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وزير الداخلية :جاهزية لمواجهة

أي استهداف لمنشآت نفطية

المنامة  -بنا

أشـــاد عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة

عاهل البالد
تسلم رسالة
خطية من
أمير دولة
الكويت
الشقيقة
سلمها نائب
رئيس مجلس
الوزراء وزير
الخارجية
الكويتي

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بالدور
الريـــادي الذي يضطلع به صاحب الســـمو
الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح في
تعزيـــز العالقـــات البحرينيـــة  -الكويتية،
ومســـاعيه الدءوبة لدعم مســـيرة العمل
العربـــي المشـــترك والدفـــاع عـــن قضايـــا
األمـــة العربيـــة والحفاظ علـــى مصالحها

وزيرا الداخلية والنفط يفتتحان مركز بابكو للقيادة والتعامل مع الكوارث
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وأمنها.
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وظائفهم غير نادرة

الجامعة قبلت
“راسبين”
ورفضت
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 7850دينارا
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“ممتلكات”
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في جيب خبير
أجنبي لكتابة
استراتيجية “بيبا”

“التربية” :ال استعانة بحارس مدرسة لحصة
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

معهد اإلدارة بال إدارة مالية
تخصيص  99ألف دينار إلعداد
دراسة جدوى لماجستير اإلدارة
العامة بدون التعاون مع الجهات
المحلية المختصة لتنفيذ
البرامج األكاديمية.

 558أربــاح “األهلــي المتحــد”
مليون دوالر

االســـتعانة بحـــارس األمـــن لتغطيـــة حصـــص االحتياط فـــي إحدى

بارتفاع نسبته  % 5.7في  2019مقارنة بالفترة نفسها 2018

المدارس.

نســـبته  % 5.7مقارنـــة بالفترة نفســـها

حصـــص توعويـــة وتثقيفيـــة مدرجة فـــي الجدول ،وليســـت ضمن
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من العام .2018
مشعل العثمان

04

» »أكدت وزارة المالية واالقتصاد
الوطني أنها ملتزمة بأحكام القانون
رقم  21لسنة  1720بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم  15لسنة
 1977بإصدار سندات التنمية والذي
حدد سقف االقتراض الحكومي في
حدود  13مليار دينار.

17

التسعة المنتهية في  30سبتمبر ،2019

تحقيـــق أداء مالـــي قـــوي باعـــث علـــى

بعد اســـتثناء حصص األقليـــة ،بارتفاع

الجـــدول ،ومـــن يشـــارك بالحصـــص هم مـــن شـــرطة المجتمع ضمن

» »عينت إيجل هيلز ديار ،شركة
البحرين للسينما (سينيكو) لتقديم
العروض الترفيهية في مجمع
مراسي جاليريا .ومن المزمع أن
تكتمل اإلضافة األخيرة للمرافق
الترفيهية في مراسي جاليريا بحلول
النصف األول .2021

حقـــق البنـــك األهلـــي المتحـــد 558.4

مشـــعل العثمـــان “واصـــل البنـــك وعلى

مليون دوالر صافي أرباح لفترة األشهر

شـــرطة المجتمـــع ضمـــن حصـــص توعويـــة وتثقيفيـــة مدرجـــة في

“سينيكو” في “مراسي”

 % 1.8زيادة أرباح
“البحرين الوطني”

المنامة  -البنك األهلي المتحد

وأوضحـــت ،فـــي بيان أمس ،أن المدرســـة تطبق برنامـــج (معً ا) وهو
ّ
ينفـــذ بالتعـــاون مـــع وزارة الداخلية ،ومن ضمن تطبيقاته مشـــاركة

توضيح من “المالية”

الترويج لخدمات
المعهد
لمؤسسات
القطاع الخاص
بما ال يتماشى
مع الهدف الذي
أنشئ ألجله.

ثلث موظفي
المعهد
يشاركون
بالمؤتمرات.

نفـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم الخبـــر المنشـــور فـــي “البالد” بشـــأن

حصص االحتياط.

ارتفاع كلفة المشاركة
السنوية بالمؤتمرات إلى
 72ألف دينار سنويا.

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة المجموعة

الحريري :لفتح الطرق

18

» »في الوقت الذي أكد فيه الجيش
اللبناني التزامه بحماية حرية
التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن
إغالق الطرق ،شدد رئيس الحكومة
اللبنانية سعد الحريري على ضرورة
الحفاظ على األمن واالستقرار وفتح
الطرق وتأمين تنقالت المواطنين.

مدار األشـــهر التســـعة األولـــى من العام
مزيـــد من الثقة والتطلع لمتابعة مســـار

النمـــو الصحـــي فـــي إيراداتنـــا وصافي
ربحيتنـــا مـــن صلـــب أنشـــطتنا البنكيـــة

األساسية”.

“كونتراست” في البحرين

26

» »قدمت الفرقة الموسيقية الفرنسية
“كونتراست” لجمهورها الواسع
الذي مأل الصالة الثقافية مساء
حفل موسيقيًا بعنوان “روائع
ً
الثالثاء،
موسيقية من باريس لبرودواي”
بحضور السفير الفرنسي لدى
البحرين جيروم كوشار.
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المنامة  -بنك البحرين الوطني

حقـــق بنك البحرين الوطني زيادة في
صافـــي الربـــح بنســـبة  ،% 1.8أي مـــا

يعـــادل  56مليون دينار لفترة األشـــهر
التســـعة  ،2019مقارنـــة بــــ  55مليـــون

دينار للفترة ذاتها العام الماضي)١٧( .

الرماية تتألق والبولينغ يتربع على عرش الخليج

23

» »ارتفع عدد الميداليات البحرينية الملونة
في بطولة الخليج لرياضة المرأة التي
تستضيفها الكويت في الفترة من 20-30
أكتوبر الجاري ،بعد أن حقق منتخب
الرماية ذهبية واحدة و 3فضيات
وبرونزية واحدة ،في حين حقق منتخب البولينغ ذهبيتين وفضية،
بينما حصد منتخب المبارزة برونزيتان في ختام مشاركته بالبطولة.

البحرين تهنئ األمين

العام لألمم المتحدة
المنامة  -بنا

بــعــث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الجاللة

الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة،
ورئـــيـــس الــــــــوزراء ص ــاح ــب الــســمــو

الملكي األمــيــر خليفة بــن سلمان آل
خــلــيــفــة ،وولـ ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد

األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بــن حمد آل خليفة برقيات
تهنئة إلى األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس؛ بمناسبة ذكرى

إنشاء األمم المتحدة.
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جاللة الملك مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت
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العاهــل :التنســيق بيــن األشــقاء يخــدم المصالــح المشــتركة ويلبــي تطلعات الشــعوب

المنامة  -بنا

تسلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشقيقة أخيه صاحب السمو
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح تتعلــق بالعالقــات الثنائيــة
الوثيقــة القائمــة بيــن البلديــن والشــعبين الشــقيقين ،إضافــة إلــى

آخــر التطــورات والمســتجدات الراهنــة علــى الصعيديــن اإلقليمي

والدولي والقضايا موضع االهتمام المشترك.

جاللته يتسلم رسالة خطية من سمو األمير
صباح األحمد تتعلق بالعالقات الوثيقة
والعافيـــة وللشـــعب الكويتـــي
الشـــقيق بالمزيـــد مـــن الرفعـــة

واالزدهار.

وســـلم الرسالة إلى جاللة الملك،

ورحـــب صاحـــب الجاللـــة الملك

وزيـــر الخارجية بدولـــة الكويت

بنقل تحياتـــه وتمنياته الخالصة

المتميـــزة والروابـــط األخويـــة

الكويت الشقيقة بموفور الصحة

والشـــعبين الشـــقيقين فـــي ظـــل

الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمـــد

الصباح أثناء استقبال جاللته له

فـــي قصر الصافرية أمس ،حيث
نقل إلـــى جاللته تحيات وتقدير

أخيـــه صاحب الســـمو أمير دولة

الكويت الشقيقة وتمنيات سموه
الطيبـــة لشـــعب مملكـــة البحرين

بدوام الرخاء والتقدم.

وأشـــاد جاللـــة الملـــك بالـــدور

الريادي الذي يضطلع به صاحب
الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد
الجابـــر الصبـــاح فـــي تعزيـــز

وأعـــرب جاللتـــه عـــن اعتـــزازه

نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

ويلبي تطلعات الشعوب.

بوزير الخارجية الكويتي ،وكلفه

بعمـــق

ألخيه صاحب الســـمو أمير دولة

الوثيقة التـــي تجمع بين البلدين

العالقـــات

التاريخيـــة

جاللة الملك يهنئ رئيس زامبيا

الحرص المشترك على تطويرها

وترسيخ دعائمها ،مؤكدا جاللته
أهميـــة

التشـــاور

والتنســـيق

المســـتمر بيـــن األشـــقاء لدعـــم

مســـيرة مجلـــس التعـــاون لدول

الخليـــج العربيـــة ،ولمواجهـــة

التحديـــات التي تمر بها المنطقة
بمـــا يخـــدم المصالح المشـــتركة

العالقـــات البحرينية  -الكويتية،
ومساعيه الدءوبة لدعم مسيرة

العمل العربي المشـــترك والدفاع
عـــن

قضايـــا

األمـــة

العربيـــة

والحفاظ على مصالحها وأمنها.

كمـــا جـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث

مجريات األحـــداث في المنطقة

وأهـــم

المســـتجدات

إقليميـــا

وعالميـــا إلـــى جانـــب عـــدد مـــن
القضايا ذات االهتمام المشترك.
ومـــن جانبه ،أعـــرب نائب رئيس
مجلس الـــوزراء وزير الخارجية
الكويتـــي عـــن شـــكره وتقديـــره
لصاحب الجاللة الملك واعتزازه
بجهـــود جاللتـــه فـــي ترســـيخ
عالقـــات

التعـــاون

المتميـــزة

بيـــن البلديـــن الشـــقيقين ،مثمنـــا
المواقـــف األخويـــة التاريخيـــة
المشـــرفة

لمملكـــة

البحريـــن

وشعبها تجاه دولة الكويت.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من السيسي

» »المنامة  -بنا :بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا ادغار لونغو ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

» »المنامة  -بنا :تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من
أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد

الفتاح السيسي ،وذلك ردًّ ا على برقية جاللته المهنئة
بمناسبة ذكرى انتصارات يوم السادس من أكتوبر
المجيدة.

عالقات متميزة تجمع البحرين واليابان

ســـمو ولـــي العهـــد يســـتعرض مـــع رئيـــس الـــوزراء شـــينزو آبـــي مســـارات التعـــاون

المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ما يجمع مملكة البحرين
واليابــان مــن عالقــات متميزة في مختلــف المجاالت في إطار مــا يربطهما من
تعــاون ثنائــي فــي العديــد مــن القطاعــات الحيويــة بمــا يرفــد تعزيــز الشــراكة
االستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلـــك ،لـــدى لقـــاء ســـموه أمـــس

تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

رئيـــس وزراء اليابـــان شـــينزو آبـــي،

وخالل اللقاء ،تم استعراض مسارات

حيـــث نـــوّ ه ســـموه باالهتمـــام الـــذي

التعاون المشترك بين المملكة واليابان

توليـــه المملكة لتعزيز عالقات التعاون

وســـبل تعزيزهـــا إلـــى جانـــب أهـــم

الثنائـــي مـــع اليابـــان بما يحقـــق الرؤى

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

المشـــتركة فـــي مختلـــف القضايا ذات

حضر اللقاء الشـــيخ ســـلمان بن خليفة

االهتمام المشـــترك ،مشـــيرًا سموه إلى

آل خليفـــة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

مـــا تحقق للبلدين الصديقين من تطور

الوطنـــي والشـــيخ عبدهللا بن عيســـى

فـــي األصعدة المختلفـــة والتي عززتها

آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي

الزيارات المتبادلة بينهما وما نتج عنها

العهـــد وأحمد محمد الدوســـري ســـفير

من شراكات اقتصادية نوعية بما يلبي

مملكة البحرين لدى اليابان.

تعزيز العالقات الثنائية لرفد الشراكة
االستراتيجية القائمة بينهما

خالد بن عبد اهلل يودِّع السفيرة المصرية

مشــي ًدا بجهودهــا المبذولــة فــي تقويــة العالقــات

“الوزارية التشريعية” تستعرض القرارات والقوانين
دراسة عدد من االقتراحات برغبة المرفوعة من “النواب”

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء
الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة،
ســـفيرة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة
المعتمدة لدى مملكة البحرين سهى
إبراهيم الفار ،وذلك بمناسبة انتهاء

عقدت اللجنة الوزارية للش ــؤون القانونية
والتش ــريعية اجتماعه ــا ال ــدوري برئاس ــة
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة
الوزارية جواد العريض بقاعة االجتماعات
الكبرى بدار الحكومة أمس.

وخـــال اللقـــاء ،أشـــاد الشـــيخ خالد

أعض ــاء اللجن ــة الموضوع ــات والمذكرات

فترة عملها الدبلوماسي.

بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة بالجهـــود

التـــي بذلتها الســـفيرة للبناء على ما

تحقق على صعيد الروابط األخوية
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة،

وجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة
بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،

ودورهـــا كذلك في تعزيـــز العالقات

سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان

واس ــتعرضت اللجن ــة بحض ــور ال ــوزراء

الثنائيـــة المشـــتركة بيـــن البلديـــن

علـــى مـــا لقيتـــه مـــن حســـن وفـــادة

المدرج ــة عل ــى ج ــدول أعماله ــا ،والت ــي
تضمن ــت ع ــد ًدا م ــن مش ــروعات القوانين

االقتراحات بقوانين المقدمة من الس ــلطة

المجاالت ،معربًا عن صادق تمنياته

مؤكـــدة أن العالقـــات البحرينيـــة -

بناءً على طلب الحكومة واتخذت بشأنها

لمش ــروعات القواني ــن من هيئة التش ــريع

وشـــعبيهما الشـــقيقين فـــي مختلف
للســـفيرة بالتوفيـــق والنجـــاح فيما

سيوكل إليها من مهام.

من جانبها ،أعربت الســـفيرة ســـهى

الفـــار عن شـــكرها وتقديرها لمملكة
ً
ً
وحكومة وشـــع ًبا،
قيـــادة
البحريـــن،

واســـتقبال طـــوال فتـــرة عملهـــا،

والق ــرارات الت ــي قامت اللجنة بدراس ــتها

المصريـــة وبفضـــل حكمـــة قيادتـــي

اإلج ــراءات والتوصي ــات الالزم ــة فيه ــا
تمهيـ ـ ًدا لرفعها إلى مجل ــس الوزراء للنظر

البلدين الشـــقيقين مثال يحتذى به
فـــي العالقات القائمة بين الدول لما

تتميز وتتصف به من رسوخ وثبات

على مر الزمان.

واعتماد ما يراه مناس ًبا في خصوصها.
كم ــا نظ ــرت باإلضافة إلى ما تق ــدم عد ًدا
من مش ــروعات القوانين المعدة بناءً على

التش ــريعية بعد إع ــداد الصياغة القانونية
والرأي القانوني.
ً
ودرست اللجنة أيضا عددا من االقتراحات
برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس

الن ــواب ،وأع ــدت بش ــأنها مس ــودة ب ــرد
الحكوم ــة عليه ــا بن ــاءً عل ــى م ــا ي ــرد إلى

اللجن ــة م ــن ردود ف ــي ش ــأن االقتراح ــات
من الجهات الحكومية المختصة ،وقرّرت
اللجن ــة رف ــع مذك ــرات ال ــرد المع ــدة ف ــي

هذا الش ــأن إل ــى مجل ــس ال ــوزراء التخاذ
القرارات الالزمة بش ــأنها ،فضالً عما قامت

ب ــه من إبداء الرأي في بعض الموضوعات
المحال ــة إليه ــا م ــن ال ــوزارات والجه ــات
الحكومية المختلفة.
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القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف � 30سبتمرب ( 2019مراجعة)

القائمة املوحدة للدخل

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
� 30شبتمرب
2018
2019
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

�صايف دخل �لفو�ئد
�لر�صوم ودخل �آخر
الدخل الت�شغيلي
خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية
�شايف الدخل الت�شغيلي
امل�شروفات الت�شغيلية
الربح قبل ال�شرائب
م�صروف �صريبي وزكاة
�شايف الربح للفرتة
�صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة
�شايف الربح العائد اإىل مالك البنك
ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل
مالك البنك للفرتة:
�لن�صيب �الأ�صا�صي و�ملخف�ص لل�صهم �لعادي
يف �الأرباح (�صنتات �أمريكية)

للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
� 30شبتمرب
2018
2019
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

232.549
56.678
289.227
4.892
284.335
78.241
206.094
10.342
195.752
14.848
180.904

241.188
53.439
294.627
19.538
275.089
77.928
197.161
11.533
185.628
14.785
170.843

722.738
196.575
919.313
39.226
880.087
245.114
634.973
30.588
604.385
45.965
558.420

708.430
198.603
907.033
61.825
845.208
238.049
607.159
35.063
572.096
43.828
528.268

2.1

2.0

6.2

5.8

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
� 30شبتمرب
2018
2019
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

�شايف الربح للفرتة
الدخل ال�شامل الآخر
تعديالت حتويل عمالت �أجنبية
�صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة
خالل �لفرتة

195.752

للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
� 30شبتمرب
2018
2019
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
604.385

572.096

3.977

()3.106

26.702

()11.538

()4.341

5.055

()1.209

3.557

جمموع الدخل ال�شامل للفرتة
جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق
غري م�صيطرة
جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل
مالك البنك

185.628

195.388

187.577

629.878

564.115

15.568

14.155

52.090

42.075

179.820

173.422

577.788

522.040

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية

للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
� 30شبتمرب
2018
2019
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

�صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية
�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية
�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية
الزيادة يف النقد وما يف حكمه
�صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية
�لنقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف � 30شبتمرب

1.983.412
()871.138
()599.108
513.166
14.709
3.088.964
3.616.839

عادل اللبان
�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة و�لع�صو �ملنتدب

2.288.003
()784.642
()373.952
1.129.409
()3.935
2.528.722
3.654.196

امليزانية املوحدة

(مدققة)
 31دي�صمرب
2018
�ألف
دوالر �أمريكي

� 30صبتمرب
2019
�ألف
دوالر �أمريكي
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية
ود�ئع لدى بنوك
قرو�ص و�صلف
��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة
��صتثمار�ت يف �صركات زميلة
��صتثمار�ت عقارية
فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وموجود�ت �أخرى
ممتلكات ومعد�ت
�ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة
جمموع املوجودات

1.517.119
1.980.978
3.826.944
20.385.876
8.748.127
323.834
230.235
845.713
295.152
484.643
38.638.621

املطلوبات واحلقوق
املطلوبات
ود�ئع من بنوك
�قرت��صات مبوجب �إتفاقيات �إعادة �صر�ء
ود�ئع �لعمالء
فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى
مطلوبات ثانوية
جمموع املطلوبات

