سمو رئيس الوزراء :تقوية أواصر التعاون مع ُعمان
المنامة  -بنا

استقبل سمو
رئيس الوزراء ،بقصر
القضيبية أمس،
سفير سلطنة
عمان لدى المملكة
عبدالله المديلوي،
حيث تشرف بتسليم
سموه دعوة لحضور
حفل االستقبال
بمناسبة العيد
الوطني الثامن
واألربعين المجيد
للسلطنة.

أك���د رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي
األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة حرص
مملكة البحرين على تقوية أواصر التعاون
الثنائ���ي بي���ن البلدي���ن الش���قيقين وفت���ح
مج���االت جديدة تخ���دم توجه���ات البلدين
وس���عيهما المش���ترك .ون���وه س���موه بمظاهر
النهض���ة الت���ي تش���هدها س���لطنة عم���ان
الشقيقة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار
بقي���ادة س���لطان عم���ان صاح���ب الجالل���ة
السلطان قابوس بن سعيد.
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فرص لشراكات جديدة في صناعة الطيران

توظيف اإلبداع يسهم في االستدامة

العاه��ل :نجاح المع��رض يعكس موقع البحرين االس��تراتيجي

المنامة  -بنا

أشاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيس���ى آل خليف���ة باإلمكانات
البش���رية والفنية الت���ي تملكها البحرين
وتؤهلها لتنظيم واس���تضافة المعارض

سمو ولي العهد يشارك في افتتاح مصنع ماكالرين بالمملكة المتحدة

العالمي���ة الكب���رى المتخصص���ة .وأك���د
جاللت���ه ،ل���دى زيارته مع���رض البحرين

المنامة  -بنا

الدول���ي للطي���ران  2018ف���ي قاع���دة
الصخي���ر الجوي���ة ،أن نج���اح المع���رض
في اس���تقطاب أكب���ر ش���ركات الطيران
العالمي���ة يعك���س المكان���ة التي يحظى
به���ا موق���ع البحرين االس���تراتيجي في
المنطقة.
» »ونوه جاللته بأهمية عقد مثل

هذه الملتقيات العالمية التي
توفر فرصا واعدة النطالق

شراكات جديدة في مجال صناعة
الطيران.
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

ج���اء ذل���ك ل���دى مش���اركة س���موه أمس

األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب

ف���ي حفل افتت���اح مصن���ع ماكالرين في

الس���مو الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حمد

روثيره���ام بالمملك���ة المتح���دة بحض���ور

آل خليف���ة أهمي���ة تعزيز ق���درة مختلف

دوق كامبري���دج صاحب الس���مو الملكي

القطاع���ات الصناعي���ة في خل���ق الفرص

األمي���ر ولي���ام ،وصاحبة الس���مو الملكي

النوعية والم���ردود اإليجابي على النمو،

دوق���ة كامبري���دج ،وال���ذي يخت���ص

وإتاحة س���بل االبتكار وتوظيف اإلبداع

بصناعة التجويفات الداخلية لس���يارات

وتطوي���ع التقنيات المتطورة بما يس���هم

ماكالري���ن باس���تخدام تقني���ات ألي���اف

في تعزيز استدامتها وتنافسيتها.

الكربون.
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جاللة الملك يحضر معرض البحرين الدولي للطيران بقاعدة الصخير الجوية

مصممة للرجال
الذين يغامرون
إلى أبعد حدود المغامرة.

برادلي كوبر وساعته بيغ بايلوت نسخة
“األمير الصغير” .مرجع :5010 .إذا كانت لديك
الشجاعة ألن تجرد نفسك من كل ما هو غير ضروري
في الحياة وأن تستمع إلى حدسك الذي يدفعك إلى
المجهول ،فمكافأتك ستكون كبيرة جد اً .ستشعر
قبل كل شيء بالثقة والقوة وتبتعد عن الشكوك
والمخاوف .وقريب ًا قد تبدأ في تحقيق أحالمك بد ًال
من مجرد اتباعها .كانت ساعة “بيغ بايلوت” تعتبر

في األصل أداة قوية وسهلة القراءة لغزو الفضاء
وهي تشكل اليوم شهادة على كل شخص متحرر ال
ٍ
كتحد يحرص على تلبيته.
يرى الحدود كحاجز بل
زودت الساعة بعلبة  46ملم مع عقارب مضيئة
وتاج بيغ بايلوت الشهير وجهزت بحركة
أوتوماتيكية مزدوجة التعبئة  52110 .Cوطاقة
احتياطية لـ 7أيام لتبقى الرفيق الموثوق خالل
أي دبليو سي.مصممة للرجال.
مغامراتك.

مودا مول ،الطابق األرضي.
مركز البحرين التجاري العالمي ،المنامة.
مملكة البحرين17534444 ،1741177 ،
www.asiajewellers.com

بوتيكات أي دبليو سي :دبي | أبوظبي | المنامة | الكويت | بيروت | لندن | نيو يورك | باريس | زيوريخ
IWC.COM

لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بـ 800-IWC1868أو على clientrelations.meia@iwc.com
اتبعونا على:

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

بع���ث عاهل الب�ل�اد صاح���ب الجاللة

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

برقي���ة تهنئة إلى مل���ك بلجيكا جاللة
المل���ك فيليب؛ وذلك بمناس���بة ذكرى

عي���د المل���ك ،أعرب جاللت���ه فيها عن
أطي���ب تهاني���ه وتمنيات���ه ل���ه بموفور
الصحة والسعادة وطول العمر بهذه
المناسبة.
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جاللة الملك يحضر معرض البحرين الدولي للطيران 2018
بقاعدة الصخير الجوية

فرص واعدة النطالق شراكات جديدة في صناعة الطيران

ج�لال��ة ال��م��ل��ك ي��ش��ه��د ال���ع���روض ال��ج��وي��ة ال��م��ص��اح��ب��ة ل��ل��م��ع��رض ال���دول���ي ل��ل��ط��ي��ران

المنامة  -بنا

ً
معربا عن ش���كره لكافة
الطيارين المش���اركين،

تفض���ل عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،أم���س ،بزيارة معرض

الدول الش���قيقة والصديقة على مشاركتها في

البحرين الدولي للطيران  2018في نسخته الخامسة ،والمقام في قاعدة الصخير الجوية.
ولدى وصول جاللة الملك ،كان في االستقبال

ً
تكريما لكبار المسؤولين وضيوف البالد.

الممثل الشخصي لجاللة الملك ،رئيس اللجنة

كم���ا ش���ارك ف���ي الع���روض ع���دد م���ن طائرات

العليا المنظمة للمعرض س���مو الش���يخ عبدهللا

ال���دول العربي���ة والعالمي���ة حي���ث قدم���وا

ب���ن حمد آل خليف���ة ،والقائد الع���ام لقوة دفاع

عروض���ا امتازت بالكف���اءة والق���درة وحظيت

البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد

باستحسان الحضور.

آل خليف���ة ،وأعض���اء اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة

وأعرب جاللته عن شكره وتقديره لكل الجهود

وكبار الشخصيات.

الطيب���ة الت���ي بذل���ت ف���ي اإلع���داد والتنظي���م

بعده���ا تش���رف رؤس���اء الوف���ود الرس���مية من

لمع���رض البحرين الدول���ي للطي���ران ،ليحافظ

مدنيين وعسكريين ورؤساء وممثلي شركات

عل���ى مس���تواه المتمي���ز وتط���وره المتواص���ل

الطي���ران العالمي���ة المش���اركة ف���ي المع���رض

في نس���خته الخامس���ة عل���ى التوال���ي ليصبح

بالس�ل�ام عل���ى جالل���ة الملك ،حي���ث صافحهم

محط���ة مهمة عل���ى خارطة مع���ارض الطيران

جاللته وتبادل معهم األحاديث الودية.

الدولي���ة تجم���ع كبريات الش���ركات العاملة في

بع���د ذل���ك ش���اهد جاللت���ه الع���روض الجوي���ة

قطاع المالح���ة الجوية لتبادل الخبرات وعقد

المصاحب���ة للمع���رض ،حي���ث افتتح���ت ه���ذه

الصفقات واالستفادة من التجارب الدولية.

الع���روض الطائ���رات المقاتل���ة التابع���ة لس�ل�اح

ه���ذا المع���رض والت���ي تجس���د عم���ق العالقات
الوثيق���ة الت���ي تجم���ع بينه���ا وبي���ن مملك���ة
البحرين.
ون���وه جاللته بأهمية عقد مثل هذه الملتقيات
العالمي���ة الت���ي توف���ر ف���رص واع���دة النطالق
ش���راكات جديدة ف���ي مجال صناع���ة الطيران
باعتبارها منصات لتبادل الخبرات والمعلومات
ً
مش���يرا إلى
حول التقنيات المالحية الجديدة،
أن معرض البحرين الدولي للطيران أصبح من
األنش���طة االقتصادية والتجاري���ة المهمة التي
تسهم في تعزيز مسيرة االقتصاد الوطني.
كم���ا رح���ب جاللت���ه بضي���وف الب�ل�اد وكب���ار

وأك���د جاللت���ه أن المملك���ة تس���ير بخط���ى
ثابت���ة نح���و تحقي���ق المزي���د م���ن المنج���زات

خليفة ،وأعضاء اللجن���ة على عملهم الدؤوب،
ً
مق���درا الجه���ود الكبي���رة لقوة دف���اع البحرين،

تملكه���ا البحرين وتؤهلها لتنظيم واس���تضافة
ً
مؤكدا
المع���ارض العالمية الكبرى المتخصصة،

المس���ؤولين والمش���اركين من مختلف شركات

وسالح الجو الملكي البحريني ،وكافة الجهات

أن نجاح المعرض في استقطاب أكبر شركات

الطي���ران المدني���ة والعس���كرية العالمي���ة

وخ���ص جاللت���ه بالش���كر الممث���ل الش���خصي

المعني���ة ،وإس���هاماتهم الهامة ف���ي إنجاح هذا

الطيران العالمي���ة يعكس المكانة التي يحظى

والعارضي���ن وجمي���ع المهتمي���ن بالتكنولوجي���ا

والمكتس���بات التنموية بفضل س���واعد وجهود
ً
متمنيا جاللته للجميع دوام
أبنائها المخلصين،

الجو الملكي البحريني.

لجالل���ة المل���ك ،رئيس اللجن���ة العلي���ا المنظمة

الحدث العالمي.

بها موقع البحرين االس���تراتيجي في المنطقة

الحديث���ة وعل���وم الطي���ران ،وأب���دى إعجاب���ه

التوفي���ق وطي���ب اإلقام���ة عل���ى أرض مملك���ة

وأق���ام صاح���ب الجالل���ة المل���ك مأدب���ة غ���داء

للمع���رض س���مو الش���يخ عب���د هللا ب���ن حمد آل

وأشاد جاللته باإلمكانات البشرية والفنية التي

باعتباره مركز اقتصادي وتجاري رائد.

بالعروض الجوية التي عكس���ت قدرة وكفاءة

البحرين.

عيشوا أجواء التشويق في
معرض البحرين الدولي للطيران 2018
اشتر تذكرتك اآلن!
 17 - 14نوفمبر 2018

قاعدة الصخير الجوية
البالغين 10 :د.ب - .األطفال 5 :د.ب.

التذاكر متوفرة في مجموعة مختارة من فروع بتلكو
وعبر الموقع اإللكتروني:
bahraininternationalairshow.com

هذه التذاكر تسمح بالدخول لمنطقة الجمهور فقط
المنظمين

@bahraininternationalairshow

الراعي الرئيسي

@bahairshow
الناقل الرسمي

الرعاة الذهبيون

جاللة الملك
شاهد العروض
الجوية المصاحبة
للمعرض
التي افتتحتها
الطائرات المقاتلة
التابعة لسالح
الجو الملكي
البحريني
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سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقيان شكر الرئيس العراقي
المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو

الع���راق بره���م صال���ح ،ردا عل���ى برقي���ة

األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة وولي

الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليفة

س���موهما المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسا

العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول

برقيتي ش���كر جوابية من رئيس جمهورية

لجمهورية العراق.

» »وأعرب الرئيس العراقي في برقيتيه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي
العهد على مشاعر سموهما الصادقة النبيلة ،مؤكداً عمق العالقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ،متمنيا لسموهما موفور
الصحة والسعادة ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس
الوزراء يتلقى شكر
محمد بن زايد

@äbèæa @|zó„ @@b»ﬂ

المنامة  -بنا

ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻡ
´@Ú‡ñb»€a @ ÚƒœbÄ
@Úèﬂb©a @Òãˆaá€a
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تلق ��ى رئيس الوزراء صاحب الس ��مو
الملك ��ي األمي ��ر خليفة بن س ��لمان آل
خليفة ،برقية ش ��كر جوابية من ولي
عه ��د أبوظب ��ي نائ ��ب القائ ��د األعل ��ى
للق ��وات المس ��لحة بدول ��ة اإلم ��ارات
العربي ��ة المتح ��دة الش ��قيقة أخي ��ه
صاح ��ب الس ��مو الش ��يخ محم ��د ب ��ن
زاي ��د آل نهيان ،وذلك ردا على برقية
سموه المهنئة له بمناسبة نجاح دولة
اإلمارات في إط�ل�اق القمر الصناعي
“خليفة سات”.
أعرب س ��موه فيها عن خالص شكره
وتقدي ��ره لصاح ��ب الس ��مو الملك ��ي
رئي ��س ال ��وزراء على مش ��اعر س ��موه
األخوية النبيلة ،متمنيا لس ��موه دوام
الصح ��ة والس ��عادة ولمملكة البحرين
اطراد التقدم والتطور.

ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ :

اﻟﺴــﻘﻴﺔ )  (328ﺑﻮ ﻏــﺰال )(330-331
اﻟﺴــﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ) (329ﺑﻮﻋﺸــﻴﺮة )(332
اﻟﻤﺎ ﺣــﻮز ) (334اﻟﺰ ﻧــﺞ )(358-359-360

اﻟﺒــﻼد اﻟﻘﺪ ﻳــﻢ )(361-362-363-364

سمو رئيس
الوزراء يتلقى
شكر العثماني
المنامة  -بنا

تلق ��ى رئي ��س ال ��وزراء صاحب الس ��مو
الملك ��ي األمي ��ر خليف ��ة ب ��ن س ��لمان آل
خليفة برقية ش ��كر جوابي ��ة من رئيس
الحكوم ��ة بالمملك ��ة المغربية الش ��قيقة
س ��عد الدي ��ن العثمان ��يً ،
ردا على برقية
س ��موه المعزي ��ة ل ��ه في ضحاي ��ا حادث
خ ��روج أح ��د القط ��ارات ع ��ن مس ��اره
بالقرب من العاصمة الرباط ،أعرب فيها
عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس

Twitter binsaloom

Instgram binsaloom

39444447

ال ��وزراء عل ��ى مش ��اعر س ��موه األخوية
الصادق ��ة ،داعي ��ا هللا تعال ��ى أن يدي ��م
على سموه موفور الصحة والسعادة.
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البحرين تواكب تكنولوجيا العصر المتطورة
ج�لال��ة ال��م��ل��ك يشيد ب��ال��ن��ج��اح��ات ال��م��ت��واص��ل��ة ل��ل��م��ع��رض ال���دول���ي للطيران
المنامة  -بنا

اس���تقبل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجاللة
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة في
قاع���دة الصخي���ر الجوي���ة ،أم���س” مدي���ر
تطوي���ر األعم���ال بمجموع���ة (ب���ي .اي���ه
 .إي) سيس���تمز الدفاعي���ة البريطاني���ة
االن ج���اروود ،ورئي���س ش���ركة إيرب���اص
للطائ���رات التجاري���ة بأفريقي���ا والش���رق
األوس���ط فؤاد عطار ،والرئيس اإلقليمي
لش���ركة بوين���غ برن���ارد دان ،بمناس���بة
مش���اركتهم في مع���رض البحرين الدولي
للطيران  ،2018في نسخته الخامسة.
ورحب جاللة العاهل بالجميع ،وشكرهم
على مشاركة شركاتهم ومؤسساتهم في
ه���ذا المعرض العالمي لع���رض إبداعاتهم
واختراعاته���م المتقدم���ة ف���ي قط���اع
الصناع���ات والتقني���ات الجوي���ة المدني���ة
منها والدفاعية.
وأكد جاللت���ه أهمية مثل هذه الملتقيات

جاللة الملك مستقبال عددا من رؤساء الشركات المشاركين في معرض البحرين الدولي للطيران

العالمي���ة كمنص���ات متخصص���ة تع���رض
أحدث ما صلت إليه تكنولوجيا الطيران،
وذل���ك لم���ا تمثل���ه من ف���رص وخي���ارات
متنوع���ة أمام العارضي���ن والمهتمين في
ش���ؤون الطي���ران واإلط�ل�اع واكتس���اب
المعرف���ة وتب���ادل الخب���رات والمعلومات
في التقنيات الجديدة.

تطوير التعاون المشترك مع روسيا

ج�لال��ة ال��م��ل��ك ي��ش��ي��د ب���ال���دور ال��ف��اع��ل ل��م��وس��ك��و ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة

وأشاد جاللته بما حققه معرض البحرين
الدول���ي للطيران م���ن نجاحات متواصلة
منذ انطالقته والمشاركة الواسعة لكبرى
الش���ركات العالمي���ة المعني���ة بالطي���ران
بمختل���ف تخصصاته���ا ،وال���ذي يعك���س
اهتم���ام مملكة البحري���ن بقطاع الطيران
والمالح���ة الجوية واالس���تثمار ،ومواكبة
تكنولوجي���ا العص���ر المتط���ورة ،ويؤك���د
الس���معة الدولي���ة الرفيع���ة الت���ي تحظى
به���ا المملك���ة وكف���اءة أبنائه���ا وحرصه���م
المستمر على التفوق والتميز.
وتمن���ى جاللته لحضورهم ومش���اركتهم
كل النج���اح والتوفي���ق واالس���تفادة م���ن
اإلمكاني���ات الكبي���رة الت���ي يوفره���ا هذا
المعرض العالمي لتنفيذ وتطوير مختلف
المشاريع المشتركة.
» »أعرب ضيوف البالد عن شكرهم

وتقديرهم لجاللة الملك على حفاوة

االستقبال ،مشيدين بالجهود الكبيرة
التي بذلتها مملكة البحرين في

التنظيم واإلعداد لهذا المعرض

والنجاح الكبير الذى حققه باستقطاب

هذا العدد المتزايد من الشركات

المنامة  -بنا

اس���تقبل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة ف���ي قاعدة
الصخي���ر الجوي���ة أمس فيكت���ور زاك���وف المبعوث الخ���اص لرئيس روس���يا االتحادية
للتع���اون م���ع منت���دى ال���دول المصدرة للغ���از ،ورئي���س مجل���س ادارة ش���ركة غازبروم
الروس���ية ،ال���ذي يزور المملكة حاليا للمش���اركة ف���ي فعاليات مع���رض البحرين الدولي
للطيران  ،2018حيث نقل إلى جاللته تحيات وتقدير رئيس روسيا االتحادية الصديقة
فالديمير بوتين وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم ،فيما
كلفه الملك بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولش���عب روسيا الصديق تحقيق المزيد من
التطور واالزدهار.
وخ�ل�ال اللق���اء ،رح���ب جالل���ة المل���ك

المش���ترك مع روس���يا االتحادي���ة وتطويره

بالمبع���وث الروس���ي ،واس���تعرض مع���ه

على كافة المس���تويات ،بم���ا يلبي تطلعات

عالقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة
ً
مش���يدا جاللته
بي���ن البلدي���ن الصديقي���ن،

البلدين والشعبين الصديقين.
كما أعرب جاللة الملك عن تقديره لروسيا

بالمس���توى المتقدم الذي وصلت اليه هذه

االتحادية على هذه المش���اركة الفعالة في

العالقات عل���ى الصعد المختلفة ،وبخاصة

مع���رض البحري���ن الدولي للطي���ران والذي

االقتصادي���ة والتجاري���ة واالس���تثمارية
ً
مؤكدا تطلع مملكة
والثقافية والسياحية،

يعكس تميز العالقات البحرينية الروسية.
وأك���د جاللت���ه عل���ى ال���دور المه���م ال���ذي

البحرين لفتح آفاق أرحب للتعاون والعمل

يمثل���ه معرض البحري���ن الدول���ي للطيران

جاللة الملك مستقبال المبعوث الخاص لرئيس روسيا االتحادية

ف���ي اكتس���اب المعرف���ة وتب���ادل الخب���رات

وحرصه���ا عل���ى تعزي���ز األم���ن والس���لم

ً
مش���يدا بمع���رض البحري���ن
الصديقي���ن،

والمعلوم���ات والتقنيات الحديثة في عالم

العالميين.

الدول���ي للطي���ران وبم���ا وفرت���ه مملك���ة

الطيران والمالحة الجوية.

م���ن جانب���ه ،أع���رب المبعوث الروس���ي عن

البحرين من كافة االمكانيات والتسهيالت

كم���ا أش���اد جاللت���ه بال���دور الفاع���ل ال���ذي

ش���كره وتقدي���ره لصاح���ب الجالل���ة الملك
ً
دائما م���ن حرص
عل���ى م���ا يبدي���ه جاللت���ه

الكبيرة إلنجاحه ،وبالمشاركة الواسعة من
مختلف الدول وش���ركات الطيران العالمية

الرئي���س بوتي���ن عل���ى الس���احة الدولي���ة،

واهتم���ام عل���ى تطوي���ر عالق���ات البلدي���ن

الرائدة.

تضطل���ع ب���ه روس���يا االتحادي���ة بقي���ادة

العالمية ومختلف العارضين.

دعم الروابط العربية يسهم في التنمية
مرشحو تجمع الوحدة الوطنية
لإلنتخابات النيابية والبلدية
نوفمبر 2018م

جالل��ة الملك يش��يد بمواق��ف البرلمان العرب��ي المس��اندة للبحرين

المنامة  -بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي وإس���هاماته في الدفاع عن قضايا األمة العربية
في المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

حفظ الحقوق
وصون المكتسبات

المرشح النيابي
د.عبداهلل الذوادي

المرشح النيابي
د.محمد الحوسني

المرشح البلدي
محمد الظاعن

المرشح البلدي
م .محمد الرفاعي

جاللة الملك مستقبال رئيس البرلمان العربي

ج���اء ذلك لدى اس���تقبال جاللة الملك ف���ي قاعدة الصخير
الجوي���ة أم���س رئي���س البرلم���ان العربي مش���عل الس���لمي،
بمناس���بة زيارت���ه للمملك���ة للمش���اركة في المؤتم���ر الدولي
حول “دور المش���اركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة

يتطلب منا جميعا

ورح���ب جاللت���ه برئي���س البرلم���ان العرب���ي ،وبمش���اركته
ً
معربا ع���ن تقدي���ره واعتزازه
المثم���رة ف���ي ه���ذا المؤتم���ر،

وحدة الصف والتكاتف

التنموية :تجارب عملية ...وتطلعات مستقبلية”.

ً
ً
رئيسا وأعضاءً
دائما البرلمان العربي
بالمواقف التي يقفها

الداعم���ة والمس���اندة لمملك���ة البحري���ن ،مؤك���دا جاللته أن

32006662

nua.bh

والتآزر

هذه المواقف المشرفة هي محل التقدير واالعتزاز.

مسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الدور الريادي للمملكة.
وأع���رب جاللت���ه ع���ن تمنيات���ه لرئي���س وأعض���اء البرلمان
العربي بالتوفيق في جهودهم لدعم مسيرة العمل العربي
المشترك وتطوير مستويات التعاون البرلماني العربي في
شتى المجاالت.
وبدوره ،أعرب الس���لمي عن ش���كره وتقديره لجاللة الملك
عل���ى مواق���ف البحري���ن الداعمة للعم���ل العربي المش���ترك
ً
مش���يدا بالمس���يرة البرلماني���ة والتنموية
وتعزيز مس���يرته،

ون���وه العاه���ل بجهود البرلم���ان العربي في تعزي���ز التعاون

عجل���ة التنمي���ة والبن���اء والتق���دم ويعود بالخي���ر والمنفعة

والتنس���يق بي���ن البرلمان���ات العربي���ة وتب���ادل الزي���ارات

على شعوبها.

وقيادت���ه العديد من االنج���ازات والنجاحات من أجل خير

والخبرات لتطوير المس���يرة البرلمانية ف���ي الدول العربية

وأش���ار المل���ك إلى ما تمر ب���ه المنطقة العربي���ة من ظروف
ً
جميعا وح���دة الصف والتكاتف
دقيق���ة والت���ي تتطلب منا

وازدهار البحرين وتقدم ورخاء شعبها.
وج���دد دعم البرلمان العرب���ي وتضامنه مع مملكة البحرين

الصديق���ة بم���ا يخ���دم مصال���ح األم���ة العربي���ة وقضاياه���ا
ً
مؤكدا جاللته أهمية تعزيز عالقات التعاون ودعم
العادلة،

والت���آزر والعم���ل المش���ترك لمواجه���ة كاف���ة المخاط���ر

في كل اإلجراءات التي تتخذها حماية ألمنها واستقرارها

والتحديات.

وس�ل�امة مواطنيه���ا ،ورفض���ه للتدخ�ل�ات الخارجي���ة ف���ي

الروابط المش���تركة بين الدول العربية بما يس���هم في دفع

وتط���رق جاللة الملك خالل اللقاء إلى المس���يرة البرلمانية

شؤونها.

وم���د جس���ور التع���اون والتفاه���م م���ع برلمان���ات ال���دول

@nuabahrain

ما تمر به المنطقة

البحريني���ة الناجحة وم���ا حققته من انجازات ومكاس���ب،
ً
منوه���ا ب���دور الس���لطة التش���ريعية واس���هاماتها في خدمة

ف���ي المملك���ة والت���ي تحققت بفض���ل حكمة جالل���ة الملك

الخميس
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فتح مجاالت جديدة للتعاون مع سلطنة عمان
س���م���و رئ���ي���س ال����������وزراء ي��ت��س��ل��م دع������وة ل���ح���ض���ور ح���ف���ل االس��ت��ق��ب��ال

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير العماني
المنامة -بنا

اس���تقبل رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة
بقص���ر القضيبية أمس س���فير س���لطنة عمان ل���دى المملكة عب���دهللا المديلوي ،حيث
تشرف بتسليم سمو رئيس الوزراء الدعوة؛ لحضور حفل االستقبال بمناسبة العيد
الوطني الثامن واألربعين المجيد لسلطنة عمان الشقيقة.
وفي اللقاء ،أشاد صاحب السمو الملكي رئيس

الملك���ي رئي���س الوزراء بمظاه���ر النهضة التي

الوزراء بمس���ار عالقات األخوة والتعاون بين

تش���هدها س���لطنة عمان الش���قيقة وما وصلت

مملكة البحرين وش���قيقتها سلطنة عمان وبما

إليه من تقدم وازدهار بقيادة صاحب الجاللة

تش���هده من تطور ونماء في ش���تى المجاالت،

الس���لطان قاب���وس ب���ن س���عيد س���لطان عمان،

بفض���ل تطلع البلدي���ن لالرتقاء به���ا نحو آفاق

مؤك���دا س���موه ح���رص مملك���ة البحري���ن على

متقدم���ة تلبي طموح���ات ومصالح الش���عبين

تقوي���ة أواص���ر التع���اون الثنائي بي���ن البلدين

الش���قيقين وترسخ ما يجمع بينهما من روابط

الش���قيقين وفت���ح مج���االت جدي���دة تخ���دم

تاريخي���ة مش���تركة .ون���وه صاح���ب الس���مو

توجهات البلدين وسعيهما المشترك.

» »أشاد سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى المملكة بما يبديه صاحب السمو

الملكي رئيس الوزراء من اهتمام دائم بتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

الشقيقين ،منوها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العالقات العمانية
-البحرينية ،وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور.

تعزيز قدرة القطاعات الصناعية في النمو

س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ي���ش���ارك ف���ي اف��ت��ت��اح م��ص��ن��ع م��اك�لاري��ن ب��ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة

سمو ولي العهد يشارك إلى جانب دوق كامبردج في افتتاح مصنع ماكالرين في روثيرهام بالمملكة المتحدة
المنامة  -بنا

أك���د ول���ي العه���د نائ���ب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة أهمية
تعزيز قدرة مختلف القطاعات الصناعية في خلق الفرص النوعية والمردود اإليجابي على النمو ،وإتاحة سبل االبتكار وتوظيف اإلبداع
وتطويع التقنيات المتطورة بما يس���هم في تعزيز اس���تدامتها وتنافس���يتها ،مش���يرا س���موه في هذا الصدد إلى ما يحوز عليه قطاع صناعة
السيارات من تفوق وقوة وانتشار في األسواق العالمية؛ كونها إحدى أهم روافد استقطاب رؤوس األموال واالستثمارات.
ج���اء ذل���ك ل���دى مش���اركة س���موه أمس في

بالمملك���ة المتحدة بحض���ور دوق كامبريدج

وصاحب���ة الس���مو الملكي دوق���ة كامبريدج،

حفل افتتاح مصنع ماكالرين في روثيرهام

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر ولي���ام،

وال���ذي يخت���ص بصناع���ة التجويف���ات

الداخلي���ة لس���يارات ماكالري���ن باس���تخدام

مؤك���دا في ه���ذا الصدد إلى إس���هام المصنع

المتصل���ة بتاري���خ ممت���د م���ن التع���اون

تقنيات ألياف الكربون.

ودوره في تطوير سيارات الفورموال .1

والتنسيق المشترك على جميع الصعد.

وأشار سمو ولي العهد إلى ما يشكله افتتاح

وأعرب س���موه عن س���عادته بالمش���اركة في

وقد قام صاحب الس���مو الملك���ي ولي العهد

هذا المصنع من إضافة مهمة على المستوى

ه���ذا االفتت���اح إل���ى جان���ب صاحب الس���مو

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

العالمي خصوصا في تقنية استخدام ألياف

الملك���ي األمي���ر ولي���ام دوق كامبري���دج

مجل���س ال���وزراء ،ودوق كامبري���دج بجولة

الكرب���ون ،وأح���دث االبت���كارات واألبح���اث

وقرينته ،مش���يدا س���موه بالعالق���ات القائمة

اطل���ع خاللها عل���ى خط التصني���ع والمرافق

لتحس���ين عمليات وأداء سيارات ماكالرين،

بي���ن مملك���ة البحري���ن والمملك���ة المتح���دة

الرئيسة في المصنع.
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سمو قرينة جاللة الملك ترعى المؤتمر الدولي عن دور المشاركة السياسية
للمرأة في تحقيق العدالة التنموية

كفاءة البحرينية تؤهلها للقيادة في كل المجاالت

المملك��ة انتقل��ت م��ن تمكي��ن الم��رأة إل��ى مرحل��ة مس��اهمتها ف��ي تق��دم مجتمعها

المنامة  -بنا

أكدت قرينة عاهل البالد رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة
بنت إبراهيم آل خليفة أن مملكة البحرين تش���هد مش���اركة متنامية للمرأة في كل مواقع العمل
وتسجل أرقامً ا مرتفعة في المناصب القيادية التنفيذية وهو ما ينسجم مع خبرتها العريقة في
تنمية مجتمعها والنهوض بتنميته.
وقال���ت س���موها إن كف���اءة الم���رأة البحريني���ة

تش���كيل الهوية البحريني���ة المعروفة بتقديرها

تؤهله���ا للقي���ادة ف���ي كاف���ة المج���االت الوطنية

للعل���م والمعرف���ة ،واحترامه���ا لقي���م العم���ل،

وم���ن بينها مجال العمل السياس���ي ،فقد أثبتت

وانفتاحها وقبولها للتنوع والتعددية ،والتزامها

من خ�ل�ال مش���اركتها الفاعلة بأنها ق���ادرة على

بالمبادئ والقيم اإلنسانية لعالم حر وآمن”.

احت���راف العم���ل بمهني���ة واقتدار ،مش���يرة إلى

عل���ى صعي���د آخ���ر ،اعتب���رت س���موها أن���ه على

أن���ه م���ن بين م���ا يؤك���د ذل���ك ،اإلقب���ال المتزايد

الرغ���م م���ن الجه���ود الكبي���رة الت���ي تب���ذل على

للمرأة البحرينية على المشاركة في االنتخابات

المس���توى الدول���ي لرف���ع مس���تويات مش���اركة

التش���ريعية والبلدي���ة الت���ي س���تعلن نتائجه���ا

المرأة في الحياة السياسية على مدى السنوات

األولي���ة بع���د أي���ام مع���دودة ،وبم���ا ينس���جم مع

الماضي���ة ،إال أن األرق���ام واإلحصائيات المعبرة

مرور أكثر من س���تة عش���ر عاما منذ اس���تكمالها

عن مش���اركة المرأة وتمثيله���ا لمجتمعها تمثيالً

لحقوقها السياسية ،التي بدأت بعض مظاهرها
ف���ي بداي���ة الثالثينات من الق���رن الماضي حين

مناس��� ًبا ف���ي المناص���ب والمواقع السياس���ية ما

زال���ت غير متس���قة م���ع حجم تل���ك الجهود ،وال

منحت حق التصويت في االنتخابات البلدية.

م���ع م���ا تحقق���ه الم���رأة عل���ى الصعي���د التنموي

ج���اء ذلك ،خ�ل�ال كلم���ة لألميرة س���بيكة إيذا ًنا

خصوصا إذا أخذنا في االعتبار حجم
ً
المحل���ي،

بإط�ل�اق أعم���ال المؤتم���ر الدول���ي ح���ول “دور

ما يتم اس���تثماره لرفع قدرات وكفاءات المرأة

المشاركة السياس���ية للمرأة في تحقيق العدالة

كجزء ال يتجزأ من المكون البش���ري كقوة عمل

التنموية :تجارب عملية ..وتطلعات مستقبلية”

منطقيا عن ذلك
ال غن���ى عنها إن أردنا م���ردو ًدا
ًّ

ال���ذي ينظم���ه المجل���س األعل���ى للم���رأة تح���ت

االستثمار.

رعاية س���موها يوم���ي  15 14-نوفمب���ر الجاري

وقالت صاحبة الس���مو الملك���ي إن هذا “يجعلنا
نتوق���ف قلي�ل�اً لتقيي���م جهودن���ا المش���تركة،

جمع رفيع من القادة والبرلمانيين والمسؤولين

وللبحث عن فرص تحس���ين جديدة للبناء على

والخب���راء واألكاديميي���ن م���ن داخ���ل البحري���ن

ما تم إنجازه ،واس���محوا لي بهذه المناس���بة أن

وأضافت صاحبة الس���مو الملك���ي “لعلي ال زلت

أتطل���ع إل���ى أن يك���ون هذا المؤتم���ر خير فرصة

أتذكر باعت���زاز كبير تلك الح���وارات واللقاءات

لإلجابة عليها”.

في مرك���ز المؤتمرات بفندق الخليج بمش���اركة

وخارجها.

أط���رح ع���د ًدا م���ن التس���اؤالت والخواط���ر التي

م���دى نجح���ت التنش���ئة األس���رية ،والمناه���ج

س���واء ،في تبني تلك القضايا ضمن مس���اعيهم

التعليمية ،وبرامج مؤسس���ات المجتمع المدني

في تمثيل ناخبيهم؟” ،و”لماذا يتم التركيز على

والجمعي���ات واألح���زاب السياس���ية ،والرس���ائل

ش���كل واحد من أش���كال المش���اركة السياس���ية

اإلعالمي���ة ومناب���ر الفك���ر وال���رأي ،ف���ي تطوي���ر

عند الحديث عن مساهمة المرأة ،وهو وصولها

القناع���ات المجتمعية وبناء الثقافة السياس���ية

لموقع سياس���ي ،وإهمال غيرها من المساهمات

المس���اندة لمش���اركة الم���رأة بص���ورة طبيعي���ة

كتدرجه���ا ف���ي المناصب القيادي���ة في مجاالت

وسلسة في مواقع صنع القرار”.

العم���ل األخ���رى ،أو حت���ى ممارس���تها لحقه���ا

وتابع���ت رئيس���ة المجلس األعلى للم���رأة “لماذا

السياسي كناخبة؟”.

تحولت التدابي���ر المؤقتة التي اتخذتها العديد

وأكدت صاحبة السمو الملكي أنه لدى المجلس

من الدول كوسيلة لحصول المرأة على التمثيل

األعلى للمرأة جهو ًدا متواصلة في مجال رس���م

انتق���ال البحري���ن م���ن مرحلة اتس���مت بالتركيز
عل���ى تمكي���ن الم���رأة ،ورعايته���ا ،وتأهيله���ا إلى

ودولي���ا ،ووض���ع الق���راءات
محلي���ا
تنافس���يتها
ًّ
ًّ

المس���تقبلية المتوقع���ة لتطوير سياس���ات تقدم

مرحل���ة تك���ون المرأة فيه���ا من يس���اهم ويبادر

المرأة.

بتمكي���ن ذاته���ا ،وصناعة قراراته���ا ،لنصل اليوم

وأعربت سموها عن أملها من خالل تفعيل هذا

إل���ى مرحلة أكثر تقدما تس���اهم في���ه المرأة في

النظام أن تكون مملكة البحرين من بين الدول

تمكين مجتمعها وتقدمه.

الت���ي تمكن���ت م���ن تضمي���ن احتياج���ات المرأة

وأعرب���ت س���موها ع���ن فخره���ا بش���أن تمك���ن

في المس���ار التنموي العام ،وأن تتحول مس���ألة

المجل���س وخ�ل�ال أق���ل م���ن  10أع���وام ،م���ن

متابع���ة تق���دم الم���رأة إلى مس���ؤولية مش���تركة

االنته���اء م���ن وضع نم���وذج وطن���ي يعمل على

وقائم���ة عل���ى نظ���ام مؤسس���ي يرتب���ط أدائ���ه

حوكم���ة تطبيق���ات إدم���اج احتياج���ات الم���رأة

بمؤش���رات ترصد الفج���وات وحلول تعمل على

ف���ي التنمي���ة وتحقي���ق التوازن بين الجنس���ين،

س���د الخلل ،مؤكدة حرصها من خالل التش���اور

تتش���ارك في تفعيله كافة س���لطات ومؤسسات

والتواص���ل المس���تمر م���ع المنظم���ات األممي���ة

الدولة ،الرسمية والخاصة واألهلية.

واآللي���ات المماثل���ة ف���ي ال���دول الصديق���ة على

وقال���ت “تحضيرًا لذلك قمنا ب���إدارة فريق عمل

التروي���ج لمخرجات هذه التجرب���ة بعد تفعيلها

وطني تم تش���كيله بأمر ملكي بمتابعة الخطط

بوق���ت كاف ،عل���ى غ���رار تجربة تطوي���ر جائزة

الكفيل���ة باس���تكمال السياس���ات والتش���ريعات

وطني���ة ته���دف إلى تش���جيع مؤسس���ات العمل

المراعي���ة لتكاف���ؤ الف���رص بي���ن الجنس���ين

عل���ى تمكي���ن الم���رأة واالحتف���اء بالممارس���ات

واحتياج���ات المرأة ،وتضمي���ن الخطة الوطنية

اإليجابية ونشرها.

لتق���دم الم���رأة البحريني���ة ف���ي برنام���ج العم���ل

كما أعربت صاحبة الس���مو الملكي عن سعادتها

الحكوم���ي ،وتهيئ���ة البني���ة التحتية م���ن آليات

بالصدى الطيب لهذه التجربة التي تبنتها هيئة

وأدوات عملي���ة لمتابع���ة تطبيق���ات تكاف���ؤ

األم���م المتح���دة للمرأة مش���كورة ،حي���ث عملنا

الفرص ،وإعداد وتفعيل الموازنات المستجيبة

معً ���ا بش���كل وثي���ق ،وبمش���اركة قيم���ة ألعضاء

الحتياجات المرأة لقياس عدالة اإلنفاق ،وغلق

لجن���ة تحكي���م الجائزة عل���ى تحدي���د معاييرها

الفجوات ،وبناء وإدارة المعرفة لضمان سالسة

بدقة وموضوعية ،وبما يتيح للمش���اركين فيها

التنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم”.

فرص���ة الترويج والتعريف بم���ا يقومون به من

وبين���ت قرين���ة عاه���ل الب�ل�اد أن ه���ذا النظ���ام

جه���ود لدع���م تق���دم الم���رأة ويع���زز م���ن دورها

المتكامل س���يعمل على قي���اس تقدم المرأة في

ف���ي النه���وض بمجتمعه���ا ،ولنتمك���ن بدورنا من

االقتص���اد الوطن���ي على المس���توى المؤسس���ي

االحتفاء بتلك المبادرات المتميزة.

والخدم���ي ،موضح���ة س���موها أن م���ن أه���م

وتقدمت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة

منهجيات���ه وآليات���ه التقيي���م الذات���ي م���ن قب���ل

بنت إبراهيم آل خليفة في نهاية كلمتها بالشكر

المؤسسات لقياس أدائها في تطبيق السياسات

للمش���اركين ف���ي المؤتم���ر ،وتمني���ات س���موها

وبرام���ج الت���وازن بين الجنس���ين ،ويعرض بكل

لمداوالت���ه كل التوفي���ق لوض���ع حل���ول مبتكرة

ش���فافية ف���ي تقري���ر وطن���ي تتبن���اه حكوم���ة

وفاعل���ة للمض���ي قدم���ا بجهودنا المش���تركة من
أج���ل مش���اركة أرح���ب للم���رأة ،وبما يتس���ق مع
مكانته���ا الرفيع���ة ودوره���ا المؤثر ف���ي تحقيق
االستقرار والرخاء في دول العالم أجمع.

الكثي���رة الت���ي جمعتن���ا بنس���اء البحري���ن ف���ي

وتس���اءلت س���موها ف���ي ه���ذا الس���ياق “هل من

المناس���ب عل���ى الصعيد السياس���ي إل���ى تدابير

السياس���ة العامة ،واس���تكمال األطر التشريعية،

مختل���ف مناطقها تحضي���رًا النتخاب���ات ،2002

طريق���ة مثلى للتغلب على تح���دي ردم الفجوة

دائمة؟ ..أليس في ذلك مصادرة لخيار الناخب

ومتابع���ة تنفي���ذ الخط���ط النوعية الت���ي تهدف

وم���ا حملن من أمل ،وتطلع ،وحماس���ة تحضيرًا

بي���ن النص���وص الدس���تورية والقانوني���ة الت���ي

وإخ�ل�ال بقاعدة إتاحة الفرص المتس���اوية في

إلى تحقيق التوازن بين الجنسين على الصعيد

لمرحل���ة عم���ل جدي���دة تم���ارس فيه���ا حقوقه���ا

رسخت حقوق المرأة السياسية ،وبين الثقافات

كمواط���ن كام���ل األهلي���ة وجدير بالش���راكة في

المش���اركة السياس���ية؟” ،و”ه���ل وص���ول المرأة

الوطني ،مش���ددة س���موها على أنه كان لإلرادة

واألعراف لممارسة تلك الحقوق بشكل واقعي،
وصوالً لعدالة التمتع بالفرص واإلس���هام المؤثر

للمجالس التمثيلية مرتبط فقط بخدمة قضايا

السياسية دور كبير في تبني مؤسسات الدولة

البحري���ن ،وإنش���اء مرص���د ش���امل لمؤش���رات

نس���ائيا مبك���رًا نفخر ب���ه ،ونؤكد مس���اهمته في
ًّ

ف���ي اس���تدامة التنمي���ة والتنافس���ية؟ و”إلى أي

المرأة واألسرة أم قضايا المجتمع ككل؟ وكيف

لبرنام���ج عم���ل المجلس ال���ذي وض���ع توجهات

وبيان���ات الت���وازن بي���ن الجنس���ين ،يعم���ل على

نضم���ن الت���وازن ل���دى المرأة والرج���ل ،على حد

خطة وطنية ش���املة ،اس���تطاعت أن تسهم في

رص���د وتحلي���ل موقع الم���رأة وقي���اس معدالت

التنمية الوطنية ،التي شهدت مسيرتها حضورًا

األنصاري :المؤتمر يتزامن مع االنتخابات واالحتفاء بيوم المرأة
أك���دت األمين العام للمجل���س األعلى للمرأة هالة

البلدي”.

