدم

تفقد مزاجك.

الرضا.

الدلو

األسد

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك

يجب أن تتقبل التراجعات في العمل بالوقت

الشخصي والمهني.

الحالي.

الحوت

العذراء
اشغل نفسك باألمور التي تسعدك وتخلص من
اإلحباط.

األشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية
خاصة معك.

tariq_albahhar
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“كانو الثقافي” ينظم محاضرة عن أثر المكياج في التمثيل
نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي يوم الثالثاء الماضي الموافق  6نوفمبر محاضرة
بعن����وان “األثر الحس����ي للمكياج ف����ي فنون التمثيل“ للفنانة صديق����ة األنصاري وأدارت
الحوار اإلعالمية الزميلة سكينة الطواش.

» »يبدو أن عارضة األزياء األميركية هيلي بالدوين قررت أن توازن بين
حياتها العاطفية مع المغني الكندي جاستين بيبر ،وحياتها المهنية،
التي استطاعت أن تصنع من خاللها شعبية جارفة بشتى أنحاء
العالم ،حيث حضرت حفل إطالق مجموعة تصميمات إلحدى دور
األزياء العالمية ،في غرب هوليوود ،كاليفورنيا .وتعد بالدوين هي الوجه
اإلعالني لهذه الدار.

واس���تهلت األنص���اري األمس���ية بعرض

كم���واد للتجمي���ل وتبعه���م الفراعنة في

ع���دد م���ن النم���اذج الحية لف���ن المكياج

التوس���ع ف���ي ذل���ك وتطويره���ا لتليه���ا

ث���م ب���دأت بش���رح مفص���ل فيم���ا يخص

الحضارات الثاني���ة كالهنود والصينيين

مس���تحضرات التجميل المعروفة باسم

واإلغري���ق الذي���ن ابتك���روا األقنعة ومع

المكياج وهي مواد تس���تخدم لتعزيز أو

تط���ور الوق���ت اختف���ت األقنع���ة ف���ي

حماية المظهر أو رائحة الجسم البشري

العم���ل المس���رحي ليح���ل محل���ه م���واد

وه���ي ال تقتص���ر كم���ا ه���و ش���ائع عل���ى

التجمي���ل التي لها أثر حس���ي كبير على

المرأة بل تتعدى ذلك لتصل إلى الرجل

الفن���ان والمش���اهد .ووضحت األنصاري

أيض���ا .كما وضحت األنص���اري عدد من

أه���م الخام���ات المس���تخدمة ف���ي مواد

اس���تخدامات وأن���واع المكي���اج ومنه���ا

التجمي���ل الخاص���ة باألعم���ال الفني���ة

المكياج التجميلي ،الدرامي ،المسرحي،

ووظائفه���ا األساس���ية وأهمه���ا أعط���اء

الس���ينمائي ومكياج المؤثرات الخاصة

االنطب���اع الصحي���ح عن الس���ن ،معادلة

والمكياج التاريخي الذي يحتاج بشكل

األث���ر المبي���ض الناش���ئ ع���ن الض���وء

خاص لدراية ومعرفة تامة بالشخصية

الشديد وأضافت قيمة نفسية للفنان.

التاريخية ومكياج الفانتازيا الخيالي.

وف���ي خضم حديثها وضحت األنصاري

وأضافت األنص���اري أن أدوات المكياج

الف���رق بي���ن خبي���ر التجمي���ل والماكيير

واس���تخداماته قد بدأت م���ن الحضارة

وعرفت خبير التجميل بالشخص الذي

الس���ومرية فق���د ب���دأ الس���ومريون ف���ي
الع���راق باس���تخدام األحج���ار الكريم���ة

يس���عى لتجميل الوجه ورس���م المالمح

الش���خص الذي يوصل صفات الشخص

الخت���ام تم عرض تطبيق عملي مباش���ر

الداخلي���ة م���ن خ�ل�ال المكياج ويرس���م

للجمهور لتوضيح مراحل األثر الحسي

وتحديده���ا ورس���مها أم���ا الماكيير فهو

الش���خصيات من خ�ل�ال المكي���اج وفي

لتغيير الشخصيات.