4.975.691
2.385.910
24.547.975
1.546.597
27.547
33.483.720

احلقوق
ر�أ�ص �ملال � -الأ�صهم �لعادية
�أ�صهم خز�نة
�إحتياطيات
�حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك
�أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1
حقوق غري م�صيطرة
جمموع احلقوق
جمموع املطلوبات واحلقوق

2.193.611
()13.190
1.890.205
4.070.626
600.000
484.275
5.154.901
38.638.621

1.390.470
1.918.727
3.061.818
19.503.961
7.568.528
318.802
265.794
764.094
237.064
478.319
35.507.577

3.752.792
1.832.134
23.660.035
1.097.911
192.697
30.535.569
1.992.541
()13.190
1.929.350
3.908.701
600.000
463.307
4.972.008
35.507.577

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق

للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
� 30شبتمرب
2018
2019
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

3.908.701
الر�شيد يف  1يناير العائد اإىل مالك البنك
تعديالت �لتحول نتيجة لتطبيق �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم - 9
3.908.701
يف  1يناير  -معاد عر�شه
()1.000
تربعات
4.200
�أ�صهم �إ�صافية �صادرة
�صر�ء �أ�صهم خز�نة
�لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة )13.750( 1
()4.120
�لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �صكوك د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1
()397.756
�أرباح �الأ�صهم �لعادية
1.057
�إطفاء �لقيمة �لعادلة ملعامالت �لدفع باالأ�صهم
577.788
جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة
()970
حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر
21
تغري�ت يف �صركة تابعة
()3.545
تغري�ت يف �صركة زميلة
4.070.626
الر�شيد يف � 30شبتمرب العائد اإىل مالك البنك
600.000
اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1
484.275
حقوق غري م�شيطرة
جمموع احلقوق يف � 30شبتمرب
5.154.901

حممد جا�شم املرزوق
نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

3.815.622
()194.899
3.620.723
()1.000
17.797
()1.529
()13.750
()4.120
()340.760
3.326
522.040
()5.659
3.797.068
600.000
456.616
4.853.684

م�شعل عبدالعزيز العثمان
رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

�أ�صتخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�صامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ص.م.ب.
للت�صعة �أ�صهر �ملنتهية يف � 30صبتمرب  ،2019و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ ،مملكة �لبحرين بخامتة مر�جعة غري متحفظة يف � 23أكتوبر .2019
للمزيد من �ملعلومات ،يرجى زيارة موقعناwww.ahliunited.com :
(مرخ�ص من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي)

البحرين

الكويت

الإمارات

اململكة املتحدة

م�صر

العراق

ُعمان

ليبيا
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وزيرا الداخلية والنفط يفتتحان مركز بابكو للقيادة والتعامل مع الكوارث
تفقــدا خطــوات تنفيــذ التمريــن الوطنــي لمكافحــة االنســكابات النفطيــة (ســواعد المملكــة)
المنامة  -وزارة الداخلية

افتتح وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة،
ووزيــر النفــط الشــيخ محمد بــن خليفــة آل خليفة ،صبــاح أمس مركز

بابكــو للقيادة والمخصص للتعامل مع حاالت الطوارئ والكوارث في
المجــال النفطــي ،وذلــك بحضــور نائــب رئيــس المجلس األعلــى للبيئة

ســمو الشــيخ فيصــل بن راشــد آل خليفة ،ورئيس األمــن العام ،رئيس
اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اللواء طارق الحسن.
وعقـــب وصـــول وزيـــر الداخليـــة،

إدارة أكثـــر مـــن حالـــة طارئـــة في

بـــدأت فعاليـــات تدشـــين المركـــز،

بعدهـــا ،قـــام وزيـــرا الداخليـــة

راعي حفـــل االفتتاح ،إلى الموقع،
حيـــث تـــم تقديـــم إيجاز مـــن قبل
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة
نفـــط البحريـــن “بابكـــو” إبراهيـــم

طالب ،تضمن اســـتعدادات المركز

وقت واحد.

والنفـــط ،بجولـــة فـــي مركـــز بابكو

للقيادة ،اطلعا خاللها على خطوات
تنفيـــذ التمرين الوطنـــي لمكافحة
االنســـكابات النفطيـــة (ســـواعد

للتعامـــل مـــع حـــاالت االنســـكابات
النفطيـــة ،منوّ ً
ها إلـــى أنه في إطار

مـــن الســـاعة الســـابعة مـــن صبـــاح

الطارئـــة

والهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز

مواكبة آخـــر التطورات في مجال
االســـتجابة

للحـــاالت

والكـــوارث ،تم االســـتعانة بجهات
ذات خبـــرة فـــي هـــذا المجـــال

واالطـــاع على عـــدد من التجارب
الناجحـــة فـــي الـــدول المتقدمـــة،

ومـــن ثـــم وضـــع التصـــور النهائـــي
للمركـــز بالتنســـيق مـــع خبـــرات
متقدمة فـــي مجـــال تنفيذ خطط

االســـتجابة للطـــوارئ واألزمـــات،

كما أشـــار اإليجاز إلـــى قيام فريق

واحـــد متكامل بإدارة جميع أنواع
الحـــاالت الطارئـــة ،مدعـــوم بفـــرق

االســـتجابة المختلفـــة مـــع تجهيز
مركـــز بابكـــو للقيـــادة بأحـــدث

التقنيات المتاحة لمســـاعدة فريق
إدارة الحاالت الطارئة لالســـتجابة
بشـــكل فعـــال والســـيطرة علـــى

الحادث وتقليل آثاره السلبية ،كما
تـــم تصميـــم المركز بحيـــث يمكنه

المملكة) والذي بدأ تنفيذه اعتبارً ا
أمـــس وتنظمـــه وزارة الداخليـــة
والمجلس األعلى للبيئة وبالتعاون
مـــع اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة

الكـــوارث .حيث تـــم االطالع على
إيجاز بشـــأن اإلعـــداد والســـيطرة
ومجريـــات عمليـــة التنفيـــذ فـــي

ضـــوء

الفرضيـــات

المطروحـــة

وأهـــداف ومراحـــل التمريـــن ،بمـــا
يعكس قدرات الجهات المشـــاركة

فـــي التمرين على العمل المشـــترك
في إطار التكامل والتنســـيق أثناء
أداء المهـــام ،وذلك ضمـــن الجهود

الهادفـــة إلى زيـــادة القدرات ورفع

المستوي والجاهزية.

وبهـــذه المناســـبة ،أعـــرب الفريـــق

أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل

خليفة ،عن شكره وتقديره للشيخ
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة ،وما

يقـــوم به مـــن جهـــود مخلصة في

رفع مســـتوى الكفـــاءة واإلنتاجية
وتطويـــر كافـــة مجـــاالت النفـــط

ومســـتويات األداء التـــي تضمـــن

تعزيز الجاهزية لمواجهة الحاالت
الطارئة في المجال النفطي ،مثمّ نًا

دور “بابكو” والتي تعكس مستوى
الكفـــاءة والتدريـــب وتعـــد منصة
وطنيـــة تخـــرج منهـــا العديـــد مـــن

الخبرات والقيادات المساهمة في
مسيرة بناء الوطن.

وأوضـــح معالي الوزير أن التمرين
الوطنـــي لمكافحـــة االنســـكابات

النفطيـــة ،والقائـــم علـــى فرضيـــة
تهديـــد يســـتهدف منشـــأة نفطية،

يأتـــي فـــي وقـــت نواجـــه فيـــه
تحديات غير مســـبوقة ،فكما نرى
ً
ً
واضحـــا للمواقع
اســـتهدافا
هنـــاك
والمنشـــآت النفطية فـــي المنطقة،
مؤكـــ ً
دا أهمية التدريـــب الميداني،

حتى يمكن االستفادة من ذلك في
حاالت الطوارئ.

مشـــي ً
دا باالســـتعداد والجاهزيـــة

العاليـــة التـــي كانـــت واضحـــة،

خـــال مراحـــل التمريـــن ،والـــذي

يمثل حصيلة الخبـــرات المتراكمة
والجهـــود المبذولة في مجال بناء
القـــدرات ســـواء علـــى المســـتوى

البشـــري أو فيما يتعلـــق بالمعدات
والتقنيـــات الحديثة المســـتخدمة

في معالجة الحاالت الطارئة وفق

أحـــدث خطـــط الطـــوارئ المعمول
دوليا ،منوّ ً
ها إلى ضرورة البناء
بها
ًّ

وتنســـيق في التخطيط والتنفيذ،

إلـــى كفـــاءة وجاهزيـــة شـــركة

“أرامكـــو” الســـعودية ومـــا حققتـــه
من إنجاز ،في ضوء الهجوم اآلثم

الذي تعرضت له المنشآت النفطية
فـــي محافظـــة بقيـــق وهجـــرة

ً
موضحـــا أن
خريـــص بالســـعودية،
الحـــادث ،رفـــع كافـــة المعنويـــات

وأشار إلى أن مركز بابكو للقيادة،

إيجابـــي فـــي مراقبـــة إجـــراءات

اإلجـــراءات

والذي تم افتتاحه أمس ،له مردود
عمليـــات الســـيطرة والتنســـيق مع

الجهـــات المعنية ويتمتع بإمكانات
حديثـــة فـــي مجـــال التعامـــل مـــع
الكـــوارث

الجاهزيـــة

واألزمـــات،
لمواجهـــة

تضمـــن

الحـــاالت

المشـــاركة ،مـــن خـــال مـــا تـــم

مشـــاهدته ،ومـــا أبدوه مـــن تعاون

الناجحـــة ،منوّ ً
ها في هـــذا المجال

فرصة لتشكيل فريق عمل مشترك

إطار العمل الميداني المشترك.

بيـــن كافـــة الجهـــات المشـــاركة

وكفـــاءة

والخبـــرات اإلقليميـــة والدوليـــة

على هذه النوعية من التمارين في

وثمّ ـــن الوزيـــر ،واقعيـــة التمريـــن
وقـــدرات

التدريـــب واالطالع على التجارب

إلمكانيـــة اســـتيعاب مثـــل هـــذه

الطارئـــة فـــي المجـــال النفطـــي،

الجهـــات

وأكـــد الوزيـــر ضـــرورة مواصلـــة

مؤكـــ ً
دا أهمية التعاون والتنســـيق

وتزويدهـــا بالخبـــرات ،بهدف رفع
معدالت الجاهزية.

العمليـــات االســـتهدافية ،وهـــذه

مـــع “أرامكـــو” فـــي إطـــار التعـــاون
واالســـتفادة

مـــن

المتخـــذة ،مؤكـــ ً
دا أهمية اســـتمرار

التدريب المشـــترك في المســـتقبل
ومتمن ًّيـــا للجميـــع دوام التوفيـــق

والسداد في خدمة الوطن.

مـــن أجـــل مـــؤازرة جهـــود التنمية
المستدامة.

وأضاف أن افتتاح المركز الجديد،

يأتـــي في إطـــار الجهـــود المبذولة
فـــي شـــركة “بابكـــو” لدعـــم خطـــة

االســـتجابة للطـــوارئ واألزمـــات،

وضمـــن مســـاعيها الجـــادة لتعزيز

جاهزيتها واالرتقاء باســـتعدادات
أطقمهـــا فـــي مواجهـــة الحـــاالت
الطارئة.

ّ
وتوجه وزير النفط الشيخ محمد

بـــن خليفـــة آل خليفـــة بجزيـــل

التقديـــر إلـــى وزارة الداخليـــة

والمجلـــس األعلـــى للبيئة ،مشـــي ً
دا
بالجهود المبذولـــة في دعم قطاع

النفـــط والغـــاز وتمكينه مـــن تأدية
الرســـالة المناطـــة بهـــذا القطـــاع

الحيوي في ترسيخ دعائم التنمية

المســـتدامة في ربوع المملكة .كما
خص بالشكر القائمين على المركز

ومـــن جهتـــه ،أعـــرب وزيـــر النفط

عاليـــا جهودهـــم
الجديـــد ،مثمّ نًـــا
ً

برعايـــة هـــذه الفعاليـــة الوطنيـــة

المهنيـــة فـــي المجتمع ،وتحســـين

عن شـــكره لوزير الداخلية لتفضله
الجليلـــة ،مشـــي ً
دا بالدعـــم الفعـــال

والمتواصـــل مـــن لـــدن القيـــادة
الرشـــيدة لقطـــاع النفـــط والغـــاز

الدؤوبة في إرساء ثقافة السالمة
جاهزية األطقم الفنية في التعامل
مـــع حـــاالت الطـــوارئ واألزمـــات
المختلفة.

حبس سائق قاد
سيارته بسرعة
جنونية

“الجنوبية” تشارك في “ ”Think Pinkبـ“الملكية للبنات”

المنامة  -النيابة العامة

عوالي  -المحافظة الجنوبية

أحمد بن حمود :توجيهات سمو المحافظ تعكس المسؤولية االجتماعية

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابة

أنـــاب ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة الشـــيخ

المـــرور عبدالهـــادي العصفور
بـــأن النيابـــة العامـــة تلقـــت
ً
بالغـــا مـــن اإلدارة العامـــة

للمرور في واقعـــة قيام قائد
بقيادتهـــا

مركبـــة

بســـرعة

خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة،

الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــود آل خليفـــة،

الموارد البشرية بـ“الداخلية” تحرز جائزتين عالميتين

ومديـــر إدارة المـــوارد البشـــرية والمالية

المنامة  -وزارة الداخلية

فعاليـــات التوعية بشـــهر أكتوبر “Think

بالمحافظـــة محمـــد الرميحـــي لحضـــور

تفـــوق ســـرعة الشـــارع “250

أحـــرزت المـــوارد البشـــرية بـــوزارة

نيويورك ،إذ تقدمت الموارد البشـــرية

 ”Pinkالتي أقيمت ضمن أنشـــطة الشهر

خليفة بن سلمان ،وعليه فقد

جوائـــز اســـتيفي الدوليـــة والمعنية

عن فئـــة فريق الموارد البشـــرية للعام

الملكيـــة للبنـــات وجمعية رعايـــة الطفل

المتهـــم واعتـــرف بمـــا نســـب

واألعمال الدولية ،وتسلم الجائزتين

المؤسســـي لتحصـــد أعلـــى الدرجـــات

والطالبات ،وعضوات الجمعية .

بتلك الســـرعة بأنه كان شارد

األمني بسفارة مملكة البحرين لدى

منافســـيها مـــن جميـــع دول العالم في

خليفـــة أن توجيهـــات ســـمو محافـــظ

وأمـــرت بحبســـه ســـبعة أيام
علـــى ذمـــة التحقيـــق تمهي ً
دا

حمد المير.وجاءت إحدى الجائزتين

فـــي فئة المنظمات المميـــزة للعمل بها

بجائـــزة ثانية عن فئة “فـــرق االرتباط

هـــذه الفعاليـــات تعكـــس المســـؤولية

المختصة.

للعـــام  2019والتـــي أعلن عـــن المراكز

األولـــى فيهـــا في حفـــل أقيـــم بمدينة

ترشيحها لفريق الســـعادة في الموارد

تكامـــل العمـــل التثقيفي فيمـــا يتعلق

كلم/س” على جســـر الشـــيخ

الداخليـــة ،جائزتيـــن ضمـــن قائمـــة

باشـــرت النيابـــة التحقيق مع

باإلبـــداع

المؤسســـي

إليـــه من اتهام ،وبـــرر قيادته

بالنيابة عن الموارد البشرية ،الملحق

الذهن ولم ينتبه إلى سرعته،

الواليات المتحدة األميركية النقيب

إلحالتـــه

إلـــى

المحكمـــة

والتميـــز

بترشـــيحين وحازت الجائـــزة الذهبية

العالمي للتوعية المجتمعية في الجامعة

 2019عـــن ترشـــيحها فريـــق التميـــز

واألمومـــة ،بحضـــور عـــدد المســـؤولين

حياتية إيجابية بين أفراد المجتمع.

واالجتماعي.

مـــن المحكميـــن وتصبـــح األولى على

وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــود آل

مـــن جهتـــه ،أشـــار محمـــد الرميحـــي

واشـــتملت الفعاليـــات علـــى معـــارض

هذه الفئة .كما فازت الموارد البشـــرية

الجنوبيـــة فـــي احتضـــان المحافظـــة

مـــن قبـــل الجهـــات التـــي تقـــع ضمـــن

المجتمعـــي والصحـــي فـــي هـــذه

والســـعادة الوظيفية للعام  ”2019عن

االجتماعيـــة وحـــرص المحافظة على

البشرية.

بالوعـــي الصحـــي ،وتعزيـــز أنمـــاط

إلـــى أن تنظيـــم هـــذه الفعاليـــات
نطـــاق المحافظـــة الجنوبيـــة تأتـــي

لتعزيـــز أهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة،

والمســـاهمة فـــي التوعيـــة الصحيـــة
ألفـــراد المجتمع والتضامن اإلنســـاني

خيرية وأركان منوعة ،تؤكد التضامن
المناســـبة العالميـــة ،الســـيما إشـــراك
القطـــاع األكاديمـــي واألهلـــي عبـــر

مشـــاركات مختلفة تشـــير إلى الوعي

والثقافة الصحية.

“المالية” :الحكومة ال تضمن قروض الجهات المستقلة

تفعيل مكتب إدارة الدين العام ضمن مبادرات برنامج التوازن المالي العمل
للدولة باالقتراض وفقا ألداة اإلنشاء

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

والنظام األساســـي لكل منها وبما لها

أكــدت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ،باإلشــارة إلــى مــا تناولــه تقرير
ً
مؤخــرا ،أنهــا ملتزمــة بأحــكام
ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة الصــادر

من شـــخصية قانونية وذمة قانونية

مستقلة عن الميزانية العامة للدولة.

القانــون رقــم ( )21لســنة  1720بتعديل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم

وال تكفـــل أو تضمـــن حكومـــة مملكة

( )15لسنة  1977بإصدار سندات التنمية والذي حدد في المادة األولى منه

البحريـــن هـــذه القروض ،فمـــن ثم ال

سقف االقتراض الحكومي في حدود  13مليار دينار.

تـــدرج تلـــك القروض مـــن الناحيتين

كمـــا تؤكـــد وزارة الماليـــة واالقتصاد

أما بشـــأن قيـــام بعـــض الجهات ذات

القانونية أو المحاسبية ضمن رصيد

الحكوميـــة وغيرها من أدوات الدين

المملوكة للدولة باالقتراض المباشـــر

اســـتنادا إلـــى حكـــم الفقـــرة (ب) من

كمـــا تـــود الـــوزارة اإلشـــارة إلـــى انـــه

إدراج ديونهـــا ضمـــن رصيـــد الديـــن

والتي تنص على انه “يجوز للهيئات

واالقتصـــاد الوطنـــي ،فـــإن تلـــك

عامـــة أن تقرض أو تقترض أو تكفل
ً
ً
وفقـــا للقوانين الخاصـــة بها”،
قرضـــا

الوطنـــي علـــى أن جميـــع القـــروض

العـــام الصـــادرة عـــن حكومـــة مملكة

البحريـــن ســـواء ضمن حدود ســـقف

الديـــن العـــام أو بموجـــب تشـــريعات

مســـتقلة ،مدرجة ضمن سجل الدين
العام والبالغ اجماليه  12مليار و441

مليون دينار في نهاية العام .2018

الميزانيـــة المســـتقلة والشـــركات

الدين العام للحكومة.