وآلي���ات تضم���ن إدم���اج وقي���اس التق���دم المحرز

وتس���اءلت األنص���اري في كلمتها “م���ا الذي حدث

للسياس���ات الداعم���ة للمش���اركة السياس���ية

األنص���اري في كلمة ترحيبية في افتتاح المؤتمر

وقال���ت األنص���اري إن المش���اركين ف���ي المؤتم���ر

إلدم���اج فعل���ي الحتياج���ات الم���رأة ف���ي التنمية،

من���ذ ذلك الحين؟ س���ؤال نأمل أن يتمكن المؤتمر

للم���رأة ،وأثره���ا عل���ى التنمي���ة المس���تدامة،

عل���ى أهميت���ه م���ن حي���ث موضوع���ه وتوقيت���ه

العالم���ي الراب���ع للم���رأة ف���ي بكي���ن ،قب���ل  23عامً ا

وأن يكون لمؤسس���ات المجتمع المدني دور مؤثر

م���ن اإلجاب���ة علي���ه ،وأن يق���دم رؤي���ة متج���ددة

وص���وال لمنهجي���ات عمل أكث���ر فعالية ودقة

بالنسبة مملكة البحرين ،الرتباط ذلك بمناسبتين

أجمع���وا عل���ى ض���رورة تس���ريع الجه���ود تج���اه

ف���ي دعم السياس���ات والمب���ادرات ،وإيجاد البيئة

تنطل���ق م���ن مراجع���ة وتقيي���م حضور ومش���اركة

لقي���اس األث���ر المتحق���ق من مش���اركتها ،من

وطنيتي���ن ،هم���ا انعق���اد االنتخاب���ات ،ومناس���بة

مش���اركة الم���رأة ف���ي عملي���ة صنع الق���رار ،وتولي

الثقافي���ة واالجتماعي���ة المس���اندة لتطوي���ر واقع

المرأة في مواقع الس���لطة وصنع القرار من خالل

أج���ل مجتمع���ات عادل���ة ومس���تقرة ،تك���ون

ي���وم الم���رأة البحريني���ة ،التي تحتفي ه���ذا العام

المناصب السياسية ،من حيث التزام البلدان في

مش���اركة المرأة ،وبش���كل قائم عل���ى عدالة إتاحة

مناقش���ة ما تم تجاوزه من عقبات ،وما تبقى من

الم���رأة فيها رأس مال بش���ري وثروة وطنية

بمساهمات المرأة في “المجال التشريعي والعمل

جميع أنح���اء العالم بوضع ما يلزم من سياس���ات

الفرص.

تحديات ،والتش���اور حول التوجهات المستقبلية

ال غنى عنها”.

آليات للحضور في هياكل صنع القرار

دعم البرلمان العربي
أكد رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الش���ورى الس���عودي
مش���عل الس���ليمي أن ف���وز البحري���ن بعضوي���ة مجل���س حقوق
اإلنس���ان يؤكد مرة أخرى احترام المجتمع الدولي لما تش���هده
البحرين من تطور في مجال حقوق اإلنسان ،وفي القلب منها
حقوق المرأة ،مؤكدا دعم البرلمان العربي لكل المبادرات التي
تطلقه���ا مملك���ة البحري���ن به���ذا الخصوص ،وأش���ار إل���ى أهمية
مؤتم���ر المش���اركة السياس���ية للمرأة كفرصة لتقيي���م ومراجعة
مكتس���بات المرأة البحرينية والخليجية والوقوف على التقدم
المح���رز ف���ي قضاي���ا المرأة ،والبح���ث عن حلول وطني���ة غير تقليدي���ة لتقدم المرأة ورفع نس���ب
مشاركتها في جميع المجال.

ريادة البحرين في تحقيق التوازن
أكدت رئيس���ة المجل���س الوطني االتحادي ف���ي دولة اإلمارات
أمل القبيس���ي ،أن المؤتم���ر هو تأكيد للجه���ود الحثيثة لجاللة
المل���ك ف���ي تمكي���ن الم���رأة البحريني���ة ،وتبوء البحري���ن مراكز
الري���ادة العالمي���ة في التوازن بين الجنس���ين ،واحت���رام المرأة
وتنمي���ة قدراته���ا ،ورف���ع مكانته���ا ف���ي التمكي���ن السياس���ي
واالقتص���ادي واالجتماع���ي والثقاف���ي بالمملك���ة .كم���ا أعرب���ت
القبيسي عن خالص الشكر والتقدير واالمتنان للمجلس األعلى
للمرأة وعلى رأسه صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بينت
إبراهيم آل خليفة لما حققته من إنجازات عالمية تفخر بها المرأة البحرينية والعربية ،مثمنة دور
سموها الرائد والرائع في العمل السياسي واالجتماعي واإلنساني وتمكين المرأة إقليميا ودوليا.

تقدم سريع للبحرينيات

قال���ت وكيل���ة األمي���ن الع���ام لألم���م المتح���دة والمدي���رة التنفيذي���ة لهيئة األم���م المتح���دة للمرأة

وش���هدت

فومزيلي نكوكا في كلمة مسجلة للمؤتمر “نحن في عصر ترتفع فيه نسبة الخريجات الجامعيات

المؤتم���ر جلس���ة تفاعلي���ة م���ع

م���ن الفتي���ات ،والبحري���ن في مقدمة ال���دول التي تتفوق فبها نس���بة الخريج���ات الجامعيات من

نيوزيلن���دا

رئيس���ة

أعم���ال
وزراء

افتت���اح

قياس���يا مرتفعً ا من النس���اء اللواتي دخلن
الفتيات ،كما رأينا مؤخرًا في الواليات المتحدة عد ًدا
ًّ
عال���م السياس���ة ،وفي مناطق مختلفة م���ن العالم ً
أيضا ،وهذا يعني أنه لدين���ا الكثير من القدرات

خالله���ا ع���ن التحدي���ات الت���ي

والمواه���ب المؤهل���ة للعم���ل في القط���اع الحكوم���ي والخاص والجه���ات األكاديمي���ة وغيرها من

واجهتها لدخول برلمان بالدها

المؤسس���ات التي تقود مجتمعاتنا ،ويؤشر على أن النساء مستعدات للمساهمة بفاعلية أكبر في

وبقائه���ا عضوة في���ه لمدة 27

قيادة مجتمعاتهن”.

عامً ���ا أصبح���ت بعده���ا زعيمة

وتس���اءلت نكوكا خالل المؤتمر عن كيفية التأكد من أن أعداد النس���اء اللواتي يدخلن عالم

للمعارضة ثم رئيس���ة للوزراء،

السياسة يضمن الوصول إلى مناصبها الرفيعة” ،مؤكدة الحاجة إلى وجود آليات للتأكد من

كما تحدثت ع���ن تجربتها في

أن الرجال والنساء موجودون دائمً ا في جميع هياكل صنع القرار ،معربة عن ثقتها بأن هذا

الترش���ح لمنصب األمين العام

المؤتمر س���يخرج بأف���كار وتوصيات حول كيفية معالجة قضايا قيادة النس���اء للتطوير في

لألمم المتحدة.

كل مكان في العالم.

وقال���ت كالرك إنه���ا ت���زور

السابقة هيلين كالرك تحدثت

البحرين للمرة الخامس���ة ،وترصد عن كثب التقدم السريع الذي تحرزه النساء
البحريني���ات ف���ي مختلف المجاالت ،وقالت “ما تحقق في نيوزلندا وغيره من
الدول األوربية بالنسبة للمرأة لم يأت بين ليلة وضحاها ،وجيلي ناضل كثيرًا
من أجل المكتسبات التي تحققت اآلن”.
وأعرب���ت ع���ن إيمانها بأنه كي تتولى المرأة أية عمل أو منصب يجب أن تكون
أفضل شخص للقيام بذلك ،وليس ألنها امرأة ،وأبدت تحفظها على ما يسمى
ب���ـ “الكوت���ا” ،وأش���ارت إل���ى أن القي���ادة تتطلب ق���وة وصرامة ،والن���اس تعتقد
أن الم���رأة القوي���ة هي امرأة خارجة ع���ن المألوف ،وهذا اعتق���اد غير صحيح،
وتحدث���ت ً
أيض���ا ع���ن أن الم���رأة يمك���ن أن تك���ون سياس���ية المعة وربة أس���رة
ناجحة في ذات الوقت.
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سمو قرينة جاللة الملك تحضر جلسة المرأة في مجال القرار والتنافسية الوطنية

البحرين ليست بحاجة لـ “الكوتا” واألسباب عديدة
المؤتم��ر الدول��ي ين��وه ب��اإلرادة السياس��ية لجالل��ة المل��ك وإيمان��ه بدع��م الم��رأة

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

أكد متحدثون بأعمال المؤتمر الدولي في “دور المش���اركة
السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية” أن البحرين
ليس���ت بحاجة إل���ى اتخاذ تدابي���ر خاصة “كوت���ا”؛ لضمان
تمثيل النس���اء البحريني���ات في المناص���ب العليا وهياكل
صنع القرار ،وذلك بسبب وجود اإلرادة السياسية لصاحب
الجالل���ة الملك وإيمانه بض���رورة دعم الم���رأة ،إضافة إلى
برامج وخطط ومبادرات دعم المرأة البحرينية من جانب
المجلس األعلى للمرأة برئاس���ة قرينة عاهل البالد صاحبة
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،وما
يتمي���ز ب���ه المجتم���ع البحريني م���ن تقدم وتحض���ر وقدرة
على استيعاب كافة أطرافه في البناء التنموي.
واس���تعرض المتحدث���ون خ�ل�ال جلس���ة العم���ل األول���ى،
بحض���ور صاحبة الس���مو الملكي رئيس���ة المجل���س األعلى
للم���رأة تح���ت عن���وان “الم���رأة ف���ي مج���ال صن���ع الق���رار
والتنافس���ية الوطني���ة” ،تجارب مختلفة ح���ول العالم في
مج���ال تمكي���ن المرأة ورفع نس���ب مش���اركتها ف���ي الحياة
العامة والسياس���ية” ،وأدارت الجلسة الحوارية جيرالدين
بي���رن ناس���ون الممثلة الدائم���ة أليرلندا والرئيس���ة الحالية
للجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحدة.

جلسة العمل األولى من المؤتمر

تفعيل المساواة

شرعية وفاعلية

التجربة الجزائرية

التمكين االقتصادي

أك���دت مستش���ار قرينة عاه���ل البالد لول���وة العوضي أن

تحدث���ت نائ���ب رئي���س مجل���س األم���ة ف���ي

دس���تور مملك���ة البحري���ن يضمن المس���اواة بي���ن الرجل

الجمهوري���ة الجزائري���ة ن���وارة جعف���ر ع���ن

والم���رأة ،الفتة إلى وجود عمل دائم من جانب المجلس

وج���ود فجوة كبي���رة بي���ن الرجال والنس���اء

األعلى للمرأة والس���لطة التش���ريعية؛ لضمان تفعيل تلك

في التمكين السياس���ي ،واستعرضت تجربة

المس���اواة والتأك���د م���ن ممارس���تها كحقيق���ة على أرض

الجزائر في مجال التمكين السياس���ي للمرأة

الواق���ع .ونبه���ت إلى ض���رورة ع���دم النظر إل���ى المنطقة

من���ذ دس���تور  2008واعتم���اد نظ���ام الكوت���ا

ف���ي مجال جهود تمكين المرأة م���ن وجهة نظر واحدة،

الذي ين���ص على حضور الم���رأة في الجهات

وقال���ت إن دول الخلي���ج العرب���ي تمكن���ت بم���ا لديها من

والمؤسس���ات بنس���بة بين  30إلى  50بالمئة،

ثروة واستقرار من تحقيق معدالت تنمية عالية بما في

إضاف���ة إل���ى تعديل قانون األحزاب الذي ينص أيض���ا على ضرورة أن تكون

ذلك توفير تعليم ورعاية كبيرة للمرأة.
أش���اد األمي���ن الع���ام لالتح���اد البرلمان���ي الدول���ي مارتن
تش���ونغونغ بتق���دم البحري���ن ف���ي مج���ال دع���م الم���رأة
واإلنج���ازات الكبيرة التي تحققها ،ولفت إلى أن حضور
مؤتمر “المشاركة السياسية للمرأة” من جانب عدد كبير

ضمن الهياكل القيادية للحزب نسبة محددة من النساء ،ويتم رفض طلبات

وأعرب���ت العوض���ي عن رفضها لتطبي���ق “الكوتا” عموما،

تأس���يس األح���زاب الت���ي ال تحقق تلك النس���بة ،كما تحدثت ع���ن إصالحات

وقال���ت إن تج���ارب ال���دول ف���ي تطبي���ق الكوتا ليس���ت

قانون األسرة ،وإيجاد مراكز بحوث الخاصة بالمرأة.

ناجح���ة ،فم���ا أن تم االس���تغناء عن الكوتا عادت نس���ب
تمثيل المرأة لحدودها الدنيا.

إستراتيجية وطنية

م���ن الرج���ال ي���دل على وع���ي ودع���م الرج���ل البحريني
للمرأة.

أنطوني���و دي أغوي���ار باتريوت���ا ،س���فير البرازي���ل لدى

وأش���ار إلى أن وجود المرأة في البرلمان الدولي يضفي

فيم���ا اس���تعرضت رئيس���ة المجل���س القوم���ي

الجمهوري���ة اإليطالي���ة ووزي���ر العالق���ات الخارجي���ة

ش���رعية وفاعلية أكبر على صنع القرار ،والنس���اء تجعل

للمرأة في مصر مايا مرسي حضور المرأة في

للبرازي���ل س���ابقا ،أك���د أن التمكين االقتص���ادي للمرأة

األعم���ال أكثر فعالية مقارنة بما يقدمه الرجال وحدهم،

البرلم���ان والمجالس البلدي���ة ،وقالت إنه جرى

كمدخل لتعزيز استقالليتها في اتخاذ القرار واختيار

وقال إن االتحاد البرلماني الدولي يرصد حضور النساء

تعيين عدد من النس���اء ف���ي منصب المحافظ

المسارات المهنية والوظيفية التي ترغب بها.

البرلمانيات وإنجازاتهن حول العالم ،حيث يبلغ وسطي

لتعوي���د المجتم���ع المحل���ي على رؤي���ة المرأة

وأش���ار أيضا إلى أهمية وضع السياسات واألطر التي

نس���بتهن  ،% 24معتب���را أن هذا أم���ر غير كافي ،ووتيرة

عل���ى رأس القي���ادات ،كما أش���ارت إلى إطالق

تس���مح للمرأة تحقيق التوازن بي���ن واجباتها كزوجة

التق���دم بطيئ���ة جدا ،وقال “إذا تابعن���ا على هذه الوتيرة

حم�ل�ات توعي���ة لتغيير فك���ر المجتمع ليصبح

وأم وبي���ن مهنتها ،الفتا إلى أن هذا األمر ليس س���هال

س���نحتاج  50عاما حتى نصل إلى التس���اوي بالعدد بين

داعما للمرأة ،وتحدثت أيضا عن امتالك مصر

في كل أنحاء العالم ،وداعيا إلى قياس دقيق للتقدم

الرجال والنساء في التمثيل البرلماني”.

إلس���تراتيجية وطني���ة لتمكي���ن المرأة إح���دى محاورها األساس���ية هو وصول

الذي تحرزه المرأة في هذا المجال.

االنتخابات تثبت حظوظ المرأة
سيدعلي المحافظة

الشرقاوي :البحرين رائدة في دعم المرأة

المرأة لمواقع صنع القرار ،ووضع مرصد؛ لمتابعة السياسيات الداعمة للمرأة.

الزياني :العمل السياسي ليس مشروع تقاعد
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

رأت عض���و المجلس األعلى للمرأة وداد الموس���وي أن االنتخابات التش���ريعية

رأى المنس���ق األم���م المتحدة والممثل المقيم لبرنام���ج األمم المتحدة اإلنمائي

المقبلة ستثبت أن للمرأة حظا وافرا من المشاركة السياسية.

ل���دى مملك���ة البحري���ن أمي���ن الش���رقاوي أن مملك���ة البحرين اتخ���ذت خطوات

وأشارت الموسوي إلى أن أهمية انعقاد

السياسية للمرأة تعد من أه��م وأب��رز

ال��م��ؤت��م��ر ال���دول���ي تنبع م��ن مناقشته

أشكال المشاركات التي تتميز بمنحها

ل���وض���ع ال����م����رأة ف���ي ال���ب�ل�اد ال��ع��رب��ي��ة،

دعما خاصا للمرأة العربية والخليجية.

واس���ت���ع���راض���ه ل���ع���دد م����ن ال���ت���ج���ارب

وأك���دت أن المش���روع اإلصالح���ي

وق���������ص���������ص ال�����ن�����ج�����اح ال����ك����ب����ي����رة.

لجالل���ة المل���ك والجه���ود المبذولة من

ولفتت إلى أن

قب���ل المجل���س األعل���ى للم���رأة ،عبدت

ال��م��ش��ارك��ة

الطري���ق أم���ام المرأة لتس���ير بخطوات
جادة وجريئة نحو تمكين المرأة.

الموسوي :الطريق

معبد لتمكين المرأة
البحرينية

ريادي���ة وس���باقة ف���ي دعم الم���رأة ،وهو م���ا تثبت���ه األرقام واإلحص���اءات في
مختلف القطاعات التعليمية والقضائية والسياسية وغيرها.
وأش���ار إل���ى أن أبرز م���ا يمي���ز المؤتمر

أك���دت س���يدة األعم���ال أفن���ان الزياني أن
المرأة البحرينية تجاوزت التمكين ،إال أنه
ال حد لطموحاتها ،والتطلع إلى أن تمارس
دورًا أكب���ر وفاع�ل�اً ،ويك���ون له���ا مش���اركة
متداخلة مع الرجل في مواقع صنع القرار.
وأش���ارت في الوق���ت ذاته إل���ى أن العمل

هو تأكيده دعم القيادة السياس���ية في

السياس���ي ليس مش���روع تقاعد ،وإنما هو

المملكة للمرأة ومش���اركتها السياسية،
خصوصا في الوقت الذي تس���تعد فيه

مس���ؤولية كبيرة تتطلب من المترشح أن

أفنان الزياني

للعم���ل ف���ي ه���ذه المواقع .ولفت���ت إلى أن

األعل���ى للمرأة ومعه���د التنمية السياس���ية

يك���ون لديه س���جل حافل يثب���ت جدارته

المملك���ة لعق���د االنتخابات التش���ريعية
في  24من نوفمبر الجاري.

انعق���اد المؤتم���ر ج���اء متزامنً���ا م���ع فت���رة

ولف���ت إلى أنه في مجال التنمية دائما

االنتخاب���ات التش���ريعية ف���ي البحري���ن،

م���ا تتطل���ب عملي���ة تغيير السياس���ات

حي���ث س���لط الض���وء على دور المش���اركة

واألفكار المزيد من الوقت ،وأن مملكة

أمين الشرقاوي

البحري���ن ب���دأت وأنج���زت ف���ي ه���ذا
اإلطار ،إذ إنها تخطو خطوات حقيقية
وجادة في تمكين المرأة.

أن يوج���د ف���ي كل المناص���ب القيادية

وف���ي إط���ار ذي صل���ة ،أك���د أن األم���م

ف���ي المنظم���ة عدد مس���او م���ن الرجال

المتح���دة ذاتها تأخذ على محمل الجد

والنساء.

السياس���ية للم���رأة ف���ي تحقي���ق العدال���ة
والتنمية.
ورأت أن القفزة التي تشهدها المملكة في

ف���ي رف���ع الوع���ي السياس���ي ل���دى الم���رأة
البحريني���ة ،والدفع بها للقي���ام بدور فاعل
في العملية السياسية.
وقال���ت إن المجال���س البلدي���ة والنيابي���ة
الس���ابقة أثبت���ت ق���درة الم���رأة البحريني���ة
على تحم���ل هذه المس���ؤولية وأداء الدور

كل انتخاب���ات بتزاي���د ع���دد المترش���حات

الفاع���ل ف���ي التواص���ل م���ع المواطني���ن

البرلماني���ة ،وال���دور ال���ذي يلعب���ه المجلس

على تحقيق األهداف.

مؤش���ر إيجاب���ي عل���ى نض���ج التجرب���ة

وتجس���يد لما تتم ّت���ع به المرأة م���ن إصرار
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محمد بن مبارك :تنامي العالقات مع روسيا

زوب���ك���وف :م��ع��رض ال��ط��ي��ران ي��ع��ك��س م��ك��ان��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��دول��ي��ة

المنامة  -بنا

نزيف األدمغة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ محمد بن مبارك آل خليفة بالممثل الخاص
لرئيس روس���يا االتحادية ورئيس مجلس إدارة ش���ركة غازبروم الروس���ية فيكتور زيبكوف،
حاليا لحض���ور معرض البحرين الدول���ي للطيران الذي ت���م افتتاحه أمس
ال���ذي ي���زور الب�ل�اد
ًّ

برعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقاعدة الصخير الجوية.

سيد ضياء الموسوي
Û Ûنظم���ت وزارة العم���ل ن���دوة ل���ـ  31باحث���ا ع���ن العم���ل م���ن أطب���اء وفنيي���ن
وممرضي���ن بحرينيين لتأهيلهم للعمل .ه���ذه خطوة في االتجاه الصحيح،

والن���دوات مهمة ويش���كر عليها ،ولكن األهم هو بعد كل ذلك وجود س���ترة
النج���اة له���ؤالء العاطلين وتوظيفهم ،وه���و ما يعزز الرؤي���ة التي طالما تم
طرحها في الصحافة من حل البطالة ،أن هناك عاطلين في مجاالت كثيرة،

وف���ي مع���رض ترحيبه بفيكت���ور زوبكوف،

م���ن جانب���ه ،أع���رب زوبك���وف ع���ن س���عادته

أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

بزي���ارة مملك���ة البحري���ن وحض���وره مع���رض

تنامي عالقات مملكة البحرين وجمهورية

البحري���ن الدولي للطيران ال���ذي دأبت مملكة

روس���يا االتحادي���ة ف���ي مج���االت التعاون

البحري���ن عل���ى تنظيم���ه واس���تقطابه كب���رى

المختلف���ة الت���ي تخ���دم مصالح ش���عبيهما

ش���ركات الطيران في العالم بما يعكس مكانة

الصديقين.

ودوليا.
إقليميا
مملكة البحرين
ًّ
ًّ

سمو نائب رئيس الوزراء ملتقيا ممثل الرئيس الروسي

ومنه���ا أطباء بحرينيون مازالوا يحف���رون في الجدار بحثا عن فرصة تعد
ذهبية في سوق العمل حيث يكثر الباحثون ،ويقل الحاصلون على العمل.
Û Ûإن وجود أطباء عاطلين عن العمل ،وليس فقط باحثين يعطي مؤشرا عن
حاالت التكدس في البيوت والمحشورين في ذاكرة النسيان.

Û Ûتتكاثر المستش���فيات الحكومية والخاصة ،والمهم في ذلك هو ليس فقط
تطعيمها بنكهة األطباء البحرينيين بقدر ما يتحولون إلى أساس في هذه

المواقع ،ويبقى ما زاد يكون لألجانب إال إذا كان وجودهم ضرورة ملحة.
Û Ûالس���ؤال الذي يفرض وجوده هو مت���ى يتحول واقع البحريني إلى ظاهرة
توظيفي���ة أولوي���ة ال تحت���اج إل���ى إلح���اح ،وال إل���ى تركي���ز بحي���ث تصب���ح
أولوي���ة ضمن سياس���ة كل قطاع؟ إن وجود أطباء ومهندس���ين ومحامين
ف���ي طوابي���ر االنتظار ،ولس���نين يعكس ضعف���ا إداريا ،ويس���بب خيبة أمل،
فأصحاب الشهادات العليا ال يحتاجون إلى مصباح عالء الدين لتوظيفهم،
خصوص���ا ان توصي���ات القيادة والحكوم���ة دائما وأبد ًا تدع���و الوزراء إلى
وض���ع البحريني على س���لم أولويات كل وزارة ،ولعل المش���كلة الكبرى في
الوزارات هي البيروقراطية ،وش���ياع ظاهرة المحسوبية ،والمزاج العائلي
الحاك���م ف���ي ظل أروقته���ا حتى بات���ت بعض ال���وزارات تكثر فيه���ا العائلة
الواح���دة ليس فقط في التوظيف ،بل حتى في إرس���اء المناقصات ،وهذا
األم���ر ال يحتاج إلى عبقرية الكتش���افه ،فبمجرد أن تقرأ الكش���وفات حتى
تصدم بحجم التقارب النس���بي للموظفين أو األصدقاء “الش���لة” لمس���ؤول
هن���ا أو هناك ،علما ان���ه يوجد كفاءات قابعة في البي���وت ،وتمتلك مهارات
عالي���ة ،وخبرة كافية بإمكانها لو اس���تغلت لقدمت إبداعا في ذات الوزارة،
والدلي���ل عدد البحرينيين الذين يتناثرون في الخليج وأوروبا ويش���غلون
وظائ���ف عليا في العالم مما أطلقت عليه األم المتحدة بـ”هجرة العقول”أو
“نزيف األدمغة”.
Û Ûبع���ض زمالئي في الدراس���ة يش���غلون مناص���ب عليا في اكبر مستش���فيات
العال���م ،وواح���د منهم في افضل مستش���فى ف���ي أميركا .وظيف���ة أي وزير

ليس فقط اصطياد األطباء المبدعين في البحرين ،بل رمي الش���باك حول
العال���م الصطياد هوامي���ر األطباء البحرينيين الذين اصبحوا استش���اريين
ف���ي الخارج .لس���ت هنا في مقام كتابة مسلس���ل درام���ي ،وإنما احكي عن
واق���ع يمك���ن تحويل���ه الى سياس���ة تمكي���ن ،واقتن���اص ،لتع���ود كل الطيور
المهاجرة من أطباء ومهندس���ين وفنانين ومذيعين هاجروا من أعشاشهم
ليس���تقروا في دول الخليج منذ س���نوات طوال وأملهم بالعودة إلى حضن
الوطن.

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

عيسى بن سلمان يشيد بالعالقات مع اإلمارات

س���م���وه ف���ي م��ق��دم��ة م��س��ت��ق��ب��ل��ي وم����ودع����ي ذي�����اب ب���ن محمد

المنامة -بنا

كان س���مو الش���يخ عيسى بن س���لمان بن حمد آل خليفة في مقدمة مستقبلي ومودعي
أخي���ه رئي���س دائ���رة النقل عض���و المجل���س التنفيذي بإم���ارة أبوظبي بدول���ة اإلمارات
العربي���ة المتحدة س���مو الش���يخ ذي���اب بن محمد بن زاي���د آل نهيان ل���دى زيارته مملكة
البحرين؛ للمشاركة في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران .2018
وأش���اد سمو الشيخ عيس���ى بن سلمان

منوها س���موه بمش���اركة دولة اإلمارات

بعم���ق العالق���ات األخوي���ة الت���ي تربط

العربية المتح���دة في معرض البحرين

بي���ن البلدي���ن والش���عبين الش���قيقين،

الدولي للطيران.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان مستقبال سمو الشيخ ذياب بن محمد

“جرافيتي” تشارك في معرض الطيران
ع�����روض وب����اق����ات ت��رف��ي��ه��ي��ة

المنامة  -بنا

أعلنت جرافيتي أندور سكاي دايفينغ “جرافيتي”،
النف���ق الهوائ���ي للطي���ران الح���ر الداخل���ي ،ع���ن
انضمامه���ا في مع���رض البحرين الدول���ي للطيران
 ،2018وه���و المع���رض األس���رع نم���وا ف���ي منطقة
الش���رق األوس���ط في مج���ال الطيران ،إذ س���يقام

المعرض بالركن العام (قطعة  )26والركن التجاري
(كش���ك رق���م  )A-7.5لمش���اركة ال���زوار وتوفي���ر
الع���روض وش���راء باق���ات ترفيهية للطي���ران الحر
الداخل���ي والحص���ول عل���ى خصوم���ات وجوائ���ز
ممي���زة .ه���ذا باإلضاف���ة إل���ى فتح باب التس���جيل
لدورة التدريب التي ستقيمها جرافيتي لتوظيف
مدربي���ن ومدرب���ات بحرينيي���ن متخصصي���ن.

المعرض في الفترة من  14إلى  17نوفمبر بقاعدة

وس���توفر جرافيتي أيضا أسعارا خاصة للشركات

الصخي���ر الجوية.وخص���ص مق���ر “لجرافيتي” في

والوحدات العسكرية والمحترفين.

زيادة توظيف العمالة الوطنية بدول الخليج

المس��اواة في المعاملة لمواطني دول المجلس بالقطاعين

 168مليون دوالر لمعالجة الصرف بمدينة سلمان

وزي��را اإلس��كان واألش��غال يتباحث��ان بش��أن تش��غيل المحطة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء

اجتمع وزير اإلسكان باسم الحمر بوزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمبنى محطة مدينة سلمان

الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والذي يعقد في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من  12وحتى

لمعالجة مياه الصرف الصحي ،للتباحث والتنسيق حول عملية تشغيل المحطة المقبل.

 14نوفمب���ر الجاري ،برئاس���ة وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة للش���ؤون االقتصادية بدول���ة الكويت هند الصبيح،

حض���ر الزيارة كل من وكيل وزارة اإلس���كان

وبمشاركة وزراء العمل ووزراء التنمية والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون.

الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحم���د ب���ن س���لمان آل

وبح���ث االجتم���اع العديد م���ن الموضوعات

خليفة ،وكيل شؤون األشغال أحمد الخياط،
الوكي���ل المس���اعد للسياس���ات والخدم���ات

العمالية المهمة ،وعلى رأس���ها متابعة تنفيذ

اإلس���كانية خالد الحيدان ،الوكيل المس���اعد

برامج العمل الخاصة بزيادة فرصة توظيف

لمشاريع اإلسكانية س���امي بوهزاع ،الوكيل

العمالة الوطنية في دول المجلس ،واآلليات

المساعد للصرف الصحي أسماء مراد ،مدير

المتاح���ة لتحوي���ل األنظم���ة والقواني���ن

إدارة تخطي���ط ومش���اريع الص���رف الصحي

االسترش���ادية الص���ادرة ف���ي إط���ار مجل���س

نزهة أبوهندي ،مدير إدارة تش���غيل وصيانة

التع���اون إل���ى أنظم���ة وقوانين وطني���ة .كما

الصرف الصحي شوقي منديل.

اطل���ع ال���وزراء على مش���روع إس���تراتيجية

وف���ي اللق���اء ،ت���م تقدي���م ش���رح مفصل عن

لجنة وزراء العمل للفترة من .2023 - 2019
وخرج���ت لجن���ة وزراء العمل بع���دة قرارات

وزير العمل مترئسا وفد البحرين باالجتماع

مهمة في مقدمتها استكمال خطوات تنفيذ
الس���وق الخليجي���ة المش���تركة خصوص���ا ما
يتعلق بحرية تنق���ل القوى العاملة الوطنية،

دول المجل���س العاملي���ن ف���ي القطاعي���ن

تشكيل فريق للتوطين والتوظيف في دول

وكذل���ك المس���اواة ف���ي المعامل���ة لمواطن���ي

الع���ام والخاص في غير دوله���م ،إضافة إلى

المجلس.

جولة سياحية ترويجية بألمانيا

وزيرا اإلسكان واألشغال عقدا اجتماعا للتباحث والتنسيق بشأن تشغيل المحطة

المحطة وما تتضمنه من مرافق ،حيث تبلغ
الطاق���ة االس���تيعابية للمحط���ة  40ألف متر

تنفيذه���ا بدعم من صن���دوق أبوظبي ضمن

االحتياج���ات الحالي���ة والمس���تقبلية ،إل���ى

مكع���ب باليوم وقابلة للتوس���ع إل���ى  60ألف

برنامج التنمية الخليجي.

جانب تحقي���ق التكامل في خدم���ات البنية

مت���ر مكع���ب بالي���وم ،تقام على مس���احة 10

وته���دف المحط���ة إل���ى مواكب���ة التط���ور

التحتي���ة المقدم���ة للمواطني���ن بم���ا يضم���ن

هكتارات بقيمة  168مليون دوالر ،حيث تم

العمران���ي ف���ي المنطق���ة الش���مالية وتلب���ي

توفير بيئة آمنة وصحية لهم.

البحرين تشارك في مهرجان البردة بأبوظبي

م���ي ب��ن��ت م��ح��م��د :م��ن��ص��ة ل��ل��ت��روي��ج ل��غ��ن��ى ال���ف���ن اإلس�ل�ام���ي

المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

ش���اركت رئيس���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار الش���يخة مي بن���ت محم���د آل خليفة
أمس ،في مهرجان البردة المقام في معرض  421بإمارة أبوظبي بحضور نائب رئيس
الوزراء ،وزير الداخلية اإلماراتي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،ووزيرة
الثقافة وتنمية المعرفة اإلماراتية نورة الكعبي ،ونخبة من أبرز الشخصيات الثقافية

المنامة  -هيئة السياحة والمعارض

تقوم هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض بجولة ترويجية في ألمانيا،

واإلعالمية من مختلف الدول ،باإلضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين.

حيث يتقدم الوفد مسؤولون من الهيئة وممثلون عن طيران الخليج،

وع���ن أهمي���ة المهرج���ان الثقاف���ي ،قال���ت

بالف���ن اإلس�ل�امي ،ولي���س هذا الح���دث إال

مدن ألمانية هي :ميونخ وشتوتقارت وفرانكفورت.

الش���يخة م���ي آل خليف���ة “تعيش الس���احة
اً
ً
فاعل،
إيجابيا
ح���راكا
الثقافي���ة اإلماراتية
ًّ

ً
نموذجا يع���رض ماهية الفنون اإلس�ل�امية

ويرافقه���م عدد من ممثلي الفنادق ووكالء الس���فر .وس���يزور الوفد 3
وتق���ام ه���ذه الرحل���ة بغي���ة التعري���ف

ناق���ش الجمي���ع المقومات الس���ياحية

بالمملك���ة ف���ي األس���واق الس���ياحية

الممي���زة ف���ي البحري���ن والتي تس���هم

األلماني���ة كأح���د المقاصد الس���ياحية

ف���ي إدراجها ف���ي األس���واق األلمانية

متعددة الميزات.

كوجه���ة س���ياحية ب���ارزة؛ به���دف

وحظي الوف���د البحريني بفرصة لقاء

تش���جيع إقام���ة المش���اريع المش���تركة

ممثلي���ن من وكاالت س���فر وش���ركات

وتحفيز الس���ياح على زي���ارة المملكة

الرح�ل�ات الس���ياحية ف���ي ألماني���ا ،إذ

والتعرف عليها عن قرب.

ونحن بدورنا نسعد بالمشاركة في المشهد

بأنواعه���ا ويؤك���د أحقي���ة ه���ذه الفن���ون
بالحصول على االهتمام المناسب من قبل

الثقاف���ي ف���ي أبوظبي ،حيث الفن يس���تمد

المجتمع الدولي”.

أصالت���ه وخصوصيته من اإلرث اإلنس���اني

وتحدث���ت خ�ل�ال الجلس���ة االفتتاحية عن

الب���ردة
العري���ق للدول���ة ،ويع���د مهرج���ان ُ

مس���تقبل الفن اإلس�ل�امي ،وناقشت الدور

حقيقي���ا لتوج���ه القائمي���ن عل���ى
انعكاس���ا
ً
ًّ

المه���م ال���ذي تلعبه الش���راكات بين الجهات
الحكومي���ة ومؤسس���ات القط���اع الخ���اص

قط���اع الثقافة نح���و التعري���ف بهوية الفن
اإلس�ل�امي الذي يش���غل حي��� ًزا كبي���رًا على

ف���ي دع���م المش���اريع الثقافي���ة وتحوي���ل

خارط���ة العالم” .وأضاف���ت “نجحنا مؤخرًا

رؤى وتطلعات المؤسس���ات المس���ؤولة عن

يوم خاص يحتف���ي به العالم
ف���ي تكريس
ٍ

واقع ملموس.
الثقافة إلى
ٍ

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار تشارك في مهرجان البردة بأبوظبي

إلغاء تقاعد كل البرلمانيين أول قوانين البنزايد

9

دفع المفاسد

local

دعت إدارة األوق��اف السنية جميع

@albiladpress.com

المواطنين إلى المشاركة اإليجابية

والفاعلة في االنتخابات؛ لما لهذه
المشاركة من تحقيق المصلحة في

العاجل واآلجل.

ت��ق��اع��د السلطة التشريعية يكلف  70م��ل��ي��ون دي��ن��ار سنويا

وحثت اإلدارة أصحاب الفضيلة من
ّ
حث الناس
الخطباء واألئمة ضرورة
على المشاركة في هذه االنتخابات،

محرر الشؤون المحلية
أع���رب المترش���ح النيابي ع���ن الدائرة الس���ابعة ع���راد وحالتي النعيم والس���لطة
راشد خليفة البنزايد عن نيته في حال الوصول إلى قبة البرلمان في االنتخابات
النيابية الحالية بالتعاون مع أعضاء الس���لطة التشريعية إلى إلغاء تقاعد جميع

من الظلم مساواة

ال���ش���رع���ي���ة ال��م��ت��ح��ص��ل��ة م����ن ه���ذه

موظفين خدموا 30

المكاسب واإلن���ج���ازات التاريخية

عاما مع برلماني

اإلس�ل�ام���ي���ة ق���د ج����اءت ف���ي جميع

أمضى  8سنوات

سيشمل جميع األعضاء حتى أعضاء .2014
وأض���اف أن “الحكوم���ة تق���وم بالضغط

والصح���ة وأم���ور تخ���دم المواطن أوال،

عل���ى جمي���ع المؤسس���ات الحكومي���ة؛

إذ م���ن الظل���م أن يتس���اوى موظف���و

به���دف تقلي���ص المصروف���ات ،فلماذا ال

الدول���ة الذين خدموا ألكثر من  30عاما

نب���دأ بمن يس���تنزفون ميزاني���ة الدولة؟

م���ع عض���و الس���لطة التش���ريعية الذي ال

م���ع العل���م أن���ه ف���ي أح���د التصاري���ح

تتعدى خدمته  8سنوات”.

المنش���ورة في صحيف���ة محلية جاء أن

واختت���م قائ�ل�ا إن “ه���ذا المقت���رح ليس

تقاعد النواب والشوريين يكلف الدولة

تس���ويقا لي كمترش���ح ،ولكنني خدمت

راشد البنزايد

م���ا بي���ن  60و 70ملي���ون دينار س���نويًا،

في القطاع الحكومي أكثر من  15عاما

الحف���اظ على المال الع���ام وإيصاله لمن

فف���ي حال تم إيق���اف صرف نصف هذا

وأش���عر أن من غير المنصف أن يحصل

المبل���غ عل���ى أعضاء البرلمان الس���ابقين

أعض���اء البرلمان الس���ابقون على تقاعد

س���نوفر م���ا ال يقل ع���ن  30مليون دينار

يف���وق من خ���دم أكثر من نص���ف عمره

س���نويا ويمكن االس���تفادة من ضخ هذا

ف���ي القط���اع الحكوم���ي ،وإن م���ن أهم

المبل���غ ف���ي مش���اريع تخ���دم اإلس���كان

مه���ام أعض���اء الس���لطة التش���ريعية هو

المشاركة وأثرها في الحفاظ على
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ،خ��ص��وص��ا أن ال��ش��ري��ع��ة

2018

أعض���اء الس���لطة التش���ريعية بغرفتي���ه الش���ورى والن���واب ،علم���ا أن ه���ذا األم���ر

إذ ال يخفى على فضيلتهم المصلحة

أحكامها ومواردها ونوازلها بقاعدة

عظيمة مبنية على تحصيل المصلح

وتكميلها ودفع المفاسد أو تقليلها.
ف���ي البرلم���ان ،وبم���ا أن الحكومة بدأت
بتطبي���ق نظام التقش���ف وضب���ط المال

يس���تحقه ممن يخدمون الوطن حسب
قوانين التقاعد للعام  1976وتعديالته،
وق���د ح���ان الوق���ت إليقاف إه���دار مثل
ه���ذه الميزاني���ة عل���ى أعضاء س���ابقين
انتهى دورهم بمجرد انتهاء عضويتهم

الع���ام ف���ي الميزاني���ة فيج���ب أن يب���دأ

الخميس
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أعض���اء الس���لطة التش���ريعية بنفس���هم
بتطبي���ق ه���ذا النه���ج المال���ي؛ ليكون���وا
ق���دوة وممثلي���ن حقيقيي���ن للش���عب
بالحف���اظ عل���ى الم���ال الع���ام وأن يصل
إلى مس���تحقيه كما نصت عليه قوانين
التقاع���د العام���ة والخاص���ة ،كما أن حق
الوط���ن والمواط���ن ه���و ه���دف أس���اس
سنعمل من أجله تحت قبة البرلمان”.

“الشفافية” للمترشحين :شرِّعوا قانونا يحمي شهود الفساد

 130ﻣﻘﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺎ و 411إﻋﻼﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ
ﺺ ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﺪد اﻟﺘﺮاﺧﯿ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ
ﻋ ت اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﮥ
ﻣﻘﺮا
ت اﻟﺒﻠﺪﯾﮥ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎ
ﯿﺎﺑﯿﮥ ارﺗﻔﻊ
ﻟﻨ
وا  9إﻟﻰ 130
ﻣﻦ 4

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﮥ
اﻹدارة اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮور
وﺷﺆون اﻟﻄﺮق.

ال��م��ط��ال��ب��ة ب����إص����دار ق���ان���ون م��ت��ق��دم ل��ل��ج��م��ع��ي��ات األه��ل��ي��ة
محرر الشؤون المحلية

ﻋﺪد اﻹﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﮥ 411
إﻋﻼﻧﺎ
وﺗﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ
وﺿﻌﻬﺎ.

ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ أزاﻟﺖ
4
 20إﻋﻼﻧﺎت وﺗﻌﺪﯾﻞ
 371إﻋﻼﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ

اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﯽ ﺳﻘﻄﺖ
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮﯾﺎح وﺗﻘﻠﺒﺎت
اﻟﻄﻘﺲ 140

دع����ت الجمعي����ة البحريني����ة للش����فافية أن يتضم����ن برنامج المرش����حين تعه����دا بالعمل على
مكافح����ة الفس����اد ،ومتابعة تنفي����ذ توصيات دي����وان الرقابة المالية واإلداري����ة التي وردت
في تقاريره الس����ابقة ،وتدعو الش����فافية النواب الس����تخدام األدوات الدس����تورية المتاحة
كم����ا وردت ف����ي المادة ( )91من الدس����تور ،في مراقبة أداء الس����لطة التنفيذية الممثلة في
مسائلة الوزراء في أدائهم كل في مجال اختصاصه.
وأضاف����ت :تأم����ل الش����فافية أن يص����در

لمكافحة الفس����اد التي صادقت عليها مملكة

المجل����س القواني����ن المتعلقة بتش����كيل هيئة

البحرين وأودعت مس����تندات التصديق لدى

مس����تقلة لمكافح����ة الفس����اد وإص����دار قانون

األمم المتحدة في العام .2010

لحماي����ة الش����هود والمبلغين بحاالت الفس����اد

وتابع����ت :ف����ي الع����ام  2019س����تبدأ البحرين

وقان����ون ح����ق الحص����ول عل����ى المعلوم����ات،

بتنفي����ذ القان����ون الخ����اص بضريب����ة القيم����ة

واإلس����تراتيجية الوطنية لمكافحة الفس����اد؛
تنفي� ً
���ذا لبن����ود اتفاقي����ة األم����م المتح����دة

المضافة على المشتريات وبناء عليه يتطلب
م����ن النواب وضع القوانين والمعايير العملية

التي تس����اعدهم على مراقب����ة تحصيل مبالغ

وأك����دت ض����رورة العم����ل على إص����دار قانون

القيمة المضافة والحد من التهرب الضريبي

للجمعي����ات األهلية أكثر تط����ورًا وبما يواكب

وكدل����ك التحقق م����ن صرف ه����ذه المبالغ بما

العم����ل األهلي المتق����دم ف����ي البحرين ومنح

يحقق مبدأ الشفافية واإلفصاح.

المزي����د من حري����ة عمل مؤسس����ات المجتمع

وطالب����ت الجمعي����ة أعض����اء مجل����س النواب

المدن����ي ،وذلك بالتنس����يق والتعاون مع هذه

مراقب����ة الصرف م����ن مبالغ الدع����م الخليجي

المؤسس����ات وأهمي����ة األخ����ذ بمالحظ����ات

م����ن أج����ل تحقي����ق اله����دف المرجو م����ن هذا

مجموع����ة الش����فافية الت����ي رفعته����ا لرئي����س

الدعم.

مجلس النواب في إحدى الدورة السابقة.

حظر أعضاء الجمعيات المنحلة يشمل “النواب” و“الشورى”

ال��م��اج��د ع��ض��و م��ؤس��س ب��ـ “أم�����ل” ...وآل رح��م��ة اس��ت��ق��ال م��ن “وع���د”
مروة خميس

ق���ال رئي���س جمعي���ة مبادئ لحق���وق اإلنس���ان النائب الس���ابق فريد غازي ل���ـ “البالد” إن

 ،2014حس���ب مس���تندات اطلع���ت عليه���ا

قانون حظر ترش���يح قيادات وأعضاء الجمعيات السياس���ية المنحلة قضائيا ينسحب

الصحيفة.