أغاني

أغانـــي المطــر ...ذكريــات تراثيــة

من أشهر األغاني المعروفة

عن المطر هي التالية:

“م�������ا ع���ل���م���ك ص�������وت ال����م����ط����ر ك����ي����ف اح����ت����ري����ك”

» »“شتي يا دنيا” للسيدة

فيروز والتي تقول :شتي
يا دنيا تيزيد موسمنا

طارق البحار

ويحلى… وتدفق مي وزرع

جديد بحقلتنا يعلى” ،وفي أغنية “أديش

يعتبر فصل الشتاء أو حتى موسم تساقط المطر موسما يلهب قلوب الشعراء والمغنين منذ القدم لتقديم أغان رومانسية أو تراثية تعلقت مع سقوط

كان في ناس” تقول فيروز “تشتي الدني

المطر والذي يعتبر من تراثنا الروحي بأهازيج وأغان شعبية خفيفة وبسيطة في كلماتها والتي انتشرت في إطار وقالب الطقوس المخصصة لعادة او

ويحملوا شمسية” .ومن اجمل كلمات

عرف مجتمعي خليجي يقص حكايات اللهفة والشوق واالنتظار والحاجة الى قدوم المطر ،فهناك الكثير من األشياء التي يتشارك فيها أهالي الخليج،

نزار قباني والتي غناها كاظم الساهر هي

والتي يعد من أبرزها أهازيج المطر وطرق استقباله ،وهذه جولة في اعذب وأجمل ما قدم من اغاني المطر.

االمارات

البحرين

اغنية “حبيبتي والمطر” والتي تقول:

الكويت

مصر

“أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي...
فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر”.

» »محمد عبده غنى “ أنشودة المطر”

ف���ي الت���راث البحريني

قصيدة الشاعر “بدر شاكر السياب”

دأب األطف���ال عل���ى

ويقول مطلع األغنية“ :ومقلتاك بي

ترديد انش���ودة“طق يا

تطيفان مع المطر… وعبر أمواج الخليج

مطر طق ..بيتنا جديد..
مرزامنا حديد” وأيضا،

ً
قديما ،وعند
ورد في التراث حكاية ش���يقة عن أن األطفال كانوا

ن���زول المطر ،يخرجون الى الش���وارع لالس���تمتاع ب���ه ،وايضا من
اشهر االغاني:

ف���ي الت���راث اإلمارات���ي ،دأب األطف���ال ترديد
ً
ً
وطلبا له:
فرحا بالمطر
هذه االنشودة
» »“طاحت عليه نفه ..قوموا اشترولي دفه
» »طاح المطر برعوده ..كسرحوي سعوده

» »“طك يا مطرك طك ...طك يا مطر طك..

» »يا الله ازيده يا الله ازيده ...طك يا مطر طك

» »بيتنا جديد ومرزامنا جديد...طك يا مطر طك”.

» »طاح المطر بيد الله ..كسرحوي عبدالله

» »طاح المطر من فوق ..كسرحوي بن طوق”.

ف���ي الت���راث الكويت���ي ،دأب
األطف���ال تردي���د ه���ذه االنش���ودة
ً
ً
وطلبا له:
فرحا بالمطر
» »خلي المطر إيينا بلي إثويب
راعينا”.

البروق” ،كما غنت ريم أيض ًا
ْ
تمسح

تش���ابهت أهازي���ج المطر ف���ي مصر في

“المطر األول” .وايضا النجم السعودي

االطفال يرددون:

انتشرت في سنابشات “ما علمك صوت

بع���ض كلماته���ا ،ومعانيه���ا فمث�ل�ا كان
» »“العنكبوت النونو طلع فوق السطح
نزلت المطرة نزلته تحت طلعت

الشمس نشفت المطرة والعنكبوت
النونو طلع تاني فوق”.

قدم هذه الكلمات الجميلة والتي
المطر كيف احتريك..

» »وال المطر ما جاب لي طاري ابد ..كم قلت
لك في غيبتك وش كثر ابيك اشتقت لك

تقول لي وانا بعد”.