مـــن األســـواق الماليـــة دون أن يتـــم

المـــادة ( )108مـــن دســـتور المملكـــة،

العـــام المســـجل بـــوزارة الماليـــة

المحليـــة مـــن بلديـــات أو مؤسســـات

الجهـــات الحكوميـــة ذات الميزانيـــة
المســـتقلة إنمـــا تقـــوم باالقتـــراض

فـــي حين تقـــوم الشـــركات المملوكة

ضمـــن مبـــادرات برنامـــج التـــوازن

المالـــي العمـــل جـــاري علـــى تفعيـــل

مكتـــب إدارة الديـــن العـــام مـــن أجل

تعزيـــز إدارة وإعـــادة هيكلـــة الديـــن
العـــام بالتنســـيق مـــع كافـــة الجهـــات

ذات العالقة.

تخريج دورة عسكرية متخصصة للضباط
الرفاع  -قوة الدفاع

جرى بقوة دفاع البحرين صباح أمس،

المناسبة ُقدم من خاللها إيجاز عن

المتخصصـــة للضباط بإحـــدى وحدات

عليها مـــن مواد نظريـــة وتطبيقات

حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية
قـــوة دفـــاع البحريـــن ،بحضـــور اللواء

الركـــن بحـــري يوســـف أحمـــد مال هللا

مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان لإلمداد

والتمويـــن ،والرائد الركن الشـــيخ خالد
بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

وبـــدأ الحفـــل بآيـــات مـــن الذكـــر
الحكيـــم ،ثـــم ألقيـــت كلمـــة بهـــذه

الـــدورة والمراحـــل التـــي اشـــتملت
عمليـــة ،بعدهـــا قام مســـاعد رئيس
هيئـــة األركان لإلمـــداد والتمويـــن،

بتسليم الشـــهادات على الخريجين

والجوائز على المتفوقين.

حضـــر حفل التخريـــج اللواء الركن

صالح راشد الســـعد مدير التدريب

العسكري.
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“ضيافة” تعرف بإرثنا الحضاري والثقافي

وزي ــر الخارجي ــة ي ــرد عل ــى أس ــئلة الدبلوماس ــيين ح ــول سياس ــة البحري ــن

المنامة  -وزارة الخارجية

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،في الديوان
العــام للــوزارة ،أمــس ،عــد ًدا مــن الدبلوماســيين الدولييــن الذيــن تســتضيفهم

أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية ضمن برنامج ”ضيافة”.
وخـــال اللقـــاءّ ،
رحب وزيـــر الخارجية

دوام التوفيق والنجاح.

منوّ ًهـــا

وقـــام الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن

وزير الخارجية يستقبل مبعوث أمير الكويت

يهـــدف لتعزيز عالقـــات مملكة البحرين

الدبلوماســـيين الدوليين والتي تناولت

المنامة  -وزارة الخارجية

بوابـــة لتعريـــف الدبلوماســـيين مـــن

بالدبلوماســـيين

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد

مطـــار البحرين الدولي أمـــس في زيارة

صاحـــب الســـمو أميـــر دولـــة الكويـــت

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

بـــن أحمد بـــن محمد آل خليفـــة ،مبعوث
الشـــقيقة ،الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمد
الصبـــاح النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الوزراء وزير الخارجية ،لدى وصوله إلى

قصيرة ينقل خاللها رســـالة موجهة إلى
بن عيســـى آل خليفة ،من أخيه صاحب
الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر

الدولييـــن،

بمشـــاركتهم في برنامـــج ”ضيافة” الذي
مع الدول الشـــقيقة والصديقة ،ويشكل
مختلـــف دول العالـــم بمملكـــة البحريـــن

وإرثهـــا الحضـــاري والثقافـــي ،وإظهـــار
إنجـــازات مملكـــة البحرين فـــي مختلف

المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة

متمنيا للمشـــاركين
والثقافيـــة وغيرها،
ً

محمـــد آل خليفـــة بالـــرد علـــى أســـئلة

العديـــد من القضايـــا المتعلقة بسياســـة
مملكـــة البحريـــن الخارجيـــة ،ومواقفها

المختلفـــة ،إضافـــة إلى أهـــم التطورات

والقضايـــا علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة
والدوليـــة ،مشـــي ًدا بالمســـتوى المتميـــز
للدبلوماســـيين الدولييـــن ،وتمكنهم من

أداء دورهم بكل كفاءة وتميز.

الصباح أمير دولة الكويت.

المطوع :الشراكة مع “الخاص” أولوية رئيسة في نهج الحكومة

ال اســـــتـــــدامـــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة مــــــن دون وجــــــــــود اســـــتـــــدامـــــة لـــلـــتـــمـــويـــل

المنامة  -بنا

ذكر وزير شـــؤون مجلس الـــوزراء محمد
المطـــوع بـــأن حكومـــة مملكـــة البحريـــن

تولـــي موضـــوع الشـــراكة بيـــن القطاعين

العام والخاص ،أولوية رئيسة في نهجها.
فهـــو أحـــد محاور رؤيـــة البحريـــن ،2030

وهـــو أحد ركائـــز تحقيق أهـــداف التنمية

المستدامة.

وأضـــاف الوزيـــر المطـــوع بـــأن تقريـــر
المنتـــدى العربـــي للبيئـــة والتنميـــة قـــد

بيـــن بـــأن الـــدول العربيـــة بحاجـــة إلى

كلمة الوزير محمد بن إبراهيم المطوع

تنفقـــه تلك الدول أصال ،وذلك للوصول

وفـــي حفل افتتاح الملتقـــى ،والذي يعقد

والتـــي خصصـــت لمناقشـــة محـــور

الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص”،

حيـــث انطلقـــت الجلســـة األولـــى بـــإدارة

 230بليون دوالر ،تضاف سنويا إلى ما
إلى أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ،وأنه

يصعب على الحكومـــات ،أن توفر مثل

هذا التمويل .لذلك فقد شـــرعت مملكة
البحريـــن فعليـــا فـــي عقد شـــراكات مع
مختلـــف مؤسســـات القطـــاع الخـــاص،

وفـــي مختلـــف المجـــاالت ،كالبرامـــج

اإلســـكانية

والخدمـــات

الصحيـــة

والتعليميـــة وغيرهـــا ،مؤكدا اســـتحالة
اســـتدامة التنميـــة مـــن دون وجـــود

استدامة للتمويل.

جـــاء ذلـــك خـــال افتتـــاح أعمـــال ملتقى

البحريـــن الخامـــس التميز ،والـــذي تنظمه

أكت سمارت الستشارات العالقات العامة
فـــي الفتـــرة مـــن  23ولغايـــة  24من شـــهر

أكتوبـــر الجاري ،وذلك تحـــت رعاية وزير

شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع.

هذا العام تحت عنـــوان “التميز من خالل
أوضح األمين العام للملتقى فهد الشهابي،
بأن منطقتنا تشهد تحوالت جيوسياسية،
ألقـــت بظاللهـــا علـــى أســـعار النفـــط ،ممـــا

أثـــر ســـلبا علـــى ميزانيـــات الـــدول .وبين

الشـــهابي بأن قيادتنا الرشيدة قد تصدت

بحكمتها لتلك التحديات من خالل حزمة
مـــن الحلـــول ،كان فـــي مقدمتهـــا برنامج

التـــوازن المالـــي ،والذي كان أحـــد أدواته
برنامج التقاعد االختياري.

صورة جماعية لبعض المشاركين

(الشـــراكة في قطـــاع تقنيـــة المعلومات)،
جاســـم حاجـــي  -رئيـــس جمعيـــة الـــذكاء
االصطناعـــي فـــي البحريـــن ،ليتحـــدث

فيهـــا محمـــد العثمان ،وهـــو عضو مجلس

إدارة الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء عن
الفضاء .أمـــا رئيس مجلـــس إدارة النادي
العالمـــي لإلعالم االجتماعي علي ســـبكار،
فقـــد أوضـــح بـــأن المواقـــع اإللكترونيـــة

والتطبيقـــات اإللكترونيـــة قـــد باتـــت

وشدد على أنه وتلبية لتوجيهات القيادة
مبـــدأ الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام

المشاركين.

والخاص.

تـــا ذلك انعقـــاد أولـــى جلســـات الملتقى،

الدول العربية تحتاج
 230مليار دوالر
سنويا لبلوغ أهداف
التنمية المستدامة

أحـــدث الممارســـات فـــي مجـــال تقنيـــات

قـــادرة علـــى تحويـــل صيغـــة التواصـــل

الرشـــيدة ،فقد بات الوقت مناسبا لتفعيل

تكريم المتحدثين

إلـــى محادثـــات تفاعليـــة مباشـــرة بيـــن

وجـــاءت الجلســـة الحوارية الثانيـــة ،والتي

أدارتهـــا نـــورة العليـــوي ،وهي األميـــن العام

المســـاعد للملتقـــى؛ لمناقشـــة (الشـــراكة في
قطاع الموارد المالية) ،وتحدث فيها الرئيس

جانب من الجلسات

التنفيـــذي لشـــركة ســـمارتيم لالستشـــارات
الماليـــة واإلداريـــة أحمـــد البلوشـــي ،وذلـــك
عـــن موضوع الشـــراكة في مجـــال التدقيق
الداخلـــي الحكومي .وأشـــار موســـى الســـيد
(مدير الموارد المالية في وزارة المواصالت
واالتصـــاالت) إلـــى أهميـــة توفيـــر البيئـــة

المناســـبة والتخلـــص مـــن المعوقـــات ،كمـــا

محمد الســـليمان (الشريك المدير في شركة

لـــوزارة المواصـــات واالتصـــاالت “فصـــل

قانونين) ،فقد ذكر بأنه على القطاع الخاص

وركـــزت ورقتـــة على فكرة المشـــروع الرائد
الرســـوم الحكوميـــة المحصلـــة عـــن طريـــق
أجهـــزة البطاقـــات االئتمانيـــة” .أمـــا أحمـــد

كـــي إس أي  -مستشـــارون ومحاســـبون
المبـــادرة مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي تحقيق

أهداف التنمية المستدامة.

بقلم السفير األميركي لدى البحرين جاستين سيبريل

السفارة األميركية تطلق أسبوع “اكتشف أميركا”(أكتوبر  24-نوفمبر)1
Û Ûيعلــم الجميــع أن كريســتوفر كولومبــس إكتشــف
أميــركا عــن طريــق الصدفــة ومــن دون قصــد ،ولكن

ال يوجــد شــيء غيــر مقصــود فيمــا يتعلــق بإســبوع

اكتشافها أخيرا ،كلها لديها إمكانية تعميق العالقات

التعــاون البحرينــي األميركــي مــن ضمنهــا زيــارة

اإلقتصادية بين الواليات المتحدة ومملكة البحرين.

لطائــرة تابعــة لشــركة طيــران الخليــج مــن طــراز

Û Ûوال يتعلــق األمــر فقط بصناعة الطاقــة ،فتكنولوجيا

بوينــج  787دريمالينــر مصنوعــة من مــواد مركبة –
وهــي طائرة أكثر هدوءً ا وأكثر كفاءة في إســتهالك

“إكتشــف أميــركا” في البحرين مــن  24أكتوبر إلى 1

المعلومات ومعالجة البيانات تعد المصادر الجديدة

نوفمبر .لقد نظمت السفارة األميركية وبالتعاون مع

للثــروة فــي اإلقتصــاد العالمــي وأنا متحمــس لرؤية

الوقــود مــن ســابقاتها ،وعنصــر رئيــس فــي شــبكة

شــركائنا فــي مجتمــع األعمال البحرينــي واألميركي

المزيد من الشــركات األميركيــة تتعاون مع البحرين

األســعار والخدمات الجديدة التابعة لشــركة طيران

سلســلة مــن األنشــطة التــي تهــدف لتســليط الضوء

لتطويــر هــذا القطــاع المهــم .مــن بيــن مــا نتمتــع بــه

الخليــج .كمــا ســنقوم بزيــارة مشــاريع مثل مشــروع

علــى اإلزدهار والفرص التي تحققت بفضل عالقتنا

مــن روابــط متناميــة فــي هــذا القطــاع هــي روابطنا

ديار المحرق الذي تنفذه AECOM

الوطيدة.

التعليميــة الثابتــة التــي تنمــو مــن خــال الشــراكات

Û Ûوعلــى جميــع المقاييس ،فــان اإلقتصاد واالســتثمار

Û Ûو ParsonsوGreat Lakes Dredge and Dock

والتبــادالت بيــن المؤسســات التعليميــة البحرينيــة

 – Company GLDDو هــو نمــوذج تطويــر ســكني

واألمريكيــة .مــن أبــرز هــذه البرامــج برنامــج درجــة

جديــد يجســد التميــز فــي التصميــم والبنــاء .عالوة

ممــا هــم عليــه اليــوم حيــث يســتمر تبــادل الســلع

البكالريـ�وس الجديـ�د مـ�ن �Amazon Web Servic

علــى ذلــك ،ســوف أزور معــرض المؤيــد للســيارات

والخدمــات فــي اإلرتفــاع .فمنــذ دخــول إتفاقيــة

 esفــي الحوســبة الســحابية ،والــذي ســيتم تقديمه

إلطــاق ســيارة أمريكيــة جديدة ،وسأســلط الضوء

التجــارة الحــرة بيــن الواليــات المتحــدة والبحريــن

بالشراكة مع جامعة البحرين.

والتجــارة بيــن بلدينــا لــم يكونــوا فــي حــال أفضــل

حيــز التنفيــذ فــي العــام  ،2006تضاعفــت تجــارة

Û Ûأحــد العوامــل المهمــة وراء هــذا النمــو المذهــل

علــى منتجــات أميركيــة في ســوبر ماركــت الجزيرة
واللولوهايبرماركــت وكذلــك بعــض فنــادق اإلمتيــاز
األميركيــة مثــل ميريديــان ووســتين .ونختتــم

الســلع والخدمــات المتبادلــة بيــن البلديــن  3مــرات،

هــو التعــاون الممتــاز الــذي نتمتــع بــه مــع شــركائنا

مــن  782مليــون دوالر فــي  2005إلــى أكثــر مــن 3

البحرينييــن .ومــن األمثلــة الرائعــة علــى ذلــك هــي

اإلســبوع مــع بعــض الموســيقى الرائعــة مــن فرقــة

مليــارات دوالر فــي  .2018وقد عــاد هذا بالنفع على

الرحلة الرســمية التي قام بها صاحب السمو الملكي

ســبيرويرا الحائزة على جائــزة جرامي في مهرجان

إقتصــاد البلديــن :فخالل تلك الفتــرة الزمنية ،زادت

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة  ،ولــي العهد إلى

البحرين لموسيقى الجاز.

صــادرات البحرين إلــى الواليات المتحــدة بأكثر من

واشــنطن ،حيــث إلتقــى بالرئيــس ترامــب ووقــع

الضعــف ،حيــث بلغــت  991مليــون دوالر في .2018

إتفاقيــة مــع نائــب الرئيــس بنــس للحصــول علــى

بموجب إتفاقية التجارة الحرة ،تصدر البحرين إلى

معدات متطورة لدعم أمن البحرين.

الواليــات المتحــدة مجموعة متنوعة من المنتجات،

Û Ûكل شــيء يبــدأ بتبادل األفكار ،لذلك ســنبدأ أســبوع

وهــذا يشــمل المنســوجات واأللمنيــوم والزجــاج

“اكتشــف أميــركا” بمأدبــة غــذاء تســتضيفها غرفــة

والبالستيك.

التجــارة األميركيــة فــي البحريــن والتــي نقــدم فيها

Û Ûوعلــى المســتوى المحلــي ،يســتمر عــدد الشــركات
األميركيــة التي تختــار أن تمارس األعمال التجارية

ســيدة األعمــال األميركيــة إنغريــد فاندرفيلــت،

Û Ûأشــجعكم فــي أخــذ بعــض الوقــت لمعرفــة مــا الــذي
نفعلــه فــي إســبوع “اكتشــف أميــركا “ 2019مــن
خــال زيــارة موقــع ســفارة الواليــات المتحــدة فــي
الرابط التالــي/:https ://bh.usembassy.govour-
/relationshipwelcome-discover-america-
/week

Û Ûكما يمكنكم متابعة أنشــطة إكتشف “إسبوع أميركا”

المؤســس والرئيــس التنفيذي لمبــادرة “تمكين مليار

مـ�ن خـلال صفحتنا علـ�ى التويتـ�ر@ @�USEmbassy

فــي البحريــن فــي اإلرتفــاع ،حيــث يوجــد أكثــر مــن

إمــرأة بحلــول العام  ”.2020ســوف تتحدث الســيدة

 Manamaaوصفحتنــا علــى األنســتقرام @�USem

 200شــركة أميركيــة تعمــل حاليــ ًا علــى الجزيــرة.

فاندرفيلــت عــن كيفيــة “جعــل المســتحيل ممكنــاً:

 bassyBahrainوصفحتنــا علــى فيــس بــوك @

إن اإلكتشــافات الخارجيــة غيــر التقليديــة الجديدة

التكنولوجيــا كأداة لخلــق المســاواة وتمكين الجميع

AmericanEmbassyManama

التــي تــم اإلعــان عنهــا فــي أبريــل  ،2018إضافــة

لنجاح تجاري وعالمي.

إلــى إحتياطــات الغــاز العميــق األخــرى التــي تــم

 Û Ûثــم ســأزور بعــض المواقــع الرئيســة التــي تجســد

Û Ûأتمنى أن تشاركوني في االحتفال بإسبوع “اكتشف
أميركا” وأتطلع للترحيب بكم جميعاً.
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استعراض خطط تطوير جامعة البحرين
الصخير  -جامعة البحرين

استقبل رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة
صباح أمـــس في مكتبه بمقـــر الجامعة في الصخير

النائبين عمار آل عباس وهشام العشيري.

وخـــال اللقـــاء تـــم اســـتعراض إنجـــازات وخطـــط

الجامعـــة ،حيـــث عـــرض رئيـــس الجامعـــة الخطـــة

التطويرية ( ،)2021 – 2016وما قطعته الجامعة من

شوط في تحقيق هذه الخطة ومبادراتها.

كمـــا قـــدم رئيـــس الجامعـــة للنائبيـــن آل عبـــاس

والعشـــيري عرضـــا يتضمـــن البرامـــج األكاديميـــة
المعتمـــدة مـــن قبـــل الجهـــات االعتماديـــة الوطنيـــة
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معلمة سترة غائبة بعذر مقبول
باإلشـــارة إلـــى المالحظة المنشـــورة

بــــ “البـــاد” بعنـــوان( :تعليـــم طالبات

الصف الثاني بســـترة مخربط) ،أفاد

بـــوزارة التربية والتعليـــم ،بأنه وبعد

تبين
مراجعة اإلدارة المختصة ،فقد ّ
أن معلمـــة المـــادة تغيبت عـــن العمل
لمـــدة  3أيام ألســـباب مرضية وبعذر

مـــن تقـــدم علمـــي وتقنـــي وجـــودة التعليم وســـمعة

خريجيها لدى أرباب األعمال.