على عضوية مجلس الشورى.
وأوضح في تصريح للصحيفة أن القانون

االختص���اص األصي���ل للنظ���ر بطع���ون من

ال يجي���ز تعيي���ن م���ن كان عض���وا بجمعية

يزع���م بع���دم عضويت���ه بجمعية سياس���ية

سياس���ية منحلة قضائي���ا بعضوية مجلس
الشورى.
وذك���ر أن القان���ون حظ���ر وص���ول قيادات
وأعضاء بجمعيات سياسية منحلة قضائيا
لموقع صن���ع القرار التش���ريعي ،والعضوية
بمجلس النواب أو مجلس الشورى مماثلة
لمزاولة الواجب التش���ريعي ،ولهذا السبب

شطب
وكان���ت اللج���ان اإلش���رافية ق���د رفض���ت
ترش���يح مجموع���ة م���ن أعض���اء جمعيات

منحلة قضائيا وينظر باس���تمرار العضوية

وبمراجعة أس���ماء أعض���اء مجلس النواب
المنتهي���ة واليتهم يتبي���ن أن النائب ماجد
الماجد كان عضوا مؤسس���ا بجمعية العمل

ف���إن الحظ���ر يش���مل عضوي���ة المجلس���ين

اإلس�ل�امي (أم���ل) المنحل���ة ،ويحم���ل رق���م

وليس المجلس التشريعي المنتخب فقط.

العضوي���ة ( )316حس���ب كش���ف العضوي���ة

وأك���د أن القض���اء اإلداري ه���و صاح���ب

المقي���د بالجري���دة الرس���مية .كم���ا ذك���رت
ّ

مص���ادر “الب�ل�اد” أن النائ���ب والمترش���ح

المنامة  -بنا

أعل���ن رئيس هيئة التش���ريع واإلفت���اء القانوني المدير التنفي���ذي النتخابات 2018
ن���واف حم���زة أنه تم غل���ق باب التنازل عن الترش���يح ف���ي االنتخاب���ات ،حيث كان
اليوم األربعاء ،آخر يوم الستالم طلبات التنازل عن الترشيح لالنتخابات النيابية
والبلدية.
وق����ال إن المراك����ز اإلش����رافية ق����د تلق����ت

وعل����ى صعي����د متص����ل ،أعل����ن المدي����ر

 3طلب����ات للتن����ازل ع����ن الترش����يح ف����ي

التنفي����ذي لالنتخاب����ات أن  17نوفمب����ر

االنتخاب����ات النيابي����ة م����ن كل من عبدهللا

المقب����ل آخر ي����وم لتلقي الطلب����ات الختيار

عيس����ى يعق����وب عبدالرحم����ن عبدلل����ه -

وكالء المرش����حين لدى اللجان االشرافية،

الدائ����رة السادس����ة  -المحافظ����ة الجنوبية،

حيث يشترط تقديمها قبل سبعة أيام من

ولمي����اء جاس����م رض����ي أحم����د معت����وق -

يوم االقتراع  24نوفمبر الجاري.

الدائ����رة السادس����ة  -المحافظة الش����مالية،

ودعت المرشحين لتقديم طلبات الوكالء

وعبدهللا مصطفى عبدهللا جناحي الدائرة

في اللجان اإلشرافية قبل تلك الفترة من

األول����ى  -محافظة العاصمة ،فيما لم تتلق
اللج����ان اإلش����رافية أي طل����ب للتن����ازل عن

اإلش���رافية .وم���ن الناجي���ن م���ن س���قوط

الترشيح في االنتخابات البلدية.
ويأت����ي ذل����ك وفق� ً
���ا للم����ادة ( )15م����ن

لالنتخاب����ات النيابي����ة والبلدي����ة أن يختار
ناخب� ً
���ا م����ن المقيدين في ج����دول انتخاب

المرس����وم بقان����ون رق����م ( )15لس����نة 2002

ترش���يحهم البل���دي عب���دهللا عاش���ور الذي

بش����أن مجلسي الش����ورى والنواب بالنسبة

الدائ����رة المرش����ح فيه����ا وكيال ل����ه ،على أن
يك����ون ناخب� ً
���ا م����ن المقيدي����ن ف����ي ج����دول

ق��� ّدم للجن���ة الش���مالية اإلش���رافية رس���الة

لالنتخابات النيابية .ويقتضي التنازل عن

انتخاب الدائرة التي ترشح فيها األصيل،

الطع���ون االنتخابي���ة ق���رارات اللج���ان
فريد غازي

غلق باب التنازل عن الترشيح

الساعة  5إلى  9مساء.

ووع���د .وأي��� ّدت المحكم���ة المختصة بنظر

الماجد ورحمة

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ

وأوض����ح أن����ه وفق����ا للقان����ون لكل مرش����ح

سياس���ية منحل���ة قضائي���ا مث���ل الوف���اق

أو انتهائها بسبب االستقالة.

إﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﯿﮏ:

الحال���ي غ���ازي آل رحم���ة ،كان عض���وا

قب���ول اس���تقالته م���ن جمعية الوف���اق قبل

بجمعي���ة “وع���د” المنحلة ،واس���تقال منها،

حله���ا .وسيترش���ح حاليا نيابي���ا عن مقعد

وقبلت استقالته رسميا بتاريخ  15نوفمبر

سادسة الشمالية (عالي).

الترش����يح ف����ي االنتخاب����ات أن يتم النش����ر
عن����ه قب����ل الموع����د المح����دد لالنتخاب����ات

بثالثة أيّ ام على األقل.

وأن يُ رف����ق م����ع الطل����ب صورة ع����ن بطاقة
الهوي����ة للوكي����ل باإلضاف����ة إل����ى صورتين
شخصيتين.

بن حميد سيقود تحقيقا عن توظيف المعلمين األجانب
محرر الشؤون المحلية

قدم تشريعا يلزم
ّ
ببحرنة وظائف
التعليم في
القطاع الحكومي

أك���د النائ���ب ع���ادل ب���ن حميد أن مل���ف البطال���ة كان من أولويات���ه خالل الفصل التش���ريعي
المنص���رم ،وذل���ك لما للملف من أهمية قصوى ،في ظل وجود اختالل كبير في س���وق العمل
لصالح الموظف األجنبي وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بتوظيف البحريني.
ودع���ا ب���ن حميد مجل���س الن���واب المقبل إلى

جهات حكومي���ة ال تلتزم بإعط���اء البحريني

ض���رورة مضاعف���ة الجه���ود والس���عي إليجاد

األولوي���ة ف���ي التوظي���ف ،وتعمد إل���ى توقيع

المزي���د م���ن الحل���ول الحقيقي���ة له���ذا الملف،

العقود الخارجية مع مئات من من الموظفين

منو ًه���ا إلى أن المش���كلة ليس���ت ف���ي البطالة

الذي���ن يش���غلون وظائ���ف ف���ي تخصص���ات

فحس���ب ،وإنم���ا ف���ي نوعي���ة الوظائ���ف التي

يوجد به���ا مئات البحرينيين م���ن الخريجين

خصوص���ا ف���ي
ً
يحص���ل عليه���ا البحريني���ون

العاطلين عن العمل.

القط���اع الخ���اص ،إذ إن الغالبي���ة العظمى من

وق���ال إن م���ن أب���رز الجه���ات الحكومية التي

تشريع آخر
يلزم ببحرنة
الوظائف
الطبية

اختالل كبير
في نسب
البحرنة في
الوزارات

التشريعات القانونية التي تهدف إلى إعطاء

البطالة عل���ى الصعيد الحكومي ال يزال دون

البحرين���ي األولوي���ة ف���ي التوظي���ف س���واء

خصوص���ا عل���ى صعيد
ً
المس���توى المطل���وب،

وتساءل بن حميد “كيف للحكومة أن تطالب

ف���ي القط���اع الع���ام أو الخاص ،وأنه س���يبذل

توفي���ر الوظائ���ف الالئق���ة ،التي تتناس���ب مع

القطاع الخ���اص بأولوية توظي���ف البحريني

قص���ارى جه���ده م���ن أج���ل تمري���ر مث���ل هذه

مخرج���ات التعليم ومع تخصصات العاطلين

وبااللتزام بنس���ب بحرنة مقبولة في حين أن

المقترحات التي ينتظرها المواطنون.

وأوضح بن حميد أنه تقدم بتش���ريع قانوني

بعض الجهات فيها ال تلتزم بذلك؟!”.

كما أكد أنه سيتمسك بالمقترحات التشريعية

الش���كاوى م���ن جامعيين عاطلين ع���ن العمل

يل���زم ببحرن���ة وظائ���ف التعلي���م ف���ي القطاع

وأك���د ب���ن حمي���د أن���ه سيس���عى ف���ي الفص���ل

التي تقدم بها في الفصل التشريعي السابق،

بش���أن ترش���يحهم م���ن قب���ل وزارة العم���ل

التش���ريعي المقب���ل ف���ي ح���ال وص���ل إل���ى

كم���ا يواصل تحركاته في مل���ف البطالة على

لوظائ���ف متدنية ال تتناس���ب م���ع مؤهالتهم

المجل���س النياب���ي إل���ى تقدي���م المزي���د م���ن

األصعدة كافة .ونوه إلى أن الحراك في ملف

وشهاداتهم الجامعية.

داعي���ا مجلس النواب
دور االنعق���اد الماضي،
ً

عادل حميد

البحرينيين يتقلدون وظائف عليا.

تس���عى إلب���رام عق���ود خارجي���ة س���نويًا ه���ي

ون���وه إل���ى ض���رورة أن تب���دأ الحكوم���ة

وزارة التربي���ة والتعليم ،واألمر ليس بحاجة

بنفس���ها م���ن خالل زي���ادة نس���بة البحرنة في

إل���ى بحث أو تحقيق ،فالجميع يش���اهد كيف

مؤسس���اتها ووزاراته���ا وهيئاتها ،مش���يرًا إلى

أن الم���دارس الحكومي���ة تكت���ظ بالمدرس���ين

أن هن���اك اخت�ل�ال كبي���ر ف���ي نس���ب البحرنة

األجان���ب ف���ي تخصصات مثل نظ���ام الفصل

الحكوم���ي ،وتش���ريع آخ���ر يل���زم ببحرن���ة

ف���ي الوزارات والهيئ���ات الحكومية ،وأن ثمة

والمواد االجتماعية واللغ���ة العربية وغيرها،

الوظائ���ف الطبية في ذات القطاع ،وذلك في

مقاب���ل وج���ود آالف الخريجي���ن البحرينيين
المؤهلين لشغل هذه الوظائف.

القادم إلى ضرورة إقرارهما.

ع���ن العم���ل ،منو ًه���ا إل���ى تس���لمه الكثي���ر من
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كرسي الملك حمد إنجاز إنساني

م���س���اع���د وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة :س���ب���ق ع��ل��م��ي ح���ق���وق���ي ع��ال��م��ي

العاهل حريص على تعزيز التعايش
المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

قال مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري إن مبادرة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
بتدش���ين كرس���ي المل���ك حمد للحوار بي���ن األديان في جامعة س���ابينزا في روما تأت���ي لتحقق الرؤي���ة الصائبة ،وهي
إنج���از عالم���ي كبي���ر للعلم والمعرفة والتنوير لش���باب العالم ،وس���بق علمي حقوقي عالمي في مجال البحث ودراس���ة

أعربت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة

وأكاديميا وفي أحد أعرق جامع���ات أوروبا من أجل نقل اإلنجاز والتجربة
منهجيا
عل���وم التعايش الديني والس���لمي
ً
ً

واآلث���ار الش���يخة م���ي بن���ت محم���د

البحرينية العريقة في التعايش عبر التاريخ إلى العالم أجمع.

آل خليف���ة ع���ن س���رورها بتخصي���ص
كرسي الملك حمد للحوار بين األديان
والتعايش السلمي في جامعة سابينزا
بروما ،الذي يعد إنجا ًزا جدي ًدا يضاف
إل���ى ما تحقق ضم���ن الرؤية الحكيمة
لعاه���ل الب�ل�اد صاحب الجالل���ة الملك

وأك����د الدوس����ري أن لمملك����ة البحرين تاريخ����ا زاخرا

البحرين����ي األصي����ل وقيم����ه عب����ر العص����ور ،وامتدا ًدا

ف����ي الحضارة العالمي����ة نظير موقعها االس����تراتيجي

لمسيرة األجداد والمؤسس����ين ،جاء صاحب الجاللة

وتمتعها بالعديد من الخصائص واإلمكانات الفريدة؛

الملك ليض����ع لبنة جديدة في صرح الوطن والتاريخ

لتصبح واحة أمن وسالم ينشدها القاصي والداني.

بإط��ل�اق المش����روع اإلصالح����ي الرائ����د ال����ذي أرس����ى

وش����كل م����رور واس����تيطان العدي����د م����ن الحض����ارات

قواع����د الحق����وق اإلنس����انية والمدني����ة والسياس����ية

العريق����ة المقبل����ة م����ن الش����رق والغ����رب ووج����دت

والحريات العامة لتنطلق البالد بتاريخها وحضارتها

ف����ي البحري����ن أرض الحي����اة والخل����ود ليعي����ش فيها

وقيمه����ا وبع����زم قائدها وراع����ي مس����يرتها نحو آفاق

الجمي����ع بأمن وس��ل�ام رغم تعدد األع����راق والديانات

المجد والتق����دم والديمقراطية واالنفتاح على العالم

والثقافات.

والتعبي����ر عن تجارب البالد في التس����امح والتعايش
السلمي عبر إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتسامح

حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة ،مش���يدة

الشيخة مي بنت محمد

والتعايش.وأش���ارت الشيخة مي إلى

مدين���ة المنام���ة ،عل���ى الئح���ة التراث

دع���م جاللت���ه الالمح���دود ف���ي وضع

اإلنس���اني العالمي لليونس���كو كمدينة

وأض����اف أن البحرين ول����دت لتكون حاضرة تحتضن

معالمن���ا البحريني���ة ومدننا ،خصوصا

للتسامح والتآخي.

كل الحض����ارات والثقاف����ات واألديان بم����ودة ومحبة

والتعايش الس����لمي؛ ليصبح منارة للحرية واالزدهار

وتعاي����ش ن����ادر الوجود ،ورس����م ذلك مالمح الش����عب

ومدرسة خبره للنهل من قيمها وتاريخها وتجاربها.

بحرص جاللته لتعزيز قيم التس���امح

العاهل رمز قيادي بارز للتعايش

أمين “الخيرية الملكية” :كرس��ي الملك حمد إنجاز حضاري

عبدالله الدوسري

» »وقال الدوسري إن جاللة الملك أكد أن التسامح
والتعايش الذي اتسم به المجتمع البحريني عبر
العصور هو مصدر فخر وقوة ال مصدر ضعف وتأخر،
وإن ما حققه المجتمع البحريني من نجاح البد أن
يراه ويسمع صداه العالم.

العالم بحاجة إلى كرسي الملك حمد

الش��رقاوي :المب��ادرة تتيح اس��تعراض النم��اذج الناجحة

المنامة  -بنا

المنامة -بنا

قال األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد إن تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين األديان في جامعة سابيانزا

ق���ال المنس���ق المقي���م ألنش���طة برنامج األم���م المتحدة والممث���ل المقيم لبرنام���ج األمم المتح���دة االنمائي بمملك���ة البحرين أمين

اإليطالية يعد إنجازا تاريخيا حضاريا كبيرا لمملكة البحرين؛ كونه يس���هم في تعزيز الس�ل�ام والتس���امح والتعايش والحوار بين

الش���رقاوي إن تدش���ين كرس���ي المل���ك حمد للحوار بين األدي���ان في جامعة س���ابيانزا اإليطالية يأتي في وقت أح���وج ما يكون له
موضحا أن “التالقي بين مش���تركات األديان والمذاهب أصبح حاج���ة ضرورية ولم تعد ً
ً
ترفا ،ونحن
العال���م لمث���ل ه���ذه المبادرات،

الثقافات واألديان عبر العالم.

ٍّ
نشهد أن االختالف العقائدي والديني والمذهبي مغذ كبير لبؤر االختالف والتنازع”.

وأكد أن جاللة الملك له العديد من المنجزات
واإلس���هامات الت���ي تنص���ب ف���ي التق���دم
الحضاري واإلنساني ،وأن جاللته يعتبر رمزا

البحرين سباقة

قياديا بارزا لنش���ر التعايش وترس���يخ مفهوم

في الدعوة إلى

وأش���ار إل���ى أن جالل���ة المل���ك يتمت���ع بحكمة

التعايش والحوار

مملك���ة البحري���ن فحس���ب ،بل له انعكاس���ات

الديني

السالم والتقارب بين المجتمعات اإلنسانية.
ونظ���رة ثاقبة ،وأن هذا األمر لم ينعكس على
إيجابية كبيرة على األمن والس���لم في العالم
بأس���ره باإلضاف���ة إلى نب���ذ العن���ف والحروب
ومكافح���ة الفق���ر والحف���اظ عل���ى كرام���ة

اإلنس���انية ،وتهت���م بالكرام���ة اإلنس���انية م���ن

وأك���د الش���رقاوي أن أهمي���ة ه���ذه

المل���ك تضي���ف لبن���ة أخ���رى م���ن لبنات

المب���ادرة تأت���ي م���ن حي���ث التوقي���ت،

المس���اهمة العالمي���ة لمملك���ة البحري���ن

إضاف���ة إل���ى أهمي���ة المك���ون الش���بابي

عل���ى طري���ق إش���اعة األم���ن والس���لم

ال���ذي تس���تهدفه ،مش���يرً ا إل���ى “جائ���زة

العالميي���ن ،وما يلفت في هذه التجربة

المل���ك حم���د لتمكين الش���باب لتحقيق

أن مملك���ة البحري���ن لديه���ا الكثي���ر من

أه���داف التنمي���ة المس���تدامة ،كإح���دى

ال���دالالت التي يمك���ن أن تقدمها للعالم

المس���اهمات األخرى الت���ي تتقاطع مع

كنم���اذج ناجح���ة م���ن التعاي���ش بي���ن

مبادرة كرس���ي الملك حمد للحوار بين

مختلف األديان والطوائف والمذاهب،

األدي���ان من حي���ث الفئة المس���تهدفة،

وال ش���ك أن ه���ذا الكرس���ي س���يفتح

إذ تتبنى تش���جيع الش���باب على سلوك

المج���ال واس���عً ا الس���تعراض كثير من

طريق التنمية والمساهمة المجتمعية،
بديالً تنمويًّ ���ا فاعالً عن أطر االختالف

النماذج الناجحة األخرى من العالم ،كما
س���تتاح الفرصة لدراس���ة واس���تعراض

والنزاع”.

بعض النماذج غير الناجحة وذلك بغية

وق���ال الش���رقاوي إن “مب���ادرة جالل���ة

التعلم وأخذ العبر”.

اإلنسان.

خالل العديد من المش���اريع التي أقامتها في

ون���وه الس���يد إل���ى أن البحري���ن ومن���ذ القدم

الدول المتضررة والمنكوبة حول العالم دون

س���باقة ف���ي الدع���وة إل���ى التعايش الس���لمي

النظر ألي ش���يء س���وى الحياة الكريمة التي

والح���وار الدين���ي المبن���ي عل���ى الثواب���ت

يستحقها البشر في مختلف دول العالم.

انطالق مهرجان
السكري
و“المشي” اليوم

انخفاض الباعة المتجولين في “العاصمة”

المنامة  -وزارة الصحة

المنامة -بنا

ج ّددت اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض

ً
ً
ملحوظا
انخفاضا
كش���فت مدير عام أمانة العاصمة المهندس���ة شوقية حميدان عن أن إحصاءات قس���م خدمات النظافة بأمانة العاصمة أظهرت

مصطفى السيد

دعوتهما للجمهور للمش���اركة في فعاليات
وأنش���طة مهرجان اليوم العالمي للس���كري
وماراث���ون المش���ي الت���ي س���تقام تح���ت
رعاي���ة رئي���س المجل���س األعل���ى للصح���ة
ورئي���س مجل���س إدارة جمعي���ة الس���كري
الفري���ق طبيب الش���يخ محم���د بن عبدهللا
آل خليف���ة الي���وم ،بمجم���ع األفني���وز بوابة
رقم واحد ،وبحضور وزيرة الصحة فائقة
الصالح ،والوكيل المس���اعد للصحة العامة
مريم الهاجري ،وعدد من كبار المسؤولين
واألطب���اء والمختصي���ن ،وممثلي���ن ع���ن
المؤسس���ات الحكومية واألهلية والقطاع
الخ���اص .يذك���ر أن االحتفالي���ة تعق���د في
إطار حرص مملكة البحرين على مشاركة
منظم���ة الصحة العالمي���ة ودول العالم في
االحتف���ال باليوم العالمي للس���كري ،تحت
شعار “السكري يهم كل عائلة”.

في عدد المخالفات المتعلقة بالباعة الجائلين غير النظاميين بنسبة  % 60خالل الربع الثالث من العام  2018مقارنة بالربع األول من نفس العام،
وذلك نظرًا للرقابة والتفتيش المستمرين ما أسهم في خفض هذه التجاوزات.
وأشارت إلى أن األمانة العامة وبتوجيهات من
وزي���ر األش���غال وش���ئون البلدي���ات والتخطيط
العمران���ي عص���ام خل���ف مس���تمرة ف���ي حمالت

المنامة  -محافظة العاصمة

التفتي���ش والرقاب���ة بم���ا يحف���ظ البيئ���ة العامة

أش���اد محافظ العاصمة الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن آل خليفة بمشاركة مجلس

وهيب���ة النظ���ام والقان���ون عل���ى اعتب���ار أن هذه

التنمي���ة االقتصادي���ة ضمن جناح في منتدى الصين للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة

األعم���ال تهدف باألس���اس إل���ى المحافظة على

ش���نجن ال���ذي يعتب���ر حدثا عالميا ب���ارزا لتس���ليطه الضوء على أح���دث االتجاهات

صح���ة المجتم���ع وخلق بيئة صحي���ة يمنع فيها

لصناع���ة التكنولوجي���ا المتقدم���ة في الصين وينظ���م بصورة مش���تركة من جانب

التجاوزات على األمالك العامة.

العديد من الوزارات والهيئات العليا في الصين.

وف���ي تفاصي���ل أكثر ع���ن الباع���ة الجائلين غير
ً
انخفاض���ا
النظاميي���ن ،فق���د س���جلت األمان���ة
ً
ملحوظ���ا بنس���بة  % 60ف���ي ع���دد المخالف���ات

خ�ل�ال الرب���ع الثال���ث ،وذلك لعدة أس���باب ،أولها
وض���ع مكتب للمراقبة على مدار  24س���اعة في
المواق���ع التي يكثر فيه���ا الباع���ة الجائلون غير
النظاميين ،وتخصيص مفتش للفترة المسائية

المنامة  -بنا

اجتم���ع س���فير مملك���ة البحري���ن ل���دى

يلب���ي الطموح���ات المش���تركة للبلدي���ن

جمهوري���ة كرواتي���ا المقيم في روس���يا

والشعبين الصديقين.

االتحادي���ة أحم���د الس���اعاتي أمس في

» »واجتمع السفير أحمد الساعاتي

زغرب ،مع مساعد الوزير والمدير العام

مع وكيل وزارة السياحة الكرواتية

للش���ؤون السياس���ية ب���وزارة الش���ؤون

تونشى غالفينا .وخالل االجتماع ،أشاد

فيت���ش س���كراجيتش ،حي���ث تم خالل

بين البلدين ،مستعرضين سبل

البلدي���ن في مختلف المجاالت وس���بل

المجال السياحي بما يحقق المصالح

الكرواتي���ة

الجانبان بعالقات الصداقة القائمة

االجتماع بحث العالق���ات الثنائية بين

تعزيز وتطوير العالقات الثنائية في

دعمه���ا وتطويره���ا آلف���اق أرح���ب بم���ا

المشتركة على البلدين والشعبين.

مملك���ة البحري���ن على هامش مش���اركته

تق���دم وازده���ار واهتمام ف���ي المجاالت

ف���ي مع���رض ومنت���دى التكنولوجي���ات

االقتصادي���ة والتجاري���ة ،حي���ث أكد أن
البحري���ن تمتل���ك العديد م���ن المقومات

لمتابع���ة الباع���ة الجائلي���ن .وأك���دت أن معظ���م
الباع���ة الجائلي���ن غير النظاميين من جنس���يات

الت���ي ت���م ضبطه���ا ومصادرته���ا م���ن فرش���ات

المتقدم���ة .وقال “تتطلع مملكة البحرين

أخ���رى ويخالفون قانون إش���غال الطرق العامة

وبضائ���ع للباع���ة الجائلي���ن بلغ���ت  1975حال���ة

إل���ى فت���ح آف���اق واس���عة وجدي���دة م���ن

الت���ي تعطيه���ا تميزه���ا عل���ى مس���توى

ويتم التعامل معهم وفق القانون.

خالل الربع األول من العام .،2018

التع���اون والتنس���يق واالس���تفادة مم���ا

المنطقة الخليجية”.

إحياء ذكرى المولد النبوي اإلثنين

تشجيع حفالت زفاف العائالت الهندية

المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الداخلية

رفعت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف التهنئة العطرة بذكرى المولد النبوي

ف���ي إطار حرص ش���ؤون الجم���ارك على المس���اهمة في جهود تنش���يط الحركة

الش���ريف إل���ى عاه���ل الب�ل�اد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة ،ورئيس

الس���ياحية ،ومن بينها تش���جيع إقامة حفالت الزفاف لبع���ض العائالت الهندية

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان

تطوير العالقات السياحية مع كرواتيا

ج���اء ذلك خ�ل�ال تفق���د المحافظ لجناح

وصلت إليه مدينة ش���نجن الصينية من

وبحسب إحصائيات األمانة ،فإن عدد الحاالت

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة ،وول���ي العهد نائب

الخارجي���ة

آفاق جديدة من التعاون مع شنجن

ض��ب��ط  980ح���ال���ة ف��ق��ط ف���ي ال���رب���ع ال��ث��ال��ث

المزمن���ة غي���ر الس���ارية وجمعية الس���كري

واألوروبي���ة

أمين الشرقاوي

بن حمد آل خليفة ،وإلى شعب البحرين واألمة العربية واإلسالمية جمعاء.
وق���ال وكيل ال���وزارة للش���ؤون اإلس�ل�امية

نهج���ه القوي���م طوق نج���اة وس���فينة تأخذ

فريد المفتاح :تنظم “الش���ؤون اإلس�ل�امية”

باألم���ة إل���ى ب���ر األمان ف���ي ظ���ل متغيرات

بال���وزارة وبالتع���اون م���ع المجل���س األعلى

العصر ومستجداته ،وما نراه من حولنا من

للشؤون اإلسالمية الحفل السنوي بمناسبة
ذك���رى المولد النبوي الش���ريف ،مس���اء يوم
 19نوفمب���ر الج���اري ،بجام���ع مرك���ز أحم���د
الفاتح اإلسالمي.
وأوض���ح أن االحتف���ال بذك���رى مول���د

تحديات تواجه العالم بأسره.
» »وأشار إلى أن هذه المناسبة العظيمة
تدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضى

إلى التأمل واستشراف المستقبل،

واالستفادة من دروس السيرة العطرة

في واقع حياتنا ومواصلة المسيرة

المصطف���ى صل���ى هللا عليه وآله وس���لم هو

التنموية الشاملة التي أرست قواعدها

سيرته وأخالقه صلى هللا عليه وآله وسلم

لتحقيق نهضة وطنية شاملة في

احتف���ال بإحي���اء س���نته ،والتأكي���د على أن

قيادة صاحب الجاللة الملك ،ضمانًا

نب���راس لألم���ة أف���را ًدا ومجتمع���ات ،وأن

جميع المجاالت.

في مملكة البحرين ،عقدت شؤون الجمارك اجتماعا مع هيئة البحرين للسياحة
والمعارض للتنس���يق لحفل الزفاف المقرر عقده في البحرين خالل الفترة 15-
 18ديسمبر المقبل.
وأوض���ح مدي���ر إدارة التخلي���ص

إلس���تراتيجية ش���ؤون الجم���ارك

والمتابعة بش���ؤون الجمارك وليد

 ،2017-2020والمتضمن���ة تعزي���ز

الصباغ أن االجتم���اع ،تطرق إلى
التس���هيالت التي س���يتم تقديمها
م���ن جان���ب ش���ؤون الجم���ارك من

الش���راكة م���ع الهيئ���ات الحكومية
األخرى لتبس���يط حرك���ة التجارة
والسفر.

حيث تس���هيل دخول احتياجات

» »أشاد علي فوالذ المستشار

المدعوي���ن البال���غ عدده���م 900

والمعارض بهذا التعاون

الحفل من معدات وكذلك دخول

بهيئة البحرين للسياحة

ش���خص ،عب���ر جم���ارك المناف���ذ

والتنسيق الذي يصب في

الجوي���ة

والبري���ة

والبحري���ة،

مضيف���ا أن ه���ذه التس���هيالت

جعل البحرين الوجهة

المثالية إلقامة حفالت

م���ن صمي���م العم���ل الجمرك���ي

الزفاف ،علم ًا بأن هذا الزفاف

اله���دف اإلس���تراتيجي الثال���ث

خالل هذا العام.

والمطاب���ق للمب���ادرة الثاني���ة م���ن

هو الرابع بالبحرين والثالث

Osama.almajed@albiladpress.com
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أقدم اعتذاري

إلى وطني البحرين

أسامة الماجد

لم أتوقف عن كتابة عمودي اليومي “سوالف” منذ العام  ،1999مررت

وأخ���ذ راحة إجبارية لينتصر الجس���م على المرض أو س���تكون نهايتي

بأزمات نفسية كثيرة ال يمكن أن تجعل أي كاتب في الكون حرا طليقا

عل���ى أنغ���ام مزم���ارة ،وافقت على مضض ومس���حت غبار الس���نين من

يكتب بارتياح ،كوفاة أخي وليد ...الشاب الذي عشق السراب والحلم،

عل���ى جبهتي وودت ل���و أن أختفي عن الكون مث���ل اختفاء الموت وال

ووف���اة عمي “علي بن حم���د الرويعي” والد زوجت���ي ،ووفاة عمتي “أم
ط�ل�ال” ،قاومت الظروف وتركتها خلف���ي وواصلت الكتابة ،كتبت عن
المواط���ن ،ولف���ت نظر المس���ؤولين ف���ي الدولة إلى الكثي���ر من جوانب

أتوق���ف ع���ن الكاتبة يوما واح���دا وأغيب عن الق���ارئ ،فأنا وصلت إلى
حالة المتصوف مع الكتابة ،حيث تربطنا عالقة واحدة هي االنصراف
ع���ن العالم ،ويقول فريدريك نيتش���ه “لكي تجني م���ن الوجود أثمن ما

القص���ور ،صرخ���ت ف���ي وجه م���ن كان يخ���رج عل���ى قواني���ن المجتمع

فيه ،عش في خطر” ،والكتابة هي أثمن ما في الوجود بالنسبة لي.

البحري���ن في الداخل والخارج ،حتى عندما تلقيت تهديدا “بالس���حل”

» »واليوم وأنا أزيح عن جسدي حجر المرض ،حجرا حجرا أعود

م���ن األش���رار والمجرمي���ن ،كانت بندقيتي قاس���ية عل���ى مدافع أعداء
من قبل خونة “الدوار” لم أبتعد عن االس���تقامة في الدفاع عن وطني

إلى غابات وعرائس بحار الكتابة ،وأقدم اعتذاري إلى وطني

لكن ما جعلني “بالغصب” أتوقف عن الكتابة هذه المرة اشتداد المرض

محمولون على جنازة ،كما أشكر كل من سأل عني من الزمالء

أبلغن���ي ض���رورة التوق���ف فورا ودون مناقش���ة ع���ن الكتابة أي���ا كانت،

كل مكان.

ولم أخف.
علي وغرس أنيابه الحادة في جس���مي النحي���ل ،وأوامر الدكتور الذي

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
 15نوفمبر 2018
 7ربيع األول 1440

الخميس

للتواصل17111483 :

البحرين الذي أخذنا عهدا على أنفسنا بأن ال نترك القلم إال ونحن
والقراء واألصدقاء ورسائل الحب واالطمئنان التي وصلتني من

عبدعلي الغسرة

سـتعـدا
ُكـن ُم
ً
انته���ى الواج���ب األول بتلبي���ة المش���اركة ف���ي انتخاب���ات 2018م ،بتق���دم ع���دد م���ن
المواطني���ن من الرجال والنس���اء للترش���ح لعضوية المجالس البلدي���ة والنواب ،وفي
 24نوفمبر 2018م تنفيذ الواجب اآلخر وهو التوجه لصناديق االقتراع ،وبيننا وبين
هذا التاريخ أيام قالئل ،وهي فترة وجيزة ،لذا على الناخبين أن يستغلوا هذا الوقت

أفضل استغالل ليتسنى لهم اختيار األكفأ من كل المُ رشحين لالنتخابات.

اً
وفاع�ًل� ،وقد
هن���اك إجم���اع بحرين���ي عل���ى أداء واج���ب االنتخ���اب ،وس���يكون كبيرًا

اس���تعدت الحكوم���ة بتجهيز وس���ائل االنتخاب من مق���رات وموارد إدارية وبش���رية،
وبق���ي اآلن دور الناخبي���ن الذي���ن يتعي���ن أن يس���يروا في اتج���اه اختيار المُ رش���ح أو

المٌ رشحة األكفأ.

واس���تعداد الناخبين جميعً ا يكمن في القيام بالتعرف على مرشحي دائرتهم وآرائهم
وانتماءاتهم اً
ً
قراءة وفهمً ا ،ثال ًثا مناقشة
ثانيا االطالع على برامجهم االنتخابية
أولً ،

برامج المرش���حين معهم وزيارة مقرات المرش���حين لالس���تماع إلى ما يطرحونه من
آراء وبرام���ج لبي���ان قدرتهم على التحدث ومدى إجادتهم الرد على اآلخرين س���واء
في المناظرات أو استفسارات الحضور.

إن االس���تعداد لي���وم االنتخاب يضم���ن للناخبين القدرة المُ ثلى عل���ى االختيار األفضل

من مرشحي الدائرة ،وتتكون لديهم القدرة على الفصل بين الغث والسمين ،وبالتالي
سيذهبون إلى صندوق االقتراع باطمئنان في االختيار دون اضطراب أو انفعال ،وأن
كثرة المُ رشحين ألية دائرة هي ظاهرة صحية ،ويبقى التنافس الشريف سيد الموقف
للحصول على المقعد البرلماني بعي ًدا عن الخصومات والتراشقات العبثية ،فالتنافس
الشريف يعمل على توطيد معاني الديمقراطية وثقافتها وشرعيتها الدستورية.
ghassan.shihaby@gmail.com

االس���تعداد يكون من أجل اختيار األفضل ،من يُ مثل الش���عب في البرلمان ،وتوصيل
م���ن يس���تحق أن يك���ون نائ ًب���ا ع���ن الش���عب ،نائ ًب���ا يكون ق���ادرًا على س���ن تش���ريعات

وقواني���ن تكون قادرة على تحس���ين حياة أهل البحرين وتعمل على تطوير مس���يرة

الديمقراطية البحرينية ،اختيار ال يؤس���ف عليه بل يُ عزز مكانة المواطن في صناعة

ٌ
أجيال تلوك

الشكاوي نفسها

القرار الوطني داخل البرلمان.
» »ليس كُ ُل مَ ن ترشح يصلح أن يكون برلمانيً ا أو عضوً ا بلديً ا ،ولكن هناك
ونساء لديهم الصفات لنيل أحد هذين
ً
الكثير من المواطنين ذكورً ا
المقعدين ،فكن مستعدً ا الختيار األفضل.

غسان الشهابي

إذا ذاع���ت عبارات وأحكام وش���اعت ،فم���ن الصعوبة بمكان تغيي���ر ّ
اتجاه هذا
ً
التيار الذي يظل يهدر في درب واحد ،وال يريد تغيير طريقه ،هكذا أيضا دأبنا
مع األمطار الموسمية التي تهطل علينا بشدة غير متوقعة في بعض األحيان،
ً
خصوص���ا ،فتمتلئ
م���ا يتس���بب في إح���داث فوضى ف���ي المناط���ق الس���كنية
ش���بكات تصري���ف المج���اري ،ويرتفع منس���وب المي���اه ،وتتش���كل “البحيرات”،
ً
ً
مغري���ا للجميع اليوم،
مغريا للصحافة ف���ي الماضي ،وصار
وه���ذا األم���ر يكون
يتحس���ر ،يتن ّ
در ،ويش���ارك ما صوّ ره مع اآلخرين ،وإن كان
الكل يصور ،يقارن،
ّ
وأغ���ان وأصوات على ما يص���وّ ر ليكون
لدي���ه خي���ال ثري؛ ق���ام بتركيب صور
ٍ

ّ
التفجع على حالنا،
صادم���ا أكث���ر ،فغالبية ما نراه لي���س أكثر من مبالغات ف���ي
والتخطيط الذي غاب لس���نوات ،والتجاوزات التي ال ندري هل تتعش���ى بالبلد
بعدم���ا تغ���دت بها ،هناك من يش���ير إلى س���رقات في المق���درات العامة للدولة،
وهناك من يطالب باستقالة أو إقالة عدد من المسؤولين لعجزهم عن التعامل

الواقعة الكبيرة هي نفسها.
هذا مع أننا نتابع أخبار الدول التي دخل على مدنها البحر ،وصارت األس���ماك
ً
بحث���ا عن مهرب ،ونرى المس���احات الشاس���عة ف���ي دول بعيدة
تس���ابق البش���ر
عج���زت بنيته���ا التحتية عن اس���تقبال ما زاد عن طاقتها م���ن مياه المطر ،ولم
نشر إلى الفساد والسرقات والعفونة في األجهزة اإلدارية عندهم قط!
ً
ُّ
ّ
جه���ودا كثيفة في مختلف
أحق أن يُ ّتبع ،فإن هناك
والح���ق
وإذا أردن���ا الح���ق،
مناط���ق البالد في الس���نوات القليل���ة التي مضت ،إلزاحة تجمع���ات المياه في
غضون ساعات قليلة ،وعودة الحياة إلى سابق عهدها في أقرب فرصة ،وهذا
أمر بات معروفا جدا وواضحا ،لكن ما عسانا نفعل بكل هذا اإلرث العظيم من

ِّ
والريب والتذمر والمطالبة بالقصاص من المس���ؤولين واالستقاالت،
الش���كوك
ً
فلدين���ا قدرة هائلة على ضبط النف���س لئال نمتدح إنجازا فهذا في بالنا يدخل

ضمن النفاق ومسح الجوخ.

مع “قطرتين” ماء ...إال أن الس���نون تمرّ وتأتي الس���نون ،وال تزال هذه القضايا
ّ
للتفجع ه���و ذاته الذي
عالق���ة ،وال ت���زال التعليق���ات نفس���ها ،وال يزال االتج���اه
عرفن���اه عل���ى مختل���ف األجي���ال ،ال تختلف في���ه إال التفاصي���ل الصغيرة ،لكن

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

» »هناك عيون أشقاها الله ،تنظر فال ترى أمامها إال النواقص ،وإذا لم تر
ناقصا جاثما ،بحثت عنه ،وإن لم تجده ...تخيلته.

ياسمين خلف

سالمة أطفالنا أهم
حال���ة م���ن االس���تنفار عايش���تها األمهات ي���وم األح���د الماضي مع ب���دء العاصف���ة الرعدية
الممطرة التي ش���هدتها المملكة ،تلك س���ارعت لالتصال بالمدرس���ة لالطمئنان على ابنتها،
وتلك استئذنت من العمل لتنطلق الستالم أبنائها من مدارسهم ،وتلك دخلت في مشاداة
م���ع زوجه���ا ف���ي مكالمة هاتفي���ة بعد رفضه ت���رك عمله الصطح���اب أبنائهما من المدرس���ة

B7747@hotmail.com

للمنزل ،وأخرى لو تمكنت حينها من ختم القرآن لختمته ،وهي تقرأ وتدعو هللا أن يحفظ
فلذات كبدها ،ليس في األمر مبالغة واألمهات أكثر من يعي ويدرك كل ذلك.
ماذا لو علقت وزارة التربية والتعليم الدراس���ة ليومين فقط؟ هل س���تنطبق الس���ماء على
األرض؟ ألن يتمكن المدرس���ون من تعويض الطلبة عن تلك الس���اعات الدراسية؟ هل تلك

احذروا صناعة المعاقين
في بيوتكم

الساعات أهم من سالمة األطفال وحياتهم؟ كل المتخصصين في األرصاد الجوية تنبؤوا

بثينة خليفة قاسم

قبل أسبوع بعدم استقرار أحوال الجو ،مع فرصة لتساقط أمطار متوسطة وقليلة ،تصل
ذروته���ا يوم���ي األح���د واالثنين ،هذا باإلضافة إلى ما ش���هدته دولة الكويت الش���قيقة من
ً
جميع���ا ،أليس من المفترض أن يكون م���ن ضمن االحترازات تعليق
كارث���ة طبيعي���ة آلمتنا

عنوان جميل لمقال أجمل كتبه الكاتب الس���عودي مشعل أبالودع ونال استحسان

والفتاة التي قضت نصف عمرها على الفيس���بوك أو اإلنس���تغرام ولم تش���ركها أمها

آالف اآلب���اء واألمه���ات في عالمنا العربي بش���كل عام والخليج بش���كل خاص ،ألنه

معها في شؤون البيت لن تستطيع أن تكون أما ولن تستطيع بناء أسرة.

الدارس���ة عل���ى أقل تقدير وكأضع���ف اإليمان ،رغم أهمي���ة الحفاظ على أرواح كل البش���ر
ً
خصوص���ا أن الطرقات
األطف���ال منه���م أو الكب���ار ،م���ن خ�ل�ال توقي���ف الدارس���ة والعم���ل،

ج���اء كم���ا يقال “على الوجيعة أو عل���ى الوجع” ،ذلك الوجع ال���ذي تعاني منه آالف

هذا المقال الذي كتبه الكاتب الس���عودي يج���ب أن يقرأه العالم العربي كله ويجب

والشوارع غير آمنة مع ضعف البنية التحتية.

األسر في عالمنا العربي.

أن يكتب على لوحة تعلق في مدخل كل مدرس���ة وكل فصل دراس���ي ،ويجب أن

هذا المقال قدم تش���خيصا مبس���طا وكامال ألس���باب ضياع الش���باب وعدم قدرتهم

يقرأه الش���باب من الجنس���ين ليعرفوا حجم الكارثة التي يعيش فيها ش���باب اليوم

على صنع مس���تقبل ألنفس���هم ،بل ع���دم قدرتهم حتى على تكوين أس���رة وإنجاب

والتي تجعل مس���تقبلهم ومس���تقبل المجتمع الذي يعيشون فيه مهددا إلى أقصى

أطفال وتربيتهم ،ما ينعكس سلبا على مستقبل األمة برمتها.

مدى.

باختص���ار وكم���ا يبي���ن كاتبنا المحترم أن هذا الش���باب ال يتعلم أب���دا االعتماد على

لن أعيد نقل المقال بنصه لكنني أدعو كل أب وأم ،وكل شاب أن يدخل إلى محرك

نفس���ه في ش���يء ،والش���يء الوحي���د الذي يفعله ه���و أن يمد يده لي���أكل ،وإذا قرر

البح���ث “غوغ���ل” ويكت���ب احذروا من صناع���ة المعاقين في بيوتكم وس���يجد هذا

ذات مرة أن يجلس مع أس���رته ،فهو يجلس ووجهه على شاش���ة الموبايل حتى ال

المقال الذي يقدم تشخيصا مفصال لحالة اإلعاقة التي وصل إليها الشباب.

األم تتول���ى الجان���ب األكبر من رعاية الش���اب أو الفتاة ،واألب يتحمل ما تبقى من

» »المقال الذي كتبه الكاتب السعودي مشعل أبالودع يجب أن يقرأه العالم
العربي كله ويجب أن يكتب على لوحة تعلق في مدخل كل مدرسة ،بل
كل فصل دراسي ،ويجب أن يقرأه الشباب من الجنسين ليعرفوا حجم
الكارثة التي يعيش فيها شباب اليوم والتي تجعل مستقبلهم ومستقبل
المجتمع الذي يعيشون فيه مهددا إلى أقصى مدى”.

ينفصل عن أصدقائه وعالمه الخاص.
أعباء ،حتى يتخرج هذا الشاب من الجامعة ليجد نفسه مسؤوال عن تكوين أسرة
وتحمل أعباء اإلنجاب والتربية والقيام بدور األب الذي يصنع كل ش���يء ألبنائه،
لكنه ال يستطيع ألنه لم يتدرب على تحمل المسؤولية ولم يقم يوما بكي مالبسه
أو ترتيب سريره ،فيكون مصيره الفشل في القيام بمسؤولياته تجاه أسرته.