“ملتقى المنتديات” يجمع المبدعين في الدمام

 14ن���������������������دوة وأم����������س����������ي����������ة ث��������ق��������اف��������ي��������ة ف�������������ي  4أي�������������ام

افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية الثقافة والفنون عمر السيف“ ،ملتقى المنتديات الثقافية

بين الواق���ع والتطلع ،قدمها منت���دى الثالثاء
الثقاف���ي ممث�ل�ا بزك���ي البحارن���ة إضاف���ة

ف���ي المنطق���ة الش���رقية” الذي ينظم���ه البرنام���ج الثقافي في جمعي���ة الثقاف���ة والفنون في

للمش���رف عل���ى منتدى س���يهات كم���ال مزعل

الدم���ام ،بحض���ور القنصل العام األميركي بالظهران راتش���ا كورهون���ن ،ومدير عام الجمعية

فيما أدارت األمسية عرفات الماجد.

هشام الوابل ،ويجمع الملتقى للمرة األولى المنتديات والملتقيات الثقافية في مكان واحد

وتط���رق المزع���ل إل���ى أن اب���رز التحدي���ات

لمدة  4أيام بهدف دعم واحتواء المبدعين إضافة للمساهمة في نشر برامج هذه الملتقيات

الت���ي تواج���ه المنتدي���ات الثقافية ه���و عملها

إلتاحة المجال للجميع لتبادل الخبرات ونشر الجديد في تجاربهم في كافة المجاالت.

ملتقى ابن المقرب
وش���هد اليوم االول م���ن الملتقى إقامة ثالثة
أمس���يات اس���تهلت بأمسية ش���عرية لـ”ملتقى
أب���ن المقرب” وش���ارك فيه���ا الش���اعر إبراهيم
بوش���فيع والش���اعرة ن���ورة النمر فيم���ا أدارت

وش���تات” و”صرخ���ة في وجه الع���ام الجديد”
للش���اعر بوش���فيع ،إضاف���ة لقصائ���د “مط���ر
م���ن االوه���ام” و”ل���م ازل اط���ارده” و”مقاربه”
للشاعرة النمر.

“ن���ادي كتاب���ي” بمش���اركة عب���دهللا الح���واس

إلى أن ع���دد المتابعين والمتفاعلين لمنصات

لعب���ة م���ا .وفي نهاية هذه االمس���ية ش���اركت

وس���امي البطاطي ،اللذي���ن قدما ملخص عن

الن���ادي بلغت مليون متاب���ع ،ليكرم النادي من

س���مية علي���ن الجمه���ور بقصته���ا م���ع القراءة

بداي���ات الن���ادي واه���م إنجازات���ه وبرامج���ه

قب���ل وزير اإلعالم الدكتور عواد العواد كأحد

وكيف اس���تطاعت ان تستفيد منها في عالج

ومنها “الق���راءة الجماعية” و”الكتاب الزاجل”

أفضل خمسة اندية للقراءة في المملكة.

و”طفلي يق���را” إضافة لألمس���يات والندوات

كم���ا اس���تعرض البطاط���ي تاري���خ الق���راءة

التي تستضيف المثقفين والكتاب.

مشيرا إلى أنها ال تقتصر على اإلطالع للكتب

مشكلتها مع صعوبة النطق.

ب���دون غطاء إعالمي رس���مي ينظ���م العالقة
معه���ا دون أن يتدخ���ل في ش���ؤونها ،وهو ما
يعرضها لإليقاف وهدم جهود ونشاط سنين
طويل���ة في لحظة ،كما أن المنتديات كغيرها
م���ن اللج���ان ق���د تصيبه���ا المش���اكل وتحتاج
إلى خب���رة ودراي���ة وتش���اور لمعالجتها لعدم
الوصول لمرحلة االغالق.

ٍ
ناد كتابي

وذكر الحواس إلى أن انش���طة النادي تنقسم

فقط ،بل تتجاوزها لممارسات أخرى كقراءة

وق���دم الش���اعران مجموعة م���ن القصائد في

فيم���ا خصصت األمس���ية الثانية التي أدارتها

لمس���ارين االول الكترون���ي والثان���ي ميداني

النج���وم من قب���ل الفلك���ي ،او ق���راءة مالمح

وتناول���ت األمس���ية الثالث���ة واألخي���رة ف���ي

ِ
عينيك” و”ش���تاء
جولتي���ن منه���ا“ :م���ن أج���ل

هما :ماذا قدمت المنتديات للمجتمع ،وما هو

اإلعالمية س���مية الس���عيد الستعراض تجربة

ويهدف كالهما لنش���ر ثقافة القراءة ،مش���يرا

الوجوه من قبل المحقق او المتنافس���ين في

الي���وم االول موض���وع المنتدي���ات الثقافي���ة

مستقبل هذه المنتديات.