آل عباس وحمزة والعشيري

“التربية” تنفي االستعانة بحارس لتغطية حصة دراسية

شـــرطـــة الــمــجــتــمــع تـــشـــارك بــحــصــص تـــوعـــويـــة ضــمــن “مـــعً ـــا”

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

فواز الشـــروقي مديـــر إدارة اإلعالم

والدوليـــة ،إضافـــة إلى مـــا حققته جامعـــة البحرين

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم
فواز الشروقي

مقبول ،وتم تأمين الحصص بمعلمة
بديلـــة ّ
ً
وفقا
تولـــت شـــرح الـــدروس

لخطة التدريس المعتمدة.

نفــت وزارة التربيــة والتعليــم الخبــر المنشــور فــي “البــاد” حــول االســتعانة

بحــارس األمــن لتغطيــة حصــص االحتياط في إحــدى المــدارس .وأوضحت
فــي بيــان أمــس أن المدرســة تطبــق برنامــج (معً ــا) وهــو ّ
ينفــذ بالتعــاون بيــن

وزارتــي التربيــة والتعليــم ووزارة الداخليــة ،ومــن ضمــن تطبيقاته مشــاركة
شــرطة المجتمــع ضمن حصص توعويــة وتثقيفية مدرجة في الجدول ،ومن

يشارك بالحصص هم من شرطة المجتمع ،وفيما يلي نص الرد:

( )RCSIتدعم أطفال السرطان

“تعقي ًبا على الخبر المنشور على صدر

بأعمـــال مديـــرة المدرســـة فـــي الفترة

العـــدد  4026يـــوم األربعـــاء الموافـــق

بداية األسبوع الماضي.

الصفحـــة األولـــى فـــي جريـــدة البـــاد

 23أكتوبـــر 2019م بعنـــوان :غابـــت

المعلمة فاستعانت المدرسة بحارسها
لحصص االحتياط ،أكد الدكتور فواز

الشروقي مدير إدارة العالقات العامة
ّ
نظمـــت الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن

البحريـــن ،وذلـــك في إطار مشـــاركة

في إيرلندا -جامعة البحرين الطبية
( ) RCSI Bahrainأســـبوعً ا كامـــاً

مبـــادرة “ابتســـامة” التابعـــة لجمعية

والثقافيـــة والرياضيـــة دعمً ا لقضية

الدعم النفســـي واالجتماعي ألطفال

مـــن الفعاليات واألنشـــطة التوعوية
أطفـــال مرضـــى الســـرطان فـــي

الجامعـــة في الفعاليات التي تنظمها
المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم
مرضى السرطان وأولياء أمورهم.

واإلعـــام بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم،
بأنـــه وبعد مراجعـــة اإلدارة المختصة

تبين
والتحقيق فـــي الموضـــوع ،فقد ّ

بـــأن االدعـــاء بعـــدم وجـــود إدارة في

المدرســـة غيـــر صحيح بالمـــرة ،حيث
توجـــد بهـــذه المدرســـة مديرتـــان
ٌ
مكلفـــة بالقيام
مســـاعدتان ،إحداهمـــا

الماضيـــة ،إلى أن تم توفير مديرة مع
أما بشـــأن االدعاء باالستعانة بحارس
المدرســـة لتغطية حصـــص االحتياط،

فهو ادعاء يدعو إلى االســـتغراب ،فال
ً
مطلقـــا تكليـــف حـــارس األمـــن
يمكـــن
بالدخـــول إلـــى الصفـــوف مهمـــا كانت

الحاجـــة أو الظرف ،حيث تتم تغطية
حصـــص االحتيـــاط عنـــد غيـــاب أي

معلمـــة ضمن معاييـــر تربوية من قبل

معلمات المدرسة نفسها.

وأضاف الشروقي أنه يبدو أن صاحب

الشـــكوى أو ناقلهـــا قـــد التبـــس عليـــه

شرطة المجتمع تساند عمل المدارس (صورة تعبيرية)

األمـــر ،حيث إن هذه المدرســـة تطبق

جاء في الشكوى المنشورة.

وزارتي التربية والتعليـــم والداخلية،

الطلبـــة في هـــذه المدرســـة منتظمون

برنامـــج (معً ا) الذي ينفذ بالتعاون بين

ومن ضمن تطبيقاته مشـــاركة شرطة
المجتمـــع ضمـــن حصـــص توعويـــة

وتثقيفيـــة مدرجـــة فـــي الجـــدول،
وليســـت ضمن حصص االحتياط كما

وأشـــار الشـــروقي إلـــى أن جميـــع

في دروســـهم ،ويتلقـــون التعليم على

أيدي معلمات متخصصات ،وال يوجد
نقـــص في هذا الجانـــب .وعليه وجب

التوضيح إلنارة الرأي العام”.

تكريم المدارس الفائزة بجائزة األنشطة الثقافية والفنية

الـــمـــراكـــز األولـــــــى لــــ”مـــريـــم بـــنـــت عــــمــــران” و“الـــبـــســـيـــتـــيـــن” و“الــــنــــور”

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

كرّم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي

منهـــا آالف الطلبـــة مـــن مختلـــف المراحل

والتعليم لألنشـــطة الثقافية والفنية للعام

وأكـــد الوزيـــر التوســـع المســـتمر فـــي

المـــدارس الثانوية مدرســـة النور الثانوية

أساســـيا ضمن
المجاالت ،باعتبارها جزءً ا
ًّ

مدرســـة المعرفة الثانوية للبنات ،والمركز

المـــدارس الفائـــزة بجائـــزة وزيـــر التربيـــة

الدراســـي الفائـــت /2018 ،2019لتميزهـــا

في المشـــاركة في أنشطة الوزارة المنفذة
علـــى امتـــداد العـــام الدراســـي ،وفوزهـــا

بالعديد من المسابقات ذات الصلة.

الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة.

األنشـــطة الطالبيـــة التـــي تغطـــي مختلف

منظومـــة عمـــل المؤسســـات المدرســـية
الحديثـــة ،لدورهـــا فـــي تعزيـــز مضاميـــن

وقـــد أشـــاد الوزيـــر بالجهود التـــي بذلتها

المناهـــج الدراســـية ،واكتشـــاف وصقـــل

الخدمـــات الطالبيـــة فـــي تنفيـــذ أكثر من

مجـــاالت اإلبـــداع ،وبنـــاء شـــخصياتهم

المـــدارس الفائـــزة ،منوّ ًهـــا بنجـــاح إدارة
 2000نشـــاط فني وثقافـــي متنوع خالل
العـــام الدراســـي الماضـــي ،شـــملت ورش

العمل والمحاضرات والندوات والملتقيات
والمعـــارض واالحتفـــاالت والمهرجانـــات

والمراســـم والمناظرات وغيرها ،واستفاد

الطلبـــة الموهوبين والمتميزين في شـــتى
اإليجابيـــة القادرة على تحمل المســـئولية
والمشـــاركة الفاعلة في الفضاء المدرسي
وفـــي المجتمع بشـــكل عـــام ،مـــع الحرص

علـــى إشـــراك الطلبـــة ذوي االحتياجـــات

الخاصـــة فـــي مثل هـــذه األنشـــطة ،ضمن

سياسة دمجهم في المدارس.

هـــذا ،وقـــد نالـــت المركـــز األول عـــن فئـــة

للبنـــات ،وكان المركـــز الثانـــي مـــن نصيب

الثالث لمدرســـة غازي القصيبـــي الثانوية
للبنـــات ،فيمـــا حصلـــت على المركـــز األول
عـــن فئـــة المـــدارس اإلعداديـــة مدرســـة

البســـيتين اإلعداديـــة للبنـــات ،وتلتهـــا في

وزير التربية والتعليم خالل تكريم المدارس الفائزة

المركـــز الثانـــي مدرســـة الديـــر االبتدائيـــة

اإلعداديـــة للبنـــات ،وكان المركـــز الثالـــث

بدر الكبرى االبتدائية للبنين ،وكان المركز

أما بالنســـبة لفئة المدارس االبتدائية فقد

للبنات.

االبتدائيـــة للبنات ،وحققـــت المركز الثاني

ســـارة الثانويـــة للبنـــات ،وخولـــة الثانوية

مـــن نصيـــب القيـــروان اإلعداديـــة للبنات،

الثالـــث مـــن نصيـــب البســـيتين االبتدائية

فـــازت بالمركـــز األول مريـــم بنـــت عمـــران

أمـــا المـــدارس األخـــرى المتميـــزة فهـــي:

للبنـــات ،وجدحفـــص الثانويـــة للبنـــات،

للبنـــات ،ولؤلؤة الخليـــج العربي ،واإليمان

اإلعداديـــة للبنـــات ،وأم كلثـــوم اإلعدادية

حضـــر الحفـــل بصالـــة الـــوزارة بمدينـــة

ويثـــرب اإلعداديـــة للبنـــات ،والســـنابس
للبنـــات ،والمحـــرق االبتدائيـــة للبنات ،وأم

أيمن االبتدائية للبنـــات ،ورقية االبتدائية

الخاصة.

عيسى عدد من مسؤولي الوزارة ومديري

ومديرات المدارس الفائزة والمتميزة.

تصميم دورات “المهندسين” مبنية على فهم اتجاهات السوق
محرر الشؤون المحلية

ارتفـــع تقديـــر مركـــز التقنيـــة والتدريب

 -اســـتخدام مجموعـــة مـــن أســـاليب

المرضـــي” بتقرير المراجعـــة األول لهيئة

وتعزيـــز التعلم من خالل تبادل الخبرات

بجمعية المهندسين البحرينية من “دون
جـــودة التعليـــم والتدريب بالعـــام 2011

إلى تقدير “جيد” بأحدث تقرير.

التدريـــب الفعالـــة في إشـــراك المتدربين

المهنية ذات الصلة.

 -تقديم مجموعة من الدورات التدريبية

وتقـــدم تقدير المركز من “دون المرضي”

المطلوبـــة بصـــورة كبيـــرة ،والتـــي تـــم

 2012إلـــى “تقـــدم كاف” بالعـــام 2014

التجاهات السوق المحلية واحتياجاتها.

بالعـــام  2011ثـــم “غيـــر مالئـــم” بالعـــام
حتـــى دخولـــه التقديـــر الجيد منـــذ العام

 2015حتى العام الجاري.

جوانب القوة
 يكتســـب المتدربون مهـــارات ومعارفوكفايـــات فعالـــة ذات صلـــة بتعلمهـــم،
ويتقـــدم معظمهـــم بشـــكل جيـــد مقارنة

بمستوى تحصيلهم المسبق.

“الجودة” للجمعية:
لضمان إتقان
المتدربين المهارات
المهنية بشكل أفضل
التوصيات

تصميمهـــا محليـــا بنـــاء على فهم شـــامل

لكـــي يتحســـن مركـــز التقنيـــة والتدريب

 -الدعـــم والتوجيـــه الشـــامل والمنهجي

 -ضمـــان إتقـــان المتدربيـــن المهـــارات

 -الخطـــط اإلســـتراتيجية والتشـــغيلية

التعلم المطلوبة للدورة.

رؤيـــة ،ورســـالة ،وقيـــم المركـــز ،والتـــي

فعالـــة حول مـــا يحتاجون إلـــى تطويره

ودوريـــة تســـتفيد مـــن آراء أصحـــاب

 -تحســـين التحقـــق أو التدقيـــق؛ لضمـــان

المقدمين للمتدربين طوال رحلة التعلم.

بجمعية المهندسين البحرينية ،يجب:

المهنية بشكل أفضل وتحقيق مخرجات

الفعالـــة التـــي تتوافـــق بشـــكل جيـــد مع

 -ضمان تزويد المتدربين بتغذية راجعة

تســـتند إلـــى عمليـــة تقييم ذاتي شـــاملة

بشكل أفضل.

العالقة الداخليين والخارجيين.

اتساق أفضل في عملية التعلم والتدريب.

تقدير أداء المركز بجمعية المهندسين

بروفايل المركز
» »يشار إلى أن مركز التدريب بجمعية المهندسين أحد المعاهد
المرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالعام .2003
» »ويقدم المركز مجموعة دورات تدريبية بمجاالت الهندسة

واإلدارة وتقنية المعلومات.
» »ويرتبط المركز بعالقات زمالة مع العديد من مؤسسات
التدريب اإلقليمية.

» » التنفيذ :محمد خليل ،
اسماعيل السقاي ،حسين أمان

» »فريق الملحق

» »اشراف :راشد الغائب.

» »تحرير :أحمد كريم ،سعيد محمد ،ابراهيم النهام ،سيد علي المحافظة ،مروة خميس.

» »المنصات االلكترونية :علي هالل وحسن عدوان ومحمد المطوع.

» » الكاريكاتير :طارق البحار ونواف المال.
» » التصحيح :كميل عاشور.

» » الديسك :جاسم اليوسف.
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ديوان الرقابة يحيل مخالفات للنيابة العامة

 102مــــهــــمــــة رقـــــابـــــيـــــة و 179تـــــقـــــريـــــرا بــــالــــنــــســــخــــة 16

المنامة  -بنا

متابعة نتائج
تنفيذ 966
توصية سابقة

قام رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشــيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتســليم
تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة الســنوي - 2018 ،2019إلــى رئيــس مجلــس
النــواب فوزيــة زينــل ،بموجــب المــادة ( )19مــن قانــون الديــوان ،وإلى رئيــس مجلس
الشورى علي الصالح ،والذي كرّس له الديوان جميع إمكاناته البشرية والمادية وبذل
قصارى الجهود الممكنة؛ لتحقيق أهدافه وتفعيل اختصاصاته.

وفق آلية تتســـم بالوضوح والشـــفافية،

وبهـــذه المناســـبة ،أفـــاد الشـــيخ أحمـــد

والتوصيـــات التي توصـــل إليها من خالل

بـــن محمـــد آل خليفـــة بـــأن هـــذا التقريـــر

يُ عتبـــر التقريـــر الســـنوي الســـادس عشـــر

أعمـــال الرقابة التي أنجزها خالل الســـنة

الـــذي يصـــدره الديـــوان ،كجهـــة مســـتقلة

المهنيـــة  - 2018 ،2019إذ تـــم إنجاز 102
ُ
مهمـــة رقابية ،أصدر بموجبها  137تقريرًا

الـــواردة فيهـــا ،ومـــن ثـــم يتـــم إرســـال

ماليـــا وإداريًـــا وعضويًـــا عـــن الســـلطتين
ً

شـــملت التقارير المتعلقة بمهمات الرقابة

االنتهاء من العمـــل الميداني واالجتماع

درجـــات النزاهة والمهنية والشـــفافية مع

متابعـــة نتائـــج تنفيـــذ  966توصية واردة

الجهـــات الخاضعـــة لرقابتـــه لمســـاعدتهم

ضمـــن تقاريـــره الرقابيـــة خالل الســـنتين

علـــى تحســـين األداء وتأميـــن المســـاءلة

المهنيتين  - 2016 2017و - 2017.2018

مالحظـــات وتوصيات الديـــوان ،وأخيرًا
ُترسل مســـودة التقرير للوزير المعني أو

وتعزيز الشفافية وتحسين وضبط أنظمة

وروعي في منهجيـــة إعداد هذه التقارير

الرقابة الداخلية ،إذ جاء التقرير متضمنًا

القواعـــد والمعاييـــر واإلرشـــادات الفنيـــة

مكتوب ،والتي يتم تضمينها في تقارير

المالحظات الجوهريـــة والتوصيات التي

الصـــادرة عـــن المنظمـــات الدوليـــة ذات

الديوان.

توصـــل إليهـــا مـــن خـــال أعمـــال الرقابـــة

العالقـــة ووفـــق القوانيـــن واألنظمـــة

إن تنفيـــذ الجهـــات المشـــمولة بالرقابـــة

الماليـــة واإلداريـــة واألداء التـــي أنجزهـــا

المعمـــول بهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن ،من

للتوصيـــات الـــواردة فـــي التقريـــر ســـوف

خالل السنة المهنية  - 2018.2019

حيث الشمولية والوضوح والدقة.

يســـهم فـــي تحســـين أداء وزارات الدولة

وأوضـــح التالـــي :تـــم إعـــداد التقريـــر

ويتـــم إصـــدار تقاريـــر ديـــوان الرقابـــة

بالتعاون مـــع الجهات المشـــمولة بالرقابة

الماليـــة واإلداريـــة بالتعـــاون والشـــراكة

الجوهريـــة

اإليجابية مع الجهات المشمولة بالرقابة

أعلـــى مســـتويات اإلنتاجيـــة والكفـــاءة
ً
تحقيقا
والتوظيف األمثل للمـــوارد كافة؛

التشـــريعية والتنفيذيـــة ،ويعمـــل بأعلـــى

المالحظـــات

متضمنًـــا

إذ يتم إصدار التقارير من خالل مراحل
عـــدة؛ للتأكـــد مـــن صحة ودقـــة البيانات

النتائـــج األوليـــة للجهـــة المعنيـــة عنـــد

اإلداريـــة ،واألداء ،والنظاميـــة .كمـــا تـــم

بمسؤوليها؛ لمعرفة وجهة نظرهم بشأن

لرئيس الجهة الســـتالم ردودهم بشـــكل

ومؤسســـاتها ،وضمـــان الوصـــول إلـــى

للمصلحـــة العامة ،إذ يطمـــح الديوان إلى

تسليم التقرير لرئاسة مجلس الشورى

زيـــادة نســـبة تنفيـــذ الجهـــات الخاضعـــة

المـــادة ( )11مـــن قانـــون ديـــوان الرقابـــة

كمـــا توجـــه بالشـــكر إلـــى رئيس الـــوزراء

للرقابة لتوصياته خالل السنوات المقبلة،

الماليـــة واإلداريـــة الصـــادر بالمرســـوم

صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن

بما يسهم في دعم مسيرة الديوان ودوره

بقانون رقم ( )16لســـنة  2002وتعديالته؛

ســـلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد

فـــي الرقابة على أمـــوال الدولة والتحقق

التخاذ ما تراه الزمً ا بشأنها.

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

مـــن ســـامة ومشـــروعية اســـتخدامها

وفي ختام تصريحه ،توجه الشـــيخ أحمد

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

وحســـن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية

بن محمد آل خليفة بوافر الشـــكر وعظيم

سلمان بن حمد آل خليفة؛ على توجيهات

والمساءلة في التعامل مع المال العام.

االمتنان إلى عاهل البالد صاحب الجاللة

ســـموهما للجهـــات واألجهـــزة الحكوميـــة

قـــام ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة على ما

بتنفيـــذ التوصيـــات الصـــادرة عـــن تقارير

ومن خالل تنفيذه ألعماله الرقابة للســـنة

يحظى به ديوان الرقابة المالية واإلدارية

ديوان الرقابة الماليـــة واإلدارية ومتابعة

المهنيـــة  2019 - 2018بإحالـــة بعـــض

مـــن اســـتقاللية ورعايـــة ودعـــم متواصل

اإلجـــراءات المتخـــذة بشـــأن التوصيـــات

المخالفـــات إلـــى النيابـــة العامـــة بموجب

من لدن جاللته منذ تأسيس الديوان.