م���ا رأين���اه من مقاط���ع فيديو ألطفال الم���دارس وهم يلهون في مياه األمط���ار ،وتدافعهم
بعد الس���ماح لهم بالذهاب لمنازلهم قبل موعد انصرافهم اليومي ،يزيد من ضرورة إعالن
تعلي���ق الدراس���ة قب���ل ليلة في مثل هذه األج���واء الممطرة ،فاألطف���ال يتعرضون ألخطار
متع���ددة عن���د الس���ماح لهم بالع���ودة لمنازلهم وس���ط هذه األج���واء ،مع إمكاني���ة تعرضهم
لماس كهربائي حال عبثهم بأعمدة اإلنارة ،أو األس�ل�اك المكشوفة في األعمدة والشوارع،
وتعرضه���م لمياه األمطار اآلس���نة جراء اختالطها مع مياه المج���اري ،ناهيك عن تدافعهم
واعتراضهم الس���يارات وهم يمرحون ويلهون فرحين بالمطر رغم خطورة الش���ارع ،ماذا
اس���تفاد الطلبة من ذهابهم في مثل هذا اليوم للمدرس���ة؟ كان األجدى البقاء في المنازل
تحت رقابة أهاليهم ،بدالً من تعريضهم للخطر ،ووضع أهاليهم في حالة نفسية سيئة.
» »ياسمينة :ندرك أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي تزامنت مع
العاصفة الممطرة ،لكن حياة أطفالنا أهم.

“الصيانة واالعتمادية”
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الجفير  -المهندسين البحرينية

تس���تضيف البحري���ن ،تح���ت رعاي���ة وزير
النف���ط ،الش���يخ محم���د ب���ن خليف���ة آل
خليف���ة ،مؤتمر ومعرض الش���رق األوس���ط
الخام���س للصيان���ة واالعتمادي���ة 2018
وال���ذي س���ينعقد لم���دة أربعة أي���ام من 25
ال���ى  28نوفمب���ر  2018بفن���دق الخلي���ج.
وتنظ���م الفعالي���ة الجمعي���ة الخليجي���ة
للصيان���ة واالعتمادية بالتعاون مع جمعية
المهندسين البحرينية.
وش���كر رئي���س المؤتم���ر ن���زار الشماس���ي،
الوزير على دعمه المتواصل ورعايته لهذه
الفعالي���ة المرموقة وق���ال “إن هذا المؤتمر
الرفي���ع المس���توى يجت���ذب المتخصصين
وكب���ار الرع���اة والعارضي���ن حيث س���تقدم
في���ه تش���كيلة واس���عة م���ن األوراق الفنية
مما يعكس أهمية ه���ذا القطاع للصناعات
المختلفة”.

شركة صينية للتجارة اإللكترونية

“جولي شيك” لديها س��وق كبير وتنافس الشركات األميركية

علي الفردان من شينجين
أفصح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي عن مفاوضات في مراحل متقدمة مع ش���ركة جولي ش���يك الصينية المتخصصة في التجارة
اإللكترونية ،لالس���تثمار في البحرين وتأس���يس مقر إقليمي لها في المملكة .وكان الرميحي قد تحدث في منتدى الصين للتكنولوجيا المتقدمة ،مؤكدا أن البحرين
تريد التحول من عصر الكربون الى العصر الرقمي وأنها يمكن أن تكون بوابة للصين لدخول أسواق المنطقة التي تقدر قيمتها بنحو  1.5ترليون دوالر.
والرميحي ضمن ش���خصيات رفيعة بالوفد البحريني
المك���ون م���ن مجلس التنمي���ة االقتصادي���ة ومحافظة
العاصم���ة وغرفة تج���ارة وصناعة البحرين ،المش���ارك
ف���ي مع���رض ومنتدى الصي���ن للتكنولوجي���ا المتقدمة

الخميس
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 2018في مدينة شينجين الصينية.
وأوضح الرميحي أن ش���ركة جولي شيك لديها سوق
كبي���ر ف���ي المنطق���ة خصوص���ا ف���ي الس���عودية الت���ي
تع���د اكب���ر أس���واق المنطقة ،وه���ي تنافس الش���ركات
األميركي���ة العمالقة مث���ل أمازون في حج���م التجارة
والمبيع���ات ،مضيف���ا أن وفدا من الش���ركة ق���ام بزيارة

ً
فندقا في  10سنوات
“جميرا” :افتتاح 50

البحري���ن واالط�ل�اع عل���ى بنيتها التحتي���ة وما تقدمه
م���ن تس���هيالت ،خصوصا فيم���ا يتعل���ق بالتصدير إلى
األس���واق المج���اورة وبالتحدي���د الس���وق الس���عودية،
مش���يرا إلى أن المحادثات جارية مع الش���ركة الفتتاح

زينب العكري من ضاحية السيف

مقر لها بالبحرين لتقديم خدماتها للمنطقة.

ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لمجموعة جمي���را ،جوزي���ه س���يلفا ،إن المجموعة
ً
فندقا خ�ل�ال الخمس
تس���عى للتوس���ع ف���ي العال���م م���ن خ�ل�ال افتت���اح 25

ً
فندق���ا خ�ل�ال  10س���نوات ،مبي ًنا أنه س���يتم افتتاح
س���نوات المقبل���ة و50
حوال���ي  7فنادق ف���ي دول الخليج خ�ل�ال الخمس س���نوات المقبلة ليرتفع
ً
فندقا.
عدد الفنادق إلى حوالي 25
وأوض���ح ف���ي تصري���ح للصحافيين عل���ى هامش حفل عش���اء أقيم مؤخ���رًا في إطار
جول���ة ل���دول مجلس التع���اون بفندق جمي���را رويال س���راي بالبحري���ن ،أن المجموعة

ستركز توسعها في إيطاليا وباريس وقارة آسيا إضافة إلى السوق الصيني والروسي
لما يتمتعان به من مقومات سياحية قوية.
ً
فندق���ا جدي��� ًدا ف���ي دبي خ�ل�ال الفت���رة المقبلة،
وأش���ار إل���ى أن المجموع���ة س���تفتتح
والفن���ادق الجدي���دة خ�ل�ال الخم���س س���نوات المقبلة س���تكون ف���ي كل م���ن اإلمارات
ً
فندقا بمنطقة الخليج.
والسعودية ،مبينًا أن المجموعة تدير 15

وأكد أن فندق جميرا رويال س���راي البحرين س���يفتتح مطاعم جديدة بالنصف األول
 ،2019مش���يرًا إل���ى أن الس���ياح الس���عوديين ه���م األكث���ر زوارًا للفن���دق ث���م الصينيين

حالي���ا ،الفتًا إلى الفن���دق لديه
وال���روس ،مش���يرًا إل���ى اإلش���غال الفندقي يش���هد نم���وًّ ا
ًّ
مقومات تنافسية في السوق المحلي .وأضاف أن المجموعة تسعى لشراكات جديدة
ال تقتصر على اإلدارة فقط بل المس���اهمة ً
أيضا بنس���ب تتراوح بين  % 25إلى ،% 50
نافيا التوس���ع في إنش���اء فنادق خضراء لعدم تناس���بها مع رغبة المجموعة وكونها ال
ً
تتناسب مع الفكر االستثماري ،مؤك ًدا أنها تتطلع لمنشآت مطلة على البحر ،الفتًا إلى
ً
فندقا في  9جهات مختلفة.
حاليا 21
أن مجموعة جميرا تدير
ًّ
وأوض���ح أن المجموعة تركز على االس���تثمار في الطاقة البش���رية واإلبداع والتعامل
م���ع التكنولوجي���ا ،إذ إنها تمتلك مرك ًزا لتدريب موظفيها في المنطقة ،مش���يرًا إلى أن

اإلدارة تح���رص عل���ى دمج الطاقات الش���بابية مع الخبرات التراكمي���ة من أجل قيادة
التوسع الجديد.

وفيم���ا يتعلق بمش���روع طريق الحرير الصيني ،اش���ار

وأك���د وج���ود مفاوض���ات أخرى م���ع إحدى الش���ركات

الرميح���ي إل���ى أن البحري���ن وقع���ت اتفاق���ا م���ع بن���ك

الصيني���ة الكبي���رة فضل ع���دم ذكر اس���مها حاليا وهي

البني���ة التحتي���ة الصين���ي ف���ي اط���ار ه���ذا المش���روع

متخصص���ة أيض���ا في قط���اع تكنولوجي���ا المعلومات،

ايض���ا ،مس���تدركا أن األهم في ذلك ه���و عدم االكتفاء

حي���ث أش���ار إل���ى أنها ت���ود التعرف بش���كل أكب���ر على

بالمش���اريع التقليدي���ة كالجس���ور وغيره���ا ،ب���ل يجب

م���ا تقدم���ه البحرين م���ن خدمات وما تضم���ه من بنية

االس���تفادة من المش���اريع ذات النظرة المستقبلية من

تحتية تتناسب مع أعمالها.

خالل التحول إلى االقتصاد المعرفي ،والرقمي ،لذلك

وتوقع الرميحي أن يبلغ حجم اس���تثمارات الشركتين

هناك اتجاه لدى البحرين لجذب الشركات التقنية.

ف���ي البحري���ن اذا ما ت���م االتفاق معهما إل���ى ما يقارب
 500مليون دوالر ،كما توقع دخول إحدى الش���ركتين

شينجن بمثابة وادي السليكون

أو كالهما خالل العام المقبل.

وع���ن أس���باب زي���ارة مدين���ة ش���ينجن ،ق���ال إن ه���ذه

 600موظف في هواوي بالبحرين

المدينة تمثل المس���تقبل ،وهي تشبه وادي السليكون

واش���ار الرميح���ي إل���ى أن االس���تثمارات الصينية في

في أميركا لما تضمه من شركات عمالقة مثل هواوي
مبينا أن البحرين تشارك أيضا للمرة الثالثة
وتنس���نتّ ،

البحري���ن تنم���و بش���كل كبي���ر ،م���ن خالل تواج���د عدد
م���ن الش���ركات الكبيرة مث���ل هواوي الت���ي وصل عدد
موظفيه���ا ف���ي البحرين إل���ى ما يق���ارب  600موظف،
باإلضاف���ة إل���ى مدين���ة التني���ن الت���ي تض���م ع���دد م���ن
المس���تثمرين الصينيين وش���ركة س���ي آي إم سي ،كما
أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين ارتفع
كثيرا خالل الس���نوات الس���بع األخيرة من  800مليون
دوالر ال���ى  1.8ملي���ار دوالر ،والطموح���ات أكب���ر ل���دى

تعتب���ر دول���ة متقدم���ة ج���دا ف���ي ه���ذا المج���ال ،وهي
تتف���وق أيض���ا على الوالي���ات المتحدة ف���ي ذلك ،آمال

ف���ي مؤتمر ومع���رض الصي���ن للتكنولوجي���ا المتقدمة
 ،2018حي���ث ان اله���دف م���ن ه���ذه المش���اركات ه���و
الترويج للبحرين وابرازها وتعريف تلك الشركات بها

ب���أن تتمكن البحرين من خالل هذا المؤتمر من جذب

وما تقدمه من تسهيالت للمستثمرين.

ولف���ت إلى أهمية وجود خطوط طيران مباش���رة بين

» »وبيّن أن الوفد البحريني يضم مجموعة

شركات صينية متخصصة في هذا المجال.
البحرين والصين لتقوية عوامل جذب االس���تثمارات

من الشخصيات البارزة التي تمثل الحكومة

والقطاع الخاص ،حيث يتواجد محافظ محافظة

الصيني���ة ال���ى المملك���ة ،كاش���فا عن وج���ود محادثات

وع���ن مدى اس���تفادت البحرين بما تقدم���ه الصين من

بين ش���ركة طي���ران الخليج والصين لتش���غيل رحالت

العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن ،وعدد

تقني���ات في مجال الفينت���ك ،قال الرميحي إن الصين

مباشرة إلى الصين.

رئيس مجلس اإلدارة سمير ناس.

البلدين.

تسهيالت ائتمانية بـ  500مليون دوالر

“الخلي��ج الدول��ي” :اتفاقي��ة مع بن��وك إقليمي��ة ودولية

من أعضاء مجلس ادارة الغرفة وعلى رأسهم

 25.3مليون دوالر أرباح “”ABC

م��رت��ف��ع��ة ب��ن��س��ب��ة  % 20.8خ��ل��ال  9أش��ه��ر

المنامة  -الخليج الدولي

المنامة  -بنك ABC

وقع بنك الخليج الدولي اتفاقية تسهيالت ائتمانية بقيمة  500مليون دوالر لمدة  3سنوات مع بنوك إقليمية ودولية رائدة وهم

حقق بنك  ABCاإلس�ل�امي أرباحا صافية بلغت  25.3مليون دوالر خالل األش���هر التس���عة األولى  ،2018وهي أعلى بنسبة 20.8%

بن���ك أبوظب���ي األول وبنك (اتش إس بي س���ي) الش���رق األوس���ط المحدود وفرع بنك (ناتيكس���يس) في مركز دب���ي المالي العالمي

عن األرباح الصافية المسجلة في الفترة ذاتها لعام  2017والتي بلغت  21مليون دوالر.وارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 30.3
مليون دوالر ،مسجلاً زيادة بنسبة  13.8%مقارنة مع  26.6مليون دوالر في األشهر التسعة األولى من العام الماضي .وانخفضت

وبنك الرياض وبنك (ميزوهو) المحدود ومجموعة سامبا المالية و(ستيت بنك أوف إنديا) في البحرين و(سيتي بنك إن إيه) فرع
البحري���ن و(وري بن���ك) ف���رع البحرين .كما عمل بنك أبوظبي األول وبنك (اتش إس بي س���ي) الش���رق األوس���ط المحدود كمديرين

المصروفات التش���غيلية إلى  4.7مليون دوالر مقارنة مع المصروفات التش���غيلية البالغة  5.4مليون دوالر في الفترة ذاتها ،2017

رئيسيين مفوضين للتمويل ومتعهدين إلدارة اإلصدار .وتم تعيين بنك أبوظبي األول كوكيل تمويل .ويهدف التمويل في إعادة

بينما بلغت االحتياطات االحترازية للمحفظة  0.7مليون دوالر تم احتس���ابها على أس���اس معيار المحاس���بة  FAS 30الذي يش���مل

تمويل تسهيالت قائمة األجل وألغراض تمويلية عامة.

المحفظة االستثمارية بأكملها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي ،عبدالعزيز

وبلغ���ت األرباح الصافية للربع الثالث من

و ق���ال العض���و المنت���دب للبن���ك ،حم���اد

ه���ذا العام  9.7ملي���ون دوالر ،وهي أعلى

حس���ن “لق���د تواص���ل الزخ���م اإليجاب���ي

بنس���بة  66.1%ع���ن األرب���اح الصافي���ة

لألعم���ال خ�ل�ال الش���هور الس���ابقة ،مم���ا

الحليس���ي “يس���رنا أن نعل���ن ع���ن النج���اح الكبي���ر في إتم���ام هذه
ً
ونظرا
االتفاقية بدعم من تسع مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
للطل���ب العالي للمش���اركة في هيكل���ة التس���هيالت االئتمانية فقد
تج���اوز حجم االكتت���اب في عملية التس���هيل المبلغ المس���تهدف،
وعلي���ه تم زي���ادة قيمة التمويل من المبلغ األساس���ي  250مليون
دوالر إلى  500مليون دوالر لتلبية هذا الطلب ،األمر الذي يعكس

البالغ���ة  5.9ملي���ون دوالر والت���ي ت���م

أدى الى تحقيق نمو س���ليم على أس���اس

تسجيلها بالربع الثالث من العام الماضي.

س���نوي ف���ي جمي���ع المؤش���رات بم���ا ف���ي

وبل���غ إجمالي موج���ودات البن���ك 1.774

ذل���ك إجمال���ي الموج���ودات وإجمال���ي

ثقة السوق المصرفية في البنك”.

مليار دوالر في  30سبتمبر  2018مقارنة

الدخ���ل التش���غيلي وصاف���ي الرب���ح.

م���ع إجمالي موجودات بل���غ  1.559مليار

س���نواصل التركي���ز عل���ى مراقب���ة جودة

» »وأضاف “نتقدم بالشكر لشركائنا من البنوك في عملية

دوالر في نهاية .2017

ائتم���ان المحفظة االس���تثمارية ومراقبة

وبلغ مجموع حقوق المس���اهمين حوالي

المصروفات عن كثب في المستقبل ،مع

 345مليون دوالر مقارنة مع  333مليون

الح���رص عل���ى تحقيق نمو مس���تدام مع

دوالر في نهاية .2017

نهاية العام”.

التسهيل هذه ،ونتطلع إلى مواصلة تطبيق استراتيجيتنا

للنمو والتنويع وتعزيز مكانتنا كبنك دولي رائد في جميع
دول مجلس التعاون الخليجي”.

عبدالعزيز الحليسي

“كالتونز” تبرم صفقة في “برج فخرو”

الش��ركة المدير الوحيد للعقار ووكي��ل التأجير لمرافقه

وزير النفط يشارك في “أديبك ”2018

ب��ح��ض��ور أك��ث��ر م��ن  100وزي���ر للطاقة والنفط

عوالي  -بابكو

المنامة  -كالتونز

أبرمت ش���ركة “كالتونز الش���رق األوس���ط” ،صفقة تأجير جديدة ف���ي برج فخرو،
مجمع المكاتب التجارية المتميز في المنامة.
وبموجب الصفقة ،أصبحت الش���ركة المدير

“س���فِ لز” التجاري���ة الت���ي تعتبر
عل���ى عالم���ة َ

الوحي���د للعق���ار ،ووكي���ل التأجي���ر الحصري

م���ن كب���رى الش���ركات العالمي���ة المتخصصة

لمساحاته ومرافقه .ويتربع البرج في موقع

في مجال االستش���ارات العقاري���ة .ومنذ أن

مرم���وق قبال���ة البحرين س���يتي س���نتر على

تول���ت إدارة ب���رج فخرو ،نجح���ت “ كالتونز

طري���ق الش���يخ خليف���ة بن س���لمان الس���ريع،

الش���رق األوسط” بإبرام عقود تأجير ل 350

ويقع على مقربة من منشآت ومرافق محلية

مت���ر مربع م���ن المس���احة التجاري���ة ،وهناك

والعدي���د م���ن المتاج���ر والمطاع���م ،وتتولى

مفاوض���ات مس���تمرة ح���ول تأجي���ر مكتبين

“ كالتون���ز الش���رق األوس���ط” إدارة ع���روض

كبيرين آخرين.

خدم���ات َس���فِلز الدولي���ة ،لعب���ت الخب���رة

اإلقليمي���ة الطويل���ة لفري���ق كالتونز الش���رق
ً
ً
مهما في التوصل لهذا االتفاق
دورا
األوسط
الناج���ح .ويتأل���ق ب���رج فخ���رو بتش���طيبات
نهائي���ة فاخرة ومرافق عصري���ة ،مما يجعله
الوجهة األمثل للش���ركات والمؤسسات التي
تتطلب مس���احات مكتبي���ة وتجارية راقية.
ويمتاز البرج بموقع بارز وإطاللة استثنائية
عل���ى الس���احل ومعال���م المدينة ،فض�ل�اً عن
أس���عار وشروط التأجير المغرية ،مما يجعله

ش���ركة بابك���و الش���يخ محم���د ب���ن خليف���ة آل

خليف���ة في وقائ���ع معرض ومؤتم���ر أبوظبي

الدول���ي للبت���رول “أديب���ك”  ،2018وال���ذي

انطلقت فعالياته بحضور أكثر من  100وزير
للطاق���ة والنف���ط ورئي���س تنفي���ذي م���ن كبار

قيادات ش���ركات النف���ط العالمية ،ومش���اركة

أكث���ر من  2200ش���ركة م���ن  125دولة .ويعد
“أديب���ك” بمثاب���ة أح���د أكب���ر مع���ارض ضم���ن

قط���اع النفط والغ���از في العال���م ،واألكبر في

منطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا ،كما

عالمة فارق���ة للباحثين عن مكتب في قلب
ً
اعتب���ارا من 127
وتبدأ مس���احات األجنحة

والمختصي���ن في قط���اع النف���ط العالمي من

أربع���ة أجنحة تتراوح مس���احاتها بين /204

ف���ي رس���م مالم���ح مس���تقبل قط���اع الطاق���ة

تأجي���ر المس���احات التجاري���ة ،فض�ل�اً ع���ن

وقال���ت رئيس���ة الوكالة ف���ي البحري���ن ،ليان

خدمات اإلدارة الش���املة للمرافق ،وش���ؤون

لوب���و “نحن مس���رورون لنجاحنا في تحقيق

التسويق والعالقات العامة الخاصة بالعالمة

هذا التأثي���ر الفوري واإليجاب���ي على تأجير

التجاري���ة للب���رج .وتأت���ي ه���ذه اإلضاف���ة

مكات���ب ب���رج فخ���رو تح���ت عالم���ة َس���فِ لز

مت���ر مرب���ع ،بحي���ث يتس���ع كل طاب���ق لنح���و

التجاري���ة .وفض�ل�اً ع���ن القوة الت���ي توفرها

ش���ارك وزي���ر النف���ط رئي���س مجل���س إدارة

يعتبر منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل

البحرين”.

الممي���زة للمحفظ���ة بع���د اس���تحواذ الش���ركة

حماد حسن

 /208و 285متر مربع.

الممارس���ات والتي من شأنها تمكين الخبراء
تب���ادل المعلوم���ات واألف���كار الت���ي تس���اهم

ف���ي العال���م .وض���م المعرض عدة مس���ؤولين

وزير النفط في جناح بابكو بالمعرض

حكوميي���ن وخب���راء وصانع���ي الق���رار ف���ي

قطاع النفط والغاز لمناقشة تحديات الطاقة
المس���تقبلية والتح���والت غير المس���بوقة في
قطاع النفط .وش���اركت بابك���و بجناح متميز

في معرض ومؤتمر أديبك  2018اس���تعرض
أحدث الخدمات والتطورات والمشاريع التي

تضطل���ع به���ا ش���ركة بابك���و في دع���م صناعة

النف���ط والغاز .وبحث المش���اركون اإلمكانات
الكبي���رة التي توفره���ا التكنولوجي���ا الرقمية

وتطبيقاتها مثل الذكاء االصطناعي ،وتعليم
اآلل���ة والش���بكات العصبي���ة لتحس���ين عملية

اتخاذ القرار.
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تنظيم راق في أول أيام معرض الطيران

جاللة الملك ينيب الممثل الش��خصي لجاللته الفتتاح الحدث العالمي في دورته الخامسة

المنامة  -بنا

نيابة عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،افتتح الممثل
الشخصي لجاللة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران
س���مو الش���يخ عب���دهللا بن حمد آل خليفة أم���س ،معرض البحرين الدول���ي للطيران في
دورته الخامسة في قاعدة الصخير الجوية.
حض���ر االفتت���اح ع���دد م���ن أصح���اب

المس���تويات وإب���راز ه���ذا الح���دث الدول���ي

الس���مو والمعال���ي والس���عادة ال���وزراء

وتب���وُّ ءه المكان���ة العالمية الت���ي تليق بهذه

وكب���ار المس���ؤولين بالمملك���ة م���ن مدنيين

الرعاية الس���امية التي أسهمت في نجاحه

وعسكريين وضيوف البالد والمدعوين.

والمشاركة الدولية الواسعة فيه.

وبهذه المناس���بة ،رفع سمو الشيخ عبدهللا

وأش���ار س���مو الممث���ل الش���خصي لجالل���ة

ب���ن حم���د آل خليف���ة أس���مى آي���ات الش���كر

المل���ك رئي���س اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة

واالمتنان إل���ى صاحب الجاللة ملك البالد

لمع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران ،إل���ى

عل���ى الرعاي���ة الس���امية واهتم���ام ودع���م

أن مع���رض البحري���ن للطي���ران يعب���ر ع���ن

جاللت���ه الالمحدود لهذا المعرض والحدث

كل م���ا تمتلك���ه البحري���ن م���ن إمكان���ات

الدول���ي والنج���اح الباهر ال���ذي يضاف إلى

والخب���رات ف���ي صناع���ة المع���ارض ،حيث

النجاح���ات الس���ابقة التي حققه���ا المعرض

يجم���ع نخب���ة من قط���اع الطي���ران العالمي

في الدورات السابقة منذ بداية انطالقه.

في بيئة رفيعة المستوى إلجراء الصفقات

وق���ال س���موه إن توجيه���ات جاللت���ه م���ن

التجارية والتواصل بين ش���ركات الطيران

خ�ل�ال رؤي���ة جاللت���ه الثاقبة كان���ت حاف ًزا

والمس���تثمرين إلى جانب اكتشاف الفرص

للظه���ور به���ذا المع���رض المه���م بأفض���ل

لألفراد والشركات على حد سواء.

عبدهللا بن حمد :توجيهات جاللة الملك
حافزا لظهور المعرض المهم
كانت
ً
بأفضل المستويات
الفعالية تضم نخبة من قطاع الطيران
العالمي في بيئة رفيعة المستوى
إلجراء الصفقات التجارية
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عبداهلل بن حمد يقوم بجولة في ساحة العرض

س��م��وه يطلع ع��ل��ى أح���دث ال��ط��ائ��رات ال��ع��س��ك��ري��ة وال��م��دن��ي��ة وأج���ه���زة المالحة

ق���ام س���مو الش���يخ عب���دهللا بن حم���د آل خليفة بع���د حفل االفتت���اح بجولة في س���احة
الع���رض يرافقه كبار ضيوف البالد وممثلو كبريات الش���ركات المش���اركة في المعرض،
حيث اطلع س���موه على أحدث الطائرات العسكرية والمدنية وأجهزة المالحة الجوية
واألنظم���ة الجديدة المتطورة في عالم الطيران والخدمات المس���اندة والترويج ،كما
زار سموه مكاتب العروض والترويج للشركات والمكاتب المشاركة في المعرض.
ّ
توجه س���موه بالش���كر
وفي ختام الجولة،

ّ
توجه بالش���كر
أرض مملك���ة البحري���ن ،كما

والتقدي���ر لوزي���ر المواص�ل�ات واالتصاالت

ل���كل المنظمي���ن والقائمي���ن عل���ى تنظي���م

نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض

معرض البحرين الدولي للطيران وما ظهر

البحري���ن الدولي للطيران كمال أحمد على

به المعرض من تنظيم راق وتس���خير كافة

الجه���ود المتمي���زة الت���ي قام به���ا من أجل

اإلمكانيات للمشاركين والضيوف والوفود

إنجاح ه���ذا المعرض والح���دث المهم على

المشاركة وزوار المعرض.

طيران اإلمارات تزيد رحالتها للبحرين
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ال���خ���ط���وة ض���م���ن ال����رم����ز ال���م���ش���ت���رك م����ع “ف���ل���اي دب����ي”

زينب العكري من الصخير
قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات بش���ركة طيران اإلمارات عادل الرضا إن الش���ركة تسعى لزيادة
رحالتها إلى البحرين مع افتتاح المطار الجديد العام المقبل .وأوضح أن الشركة تسير  4رحالت يوميا بإجمال  28رحلة

أسبوعيا حاليا إلى المملكة ،مبينا أن الشركة تتباحث مع شركة فالي دبي لزيادة الرحالت ضمن اتفاقية الرمز المشترك
بين الشركتين مع نمو الطلب في السعة المقعدية التي تصل إلى  1400مقعد يوميا.
وأضاف أن الش���ركة تس���ير إلى  159وجه���ة في  82دولة

ف���ي مختلف القارات ،الفتا إلى دراس���ة للش���ركة إلضافة
رحالت جديدة في دول إفريقية وأميركا.

وقال إن الش���ركة وقعت اتفاقية مع ش���ركة بوينغ لشراء
 40طائ���رة بوين���غ  787ضم���ن مذكرة تفاهم ت���م توقيعها
الع���ام الماض���ي ،الفت���ا إل���ى أن هن���اك نق���اش م���ع ش���ركة

وأش���ار إل���ى أن مع���دل العم���ر الزمن���ي ألس���طول طي���ران

إيرب���اص لش���راء طائ���رات  A380األق���ل س���عة مقعدي���ة

بصناعة الطائرات واألنظمة الترفيهية.

وأوضح أن الش���ركة ستس���تلم  150طائرة بالنصف األول

اإلم���ارات أقل من  7س���نوات؛ لمواكبة أح���دث التطورات

لمواكبة تشغيل الخطوط بالسعة المطلوبة”.

م���ن الع���ام  2020م���ن ط���راز بوين���غ  777اك���س ،وس���يتم
إخراج عدد من الطائرات القديمة إلى خارج الخدمة.
وأوض���ح أن اكبر التحديات التي تواجهها الش���ركة اليوم

معرض البحرين

ه���و تذب���ذب وارتف���اع أس���عار الوق���ود الذي يمث���ل % 35
م���ن التكلفة التش���غيلية بم���ا يعادل بح���دود  30الى مليار

الدولي للطيران

درهم ،والتي لها تأثيرها الكبير على التكاليف ومس���توى
الربحية ،إضافة إلى تذبذب أسعار العمالت الدولية.
وتاب���ع أن الش���ركة مس���تمرة إيج���اد حل���ول لتخفي���ض
التكالي���ف دون المس���اس بج���ودة المنت���ج بتوفي���ر أعلى
معايير السالمة وأنظمة الترفيه داخل الطائرات.
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“البحرين للطيران  ”2018يشهد توقيع صفقات كبرى

ت��ض��م��ن��ت ش������راء ط����ائ����رات وخ����دم����ات وم����ع����دات ل��وج��س��ت��ي��ة وه��ن��دس��ي��ة

أمل الحامد وزينب العكري من قاعدة الصخير( تصوير :رسول الحجيري)
ش���هد معرض البحرين الدولي للطيران في دورته الخامس���ة ،الذي افتتح صباح أمس،
توقيع العديد من الصفقات واالتفاقات ،وذلك في يومه األول .وكان أبرز تلك الصفقات
توقي���ع ش���ركة مطار البحري���ن مجموع���ة اتفاقيات في الخدم���ات الجوية بي���ن المملكة
وبع���ض الدول الش���قيقة والصديقة .كما وقعت ش���ركة مطار البحري���ن اتفاقية تصميم
وتجديد مباني شؤون الطيران المدني ،مع شركة “دار الخليج للهندسة” .وكذلك وقعت
ش���ركة أرامكو السعودية اتفاقية لش���راء  26طائرة هيلكوبتر وتقديم خدمات الصيانة
لها بنحو  700مليون دوالر.
م���ن جهته���ا وقع���ت الهيئة الوطني���ة لعلوم

مجل���س التع���اون الخليج���ي ،والتي تتخذ

الفض���اء ووكال���ة االم���ارات للفض���اء إعالن

م���ن مط���ار البحري���ن الدول���ي موقع���ا له���ا،

مب���ادئ لتدري���ب فري���ق البحري���ن للفض���اء

وتمت���از بكونه���ا تق���دم خدم���ات الطي���ران

والعمل على إطالق قمر صناعي مش���ترك.

عالي���ة الج���ودة ،تطوي���ر عروضه���ا المهم���ة

من جانبهما س���عت ش���ركة طيران الخليج،

بالفعل في دول مجلس التعاون الخليجي

واالتح���اد للطي���ران ،الناق���ل الوطن���ي

من خ�ل�ال الش���راكة م���ع “الش���ركة الدولية

لدول���ة اإلم���ارات ،إل���ى اكتش���اف مزيد من

لتعدي���ل الطائرات” التي ت���زود حلول دعم

آف���اق التع���اون بي���ن الطرفي���ن وذل���ك عبر

الطيران في الواليات المتحدة األميركية.

إب���رام مذك���رة تفاه���م ف���ي إط���ار مع���رض

وق���د ت���م التوقي���ع رس���ميا عل���ى اتفاقي���ة

البحري���ن الدول���ي للطي���ران ،اذ تتضم���ن

التعاون اإلستراتيجي بين الشركتين على

المذك���رة التعاون في العمليات التش���غيلية

هامش مع���رض البحرين الدول���ي للطيران

خبراء :معرض البحرين الدولي للطيران هو األسرع نموا في المنطقة

تكمن أهميته في الترويج للبحرين كبوابة

الشركات الراغبة في الحضور للمعرض في

للبحرين والفرص االستثمارية الواعدة في

وخلق ف���رص عمل دائم���ة ومؤقتة للكوادر

للس���وق الخليج���ي ،حي���ث تمث���ل البحرين

نسخته الخامس���ة التي تمنح فرصة جيدة

المملكة.وأك���د أن العائ���د غي���ر المباش���ر من

الش���بابية ف���ي المملك���ة ،منو ًه���ا إل���ى أن

البيئ���ة المالئم���ة والمناس���بة للش���ركات

للش���ركات الصانع���ة والم���زودة لخدم���ات

المع���رض والمتمثل في األنش���طة التجارية

تكلف���ة المعرض بالكامل مغط���اة من العائد

الطي���ران لاللتقاء بصناع القرار ،كما يعطي

الموازية من شركات نقل وفنادق ومطاعم

المستحصل من الرعاة والشركات العارضة

المعرض صورة متميزة عن البنية التحتية

وما يس���هم به ذلك في تنش���يط الس���ياحة،

المستأجرة للمساحات.

والخدمات الهندسية وغيرها.
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وف���ي الس���ياق ذات���ه ،تعت���زم ش���ركة “مين���ا

م���ن جهت���ه  ،ق���ال وزي���ر المواص�ل�ات

العارض���ة الت���ي تري���د الدخول في الس���وق

أيروس���بيس” ،الش���ركة المملوك���ة ل���دول

واالتص���االت كم���ال بن أحم���د ،أن المعرض

الخليج���ي ،وهو ما ظهر بوضوح في أعداد

اتفاقية لتدريب فريق البحرين للفضاء

إط���ل��اق أول ق���م���ر ص���ن���اع���ي ب���ح���ري���ن���ي م���ت���ن���اه���ي ال��ص��غ��ر

أمل الحامد من قاعدة الصخير الجوية

النهائي���ة ،ف���ي برنام���ج دراس���ي وتدريبي لمدة

التطبيقات العلمية الت���ي تخدم البحث العلمي

س���نتين ،وس���يحصلون من خالله���ا على درجة

وتنفيذ عدد من الدراسات المتعلقة بالبيئة.

وقع وزير المواصالت واالتصاالت الوزير المعني بالرقابة واإلشراف على الهيئة الوطنية لعلوم

الماجس���تير وس���يعملون عل���ى تصمي���م وبن���اء

الفض���اء ،كم���ال بن أحم���د ،اتفاقية إلعالن مب���ادئ لتدريب فريق البحرين للفض���اء والعمل على

أول قمر صناعي باالشتراك مع وكالة اإلمارات

إط�ل�اق قمر صناعي مش���ترك بين الهيئ���ة وكال من وكالة اإلمارات للفض���اء وجامعة خليفة ،مع
وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة اإلماراتية ،رئيس مجلس إدارة وكالة
اإلمارات للفضاء أحمد الفالسي ،وذلك على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران.

للفضاء.
ب���دوره ،ن���وه أحم���د الفالس���ي أن توقي���ع ه���ذا
اإلعالن يأتي ضمن برامج التعاون بين البلدين،
يتضم���ن تدريب فري���ق البحري���ن للفضاء على

وأك���د الوزي���ر كمال أن هذه الخطوة تس���ير في

الصناعي���ة وتأهيلهم للتوس���ع في ه���ذا المجال

االتج���اه الصحي���ح نح���و تنفيذ أه���داف الهيئة

مس���تقبال بما يضمن االستدامة لمشاريع الهيئة

وف���ق خطته���ا االس���تراتيجية وبما يس���هم في

ويوف���ر قاع���دة صلب���ة م���ن التقنيي���ن والفنيين

خل���ق فري���ق بحرين���ي متمك���ن م���ن التعام���ل

المه���رة ف���ي ه���ذا الحقل ،حي���ث س���يتم إدراج

البرنامج سيش���مل بن���اء قمر صناع���ي متناهي

م���ع أح���دث التقني���ات في مج���ال بن���اء األقمار

أعض���اء الفريق الذي وص���ل توظيفهم لمراحله

الصغ���ر س���يتم االس���تفادة من���ه ف���ي ع���دد م���ن

تقني���ات األقمار الصناعي���ة وخطوات تصميمها
وبناءه���ا وإج���راء االختب���ارات عليه���ا ومن ثم
إطالقه���ا وتش���غيلها والتحكم به���ا .وأضاف أن

الحمر :تنويع في تنظيم المعارض
أمل الحامد من قاعدة الصخير

أك���د وزي���ر اإلس���كان باس���م الحمر أن مع���رض الطي���ران متخصص ج��� ًدا والجهات
المنظم���ة لمث���ل هذه المعارض تحظ���ى باعتراف واحترام دولي الن���ه يمثل قطاعا
مهم���ا ج��� ًدا له عالقة بالقطاع اللوجس���تي والتبادل االقتص���ادي وبآخر ما توصلت

له التكنولوجيا.
وأشار الوزير على هامش افتتاح معرض

تحظ���ى بمكانة خاصة ل���دى هذه الدول،

البحري���ن الدول���ي للطي���ران أم���س ال���ى

(…) المع���رض يعد م���ن المع���ارض المهمة

انه م���ن الزائرين للمعرض والذي يش���هد

ويؤك���د أن المملك���ة ال تزال ق���ادرة على

تحسنًا من نس���خة إلى أخرى ،كما تزداد

تنوي���ع تنظي���م المع���ارض الت���ي تخ���ص

أع���داد المش���اركين ،مضيف���ا أن المعرض

قطاع���ات مختلفة ،وهو م���ا يؤكد نجاح

يجم���ع ال���دول الش���قيقة والصديق���ة من

البحري���ن ف���ي االس���تضافة والتمثي���ل

مختلف دول العالم للمش���اركة والتواجد

وأيضا استقطاب العديد من الناس.

اإلم���ارات للفض���اء )...( ،عن���د انته���اء الدراس���ة

في���ه ،وق���د تمكن���ت البحرين م���ن جذب

وتط���رق الوزي���ر أن برنام���ج الس���كن

هذا الك���م الكبير في قط���اع المواصالت
ً
مكلفا ج ًدا.
واالتصاالت الذي يعد

االجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص
وجمي���ع المناط���ق مس���تهدفة طالم���ا أن

متناه���ي الصغ���ر ،الغ���رض من���ه تعلي���م وبن���اء

وأك���د أن مش���اركة ال���دول والحض���ور

المط���ور يختاره���ا ويبن���ي عليه���ا المنتج

بالمع���رض لدلي���ل عل���ى أن البحري���ن

الذي يتماشى مع معايير وزارة اإلسكان.

إل���ى ذل���ك ،ق���ال الرئي���س التنفي���ذي للهيئ���ة
الوطني���ة لعل���وم الفض���اء ،محمد العس���يري إن
مراحل اختي���ار فريق البحري���ن بلغت  ،7وكان
التناف���س ش���دي ًدا حي���ث تقدم أكث���ر من 2190
بحريني���ا لالنضمام للفري���ق المكون من  10إلى
ً
بحريني���ا ،ت���م فرزه���م بالتع���اون م���ع وكالة
12
ً
سيقوم الفريق ببناء أول قمر صناعي بحريني
القدرات الوطنية واكتساب المهارات.

“المواصـالت” 4 :اتفاقيــات في مجـال النقــل الجـــوي
المنامة  -المواصالت واالتصاالت

اآللي ،ناهيك م���ن المزايا اإليجابية لصالح

ق���ال وزي���ر المواص�ل�ات واالتص���االت ،كمال بن أحم���د ،إن مكانة البحري���ن الريادية في مج���ال الطيران المدني بالمنطق���ة والتزامها

الناق�ل�ات الوطني���ة ل���كل ط���رف كتوفي���ر

بتطوي���ر أط���ر التعاون ف���ي مجال النقل الجوي بينه���ا وبين الدول األخرى ،تعكس مالمح السياس���ة الحثيثة الت���ي تنتهجها حكومة
المملكة الموقرة الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لقطاع النقل الجوي بالمملكة.

حق���وق النق���ل الج���وي ،التي تنظ���م اإلطار
التش���غيلي لش���ركات الطيران المعينة وفق
ه���ذه االتفاقيات مثل أحكام الس���عة وعدد

جاء ذلك ،خالل مراسم التوقيع على عدة

الخدم���ات الجوي���ة بي���ن البحري���ن وبعض

تنظم الخدمات الجوية بين المملكة وذات

اتفاقي���ات ثنائي���ة في مج���ال النقل الجوي

ال���دول الش���قيقة والصديق���ة ،المتمثلة في

ال���دول األطراف ،وهي على س���بيل المثال

عل���ى هام���ش ال���دورة الخامس���ة لمع���رض

كل م���ن الس���عودية ،اإلم���ارات ،س���لطنة

ال الحص���ر :أنظمة الس�ل�امة الجوية ،وأمن

البحرين الدولي للطيران ،الذي استضافته

بروناي والبرازيل.

الطيران ،وحماية البيئة ،والتعيين المتعدد

البحري���ن بقاع���دة الصخي���ر الجوية أمس.

وتشتمل هذه االتفاقيات في مجملها على

للناقالت الجوية ،وإتاحة الفرص لشركات

كثي���رًا م���ن ه���ذه المزاي���ا بم���ا يتماش���ى مع

ووقع الوزير ،يرافقه وكيل الوزارة لشئون

أح���دث المواد الموصي بها مؤخرًا من قبل

الطي���ران الوطنية لممارس���ة أنش���طة وبيع

خطته���ا التش���غيلية المس���تقبلية إلى بعض

الطي���ران المدن���ي ،مجموعة م���ن اتفاقيات

منظم���ة الطي���ران المدن���ي الدول���ي ،الت���ي

منتج���ات النق���ل الج���وي ،وأنظم���ة الحجز

المحطات الحيوية.

الرح�ل�ات الجوي���ة ،وذل���ك بالق���در ال���ذي
يت�ل�اءم م���ع خططه���ا التش���غيلية اآلني���ة
والمس���تقبلية ،ال س���يما ناقلتن���ا الوطني���ة
ش���ركة طي���ران الخلي���ج الت���ي ستس���تفيد

توقيع االتفاقية مع سلطنة بروناي
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تعاون إلنشاء تخصصات بعلوم الفضاء
رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ي��ش��ي��د ب���م���ع���رض ال���ط���ي���ران
المحرر االقتصادي من الصخير
أعلن رئيس جامعة البحرين رياض حمزة عن وجود تعاون مثمر بين وكالة الفضاء البحرينية وجامعة البحرين إلنشاء تخصصات
بالجامع���ة في مجال الفضاء .وأش���ار حم���زة للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات معرض البحري���ن الدولي للطيران أمس إلى
التعاون المتنامي والمتواصل بين جامعة البحرين ووكالة الفضاء البحرينية والدعم التكاملي من الجامعة للوكالة.

معرض البحرين
الدولي للطيران

2018

الخميس
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 7ربيع األول 1440

وذكر أن الجامعة لديها توجه إلنش���اء

التخصص���ات

بالطي���ران

حالي���ا ف���ي نس���خته
للطي���ران المق���ام
ً

تخصص���ات ف���ي مج���ال الفض���اء

والفضاء في المس���تقبل لخدمة علوم

الخامسة ،والتي تشكل أهمية قصوى

مس���تقبال ،أو تخصص���ات مس���اندة

الفضاء.

القتص���اد البحري���ن والمنطق���ة وجلب

له���ا ،مش���يرا إل���ى أن توج���ه البحري���ن

وعل���ى صعي���د ذي صلة ،أش���اد رئيس

االس���تثمارات الدولي���ة ،الفت���ا إلى أن

للتركي���ز عل���ى تطوي���ر ه���ذا القط���اع،

الجامع���ة بتنظي���م المع���ارض الدولية

المعرض يعد من أسرع المعارض نموً ا

وستكون هناك فرصة متميزة إلدخال

عل���ى غ���رار مع���رض البحري���ن الدولي

بالمنطقة.

المعني���ة

رياض حمزة

“أرامكــو” :اتفاقيـة لشـراء  26طائـرة هليكوبتــر
بقيم��ة إجمالي��ة تبل��غ  700ملي��ون دوالر

أمل الحامد ،بنا من الصخير (تصوير :رسول الحجيري)
وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية لشراء  26طائرة هيليكوبتر ،وصيانة محركاتها بقيمة إجمالية تصل إلى  700مليون دوالر،
على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي الخامس للطيران بقاعدة الصخير الجوية.
وأوضح نائ���ب الرئيس للخدم���ات الصناعية

“ليون����اردو” و”إيرباص” لمدة  10أعوام قابلة

التدري����ب عل����ى عمليات الطي����ران والصيانة،

بش���ركة أرامك���و ،عبدالحكي���م القوح���ي ،أن

خصوصا أن ش����ركة “أرامكو” تعمل
ً
للتمديد،

مؤكدا أنها حاليا في فترة التأسيس بكل من

الشركة وقعت اتفاقية مع شركتي “ليوناردو”

دائمً ا على تحديث أسطولها.