األمسية رجاء البوعلي.

منتدى الثالثاء الثقافي

فيما استعرض البحارنة في ورقته محورين

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
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رئيسة البرلمان األلماني السابقة
ريتا سوسموث ،ورئيسة وزراء
والية مكلنبورغ فوربومرن
مانويال شويسيغ ،والمستشارة
أنجيال ميركل ،والوزيرة السابقة
كريستين بيرغمان ،ووزيرة
األسرة فرانزيسكا غيفي يحضرن
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األلماني ببرلين أمس بمناسبة
الذكرى السنوية المائة لمنح
المرأة في ألمانيا الحق في
التصويت واالنتخاب (إي بي ايه)

مقتل سائحة عند “نهاية العالم”
لقي���ت س���ائحة ألماني���ة حتفه���ا بع���د أن س���قطت م���ن قمة جبلي���ة يبلغ
ارتفاعها  1200متر ،أثناء محاولتها التقاط صورة ذاتية (سيلفي) في
سيريالنكا ،في آخر ضحايا “السيلفي” المميتة حول العالم.
وس���قطت الس���ائحة األلماني���ة الش���ابة إل���ى حتفها بع���د أن تعث���رت أثناء
محاولته���ا التق���اط الص���ورة ،من أعلى قم���ة جرف متعرج في س���ريالنكا،
يسمى بـ ”نهاية العالم”.
وتق���ع “نهاي���ة العال���م” في متن���زه هورتون بلين���ز الوطني ،ويع���د من أكثر
األماكن جذبًا للس���ياح في س���ريالنكا .وعثر منقذون على جثة الس���ائحة
األلمانية بعد  6ساعات من البحث المتواصل ،تضمنت تدخل مروحيات
اإلنقاذ.
ف���ي  2015س���قط رجل هولندي كان في “ش���هر العس���ل” م���ع زوجته ،من
حاف���ة “نهاي���ة العالم” ،ولكن جذع ش���جرة أنقذه من الم���وت عندما خفف
وطأة سقوطه.
شخصا حول العالم لقوا حتفهم
ً
» »كشفت دراسة أخيرا عن أن 259

مخاطر جمة للنوم قرب الهاتف
ل���م نرغ���ب ف���ي قول ذلك ،لكن ف���ي الواقع هناك أخبار س���يئة ألولئك الذين يصطحب���ون هاتفهم المحمول ف���ي كل مكان حتى في

طابعة “ ”3Dتنتج أنسجة بشرية
يجري فريق بحثي متخصص في الهندسة الطبية بجامعة أوتاوا الكندية ،تجارب
لصناعة أنسجة بشرية باستخدام طابعة ثالثية األبعاد “.”3D

س���ريرهم ،أما الخبر األس���وأ ،فهو أننا جميعا نفعل ذلك .فقد حذرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا من “أضرار خطيرة” من

وذك���رت مجل���ة “وون���در ف���ول إنجينيرن���غ”

تلك التجارب في الوقت الحالي باس���تخدام

هذا الرفيق الصغير الذي نحتضنه ،وينام بجوارنا ويدخل معنا المرحاض.

األميركي���ة أن ه���ذه األبح���اث ربم���ا تك���ون

تقنيات متطورة للوصول إلى إنتاج أنس���جة

وس���يلة إلنت���اج أربط���ة وأط���راف لتعوي���ض

بش���رية؛ إلج���راء عملي���ات زراع���ة أط���راف

المصابي���ن الذين فقدوا أجزاء من جس���دهم

تعويضية لإلنسان.

في الحوادث أو الحروب.

وأض���اف “الخط���وة المقبلة ربم���ا تكون إنتاج

ولفتت المجلة إلى قول قائد الفريق البحثي

أنس���جة وأعض���اء بش���رية أكثر تعقي���دا مثل

المس���ؤول ع���ن التج���ارب ،أنه يج���رى تطوير

الكلى البشرية”.