التي لم يتم تنفيذها.

أخطاء

فقدان مريض لبصره جراء خطأ طبي عند
إجراء عملية جراحية في عينه

المستشفيات قاتلة

نقل دم مخصص ألحد المرضى لمريض آخر
بقسم الطوارئ والحوادث.

وفاة مريض بسبب تثبيت أنبوب تنفس له
بدال من القصبة الهوائية.
في المريء
ً

قيام ممرضة بإعطاء طفلة غسول
موضعي للفم كشراب عن طريق الخطأ.

وفاة جنين في رحم أمه بسبب تأخر
قسم الطوارئ بمعاينتها.

طبيب يتسبب بإلتهاب رئوي لطفل بعد كتابة
وصفه تشخيصية له دون فحص حرارته.

وفاة مريض إثر تدهور حالته الصحية
دون أن يحضر الطبيب المناوب
بالرغم من االتصال به مرتين.

 7850دينارا راتب نائب رئيس بشركة “ممتلكات”
أوصـــى التقريـــر فـــي الرقابـــة على

وأشار لعدم احتفاظ الشركة بقاعدة

لإلســـراع

لتمثليهـــا ،وعـــدم توثيقهـــا للمعايير

الموارد البشـــرية لشـــركة ممتلكات
البحريـــن

باســـتصدار

القابضـــة

مرســـوم

بتســـمية

ً
وفقـــا للمـــادة
المســـاهم للشـــركة

بيانـــات بالمرشـــحين المالئميـــن

والمبررات التي اســـتندت إليها في

ال تعلن وظائفها الشاغرة ..وشخص
واحد يمثلها بأكثر من  3شركات

اختيـــار ممثليهـــا بمجالس اإلدارات

األولى من نظامها األساســـي؛ حتى

خالل الفترة  ،2018 - 2015ورصد

المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام

بدليـــل السياســـات والـــذي يقضـــي

مـــن دورتيـــن ،بمـــدة ثالثة ســـنوات

أكثر من  3مجالس إدارة للشـــخص

ورصد التقرير عدم إعالن الشـــركة

األساســـي ،واالضطـــاع بـــدوره
اإلشـــرافي والرقابـــي علـــى أعمـــال

الشركة.

تجـــاوزات بعـــدم التـــزام الشـــركة

الشـــركات التـــي تســـاهم فيها ألكثر

بعـــدم جـــواز تمثيـــل الشـــركة فـــي

للدورة الواحدة.

الواحـــد ،وعـــدم تمديـــد عضويـــة

للوظائـــف الشـــاغرة واالعتماد على

لتسريع استصدار مرسوم تسمية
المساهم للشركة

لمسمياتهم الوظيفية.

وسجل التقرير حصول
نائب رئيـــس على راتب

 7850دينـــارا بشـــكل

ممثل الشـــركة فـــي مجالـــس إدارة

يتمكـــن مـــن ممارســـة اختصاصاته

عـــن

الحـــدود

الدنيـــا

ترشـــيحات الموظفيـــن وعالقاتهم،
بشـــكل يتعـــارض مـــع مبـــادئ

وأســـس المرشـــحين مـــن الئحـــة

المـــوارد البشـــرية ،ولوحـــظ أيضـــا

تقاضـــي بعـــض الموظفيـــن لرواتب
تتجـــاوز الحـــدود القصـــوى أو تقل

الشركة ال تحتفظ بقاعدة بيانات
المرشحين لتمثيلها

يتجـــاوز الحـــد األقصـــى

وهـــو

6500

دينـــار،

وحصـــول محلـــل علـــى

راتـــب  750دينـــارا في

حيـــن الحد األدنى هو

 1000دينار.
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 65ألف دينار لخبير أجنبي لكتابة إستراتيجية “بيبا”

 166ألـــف ديــنــار هــــدرت عــلــى إعــــداد دلــيــل اســتــشــاري دون االســتــفــادة منه

أكد تقرير الرقابة عدم التزام معهد اإلدارة العامة بتشكيل

معهد اإلدارة بال إدارة مالية

عدد أعضائه وفق قرار سمو رئيس الوزراء ،وعدم التزامه
أيضا بدورية انعقاد اجتماعاته ،خالل الفترة يناير 2016

تخصيص  99ألف دينار إلعداد
دراسة جدوى لماجستير اإلدارة
العامة بدون التعاون مع الجهات
المحلية المختصة لتنفيذ
البرامج األكاديمية.

وحتى نوفمبر  ،2018وعدم تفعيل اللجان الفنية والمالية
واإلدارية المنبثقة عن مجلس اإلدارة حتى انتهاء أعمال
الرقابة في ديسمبر .2018
وأشـــار التقرير لقيام المعهد

بعـــد إعداد الدليـــل المذكور،

فـــي ســـنة  2008بالتعاقـــد

وضع أي لوائح أخرى تنظم

مـــع موظـــف أجنبـــي للعمـــل

االستشارات والبحوث.

مستشـــارا ،وإعـــادة التعاقد

ولفت إلى غياب اإلجراءات

معـــه فـــي ســـنة ،2013

التنسيقية الالزمة مع ديوان

وإبـــرام عقـــد آخـــر معـــه في

الخدمـــة المدنيـــة للحصول

ســـنة  2016لتنفيـــذ الخطـــة

علـــى بيانات شـــاملة لجميع
العـــام،

للمعهـــد

وظائـــف

65.800

وعدم قيامه بتنفيذ برنامج

دينـــار ،مـــع التوصيـــة بعـــدم

القيادة العليا ،وعدم ســـعيه

اإلســـتراتيجية
بإجمالـــي

كلفـــة

القطـــاع

تجديد العقد المبرم معه.

العتمـــاد تطبيـــق برنامـــج

وأوضح التقرير دفع المعهد

تأسيس بشـــكل أكبر ،وعدم

مبلـــغ  166ألف دينـــار للعقد

التزامـــه بتحديـــث محتـــوى

المبـــرم مـــع مكتـــب برنامـــج

اإللكترونيـــة،

الـــدورات
تنفيـــذ

المحاضـــرات

األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي

أو

إلعـــداد دليـــل للخدمـــات

اإللكترونيـــة ،أو تحديـــث

اإلرشـــادية للمعهد ،ولم يتم

استمارات التقييم.

ارتفاع كلفة المشاركة السنوية
بالمؤتمرات إلى  72ألف دينار
سنويا.
الترويج لخدمات المعهد
لمؤسسات القطاع
الخاص بما ال يتماشى
مع الهدف الذي أنشأ
ألجله.

ثلث موظفي المعهد
يشاركون بالمؤتمرات.

غياب تحديث بيانات موظفي الحكومة
ومحتوى الدورات اإللكترونية

غياب اإلجراءات التنسيقية الالزمة مع ديوان
الخدمة

نظام “األوفر تايم” بشركة المطار ...ضعيف

لـــــم تـــلـــتـــزم بــــالــــراتــــب األســــــاســــــي والـــــــعـــــــاوات لــــــ  5مــوظــفــيــن

ســجل تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارية فــي مالحظاته على رقابــة الموارد

فاتورة عمال "المطار" مدفوعة

البشــرية بشــركة مطــار البحريــن عــدم االلتــزام بالراتــب األساســي والعــاوات
المحــددة لـــ  5موظفيــن منها عالوة االنتقال ،إذ تم إبرام العقود معهم دون تحديد
هذه التفاصيل.
وأشـــار التقرير لوجود قصور بشـــأن

للمستشار العام للشركة بمبلغ وقدرة

موصيا
المزايا الممنوحة للموظفين،
ً

 500دينـــار عن كل اجتماع يحضره،

بتضمين سياســـة الرواتـــب والمزايا

وعدم إدراجها لعالوة المناوبة ضمن

درجـــة تذكـــرة الســـفر التـــي تمنـــح

عناصـــر األجـــر الخاضـــع للتأميـــن،

للموظفيـــن غيـــر البحرينييـــن ،بمـــا

ومنحهـــا لترقيـــات وتحســـين أجـــر

يضمن عدم تفاوت المزايا الممنوحة

وزيادات ســـنوية خالل فتـــرة العقد

للموظفيـــن الذيـــن يشـــغلون نفـــس

لموظفين غيـــر بحرينيين بعد مضي

الدرجة الوظيفية ،وتضمين سياسة

أقـــل من  4أشـــهر من تاريـــخ تجديد

الرواتـــب والمزايـــا بالحـــد األقصـــى

العمـــل فـــي بعـــض الحـــاالت ،ومنـــح

للعمر المســـموح بـــه للتأمين الصحي

الترقيـــة وتحســـين األجـــر لموظفين

ألوالد موظفـــي الشـــركة ،بما يضمن

لم يؤهلهم التقييم السنوي لذلك.

عدم تفاوت المزايا الممنوحة لهم.

كمـــا ســـجل التقريـــر جوانـــب ضعف

ووثق التقرير تجاوزات بصرف بدل

بأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة المتعلقة

حضـــور اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة

بالعمل اإلضافي.

 5موظفين حصلوا رواتب وعالوات بدون االلتزام
ببنود جدول الرواتب.
صرف عالوة هاتف لـ 96
موظفا بالرغم من تحمل الشركة
لمصروفات فواتير هواتفهم.

مستشار يتقاضى  500دينار عن كل اجتماع لإلدارة

وزارة الصناعة لم تتأكد من شغل التاجر لوظيفة عامة

والسياحة بقيد عدد من الشركات التجارية في السجل التجاري لشركاء غير
بحرينييــن دون وجــود قــرارات صــادرة مــن قبــل الوزيــر باســتثنائها بعد أخذ
موافقة مجلس الوزراء.

ولوحـــظ قيـــام الـــوزارة بالموافقـــة

علـــى طلبـــات التعييـــن كأعضـــاء فـــي

التجـــاري لعدد مـــن األشـــخاص الذين

من األشخاص الذين يشغلون وظائف

على تمريـــر طلبات القيد في الســـجل

يشـــغلون وظائف فـــي القطاع العام أو

األهلـــي دون الحصول علـــى الموافقة

من جهـــة عمله ،وأيضا تمرير الموافقة

مجالس إدارة شـــركات مســـاهمة لعدد
فـــي القطاع العـــام دون الحصول على

موافقة السلطة المختصة.

وأوضـــح التقريـــر غياب آليـــة التحقق

مـــن عـــدم جمـــع صاحـــب القيـــد فـــي
الســـجل التجـــاري بيـــن امتـــاك القيـــد
وشـــغل وظيفـــة فـــي القطاع العـــام أو
أخذ موافقة جهـــة عمله ،وكذلك تأخر
رصـــد الـــوزارة لمخالفـــات الســـجالت
التجاريـــة بمعـــدل  3أشـــهر ،ومنحهـــا
ببعـــض الحـــاالت للقيـــد فـــي الســـجل
التجـــاري لعدد من المنشـــآت التجارية
على عناوين مؤقتة.

تمرير طلبات القيد لموظفين دون موافقة جهات عملهم
منح القيد في السجل لمنشآت تجارية على عناوين مؤقتة

منح ترقيات وتحسين أجر وزيادات
سنوية خالل فترة العقد لموظفين
غير بحرينيين بعد مضي أقل من 4
أشهر من تاريخ تجديد عقد العمل.
عدم التزام الشركة بالسقف
المعتمد لعدد ساعات العمل
اإلضافي والمحدد بأربعين ساعة

قصور بالمزايا الممنوحة للموظفين

تجديد  71سجال دون ترخيص
أفــاد تقريــر ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية بقيــام وزارة الصناعة والتجارة

عدم إدراج الشركة لعالوة المناوبة
ضمن عناصر األجر الخاضع للتأمين.
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“التلفزيون” تعاقد مع شركات غير مرخصة إلنتاج البرامج

وزارة اإلعــــــــــــام لــــــم تــــــــــدرس جــــــــــدوى الـــــقـــــريـــــة الــــتــــراثــــيــــة

تص ّدر تعامل وزارة شــؤون اإلعالم مع بعض المنتجين المنفذين والمتمثلين

بالشــركات إلنتــاج بعــض المــواد التلفزيونيــة “المالحظــات الرئيســة” بشــأن
أوجــه الضعــف والقصور فــي اإلجراءات ،إذ لوحظ عدد مــن حاالت تضارب

المصالح فيما يتعلق باألعمال المنجزة من قبل المنتجين المنفذين المتمثلين
ً
سابقا،
في قيام مستشــار التطوير بالوزارة وهو المشــرف على إدارة اإلنتاج
بمهــام اإلخــراج واإلشــراف على العديد من المــواد التلفزيونية التي تعاقدت

الوزارة مع المنفذين إلنتاجها.

اتضـــح عدم امتـــاك جميع الشـــركات
التـــي تـــم التعاقـــد معهـــا لترخيـــص

النشاط التجاري الذي يخولها لمزاولة
مهام اإلنتاج التلفزيوني المحدد ،وإن

تعاقد الوزارة مع شركات غير مرخصة

بمزاولة نشـــاط اإلنتاج التلفزيوني قد
يترتـــب عليـــه تعاملهـــا مع شـــركات ال
تمتلـــك الكفـــاءات واإلمكانـــات الفنية

وتـــم التعاقد مع منتجين منفذين عن

المباشـــر عليهـــا ،إذ إن جميـــع األعمال

الالزمة لتنفيـــذ األعمال ،وهو بخالف

من عدم انطباق اشـــتراطات الشـــراء

فتـــرات معروفـــة ومعلـــوم وقتها ،كما

في بعض خطاباتها المرفوعة لمجلس

طريـــق الشـــراء المباشـــر علـــى الرغم

التـــي تـــم بشـــأنها التعاقـــد تعـــود إلى

المبررات التي استندت عليها الوزارة

المناقصات والمزايدات.

إبرام عقود مع متعاونين لوظائف إدارية
والنظام يحصرهم بالفنية

واستخدمت الوزارة نظام المتعاونين
إلبـــرام عقـــود تعـــاون لشـــغل وظائف

إداريـــة وتنفيذيـــة ال ينظمهـــا نظـــام

المتعاونين ،الذي اختزل مهام التعاون
فـــي المهـــام الفنية لبرامـــج التلفزيون

واإلذاعة واألخبار .أما بشـــأن مشروع

وجود تضارب مصالح لبعض المسؤولين
بالوزارة

القريـــة التراثيـــة اإلعالميـــة ،فالوزارة
لـــم تـــدرس الجـــدوى لتغطيـــة جميـــع

الجوانـــب الفنيـــة والعوائـــد ،وعـــدم

تفصيل المواصفات المطلوبة.

ترسية صفقة بـ  160ألف دينار دون مناقصة

 200مـــلـــيـــون دوالر قـــيـــمـــة مـــشـــتـــريـــات “تــــطــــويــــر” خــــــال عــامــيــن

أقــرت شــركة “تطويــر” للبتــرول مع التوصيــات الواردة في تقريــر الرقابة

تحصل "تطوير" ضمانات تنفيذها
عقود لم
ِّ

الماليــة بشــأن وضــع واعتمــاد خطــة اســتراتيجية وخطــط ســنوية
للمشتريات وتضمينها بجميع الجوانب المذكورة في المالحظات.
وجاء في التقرير أن قيمة مشتريات
الشركة خالل السنتين  2017و2018
بلغت نحو  200مليون دوالر سنويا،
ولوحـــظ عـــدم قيام الشـــركة بإعداد
خطـــة إســـتراتيجية لمشـــترياتها،
إضافة إلى وجـــود العديد من أوجه
القصور في الخطط السنوية.
والحظ التقرير قيام الشـــركة بطرح
مناقصة لشراء الترخيص وخدمات
الصيانـــة الســـنوية دون الرجـــوع
لمجلـــس المناقصات ،إذ إن الشـــركة
قامت بإرساء المناقصة والتعاقد مع
أحد الموردين بتاريخ  1يناير 2018
بمبلـــغ  160.269دينـــار قبـــل صدور

مـــع المورديـــن بمبالـــغ تزيـــد عن 50

الخطة التصورية لتطوير
خليج البحرين

ألـــف دينـــار ،إال بعد صـــدور قرار من
المجلـــس بالترســـية عليهـــم ،علمـــا
أن الشـــركة حصلـــت علـــى موافقـــة

تجديد عقد الصيانة السنوي
لنظام PI

المجلس على الترسية بشكل الحق.

اعداد مسودة مشروع
تحسين االنتاج

وأشـــار التقرير إلى أن الشركة تعمد
إلـــى تنفيـــذ بعـــض مشـــترياتها التي
تزيـــد قيمتها عـــن  10آالف دينار وال
تتجاوز  50ألف دينار بطريقة الشراء
المباشـــر من المـــورد بدال من طرحها
فـــي مناقصات داخلية بالشـــركة ،ما
يخالـــف قـــرار مجلـــس المناقصـــات
والمزايـــدات ،الـــذي يقضـــي بتنفيـــذ
تلك المشتريات داخليا بالشركة.

قـــرار المجلـــس بترســـية المناقصـــة،

وأوضـــح التقريـــر أن الشـــركة تعمد

مـــا يخالـــف قانـــون المناقصـــات

إلـــى تجزئة شـــراء مواد متجانســـة

والمزايـــدات الـــذي ال يجيـــز قيـــام

نفذتهـــا فـــي نفـــس اليـــوم أو خـــال

الشـــركات المملوكة للدولـــة بالتعاقد

فتـــرات زمنيـــة متقاربـــة ومن نفس

المـــورد وتجـــاوز مجموعهـــا الحـــد
األدنـــى المطلـــوب لطرحهـــا فـــي
مناقصـــة عامة؛ لتفـــادي طرحها في
مناقصة.

تجزئة شراء المواد ألقل من  50ألف
دينار وأكثر من  10آالف

وجود قصور بالخطط
السنوية للشركة

 575موظفا أجنبيا بالحكومة تجاوزوا  60سنة
ّ
وجــه تقريــر الرقابــة الماليــة عد ًدا من التوصيات لديوان الخدمة المدنيــة .وجاء في باب توظيف األجانب وإحالل الموظفين البحرينيين بدال عنهم ،أنه

وجدت أوجه القصور تعيق عملية إحالل الموظفين البحرينيين وتأهيلهم لشغل الوظائف بدال من الموظفين األجانب في الجهات الحكومية ،وجاءت

على النحو التالي:

 .1عـــدم وجـــود خطـــط على
مستوى الجهات

الحكوميـــة الســـتقطاب وتأهيـــل

كـــوادر وطنية قـــادرة على شـــغل

الوظائف الفنيـــة واإلدارية المهمة
وإحاللهـــم بـــدال مـــن الموظفيـــن
األجانـــب ،بمـــا يضمـــن تغطيـــة

الوظائـــف المهمـــة والمؤثـــرة على

العمليـــات بالجهات الحكومية في

ظل وجـــود أكثر مـــن  575موظفا
أجنبيـــا تجـــاوزوا ســـن  60ســـنة،

ويشغل بعضهم وظائف ال تتطلب
مهـــارات نـــادرة ويمكـــن تأهيـــل

كوادر وطنية لشغلها.