الرياض ورابغ ،وس����يكون التدريب بالتعاون

و”إيرباص” لشراء  26طائرة هيليكوبتر ،منها

وأعرب القوحي عن سعادته بمشاركة شركة

م����ع جامع����ة نورث داكوت����ا للطيران وش����ركة

 21هيليكوبت���ر “ليون���اردو”  139و 5طائ���رات

أرامك����و في المعرض ألول م����رة ،وما قدمته

بوين����غ ،كم����ا س����يتم اس����تقطاع مؤسس����ات

هيليكوبت���ر “ايرب���اص”  ،145باإلضاف���ة إل���ى

البحرين من تس����هيالت واس����عة ف����ي إنجاح

تعليمي����ة وتدريبي����ة للطلب����ة المنضمي����ن

توقي���ع عق���د لصيان���ة مح���ركات الهيليكوبتر

المش����اركة ،الفت����ا إل����ى أن المع����رض يش����مل

لألكاديمية.

بنح���و  300ملي���ون دوالر ،لخدم���ة مناط���ق

كافة ش����ؤون الطي����ران والخدم����ات المعاونة

بدوره ،أعرب المس����ؤول التجاري في شركة

على هامش اإلعالن عن توقيع االتفاقية أمس

التعدي���ن والحفري���ات ف���ي البح���ر األحم���ر

من صيانة وقطع غيار ومؤسس����ات تدريبية

ليون����اردو ،لورين����زو ماريان����ي ،ع����ن س����عادته

والخليج العربي ،ويأتي هذا األسطول بديال

متخصصة ،والخدمات المدنية والعسكرية.

بمواصل����ة ش����ركة “أرامك����و” في وض����ع ثقتها

أن “أرامك����و” تع����د واح����دة من أكبر مش����غلي

مروحية وس����يطة تعمل بمحركين من طراز

وتعمل هذه الطائرات بش����كل رئيس����ي ألداء

ألسطول الطائرات القديم لدى الشركة.

وكش����ف القوح����ي عن ع����زم أرامكو تدش����ين

ف����ي ط����راز  AW139لتلبي����ة احتياجاته����ا من

وأش����ار إل����ى أن م����دة التعاق����د م����ع ش����ركتي

أكاديمي����ة للطي����ران بالس����عودية تش����مل

مروحيات “ليوناردو” في الش����رق األوس����ط،
حي����ث يعم����ل لديه����ا أس����طولاً م����ن  14طائرة

 AW139من����ذ العام  2008و 7طائرات توائم

مهم����ات النقل البح����ري في المملك����ة العربية

خفيف����ة من ط����راز  AW109منذ العام ،2006

السعودية وذلك لدعم صناعة النفط والغاز.

الطائ����رات المروحي����ة “الهيلوكوبت����ر” ،مبي ًن����ا

مشاركة “باس” بـ “الطيران” دعما لالقتصاد

ال���م���ح���م���ي���د :ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ات ل���رف���ع ك����ف����اءة ال��ش��رك��ة

المحرق  -باس

أش���اد رئي���س مجلس إدارة ش���ركة خدمات مط���ار البحرين “باس” ،جالل محم���د جالل ،بالجهود
ً
مؤك���دا أن مش���اركة الش���ركة في
المبذول���ة لتنظي���م مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران ،2018
المعرض هي تفعيل لدورها الوطني في دعم األعمال التجارية ذات العالقة بالطيران وخدمات
المطارات واللوجستيات.
وأض���اف “ أن اس���تراتيجية ب���اس ترتك���ز

إلنجاح فعاليات المع���رض .وقال المحميد
ً
موظفا
“يعمل ف���ي أرض الحدث نحو 140

العمل ،بما يش���مل الوصول إلى استثمارات

م���ن ش���ركة (ب���اس) غالبيته���م م���ن الكوادر

خليجي���ة وإقليمي���ة ودولي���ة .وه���ذا م���ا

الوطني���ة .حي���ث قدم���ت الش���ركة أعم���ال

ينعك���س بش���كل عمل���ي عب���ر مجموع���ة

المناولة األرضية للمعرض بش���كل رس���مي،

االتفاقيات المزم���ع توقيعها خالل معرض

ناهي���ك عن توفيرها العدي���د من الخدمات

عل���ى تنوي���ع اس���تثماراتها وتوس���عة نطاق

الطيران”.

لشركات الطيران المشاركة ومنها :هندسة

من جانبه ،توجه الرئيس التنفيذي للشركة،

وصيان���ة الطائ���رات ،التنظي���ف ،الش���حن،

س���لمان المحمي���د ،بالش���كر لكاف���ة موظفي
ً
جه���ودا مضاعف���ة
الش���ركة الذي���ن بذل���وا

التموين وغيرها.
وأض���اف “ تس���تعد (باس) لتوقي���ع عدد من

وردن“ :الفضاء” البحرينية إضافة علمية
المنامة  -بنا

أش���اد رائ���د الفضاء ألفري���د وردن بما تقدمه البحرين من مس���توى عال في تنظيم
معرض البحرين الدولي للطيران ،في دورته الخامس���ة ،الفتا إلى أن إنشاء الهيئة
الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين س���يكون له األثر الكبير في المس���تقبل بحيث
سيضيف منحى آخر لقطاع العلوم في البحرين والمنطقة ككل.
وق���ال وردن عل���ى هام���ش زيارت���ه لمع���رض

مج���ال علوم الفضاء ،وقمت بعرض تجربتي

البحري���ن الدول���ي للطي���ران “ 2018خ�ل�ال

التي قمت بها على متن الرحلة أبولو  15في

زيارت���ي للبحري���ن قم���ت بزي���ارة ع���دد م���ن

عام  ،1971ولمس���ت تفاعال إيجابيا وحماسا

المؤسسات التعليمية بهدف رفع التوعية في

لدى الشباب لالنخراط في هذا المجال”.

أمل الحامد من الصخير
أكد رئيس جهاز المس���احة والتس���جيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة
تفاؤله بتحسن حجم التداول العقاري بالمملكة في الفترة المقبلة.
وذكر الشيخ سلمان بن عبدهللا للصحافيين

للطي���ران ،أوض���ح أن المع���رض يق���ام كل

عل���ى هام���ش افتت���اح مع���رض البحري���ن

عامي���ن ،وهو م���ن الفعالي���ات واالحتفاالت

الدول���ي للطي���ران أم���س العب���ارة المتداولة

الت���ي ينتظره���ا الجمي���ع ،ويش���هد المعرض

بأن العقار ال يموت ،لكنه يمرض ،ثم يصحو

تجمع���ا كبيرا ،ويضم المعروضات الجديدة

م���رة أخرى ،معربًا عن تفاؤله بتحس���ن أداء

م���ن الطائ���رات الغربي���ة ،مؤك���دا أن تنظيم

التداول العقاري بالفترة المقبلة.

المع���رض ل���ه م���ردود جي���د عل���ى االقتصاد

وبالنس���بة لمع���رض البحري���ن الدول���ي

المحلي.

إحدى االتفاقيات التي وقعتها “باس” على هامش المعرض

االتفاقي���ات المحلي���ة واإلقليمي���ة ،والت���ي

ً
خصوصا وأن الش���ركة ه���ي مقدم خدمات

من ش���أنها أن تعود بالفائدة على الش���ركة،

المطار الوحيد لمطار البحرين الدولي منذ

وتس���اهم في رفع ج���ودة األداء وفاعليته،

تأسيسه”.

الشيخ سلمان بن عبدالله متحدثا للصحافيين

“المطار” و“الخليج للهندسة” تبرمان شراكة
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة لتصميم وت��ج��دي��د م��ب��ان��ي “ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي”

الصخير  -المطار

حض���ر وزير المواصالت واالتصاالت ،رئيس مجل���س إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة،
كمال بن أحمد ،مراسم توقيع اتفاقية تصميم وتجديد مباني شؤون الطيران المدني الواقعة
غ���رب مط���ار البحرين الدولي والبالغة مس���احتها حوالي أربعة آالف مت���ر مربع ،وذلك في أول
أيام معرض البحرين الدولي للطيران .2018
ّ
وقع االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة

مخصصة لكبار الشخصيات ورجال األعمال.

مط���ار البحري���ن ،محم���د البنف�ل�اح ،ومدير عام

وصرح الوزير أن مبنى شؤون الطيران المدني

ش���ركة “دار الخليج للهندسة” نوال عبدالكريم

الحال���ي يمثل ش���اه ًدا على حقب���ة زمنية مهمة

بحض���ور عدد م���ن المس���ؤولين م���ن الجانبين.

في تاريخ صناعة الطيران في البحرين عندما

ويه���دف المش���روع إل���ى إع���ادة الوض���وح إلى

دولي���ا كأول مط���ار للبحرين،
ت���م االعتراف به
ًّ
ً
مضيف���ا أن ش���ركة مطار البحري���ن قد حرصت

الماضي عندما تم االعتراف به كمطار رئيسي

عل���ى أن يحتف���ظ المبن���ى الجدي���د بطابع���ه

للبحري���ن ومنطقة الخلي���ج العربي ،كما يهدف
ً
أيض���ا إل���ى تحويل المبن���ى إلى منش���أة فخمة

التقلي���دي ال���ذي عرف ب���ه في الس���بعينات من

المبن���ى القدي���م ال���ذي ت���م بن���اؤه ف���ي الق���رن

رائد الفضاء وردن مصرحا لـ”بنـا”

سلمان بن عبداهلل :المعرض يدعم االقتصاد

الق���رن الماض���ي وتحويل���ه إلى مبن���ى للطيران

أثناء توقيع االتفاقية

ً
وفق���ا ألحدث المعايي���ر العالمية ،وهو
الخاص

أن مش���روع تطوي���ر وتحدي���ث مبن���ى ش���ؤون

م���ا من ش���أنه أن يس���هم ف���ي االرتق���اء بقطاع

الطي���ران المدن���ي ،ال���ذي من المتوق���ع االنتهاء

الطي���ران الخ���اص ف���ي المملك���ة بم���ا يتفق مع

مخصصا للطيران
ً
من���ه في العام  2020ليكون

رؤي���ة البحري���ن االقتصادي���ة  ،2030مؤك��� ًدا

الخاص.

تهدئة غزة تطيح وزير الدفاع اإلسرائيلي
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يعين جون أبي
ترامب ّ

زيد سفي ًرا بالسعودية

دبي  -العربية نت

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب،

صم��ود المقاومة أح��دث هزة سياس��ية في س��احة االحتالل

تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد
سفيرً ا للواليات المتحدة في السعودية،
ليمأل بذلك منصبًا ظل شاغرً ا منذ توليه

القدس المحتلة ،غزة  -وكاالت

الرئاسة.

في أول خرق التفاق وقف إطالق النار بين الفصائل الفلس���طينية وإس���رائيل ،استش���هد صياد فلس���طيني برصاص االحتالل في بحر غزة .وأعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي أفيغدور

والجنرال أبي زيد ( 67عامً ا) المتحدّ ر

ليبرمان أمس األربعاء استقالته لرفضه وقف إطالق النار في قطاع غزة بعد خالف حاد مع الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو ،وطالب بتحديد موعد لتنظيم انتخابات مبكرة.

من أصول لبنانية يتكلّم العربية بطالقة،

وأث���ار وقف إطالق النار انتقادات واس���عة

وقد أمضى  34عامً ا في صفوف الجيش
األميركي ،وكان قائدً ا للقيادة األميركية

م���ن داخ���ل حكوم���ة نتنياه���و وكذل���ك من

الوسطى.

اإلس���رائيليين الذي���ن يعيش���ون بالق���رب

وأبي زيد خبير بشؤون الشرق األوسط،

م���ن قط���اع غزة الذي���ن تظاه���روا ،الثالثاء

وقد أعدّ خالل دراسته في جامعة

وصب���اح األربعاء ،وطالبوا بمواصلة ضرب
حماس.

“هارفرد” أطروحة عن السعودية .ويتعيّ ن

أث���ارت اس���تقالة ليبرم���ان م���ن منصب���ه

على أبي زيد الحصول على موافقة

الخميس

تساؤالت حول مستقبل حكومة نتنياهو.
وق���ال ليبرم���ان ف���ي بي���ان اس���تقالته “م���ا
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مجلس الشيوخ على تعيينه.

دفعني إلعالن اس���تقالتي هو نقل األموال
إل���ى حم���اس ووق���ف إط�ل�اق الن���ار م���ع
غ���زة ،التهدئ���ة م���ع حماس ووق���ف إطالق
ً
س���را
الن���ار استس�ل�ام أم���ام اإلرهاب ،ليس

تركيا :تعميق العالقات مع السعودية

أن هن���اك خالف���ات بين���ي وبي���ن رئي���س
ال���وزراء ح���ول الوق���ود القط���ري وغيره���ا
م���ن القضاي���ا” ،عل���ى ح���د قول���ه .وق���د دعا

أنقرة  -رويترز

ليبرم���ان خ�ل�ال المؤتم���ر الصحاف���ي الذي

ً
ق���ال وزي���ر الخارجي���ة الترك���ي ،مولود تش���اووش أوغل���وً ،
س���لفا
وفقا للنص المعد

أعلن فيه اس���تقالته إل���ى انتخابات مبكرة،

لكلمت���ه أم���ام البرلم���ان ،أمس األربع���اء ،إن تركيا ته���دف إلى تعمي���ق العالقات مع

ولكنه���ا دع���وة ل���م تلق آذان���ا صاغي���ة لدى

السعودية في كل المجاالت.

استشهاد الصياد يرفع عدد الشهداء بغزة في  3أيام إلى 8

رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية ،إذ أص���در
مكتب���ه بيان���ا مقتضب���ا ق���ال فيه “س���نحدد
الظ���روف والج���داول الزمني���ة المناس���بة

الت���ي نجح���ت بصموده���ا ف���ي إحداث

مش���تركا قالت في���ه إن “جهودا مصرية

إلس���رائيل وألمن مواطنيه���ا” .الفصائل

ه���زة سياس���ية ف���ي س���احة االحتالل”.

مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطالق

غزة خالل  24ساعة من التصعيد

اإلسرائيلية مباني ،وأدت إلى
الدخان.

» »واستشهد سبعة فلسطينيين في

كم���ا أفاد نص كلمة تش���اووش أوغلو أن

عل���ى التخل���ي ع���ن مش���روعات قوانين

تركي���ا تتع���اون ع���ن كث���ب م���ع الواليات

تستهدف أنقرة.

المتح���دة واالتح���اد األوروب���ي وأطراف

الفلس���طينية وصف���ت اس���تقالة وزي���ر

وأوضح الناطق باس���م حماس ،س���امي

النار بين المقاوم���ة والعدو الصهيوني،

الدفاع اإلسرائيلي ليبرمان بـ “االنتصار

أبو زهري ،أن االس���تقالة تمثل “اعترافا

وإن المقاوم���ة س���تلتزم به���ذا اإلع�ل�ان

الخطير استهدفت خاللها الغارات

أخرى للحد من التأثير السلبي للعقوبات

للمقاوم���ة” ،فق���د أعلن���ت حم���اس أن

بالهزيمة وفش���ل في مواجهة المقاومة

طالم���ا التزم به العدو الصهيوني” ،وفق

استقالة ليبرمان “انتصار سياسي لغزة

الفلس���طينية” .وأصدرت الفصائل بيانا

البيان.

اندالع ألسنة اللهب وتصاعد أعمدة

األميركي���ة عل���ى عالقاته���ا م���ع إي���ران.
وج���اء ف���ي ن���ص كلمت���ه ً
أيض���ا أن تركيا
تبذل جهو ًدا لحمل الكونغرس األميركي

سقوط ليبرمان ال يعني سقوط الحكومة
» »منصب وزير الدفاع الذي غادره
ليبرمان سوف يحال بشكل تلقائي
إلى نتنياهو ،ليحتفظ بذلك رئيس
الحكومة بثالث حقائب وزارية،
وهي الخارجية والصحة والدفاع،
إضافة لمنصبه كرئيس للحكومة.
وقد يسعى نتنياهو الستقدام
شخصية عسكرية مقربة منه من
خارج إطار الحكومة لشغل منصب
وزير الدفاع في الفترة القادمة،
ويمكن أن يمنح الحقيبة لرئيس
حزب البيت اليهودي ،نفتالي

بينيت .ويبدو رئيس الحكومة
مرتاحً ا في موقعه الحالي ،فهو
يستند إلى تشكيلة وزارية من
اليمين واليمين المتطرف ،وقاعدة
جماهيرية واسعة مؤيدة ،وإن
علت مؤخرًا أصوات المستوطنين
الذين ينتقدون نتنياهو بسبب
ما وصف بـ”خضوعه للحركات”
الفلسطينية في غزة ،وعدم تمكنه
من درء األخطار االستراتيجية
التي تواجه إسرائيل .وفيما إذا
كان سيذهب نتنياهو النتخابات

األمم المتحدة ترفع العقوبات عن أريتريا

مبكرة بعد ثالثة أشهر أم سيبقي
االنتخابات في موعدها ،سيكون
التوقيت هو الفيصل ،بما يضمن
لنتنياهو توسيع قاعدته وقاعدة
حزبه الجماهيرية ،لتحقيق انتصار
كاسح .أما ليبرمان شخصيًّا فقد
يكون كاسبًا هو اآلخر من استقالته،
فبعض االستطالعات كانت تنذر
باختفاء حزبه لكن موقفه اآلن قد
يتحسن بعد أن استطاع استغالل
ّ
الموجة االحتجاجية التي يقودها
المستوطنون وانضم إليها.

اإلمارات تدعم محادثات سالم يمنية

ق��وات الجي��ش تس��يطر عل��ى جب��ال زوي��د ف��ي صعدة

» »ويطالب مجلس الشيوخ
األميركي بمنع مبيعات مقاتالت
من طراز إف -35لتركيا ما لم
يؤكد الرئيس األميركي أن أنقرة
ال تهدد حلف شمال األطلسي.

االمم المتحدة  -أ ف ب

رفع مجلس األمن الدولي أمس األربعاء العقوبات المفروضة على أريتريا
بع���د توصله���ا إلى اتفاق س�ل�ام تاريخي م���ع اثيوبيا وتحس���ن عالقاتها مع
جيبوتي ،ما عزز اآلمال بالتغير اإليجابي في منطقة القرن االفريقي.

ليبرمان

وتبن���ى المجلس باإلجماع مش���روع

» »ووقعت اريتريا واثيوبيا اتفاق

ق���رار صاغت���ه بريطاني���ا ويرف���ع عن

سالم في يوليو أنهى عقدين

أريتريا حظر األسلحة وحظر السفر،

من العداوات وأدى إلى تحسن

وينه���ي تجميد األص���ول والعقوبات

العالقات مع جيبوتي ،مما زاد

المحددة الهدف.

احتماالت االستقرار في القرن.

تحذير من كارثة اقتصادية في إيران

فيينا ترفض استضافة “مؤسسة االلتفاف على العقوبات”

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

عواصم ـ وكاالت:

أك���دت دول���ة اإلمارات العربية المتحدة ،أمس األربعاء ،دعمها ودع���م التحالف العربي عقد محادثات ،برعاية األمم المتحدة ،في

حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مس���بوق في إيران ،قد يصل إلى  30%وربما يؤدي إلى تس���ريح عدد كبير من العمال،

السويد ،للتوصل لحل سلمي لألزمة اليمنية الناجمة عن التمرد الحوثي.

وإضرابات واسعة ،حسب ما يرى خبراء إيرانيون.

وق���ال وزي���ر الدول���ة اإلماراتي للش���ؤون

ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي،

ّ
“نرح���ب
الخارجي���ة أن���ور قرق���اش:

توق���ع خب���راء الصن���دوق أن التضخم في

بمحادث���ات تقوده���ا األم���م المتح���دة

إيران س���يتجاوز  % 30بس���بب العقوبات

ف���ي الس���ويد ف���ي أق���رب وق���ت ممك���ن”،
ً
مضيف���ا أن التحال���ف يدع���و لالس���تفادة

ً
وتعليقا على تقرير صندوق النقد الدولي،

األميركية.

من هذه “الفرصة” إلعادة إطالق المس���ار

ق���ال الخبير االقتصادي الدكتور جمش���يد

وكش���ف قرقاش ،ف���ي سلس���لة تغريدات

أس���دي ،إن تقري���ر صن���دوق النق���د الدولي
ً
“مقلقا للغاية” ،واألوضاع في إيران أس���وأ

السياسي.
على حس���ابه بموقع “تويت���ر” ،أن مبعوث

الجيش اليمني يحقق تقدمً ا في صعدة

األم���م المتح���دة لليم���ن مارت���ن غريفيث،
سيزور أبوظبي األسبوع الجاري.
وتس���عى األم���م المتح���دة ،م���ن خ�ل�ال
المبع���وث الدول���ي إل���ى اليم���ن ،إل���ى عقد
جول���ة جدي���دة من المفاوض���ات ،ويرافق
ذل���ك دعم ورغب���ة م���ن التحال���ف العربي
ميداني���ا ،نج���ح الجيش
بش���أن الس�ل�ام.
ًّ

الوطن���ي اليمن���ي ،أم���س األربع���اء ،ف���ي
الس���يطرة عل���ى جب���ال زويد ف���ي صعدة،
بالتزام���ن م���ع تقدم���ه عل���ى جبه���ة ناطع
بمحافظ���ة البيض���اء ،وس���ط تراج���ع
ميليشيات الحوثي اإليرانية.

» » وقالت مصادر ميدانية ،أن تحرير

الجبال جاء بعد معارك استمرت ألكثر

أيضا
من  24ساعة ،وانتهت بالسيطرة ً

على مجموعة قرى واعتقال عناصر من

الميليشيات كانت محاصرة في قرية
زويد الكبرى.

مم���ا وصفه التقرير .وأش���ار إلى وجود 25
ً
متوقعا
ملي���ون إيران���ي تحت خط الفق���ر،
أن يرتف���ع ه���ذا العدد بش���كل أكب���ر ،خالل
العام المقبل .من جانب آخر ،أعلنت وزارة
الخارجي���ة النمس���اوية ،أن فيينا ال ترغب
ف���ي اس���تضافة مؤسس���ة تع���رف باس���م
“الش���ركة ذات الغ���رض الخ���اص” ،يعت���زم
االتحاد األوروبي إنشاءها لمساعدة إيران

 25مليون إيراني تحت خط الفقر

في االلتفاف على العقوبات األميركية.

وكالة “بلومبورغ”.

“سئلنا ما
وقال متحدث باس���م الخارجيةُ :

» »وأضاف “ :بعد دراسة معمقة ،توصلنا

إذا كانت النمس���ا ،بشكل مبدئي ،مستعدة
الس���تضافة ه���ذه (الش���ركة ذات الغ���رض
الخ���اص)” ،مؤك���دا بذلك معلوم���ة أوردتها

إلى خالصة أننا لسنا قادرين في
الوقت الحالي على استضافة هذه
الشركة ذات الغرض الخاص”.

مخاوف عراقية من تسلل “داعش”

“حرب تغريدات” أميركية فرنسية

الجزائر ..استقالة األمين العام للحزب الحاكم

بغداد  -وكاالت

باريس  -رويترز

الجزائر  -أ ف ب

ق���ال رئيس ال���وزراء العراقي ع���ادل عبدالمهدي ،إن المئات م���ن أعضاء تنظيم

ردت باريس بلهجة دبلوماس���ية ،أمس األربعاء ،على سلسلة التغريدات العنيفة التي

ف���ي خطوة مفاجئة ،اس���تقال ام���س األربعاء ،جمال ول���د عباس األمين

داع���ش اإلرهاب���ي ف���ي دير الزور ش���رقي س���وريا ،يحاول���ون دخول الع���راق عبر

هاجم فيها الرئيس األميركي دونالد ترامب ،فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون.

الع���ام لجبه���ة التحري���ر الوطن���ي ،الح���زب الحاك���م ف���ي الجزائ���ر ،وأكث���ر

الحدود.
وشن المتشددون على مدى األسابيع

شرقي سوريا إلى شمالي العراق بين

الماضية هجمات عل���ى قوات كردية

عامي  2014و.2017

مدعوم���ة من الواليات المتحدة على

وأض���اف خ�ل�ال مؤتم���ر صحافي أن

الجان���ب الس���وري م���ن الح���دود ،مما
دف���ع فصائل مس���لحة عراقي���ة تعمل
إل���ى جانب الجيش إلى تعزيز قواتها
في المنطقة.
وق���ال

عبدالمه���دي

المتش���ددين

يس���عون

الستعادة السيطرة على
األراض���ي الت���ي كان���وا
يحكم���ون

قبضته���م

عليه���ا عل���ى الجان���ب
العراق���ي
س���يطرة

أثن���اء
داع���ش،

الت���ي امت���دت م���ن

إن

الق���وات العراقي���ة تق���وم بواجباته���ا
إلجه���اض أي محاوالت م���ن التنظيم
المتشدد للتسلل عبر الحدود.
» »ومنذ الهزيمة العسكرية التي مني
بها التنظيم في العراق العام

الماضي ،تحول داعش إلى
أساليب تكتيكية ،شملت

التفجيرات وشن هجمات
على قوات األمن،
خصوصا في

محافظتي نينوى

وديالى في شمالي

وشمال شرقي البالد.

وق���ال المتح���دث باس���م الحكوم���ة

أوروب���ي ،وتطرق إلى الرس���وم الجمركية

المؤيدين الستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السلطة ،من منصبه.

الفرنس���ية بنيامين جريفو ،إنه كان يجب

الت���ي تفرضه���ا باري���س عل���ى النبي���ذ

عل���ى ترام���ب أن يب���دي بع���ض “اللياق���ة

األميركي ،مما يعيق رواجه في األس���واق

وقال���ت صحيفة “الخبر” الجزائرية،

الداعمة والمقربة من الرئيس عبد

واالحترام” ،في ي���وم الحداد الذي تحيي

الفرنس���ية ،وقال إن هن���اك انخفاضا كبيرا

في���ه فرنس���ا الذك���رى الثالث���ة لهجمات 13

في شعبية ماكرون بين الفرنسيين.

لدواع
إن ولد عباس قدم استقالته
ٍ
صحي���ة ،مباش���رة بع���د تنقل���ه إل���ى
ّ

العزيز بوتفليقة ،إذ يقود منذ أشهر
ح��م��ل��ة م���ن أج���ل إع�����ادة ترشيحه

نوفمب���ر ف���ي باري���س ،وقت���ل في���ه 130

وب���دأ ترام���ب ح���رب التغري���دات ض���د

مستش���فى “عين النعجة” العسكري

ل��والي��ة خامسة خ�لال االنتخابات

شخصا ،وفق “رويترز”.

ماك���رون ل���دى وصول���ه إل���ى األراض���ي

إلجراء فحوصات قبل مغادرته.

الرئاسية القادمة شهر أبريل .2016

وكان جريفو يرد على أسئلة الصحفيين

الفرنس���ية ،الجمع���ة ،عندم���ا اعتبر مقترح

بشأن سلسلة تغريدات نشرها الرئيس

ماك���رون بش���أن الجيش األوروب���ي “مهينا

األم��ي��رك��ي ب��ح��س��اب��ه ف��ي “ت��وي��ت��ر” ،بعيد

جدا”.

عودته من فرنسا ،حيث أحيا مع عشرات
ال��زع��م��اء ال��ذك��رى المئوية
الن������ت������ه������اء ال�����ح�����رب
العالمية األولى.
وس���خر ترام���ب ف���ي
تغريداته م���ن مقترح
ماك���رون إلنش���اء جي���ش

»»وأضاف“ :ربما يجب على

أوروبا أن تسدد أوال
مساهمتها في حلف
شمال األطلسي
الذي تموله

الواليات المتحدة

إلى حد كبير”.

وول��د عباس ( 84عاما) هو األمين
ال����ع����ام ل���ل���ح���زب ال���ح���اك���م م��ن��ذ
ّ
تقلد
أكتوبر  ،2016حيث
ال��م��ن��ص��ب خ��ل��ف��ا لعمار
سعيداني ال��ذي قدم
استقالته ،ويعتبر من
أه��م مناضلي حزب
جبهة التحرير
الوطني  ،ومن
أه���م ال��ق��ي��ادات

» »وتقلّد ولد عباس مناصب
وزارية عدة ،لمدة  13سنة،
أبرزها التضامن الوطني،
ثم وزارة الصحة وإصالح
المستشفيات ليغادر
الحكومة سنة ،2012
ويعينه بوتفليقة في مجلس
األمة ،قبل أن يشرف على
األمانة العامة للحزب
الحاكم حتى اليوم.
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عرض وطلب

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة تآزر إي اس القابضة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 70716
بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاءفي ش���ركة ش���ركة ت���آزر إي اس القابض���ة ذ.م.م
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ،70716بتصفية الش���ركة اختياري���ا وتعيين
السيد /جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديرين ق���د انتهت وفقا لن���ص المادة 325
من قانون الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ()21
لعام  ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع
دائني الش���ركة إلى تقدي���م مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة،
خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :السيد /جاسم حسن يوسف عبدالعال
رقم االتصال )+973( 39605262 :

jassim.abdulaal@bh.gt.com

القيد - 1-92251 :التاريخ14/11/2018 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

7/10/2018

تسجيل اسم تجاري

قيد رقم

شقة  /محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

81744-02

23

824

2127

721

اعالن رقم () CR2018 -161586

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -139265
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يدة المعلنة أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعلى كل من لديه اعتراض

اعت���راض قانون���ي التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :نجاة احمد محمد الجساس
االسم التجاري الحالي :كفتيريا الكاس

االسم التجاري المطلوب :الكاس لالسماك الطازجة

االنش���طة التجارية المطلوبة :تجارة /بيع األغذية والمش���روبات  -الس���مك /
األنواع البحرية
قيد رقم

شقة  /محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

79599-02

 96د

0

365

305

13/11/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( ) CR2018 -122510لسنة 2018

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية كايرو تاورز لعقود السمسرة السلعية -

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
االسم التجاري

نوع النشاط

مستر والف لغسيل السيارات

غسيل وتلميع السيارات

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليها الس���يدة /رح���اب مه���دي احمد جاس���م الخي���ال باعتبارها
المصفي���ة القانوني���ة كايرو تاورز لعقود السمس���رة الس���لعية  -ش���ركة
تضامن ألصحابها رحاب مهدي وش���ريكتها ،المسجلة كشركة تضامن
بحريني���ة بموج���ب القي���د رق���م  ،1-118444طالبه إش���هار انتهاء أعمال

تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم

 21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )999لسنة 2018

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018

اعالن رقم () CR2018 -161957
تسجيل اسم تجاري

شركة ميبكولعقود السمسرة السلعية  -شركة تضامن بحرينية ألصحابها
مريم عيسى عبدهللا عيسى علي وشريكته

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

المصف���ي القانوني ش���ركة ميبكو لعقود السمس���رة الس���لعية  -ش���ركة

اسم التاجر :جاسم محمد علي عباس

قيد رقم58655-6 :

تقدم���ت إلينا الس���يدة فريدة محمد وس���مي فهد بطلب تحوي���ل المحل التجاري

55251-3

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليه���ا المال���ك لش���ركة أزياء س���مارت حبيش���ا ش.ش.و (ش���ركة
الش���خص الواحد) والمسجلة بموجب القيد رقم  119140طالبا تحويل
الشكل القانوني للشركة المذكورة إلي شركة ذات مسئولية محدودة
برأسمال وقدره  3000دينار.
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه الى إدارة التس���جيل
مشفوع ًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها
خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية شركة تضامن

اسم التاجر :خليفة عبدالحسين حسن مراد

االسم التجاري الحالي :جاسم لأللمنيوم

تنازل  -عن المحل التجاري

رقم القيد

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

شركة تضامن ألصحابها رحاب مهدي وشريكتها

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

االسم التجاري الجديد :مؤسسة جاسم محمد علي زاير عباس للحدادة واللحام

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

التالي :الى السيدة /نعيمة عبدهللا ابراهيم اسماعيل جناحي

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

21/10/2018

تسجيل اسم تجاري

اعالن رقم ( )9914لسنة 2018

4/11/2018

اعالن رقم ()CR2018-150155

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدناه بطلب تغيير االس���م التجاري ،فعل���ى كل من لديه

القي���د رق���م  ،1-92251طالبين تغيير االس���م التاجاري من ش���ركة الكترا للهندس���ية
الكهربائية ذ.م.م إلى شركة الكترا للهندسة ذ.م.م.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليه���ا المالك لش���ركة متجر الش���يخ ش.ش.و (ش���ركة الش���خص
الواح���د )والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  130طالب���ا تغيي���ر الش���كل
القانوني للشركة إلى مؤسسة فردية
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه الى اإلدارة الس���ابقة
الذكر مش���فوع ًا بالمس���تندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

13/11/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

اعالن رقم ( )CR2018 -162097لسنة 2018

السادة اصحاب شركة شركة الكترا للهندسية الكهربائية ذ.م.م المسجلة بموجب

اعالن رقم ( )9914لسنة 2018

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدناه بطلب تغيير االس���م التجاري ،فعل���ى كل من لديه
اعت���راض قانون���ي التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :علي عبدالهادي يوسف
ابراهيم محمد علي السباع
االسم التجاري الحالي :أون تايم للمظالت
االسم التجاري المطلوب :أون تايم بحرين سيرفيسز
االنشطة التجارية المطلوبة :انشطة متكاملة لدعم المرافق
اليشمل الحراسة واالنشطة األمنية

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الكترا للهندسية الكهربائية ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

القيد - 130 :تاريخ13/11/2018 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -142377

القيد - 119140 :تاريخ13/11/2018 :

االسم التجاري الحالي :ذي كاش ريستيورانت اند لونج

االسم التجاري الجديد :ذي ايكون ريستيورانت اند لونج

قيد رقم13081-9 :

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh
π«é°ùàdG IQGOEG
2018 áæ°ùd (124798) ºbQ ¿ÓYEG
IOhó á«dƒÄ°ùe äGP äÉcô°T πjƒ– ¿CÉ°ûH
IOhó``` á``«dƒÄ°ùe äGP ácô``°ûd ´hô```a ¤G
ób ¬fCÉH áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒH π«é°ùàdG IQGOEG ø∏©J
:á«dÉàdG äÉcô°ûdG øe πc ‘ AÉcô°ûdG É¡«dEG Ωó≤J
á∏é°ùŸG Ω.Ω.P ájOÉ°üàb’G äÉ°SGQó∏d »L ΩG »H »c ácô°T -1
.8215 ºbQ ó«b ÖLƒÃ
πé°S Ω.Ω.P iÈµdG äÉYhô°ûŸG äGQÉ°ûà°S’ »L ΩG »H »c ácô°T -2
.79184 ºbQ …QÉŒ
πé°S Ω.Ω.P äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J äGQÉ°ûà°S’ »L ΩG »H »c ácô°T-3
.70366 ºbQ …QÉŒ
ácô`°T øe ácƒ∏‡ Ék Yhôa íÑ°üàd IQƒcòŸG äÉcô°ûdG πjƒ– ÚÑdÉW
.47568 ó«≤dG ºbQ Ω.Ω.P äGQÉ°ûà°SÓd »L ΩG »H »c
hôîa »L ΩG »H »c
710 Ü.¢U
øjôëÑdG áµ∏‡ - áeÉæŸG
00973-17227443 : ¢ùcÉa
00973-39401450 : ∞JÉg
hbushehiri@kpmg.com

ق���د تق���دم إليها الس���يدة /عهود مهدي احمد جاس���م الخي���ال باعتباره
تضام���ن بحريني���ة ألصحابه���ا مري���م عيس���ى عب���دهللا عيس���ى عل���ي

وش���ريكته ،المس���جلة كش���ركة تضام���ن بموج���ب القيد رق���م ،120095

طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها

من الس���جل التج���اري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

تق���دم إليها الريف الجنوبي للترفيه تضامن ألصحابها حس���ام طرادة
وش���ريكته والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ،107369طالبي���ن إش���هار
انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل
التج���اري ،وذل���ك وفق���ا ألح���كام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الص���ادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )139283لسنة 2018

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة السوسنة السوداء تضامن ألصحابها نادية جمعة عباس وشريكها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليها الس���يدة /نادي���ة جمعه عباس حس���ن عاش���وري باعتبارها
المصفية القانونية شركة السوسنة السوداء تضامن ألصحابها نادية
جمعة عباس وش���ريكها ،المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموجب
القيد رقم  ،115377طالبه إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التجاري ،وذلك وفق���ا ألحكام قانون
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001
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عـقـارات الـفـرصــة
[ ]1للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه  53.6مرت مربع يف الطابق  17مع اطاللة عىل
البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي مميزات املبنى :مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام
حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة
اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع
الفاتح سعر البيع  65الف دينار سعر االيجار الشهري  450دينار شامل الكهرباء واملاء
[ ]2للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل  4قطع املساحة 6601.2م سعر القدم  30دينار
(هايوي السعودية)
[ ]3للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من :غرف  6حاممات  8صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد 2كراج لسيارة
مساحة البناء  470مرت مساحة االرض 376مرت السعر  240الف دينار
[ ]4للبيع شقة يف أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري
[ ]5للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة
[ ]6للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو يف سرتة املساحات 930.2م 902.3م سعر القدم  32دينار
[ ]7للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RAاملساحة 368.6م و377.4م
[ ]8للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل  620الف
[ ]9يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة
المساحة 380
مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع
ورش خدمية بعمق 13متر وعرض 5متر
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا
مساحة األرض 347م المبني جاهز يوجد
لفت في المبني المبلغ المطلوب 350
الف دينار قابل للتفاوض مدخول المبنى
المتوقع 2700دينار في الشهر

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع شقة في أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع  800ألف دينار بحريني

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com  33737677مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

المسؤولون يتغنون

دائما بمقولة “اإلعالم

شريك أساسي” ،ونحن نفتخر بهذه

الكلمات ،وكم نتمنى أن تكون
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األحمر البحريني ينشد نهائي “العربية”

Sports

@albiladpress.com

قلوبهم مرحبة الستقبال االنتقادات

منتخبن��ا جاه��ز لخ��وض موقع��ة نص��ف النهائ��ي المهم��ة

والتنبيهات ويكون لهم رد فعل

إيجابي؛ حتى نتأكد من تطبيقهم

تلك المقولة المعسولة.

القاهرة  -حسين الدرازي (تصوير :أحمد المحاري)

ً
ً
مس���اء بتوقيت
منعطفا مهمً ا في مش���واره بالبطول���ة العربية الـ 23حينما يالقي نظيره الجزائري عن الس���ابعة
يدخ���ل منتخبن���ا الوطن���ي لكرة الس���لة اليوم الخميس
البحرين في الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية على الصالة المغطاة رقم  2التابعة لمجمع الصاالت في استاد القاهرة الدولي
خ�ل�ال الفت���رة م���ن  7لغاي���ة  16نوفمبر الحالي ،فيما س���يلتقي في نصف النهائي اآلخر المنتخب المصري المس���تضيف مع نظيره الس���عودي الس���اعة  ،5والفائزان من

اإلعالن عن قائمة منتخب

ً
ً
مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وجها لوجه غ ًدا الجمعة في المباراة النهائية الساعة  ،8والخاسران سيلعبان الساعة 6
مباراتي اليوم سيلتقيان

اليد المشاركة في نهائيات كأس
العالم قبل انتهاء منافسات

وكان ترتي���ب ال���دور التمهي���دي ق���د

الجولة الخامسة واألخيرة ،يؤكد

أش���ار إل���ى تص���در مص���ر للف���رق ب���ـ8

أنها جاهزة مسبقا وليست نابعة

نق���اط م���ن  4انتص���ارات وبالتال���ي

عن متابعة حثيثة لالعبين...

واختيار المصابين خير مثال على
ذلك.

س���تلتقي م���ع المنتخ���ب الس���عودي

الخميس
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ثانيا
و 3هزائ���م ،بينما ج���اء منتخبنا
ً
والجزائ���ر ثال ًث���ا وكال الفريقي���ن لديه
 6نقاط من فوزين وخس���ارتين ،لكن
ثانيا؛ كونه يتفوق في
منتخبن���ا جاء
ً

المواجهات المباشرة.

وأحمر الس���لة وبالرغم من مشاركته

معكم من القاهرة

ف���ي ه���ذه البطول���ة بالعبي���ن أق���ل
م���ن  30عامً ���ا ومنه���م  3العبي���ن
م���ن منتخ���ب الش���باب ،إال أن���ه ظهر
بصورة طيبة ،وهو قادر على تجاوز
المنتخ���ب الجزائ���ري الي���وم بع���د أن
ً
س���ابقا في ال���دور التمهيدي
هزمن���اه
بنتيج���ة  ،99-68وقائم���ة األحم���ر
الس�ل�اوي لهذه البطول���ة تضم :واين
تش���يزم ،محم���د أمي���ر ،أحم���د عزيز،
ميث���م جمي���ل ،مزم���ل أمي���ر ،أحم���د
ال���درازي ،عل���ي ش���كرهللا ،محم���د

» »سيلعب منتخبنا مباراة اليوم باللباس األبيض والجزائر باألخضر،
ومنتخبنا لعب في التمهيدي مباراتين باألبيض أمام السعودية (فاز)
واإلمارات (خسر) ،ولعب مباراتين باألحمر أمام مصر (خسر) والجزائر
(فاز).

محم���د حمي���د ،محمد كوي���د وأحمد

التمهي���دي كان���ت أم���ام الس���عودية

بن دينة.

والجزائ���ر واإلم���ارات ،ول���م تنق���ل
لقاءن���ا مع المنتخ���ب المصري ،وقناة

“الرياضية” تنقل اللقاء
س���تنقل قن���اة البحري���ن الرياضي���ة

دب���ي الرياضي���ة ه���ي األخ���رى تنق���ل
جميع مباري���ات البطولة على الهواء

مب���اراة منتخبن���ا الي���وم م���ع الجزائر

مباش���رة ،بينما قناة الني���ل الرياضية

ف���ي نص���ف النهائ���ي عل���ى اله���واء
ً
مباشرة ،وهي التي كانت قد نقلت 3

تعرض بعض المباريات بشكل مباشر
والبعض اآلخر بشكل مسجل.

خاض منتخبنا الوطني تدري ًبا وحي ًدا تحضيريًا لمباراة اليوم وكان عصر أمس
حماس���ا
األربع���اء على صالة البطولة وبمش���اركة جميع الالعبين ،الذين أظهروا
ً
عاليا ،وطبقوا كل التعليمات الفنية من المدرب سلمان رمضان ومساعده ريان
ً

» »الملحقية الثقافية لمملكة البحرين في القاهرة وضعت جدول نصف
النهائي في حسابها بوسائل التواصل االجتماعي ،وهو ما يعني أن
هنالك جماهير بحرينية ستحضر لقاء اليوم ،في حين كانت  3طالبات
يحضرن باستمرار؛ لتشجيع األحمر بالدور التمهيدي.

المحم���ود ،إذ ش���هد التدريب ش���رح بع���ض األم���ور التكتيكية الخاص���ة بطريقة
اللع���ب في المباراة والخطط الهجومي���ة والدفاعية ،وتم توقيف التدريب أكثر
من مرة؛ من أجل توضيح بعض األمور لالعبين.

» »كان الجدول الصادر قبل البطولة يُشير لخوض نصف النهائي عند
السادسة والثامنة بتوقيت البحرين ،لكن تم تغييره أمس؛ لتقام
المباراتان في الخامسة والسابعة.

وفي المس���اء كان هنالك وكالعادة ش���رح بالفيديو للعديد من اللقطات لمنتخبنا
ف���ي البطول���ة؛ م���ن أج���ل تقلي���ل األخط���اء ،وكذل���ك ع���رض لقط���ات للمنتخ���ب
الجزائ���ري ومراقب���ة كل نقاط الق���وة والضعف فيه ،ومن ضم���ن اللقطات كانت

» »من أجل تغيير الروتين ،أقام الوفد السعودي وجبة غذاء لالعبيه (مندي)
بعد أن كان االعتماد يوميا على الوجبات الثالث في الفندق.

مباراة منتخبنا مع الجزائر في الدور التمهيدي.