وبحس���ب اإلدارة الصحي���ة ،تص���در الهوات���ف المحمولة إش���ارات
راديوي���ة الس���لكية ( )RFعندما ترس���ل وتس���تقبل المعلومات من
األب���راج الخلوي���ة المحيط���ة ،وهي ت���رددات قد تك���ون خطرة أو
ليست كذلك.
لك���ن ه���ذا الغموض في حد ذات���ه يعد جرس إن���ذار ،فالهواتف لم

تطبيق ذكي يتوقع “األزمة القلبية”

على المدى البعيد ما يعني أن خطرها ال يزال يتطور.
لذل���ك أص���درت إدارة الصح���ة ف���ي كاليفورين���ا بع���ض المب���ادئ
التوجيهية بش���أن س�ل�امة الهواتف المحمولة ،لتكش���ف عن أمور
مخيف���ة للغاية ،من بينها أن “االس���تخدام طوي���ل المدى للهواتف

الالسلكية تأثيرا أكبر عليهم.

الخلوي���ة قد يك���ون مرتبطا بأن���واع معينة من الس���رطان واآلثار

وف���ي الوق���ت الذي ال ت���زال فيه األبحاث بش���أن تأثي���ر الترددات

الصحية األخرى”.

السلكية على األطفال قليلة ،فإن الدراسات المتاحة حاليا ذكرت

ويش���مل ذلك “س���رطان الدم���اغ وأورام العصب الس���معي (الالزم

لطالما كان رسم القلب الكهربائي التقليدي “ ”ECGهو المعيار الطبي لتحديد مدى
ً
ً
حديثا يمكنه
ذكيا
تطبيقا
تع���رض المري���ض لخطر األزمات القلبية “القاتلة” ،إال أن
ًّ
توقع حدوث النوبات قبل وقوعها.

للس���مع والت���وازن) والغ���دد اللعابي���ة وانخف���اض ع���دد الحيوانات

الرنين في األذنين ،والصداع ،وتراجع الصحة العامة”.

وكش���فت دراس���ة طبي���ة أن النوب���ة القلبي���ة

المنوي���ة أو قلة نش���اطها ،والص���داع وآثاره عل���ى التعلم والذاكرة

التي ته ّدد الحياة تحدث عندما يتم انس���داد

كونه���ا ج���اءت بش���كل دقي���ق .وبخ�ل�اف

» »قبل أن تفزع وتسرع من أجل بيع جهازك الذكي والحصول
على هاتف أرضي عوضا عنه ،تذكر أن العلم ال يزال يتطور،
وأن األمر مرهون باالستخدام المتزن لهذه األجهزة ،واألهم
من ذلك هو أن تنام بعيدا عن هاتفك.

الش���ريان الرئي���س تمامً ا ،ويمك���ن أن تحدث

تخطيط القل���ب التقليدي يتم التخطيط في

الوف���اة أو العج���ز إذا ل���م تعال���ج خ�ل�ال فترة

نظام الهات���ف الذكي الجديد من خالل وضع

بكثي���ر وأق���ل تط���ورا ىبحيث يكون للكمية نفس���ها م���ن الترددات

سترة مايكل

جاكسون بـ 300

ألف دوالر

أعل���ن مس���ؤولون بيع س���ترة س���وداء
ش���هيرة ارتداه���ا مل���ك الب���وب الراحل
مايكل جاكس���ون خ�ل�ال أولى جوالته
الغنائي���ة المنف���ردة بس���عر  298أل���ف

غوغل يحتفي بـ “مارلين مونرو الشرق”
احتف���ى مح���رك البحث “غوغ���ل” بعيد مي�ل�اد الفنانة المصرية هند رس���تم الس���ابع
والثمانين ،مدرجا على صفحته الرئيسة رسما لها مع إطارين ألعمالها.
وتع���د هن���د رس���تم ،وه���و االس���م الفن���ي

الحصان خلف ليلى مراد لمدة دقيقتين،

لناريم���ان حس���ين م���راد رس���تم ،من أهم

وكان دخوله���ا الحي���اة الفني���ة س���ببا في

أيقونات الس���ينما المصري���ة في عصرها

خالف لها مع والدها.

الذهب���ي ،حي���ث لقبت م���ن قب���ل النقاد بـ
“ملكة اإلغراء” أو مارلين مونرو الشرق.

دوالر ،أي أكثر ثالث مرات من الس���عر

ب���دأت حياته���ا الفني���ة ف���ي ظهورها في

الذي عرضت به في مزاد أقيم بمدينة

أغني���ة “اتمخط���ري ي���ا خي���ل” ف���ي فيلم

نيويورك.