 .2قيـــام ديـــوان الخدمـــة المدنية
بالموافقـــة للجهـــات الحكوميـــة

علـــى توظيف عـــدد مـــن األجانب

وتجديد عقـــود توظيفهم لفترات

وصلـــت إلـــى أكثـــر مـــن  30ســـنة
علـــى الرغـــم مـــن أن وظائفهـــم ال

تتطلب تخصصـــات نادرة يصعب
الحصـــول عليهـــا ضمـــن الـــكادر

البحريني ،عالوة على عدم وجود

ما يثبت اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للتحقـــق من تعـــذر الحصول على
مرشـــحين بحرينييـــن مناســـبين

لشـــغل تلك الوظائف قبل اللجوء

لتوظيف األجانب.

كما الحـــظ ديوان الرقابـــة المالية

ديوان الخدمة
مقصر في
المدنية
ّ
حق البحرينيين
غياب مبدأ تكافؤ
الفرص في
الترقيات الحكومية

عـــدم قيام دوان الخدمـــة المدنية
بوضـــع ضوابـــط تضمـــن تكافـــؤ

الفـــرص عـــن ترقيـــة الموظفيـــن،
بحيـــث تقتصـــر الترقيـــات علـــى

بعـــض الموظفين بصـــورة متكررة

دون غيرهـــم ممـــن يســـتوفون

اشتراطات الترقية.

أجانب في تخصصات
ال تصعب على
الكوادر البحرينية
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أكاديميون غابوا  13سنة عن جامعة البحرين

تــقــاضــي رئــيــس بكلية “الــبــزنــس”  12.5ألـــف ديــنــار عــــــاوة ...غــيــر قــانــونــي

الحــظ ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة لهــذا العــام انقطــاع عــدد من أعضــاء هيئة

التدريس بجامعة البحرين لفترات بلغت  13سنة لبعض الحاالت ،فيما سجل التقرير
تغيــب موظــف  225أســبوعا ،إذ قــرر مجلس الجامعــة الحصول علــى التقارير الطبية

المصدقة من اللجان الطبية في وزارة الصحة.
وبيـــن التقريـــر أنـــه لوحظ صـــرف جامعة

اإلقامة والســـفر بدائرة الخدمـــات العامة،

ألحـــد الموظفيـــن حتـــى بعد انتهـــاء فترة

الطالبيـــة ،ووظيفـــة مديـــر مكتـــب دائـــرة

البحرين عـــاوة إدارية بقيمـــة  500دينار
تكليفه رئيســـا لقســـم بكلية إدارة األعمال
منـــذ العـــام  2017حتـــى انتهـــاء أعمـــال

الرقابـــة في مايـــو  ،2019وبلـــغ مجموعها

 12.5ألف دينار تم صرفها دون وجه حق.
وكشـــف التقريـــر عـــن أن الديـــوان قـــام
بصـــرف عـــاوة إداريـــة لرؤســـاء أقســـام

الجامعـــة بقيمـــة  500دينـــار شـــهريًا علـــى

الرغم من أن قـــرار مجلس الجامعة ينص
علـــى أن يتم رفع عالوة رؤســـاء األقســـام

إلى  400دينار شهريًا.

وســـجل ديوان الرقابة عدم قيام الجامعة

ووظيفـــة مدير دائرة الخدمـــات والتنمية
المالية وغيرها.

 א

 א

والحـــظ الديوان قيـــام الجامعـــة بتجديد
عقـــود  81من الموظفيـــن غير البحرينيين

ممن يشـــغلون وظائف إدارية ،على الرغم
مـــن كونهـــا وظائف ال تتطلـــب تخصصات
نـــادرة ،وســـجل التقريـــر عـــدم وجـــود
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الموظفيـــن غيـــر البحرينييـــن خصوصـــا



الذين يشـــغلون وظائف إداريـــة بالجامعة

وصلت لفترات تجاوزت  20عامً ا.

بوضـــع خطـــة معتمـــدة لشـــغل الوظائـــف،
مـــا ســـاهم فـــي بقـــاء عـــدد مـــن الوظائف

المهمـــة شـــاغرة لفتـــرات بلغت  6ســـنوات
لــــ  9وظائـــف ،منهـــا وظيفة رئيس شـــعبة

4

4

ال خطة إلحالل
البحرينيين بالجامعة
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جامعة البحرين قبلت راسبين ..ورفضت متفوقين

 7300طــالــــــــب مـتـســــــرب = خســـائــــر بـ  12مليــــون دينــــار
الحظ تقرير جامعة البحرين في بند الرقابة على عمليات القبول والتسجيل ارتفاع
نســبة الطلبة المتســربين من مفصولين ومنســحبين من الجامعة ،وبلغ عددهم
نحــو  7آالف و 300طالــب خــال  3ســنوات ،إذ كبــدت الميزانيــة العامــة
للدولــة تكاليــف ماليــة مهــدرة بلــغ مــا أمكن حصــره خالل الســنوات من
 2015حتى  2018نحو  12مليون دينار.
وســـجل

تقريـــر

عـــدم

التـــزام مجلـــس الجامعـــة

بتوزيـــع عـــدد مـــن الطلبة
ً
وفقـــا
علـــى التخصصـــات
لمعدلهـــم التنافســـي ،مـــا

ترتـــب

حرمـــان

طلبـــة

آخريـــن يفوقونهـــم فـــي

المعدل مـــن فرصة القبول

فـــي التخصصـــات التـــي

خالل  3سنوات مليوني دينار.
وكشـــف التقريـــر عـــن قيـــام رئيـــس جامعـــة
البحريـــن بإعفـــاء  241طالبـــا مـــن الرســـوم
الدراســـية دون وجـــود معاييـــر وأنظمـــة،
ولوحـــظ إعفاء عدد من الطلبة من الرســـوم
الدراســـية على الرغم من عدم اســـتحقاقهم

يرغبون فيها.

وبيـــن التقريـــر أن جامعـــة البحريـــن قامـــت

بتثبيت قبـــول بعض الطلبة بالرغم من عدم

اجتيازهـــم المتحانـــات القبـــول الالزمة ،إلى

جانب قيام جامعة البحرين بتســـعير الكتب
الدراســـية التـــي تبيعهـــا علـــى الطلبـــة بربح
يبلـــغ  ،% 10فيمـــا ُتســـعر الجامعـــة للجهات

الخارجيـــة بهامـــش ربح يصل إلـــى ،% 150
وبلغـــت نســـبة المبيعـــات الكتـــب الدراســـية

اإلعفاء.
وســـجل التقرير قيـــام الجامعة بتوفير نظام
آلي جديد إلدارة عمليات الجامعة للتسجيل،
ولفـــت التقريـــر إلـــى أنه تم منـــح صالحيات
الدخـــول إلى النظـــام اآللـــي لموظفي عمادة
القبـــول والتســـجيل لصالحيـــات تفـــوق
مســـتوياتهم الوظيفية ،ما ترتب عليه سوء
استغالل تلك الصالحيات.

عدم االلتزام بتوزيع عدد الطلبة على التخصصات وفقا لمعدالتهم التنافسية
 % 150نسبة ربح لبيع كتب للجامعة يصل مجموعها إلى مليوني دينار

إبطال تعديالت مهمة بالئحة موظفي البرلمان

مـــكـــافـــآت مـــؤتـــمـــر “الــــريــــاضــــة” مــــن مـــيـــزانـــيـــة جــمــعــيــة بـــيـــوت الــشــبــاب
قــام ديــوان الخدمة المدنية بتجزئة بعض العقــود المبرمة مع أحد الموردين

 א   א
 א א
 א 

بمبالــغ تجــاوزت  25ألــف دينار؛ لتفادي طرحها في مناقصــة عامة األمر الذي
يخالف قانون الناقصات.
أمـــا عـــن الخلل فـــي مجلـــس النواب،

تتطلب فصل تولي المهام اإلشـــرافية

وبســـبب عـــدم قيـــام مكتـــب مجلـــس

والرقابية على تولي المهام التنفيذية،

النـــواب بإعـــداد محضـــر لالجتمـــاع

حيـــث إن الجمـــع بيـــن اإلشـــراف على

 2019رغم إقـــراره تغييرات جوهرية

جمعية بيوت الشـــباب والمشاركة في
إدارتهـــا ّ
ترتـــب عليـــه حـــدوث حاالت

علـــى الئحـــة شـــؤون الموظفيـــن

تضـــارب فـــي المصالـــح واســـتغالل

الثامـــن المنعقـــد بتاريـــخ  29نوفمبـــر

א  א

 
ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

اﻟﺮﻣﺎل ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻨﺎء

 
ﻓﻲ ﻗﻼﻟﻲ

 
ﻓﻲ اﻟﺤﺪ



א א

اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل
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“الخدمة” يجزئ
المشتريات
تفاديا لطرحها
بمناقصات
حدوث حاالت
تضارب في
المصالح واستغالل
الصالحيات

والالئحة المالـــي التي أصدرها رئيس

الصالحيات التالية.

المجلس ،فـــا يوجد ما يثبت موافقة

ومن بين ذلك اســـتغالل نائب رئيس

مكتـــب المجلـــس علـــى التعديـــات،

مجلس اإلدارة للصالحيات والسلطات

والتقريـــر أوصـــى بوقـــف العمـــل فـــي

الموكلـــة له بموجب وظيفتـــه الفعلية

القرارين المذكورين.

في الوزارة - ،كمدير للموارد البشـــرية

أشـــار تقرير الرقابة المالية إلى وجود

والماليـــة – مـــن خـــال قيامـــه بتمرير

مخالفـــة لقانـــون الجمعيـــات واألندية

مصروفـــات ال تتعلـــق بعمـــل الجمعية

الرغـــم من علمه بعـــدم ارتباطها بعمل

والتـــي تقضي بأن يكـــون لكل جمعية

وال تخـــدم األهـــداف التـــي خصصـــت

الجمعية ،وقد بلغ ما أمكن حصره من

مجلس إدارة منتخـــب ،كما أن تعيين

مـــن أجلها تلـــك الميزانية ،مـــع اعتماد

تلك المصروفات حوالي  90ألف دينار

موظفـــي الوزارة ضمـــن مجلس إدارة

األميـــن المالـــي للجمعيـــة (رئيـــس

للســـنتين  2016و ،2017التـــي تمثلت

الجمعية ال يتماشـــى مـــع مبدأ الفصل

مجموعـــة إعـــداد وضبـــط الميزانيـــة

فـــي مكافـــآت للمنظميـــن والمعاونين

بيـــن المهـــام والمســـؤوليات التـــي

بالـــوزارة) لتلـــك المصروفـــات علـــى

في المؤتمـــرات والفعاليات الشـــبابية

المنظمة من قبل الوزارة.
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“التربية” وافقت على تعيين معلمين شهاداتهم “مضروبة”

الــــــــــوزارة لــــم تـــعـــاقـــب مــعــلــمــة روضــــــة وســــائــــق حـــافـــلـــة ضـــربـــا طــفــا
ســجل تقريــر ديوان الرقابة المالية واإلدارية فــي بند الرقابة على أداء
إدارة التعليــم الخــاص بــوزارة التربيــة والتعليــم وجود  59مؤسســة
مــن أصــل  107مؤسســات تعليميــة خاصــة مرخصة لم تقــم بتجديد

تراخيصها.

وبيـــن التقريـــر الســـماح إلحـــدى

المـــدارس بتوظيـــف ممرضـــة غيـــر
حاصلـــة علـــى ترخيـــص مـــن الهيئة

الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات
الصحية (نهرا).

وســـجل التقريـــر أن وزارة التربيـــة
والتعليـــم توافـــق علـــى تعييـــن

معلمين بمؤسســـات تعليمية خاصة
ال تناســـب تخصصاتهـــم العلمية مع

المـــواد المـــراد تدريســـها ويحملون
مؤهالت من جامعـــات غير موصى
بالدراسة فيها.

وســـجل التقريـــر عـــدم زيـــارة إدارة

ريـــاض األطفـــال للتأكـــد مـــن إزالـــة

زيادة الرسوم لبعض المدارس رغم

بعـــض المخالفـــات المرصـــودة فـــي

وجود مخالفـــات في المدارس ،إلى

ريـــاض األطفـــال لفتـــرات تراوحت

جانب وجـــود مخالفات منها تجاوز

بيـــن  3و 4ســـنوات ،إذ وجـــدت

بعـــض المـــدارس الخاصـــة الطاقـــة

شكاوى لرياض األطفال لم تتعامل

االستيعابية المسموح بها.

معها اإلدارة ،ومنها نسيان طفل في

وكشـــف تقريـــر ديـــوان الرقابـــة عن

حافلـــة ،والتي ثبت لـــإدارة تقصير

إدارة التعليـــم االبتدائـــي عن وجود

الروضـــة ولكن لم تتخـــذ اإلدارة أي

 % 40مـــن الوظائـــف بالهيـــكل

إجراء.

التنظيمي المعتمد لإلدارة شـــاغرة،

وكشـــف التقريـــر عـــن ضـــرب طفل

أو لموظفيـــن يعملـــون بـــإدارات

من قبل المعلمة ومشـــرفة الحافلة،

ووحدات تنظيمية أخرى.

إال أن إدارة ريـــاض األطفـــال أجرت

وبيـــن التقريـــر أن وزارة التربيـــة

تحقيقا مع مديرة الروضة والمعلمة

والتعليـــم قامـــت بإيفـــاد معلميـــن

ومشـــرفة الحافلة لكـــن لم تتخذ أي

بمهـــام تحت مبرر يتعلق بتحســـين

إجراءات ضدهم.

أداء المدارس ،ولوحظ تراجع أداء

وكشـــف التقريـــر عـــن قيـــام إدارة

 % 15مـــن المـــدارس فـــي الـــدورة

التعليـــم الخـــاص بتمريـــر طلبـــات

الثالثة.

مدرسة وظفت ممرضة غير مرخصة من
هيئة المهن الصحية

تجدد
 59مدرسة خاصة وروضة لم ِّ
ترخيصها

“البلديات” نائمة عن  200عقد تأجير لمحالت

شـــركـــة الــمــحــجــر لـــم تــســلــم “األشــــغــــال” شــيــكــا بــمــبــلــغ  1.5مــلــيــون ديــنــار

كشــف بــاب الرقابــة الختاميــة “مالحظــات جوهريــة” ،منهــا أن وزارة

 

العمــل والتنميــة االجتماعية لم تحتفظ بقاعــدة بيانات تبين تفاصيل



الغرامات المستحقة للوزارة من غرامات مخالفة أحكام قانون العمل
فــي القطــاع األهلــي ،وعلــى ذات المنــوال ،لــم تحتفظ هيئــة الكهرباء

والماء بسجل خاص بتفاصيل “الحسابات المعوضة” بتضمن األضرار

التي تكبدتها الهيئة عن تصليح وصيانة األضرار وعدم حصر التكاليف
خالل السنوات السابقة.

وبلغـــت الميزانيـــة المخصصـــة

توريد مقابل حق االنتفاع لشؤون

الصحـــة مبلـــغ  9.542.400دينـــار،

إجمالـــي المبالغ المتأخرة حتى 31

لمشـــاريع للعـــام  2018بـــوزارة

ولوحـــظ تدنـــي نســـبة الصـــرف
إذ بلغـــت  ،% 29بمـــا يعـــادل

 2.801.683دينـــارا ،األمـــر الـــذي
يكشـــف عـــدم الدقـــة فـــي تقديـــر

ميزانية مشاريعها.

أغســـطس  2018نحـــو  1.5مليون

2017

إجـــراءات تحصيـــل المتأخراتــــ

تقريبـــا
لوحـــظ وجـــود  200عقـــد
ً
من عقود االنتفـــاع بأمالك البلدية

وبالنسبة لوزارة األشغال وشؤون
لوحـــظ توقـــف إحـــدى الشـــركات

دون قيام بالبلدية باإلجراء الالزم

المنتفعـــة بالمحجـــر الحكومي عن

ﻳﻨﺎﻳﺮ

دينـــار دون قيـــام الـــوزارة باتخـــاذ

منتهية منذ فترات طويلة وصلت

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي،

130 1157

األشـــغال منـــذ ينايـــر  ،2018إذ بلغ

فـــي إحـــدى الحاالت إلى  35ســـنة

417

ﻣﺎﻳﻮ

2015

85
ﻣﺎﻳﻮ

2015

70

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2016

241
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ

للتجديد أو اإللغاء.

249

ﻳﻨﺎﻳﺮ

399

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2016
517

3314

2018

1000

اﻟﺮﺳﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻞ

“الصحة” أنفقت
ثلث ميزانية
المشروعات
وتقديراتها غير
دقيقة
“العمل” لم
تحتفظ بقاعدة
بيانات تبين
حصيلة غرامات
قانون العمل

فات القطار عن خصم بمليون دوالر بسبب تقييم خاطئ

“ألـــــبـــــا” تـــشـــتـــري ســـبـــائـــك بـــقـــيـــمـــة  101مـــلـــيـــون دوالر ســنــويــا

لفت تقرير الرقابة المالية إلى أن شــركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تقوم بشــراء ســبائك وشــوائب األلمنيوم بمتوسط
كلفة ســنوية بلغ  101مليون دوالر .ولوحظ في هذا الخصوص عدم اســتناد الخطط لســبائك وشــوائب األلمنيوم
للســنتين  2017و 2018إلــى دراســة جــدوى تدعــم قــرار شــرائها ،إذ لــم تقــم الشــركة بمقارنــة عائد بيــع المنتج مع
تكاليف الشراء.

وجاء فـــي التقريـــر أن كل مدير
مـــن المديريـــن المكلفين بشـــراء
ســـبائك

وشـــوائب

األلمنيـــوم

بدائـــرة التســـويق بيـــن مهـــام

متضاربـــة ،إذ يتولـــى المديـــر

بمفرده مخاطبة الموردين لطلب

تســـعيراتهم واستالم عطاءاتهم
والتفـــاوض معهـــم بخصـــوص

الكميات وآلية التسعير وهامش
الربح وفترات وخيارات الشحن
وغيرهـــا من االشـــتراطات ،وهو
مـــا أفضـــى حســـب التقريـــر إلى

وجود أخطـــاء تقديرية من قبل
متخذي قـــرارات الشـــراء ،وأدى
ذلـــك إلـــى خســـائر ماليـــة ،حيث

أدى لتفويـــت فرصة االســـتفادة،
في إحـــدى صفقات الشـــحن من

البرازيـــل ،من خصـــم تبلغ قيمته

الديـــوان الســـابق الصـــادر فـــي

دوالر.

تلتزم بها.