شكراهلل :كتابة فصل تاريخي جديد

ط��م��وح ال��ف��وز ال���راب���ع ع��ل��ى ال��ج��زائ��ر ف��ي سنتين
أكد العب منتخبنا الوطني لكرة السلة علي شكرهللا إن منتخبنا جاهز تمامً ا

جانب من تدريب منتخبنا يوم أمس

منتخبنا األقوى هجوميا والثاني دفاعيا

تش��يزم س��ليم وميث��م يع��ود للمش��اركة م��ن جدي��د

بع���د انتهاء منافس���ات ال���دور التمهيدي للبطول���ة العربية ،وبلغ���ة األرقام

لخ���وض موقع���ة الي���وم أم���ام المنتخب الجزائ���ري في نصف نهائ���ي البطولة

ً
هجوميا؛ كونه س���جل  318نقطة في  4مباريات
ف���إن منتخبنا هو األقوى

العربية ،مش���يرًا إلى أن التدريب األخير يوم أمس جهز األحمر بش���كل كامل

وبمعدل  79ونصف نقطة في المباراة الواحدة وهو معدل جيد لمنتخب

لخوض هذه المباراة إضافة إلى لقطات الفيديو التي يعرضها الجهاز الفني.
وأضاف شكرهللا “نسعى لكتابة فصل

وس���تكون مباراة الي���وم ،الرابعة بين

تاريخي جديد لكرة السلة البحرينية

منتخبن���ا الوطن���ي والجزائ���ر في أقل

في ه���ذه البطولة من خ�ل�ال تحقيق

م���ن س���نتين ،والمباري���ات الث�ل�اث

أفض���ل المراك���ز والمنافس���ة عل���ى

السابقة جميعها انتهت بفوز منتخبنا

كأس البطول���ة ،لك���ن أمامن���ا مش���وار
مهم الي���وم البد أن نتج���اوزه أولاً ثم

وع���ن ج���دارة واس���تحقاق ،فاللق���اء
األول كان ف���ي البطول���ة العربي���ة

نفكر ف���ي الكأس ،وصحي���ح أننا فزنا

الس���ابقة رق���م  22ف���ي القاه���رة ً
أيضا

عل���ى المنتخ���ب الجزائري ف���ي الدور

وفاز فيه منتخبن���ا  82-71وكان يوم

التمهي���دي وبفارق كبير ،لكننا نس���ينا

 4يناي���ر  ،2017وبعدها بيومين وفي

تل���ك المب���اراة تمامً ���ا ،وكل تركيزن���ا

نف���س البطولة وبمرحلة رب���ع النهائي

منصب على مب���اراة اليوم ،وبالتأكيد

تغلبن���ا عليه���م  ،74-63وكانت الثالثة

ً
هجوميا منتخب الجزائر وسجل
يلعب بغالبية من العناصر الشابة ،ويليه
ً
هجوميا.
 304نقاط وبالتالي فإن مباراة اليوم بين أقوى منتخبين
وف���ي المرتبة الثالثة منتخب مصر

جديد مع األحمر الس�ل�اوي في هذه

وس���جل  299نقط���ة ،الس���عودية

البطول���ة بع���د أن تم���ت إراحته في

وسجلت  290ثم اإلمارات ولها 286

مب���اراة اإلم���ارات األخي���رة بال���دور

نقطة ،أما بالنسبة للجانب الدفاعي

التمهيدي لظروف صحية بس���يطة،

ف���إن األقوى ه���و المنتخب المصري

إذ ش���ارك الالع���ب بش���كل طبيع���ي

وتم تس���جيل  253نقطة في سلته،

ف���ي تدري���ب األم���س وهو مس���تعد
ً
ً
وأيض���ا الالعب
تمام���ا للع���ب اليوم،

ث���م منتخبن���ا واس���تقبل  293نقطة
ثم السعودية وعليها  304فالجزائر

ً
تمام���ا لخوض
واي���ن تش���يزم جاهز

وعليه���ا  322واإلمارات عليها ،325

لق���اء نص���ف النهائ���ي ،وال يوجد أي

وه���ذا يعن���ي أن منتخبن���ا س���يالقي

تأثير للرض البسيط في يده والذي

الي���وم ثان���ي أضع���ف دف���اع ف���ي

تعرض له في مباراة الجزائر بالدور

ذل���ك الف���ارق لن يتكرر ك���ون وضعية

ثابت���ة يوم االثنين الماضي في الدور

نص���ف النهائ���ي تختلف تمامً ���ا ،وهذه

البطولة.

التمهي���دي له���ذه البطول���ة حينم���ا فاز

التمهي���دي ،إذ كان قد ش���ارك بعدها

إل���ى ذل���ك ،س���يعود الع���ب منتخبنا

أم���ام اإلمارات أمس األول لمدة 17

طبيعة مباريات إخراج المغلوب”.

منتخبنا بنتيجة .99-68

الوطني ميثم جميل للمش���اركة من

دقيقة.

انطالق كأس الملك للجولف
االتحاد البحريني للجولف

تب���دأ ف���ي الس���اعة  7من صب���اح الي���وم الخميس عل���ى مالعب الن���ادي الملكي
فعالي���ات الجول���ة األول���ى لبطول���ة كأس جالل���ة الملك حم���د الدولي���ة الحادية
عش���رة للجولف ،والت���ي ينظمها االتحاد البحريني للجولف بمش���اركة أكثر من
 100الع���ب م���ن  22دولة وبرعاية كريمة من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة وبدعم من الش���ركة الوطنية “بتلكو” الراعي
الرئيس للبطولة منذ تدش���ينها العام  2007وكذلك رعاة الحفر كل من ش���ركة
بابكو وش���ركة ألبا وش���ركة ناس للمق���اوالت وبنك اإلثمار وبن���ا غاز والمصرف
الخليجي التجاري ومجلس التنمية االقتصادية.
ومن المتوقع أن تشهد هذه البطولة منافسات مثيرة بين الالعبين المشاركين،
إذ سيش���ارك ما يقارب من  40العبا محترفا من دول مختلفة إضافة إلى عدد
كبير من الالعبين الهواة الذين يتميزون ً
أيضا بمهارات فنية راقية ،وس���تكون
المنافس���ة بينهم وبين الالعبي���ن المحترفين للحصول عل���ى المراكز المتقدمة
في البطولة.
وسيش���ارك الالع���ب البريطان���ي حام���ل البطل لوك ج���وي في البطول���ة للدفاع
ع���ن اللقب بمنافس���ة قوية من مجموع���ة من المحترفين أصح���اب اإلنجازات
المختلفة في الجوالت األوربية و اآلسيوية.
وت���م اعتم���اد مش���اركة أكث���ر م���ن  20العب���ا بحريني���ا ف���ي منافس���ات البطول���ة
يمثل���ون المنتخب���ات الوطني���ة ،وتأت���ي ه���ذه الفعالي���ة فرص���ة ممت���ازة لجميع
الالعبين الكتساب الخبرات الفنية من خالل ممارستهم اللعبة مع المحترفين
المشاركين.

بوع�ل�اي ،مصطف���ى حس���ين ،س���يد

مباريات لألحمر الس�ل�اوي في الدور

تدريب وحيد والفيديو يجهزان منتخبنا

الطالبات البحرينيات الالتي يساندن منتخبنا

علي شكر الله العب منتخبنا

األحمر يالقي الجزائر مساء اليوم

العب منتخبنا ميثم جميل

مـقـر جـديـد التـحـاد الـسـنـوكـر والـبـلـيـارد
اليمان��ي :أبطالن��ا جس��دوا ش��عار “الذهب فق��ط” ب��ـ  12ميدالية بينه��ا  4ذهبيات
حسن علي
كش���ف رئي���س االتح���اد البحرين���ي للبلياردو والس���نوكر س���عيد اليماني عن قرب حص���ول اتحاده
على مقر رس���مي بدعم من اللجنة األولمبية البحرينية ،األمر الذي سيس���اعد االتحاد على تسيير
أنشطته وبرامجه واجتماعاته وفق أفضل صورة عندما تكون الطاوالت والصالة تحت تصرفه.
وأض���اف اليمان���ي أن المق���ر ت���م تحدي���ده،

م���ن الميداليات ومن بينه���ا  4ميداليات ذهبية

وبانتظ���ار االتف���اق النهائي مع المس���ؤولين في

في اللعبتين البليارد والس���نوكر؛ لنجس���د شعار

اللجنة األولمبية؛ لتتضح الصورة بشكل كامل.

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

وعب���ر اليمان���ي ع���ن س���عادته الكبي���رة باإلنجاز

ع���ام (الذهب فقط) عل���ى أرض الواقع وهو أمر

األخير الذي حققه منتخب الرجال والناش���ئين

أفرحنا كثيرا.”..

منتخب البليارد والسنوكر بطل الخليج

بع���د فوزهما ب���ـ  12ميدالية متنوعة من بينها 4

وأوضح أن شعار “الذهب فقط” وضع االتحاد

ودع���م اللجنة األولمبي���ة البحرينية وإخالص

مش���يرا إل���ى أن االتح���اد يهت���م كذل���ك بتطوير

ذهبي���ات و 4فضي���ات و 4برونزيات في بطولة

البحرين���ي للبليارد والس���نوكر أم���ام تحد كبير

الالعبي���ن وتفانيه���م وال���دور الب���ارز ألعض���اء

النش���اط النس���ائي واحتض���ان الموهوب���ات عبر

الخلي���ج المجمع���ة للبلي���ارد والس���نوكر الت���ي

وش���كل حافزا أمام الالعبين للعط���اء والتميز

مجلس اإلدارة والذين وضعوا ش���عار (الذهب

إقامة العدي���د من البط���والت المحلية الخاصة

أقيمت أخيرا بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

ف���ي المعت���رك الخليج���ي لتتكلل تل���ك الجهود

فق���ط) نصب أعينهم وه���و ما أدى إلى تحقيق

به���ن ،بيد أن قلة البطوالت الخليجية والعربية

وأضاف اليماني “لدينا سجل زاخر باإلنجازات

بتحقي���ق حص���اد جي���د م���ن الميدالي���ات التي

 4ذهبيات.

على مستوى السيدات ال تساهم بصورة كبيرة

والنجاح���ات ف���ي بط���والت الخلي���ج الس���ابقة،

عززت مكانة المملكة ف���ي المعترك الخليجي،

وأش���ار اليمان���ي إل���ى أن االتح���اد يول���ي لعبتي

ف���ي إتاح���ة الفرص���ة أمامه���ن للب���روز والتأل���ق

ولك���ن لم يس���بق أن حققنا ه���ذا الحصاد الوافر

موضح���ا أن م���ا تحق���ق ه���و بفض���ل م���ن هللا

السنوكر والبليارد أهمية كبيرة على حد سواء،

بصورة أكبر على المستوى الخارجي.

السبت انطالق بطولة التنس المفتوحة للسيدات

تنطلق يوم الس���بت القادم الموافق  17من ش���هر نوفمبر الجاري منافس���ات بطولة البحرين المفتوحة الس���ابعة للتنس للس���يدات والتي ينظمها االتحاد البحريني للتنس

على مالعبه بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيس���ى .حيث تأتي اقامة هذه البطولة ضمن توجهات واس���تراتيجيات االتحاد لالهتمام برياضة المرأة ،وضمن برنامجه
السنوي لألنشطة المحلية ،ويتزامن ختامها مع االحتفال بيوم المرأة البحرينية.
وص���رح مدي���ر البطول���ة ف���ؤاد الرويع���ي ب���أن

نوعي���ة أخ���رى للبطول���ة وأنش���طة االتح���اد

في البطولة ،وأكدت على اس���تمرار التسجيل

 mohamed@gmail.comأو االتصال بالرقم

االتح���اد يحرص عل���ى إقامة البطولة س���نويا

واحد جس���ور التع���اون فيما بين دول مجلس

حت���ى الخامس���ة مس���اء ي���وم الجمع���ة القادم

 ،37733119وجدي���ر بالذكر أنه يش���رف على

بمش���اركة الس���يدات البحريني���ات والمقيمات

التعاون الشقيقة.

الموافق  16نوفمبر من خالل الموقع الرسمي

البطول���ة طاقم فني بحريني بإش���راف المدير

وللمرة األولى يتم دعوة الش���قيقات من دول

بدورها ،أش���ارت عضو مجلس اإلدارة رئيسة

لالتحاد واالنستغرام أو على االيميل Mhnd.

الفني عصام جعفر عبد العال.

مجل���س التعاون ،حيث ب���ادرت دولة الكويت

النشاط الرياضي للمرأة باالتحاد نادية مرادي

بمش���اركة  4العب���ات ،مم���ا س���يضيف عل���ى

إلى أن البطولة تشمل فئات فردي المبتدئات،

البطول���ة رونق المنافس���ة والندية العالية ،كما

وفردي المستوى المتوسط ،وفردي المستوى

ستش���ارك أيضا العبات من المنطقة الشرقية

المتقدم ،ومسابقة الزوجي حسب مستويات

بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية وه���ي اضاف���ة

الالعبات إلتاحة المجال ألكبر عدد للمش���اركة

» »وكانت بطولة العام الماضي قد شهدت مشاركة  55سيدة وفتاة بحرينية
ومقيمة من مختلف الجنسيات ،ويسعى اتحاد التنس لمواصلة طريقه في
تحقيق جميع عوامل النجاح لهذه البطولة الخاصة بالعنصر النسائي وبما
يتماشى مع توجهات المجلس األعلى للشباب والرياضة واللجنة األولمبية
البحرينية والمجلس األعلى للمرأة.

فؤاد الرويعي

نادية مرادي

21
تمهيدي
دوري اليد

28
27
31
22

الشباب
االتفاق

الطويل وعلي يقودان االتحاد للفوزه األول

ان�����ت�����ف�����اض�����ة ال������ش������ب������اب ُت�����ط�����ي�����ح ب�����االت�����ف�����اق
علي مجيد (تصوير :رسول الحجيري)

االتحاد
سماهيج

مجريات اللقاء
خ���رج االتف���اق متقدم���ا ف���ي الش���وط
االول ( )11/15بفض���ل ق���وة دفاع���ه
وتعمل���ق حارس���ه عل���ي خمي���س وقوة
س���واعد حس���ن عيس���ى ومجيد حميد
وعل���ي المال ف���ي التصويب واالختراق
وعلي حس���ين في الجناح ،أما الشباب
ورغم تصدي حارس���ه عل���ي الخزنة اال
أن هجوم���ه عانى كثيرا في التس���جيل
وارتك���ب أخط���اء ع���دة وكان مفت���اح
تس���جيله عب���ر الجناحي���ن ون���درة
االختراق والتصويب.
وفي الشوط ازدادت اإلثارة مع صحوة
العب���ي الش���باب الذي���ن حاول���وا م���رارا
ف���ي تقلي���ص الفارق ال���ذي كان يحدثه
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الخميس

عاد فريق الشباب الى نغمة االنتصارات بعدما انتفض في الدقائق األخيرة على ويطيح بنظيره االتفاق ( ،)27/28في المباراة التي جمعتهما امس لختام الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري اليد.
وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم االتفاق  ،11/15وبذلك أصبح رصيد الشباب  11نقطة واالتفاق بخسارته الرابعة  7نقاط.
االتف���اق وذلك بقوة أحم���د حمزة وادم

لصالحه ايضا (.)10/12

النش���يط وقاس���م محمد وس���ط تكافئ

ويدي���ن االتح���اد به���ذا الف���وز لتأل���ق

في االداء ومعاناة في االتفاق دفاعيا،

حارس���ه عل���ي الطوي���ل و”المايس���ترو”

لينجح الش���باب في التقدم مع الدقائق

محمود علي الذي تفنن في التس���جيل

األخيرة لحس���ن تصرفه مع المجريات

وصناع���ة الهجم���ات لزمالئ���ه الذي���ن

وتحقيق الفوز بفارق هدف.

س���اهموا بقوتهم الدفاعية والهجومية

ب���رز ف���ي االتف���اق حس���ن عيس���ى (10

وخصوص���ا ف���ي الش���وط الثان���ي.

اهداف) وعلي حسين ( 5اهداف) وفي

وبذل���ك أصب���ح رصيد االتح���اد  7نقاط

الش���باب أحمد جالل ( 7اه���داف) وادم

وس���ماهيج بخس���ارته الرابعة  7نقاط.

النشيط ( 5اهداف).

م���ع العلم ان االتحاد ل���ه مباراة مؤجلة

االتحاد وسماهيج

ستكون مع النجمة االسبوع المقبل.

ف���ي اللق���اء األول ،حق���ق االتحاد طعم
الف���وز األول ف���ي المس���ابقة وج���اء
ذل���ك عل���ى حس���اب س���ماهيج بنتيجة
( ،)22/31بعدم���ا انته���ى الش���وط االول

» »برز في االتحاد تهديفيا محمود
علي ( 7أهداف) ومرتضى محمد
( 6أهداف) ،وفي سماهيج محمد
رضي ( 4أهداف) وعمار عيسى (4
أهداف).

لقاء الشباب واالتفاق

عالي يخيب اآلمال أمام النجمة

ف�������������وز س�������ه�������ل ل�������دارك�������ل�������ي�������ب ع�������ل�������ى ب�������ن�������ي ج�����م�����رة

اثناء المشاداة بين الكعبي وتركي

محمد يعقوب تألق وقاد داركليب للفوز

حسن علي
خيب عالي اآلمال عندما خسر أمام النجمة بثالثة أشواط نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس األربعاء ضمن منافسات

وقد اجرى المدرب بعض التغييرات بإشراك
صالح مهدي أساس���يا بدال من ايمن عيس���ى

الجول���ة األول���ى ل���دوري الكرة الطائ���رة التي أقيمت عل���ى صالة االتحاد بمدينة عيس���ى الرياضي���ة ،بعدما تفاءل الكثي���رون بقدرته على

وس���يد حيدر هاش���م بدال من محمد محسن

المنافس���ة اث���ر العروض القوي���ة التي قدمها بكأس االتحاد وتتويجه بالمركز الثالث والميدالي���ة البرونزية باإلضافة إلى التعاقدات التي

وس���ار إيق���اع الفري���ق بأفض���ل ص���ورة بع���د

ابرمها.
وخط���ف النجمة أول ثالث نق���اط بعدما فاز

مرك���ز 2حيث يوجد البرازيل���ي “رودريغيرز”

م���ن ضارب مرك���ز  2محم���د هرون���ة وصانع

 25/14 ،25/17 ،25/20بإدارة طاقم الحكام

ومركز 4بوجود يوس���ف خالد ،وس���اهم في

األلعاب حس���ين المتروك للمشاركة ،وواصل

الدول���ي المك���ون م���ن األول خالد الش���وملي

ذلك اس���تقرار الكرة األولى لينتهي الش���وط

والثاني حسين الكعبي.

للنجمة .25/20

الرهيب هيمنته ليفوز بالشوط .25/14

أخط���اء هجومية بالجملة ش���هدها الش���وط

النجم���ة كان األكث���ر تنظيم���ا ف���ي الش���وط

األول م���ن عال���ي كان بطله���ا المحت���رف

الثاني وسيطر على مجرياته أداء ونتيجة،

مشاداة بين تركي والكعبي
ً
وتحديدا عند النتيجة
ش���هد الش���وط األول

البورتوريك���ي “ إدواردو” كم���ا ل���م يلع���ب

واس���تمر بنفس التوهج الهجومي باالعتماد

الفريق بفاعلية هجومية سواء في االرتكاز

على “رودريغيرز” وخالد في األطراف ،وقوة

أو األط���راف والس���بب ه���و س���وء اس���تقبال

حوائ���ط الصد ،م���ع توجيه اإلرس���االت نحو

الك���رة األول���ى والت���ي أجب���رت المع���د أحمد

ضاربي مركز  4في عالي وهما حس���ن عقيل

عبدالحس���ين عل���ى انته���اج أس���لوب اللع���ب

و”إدواردو” لتعطي���ل انطالقتهما الهجومية،

المفت���وح لتكون ك���رات ضاربيه في مصيدة

وتأث���ر عال���ي باألخط���اء الهجومي���ة وغياب

أن تفن���ن محم���د يعق���وب بتوجي���ه ضربات���ه
الس���احقة م���ن المنطق���ة األمامي���ة والخلفية
ب���كل أريحي���ة ،أم���ا العب���ي بن���ي جم���رة فقد
وقعوا في سلس���لة من األخط���اء الهجومية
ليفوز داركليب .25/15
ول���م يج���د داركلي���ب أي صعوب���ة كبيرة في

 12/8لصال���ح النجم���ة مش���اداة كالمي���ة بين

الفوز بالش���وط الثالث  25/20ألفضليته في

مدرب النجمة مش���عل تركي والحكم الثاني
الدول���ي حس���ين الكعب���ي بس���بب اعت���راض
ترك���ي على م���ا يبدو على ق���رار الحكم دون
معرف���ة س���بب االعت���راض ،وه���و م���ا أدى
بالحك���م الكعبي لإلنفعال ف���ي وجه المدرب
والطلب منه العودة إلى مكانه ليتدخل فيما

محترف النجمة يوجه ضربة ساحقة أمام حائط عالي

الهج���وم وحوائط الصد مقابل تعدد أخطاء
المنافس في االستقبال والهجوم.

جمرة بثالثة أش���واط نظيفة ف���ي المواجهة

داركلي���ب ف���از بالش���وط األول بفض���ل قوته

منتخب الشباب يواجه المحرق

الثالثة التي تقام في إطار منافسات الجولة

الهجومي���ة والممثل���ة ف���ي محم���د يعق���وب

األول���ى .وأنه���ى داركليب األش���واط الثالثة

وضاربا االرتكاز حسن عباس وايمن عيسى

تقام الي���وم الخميس آخر مواجهات الجولة
األول���ى عندم���ا يلتق���ي منتخ���ب الش���باب

بنتيجة  25/20 ،25/15 ،25/15بإدارة طاقم

م���ع حوائ���ط الص���د ع�ل�اوة على اس���تخدام

أم���ام المح���رق الس���اعة  7:30مس���اء ،حيث

الح���كام الدول���ي المك���ون م���ن جعف���ر خاتم

س�ل�اح اإلرس���ال الق���وي وال���ذي ه���ز الك���رة

تأت���ي مش���اركة المنتخب لخ���وض أكبر عدد

األولى لدى بني جمرة ليفوز العنيد .25/15

م���ن المباري���ات دون احتس���اب النتائ���ج في

في الشوط الثاني واصل داركليب سيطرته

الموقف العام لألندية.

حوائط النجمة القوية.

حوائ���ط الصد التي مر منه���ا النجماوية بكل

واس���تطاع النجم���ة أن يف���رض أس���لوبه

سهولة ليفوزوا بالشوط .25/17

بعد إداريو والعبو النجمة لفض المشاداة.

بالفاعلي���ة الهجومي���ة ت���ارة عب���ر اللع���ب

في الش���وط الثال���ث وعندما س���يطر النجمة

داركليب يهزم بني جمرة

والثان���ي محمد منصور ،وبذلك الفوز خطف

الس���ريع م���ن ضاح���ي والجش���ي وت���ارة عبر

عل���ى المباراة أتاح المدرب الفرصة أمام كال

ف���از داركلي���ب بطل كأس االتح���اد على بني

العنيد أول ثالث نقاط.
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العراق يدعم سلمان بن إبراهيم في انتخابات اآلسيوي
مس��عود :الشيخ سلمان س��اعد برفع الحظر الدولي الجزئي

أعلن رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مس���عود دعم اتحاده لرئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم الش���يخ س���لمان بن
إبراهي���م آل خليف���ة لوالية جديدة في رئاس���ة االتحاد القاري خالل االنتخابات المقررة في الس���ادس من ش���هر أبريل المقبل في
العاصمة الماليزية كوااللمبور.
وقال مس���عود في تصريحات لقناة دجلة

الخم���س الماضي���ة .بوجوده ب���ات االتحاد

بن إبراهيم ،مستذكرًا جهوده الكبيرة في

الفضائي���ة “الش���يخ س���لمان ه���و مرش���ح

اآلس���يوي أكثر اس���تقرارا ،وأصبحت آسيا

المس���اعدة برف���ع الحظر الدول���ي الجزئي

الع���راق ف���ي االنتخابات المقبلة ،س���ندعم

موحدة أكثر من ذي قبل”.

عن إقام���ة المباريات في الع���راق ،ومعربا

ترش���يحه ،خصوص���ا أن���ه أثب���ت جدارت���ه

وأشاد مس���عود بمواقف االتحاد اآلسيوي

ع���ن ثقت���ه بتواص���ل دعم���ه لرف���ع الحظ���ر

بتب���وء الرئاس���ة عل���ى امت���داد الس���نوات

الداعمة للعراق خالل عهد الش���يخ سلمان

الكلي خالل الفترة المقبلة.

عبدالخالق يشارك في اجتماع حكام آسيا
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

يش���ارك عض���و لجنة الح���كام باالتحاد اآلس���يوي لكرة القدم ومستش���ار لجنة
الح���كام باالتح���اد البحريني لكرة الق���دم عبدالرحمن عبدالخال���ق ،في اجتماع
لجن���ة الح���كام باالتح���اد اآلس���يوي ،الذي س���يعقد ي���وم الخمي���س الموافق 15
نوفمبر الجاري في العاصمة الماليزية (كوااللمبور).

الشيخ سلمان مع رئيس االتحاد العراقي

أعالي مؤهل لالستمرار مع النصر

الهواري :المحترف بحاجة للتأقلم وأتمنى عودة عباس وخليفة وعبدالجبار
حسن علي
أكد مدرب فريق النصر للكرة الطائرة التونس���ي

وسيش���هد االجتم���اع العدي���د م���ن

ف���وزي اله���واري أن المحت���رف المغرب���ي كم���ال

المح���اور المطروح���ة عل���ى طاول���ة

أعالي العب مرك���ز ( )3مؤهل للبقاء مع الكتيبة

النقاش ،وفي مقدمتها التصديق على

الزرق���اء فيم���ا تبقى من الموس���م الج���اري ،بعد

محض���ر آخر اجتم���اع للجن���ة ،إضافة

أن ق���دم مس���توى فني���ا جي���دا خ�ل�ال الحصص

إلى مناقش���ة أداء األطقم التحكيمية

التدريبي���ة الثالث التي خاضها ومس���تواه أمام

ف���ي دورة األلع���اب اآلس���يوية 2018

البس���يتين ف���ي الجول���ة األول���ى م���ن مس���ابقة

التي أقيمت في إندونيسيا.

ال���دوري .وكان ن���ادي النص���ر ق���د أعلن عن ضم

وسيش���هد االجتم���اع مناقش���ة تقري���ر
أداء الح���كام في نهائيات كأس آس���يا

عبدالرحمن عبدالخالق

تح���ت  17س���نة ،إضاف���ة إل���ى متابعة

أطقم تحكيم كأس آس���يا  2019التي

آخر المس���تجدات لورش���ة عمل حكام

س���تقام ف���ي اإلم���ارات ،إضاف���ة إل���ى

النخبة اآلسيويين ،والتي ستعقد في

اس���تعراض روزنام���ة لجن���ة ودائ���رة

ماليزيا واإلمارات.

الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

وسيش���هد االجتم���اع أيض���ا متابع���ة

للعام المقبل (.)2019

تحت  19س���نة ونهائيات كأس آس���يا

دوري البنوك
اللجنة اإلعالمية

حق���ق فري���ق بن���ك البحري���ن والكوي���ت
( )BBKف���وزه األول ف���ي المجموع���ة
األول���ى عل���ى حس���اب منافس���ه فري���ق

المغرب���ي كم���ال أعالي؛ ليخض���ع للتجربة الفنية

فوزي الهواري

س���بورت” أن���ه س���بق وأن ش���اهد الالع���ب م���ع

قب���ل التعاق���د معه .وأوض���ح الهواري ل���ـ “البالد

عل���ى التميز والعطاء بش���كل أفض���ل كلما تأقلم

من���ذ أول مب���اراة؛ ألن وظيفت���ه تختل���ف ع���ن

غي���اب العبي���ه األساس���يين ألس���باب مختلف���ة،

وحقق أكبر معدل من االنسجام مع الفريق.”...

ض���ارب مرك���زي  2و ،4وبالتال���ي ف���إن أعال���ي

موضحا “إننا نفتقد صانع األلعاب عيسى عباس

وأش���ار الم���درب إل���ى أن النص���ر اضط���ر للتعاقد

بحاجة إلى المزيد م���ن الفرصة إلثبات قدراته،

والزلن���ا بحاج���ة إلى خب���رة خليف���ة وعبدالجبار

م���ن الوقت ليتأقلم مع الفريق ،مضيفا “بالعودة

م���ع محت���رف في ظل الفراغ ال���ذي خلفه غياب

مش���يرا إل���ى أن نظرته الفنية تؤك���د أن الالعب

ف���ي االرتكاز فالم���درب بطبيعته طماع ويفضل

إل���ى مب���اراة البس���يتين فإن اإلحصاءات تش���ير

حس���ين علي خليفة ومحمد عبدالجبار لظروف

إل���ى تس���جيله  12نقط���ة م���ن الهج���وم الس���ريع

العم���ل ،الفت���ا النظ���ر إل���ى أن الع���ب االرت���كاز ال

مؤهل لالس���تمرار .وع ّبر اله���واري عن أمله في

أن تك���ون لدي���ه العدي���د من الخي���ارات المتاحة

أن يتغل���ب النص���ر عل���ى التحدي���ات والظ���روف

وتصدي���ه لـ  8كرات ،وأنا واثق بأن الالعب قادر

يمك���ن أن يب���رز ويظه���ر دوره بص���ورة واضحة

الكثي���رة الت���ي تعت���رض طريقه وف���ي مقدمتها

المنتخ���ب المغرب���ي وأعج���ب بمس���تواه ،وه���و
يتمتع بإمكانات فنية طيبة وبحاجة إلى المزيد

األحمر يالقي الكويت وديا اليوم

ض��م��ن إع�����داد ال��م��ن��ت��خ��ب ل��ل��م��ش��ارك��ة ب��ك��أس آس��ي��ا

تمكي���ن به���دف مقاب���ل ال ش���يء ،فيم���ا
أحرز فريق المؤسسة العربية المصرفية

يخ���وض منتخبن���ا الوطن���ي األول لكرة القدم عند  ٧من مس���اء اليوم لقاء ودي���ا دوليا أمام نظيره الكويتي ،على اس���تاد نادي النصر

وعل���ى حس���اب منافس���ه فري���ق بن���ك
البحري���ن الوطن���ي ( )NBBبنتيج���ة 2-1
ضم���ن مباري���ات بطول���ة دوري البن���وك
والمؤسس���ات المصرفي���ة لك���رة الق���دم
للص���االت برعاي���ة المص���رف الخليج���ي
التج���اري ،والت���ي تقام عل���ى صالة نادي
النجمة بالجفير.
» »وتستأنف مباريات مرحلة
اإلياب من الدور األول يوم بعد
غد السبت بإقامة مباراتين ،إذ
يلعب ضمن المجموعة األولى
فري المصرف الخليجي التجاري
أمام فريق “تمكين” في تمام
الساعة  ،8:30تليها مباراة لتحديد
متصدر المجموعة الثانية بين
بنك األهلي المتحد والمؤسسة
العربية المصرفية في تمام
الساعة  9:30مساء.

بالكويت .يأتي اللقاء ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس آسيا  ٢٠١٩باإلمارات.
وكان منتخبنا قد وصل الكويت يوم أمس

األول وخ���اض مران���ه األول عل���ى ملع���ب
عل���ى ملع���ب المباراة تحت قي���ادة المدرب

التشيكي سكوب والطاقم المعاون.

بالمب���اراة ،إذ تقرر أن يلعب منتخبنا باللون
األبي���ض والكوي���ت بالل���ون األزرق .ومث���ل
منتخبن���ا ف���ي االجتم���اع اإلداري عب���دهللا

المط���وع والمنس���ق اإلعالم���ي محم���د

مب���اراة ودي���ة دولي���ة أخرى أم���ام منتخب

عمان يوم  ١٩نوفمبر في عمان.

من االجتماع الفني

شمسان ،أحمد بوغمار ،وليد الحيام ،أحمد

موسى ،جمال راشد ،محمد مرهون ،هزاع

عبدالوه���اب عل���ي ،جاس���م الش���يخ ،كمي���ل

عبدهللا يوس���ف ،محمد الرميحي ،ومهدي

وتض���م القائم���ة كال م���ن :سيدش���بر علوي،

جمعة ،س���يدضياء س���عيد ،أحم���د عبدهللا،

عيسى ،أحمد ميرزا ،سيدمهدي باقر ،حمد

األس���ود ،محمد الحردان ،علي مدن ،أحمد

عبدالكريم فردان ،أشرف وحيد ،سيدرضا

خطة تطويرية شاملة التحاد التنس
مدينة عيسى  -االتحاد البحريني للتنس

ف���ي إطار جه���ود االتح���اد البحرين للتن���س لتطوير مس���توى خططه وبرامجه الس���نوية
لالرتق���اء بمس���توى لعبة التنس البحرينية ،س���عى االتحاد لالس���تفادة م���ن الخبرات التي
يوفره���ا االتح���اد الدول���ي للتن���س في هذا المج���ال ،ومن خ�ل�ال التواصل والتنس���يق مع
اللجن���ة األولمبية البحرين���ي وبالتعاون مع لجنة التضامن األولمب���ي الدولي ،تمت دعوة
خبير التنس البرتغالي السيد لويس دو سوزا إلى مملكة البحرين لمدة  4أشهر تبدأ هذه
الزيارة من  2من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الثالث من مارس من العام المقبل.
ويأتي تنس���يق ه���ذه الزيارة به���دف تقييم

عل���ى وض���ع خط���ة زمني���ة لنش���اط االتحاد

مس���توى أداء االتح���اد والوق���وف عل���ى

على مدار الع���ام  ،2019وتحديد البطوالت

اإليجابي���ات والس���لبيات للعم���ل وتطوي���ر

والمس���ابقات عل���ى مختل���ف المس���تويات

األداء ف���ي االتح���اد وتحقي���ق نتائ���ج

والتي تع���ود بالفائدة على الالعبين وتطور

جي���دة ،ومن���ذ الي���وم األول وبع���د اجتماعه

وم���ن مس���تواهم ،وعمل عل���ى تصحيح أي

بالمس���ؤولين باالتحاد بحضور نائب رئيس

س���لبيات والتركيز على سلوكيات الالعبين

االتح���اد الش���يخ عبدالعزي���ز ب���ن مب���ارك آل

داخ���ل المالعب من حيث االلتزام بمواعيد

خليف���ة ،عم���د الخبي���ر إل���ى وض���ع برنام���ج

التدريبات واالنضباط الس���لوكي ،وسيقوم

متكامل لعمل الجهاز الفني باالتحاد وبرامج

يق���وم الخبي���ر بزي���ارات مختلفة إل���ى نادي

تدريبات الفئات العمرية المختلفة ومتابعة

البحري���ن للتن���س لالجتم���اع م���ع مجل���س

تنفي���ذ ذلك ،بحي���ث زادت الفترة التدريبية

اإلدارة ،وكذلك أكاديمية جيس���س بالرفاع،

لجميع العبي المنتخبات وبأسلوب حديث

وأكاديمية دلمون للتعرف على برامج هذه

حس���ب المس���تويات الدولي���ة ،كم���ا يعك���ف

الجهات وإشراكها في عملية التطوير.

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

تعل���ن اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة ع���ن فت���ح ب���اب التس���جيل لجمي���ع ال���وزارات والهيئات
الحكومي���ة وش���ركات ومؤسس���ات القط���اع الخ���اص الراغبة في المش���اركة بي���وم البحرين
المقب���ل  2019بع���د اعتم���اد موع���ده رس���ميا ف���ي اجتم���اع مجل���س إدارة اللجن���ة األولمبي���ة
البحريني���ة المنعق���د أخيرا ،برئاس���ة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأك���د األمي���ن الع���ام المس���اعد

وش���ركات ومؤسس���ات القط���اع

للش���باب

الخاص وإتاحة الفرصة أمامهم؛

والرياض���ة األمي���ن الع���ام للجنة

لتس���جيل بياناته���م ومعلوماتهم

األولمبية رئي���س اللجنة المنظمة

قب���ل حوال���ي  3أش���هر بما يس���هم

األعل���ى

العلي���ا لليوم الرياض���ي عبدالرحمن

وعقد ي���وم أمس االجتم���اع الفني الخاص

لتجمع ش���هر نوفمبر الحالي ،الذي سيشهد

الفريق ويقوى على المنافسة بصورة أكبر.”..

فتح باب المشاركة في اليوم الرياضي

للمجل���س

نادي القادسية ،فيما اختتم تدريباته أمس

عبدالغف���ار .وتضم قائمة منتخبنا  ٢٦العبا

أمامه وكلي أمل بعودة الثالثة؛ لتكتمل صفوف

الرياض���ي وال���ذي س���تنظمه اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية يوم الثالث���اء المواف���ق  12فبراير

اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

ف���وزه األول ف���ي المجموع���ة الثاني���ة

كمال عالي أثناء تسجيله في كشوفات االتحاد

علي ،س���امي الحس���يني ،أحمد الش���روقي،

حميدان.

ف���ي اجت���ذاب أكبر ش���ريحة ممكنة

عس���كر أن النج���اح الكبي���ر

م���ن المواطني���ن والمقيمي���ن

الذي حقق���ه ي���وم البحرين

لممارس���ة مختلف األنش���طة

الرياض���ي من���ذ النس���خة

الرياضي���ة في يوم البحرين

األول���ى ف���ي الع���ام 2017

الرياضي والذي أصبح أشبه

والنس���خة الثاني���ة الع���ام  2018الج���اري

بعرس وطني رياضي.

يحف���ز عل���ى بذل كل ما من ش���أنه أن يس���هم

وأش���ار إل���ى أن التفاع���ل اإليجاب���ي م���ن قبل

ف���ي مضاعف���ة ه���ذا النج���اح وتوس���يع رقعة

ال���وزارات والش���ركات خ�ل�ال النس���ختين

المشاركة.

الماضيتي���ن يش���يع أج���واء م���ن التف���اؤل

وأوض���ح عس���كر أن اللجن���ة األولمبية ارتأت

بمش���اركة أوس���ع ف���ي النس���خة الثالث���ة؛ لم���ا

فت���ح باب المش���اركة مبكرا الس���تقطاب أكبر

للي���وم الرياضي من أهداف كبيرة في تعزيز

ع���دد م���ن ال���وزارات والهيئ���ات الحكومي���ة

الصحة العامة للمجتمع.

البحرين تستضيف عمومية “دولي الفروسية”

ف��ي��ص��ل ب���ن راش�����د :م��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ن��ود ال��م��ه��م��ة

أع���رب رئي���س االتح���اد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة س���مو الش���يخ فيصل بن راش���د آل خليفة عن تقدي���ره للرعاية
الالمحدود التي تحظى بها رياضة الفروسية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،مشيرًا
س���موه إل���ى أن ه���ذه الرعاي���ة التي يقدمه���ا جاللته أوصلت رياضة الفروس���ية البحريني���ة إلى أعلى المرات���ب وباتت مملكة
البحرين إحدى العالمة الفارقة في هذه الرياضة.
وبمناس���بة اس���تضافة مملك���ة البحري���ن

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

تتمت���ع به���ا البحري���ن ف���ي إنج���اح مختل���ف

اجتماع���ات الجمعي���ة العمومي���ة لالتح���اد

الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروس���ية

الفعالي���ات واألنش���طة واالجتماع���ات الت���ي

الدول���ي للفروس���ية وألول مرة خالل الفترة

وس���باقات الق���درة س���مو الش���يخ ناص���ر بن

تق���ام على أرضنا في ظ���ل الكوادر المتميزة

م���ن  16إل���ى  20نوفمب���ر الحالي ،أكد س���مو

حمد آل خليفة .وأش���ار سمو الشيخ فيصل

التي نمتلكها.

الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن اهتمام
جالل���ة الملك جعل مملك���ة البحرين مقص ًدا

ب���ن راش���د آل خليف���ة إلى أن س���مو الش���يخ

وأوضح س���مو الش���يخ فيصل بن راش���د أن

ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة وج���ه لتس���خير

االجتم���اع س���يكون في غاي���ة األهمية ليس

لالجتماع���ات العالمي���ة والدولي���ة ف���ي ظ���ل

اإلمكان���ات كافة؛ م���ن أجل تحقي���ق النجاح

على مس���توى التنظي���م فقط ،إنما سيش���هد

رعاي���ة جاللته لمختل���ف المحافل الرياضية

الكامل الجتماع الجمعية العمومية لالتحاد

مناقش���ة العدي���د من بنود ج���دول االجتماع

سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة

األميركي���ة ،إال أن اللجن���ة المنظم���ة أخفقت

الدولي للفروس���ية ،مؤك ًدا س���موه أن سموه

المهم���ة الت���ي يأت���ي ف���ي مقدمتها مناقش���ة

ب���ن راش���د آل خليف���ة بدع���م ورعاي���ة ممثل

حري���ص على تحقيق النج���اح ،خصوصا أن

أس���باب إلغ���اء بطول���ة العال���م للق���درة بع���د

جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون

االجتماع س���يقام في المملك���ة للمرة األولى

المرحل���ة الثالث���ة والت���ي أقيمت ف���ي والية

الجهوزي���ة وتس���بب ذل���ك باس���تياء جمي���ع

الش���باب رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب

وه���و تأكي���د عل���ى المكان���ة المرموق���ة التي

كاروالين���ا الش���مالية بالوالي���ات المتح���دة

الفرق المشاركة.

الدولية الكبرى .وأش���اد سمو الشيخ فيصل

ف���ي تنظي���م البطول���ة العالمي���ة؛ نظ���رًا لعدم

خالد بن حمد:

sports@albiladpress.com
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نحن على ثقة بعطاء مقاتلينا

اإلث������ارة وال���ن���دي���ة ت���ت���واص�ل�ان ف���ي ن����زال أس���ب���وع ب��ري��ف ال���دول���ي للقتال

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

دخلت منافس���ات أس���بوع بريف الدولي للقتال اإلثارة والندية والتنافس���ية بين جميع مقاتلي العالم
ف���ي بطول���ة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة،التي تعد أكبر حدث رياضي في القارة اآلس���يوية
متمثال في #أس���بوع_بريف_الدولي_للقتال ،والذي يقام في مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس األعلى
للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجنة األولمبي���ة البحرينية ،وذل���ك بتنظيم من االتح���اد البحريني لفنون
القت���ال المختلط���ة بالتع���اون والش���راكة مع االتح���اد الدولي لفنون القت���ال المختلطة واتح���اد القتال
الش���جاع ،حيث تشهد إقامة النس���خة الخامسة من بطولة العالم للهواة ،والنسخة الثامنة عشرة من
بطول���ة القتال الش���جاع -بريف في الفت���رة  18 11-نوفمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقدم العبي منتخبنا لفنون القتال المختلطة أداء رائع في النزاالت التي شهدتها البطولة يوم أمس
األربعاء.

خالد بن حمد يؤازر العبينا

تنافس شريف

حرص س���مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب

وش���هدت منافس���ات الي���وم الثال���ث م���ن البطول���ة

األول رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة
الرئي���س الفخ���ري لالتح���اد البحريني لفن���ون القتال
المختلط���ة على مؤازرة ومس���اندة العب���ي منتخبنا
الوطن���ي لفنون القتال في منافس���ات الي���وم الثالث
م���ن بطول���ة العال���م لفنون القت���ال المختلط���ة للهواة
مش���يدا ف���ي الوق���ت ذاته بالمس���توى المتمي���ز الذي
ظهر عليه الالعبين

قدرات عالية
وأض���اف س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د “تابعت عن
ق���رب نزاالت مقاتلي البحرين مع كافة مقاتلي دول
العال���م ،والتي عكس���ت م���دى الق���درات واإلمكانات
الت���ي يمتلكونه���ا األمر ال���ذي وأن دل فهو يدل على
ح���رص الالعبي���ن كاف���ة عل���ى تمثي���ل المملك���ة خير
تمثيل وذلك من خالل تقديم المس���تويات المتميزة
والوصول الى منصات التتويج.
وأشار س���موه أن البطولة في يومها الثالث جسدت
م���ا كن���ا نطمح الي���ه وهو رؤي���ة بطولة قوي���ة يكون
التنافس الش���ريف حاضر فيه���ا وتؤكد مدى التطور
ال���ذي باتت تعيش���ه رياضة فنون القت���ال المختلطة
في العالم”.

عطاء كبير
وحي���ا س���موه عطاء مقاتل���ي مملك���ة البحرين وقال
نح���ن نث���ق ف���ي ق���درات مقاتل���ي البحري���ن الكبيرة
وش���جاعتهم وبس���التهم ف���ي النزال وه���م على قدر
ع���ال م���ن المس���ؤولية ويدركون تماما أن مس���يرهم
نحو تحقيق اللقب الغالي”.

خالد بن حمد يشهد النزاالت
االستعراضية
وعل���ى هام���ش أس���بوع بري���ف الدول���ي ش���هد س���مو
الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة النائ���ب األول
لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة الرئيس
الفخري لالتحاد البحرين���ي لفنون القتال المختلطة
 BMMAFمؤس���س منظمة خال���د بن حمد الرياضية

الت���ي تق���ام على  4حلب���ات في صال���ة مدينة خليفة
الرياضي���ة اس���تمرار مقاتل���ي العال���م ف���ي التناف���س
الش���ريف من أج���ل التقدم الى المراح���ل المقبلة من
البطول���ة العالمية حي���ث قدم المقاتلون مس���تويات
متميزة في النزاالت من خالل تنوع الخطط الفنية
وتنفيذه���ا م���ن قب���ل المقاتلي���ن األم���ر ال���ذي ف���رض
اإلث���ارة ف���ي الن���زاالت وجع���ل الجماهي���ر الحاض���رة
تتفاعل أكثر إلدخال الحماسة في نفوس المقاتلين.