“غزل البنات” ككومبارس ،وهي تمتطي

» »قدمت الفنانة هند رستم أكثر
من  74فيلما سينمائيا كان آخرها
في العام  1979في فيلم “حياتي
عذاب” ،حيث قررت بعده اعتزال
الفن نهائيا.

وإلى جانب س���ترة جاكس���ون ،تضمن

األميركية أن الوجبات المتأخرة يمكن
أن تس���بب أم���راض القل���ب واألوعي���ة
الدموية والس���كري؛ بس���بب اضطراب
في اإليقاع البيولوجي البشري.
ونش���ر الدراس���ة ع���ن ه���ذا الموض���وع
دراسة العالقة بين تطور أمراض مثل
السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم،
وأوقات الوجب���ات .وأجريت التجربة
وفق���ا لنتائج الفحوصات الطبية ألكثر
من  12.7ألف أميركي التيني تتراوح

مقارنته���ا برس���م القلب الكهربائ���ي التقليدي؛

وجي���زة ج��� ًّدا .وأش���ارت الدراس���ة إل���ى أن

إصبعي���ن على كل ش���ريحة لقي���اس النتائج،

نتائج تطبيق “ ”AliveCorجاءت مذهلة بعد

وهي مرتبطة بالتطبيق الذكي عن بعد.

» »وجد الباحثون أن األشخاص

الذين تناولوا الطعام بعد الساعة
 6مساءً ،لديهم مستويات أعلى

من السكر واألنسولين في الدم،

إضافة إلى زيادة الضغط مقارنة

بمن تناولوا الطعام قبل الساعة
 6مساءً.

اعتــداء إرهابــي
يقلــب حيــاة
مشــ ّرد

حصل مش���رد أس���ترالي على جزاء لم
يتوقع���ه بعدما س���اعد الش���رطة خالل
هجوم إرهابي بالطعن وقع في مدينة
ملب���ورن الجمعة الماض���ي ،حيث جمع
له الناس تبرعات بآالف الدوالرات قد
تقلب حياته.
ودفع مايكل روجرز ،الذي أطلق عليه
عربة تس���وق لتصطدم بمنفذ الهجوم،

الموسيقى مثل برنس ومادونا وجون
لينون.

الذي تبناه تنظيم “داعش” ،حيث كان

» »كانت دار جوليان للمزادات قد

شرطيان يحاوالن نزع سالحه.

حددت السعر المطلوب عند

» »تم حتى صباح أمس اإلثنين

 100ألف دوالر لبيع السترة التي

التبرع بأكثر من  110آالف دوالر

ارتداها جاكسون خالل جولة

أسترالي ( 79ألف دوالر أميركي)

غنائية عالمية أللبومه الشهير

للمشرد البالغ  46عاما ،على

(باد) استمرت من العام 1987

صفحة في موقع “جو فند مي”

حتى العام  .1989ويحمل ظهر
جاكسون.

استنتج علماء من جمعية طب القلب

اس���م “ترولي مان” أو “رجل الترولي”،

الم���زاد مقتني���ات ألس���اطير ف���ي عالم

السترة توقيعا ال يمحى بخط يد

متـأخــر

أعمارهم بين  18و 76عامً ا.

أن األم���ر ق���د يع���رض األطف���ال والمراهقين ل���ـ “فقدان الس���مع أو

معرضون لخطر أكبر من البالغين؛ ألن أدمغتهم وأجسادهم أصغر

الطعـام فـي وقـت

موق���ع  ،LiveScienceق���رر الخب���راء

تك���ن موج���ودة منذ زمن بعيد ،لذا فم���ن الصعب تحديد أضرارها

والس���مع والس���لوك والن���وم” .ويذك���ر التقري���ر أيض���ا أن األطف���ال

تحذيـر مـن تنـاول

هند رستم على صفحة “غوغل” الرئيسة

تحمل عنوان “ليس كل األبطال

يرتدون مالبس الشرطة”.

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ذا غرينتش) إيرادات السينما األميركية في
مطلع األسبوع مسجال  66مليون دوالر .وتراجع الفيلم الدرامي “بوهيميان رابسودي”
إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت  30.9مليون دوالر .والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي
بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان سينغر .وجاء فيلم الرعب الجديد (أوفر لورد)
في المركز الثالث محققا  10.1مليون دوالر.