اإلجماليـــة نحـــو  1.44مليـــون

والحـــظ التقريـــر قيـــام الشـــركة
فـــي بعـــض الحـــاالت بإصـــدار

أوامـــر شـــراء اســـتنادا إلـــى

تســـعيرات مرت فتـــرات طويلة
علـــى اســـتالمها تتـــراوح بيـــن 8

و 18شـــهرا ،دون الرجوع للجهة

يوليـــو  2013لكـــن الشـــركة لـــم

 א  א

 

 

أخطاء تقديرية
من قبل متخذي
قرارات الشراء

الطالبـــة؛ للتحقـــق مـــن اســـتمرار

وجود حاجة لها.

وأشـــار التقرير إلـــى أن مالحظة
وجـــود قصـــور فـــي إجـــراءات

اســـتالم شـــحنات المواد األولية
والتحقـــق مـــن وزنهـــا وتطابـــق

مواصفاتهـــا مـــع المواصفـــات

المعتمـــدة ،قد وردت فـــي تقرير

مديرون دائرة
التسويق
بين مهام
متضاربة





ﺷﺮاء  ٧٥ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮرد وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻟﻲ
 ١٤أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ





ﺷﺮاء  ١٩٥ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮرد وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻟﻲ
 ١٣أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

א א
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻤﺎ
ﻓﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر أﻓﻀﻞ
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38344464تاريخ٢٠/١٠/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

إعالن رقم ()CR2019-١٢٠٦٨٢

القيد ١٣١٦٨٦ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )١٣٧١١٥لسنة 2019

تاريخ٢١/١٠/2019 :

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

الســيد صاحب شــركة منوج للعقارات ش.ش.و لمالكها منوج ناريان نيغادي
المسجلة بموجب القيد رقم  ،١٣١٦٨٦طالبين تغيير االسم التجاري

من :شركة منوج للعقارات ش.ش.و لمالكها منوج ناريان نيغادي

اسم التاجر :فاطمة عيسى عبدهللا

الى :أناناس للعقارات والخدمات ش.ش.و لمالكها منوج ناريان نيغادي

االسم التجاري الجديد :شمس المدينة سوبر ماركت

قيد رقم٤٧٨٥٦-٢٠ :

Pineapple Real estates and Services S.P.C.Owned by MANOJ NARAYAN
NIGADE

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

إعالن رقم ()CR2019-١٣٩٥٦٩

إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

بشأن تحويل مؤسسة فردية

ادارة التسجيل

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :كارال اسعد المعروف بسعد سعد
االسم التجاري الحالي :ازياء ديفا
االسم التجاري الجديد :كارال سعد للخياطة

قيد رقم٢-٣١٥٩٨ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ()CR2019-١٣٩٤١٨

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم
إليهــا الســيد /عــادل محمد احمد العبدالقــادر ،المالك لـ الرمــز للمواد الغذائية
(مؤسســة فردية) والمســجلة بموجــب القيد رقــم  ،١٤-١١٠٠٤طالبا تحويل
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠
دينار بحريني ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 .١عادل محمد احمد عبدالرحمن العبدالقادر
GAFFOR ODIYILA VAYALIL .٢
وتغيير االسم التجاري
من :الرمز للمواد الغذائية AL RAMZ FOOD STUFF
الــى :غريــن رمــز للمــواد الغذائيــة ذ.م.م GREEN RAMZ FOOD STUFF
.WL.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تاريخ٢٢/١٠/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تنازل  -عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد ابراهيم جعفر سلمان علوي بطلب تحويل المحل التجاري

طلب رقم ()CR2019 -141213
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير اســم تجاري ،فعلى كل من لديه

التالي :الى ناصر حبيب يوسف احمد حبيب

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم السجل 97163-1 :
اسم التاجر :حسين علي عبدهللا مهدي حسن جمعة

رقم القيد

االسم التجاري

االسم التجاري الحالي :صيدلية مركز جلوبال للجلدية

٢-٤٤٥٧٥

ابو يونس للنجارة

االسم التجاري المطلوب :مركز جلوبال ديرماتولوجي

تسجيل اسم تجاري

شركة بريميوم للتجارة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

ادارة التسجيل

إعالن رقم ()CR2019-١٤١٢٤٣

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

ش.ش.و لمالكها منوج ناريان نيغادي

Manoj Real estate Company S.P.C.Owned by MANOJ NARAYAN NIGADE

االسم التجاري الحالي :انار مني ماركت

إعالن رقم ( )124762لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة منوج للعقارات

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تاريخ٢٢/١٠/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

إليها الســيد  /محمد رفيق علي حســين الخلفان باعتباره المصفي القانوني

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

لشــركة بريميوم للتجارة ،المســجلة كشركة شــركة ذات مسئولية محدودة

اسم التاجر :محمد جعفر جواد احمد عبدهللا يوسف

بموجــب القيــد رقــم  ،٩٣٠٥٠طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة

االسم التجاري الحالي :مصنع الحوره لألثاث الخشبي

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

االسم التجاري الجديد :ورشة الحورة لصنع األثاث

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

القيد ٨٥٢٦٧ :
تاريخ٢١/١٠/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )١٤٠٥٨٣لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تيروكوت

قيد رقم١١٧٠٣٩-١ :

القيد ٩٨٧٣٥ :
تاريخ٢١/٢/2019 :

إليها السيد صاحب شركة تيروكوت للتكنولوجيا الصناعية ذ.م.م المسجلة
بموجب القيد رقم  ،٨٥٢٦٧طالبين تغيير االسم التجاري

إعالن رقم ( )٩٩٩٩لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

للتكنولوجيا الصناعية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحةبأنه قد تقدم إليها
السيد سميره عبدالجبار محمود الكوهجي المالك لـ مدرسة النسيم الدولية
(مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  ٩٨٧٣٥طالبــا تحويــل
المؤسســة الفرديــة الــى شــركة ذات مســؤلية محــدودة برأســمال وقــدره
 ،١٠٠٫٠٠٠لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

مــن :تيروكــوت للتكنولوجيــا الصناعية ذ.م.م الى شــركة كورتيــم للمقاوالت
العامة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

 .١سميره عبدالجبار محمود الكوهجي
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

احمد يوسف حسن محمود المرباطي
عبدالجبار احمد يوسف المرباطي
حسن احمد يوسف حسن محمود المرباطي
يوسف احمد يوسف حسن محمود المرباطي
عيسى احمد يوسف حسن محمود المرباطي
امينة احمد يوسف حسن محمود المرباطي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة لورينزو للتجارة

سجل تجاري رقم ١٠١٨٠٣
بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة لورينزو للتجارة المســجلة بموجــب القيد رقم
 ،١٠١٨٠٣بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد /ناصــر عبــدهللا عبدالرحمــن
رمزي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعما
بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الازمة ،خال  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعان ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( ٣٦٢٠٠٠٥٤ :
expertnasser@gmail.com

إلعالناتكم For Advertisig
38344464
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عرض وطلب
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17111502

38344464
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ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

400

BD

.000

17580939

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻺﻳﺠﺎر

Seef

اﻟﺴﻴﻒ

Oﬃce for Rent

اﻟﻤﺒﻨـﻰ ﺟﺪﻳـﺪ
New building

ﻏﺮﻓﺔ

(BD 470) أو ﻏـﺮﻓــﺘﻴﻦ

Room

or 2 Rooms

m2

81

ﺻﺎﻟﺔ
Hall

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

ﻣـﻄـﺒـﺦ

 ﻋﻮازل ﺣﺮارﻳﺔ،ﺗﺸﻄﻴﺒﺎت راﻗﻴﺔ

Kitchen

High quality of ﬁnishing
Thermal insulation

ﺣﻤﺎﻣﻴﻦ

2 Bathrooms

 ﺳﺎﻋﺔ24 وﺣﺮاﺳﺔ

ﺗﻜـﻴـﻴـﻒ

24 hour security

Call.

Air Condition

39696598
ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﻞ

17555593

36184000
ﺑﺎراث

www.grnata.com

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

Broker's license No. 3

38344464
38344464

Property Manager's license No. 23

 558أرباح “األهلي المتحد” في  9أشهر

منوتشين يحضر منتدى
االستثمار بالسعودية

مليون دوالر

واشنطن  -أ ف ب

بإرتفاع نسبته  % 5.7في  2019مقارنة بالفترة نفسها 2018

يترأس وزير الخزانة األميركي ستيفن
مــنــوتــشــيــن وفــــد الــــواليــــات الــمــتــحــدة

المشارك فــي منتدى “مــبــادرة مستقبل
االســتــثــمــار” الــســنــوي الـ ــذي تستضيفه

المنامة  -البنك األهلي المتحد

السعودية.

أعلن البنك األهلي المتحد (ش.م.ب)

وق ــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــزانــة

ع ــن نــتــائــجــه الــمــالــيــة لــفــتــرة التسعة

أم ــس إن منوتشين سيمثل الــواليــات

أشهر المنتهية في  30سبتمبر ،2019

المتحدة هذا العام في المنتدى المقرر
عــقــده ف ــي الــفــتــرة م ــن  29وحــتــى 31

والتي تظهر تحقيق أربــاح صافية -

أكتوبر الجاري.

بعد استثناء حصص األقلية  -بلغت

 558.4مليون دوالر ،بارتفاع نسبته
 % 5.7عــن الــفــتــرة نفسها مــن العام

الخميس  24أكتوبر  25 - 2019صفر  - 1441العدد 4027
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 2018والــتــي سجلت  528.3مليون
دوالر ،فــي حــيــن حــقــق الــربــع الثالث

business@albiladpress.com

مــن الــعــام ربــحــا صافيا ق ــدره 180.9

مليون دوالر ،أي بنمو  % 5.9مقارنة
مــع الــفــتــرة الربعية نفسها مــن العام
 2018الــتــي ســجــلــت  170.8مليون

مشعل العثمان

أنشطة التداول واالستثمار أثرها في

دوالر؛ ليرتفع بذلك العائد األساسي

رفع الدخل التشغيلي للمجموعة إلى

عــن األشــهــر التسعة األول ــى مــن العام

أشــهــر األولـ ــى مــن ه ــذا الــعــام مقابل

من العام الماضي ( 2.1سنت عن الربع

من العام  289.2( 2018مليون دوالر

مجلــس الــوزراء ،صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل

سنت للربع نفسه من العام .)2018

مليون دوالر للربع الثالث ،)2018 /في

“المؤتمــر الرابــع واألربعين لالتحاد العربي للمتداولين في األســواق

تواصل وتيرة النمو اإليجابي

“المتداولين” يستعرض “التمويل في اقتصاد متغير”
المنامة  -جمعية البحرين للمتداولين

تحــت رعايــة ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس
خليفــة ،تنطلــق فــي البحريــن (اليــوم الخميــس  24أكتوبــر) أعمــال

المالية .”ICA

ويــنــظــم ه ــذا الــمــؤتــمــر جمعية

الـــبـــحـــريـــن ل ــل ــم ــت ــداول ــي ــن فــي

األســــواق الــمــالــيــة بــالــتــعــاون مع
مـ ــصـ ــرف ال ــب ــح ــري ــن ال ــم ــرك ــزي

تــحــت ش ــع ــار “إعـــــــادة تشكيل
الــتــمــويــل فــي اقــتــصــاد متغير”،

ح ــي ــث ي ــت ــن ــاول ال ــم ــؤت ــم ــر أه ــم

التطورات االقتصادية والمالية
ذات األثر المباشر على األعمال

والنشاطات المصرفية من خالل
متحدثين ذوي خبرات واسعة
فـ ــي الـ ــمـ ــجـ ــاالت االق ــت ــص ــادي ــة

والمالية المحلية والدولية.

وي ــت ــحـ ـ ّدث ف ــي هـ ــذا الــمــؤتــمــر

رؤســــــــــــاء ورؤســــــــــــــاء وزراء

أوروب ــي ــون ســابــقــون ،وم ــن بين

المتحدثين أيضا رئيس أبحاث

للسهم بنسبة  % 6.9إلــى  6.2سنت

 919.3مــلــيــون دوالر خ ــال التسعة

الجاري مقابل  5.8سنت للفترة ذاتها

 907.0مــلــيــون دوالر لــلــفــتــرة نفسها

الــثــالــث مــن الــعــام  2019مــقــابــل 2.0

في الربع الثالث 2019 /مقابل 294.6

حين سجل صافي الدخل التشغيلي
بـ ـ ــدوره ن ــم ــوا بــنــســبــة  % 4.1ليبلغ

وت ــع ــك ــس ال ــن ــت ــائ ــج ال ــق ــوي ــة لــلــفــتــرة

 880.1مــلــيــون دوالر لــفــتــرة التسعة

صافي ربحية البنك كما تأتي حصيلة

دوالر لنفس الفترة مــن الــعــام 2018

على تنويع األنشطة ومصادر اإليرادات

 2019مــقــابــل  275.1مــلــيــون دوالر

استمرارا لوتيرة النمو اإليجابي في

أشهر من العام مقابل  845.2مليون

التنفيذ الناجح إلستراتيجيته المبنية

( 284.3مليون دوالر في الربع الثالث/

الــشــريــك وعــضــو مجلس إدارة

والتحوّ ط المنهجي في الرقابة على

للربع الثالث ،)2018 /في الوقت الذي

بنك” ،و رشيد المعراج محافظ

الــمــدروس لفرص نمو وتوسع أعمال

الــرمــيــحــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي

من أسواق عمله اإلقليمية.

األسـ ــواق الناشئة العالمية في
بــنــك “بــــي إن بـــي ب ــاري ــب ــاس”،
مارسيلو كارفالهو ،و رائد خوري
تنفيذي في “سيدروس إنفست

الــمــخــاطــر م ــع مــتــابــعــة االس ــت ــه ــداف

مصرف البحرين المركزي ،وخالد

البنك وتعزيز تنافسيته في كل سوق
وحقق صافي دخل البنك من الفوائد

لشركة ممتلكات البحرين ،وخالد

نموا بنسبة  % 2.0في التسعة األشهر

حمد الــمــديــر التنفيذي للرقابة

األولى من العام الجاري ( 14.3مليون

المصرفية في مصرف البحرين

دوالر) ليبلغ  722.7مليون دوالر مقابل

الــمــركــزي ،وعــبــد الرحمن الباكر

 708.4مــلــيــون دوالر لــلــفــتــرة نفسها

الــمــديــر التنفيذي للرقابة على

من العام السابق وذلــك بفضل توسع

المؤسسات المالية بالمصرف،

محسوب في المحفظتين االئتمانية

إضافة إلى متحدثين آخرين من

واالســتــثــمــاريــة ،إذ ك ــان لــلــزيــادة في

داخل وخارج البحرين.

كــل مــن صــافــي دخــل الــفــوائــد ودخــل

أسهمت فيه مــبــادرات تعزيز كفاءة

العمليات والضبط الممنهج والرشيد
للمصروفات في الحفاظ على معدالت

الكفاءة التشغيلية العالية للبنك ،إذ
بلغت نسبة الــتــكــالــيــف إل ــى إجمالي
ال ــدخ ــل  % 26.7مــقــابــل % 26.2

للتسعة أشهر األولى من العام .2018

جودة أصول المحفظة
االئتمانية
واستمر البنك األهلي المتحد محافظا
ع ــل ــى م ـ ــؤش ـ ــرات مـ ــمـ ــتـ ــازة ل ــج ــودة

أصــول محفظته االئتمانية ،محتويا
الــقــروض غير المنتظمة عند نسبة 2

 %مــن إجمالي المحفظة االئتمانية
( % 1.9كما فــي  31ديسمبر )2018

ومــواصــا توفير نسبة تغطية عالية
من المخصصات المحددة المرصودة

 4.1مليار دوالر كما في  30سبتمبر
 2019مقابل  3.9مليار دوالر بنهاية
العام  2018وليبلغ معها العائد على
متوسط حقوق المساهمين % 18.1
لفترة التسعة أشهر األولــى من العام
مقابل  % 18.4لنفس الفترة من العام

تــجــاه ه ــذه األصـ ــول بلغت % 85.2

السابق.

فيما بلغت نسبة التغطية الشاملة

العثمان :أداء مالي قوي

مقابل  % 85.5في  31ديسمبر ،2018

للمحفظة االئتمانية من المخصصات

العامة والمحددة  % 187.0كما في
 30سبتمبر  2019مقابل  % 214.7في

 31ديسمبر  ،2018وهي نسبة تغطية
محتسبة عــلــى أس ــاس المخصصات
الــنــقــديــة الــصــافــيــة الــتــي تــم تجنيبها

ل ــذل ــك ودون اح ــت ــس ــاب الــضــمــانــات

العينية الكبيرة من حــيــازات عقارية
وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل
إضافي قبال هذه األصول.

وعــلــى صــعــيــد الــمــيــزانــيــة العمومية،

ارت ــف ــع ــت الـ ــمـ ــوجـ ــودات اإلجــمــالــيــة
للمجموعة بنسبة  % 8.8لتصل إلى

 38.6مليار دوالر كما في  30سبتمبر
 2019مقابل  35.5مليار دوالر في

 31ديسمبر  ،2018وعليه فقد سجل

العائد على متوسط األص ــول معدل

 % 2.2لــفــتــرة التسعة أشــهــر األول ــى
مــن الــعــام عــنــد نــفــس الــمــعــدل للفترة

المقارنة نفسها من العام  ،2018فيما
ارتــفــعــت الــحــقــوق الــعــائــدة إلــى حملة

أسهم المجموعة بنسبة  % 4.1إلى

وتعليقا على هذه النتائج ،قال رئيس
مجلس إدارة مجموعة البنك األهلي
الــمــتــحــد مشعل عــبــدالــعــزيــز العثمان
“واص ـ ــل الــبــنــك وعــلــى مـ ــدار األشــهــر
التسعة األولى من العام تحقيق أداء
مالي قوي باعث على المزيد من الثقة
والتطلع لمتابعة مسار النمو الصحي
فــي إيــراداتــنــا وصــافــي ربحيتنا من
صلب أنشطتنا البنكية األساسية ،وهو
أداء يــأتــي حصيلة اإلدارة السليمة
لــنــمــوذج عــمــلــنــا الــقــائــم عــلــى تــنــويــع

األعــمــال وتــعـ ّدد األس ــواق مع التوسع
في دورنا الرائد في دعم وتلبية جميع
المتطلبات والتمويالت المالية البينية
لعمالئنا فــي المنطقة ،مرتكزين في
ذلك إلى سياسة منهجية مدروسة في
إدارة مواردنا الرأس مالية ومبادرات
ت ــوظ ــي ــف ــه ــا بـــكـــفـــاءة م ــث ــل ــى؛ ســعــيــا
لالستفادة من الفرص المواتية لنمو
أعمالنا وخدمة عمالئنا عبر مختلف
أسواق عمل مجموعتنا المصرفية”.