مستويات باهرة
كم���ا ش���هدت الن���زاالت تقدي���م مقاتل���ي البحري���ن
مس���تويات باه���رة ف���ي البطولة من خ�ل�ال التواجد
الق���وي عل���ى حلبات الن���زال من أجل ضم���ان التأهل
الى األدوار الحاس���مة للتنافس عل���ى المراكز األولى
ف���ي البطول���ة وتأكي���د المكان���ة الكبي���رة الت���ي باتت
تحتله���ا مملك���ة البحري���ن ف���ي رياضة فن���ون القتال
المختلطة.

فوزين مستحقين ليعقوب ودرويش
حقق المقاتل البحريني علي يعقوب فوزا مس���تحقا
عل���ى خصم���ه الروس���ي ش���يالنوف بالنق���اط ،وك���ذا
الحال مع المقات���ل البحريني إبراهيم درويش الذي
تف���وق عل���ى خصم���ه البلغ���اري انجيل���وف بالنق���اط،
فيما خس���ر زميلهما يوسف س���يار بالنقاط أيضا من
خصم���ه االيرلندي بادي ويلكنس���ون بع���د نزال قوي
حس���مه االيرلندي بفارق الخبرة ،وفي المقابل خسر
المقات���ل العرب���ي اللبنان���ي خال���د عفارا من الروس���ي
ش���امل ش���مالييف ،وف���از البلغ���اري دينيس�ل�اف على
االوكران���ي دوبكوف ،ونال البولندي بارتوس���ز الفوز
على حساب خصمه القرقيزي “باختيار” بعدما فشل
األخي���ر في تجاوز الفحص الطب���ي ،وتفوق المقاتل
الروس���ي رس�ل�ان عل���ى خصم���ه البلغ���اري اوكت���اي
عارف ،وفاز األلماني ادوارد كيس���يل على القبرصي
س���تيفانوس ،وفاز االس���باني انريكي على التشيكي
تي���م ه���اي ،وف���از الجن���وب االفريق���ي جولي���و عل���ى
عط���ا اتاييف ،وفاز الكازاحس���تاني تيمراتييف على
األمريكي س���يان ستيفنس ،وفاز البرازيلي كارلوس
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فراس على البلغاري زدرافكو.

المش���اركين بالنس���خة الثامنة عش���رة لبطولة القتال

المعمري يفوز والدوي يخسر

الصحف���ي و”الن���زاالت االس���تعراضية” لالعبي���ن
الش���جاع “ ،”BRAVE 18والت���ي س���تقام منافس���اتها
ي���وم الجمعة الموافق  16نوفمب���ر على صالة مدينة
خليفة الرياضية،
وق���د حض���ر الفعالي���ة ،عض���و مجل���س إدارة اللجن���ة
األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني لفنون
القت���ال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية ألس���بوع
بري���ف الدول���ي للقت���ال خال���د الخي���اط ،والرئي���س
التنفي���ذي لمنظم���ة خال���د ب���ن حم���د واتح���اد القتال
الش���جاع محم���د ش���اهد ،ورئي���س االتح���اد الدول���ي
لفن���ون القت���ال المختلط���ة كاريث ب���راون ،والرئيس
التنفيذي لالتح���اد الدولي دانزين وايت وعدد كبير
من محبي وعش���اق رياضة فن���ون القتال المختلطة
وزوار المجمع.
وقد أعرب س���مو الش���يخ خالد بن حمد عن سعادته
الكبي���رة بالع���رض ال���ذي قدم���ه الالعب���ون ف���ي هذه
النزاالت ،مؤكدا س���موه أن هذا العرض يعكس جزء
من التحضي���رات القوية التي خاضه���ا الالعبين من
أجل المشاركة في منافسات النسخة الثامنة عشرة
الت���ي تقام يوم غ���د الجمعة ،مضيفا س���موه أن هذه
النزاالت االستعراضية هي فرصة للجمهور للتعرف
ع���ن ق���رب عل���ى رياض���ة فن���ون القت���ال المختلط���ة
وااللتق���اء بالالعبي���ن المحترفي���ن وفرص���ة كذل���ك

سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء المنافسات

خس���ر المقاتل البحريني عيس���ى ال���دوي من خصمه

دي بيكل���ي على الفنلندي���ة كارولينا هالك���و ،وأخيرا

الكازاخستاني اليبي تيمراسوف بعدما أنهى الحكم

فازت األوكرانية كاترينا على الصينية بايي.

الن���زال بلقطة فني���ة ،أم���ا المقات���ل البحريني محمد

انطالق بطولة بريف

المعمري فإنه تفوق على خصمه الصيني زهو بعدما
تفوق في الجوالت الثالث وس���يطرته عليه بإيقاعه

من المؤمل أن تنطلق بطولة بريف للقتال الش���جاع

على الحلبة ،ومنحت لجنة القضاة وباإلجماع الفوز

والتي من المتوقع ان تش���هد مشاركة كبيرة واسعة

للمعمري.

م���ن قبل مقاتل���ي العالم الذين تواج���دوا على أرض

فوز مغمدوف وخسارة زريرا

مملكة البحرين في مسعى منهم الى الفوز باأللقاب
وتأكيد حضوره���م العالمي ومدى كما يمتلكونه من

وخس���ر المقات���ل البحريني حمزة زري���را من المقاتل

قوة وشجاعة في القتال.

الروس���ي القوي ش���رف الدين مغمدوف بالنقاط بعد

منتخبنا في المركز الثالث

تف���وق الروس���ي عليه في الج���والت الثالث ،وتفوق
البحرين���ي مغمدوف ادريس على الس���ويدي ريناتو
بإجم���اع القضاة الث�ل�اث بعدما س���يطر على خصمه
في الجوالت الثالث.

فوز عبدالمناف وشامل
واصل المقاتل البحرين القوي عبدالمناف مغمدوف
مش���واره وتألق���ه ف���ي البطول���ة بفوزه عل���ى خصمه
اليابان���ي مورايام���ا بإجماع رأي القض���اة الثالثة في
نزال قوي أكد فيه مغمدوف أحقيته بالفوز ،والحال
ذات���ه ال���ذي أكده المقاتل ش���امل ش���يمباتوف عندما
تف���وق عل���ى خصم���ه الروس���ي ماغمي���دوف عندم���ا

وضع الموقع الخاص بلعب���ة فنون القتال المختلطة
البلغ���اري روس���ي ميني���ف بالنق���اط ،وخس���ر المقاتل

المكس���يكية اليزابيث ،وتفوقت الرومانية دينيسكو

اللبناني بوشير ريكاردو من القرقيزي خودابيرد.

عل���ى الهندية اكناش���تو ،وحققت المكس���يكية نادية

فوز باشا خوشيف
وف���ي آخ���ر ن���زاالت المقاتلي���ن البحرينيي���ن حق���ق
القاطرة البش���رية باش���ا خوش���يف الف���وز واالنتصار

الثانية.
وف���ازت األوكراني���ة داري���ا عل���ى اإليطالي���ة دو
دومينيك���ز ،وحقق���ت مواطنته���ا اوكس���انا الف���وز

عل���ى حس���اب المقاتل النمس���اوي داميان فيس���نيك

عل���ى الصينية لي���و ،فيما خس���رت المقاتل���ة العربية

وبالضرب���ة القاضي���ة الفني���ة ليواصل مش���واره نحو

التونس���ية عبي���دي مري���م م���ن المجري���ة الكس���ندرا،

بل���وغ األدوار المتقدم���ة ،ف���ي حي���ن ف���از اللبنان���ي

وف���ازت التش���يكية فاكوف���ا على الس���ويدية فريدة،

الكسندر على خصمه المكسيكي غوميز.

والجنوب االفريقية كاسندرا على البريطانية ليفي،

للترويج عن البطولة ،مبينا س���موه أن هذه النس���خة

منحه القضاة الثالثة الفوز بالنقاط.

س���تتضمن  3ن���زاالت عل���ى ألق���اب مختلف���ة ،وه���ي

فوز مراد وخسارة عباس خان

نتائج النزاالت

س���ابقة في مس���يرة هذه البطولة الت���ي انطلقت في

وفي نزال قوي أيضا تخطى مراد غيسنوف خصمه

في مسابقات اإلناث تفوقت السويدية نينا باك على

س���بتمبر  2016وه���ي مس���تمرة نح���و تحقي���ق مزيد

االوكران���ي ديمتري ش���يرنوك بالنقاط بعدما س���يطر

م���ن النجاحات ،لدعم مكانة البحرين على مس���توى

عل���ى خصمه في الج���والت الثالث ومنح���ه القضاة

رياضة فنون القتال المختلطة العالمية.

الف���وز باإلجماع ،فيما خس���ر عباس خان من خصمه

م���ن بطولة بريف س���تكون ممي���زة جدا ،حي���ث إنها

في���را الف���وز عل���ى البحرينية هن���د رزق ف���ي الجولة

وف���ازت الصينية مينغ ش���ين عل���ى الكازاخس���تانية
ازيه���ان .وف���ازت اإليطالية ايالريا عل���ى البريطانية

منتخبن���ا ف���ي المرك���ز الثال���ث برصي���د  6848نقط���ة
خل���ف المنتخ���ب الس���ويدي صاح���ب المرك���ز األول
برصي���د  14409نقط���ة ،والمنتخب البلغاري صاحب
المركز الثاني برصيد  7144نقطة ،ويعتبر المنتخب
البحرين���ي هو المنتخ���ب العربي الوحي���د المتواجد
ضم���ن المنتخب���ات ال���ـ 15األول���ى ف���ي اللعب���ة حيث
يأت���ي المنتخب التونس���ي في المرتب���ة  ،34واألردن
ومصر ف���ي المركز  ،51أما على صعيد فئة الش���باب
ف���إن البحرين جاءت في المركز الرابع خلف ايرلندا
وألماني���ا وبريطانيا ،ومن المؤكد أن تواجد البحرين
ف���ي المراك���ز المتقدم���ة دليل عل���ى التطور الس���ريع
الذي حدث في سنوات قليلة جدا بفضل الدعم الال

م���اري ،وف���ازت الفنلندي���ة جاني���كا على االس���ترالية

مح���دود والكبي���ر الذي تحصل علي���ه اللعبة من قبل

الروس���ية كيتوف���ا على خصمته���ا االيرلندية هانلون

الي���ش س���ميث ،وف���ازت االميركي���ة فينس���ون عل���ى

س���مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،ومن المتوقع

االسترالية امبر تومس���ون ،وفازت الرومانية دانيال

أن يتواصل التطور واالهتمام في قادم المشاركات

بف���ارق النقاط ،وف���ازت الفنلندية جين���ا هورتو على

على البريطانية ش���ارلوت براون ،وفازت االيرلندية

لحين بلوغ البحرين المقدمة.

الكولمبي���ة داني�ل�ا باستس�ل�ام الثانية ،فيم���ا تفوقت
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إحضار تقرير رضيعة عذبتها والدتها

ال���م���ح���ك���م���ة ت���خ���اط���ب ال���س���ل���م���ان���ي���ة ب����ش����أن ال��ق��ض��ي��ة

إعداد :عباس ابراهيم

محاكمة متهم مزّق إعال ًنا انتخاب ًّيا
المنامة -النيابة العامة

ص ��رح رئي ��س النياب ��ة مهن ��ا الش ��ايجي
رئي ��س لجن ��ة التحقي ��ق ف ��ي الجرائ ��م

أن أمرت بإحالته إلى المحاكمة.

االنتخابي ��ة ب ��أن النياب ��ة العام ��ة ق ��د

مفاده إتالف بعض األش ��خاص إعالنات

أم ��رت بإحالة المتهم ف ��ي قضية إتالف

انتخابي ��ة بالطري ��ق الع ��ام بالمحافظ ��ة

إع�ل�ان انتخابي ألح ��د المرش ��حين إلى

الش ��مالية ،وأس ��فرت التحري ��ات ع ��ن

المحكمة المختصة لمحاكمته عما أسند
ً
بالغ ��ا
إلي ��ه .وكان ��ت اللجن ��ة ق ��د تلق ��ت

تحديد ش ��خص أحد المتهمين وباشرت
اللجن ��ة اس ��تجوابه فاعت ��رف بارتكاب ��ه

بقي ��ام المته ��م بتمزي ��ق إع�ل�ان يخ ��ص

الواقع ��ة باالش ��تراك م ��ع آخري ��ن ،وم ��ن

أح ��د المرش ��حين للمجل ��س النيابي عن
المحافظ ��ة الش ��مالية ،وق ��د باش ��رت

احتياطي ��ا على ذمة
ث ��م أمرت بحبس ��ه
ًّ

التحقي ��ق بع ��د أن وجه ��ت إلي ��ه تهم ��ة

اللجنة التحقيق في الواقعة فور تلقيها

إت�ل�اف وتمزيق إعالن ��ات انتخابية ،كما

البالغ حيث اس ��تجوبت المتهم وأمرت

أص ��درت كذل ��ك أم� �رًا بضب ��ط وإحضار

احتياطيا على ذمة القضية إلى
بحبسه
ًّ

بقية المتهمين.

اس���تدعت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة
الرابع���ة  5ش���هود ف���ي واقع���ة تأس���يس
وانضمام  169متهما إلى جماعة حزب هللا
البحرين���ي ،وإحداث التفجيرات وعمليات
القت���ل والش���روع بقت���ل أف���راد الش���رطة
باستعمال األسلحة النارية ،وقررت تأجيل
المحاكمة لجلس���ة  21نوفمب���ر الجاري ،مع
األمر باستمرار حبس المتهمين.
وص���رح رئي���س نياب���ة الجرائ���م اإلرهابية
المستش���ار أحم���د الحم���ادي أن نياب���ة
الجرائم اإلرهابية انتهت من التحقيق في
واقعة تأس���يس جماعة إرهابية بما يسمى
“حزب هللا البحريني” ،وتمت إحالة ()169
متهم���ا ،منه���م ( )111محبوس���ا ،وأس���ندت
إليه���م تأس���يس واالنضم���ام إل���ى جماع���ة
إرهابي���ة وإح���داث تفجي���ر والش���روع في
القت���ل والتدرب على اس���تعمال األس���لحة
والمتفج���رات وحي���ازة وإح���راز وصناع���ة
واس���تعمال الم���واد المفرقع���ة واألس���لحة
الناري���ة بغي���ر ترخي���ص وتموي���ل جماع���ة
إرهابي���ة ونق���ل واس���تالم وتس���ليم أموال
خصصت لجماعة إرهابية (.)...

مجم���ع الس���لمانية الطبي لجلب التقري���ر الطبي الخاص برضيعة تعرض���ت للتعذيب من

مصاب���ة بح���روق ف���ي الج���زء األس���فل من

في التقري���ر أيضا أنه بعمل أش���عة للطفلة،

قب���ل والدته���ا عربية الجنس���ية ( 26عاما) كان قد أبلغ ضدها زوجها بش���أن تعمد المتهمة
وبش���كل مس���تمر تعذيب وحرق رضيعتهما البالغة من العمر  15ش���هرا فقط ،مما تس���بب

ً
بالغ ��ا
كم ��ا تلق ��ت اللجن ��ة أم ��س األول

 5شهود بقضية
“حزب اهلل البحريني”

أم���رت المحكم���ة الكبرى الجنائي���ة األولى النيابة العامة بمتابعة قرارها بش���أن مخاطبة

وبعد كش���ف األطباء عليه���ا اتضح لهم أنها

وأوراق الشاي على موضوع الحرق .وجاء

لها بعاهة مستديمة تصل نسبتها إلى  ،% 10وقررت إرجاء القضية حتى جلسة يوم 2
ديسمبر المقبل لجلب التقرير الطبي.
وكان أف���اد المحام���ي خليف���ة آل ش���اجرة

الرواي���ة التي ادعتها والدتها ،لكنه ونتيجة

وكي���ل األب ول���ي أم���ر الرضيع���ة المجن���ي

لتدخ���ل ع���دد من أف���راد العائلة تن���ازل عن

عليه���ا ،ب���أن موكل���ه مت���زوج م���ن المتهم���ة

البالغ الذي تقدم به لدى مركز الشرطة.

ول���ه منه���ا طفل يبل���غ م���ن العمر  7س���نين،

وأض���اف أن بع���د م���رور فت���رة م���ن الزم���ن

والرضيعة المجن���ي عليها البالغة من العمر

عل���ى الحادث���ة األولى التي أبل���غ عنها رجع

س���نة و 3أش���هر ،مبينا أن موكله س���بق وأن

مج���ددا للمنزل بعد الخروج للعمل ،وتفاجأ

تق���دم بب�ل�اغ ضد زوجت���ه ،مش���يرا إلى أنه

بأن رضيعته مغطاة بلحاف لكامل جسدها

ف���ي الب�ل�اغ المش���ار إلي���ه كان قد اكتش���ف

تقريبا ،وعندما سأل زوجته ادعت إليه أن

بعد عودت���ه للمنزل إصابة رضيعته بكس���ر

ابنتهما مصابة بـ “نزلة برد قوية” ،لكنه شك

في يدها ،وعندما س���أل زوجت���ه (المتهمة)

في األم���ر أيضا هذه المرة خصوصا عندما

أبلغت���ه أنها س���قطت أثن���اء تعلمها المش���ي

ال ح���ظ أن ابنت���ه مصابة بتش���نجات ،فقام

وأصيب���ت يده���ا ،لكنه رف���ض تصديق تلك

بنقلها إلى المستشفى.

جسمها ،وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

تبي���ن وج���ود كس���ر بعظمة العضد بالقس���م

وثب���ت بتقري���ر المجن���ي عليه���ا المع���د م���ن

القريب ،وبه تكلس���ات عظمية (كسر قديم)

قب���ل الطبي���ب الش���رعي ب���اإلدارة العام���ة

وبعمل أش���عة مقطعية تبي���ن وجود تجمع

لألدل���ة المادي���ة التاب���ع للنياب���ة العام���ة أن

دموي تحت الجافية.

الطفل���ة مصاب���ة بح���روق م���ن الدرج���ة

ه���ذا وق���د كان���ت النياب���ة العامة ق���د أمرت

الثانية ،س���طحية وعميقة ،تشمل اإلليتين

بإحالة األم المتهم���ة للمحاكمة على اعتبار

واألعض���اء التناس���لية وخلفي���ة الفخذي���ن

أنها في غضون العام :2018

وأجزاء من الساقين.

أوال :أحدث���ت عم���دا عاه���ة مس���تديمة في

كم���ا ج���اء ف���ي التقري���ر أن أم الرضيع���ة

المجن���ي عليه���ا ،باالعت���داء عل���ى س�ل�امة

المجني عليها تدعي أن الحالة بدأت من أن

جس���مها ،وس���كب م���اء س���اخن عليه���ا

ابنتها كان لديها ارتفاع في درجة الحرارة،

مم���ا أح���دث به���ا تش���وهات ف���ي األعض���اء

فم���ا كان منه���ا إال أن حاول���ت وضع الجزء

التناس���لية والجزء الس���فلي ،وفق���د العظم

الس���فلي م���ن ابنته���ا تح���ت صنب���ور المياه،

نتيجة عملية تفري���غ تجمع دموي وقدرت

وألنه���ا لم تالحظ أن المياه كانت س���اخنة،

نسبة العاهة بـ.% 10

فق���د أصيب���ت الطفل���ة  -حس���ب رواية األم

ثاني���ا :عرضت حياة المجني عليها للخطر،

 -م���ا دعاه���ا لوض���ع مرهم وزي���ت الزيتون

ونتج عن ذلك إصابتها بعاهة مستديمة.

استدعاء شاهد بقضية قتل للمرة الثانية
اس��تمرار

المته��م

حب��س

لجلس��ة

5

االستعالم عن شهود إثبات قتل آسيوي

ديس��مبر

أمرت محكمة االستئناف العليا الجنائية

األول ��ى النياب ��ة العام ��ة باالس ��تعالم عن

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر بقضية قتل ارتكبها متهم عربي الجنسية ( 41عاما  -يحمل شهادة هندسة طبية وعاطل عن العمل)

ش ��هود إثب ��ات بقضي ��ة قت ��ل آس ��يويين

آلخر مع س ��بق اإلصرار والترصد ووضع

بحق عامل آسيوي الجنسية ،فقط ألنه شاهده وهو بحالة سكر ،فقرر قتله وإخفاء آثار جريمته بمواد كيماوية ،وكتب عبارة (هللا أكبر ،يا حسين،

جثته بداخل أكياس س ��وداء في حقيبة

أحب���ك ،ال “لدول���ة المجن���ي عليه”) على جدار مس���كن المجني عليه؛ ليوح���ي للمحققين في القضية بأن دوافع ارت���كاب الجريمة دينية وطائفية وأن

اش ��ترياها له ��ذا الغ ��رض بع ��د أن س ��رقا

القات���ل ش���يعي المذه���ب ،على عكس الحقيقة ،إال أن أفراد الش���رطة تمكنوا من القبض عليه واعترف بما نس���ب إليه من اته���ام بالقتل العمد ،حتى

هاتف ��ه النق ��ال ومبل ��غ  22دين ��ارًا م ��ن

جلسة  5ديسمبر المقبل؛ الستدعاء أحد شهود اإلثبات الذي تخلف عن الحضور بجلسة أمس ،وأمرت باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.

محفظت ��ه ،ورمي ��ا الجثة بج ��وار حاوية

واكتش���فت الس���لطات األمني���ة الجريمة بعد

قمام ��ة بمنطق ��ة النعي ��م ،عم ��ا إذا كان ��وا

الذي أفاد بأنه عثر على جثة نس���يبه بداخل

عق ��ب نق ��ض محكمت ��ه التميي ��ز لحك ��م

م���ن أح���د أصدقائ���ه العاملي���ن ف���ي صال���ون

القضية للمحكمة مصدرة الحكم لتحكم

ي���ر المجني علي���ه ،مؤكدا أن���ه كان قبل يوم

نوفمبر موع ًدا لسماع إفاداتهم.

تلقيه���ا بالغ���ا م���ن ابن خال���ة المجن���ي عليه،

متواجدي ��ن بالمملك ��ة من عدم ��ه؛ وذلك

ش���قته ،موضح���ا أن���ه كان ق���د تلق���ى اتصاال

إعدام المتهمين وإصدارها لألمر بإعادة

حالق���ة ،مبين���ا ل���ه أنه ولم���دة ي���وم كامل لم

فيه ��ا م ��ن جدي ��د ،وق ��ررت جلس ��ة 28

واح���د يتح���دث مع���ه هاتفي���ا وفجأة س���مع

وف ��ي وق ��ت س ��ابق ،أي ��دت المحكم ��ة

صوت ص���راخ ص���ادرا من ش���خص مجهول

المذك ��ورة الحك ��م الص ��ادر بحقهم ��ا

تج���اه المجني عليه ،والذي طلب منه إثبات
هويت���ه ،وانقط���ع االتصال ببينهم���ا بعد تلك

الصرخات.

والمقض ��ي في ��ه وبإجم ��اع اآلراء
وأوض���ح المبل���غ أن���ه على إثر ذل���ك االتصال

ومفتوح قليال ،فدخال وشاهدا أن الشقة في

وبرفقت���ه صديقه العامل بصال���ون الحالقة،

جثة المجني عليه ممددة على س���ريره ،فما

وأش���ار عامل صالون الحالقة للمبلغ إلى أنه

توج���ه مباش���رة إل���ى مس���كن المجن���ي عليه

عليه ،خصوصا أنه كان دائما بحالة سكر.

إال أنهم���ا تفاج���آ بأن باب الش���قة غي���ر مغلق

اعتقد أن الش���رطة ق���د اس���توقفت المجني

بإعدامهم ��ا ،وبمعاقبتهما كذلك بالحبس
لم ��دة  3س ��نوات عم ��ا أس ��ند إليهم ��ا م ��ن

حال���ة غير طبيعي���ة ،وانصدما بمش���اهدتهما

تهم ��ة تحري ��ض الفتاتين على ممارس ��ة

الدعارة والتكسب من تلك األعمال على
مبال ��غ نقدية منهما ،فيما عاقبتهما كذلك

باإلضافة لمته ��م ثالث بالحبس لمدة 10
أيام ع ��ن تهم ��ة اإلقامة غير المش ��روعة
ف ��ي الب�ل�اد ومخالف ��ة ش ��روط اإلقام ��ة،

نهائيا عن البالد
وأمرت بإبعادهم جميعًا
ًّ

عقب تنفيذ العقوبة ،إال أن المس ��تأنفين

طعن ��ا عل ��ى ه ��ذا الحك ��م بالتميي ��ز التي
نقضت الحكم في وقت س ��ابق وأعادته
لمحكم ��ة االس ��تئناف للنظ ��ر بالقضي ��ة

مج ��د ًدا .وكان المدان ��ان ق ��د اختلفا في

وق ��ت س ��ابق م ��ع المجن ��ي علي ��ه عل ��ى

أموال كانا يجنيانها من تش ��غيل فتاتين
إندونيسيتين في أعمال الدعارة ،فقررا
قتل ��ه والتخل ��ص م ��ن محاولت ��ه تقلي ��ل

أرباحهما بمش ��اركتهما في التكس ��ب من
وراء الفتي ��ات العام�ل�ات بالدعارة تحت
إمرته ��م ،وبالفع ��ل تمكنا من اس ��تدراجه

وقتل ��ه وتقطي ��ع جثت ��ه ووضعاه ��ا ف ��ي
أكياس بالستيكية بداخل حقيبة أعدت
لهذا الغرض.

كان منهما إال أن أبلغا الشرطة بالواقعة.

الـبـراءة لـشـقـيـقـيـن مـن إخـفاـء مـطـلـوب

ال����م����ح����ك����م����ة ت������ؤك������د ب������ط���ل��ان إذن ت����ف����ت����ي����ش م����س����ك����ن ال���م���ت���ه���م���ي���ن

ذكرت المحامية فداء عبدهللا أن المحكمة الصغرى الجنائية قضت ببراءة شقيقين مما نسب إلى أحدهما من اتهام بإخفاء أحد المطلوبين
أمني���ا ،كم���ا عث���ر بحوزة اآلخر على س���كاكين قابل���ة للطي اعتبرتها النيابة العامة أس���لحة .وأف���ادت أن المحكمة بررت ف���ي حيثيات حكمها
أسباب براءتها للمتهمين من أن اإلذن الصادر من النيابة العامة ينتهي بمرور مدة أسبوع واحد من تاريخ إصداره ،لكن واقعة الضبط تمت

بعد شهرين عقب انتهاء اإلذن المشار إليه ،وهو ما يبطل أي إجراءات ترتبت على أثره من تفتيش مسكن المتهمين ،وال يتصور االعتداد

بما أسفرت عنه عملية التفتيش بأدلة تساهم في إدانة المتهمَ ين؛ لعدم مشروعية الدليل.
وأردف���ت أنه���ا ت���رى أن م���ا ت���م م���ن إج���راء

اإلذن ،وأن أي إج���راءات ترتبت على إثرها

ألسلحة.

بدخ���ول من���زل المتهمي���ن اس���تنادا إلذن

م���ن تفتي���ش مس���كن المتهمي���ن ،ال يتص���ور

فأم���رت النياب���ة العام���ة بإحال���ة الش���قيقين

م���ن النياب���ة بداع���ي ورود معلوم���ات حول

االعتداد بما أس���فرت عنه عملي���ة التفتيش

للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار أنهم���ا ف���ي غضون

اختب���اء المطل���وب أمني���ا يش���وبه البط�ل�ان

بأدل���ة تس���اهم ف���ي إدان���ة المتهمَ ي���ن؛ لعدم

العام  ،2014ارتكبا اآلتي:

لعدم اتباع���ه اإلج���راءات القانونية الواردة

مش���روعية الدليل .وأش���ارت إلى أن واقعة

أوال :المتهم األول :أخفى بنفس���ه المطلوب

بقان���ون اإلج���راءات الجنائي���ة ،إذ إن اإلذن

ضب���ط موكليه���ا تتمث���ل ف���ي أن التحري���ات

أمني���ا والذي صدر بحقه أمر ضبط وإحضار

الممن���وح م���ن النياب���ة ي���دور نطاق���ه ح���ول

الت���ي أجراه���ا ضاب���ط البح���ث والتح���ري

مع علمه بذلك.

ضب���ط وإحضار المطلوب أمني���ا والمتهمَ ين

بالقضي���ة ح���ول أح���د المطلوبي���ن أمني���ا قد

ثاني���ا :المته���م الثاني :حاز وأحرز األس���لحة

وضبط أية أس���لحة ،وتزول القوة القانونية

أف���ادت بوج���وده في من���زل وال���د المتهمَ ين

المبين���ة الن���وع والوص���ف ب���األوراق ب���دون

لإلذن بمرور أس���بوع من تاريخ منح اإلذن،

األول والثاني بمنطقة جدحفص ،وعليه تم

ترخيص من الجهات المختصة.

ولم يتم استصدار إذن من قاضي المحكمة

ضبط���ه وهو يختب���ئ بالمنزل ،كما تم ضبط

ودفع���ت ف���داء عبدهللا ف���ي مرافعته���ا بأن

الصغرى حس���بما يتطل���ب القان���ون ،وقاموا

المتهمين الش���قيقين بتهمة إيوائهما المتهم

تحريات الضابط لم تتسع لتشمل المتهمين

باإلجراءات بعد حوالي ش���هرين من انتهاء

ع���ن رج���ال األم���ن وحي���ازة المته���م الثاني

األول والثاني ،ولم يأت ذكرهما في محضر

التحري���ات ول���م يطل���ب اإلذن بتفتي���ش

أش���هر من دون بي���ان تاريخ ص���دور الحكم

وكذل���ك العصا الخش���بية التي ت���م ضبطها،

مس���كنهما أو القبض عليهم���ا ولم تتوافر أي

وم���ا حص���ل عليه من اس���تئناف م���ن عدمه

ويصب���ح الدف���ع بش���أنهما بانتف���اء أركان

حالة تلبس بشأنهما.

وم���دى تنفي���ذ المته���م ل���ه ،وكذل���ك الحك���م

جريم���ة حي���ازة وإح���راز س�ل�اح م���ن دون

وبتاري���خ  24ديس���مبر  2014وبع���د أكث���ر

عليه بالحبس  3ش���هور م���ع النفاذ في العام

ترخي���ص لع���دم إدراج تل���ك األس���لحة ف���ي

من ش���هرين م���ن ص���دور اإلذن المذكور قام

 ،2011وحك���م آخ���ر بالغرامة  100دينار في

القان���ون الخ���اص بالمفرقع���ات واألس���لحة

الضابط في إدارة المباحث الجنائية بضبط

الع���ام  ،2011وأن القضاي���ا ال���وارد ذكره���ا

والذخيرة ومن ثم ال جريمة وال عقاب على

المطلوب أمنيا في مسكن المتهمين وضبط

في المحاضر لم يتضمنها كش���ف أس���بقيات

حي���ازة المتهم الثاني لهما ويس���توجب معه

بح���وزة المتهم الثاني أس���لحة موضحة أن

المتهم ولم تتقدم النيابة العامة ببيان حالة

والح���ال كذل���ك الحكم له بالب���راءة من تلك

الضبط يش���وبه البط�ل�ان ،وأن المتهم األول

تل���ك القضايا ،متس���ائلة هل فع�ل�ا المطلوب

التهم���ة .وأضافت في دفعها بعدم صالحية

قد قرر بأن���ه يعلم أن صديقه مطلوب أمنيا

أمني���ا ه���و أح���د المتهمي���ن فيها وه���ل صدر

األس���لحة لالس���تخدام ،مش���يرة إلى التقرير

ولكن���ه ال يعل���م بجريمته وأنه صادر بش���أنه

علي���ه حكم فيها وهل كان صادرا بحقه أمر

الص���ادر ع���ن مختب���ر الفيزياء ف���ي القضية،

أم���ر قب���ض بخص���وص جناي���ة أو جنحة أو

قبض بشأنها أم كان مفرج عنه.

إذ أثب���ت أن العين���ة عبارة عن س���يوف ذات

محك���وم عليه بعقوب���ة س���البة للحرية ،وأن

وبش���أن المتهم الثاني أوضحت أن الس�ل�اح

حد واح���د والعينة الثانية عبارة عن ملكمة

األوراق خلت من بيان ذلك.

المضب���وط بحوزة المتهم الثان���ي هو عبارة

معدني���ة (رنج بوك���س) ،إال أنه ل���م يبين من

وتابعت ،ولم يرفق باألوراق سوى صحيفة

عن س���كاكين قابلة للطي لها أنصال معدنية

الناحية الفنية مدى صالحية تلك األسلحة

أس���بقيات المطل���وب الت���ي يظه���ر منه���ا أنه

ذوات الح���د الواح���د ،وال تن���درج ضم���ن

لالس���تخدام ،وكان المته���م الثان���ي يحتفظ

مته���م ف���ي بع���ض الجن���ح المنظ���ورة ف���ي

الب���اب الثال���ث ،الم���ادة الس���ابعة الفق���رة ب،

به���ا كم���ا قرر للزين���ة وليس لالس���تخدام ،إذ

المحاك���م حت���ى اآلن ول���م يص���در فيه���ا أي

ف���ي مرس���وم بقانون رق���م  16لس���نة 1976

إنه���ا غي���ر صالحة لالس���تخدام وهي قديمة

حك���م ،والحك���م علي���ه بعقوب���ة الحب���س 6

في ش���أن المفرقعات واألس���لحة والذخيرة،

وال يستطيع استخدامها مطلقا.

توجيه رحيم وإنساني

ناشطون
يشكرون
وزير الداخلية
لتوجيهه بتدشين
خط للطوارئ
لفئة الصم
والبكم

المنامة  -بنا

أعرب الناش���ط في مجال صناعة األفالم ووس���ائل التواصل االجتماعي عمر الفاروق عن بالغ ش���كره وتقديره لوزير الداخلية
على س���رعة اس���تجابته وتوجيهه بتدش���ين خط للطوارئ بغرفة العمليات الرئيس���ة لفئة الصم والبكم ،مؤكدا أن االس���تجابة
جاءت متفاعلة وبس���رعة بعد نش���ري فيديو يوضح احتياج فئة الصم والبكم معاملة خاصة عند وقوع الحوادث واالتصال
بغرفة العمليات الرئيسة في حاالت الطوارئ.
وأض���اف أن “اله���دف من نش���ر الفيديو إيصال رس���الة للجه���ات المختصة؛ حتى يت���م تنفيذها لتخدم وتس���اعد أصحاب الصم
والبكم ،وهذا ما حدث حيث استقبلنا وزير الداخلية وابدى إعجابه بفكرة الفيديو ،ووجهني لمتابعة الموضوع على أن تكون
وزارة الداخلية الجهة المنفذة له ،حيث إن هذا تكليف مشرف وثقة من جانب الوزير ،كما أعطى األوامر لتنفيذ المشروع في
أسرع وقت” ،الفتا إلى أنه قد تواصل مع عدد من المدربين والمدربات المختصين في مجال الصم والبكم ليقوموا بالتنسيق
مع الجهة المعنية في خط الطوارئ للتدريب ،وهم متواجدون هناك في الوقت الحاضر.

ناشطون يشيدون باالستجابة السريعة من وزير الداخلية

الص���م والبك���م خاص���ة وم���ن الجميل أن

الداخلية على لغة اإلشارة وآلية التعامل

س���تمكننا م���ن التواص���ل ب���كل س���هولة

ن���رى هذه الخدم���ات ،وهي تق���دم لكافة

م���ع الصم؛ نظرا للخب���رة التي يتحلى بها

وأريحية م���ع الجه���ات المعنية في حال

فئ���ات المجتم���ع دون تميي���ز ويأتي ذلك

أعض���اء الجمعي���ة .بدوره ،أع���رب رئيس

وق���وع الح���وادث .وتمن���ى م���ن الجهات

في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية بين

ن���ادي الص���م أحم���د تق���وي ع���ن خال���ص

األخرى أن تحتضن مثل هذه المبادرات

مؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي والجه���ات

ش���كره وتقدي���ره لوزي���ر الداخلي���ة عل���ى

مس���تقبال ك���ون فئ���ة الص���م والبك���م م���ن

الحكومية ،فإن جمعية الصم البحرينية

التوجي���ه اإلنس���اني والرحي���م بتدش���ين

الفئ���ات الفاعل���ة ف���ي المجتم���ع ،وله���ا

عل���ى أت���م االس���تعداد لتقديم المس���اندة

خ���ط للط���وارئ لفئ���ة الص���م والبك���م ،لما

كامل الحق في تس���هيل س���بل التواصل

لهذا الق���رار الحكيم من األثر الطيب في

والتفاع���ل م���ع المعنيي���ن ف���ي الجه���ات

نفوس���نا جميعا ،مؤك���دا أن هذه المبادرة

المختلفة.

م���ن جهت���ه ،أش���اد نائ���ب رئي���س جمعية

ومراع���اة احتياجاته���م ،مثمنا توجيهات

حياته���م اليومي���ة واحتياجاتهم بش���كل

الص���م البحريني���ة س���يد حس���ن ياس���ين

الوزي���ر واالهتم���ام الكبي���ر ال���ذي تولي���ه

طبيع���ي ،من دون الحاجة لالعتماد على

بتوجيه���ات وزي���ر الداخلي���ة بتدش���ين

كاف���ة أجه���زة الدولة ف���ي توفير الس���بل

اآلخري���ن .وأضاف أن توجيه���ات الوزير

خ���ط للطوارئ بغرفة العمليات الرئيس���ة

والخدم���ات الالزم���ة؛ لتس���هيل تعام���ل

تعكس م���دى حرصه واهتمام���ه بتقديم

لفئ���ة الصم والبك���م ،مضيف���ا أنها خطوة

الص���م وإدماجه���م بش���كل طبيع���ي ف���ي

كاف���ة المس���اعدات والخدم���ات األمني���ة

والدع���م الالزمي���ن م���ن خ�ل�ال تدري���ب

إيجابي���ة تهدف لتقديم أفضل الخدمات

المجتم���ع ،وتمكينهم للقيام بش���تى أمور

للمواطني���ن والمقيمين عام���ة وأصحاب

القائمي���ن عل���ى خ���ط الط���وارئ ب���وزارة

أشهر أفالم ليوناردو دي كابريو
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ف�������ي م�������ي���ل���اده ال��������راب��������ع واألرب������ع������ي������ن

“إنها جائزة األوسكار األولى والترشيح السادس له” ،قالت ذلك الممثلة األميركية جوليان مور ،وهي تعلن عن فوز الممثل
ليوناردو ديكابريو ،بجائزة “أوسكار” أفضل ممثل ،عام .2016
وس���ط مجموع���ة م���ن نج���وم كب���ار من

م���ن عم���ره ،عندم���ا ترش���ح ألول م���رة

أنه لم يكن دوره األفضل.

ضمنهم مات ديمان ،استطاع ليوناردو

للجائ���زة ع���ن دوره في فيل���م “what’s

وصادف األحد  11من نوفمبر الماضي،

ديكابريو ،الفوز بجائزة “األوسكار” ،عن

 .”eating Gilbert Grapeورغ���م فوزه

يوم ميالد ديكابري���و الرابع واألربعين،

دوره ف���ي فيل���م “( ”revenantالعائ���د)،

بالجائزة عن دوره في

ليحق���ق حلمً ا راوده م���ذ كان في ال19

هذا الفيلم ،إال

»رغم ظهور ديكابريو في العديد
»
من األفالم قبل “ ،”titanicإال أن هذا الفيلم الذي
أخرجه جيمس كاميرون ،اعتبر بداية لنجوميته
عام  ،1997فلم يعد “ليو” بعد “ ”titanicهو ذاته
ليوناردو قبله.
كان دوره في الفيلم “جاك” من أهم األدوار
الرومانسية في السينما ،وشكل أداؤه مع الممثلة الكندية
كيت وينسليت ،دليلاً على أنهما ثنائي منسجم وسيكتب
ألي فيلم من بطولتهما النجاح ،محطمين األرقام
القياسية .ورغم أن ليو لم يترشح إلى “األوسكار” عن دوره
في هذا الفيلم ،األمر الذي دفعه إلى عدم حضور الحفل،
إال أن جماهيريته ازدادت بشكل كبير.

» »فيلم من إخراج المخرج مارتن
سكورسيزي ،ومن إنتاج عام ،2010
وتدور أحداثه حول محقق يبحث
عن قاتلة هربت من مشفى
للمجانين إلى جزيرة نائية.
الفيلم من نوع التسشويق ،ويتناول
األلغاز حول الصراع الداخلي للمرضى النفيين وكيفية
التعبير عن أحزانهم والهروب إلى الوهم.

وف���ي جعبت���ه مجموع���ة م���ن أهم
أفالم هوليوود ،منها:

الخميس

 15نوفمبر 2018
 7ربيع األول 1440

للتواصل17111479 :

» »أدى ديكابريو ببراعة لفتت أنظار
النقاد شخصية الطيار والمنتج
السينمائي األمريكي المثير للجدل،
هوار هيوز ،في فيلم””aviator
عام  ،2004وهو من إخراج مارتن
سكورسيزي.
وحاكى فيه معاناة بطل القصة
من الوسواس القهري .وعادة ما
تحوز هذه األدوار جوائز األوسكار ،إال ديكابريو اكتفى
بالترشح ،ليفوز بها جايمي فوكس.

» »شكّل الفيلم التعاون الوحيد
والمميز جدً ا بين نجمين بحجم
ليوناردو دي كابريو وتوم هانكس.
ويبقى هذا الفيلم من اللوحات
السينمائية الممتعة التي ال يمل
من مشاهدتها ،لما يملكه الفيلم
من انعكاسات درامية ،وسرعة في األحداث وإبداع
ال متناه من ثنائي البطولة ديكابريو وهانكس.

» »في تعاون ثالث بين ليو والمخرج
سكورسيزي ،عام  ،2013تناول الفيلم
السيرة الذاتية لجوردان بيلفورت،
وحياته التي بدأت من الالشيء
ووصل بها إلى كل شيء.
وهو فيلم مستوحى من أحداث
حقيقية ،ونال خمسة ترشيحات على جائزة األوسكار ،اثنان
منها كانت من نصيب ليوناردو ،بسبب أدائه االستثنائي
في الفيلم ،والثانية كانت بسبب مشاركته في إنتاج الفيلم.

إعداد :طارق البحار

األفضل في 2018
حص���ل فيل���م “حرب كرم���وز” على جائزة أفضل فيلم باس���تفتاء مؤسس���ة
“ديرجيس���ت” لع���ام  ،2018وفيلم “البدلة” على أفض���ل فيلم كوميدي ،فيما
ف���از أمي���ر كرارة على جائزة أفضل ممثل وحصلت غ���ادة عبد الرازق على

» »الفيلم من إنتاج  ،2002للمخرج ستيفن سبيلبرغ،
وتدور أحداثه حول الفتى فرانك إبغنايل ،الذي
يهرب من بيت عائلته وهو في سن السادسة
عشر .ويعتمد على مهارته في تزوير الشيكات
المختلفة ،ويستخدم هذه المهارات في تحصيل
أكثر من  2.5مليون دوالر.

جائزة أفضل ممثلة.

» »وخالل عمليات التزوير يظهر الضابط الفيدرالي
كارل هنراتي (توم هانكس) ،الذي يطارد فرانك
في مطاردات دولية ولكنه يجد نفسه متأخرًا
دائما.
ً
خطوة عنه

أدريانا ليما ..أفضل عارضة

بينم���ا حص���ل الفن���ان أك���رم حس���ني

بينم���ا فاز المؤلف أحم���د مراد على

على أفض���ل ممثل كوميدي ،وفازت

جائ���زة أفض���ل س���يناريو ع���ن فيلم

الفنانة ياس���مين عب���د العزيز بجائزة

“ت���راب الم���اس” ،وحص���ل أفض���ل

أفض���ل ممثلة كوميدية ،فيما حصل

مخ���رج بيتر ميمي عن فيلم “حرب

الفن���ان أحم���د مال���ك عل���ى جائ���زة

كرم���وز” ،وأفض���ل أغنية فيل���م “أنا

أفضل ممثل ش���اب ،والفنانة أسماء

م���ن س���كة وأنت ف���ي س���كة” لهاني

أب���و اليزيد على جائزة أفضل ممثلة

ع���ادل وأحم���د ش���يبة ع���ن فيل���م “

شابة.

كارما”.

أفضل أفالم  2019في السينما

س��طع نجمه��ا ف��ي The Follow

“غ�����ودزي��ل��ا” ض��م��ن أق�����وى األع����م����ال ال��م��ن��ت��ظ��رة

لم تس����تطع العارضة البرازيلية أدريانا ليما أن تحتفظ برباطة جأش����ها ،وهي

م���ن ضم���ن أق���وى وأفض���ل االفالم األجنبي���ة  2019والت���ي ينتظرها الجميع ه���و فيل���م  x-men dark phoenixوهو فيلم األكش���ن

تس����ير في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت ،إذ بكت خالل مرورها األخير على

والخي���ال العلم���ي والذي من المتوقع أن يتم عرضه ف���ي  14فبراير لعام  2019المقبل في الواليات المتحدة األميركية ويعتبر هذا

منص����ة الع����رض الخميس الماض����ي أمام وقوف وتصفيق الحض����ور ،وذلك بعد
ً
عاما في هذا المجال.
مسيرة امتدت نحو 19

م���ع موع���د عيد الح���ب ،وفور طرح البروم���و حقق الكثير من المش���اهدات بل الماليين عب���ر قناة اليوتيوب الخاصة بش���ركة 20th
.century fox movies

وتعتب����ر ليم����ا أفض����ل عارض����ة أزي����اء

ف����ي  12يوني����و  ،1981وظه����رت موهبتها

وه���و م���ن بطولة جينيف���ر لورانس ،إيفان

المش���اهير المعروفة ،وتدور قصة أحداث

“فيكتوري����ا

ف����ي ع����رض األزياء في الخامس����ة عش����رة

بيت���رز وجيم���س ماكاف���وي ونيك���والس

س����يكريت” ،وكان أول عرض أزياء لها

م����ن عمره����ا عندما ش����اركت في مس����ابقة

هول���ت وجيس���يكا تشاس���تاين وماي���كل

هذا الفيلم حول مجموعة من األش���خاص
ً
جدا
يهاجم���ون وح���وش بأحج���ام كبي���رة

مع الشركة عام  ،1999ومنذ ذلك الحين

 Ford Supermodel of the Worldالت����ي

فاس���بندر ،صوف���ي تيرن���ر والكثي���ر م���ن

وم���ن ضمنهم جودزيال حيث يتس���ارعون

جرى التعاقد معها كعارضة رسمية.

تنظمها البرازيل ،واحتلت المرتبة األولى،

والتزم����ت م����ع بي����ت األزياء العري����ق فترة

ثم في السنة التالية شاركت في المسابقة

المشاهير المعروفة.
ً
وأيض���ا م���ن ضم���ن أق���وي وأفض���ل افالم

من أجل السيطرة على الجنس البشري.
ً
وأخي���را الفيل���م المنتظ���ر فيل���م Hellboy

طويل����ة وأص����رت عل����ى المش����اركة ف����ي

ذاته����ا واحتل����ت المرتب����ة الثاني����ة قب����ل أن
ّ
ً
عقدا مع وكال ة �Elite Model Man
توق����ع

الفانتازي���ا

وال���ذي ت���م تأجي���ل طرح���ه باألس���واق ل

Godzilla: King of the Monsters

 19أبري���ل لع���ام  2019المقب���ل والذي كان

احتضنته����ا مذ أن كانت ش����ابة فتية حتى

 agementفي مدينة نيويورك.

وال���ذي م���ن المتوق���ع أن يت���م عرض���ه في

م���ن المق���رر طرحه ف���ي  11يناي���ر ،2019

أصبحت من أكثر عارضات األزياء شهرة

بدأت مسيرتها المهنية تنشط بشكل كبير

 31ماي���و لع���ام  2019المقبل في الواليات

وه���و من بطولة مي�ل�ا جوفوفيتش وايان

في العالم.

م����ع ظهورها في النس����خ العالمية لمجلتي

المتح���دة األميركي���ة ،وه���و م���ن بطول���ة

مكش���ان وساش���ا لين وصوفي أوكونيدو،

يش����ار إل����ى أن ليم����ا ول����دت ف����ي البرازي����ل

 Vogueو.Marie Claire

برادلي ويتف���ورد وس���الي هوكينز وميلي

وديفيد هاربور ،بينيلوب ميتشل والكثير

بوبي براون كايل تشاندلر وفيرا فارميجا

من المشاهير المعرفة ،وتدور أحداث هذه

وزيي تش���انج وأوشيه جاكسون جونيور،

الفيلم ح���ول الطبيعة الخارقة والبش���رية

وتوم���اس ميدليتليت���ش والكثي���ر م���ن

من أجل االنتقام.

عرف����ت

بعمله����ا

م����ع

العرض األخير لها ضمن عرض الدار التي

» »وعرضت ليما على المنصة أزياءً لمصممين بارزين أمثال فيرا وانغ ،وكريستيان ال
كروا ،وجورجيو أرماني ،وفيندي ،ورالف لورن وفالنتينو.

أجنب���ي

2019

المنتظ���رة

دي نيرو والشهرة
قال نجم السينما األميركي ،روبرت دي نيرو ،إنه مهووس باإلتقان والكمال.
ً
كثي���را في كاف���ة الجوانب
ل���ذا ،فحينم���ا يب���دأ تصوير فيل���م جدي���د ،يبحث
المتعلقة بالشخصية التي سيؤديها.
وأجرى دي نيرو مقابلة مع صحيفة
“ذي غارديان” البريطانية نش���رتها
أم���س .وق���ال دي ني���رو“ :ف���ي
فيل���م “س���ائق األج���رة” عل���ى
س���بيل المث���ال ،مكث���ت ع���دة

Breaking Bad
أكد النجم الش���هير براين كرانس���تون أنه س���يتم تصوير فيلم “،”Breaking Bad
لكن���ه ق���ال إنه لم يق���رأ الس���يناريو وال يعرف ما الذي س���يتم تقديمه ف���ي الفيلم
ً
مشتركا في الفيلم أم ال.
بالتحديد ،دون أن يوضح إن كان
وتدور قصة المسلس���ل عندما يكتشف

بش���لل دماغ���ي ،لذل���ك يق���رر “والتر” أن

معلم الكيمياء “والتر وايت” أنه مصاب

يفعل ما بوس���عه من أجل توفير س���بل

بالس���رطان في مرحلته الثالثة ،وأمامه

الحي���اة الكريمة لعائلت���ه ،وينخرط في

فق���ط عام���ان ،ويعي���ش “والت���ر وايت”

التجارة بالمخدرات ويكتشف أنه بارع

بنيو مكسيكو مع زوجته وابنه المصاب

في عمله الجديد المنتظر.

أس���ابيع أقود سيارة أجرة.
ً
أم���را
ربم���ا ال يُ عَ ���د ذل���ك
ً
ضروري���ا ،إال أنن���ي أردت
القيام به”.
» »وتحدث دي نيرو“ :ال
تمثل الشهرة لي حالي ًا
شيئ ًا ذا بال .ربما كنت أجد
صعوبة في التعامل معها
في بداية حياتي الفنية.
إال أن تعاملي معها
اآلن يسير على ما
يرام”.

خطوبة رايان
فاج����أت النجم����ة ميغ راي����ان محبيها ح����ول العالم عندما أعلن����ت خطبتها للنجم
جون ميلنكامب.
راي����ان كش����فت عن الخبر عبر حس����ابها

م����ن جدي����د الع����ام الماض����ي ،وتكلل����ت

الخ����اص بأحد مواق����ع التواصل ،حيث

عالقتهما بالخطبة أخيرا.

نش����رت ص����ورة كرتوني����ة يظه����ر فيه����ا

يُ ذك����ر أن راي����ان تزوج����ت س����ابقا م����ن

رس����م باليد لرجل وامرأة ،وعلقت على

زميله����ا الممثل دني����س كويد ،وأنجبت
من����ه ً
ابنا قب����ل طالقهما في عام ،2001

وتع����رَّ ف الثنائ����ي عل����ى بعضهم����ا ف����ي

وارتبط����ت لفت����رة وجي����زة بالممث����ل

ع����ام  ،2010حي����ث جمعتهم����ا عالق����ة

راس����ل كرو عام  ،2006وتبنت ابنة من

ح����ب ،لكنهما ع����ادا وانفص��ل�ا ،ليجتمعا

الصين.

الصورة بكلمة “خطبة”.
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Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
ع����ال����م ال���س���ح���ر و “ج .ك .رول����ي����ن����ج” ي����ع����ود م���ج���ددا
طارق البحار
بدأ عرض الجزء الثاني من سلس���لة أفالم  Fantastic Beastsوالذي يأتي باس���م  Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwaldمن األربعاء في البحرين الى
جانب العالم ،وهو من نوعية أفالم المغامرة ،والعائلة ،والخيال من اخراج ديفيد ييتس ،ويش���ارك في بطولته جوني ديب ،وكاثرين ووترس���تون ،وإيزرا ميلر ،ش���ركة
دلة للترويج قامت يوم أمس األول بتنظيم رائع إلطالق الفيلم في صاالت “موكتا سينما” في الجفير وبحضور خاص لمسافات البالد لمشاهدة الفيلم المنتظر ،حيث

يخوض النجم العالمي

جهزت الشركة لهذا الحدث باطالق العديد من الفعاليات بحضور كبير من عشاق االفالم والمهتمين الذين حضروا الصالة الرئيسة للقاعة.

توم كروز تجربة جديدة
ألول مرة من خالل
قيادة طائرة حربية
ضمن أحداث فيلمه
الجديد “،”Top Gun2
وذلك في تجربة قد
تكون األصعب.

الخميس
األحد

2018
نوفمبر
15 15
2017
أكتوبر
1440
7 15ذوربيع
األول1438
الحجة

وبالع���ودة للفيل���م فه���و الثان���ي ف���ي سلس���لة

االسم ،حيث يقوم الدكتور نيوت سكاماندر

دمبل���دور والوح���ش  Grendelإل���ى جان���ب

بمعاون���ة صديقته “جولدس���تين” التي س���بق

 ،Fantastic Beastsوالتي بدأت عام 2016

الباح���ث في عل���وم الوح���وش والمخلوقات

ع���ددا م���ن الش���خصيات الثانوي���ة األخ���رى

وش���اهدناها في روايات وأفالم هاري بوتر،

ب Fantastic Beasts and Where to

السحرية ويجسده الممثل إيدي ريدماين.

كم���ا قد اك���د المنت���ج  David Heymanذلك.

ث���م يلحق ب���ه أصدقاؤه اآلخ���رون من بينهم

 ،Find Themوهو أيضا العاش���ر في سلسلة

عدد من الش���خصيات الرئيسية التي ظهرت

ت���دور أح���داث الج���زء الثان���ي Fantastic

“كويني” ،و”جاكوب” ،الذين يجتمعون سويًا

أعم���ال الكاتبة البريطاني���ة جيه كيه رولينج

في سلسلة أفالم هاري بوتر تظهر ف ي �Fan

Beasts: The Crimes of Grindelwald

من أجل مش���اركة “نويت” مغامرته الجديدة

عن الس���حر والس���حرة  Harry Potterوالذي

 tastic Beastsحي���ث ان الفيل���م ي���دور في

في مدين���ة باريس هذه الم���رة ،حيث يهرب

تمامً ���ا مث���ل ثالث���ي ه���اري بوت���ر وهارموني

صرح���ت أن الفيل���م س���يكون ف���ي خمس���ة

عش���رينيات القرن الماضي بمدينة نيويورك

“جرين���دل فال���د” م���ن محبس���ه ف���ي إنجلترا

ورون ،ويتضم���ن هذا الج���زء ذهاب األبطال

أج���زاء ولي���س ثالثة كما تم االعالن س���ابقا،

وه���ي نف���س الحقبة الزمني���ة الخاصة بهاري

وه���و مأخوذ ع���ن الرواية الت���ي تحمل نفس

بوتر ،ومن تلك الش���خصيات المعلم ألدوس

فرًا إلى فرنس���ا ،ويتتبع���ه “نويت” إلى هناك،
مح���اولاً إلق���اء القب���ض علي���ه م���ن جدي���د

إل���ى مدرس���ة هوجورتس للس���حر ألول مرة
في هذه السلسلة.

مميزات الفيلم

المهرة البحرينية ضد الخادمات
أث���ارت الفنان���ة المه���رة البحريني���ة
ً
ج���دالً
كبي���را عل���ى مواق���ع التواصل

إعطاء األوامر”.

االجتماع���ي ،بع���د تصريحاته���ا ع���ن

وأش���علت تصريح���ات المهرة غضب

العام�ل�ات بالمن���ازل “الصانع���ات”

نشطاء مواقع التواصل االجتماعي

“م���ن تش���تغل خادم���ة يل���زم معه���ا

ووصفها لهن بأنهن غير ذكيات.

ضده���ا .الجمه���ور اته���م النجم���ة

وقال���ت المه���رة ف���ي فيدي���و عب���ر

البحرينية بالغ���رور والطبقية وعدم

حسابها الشخصي على سناب شات

اإلنس���انية ،وطالبوه���ا باالعت���ذار

“ل���و كان���ت الش���غالة ذكي���ة أو تفك���ر

ع���ن كلماته���ا الجارح���ة ،مؤكدين أن

ش���وية كان اش���تغلت مهندس���ة أو

الش���غاالت قد يملكن الذكاء الكافي

اش���تغلت أي ش���يء ثاني” ،مضيفة:

للعمل مهندسات.

» »بعد سلسلة هاري بوتر والتي تحولت بدورها إلى مجموعة أفالم حققت ماليين
اإليرادات ،بات أمام الكاتبة ج .ك .رولينج الساحرة ،تحد جديد بتأليف سلسلة تحقق
نجاح هاري بوتر ،وبالفعل عكفت “رولينج” على تأليف سلسلة بعنوان Fantastic
 Beastsوقدمت أول جزء منها لتعلن بذلك بداية عالم سحري جديد مشتق من
عوالم هاري بوتر ،إال أنه يسبقها في الزمن .الفيلم طرح في نفس يوم طرح الجزء
األول لسلسلة أفالم هارى بوتر الذي طرح باس م �Harry Potter and The Phi
 losopher’s Stoneوطرح في نوفمبر  2001وحقق نجاحا مبهرا في دور العرض،
ووصلت إيراداته إلى  974مليون دوالر حول العالم ،وترشح للعديد من الجوائز منها

جائزة األوسكار ألفضل موسيقى تصويرية وجائزة األوسكار ألفضل تصميم إنتاج
وجائزة األوسكار ألفضل تصميم مالبس .الفيلم من تأليف  J.K. Rowlingمؤلفة
سلسلة أفالم هاري بوتر ،والتي ينتظرها العديد من محبي أفالمها حول العالم،
باإلضافة إلى أنها تعرف الذوق الخاص بمتابعي هذا النوع من األفالم ،وتقدم لهم
دفعة مميزة من األحداث التي تجذب انتباههم .ميزة للفيلم التي تنبئ بنجاحه
هي مجموعة الممثلين المميزة التي تظهر في هذا الجزء من الفيلم ومن أهمهم
جوني ديب ،بدور محوري ومبني عليه الكثير من األحداث المهمة التي ستغير من
مسار الفيلم والذي يعرض حاليا في سينمات البحرين.

الذوادي يحصد جائزتين

عودة المحروقي

الصالح يقدم “ممكن”

حصدت مملكة البحرين جائزتي��ن ذهبيتين ،وذلك في مونديال

بع��د غيابها لـ 8س��نوات عن الس��احة الفنية كش��فت الفنانة

انته��ى الملح��ن البحرين��ي بدر ال��ذوادي من تس��جيل أغنية

الخالدي على جائزتين ذهبيتين ،األولى لمملكة البحرين عن

قريب ًا حي��ث بدأت بالتجهيز لعدة أغنيات س��تطرحهم في

كلمات الشاعر جبار المياحي ،وتوزيع ومكساج عارف عامر،

اإلذاعة والتلفزيون بالقاهرة .فقد حصل الفنان ارحمة الذوادي
نش��يد “القائ��د األعلى” من تأليف الش��اعر المصري حس��ن

إس��ماعيل وألحان ط��ارق الجودر ،ومن إنتاج مدربة اإلرش��اد

والتوجي��ه المعن��وي بقوة دفاع البحرين ،وه��ي خاصة بجاللة

المل��ك .أما الثانية فبعنوان “ش��يخ البلد” خاصة بالمش��اركة مع
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة بذكرى زايد الخير.

“س��نغل”جديدة للفنان زايد الصالح بعن��وان “ممكن” ،من

روي��دا المحروقي انها تس��تعد للعودة الى الس��احة الفنية

على أن تطرح خالل األيام القليلة المقبلة.

الفترة المقبلة .واش��ارت المحروق��ي الى ان األغنيات التي

ال��ذوادي أكد ف��ي تصريح إلى موق��ع “السياس��ة”على انه

تعمل عليها في الفترة الحالية ستكون باللهجة الخليجية

بص��دد التع��اون م��ع مجموعة م��ن الفنانين الش��باب ،في

وبأل��وان مختلفة حي��ث أن أحدى األغنيات س��تكون هادئة،

وأخ��رى خليجي��ة بالطريق��ة الغربية .واك��دت المحروق��ي انها

تعاملت باألغنيات الجديدة مع طليقها الموزع الموسيقي مدحت خميس.

 14نوڤمبر

أغنيات س��ترى النور قريبا .يذك��ر أن الملحن بدر الذوادي انتهى

من تعاون آخر مع الفنانة البحرينية حنان رضا.

2001
“مايكروسوفت” تعرض “إكس بوكس” في األسواق.
2002

انتخاب هو جينتاو أمينًا عامً ا للحزب الشيوعي الصيني.

2017
لوحة سالفاتور مندي،
لليوناردو دا فينشي،
تباع في مزاد
علني بمبلغ
 450.3مليون
دوالر ،ما يجعلها
في أعلى قائمة أغلى
اللوحات الفنية.

2003
تفجيرات إرهابية في إسطنبول بتركيا أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.
2012
الحزب الشيوعي الصيني ينتخب شى جين بينغ أمينًا عامً ا للحزب خلفً ا لهو جينتاو.
2012
كتائب عز الدين القسام تستخدم صواريخ فجر  5ألول مرة وتقصف تل أبيب.

الميزان

الحمل

تزدهر أعمالك وتنمو شخصيتك وتبرهن

مهما كانت اإلغراءات يصعب عليك طي صفحة

للمشككين أنك صاحب قلب كبير.

الماضي.

العقرب

الثور

وانفتاحا ،لكنك قد
ً
تساهلك ليس ضعفً ا بل قوة

حافظ بنظام حياتك تجنبًا للتوتر الذي يكون

تقلق في نهاية األسبوع.

سببا في تأخرك.

القوس

الجوزاء

اليوم الوقت المالئم لتجديد مشاعرك ولإلفصاح

تنتظرك مكافآت عديدة وال يجدر بك أن تقلق

عن مكنونات قلبك.

حيال الصعوبات.

السرطان

الجدي
األجواء تعدك بلقاءات مُ فرحة وعذبة على مدار

حافظ على تركيزك وانفتاحك كي ال تضيع

هذا األسبوع.

فرصة الترقي أو االنطالق.

الدلو

األسد

حاول عدم التعرض لرأي الزمالء حاليا فذلك

يبشر الفلك بأخبار مميزة وجميلة تعزز اندفاعك

ينعكس سلبا عليك.

وحماسك.

الحوت

العذراء
تبادر إلى اتخاذ المبادرات تلقائيً ا دون أي تدخل

أو ضغط في وظيفتك.

أبق جميع المشاكل الشخصية في المنزل وانتبه
من التدخالت.

tariq_albahhar
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“مي��ت  20ب��رو” أم “آيف��ون  Xآر” ...م��ن يتف��وق؟
طارق البحار
بالرغ���م م���ن الزخم االعالن���ي الكبير لهواتف اب���ل ،تتفوق “هواوي” اليوم في المنافس���ة
بقوة مع هواتفها الجديدة في البحرين والعالم .ومؤخرا شهدت المنافسة في االسواق
وعن���د المس���تخدمين م���ع “هواوي” “مي���ت  20برو” و”أب���ل” “آيف���ون  Xآر” وعلميا تتفوق
هواوي الصينية على أبل من حيث المبيعات في الوقت الحالي ،إذ تصل حصة الشركة
الصينية في سوق الهواتف الذكية في العالم إلى  ،15.8%بينما تبلغ حصة أبل .12.1%

» »فاجأت الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري الجميع عندما أعلنت
أنها تراجعت عن فكرة التمثيل؛ بسبب تعرضها للتحرش من قبل
أحد المنتجين المشهورين .وقالت الكندري “تقدمت لي العديد من
العروض واتفقت مع أحدهم ووقعنا العقود لكنني تفاجأت بقلة أدب
المنتج ..كان يرسل لي رسائل تتضمن قلة أدب فقررت أال أمثل وقمت
بحظر رقم المنتج”.

وبحس���ب ما نقل موقع “إيفنينغ س���تاندرد”،

اضاف���ة ال���ى كل ذل���ك يضمن هات���ف هواوي

ف���إن نقط���ة الق���وة ل���دى ه���واوي تكم���ن في

الجدي���د خاصي���ة التع���رف إل���ى المس���تخدم

المستش���عرات القوي���ة للكامي���را ،وه���ذه

ع���ن طري���ق الوج���ه ،لك���ن ه���ذه الخاصية ال

الخصائ���ص مهم���ة ج���دا ،ألنها مس���ؤولة عن

تش���كل تفوق���ا عل���ى أب���ل ،ألن آيف���ون يتيح

اس���تقبال الض���وء ال���ذي يدخ���ل م���ن فتح���ة

ه���ذا األم���ر منذ م���دة .وف���ي المقاب���ل ،يقدم

العدس���ة ،ومعالجت���ه لينت���ج ص���ورة فائق���ة

آيف���ون  Xآر مزاي���ا عدة لج���ذب الزبائن ،فهو

الدق���ة .وتص���ل درج���ة الدق���ة ف���ي أح���د

مناسب السمعة و”السيستم” ،كما أنه يضمن

مستش���عري الجه���از إل���ى  40ميغ���ا بيكس���ل،

مزاي���ا تضاهي جه���ازي آيف���ون اللذين جرى

وبفض���ل ه���ذا المس���توى المتق���دم ووج���ود

طرحهم���ا ف���ي س���بتمبر الماض���ي .وبوس���ع

ثالث كاميرات في الجهاز ،فإن هواوي ميت

مستخدم “آيفون  Xآر” الجديد أن يستخدم

 20ب���رو يتي���ح إمكاني���ة مذهلة ف���ي التقاط

خاصي���ة التع���رف ع���ن طري���ق الوج���ه لف���ك

الصور .ووضعت هواوي بصمة االستش���عار

القف���ل أو إجراء عملي���ة التحقق أثناء الدفع

ف���ي واجه���ة الهات���ف الجديد ،وله���ذا ،يكفي

في خدمة “أبل باي” .ويصل حجم الشاش���ة

الضغط على الشاش���ة لفك القف���ل ،فيما كان

ف���ي آيفون  Xآر إل���ى  6.1بوصات ،وبخالف

بشاش���ة “أوليد” ،وتبعا لهذا ،فإن الجهاز أقل
دقة في العرض مقارنة بهواوي .وتقدم أبل
هاتفها الجديد بستة ألوان ،كما زودته بإطار

كاميرت���ه أقل جودة ،بدقة  12ميغابيكس���ل،
عل���ى الجان���ب الخلف���ي للجهاز ،بينم���ا يتميز
بقوة بطاريته والتي تس���تطيع الصمود لمدة

المس���تخدمون مضطري���ن إل���ى اس���تخدام

هوات���ف آيفون الغالية وهواوي ،يضم “ Xآر”

من األلمنيوم يناس���ب الجه���ة الزجاجية في

تت���راوح ما بين  15.5إلى  16.5س���اعات في

المستش���عر الخلف���ي ف���ي ه���واوي ميت .10

شاش���ة “إل سي دي” فقط ،ولم يجر تزويده

الخل���ف .ومن نق���اط ضعف ه���ذا الجهاز ،أن

الشحنة الواحدة.

سردية التعايش
فريد رمضان“ :المحيط اإلنجليزي”
َّ

أت����������اح ل������ي م�����ص�����ادق�����ة خ����ل����ي����ط م������ن أرواح ض����ائ����ع����ة وض�����ائ�����ق�����ة ب���ج���س���ده���ا

نس���ج الكاتب البحريني فريد رمضان خيوط روايته ما بين الواقع والخيال ،ليس���تخرج أس���طورة “الحجر األحمر” ،ويبني ش���خصية “يوس���ف” ،إحدى تلك الش���خصيات
المتع���ددة الت���ي ف���ي “المحي���ط اإلنجلي���زي” ،الص���ادرة عن دار س���ؤال اللبنانية خالل الع���ام الحال���ي  ،2018وكما رصد تاريخ اإلنس���ان وطع���م الطين وذاك���رة البحر ،قام
رمضان بأرش���فة الذاكرة المنس���ية التي ال يمكن الوقوف على مالمح إنس���انها إال من خالل يوميات المستش���رقين في األس���اطيل البحرية ،أو في اإلرس���اليات األميركية
بأمس الحاجة ألدوات الحفر والبحث والتنقيب ،وهذا ما فعله فريد رمضان
والبريطانية ،أو من خالل وثائق الحمالت التبش���يرية في ش���به الجزيرة العربية التي كانت
ّ

خالل  13سنة هي الوقت الذي استغرقته كتابة هذا العمل الذي يقع في  480صفحة ويؤسس ألسلوب جديد في الرواية الخليجية ،ال تعتمد على السرد التاريخي ،بل

على بناء الش���خصية الروائية من خالل البحث في نس���يج الذاكرة .في حديثه مؤخرا لموقع االتحاد االماراتية كش���ف رمضان األس���رار والمصاعب التي واجهته أثناء
كتابة العمل وهذا جزء من هذه المقابلة.
وق����ال“ :لم تكن الرواية أو فكرتها وليدة
اللحظ����ة ،كان المش����روع يتش����كل ببطء
وح����ذر ك����ي ال أق����ول بثق����ة! وتبل����ورت
كمش����روع بع����د التجرب����ة الروائي����ة
األول����ى “التن����ور ،غيم����ة لب����اب البحرين”
والص����ادرة ف����ي الع����ام .تول����د س����ؤال
���ي البوخمي����س وهو من
الهوي����ة ف����ي ح� ّ
أعرق أحياء المحرق الش����عبية القديمة،
حيث ولدت وعش����ت ف����ي مجتمع يمتاز
بوف����ادة إنس����انية جميل����ة متنوع����ة ف����ي
الهوي����ات واألص����ول واألع����راق ،يش����كل
���دا مهم� ً
رجال����ه ونس����اؤه راف� ً
���ا لخدم����ة
ّ
تج����ار جزيرة المحرق بمهنهم البس����يطة
ولك����ن الضروري����ة ،لع����ل أهمه����ا الغ����وص
وصي����د اللؤل����ؤ لخدم����ة ربابن����ة الس����فن
وتج����ار اللؤل����ؤ ،وآخ����رون يمتهن����ون
مهن����ة الفالح����ة ،البن����اؤون والح����دادون
والنج����ارون والقالف����ون والخياط����ون
والح����راس الش����خصيون (الفداوي����ة)
والصاغة وغيرها .ونساء يمتهن الطبخ
ف����ي من����ازل الش����يوخ والتجار وس����قاية
الماء وغس����يل المالب����س .كل هذه المهن
ش����كلت قيم����ة اقتصادي����ة عالي����ة ميزت
البحري����ن قب����ل اكتش����اف النف����ط واللؤلؤ
الصناع����ي ،أجن����اس ش����كلت بتنوعه����ا
المذهبي والعرقي والمجموعات اإلثنية
العصب األساس للبنية السكانية لمعظم
مناط����ق جزي����رة المح����رق والعاصم����ة

عالق����ات الصداق����ة الت����ي ترب����ط المنازل
والعائالت واألرض المش����تركة .شاهدت
ً
���بوعيا في
حف��ل�ات الزار ،وهي تنظم أس�

مين���اء .حركة مد وج���زر تصيب الجميع

(المكي����د) وداخل المن����ازل ،وأخرى عامة
تق����ام وس����ط س����احة مخصص����ة ومُ َّ
علمة

الحقيقي���ة،

بعمود يبلغ الس����ماء ،تربط فيه األقمشة

المبشرين بيتر وصموئيل زويمر وجزءا

ويكس����ر حول����ه بي����ض الدج����اج وتدل����ق

من س���يرة التنصير ف���ي المنطقة خاصة

القه����وة ويحف����ر موضع النحر ليس����تقبل

مسقط والمنامة ،وبين حوادث مختلقة،

دم الذبيحة ومن حق الجميع المش����اركة

وأخ���رى واقعي���ة مث���ل مدرس���ة العبي���د

فيها بممارسة ومحاكاة أرواحه القديمة

المحررين وخيالية ،مثل قرية سقر!

المعذب����ة عل����ى الطريق����ة الممباس����ية أو

ثم���ة متعة ال تضاهى ،بالنس���بة لي على

الحبش����ية .دخ� ُ
���ت م����ع أص����وات ش����يوخ

الموالد النبوية والذكر.
كل هذا أت����اح لي كطفل مصادقة خليط

بين الواق���ع والخيال ،بين الش���خصيات
كاألخوي���ن

األميركيي���ن

له����ا لهجاته����ا ولغاتها وحيواتها الس����ابقة

ً
ً
ً
واقعيا
حدثا
دائما يشكل
معظم كتاباتي،
ً
مؤرخ���ا عب���ر الصحافة أو كت���ب التاريخ

وتحوالته����ا عوام����ل داخلي����ة وخارجية،

أو الس���ير الذاتي���ة والحكايات الش���فهية

سياسية واقتصادية واجتماعية.

نقطة بناء لمتخيل س���ردي يتسع ويأخذ

وع���ن دم���ج الواق���ع والخيال ف���ي رواية

بع���ده األس���طوري واألنثروبولوج���ي،
ً
جغرافيا على
ورواية مثل هذه تنبس���ط

بعضه���م بكائن���ات ربم���ا أجم���ل مث���ل

عشر ومطلع التاسع عشر قال لالتحاد” :ال

تخ���وم ممتدة م���ن الهند وش���به الجزيرة

الطي���ور .كل ح���دث مبني من الس���راب

أعرف كيف أجد في الحدث الواقعي ما

إل���ى افريقي���ا وأوروب���ا ،ويس���تحيل فيها

ينبعث مثل العنقاء .ربما بهكذا تفس���ير

المحيط إلى مكان رئيس لش���خصيات ال

يتداخل العالمان!

ترس���و في مرفأ حتى تنتقل إلى بندر أو

والحاض����رة .س����اهمت ف����ي هجرته����ا

المنام����ة .وش����كلت ح����ارة البوخمي����س
كح����ارة ش����عبية ف����ي المح����رق ،نموذج� ً
���ا

م����ن أرواح ضائع����ة وضائق����ة بجس����دها.

صال����ح التربة للتعايش بش����كل نموذجي
وممي����ز يق����وم على التكاف����ل االجتماعي

���ي أن أع����ود به����ذه الذاك����رة
وتوج����ب عل� ّ

وأتوق����ف أم����ام خي����االت ه����ذا الطف����ل

م����ع وج����ود اس����تحقاقات منح����ازة هن����ا

الملون����ة ب����كل أش����كال الطي����ف وأضحى

وهن����اك .تفتح����ت عين����اي عل����ى طقوس

أهل����ه من كل لون وهوية وعرق ،لذا فإن

الع����زاء الت����ي يمارس����ها إخوتنا الش����يعة

الرواي����ة لم تبدأ ب����ل كانت تكبر من عمل

يضاه���ي الخيال ،ويندمج معه ويتحول

بثرائها المتنوع ،وكنا نشارك فيها بحكم

إل����ى آخ����ر وتنتق����ل م����ن بيت إل����ى بيوت

في���ه .وه���ي تجرب���ة يمك���ن رصده���ا في

تدور أحداثها ما بين نهاية القرن الثامن

األق���ل ،وأنا أبص���ر القل���وب وهي تحب
وتعش���ق وتشيخ في عالم أوكل الخالق
في���ه للبش���ر مهم���ة ل���م تمن���ح ألي م���ن
الكائن���ات األخ���رى على س���طح األرض،
إال أن البش���ر خانوا ه���ذه األمانة وتعلق

وع���ن مص���ادره ذك���ر فريد ” :كل ش���يء

يمكن ل���ك أن تتخيله ،رواي���ة تمتد هذا
االمت���داد الزمن���ي والجغرافي ،وتتناول
قضاي���ا وتاري���خ المنطق���ة من التبش���ير
بالمس���يحية والعبودي���ة واالحت�ل�ال
اإلنجلي���زي ،إل���ى قضاي���ا ش���خصية
ونمط معيش���ة وسلوك إنس���اني متنوع
الثقاف���ة والمرجعيات تتطل���ب بالتأكيد
كل م���ا يخط���ر عل���ى بال���ك م���ن مصادر
وبح���وث ومكتب���ات علمي���ة وبح���وث
ش���خصية ومقابالت ومراجعات وصور
فوتوغرافي���ة وأف�ل�ام وثائقي���ة ،ملفات
شركة الهند الشرقية ،المذكرات والسير
الش���خصية ودلي���ل الخلي���ج بش���قيه
الجغرافي والتاريخي والس���فر ،والكثير
الكثي���ر م���ن الخيال وبناء الش���خصيات
والتحبيك .والسؤال ،جوهر الحياة”.
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البحرين الدولي للطيران ( 2018بنا)

ثغرة أمنية تضرب “آيفون”

تلقى عدد من مستخدمي هواتف آيفون تنبيهات تحثهم على ضرورة
تحديث اإلعدادات الخاصة بحسابات “أبل” ،كما واجه البعض مشكلة
إغالق تلك الحسابات تلقائيا.
ولم تتكش���ف بعد أس���باب حدوث هذه المش���كلة ،أو تعداد المستخدمين الذين
تأث���روا به���ا .ووفقم���ا نقلت صحيفة “ديلي مي���ل” البريطانية ،فإن مس���تخدمين
تلق���وا تنبيه���ات تفي���د بإغ�ل�اق حس���اباتهم لـ “أس���باب أمني���ة” ،وبض���رورة اتباع
خط���وات للتعري���ف عن الهوية من أجل إعادة فتحها .وتقوم “أبل” عادة بإغالق
حس���ابات المس���تخدمين بعد فش���ل أحده���م في معرف���ة كلمة الم���رور الخاصة
بهاتف آيفون .ويفقد المستخدمون إذن الدخول لخدمات مثل “آي مسج” و”آي
كالود” و”أب���ل ميوزي���ك” ،عندما يتم إغالق حس���اباتهم .وتضارب���ت التحليالت
حول أس���باب هذه المش���كلة ،حيث ذهبت بع���ض المواقع التقني���ة إلى إرجاعها
لخل���ل ف���ي البروتوكوالت األمنية لحس���اب “أب���ل” ،بينما اعتبرته���ا مواقع أخرى
نتيجة لهجوم قراصنة.
» »لكن موقع “أبل إنسايدر” قال إن المشكلة ليست بسبب “ثغرة خاصة
بأبل” ،مشيرا إلى أن تأثيرها “طال نسبة قليلة فقط من المستخدمين”.

التغير المناخي “يدمر” خصوبة الذكور
كشفت دراسة طبية حديثة عن أن التغير المناخي يؤثر سلبا على خصوبة الرجال ،وأن موجات الحرارة العالية المتالحقة
يمك���ن أن “تدم���ر” الحيوان���ات المنوي���ة .وحذر العلماء م���ن أن التغير المناخي قد يش���كل تهديدا جديا لخصوب���ة الرجال ،إذ
تسبب موجات الحر ضررا خطيرا طويل األمد للحيوانات المنوية.
فق���د وجد الباحث���ون أن الخصوبة عند الذكور من الحش���رات

“ديلي ميل” البريطانية.

تقريب���ا .غي���ر أن الدراس���ة وجدت أيضا أن إن���اث الخنافس لم
تتأثر جراء التغيرات في الحرارة والجو.

م����ع بداية موجات الجو البارد ،أطلقت مجموعة من الش����باب في المغرب مبادرة

وق���ال رئيس فريق البحث األس���تاذ في جامعة إيس���ت أنغليا

إنسانية تهدف إلى حماية المشردين من قسوة الطقس.

م���ات غاي���ج “أثبتن���ا أن وظيف���ة الحيوانات المنوية حساس���ة

يـربِّـي النحـل مـن

سمـه ال
أجـل
ِّ
عسـله

يربي المصري عمر أبو الحسن اآلالف
م���ن النح���ل ،عل���ى س���طح منزل���ه على

ِّ
س���مه ال
مش���ارف القاه���رة ،م���ن أج���ل
عسله.
وبع���د أن أدرك أب���و الحس���ن ( 30عامً ا)
فوائ���د النحل م���ن القرآن ،ق���رّ ر قبل 5
س���نوات تربيته واس���تخدام سمه في

» »وقالت كريس سوبرس ،التي قادت الدراسة ،إن الحشرات
في الطبيعة تواجه على الغالب العديد من موجات

الحرارة ،األمر الذي قد يؤدي إلى مشكلة في التكاثر،

خصوصا إلى لم يتكيف الذكر مع تلك الحرارة أو يتعافى
بعد تعرضه لها.

أغلى ماسة في العالم بـ  50مليون دوالر
بيعت ماس���ة تعرف باس���م “اإلرث الوردي” بسعر قياس���ي بلغ  50.375مليون فرنك
سويسري ( 50مليون دوالر) ،حسبما أعلنت دار “كريستيز” للمزادات.
والماس���ة الوردي���ة الت���ي تزن أق���ل قليالً
ً
قيراطا ،اش���ترتها ش���ركة “هاري
م���ن 19

وينس���تون” الش���هيرة للمجوهرات ،التي
يقع مقرها في الواليات المتحدة.
وأضاف���ت “كريس���تيز” أن ش���ركة “هاري
وينس���تون” ،المملوكة لش���ركة “سواتش”
السويس���رية ،س���رعان م���ا غي���رت اس���م
الماس���ة إل���ى “إرث وينس���تون ال���وردي”

بع���د أن ضمته���ا إل���ى مجموعته���ا م���ن
المجوهرات النادرة.
» »وقال فرانسوا كوريل ،رئيس المجموعة
الفاخرة في “كريستيز” :حققت ماسة
اإلرث الوردي هذا السعر المرتفع بشدة
وهو  50مليون دوالر ،أي  2.6مليون
دوالر للقيراط ،وهذا رقم قياسي عالمي
للماس الوردي.

وتقوم المبادرة ،التي انتشرت بعدد من

بالش����وارع والحدائ����ق ،مرفوق����ة بعب����ارة

الم����دن المغربية ،عل����ى التبرع بالمالبس

“فيك البرد ،هاك خوذ”.

لصال����ح الفق����راء والمتش����ردين ،تح����ت

» »وخالل األيام الماضية ،انتشرت الصور

ش����عار “إذا كنت تعان����ي من البرد ،تفضل

على مواقع التواصل االجتماعي

المالب����س م����ن المتبرعي����ن ث����م يقومون

بمشاركة مالبسهم مع متشردين،

الثالث���اء ،أن باحثي���ن وج���دوا آث���ار
مس���توطنة ،وعش���رات م���ن العم�ل�ات
الن���ادرة ،مم���ا يرج���ح أن يك���ون الموق���ع
ًّ
خاصا بمدينة “تينيا” ،وفق
المستكش���ف
ما نقل موقع “دويتش���ه فيل���ه” األلماني.
وقال���ت الوزارة في بي���ان إن “الحفريات
في جنوبي اليون���ان بمنطقة بيلوبونيز،
دليل على وجود المدينة القديمة”.
» »وتضمنت قائمة األشياء التي عثر
عليها في الموقع طرقً ا معبدا
وهياكل معمارية مبنية من

الحجارة والرخام ،وقبورًا احتوت

عن بقايا اثنين من األجنة البشرية،

سيـارة ثمينـة
بـالفـأس

قام���ت ام���رأة بتحطيم س���يارة ثمينة
من ن���وع “بورش” بواس���طة فأس في
وسط العاصمة األوكرانية كييف.
وانتش���ر عل���ى وس���ائل التواص���ل
االجتماع���ي مقط���ع فيدي���و أظه���ر
الحادث���ة بالتفاصي���ل ،حي���ث قام���ت
فتاة ش���قراء بكتابة عبارات على باب

وق���ال أب���و الحس���ن ،ال���ذي ل���م يدرس
الط���ب على اإلط�ل�اق ،إن فوائد لس���ع

الزجاج األمامي للسيارة.

النح���ل ال تقتص���ر على الع�ل�اج ،إذ إنه

وقب���ل مغادرته���ا تركت الفت���اة الفأس

بـ 6من حشرات النحل في

وأك���دت وزارة الثقاف���ة اليوناني���ة،

ّ
تحطـم
فتـاة

ب���ل اس���تمرت بعملها وقامت بتكس���ير

على السيارة وبعد ذلك اختفت.
» »وأشار موقع أوكراني إلى أن العديد
من شهود العيان قاموا بتصوير

الفتاة ،وذكر صاحب السيارة أن

القيمة اإلجمالية لألضرار كبيرة ،وتم

أغلى ماسة في العالم بـ  50مليون دوالر

ورد ذكرها في نصوص قديمة.

بتعليقها على أعمدة الكهرباء واألشجار

ً
أمراضا مثل الروماتيزم.

العالج ،يلسع أبو الحسن المريض

أسسها ناجون من حرب طروادة،
مدينة ّ

تحت الشعار نفسه.

غطاء محرك السيارة ،ولم تتوقف هنا

» »ويعالج أبو الحسن حوالي 5

علم���اء آثار ف���ي اليونان إل���ى أدلة حول

في أساسات أحد المباني.

النح���ل يمكن أن يخف���ف األلم ويعالج

أشخاص في الشهر .وفي جلسة

ّ
توصل
بعد سنوات من الحفر والتنقيب،

لشباب انخرطوا في المبادرة ،وقاموا

الط���ب البدي���ل ،حي���ث يعتقد أن لس���ع

المزاجية.

في اليونان

والب����س” .ويجم����ع الش����باب كل أن����واع

بتوجي���ه ع���دة ضرب���ات بالف���أس على

ً
أيض���ا ف���ي تحس���ين الحال���ة
يس���اعد

“المدينة الضائعة”

ال
على مجوهرات ومزهريات ،فض ً

الس���يارة .وبع���د ذل���ك ،قام���ت الفت���اة

مناطق مختلفة من الجسم.

» »وتبعً ا لهذه البحوث والعمليات فإن
صحيفة “إندبندنت” استنتجت أن
عالجا للعديد
ً
الكهرباء قد تكون قريبًا
من األمراض والمشاكل الصحية التي
يعاني منها الناس.

مبادرة مغربية لحماية المتشردين من البرد

النص���ف ،في حين أن موج���ة الحرارة الثاني���ة أصابتها بالعقم

حياته تكون أقصر من الطبيعي بعشرين شهرا.

التي يقوم بها جس���م اإلنس���ان تعتمد على

مماثلة.

الكهربائي���ة ،وهو ما يعني أن���ه من الممكن

كمي���ة الحيوانات المنوي���ة التي أنتجتها ذك���ور الخنافس إلى

ال���ذي ظه���ر خالل موج���ات الحر يك���ون أقل خصوب���ة ،كما أن

ويق���ول هؤالء العلم���اء إن جميع العمليات

التحك���م بها عبر طاقة كهربائية وإش���ارات

الدم���اغ هو مرك���ز عمليات هذه اإلش���ارات

ارتف���اع درج���ات الحرارة من  7 - 5درج���ات مئوية ،انخفضت

التي نش���رت في دورية “نيتش���ر كوميونيكاش���ينز” ،أن النسل

الصحية التي يعاني منها البشر؛ وذلك بناء على فهم طريقة عمل جسم اإلنسان.

بالعملي���ات الحيوي���ة المهم���ة ،عل���ى أن

فبع���د تعري���ض الخناف���س لموجات الح���رارة لم���دة  5أيام ،مع

البيولوج���ي ج���راء التغي���ر المناخ���ي .كذلك وجدت الدراس���ة،

عالج���ات ألم���راض مختلفة تس���تخدم الكهرباء كوس���يلة للتغلب على األمراض والمش���اكل

العصب���ي؛ من أجل اتخاذ القرارات والقيام

المع���دل الطبيعي لفترات قصيرة ،بحس���ب ما ذكرت صحيفة

الدراس���ة يمكن أن تقدم تفسيرا ألسباب عجز وقصور التنوع

حاليا على تطوير
كش���فت صحيف���ة “إندبندنت” البريطانية ع���ن أن علماء وأطباء يعمل���ون
ً

إش���ارات كهربائي���ة تنتق���ل عب���ر الجه���از

تنخفض بش���كل ملح���وظ عندما ترتفع درج���ات الحرارة فوق

للغاي���ة عندما يتعل���ق األمر بارتف���اع الحرارة” ،مش���يرا إلى أن

قري ًبا ...الكهرباء عالج للعديد من األمراض

العثور على

رفع دعوى ضد الفتاة التي تحاول

الشرطة معرفة هويتها.

أعلنت الناشطة األميركية مونيكا لوينسكي ،المشهورة بعالقتها الغرامية مع الرئيس
األميركي األسبق بيل كلينتون أنها تطلب االعتذار من وزيرة الخارجية السابقة
هيالري كلينتون .ونشرت مجلة “ ”Vanity Fairاألميركية مقالة خاصة لوينسكي التي
طلبت من خاللها االعتذار من زوجة بيل كلينتون .وقالت لوينسكي “لو تقابلت اليوم
شخصيًّ ا مع هيالري كلينتون كنت تحدثت معها بصراحة وطلبت منها االعتذار عن كل
ما حدث ،أنا أتأسف لكل ما حصل فعالً”.