انطالق مؤتمر “التنمية المستدامة بريادة األعمال”  20نوفمبر

بـــرعـــايـــة ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حـــمـــد ..وبـــالـــتـــعـــاون مـــع “الـــيـــونـــيـــدو”
زينب العكري

أعلنــت جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينيــة عــن موعــد بــدء مؤتمــر “تحقيــق أهــداف
المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” ،والذي سيعقد بتاريخ  20نوفمبر المقبل.
وسيعقد المؤتمر بــرعــايــة ممثل جاللة
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب

تــحــت عــنــوان “تــأثــيــر الــثــورة الصناعية

مستشار األمــن الوطني رئيس المجلس

ال ــراب ــع ــة عــلــى رائـ ـ ــدات األعـ ــمـ ــال” وفــي

األعــلــى للشباب والــريــاضــة ،سمو الشيخ

الجلسة الثانية سيتمحور الموضوع حول

سيدات البحرين في كافة المجاالت ،مبينًا

أن البحرين لها تاريخ طويل في ريــادة
األعمال ،الف ًتا إلى أن األمم المتحدة تعتمد

اإلعالن عن المؤتمر أمس

وأشـ ــارت إلــى أن هــذا المؤتمر سيحول

ناصر بن حمد آل خليفة ،وستقام جلسات

“مداخل التمويل للمرأة المبتكرة” .ولفتت

الــمــؤتــمــر عــلــى م ــدى ي ــوم واح ـ ــد ،حيث

إلى أن دعم قرينة عاهل البالد ،صاحبة

أنــظــار الــعــالــم إل ــى المملكة وه ــو يحقق

ســيــتــرأس ســمــو الــشــيــخ نــاصــر الجلسة

السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم

الــعــديــد مــن األه ـ ــداف فــي تنفيذ رؤيــة

االفتتاحية بحضور رفيع المستوى.

آل خليفة ،المتواصل للمرأة البحرينية في

البحرين االقتصادية  2030ويعتبر أهم

وتحدثت رئيس جمعية سيدات األعمال

كافة المجاالت ،ساهم بتحقيق العديد من

األهـ ـ ــداف وهـ ــو الــتــركــيــز عــلــى الــشــبــاب

البحرينية أحالم جناحي ،خالل المؤتمر

األهــداف ووصــول المرأة البحرينية إلى

وال ــش ــاب ــات الــمــبــدعــيــن وال ــذي ــن ضــربــوا

الــصــحــافــي ،أم ــس ،عــن مــحــاور المؤتمر

أعلى المستويات.

أروع األمثلة في تحقيق أهداف التنمية

على تطوير المرأة التي حققت العديد من
النجاحات وكتبت التاريخ من أوسع أبوابه

المستدامة في الفترة الماضية.

ودائمً ا ما تؤكد أن المرأة البحرينية قادرة

* “البحرينية” قادرة

في العديد من المجاالت أهمها االبتكار

على تحقيق أهــداف التنمية المستدامة

على تحقيق أهداف التنمية
بدوره ،أكد رئيس مكتب اليونيدو لترويج
االســتــثــمــار والتكنولوجيا فــي البحرين،

“ريادة األعمال” و“ ”EBW2020األميركية تبرمان شراكة
وقعتـــا مذكـــرة تفاهـــم علـــى هامـــش “أســـبوع المنامـــة”

أنــاب محافظ العاصمة الشيخ هشام

الخبرات بين رواداألعمال البحرينيين

ب ــن عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة ،نــائــب

ونظرائهم فــي دول العالم المختلفة

مــحــافــظ الــعــاصــمــة حــســن الــمــدنــي؛

خصوصا المتقدم منها في هذاالمجال،

الفــتــتــاح ورش ــة عمل “الــمــرأة كقائدة

بحضور نائب المحافظ ومدير إدارة

ورائدة أعمال :الخلطة السرية للنجاح

البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع

العالمي لألعمال” في فندق فورسيزنز

بالمحافظة الشيخ عيسى بن علي آل
خليفة وعضوات المؤسسة وعدد من

 -البحرين ،والتي تأتي ضمن فعاليات

ع ــدي ــدة م ــن الــشــبــاب وال ــش ــاب ــات الــذيــن

لــهــم صــيــت واس ــع فــي الــعــالــم مــثــل هــدي

جناحي وأحــام جناحي وغيرهم العديد

من األسماء ،مؤك ًدا أن البحرين اكتسبت

العديد وهــذا مكسب يعمل عليه البلدان
األخــرى .من جانبها ،أكدت رائدة األعمال

العالمية هــدى جناحي على أن المؤتمر
ســيــشــمــل ح ــض ــور مــمــثــلــيــن م ــن جمعية

وريــادة األعمال ،وأن النموذج البحريني
لتمكين المرأة اقتصاديًّا بات مثاالً يحتذى

الــبــحــريــن لــســيــدات األع ــم ــال والــيــونــيــدو

الــمــرأة واالستفادة القصوى من طاقاتها

أكاديميين وخبراء إقليميين.

من قبل كل الدول الساعية إلى تفعيل دور

وشركاء القطاع العام والخاص إضافة إلى

“إنفستكورب” يستحوذ على أصول لوجستية ببريطانيا
المنامة  -إنفستكورب

أعلن إنفستكورب ،عن اختتام البرنامج

االستثماري الثالث بالمملكة المتحدة
فــــي قـ ــطـ ــاع األصــــــــول الــلــوجــســتــيــة

أثناء مذكرة التفاهم

وأعــقــبــهــا لــقــاء مــفــتــوح م ــع الــخــبــيــرة

رائدات األعمال.

مستودع تخزين في مدينة ليدز بقيمة
 16مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي (20.6

مليون دوالر).

وبلغت استثمارات إنفستكورب ،منذ

يــونــيــو  ،2017أكــثــر مــن  200مليون

نيل هاسون

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ( 257.7مــلــيــون

نــيــل هــاســون “نــحــن ســعــداء بــاإلعــان

والــلــوجــســتــيــة فــي المملكة المتحدة

الثالث في قطاع العقارات اللوجستية

دوالر) في قطاع العقارات الصناعية

ع ــن اخــتــتــام بــرنــامــجــنــا االســتــثــمــاري

بمساحة إجمالية بلغت  2.8مليون قدم

والصناعية بالمملكة المتحدة .وعلى

إجمالي األصــول العقارية المدارة في
استثمارات عقارية في ألمانيا.

تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة إنــفــســتــكــورب
الهادفة إلى بناء محفظة تضم أصوالً

وقال المدير التنفيذي لقسم االستثمار

مميزة عبر أنحاء المملكة
في مواقع
ّ

وشهدت ورشــة العمل توقيع مذكرة

من جانبها ،أشارت فريال ناس إلى أن

وقــدمــت الــورشــة الــرئــيــس التنفيذي

األميركية شاركت فيه رئيس مجلس

تــفــاهــم بــيــنمــؤســســة ريـ ــادة األعــمــال

المؤسسة تسير قدما وبخطى ثابتة

مربع في  28عــقــارًا .وقــد فاقت قيمة

لــمــؤســس ـة “EBW2020” والــعــضــو

أمــنــاء الــمــؤســســة البحرينية لــريــادة

الــبــحــريــنــيــة وتــمــثــلــهــا فـ ــريـ ــال ن ــاس

نحو تحقيق برنامجها الموضوع بدقة

أوروبا  500مليون يورو ،تضم معها 4

الفخري بمجلس رواد األعمال العالمي

األعــمــال سيدة األعــمــال فــريــال نــاس،

ومــؤســس ـة ”EBW2020” األمــيــركــيــة

وعناية وتحقيق أهدافها التي عمل

التابع لألمم المتحدة الخبيرة وسيدة

وأدارته عضو المؤسسة رائدةاألعمال

وتمثلها انــغــرد فــانــديــرفــلــت ،وتــأتــي

عليها فريق العمل في المؤسسة ألكثر

األعمال األميركية انغرد فانديرفلت،

إيماننور الدين.

ضمن برنامج متكامل لالستفادة من

من عام مضى”.

نسخته الخامسة.

ومــجــال االبــتــكــار ،وأنــهــا تمتلك خــامــات

والــصــنــاعــيــة عــقــب اســتــحــواذهــا على

المنامة  -مؤسسة ريادة األعمال

أســبــوع المنامة لــريــادة األعــمــال في

وسمو الشيخ ناصر بن حمد أساس نجاح

عالمي متميز في مجالي ريــادة األعمال،

وسمو رئيس ال ــوزراء وسمو ولــي العهد،

التنميــة المســتدامة مــن خــال ريــادة األعمــال واالبتــكار” بالتعاون مــع منظمة األمم
مشيرة إلــى أن الجلسة األول ــى ستكون

ه ــاش ــم حــســيــن ،أن دعـ ــم ج ــال ــة الــمــلــك

في التنمية واالزدهار.

وتــابــع “أن البحرين الــيــوم تتمتع بموقع

العقاري في أوروبــا لدى إنفستكورب،

مــدار العامين الماضيين ،نجحنا في

صــنــاعــيــة ولــوجــســتــيــة مـ ــدرة لــلــدخــل

المتحدة”.

“الغرفة” تبحث الرسوم األميركية على “الحديد واأللمنيوم”
السنابس  -الغرفة

اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس غرفة

الصديقين.

نائـــب الرئيس األول لشـــئون الشـــرق

مختلـــف العوائـــق والصعوبـــات التـــي

تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي،
األوســـط بغرفـــة التجـــارة األميركيـــة

في البحرين ،كوش جوكســـي والوفد
المرافـــق لـــه ،حيث أكد عمـــق ومتانة

العالقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة

واالستثمارية بين المملكة والواليات
المتحدة األميركية ،مشـــي ًدا باتفاقية
التجـــارة الحرة الموقعـــة بين البلدين

إلـــى أميـــركا والتي أثـــرت على حجم

وتمت مناقشة السبل المثلي لتجاوز

التبادل التجاري بين الطرفين.

قـــد تعتـــرض زيـــادة تدفـــق حجـــم

األميركيـــة فـــي البحريـــن للمشـــاركة

االســـتثمارات البحرينية واألميركية،
منهـــا التحديات التـــي تواجه البلدين

فيمـــا يتعلق بالضرائـــب التي فرضتها
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة علـــى
منتجـــات الحديـــد واأللمنيـــوم والتي
تعتبـــر مـــن أهـــم صـــادرات المملكـــة

ودعـــا نجيبـــي وفـــد غرفـــة التجـــارة

فـــي المؤتمـــر الثامـــن عشـــر ألصحاب

األعمـــال والمســـتثمرين العرب والذي

سيعقد في البحرين خالل الفترة من

 11وحتى  13نوفمبر المقبل .

وبـــدوره ،أشـــاد كـــوش جوكســـي

بالجهـــود واألدوار البـــارزة التي تقوم

بهـــا الغرفة في ســـبيل تعزيـــز وتنمية
التعـــاون االقتصـــادي مـــع الواليـــات
المتحـــدة األميركيـــة ،مشـــي ًدا فـــي

الوقت ذاته بأجواء التعايش والتطور
الـــذي تتميز بـــه البحرين والذي يحفز

المســـتثمر األجنبي باالســـتثمار فيها،
مؤكـــ ًدا اســـتعداد الغرفـــة األميركيـــة
فـــي البحريـــن للتنســـيق مـــع نظيرتها

البحرينيـــة لتحقيـــق كل مـــا يخـــدم

تطور المصالح االقتصادية المشتركة

لقاء “الغرفة” بالوفد األميركي

بيـــن البحريـــن والواليـــات المتحـــدة

األميركية.

يذكر أن حجـــم التبادل التجاري بين

البلديـــن حقق نموًّ ا كبيـــرًا ،إذ قفز من

 400مليـــون دوالر إلـــى  3مليـــارات
دوالر منـــذ أن تـــم توقيـــع اتفاقيـــة

التجارة الحـــرة بين البلدين في العام
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 % 1.8الزيادة في أرباح “البحرين الوطني” للتسعة أشهر 2019
مــا ُيـــعـــادل  56مــلــيــون ديــنــار مــقــارنــة مــع  55مــلــيــون ديــنــار الــعــام الــمــاضــي
المنامة  -بنك البحرين الوطني

ارتفعت المصروفات التشـــغيلية

حقق بنك البحرين الوطني زيادة في صافي الربح بنسبة  % 1.8أي ما يعادل  56مليون دينار ،لفترة التسعة أشهر

خـــال الربـــع الثالـــث  2019إلـــى
 11.1مليـــون دينـــار مقارنـــة مـــع

المنتهيــة فــي  30ســبتمبر  ،2019مقارنــة مــع  55مليــون دينــار بحرينــي ( 146.3مليــون دوالر) للفتــرة ذاتهــا من العام

 10.1مليـــون دينـــار للفتـــرة ذاتها

الماضــي .كمــا ارتفعــت األربــاح التشــغيلية لتبلغ  62.3مليــون دينار ،ما يعادل زيادة نســبتها  ،% 8.3مقارنة مع 57.5

العام الماضي.

مليون دينار لنفس الفترة .2018

وتحقق ذلـــك رغـــم المخصصات

البنك .معـــدل التكلفة إلى الدخل

دينـــار ،فـــي حيـــن شـــهد إجمالـــي

تمثل أكثر من ضعف المخصصات

األفضل في القطاع المصرفي.

 % 8.6و % 6.2علـــى التوالـــي

البالغـــة  6.3مليـــون دينـــار ،التـــي

مقارنة مع الفترة نفسها .2018

وســـجل الدخـــل التشـــغيلي نموً ا

 ،% 34.4والـــذي مـــا يـــزال مـــن

 % 14.0ارتفاع الدخل الشامل

بنسبة  % 7.2على أساس سنوي؛

وشـــهد إجمالـــي الدخـــل الشـــامل

مـــع  88.5مليون دينـــار في نفس

الجـــاري ارتفاعً ـــا بنســـبة % 14؛

وســـجل الدخـــل الصافـــي مـــن

مقابـــل  55.8مليـــون دينار لنفس

ليبلـــغ  70.5مليـــون دينـــار مقابل

وارتفـــع إجمالي األصـــول المدرة

الفترة من العام الماضي.

بنســـبة  % 0.8علـــى التوالـــي؛

ليبلـــغ  94.9مليون دينـــار مقارنة

لفتـــرة التســـعة أشـــهر مـــن العـــام

وانخفض إجمالي الدخل الشامل
كذلك بنســـبة  % 53.9ليصل إلى

حقـــوق المســـاهمين نموً ا بنســـبة

 19.1مليـــون دينـــار ،مقابل 41.4
مليـــون دينار خالل الربـــع الثالث

ليصل إلـــى  505.2مليـــون دينار،

العـــام الماضي؛ بســـبب انخفاض

مقارنـــة مـــع  465.3مليـــون دينار

إعـــادة تقييم القيمة العادلة ألداة

كما هو بتاريخ  30سبتمبر 2018

ضمان الدين.

و 475.8مليـــون دينـــار كمـــا هـــو

بتاريخ  31ديسمبر .2018

فاروق المؤيد

جان كريستوف دوران

بنســـبة  % 2.8لتصـــل إلـــى 37

الســـيادية ضمـــن إطـــار التزامنـــا

الربـــع الثالـــث  .2018وانخفضت

الفترة من العام الماضي.

ونتطلـــع إلـــى تنفيـــذ خططنـــا

مليـــون دينـــار أي بنســـبة % 9.7

المؤيد :نجاح إستراتيجية

افتتـــاح فروعنا الرقمية الجديدة

للموجـــودات

مقارنة مع  2,848.1مليون دينار

صـــرح رئيس مجلـــس إدارة بنك

والتـــي تعـــد مـــن أهـــم إنجازاتنا،

من عـــدة قطاعـــات فـــي مختلف

و 3,020.7مليـــون دينـــار كما هو

بقولـــه “نحـــن فخـــورون للغايـــة

وشهدت اإليرادات األخرى خالل

وارتفـــع إجمالـــي األصول بنســـبة

 %على أساس سنوي لتصل إلى

على التوالي؛ ليصل إلى 3,170.5

أســـاس ســـنوي النجاح المســـتمر

مليـــون دينار خالل نفـــس الفترة

مليـــون دينار كما هـــو بتاريخ 30

أثبتـــت جدواهـــا حتـــى اللحظـــة،

المصروفـــات التشـــغيلية ارتفاعً ا

دينار كما هو بتاريخ  31ديســـمبر

والنشـــاط المتزايد ضمن القطاع

مليون دينار ،مقابل  31.0مليون

وبقـــي

القـــروض

تركيزنـــا هـــذا العـــام حـــول تعزيز

البنك في االســـتثمار برأس المال

مليـــون دينـــار ،وحافظ متوســـط

الرئيســـة ،والمشـــاريع الوطنيـــة

بعـــد خفض أســـعار الفائدة خالل
ً
انخفاضا
هـــذا الربع ،حقق البنـــك

لدعـــم اســـتراتيجية التحول لدى

الثابـــت عنـــد  2,074.9مليـــون

اإلســـتراتيجية مثـــل :التمويـــل

فـــي صافـــي الربـــح نســـبته 12.1

المهيكل لشـــركة ألبا ،والســـندات

 %ليصل إلى  16.0مليون دينار،
مقابـــل  18.2مليـــون دينـــار فـــي

الفترة من العام الماضي.

ليصـــل إلـــى  63.6مليـــون دينـــار،

الفوائـــد ارتفاعً ـــا نســـبته % 9.8

الفترة من العام الماضي.

 64.2مليـــون دينـــار فـــي نفـــس

للدخـــل بنســـبة  % 5.2وانخفض

وتعـــزا هـــذه التحســـينات إلـــى

ليصل إلى  2,996.6مليون دينار،

والمطلوبات وكســـب عمالء جدد

كما هو بتاريخ  30سبتمبر 2018

أنشطة البنك.

بتاريخ  31ديسمبر .2018

اإلدارة

المتزنـــة

وارتفعـــت ربحية الســـهم الواحد
فلســـا لنفـــس
فلســـا ،مقابـــل 36
ً
ً

التحول
البحريـــن الوطني فـــاروق المؤيد
بأداء البنك لفترة التســـعة أشـــهر
المنتهيـــة في  30ســـبتمبر ،2019

التسعة أشـــهر ارتفاعً ا بنسبة 0.4

 % 5.4وانخفـــض بنســـبة % 0.8

إذ يعكـــس نمونـــا المضطـــرد على

 24.4مليـــون دينـــار ،مقابل 24.3

مليون دينار ،مقارنة مع 3,006.7

إلســـتراتيجية التحـــول ،التـــي

مـــن العام الماضي ،بينما شـــهدت

ســـبتمبر  2018و 3,195.5مليون

حيـــث شـــهدنا نمـــوً ا في النســـب

بلغـــت نســـبتها  % 5.2إلـــى 32.6

.2018

المصرفـــي التجـــاري .وتمحـــور

دينـــار ،بما ينســـجم مع اســـتمرار

ً
ثابتـــا عنـــد 1,157.4
والســـلفيات

البشـــري والتكنولوجيا المتطورة

ودائـــع العمـــاء علـــى مســـتواه

متوســـط

مشـــاركتنا في عدد من الصفقات

بدعـــم نمـــو اقتصـــاد المملكـــة.

األربـــاح التشـــغيلية إلـــى 17.6

المتعلقـــة بالرقمنـــة ،عـــن طريـــق

مقابـــل  19.5مليـــون دينار خالل

فـــي مجمعي الســـيف واألتريوم،

شـــهد الدخـــل التشـــغيلي خـــال
ً
انخفاضـــا
الربـــع الثالـــث 2019
ً
طفيفا بنســـبة  % 3.0ليبلغ 28.7

إذ نســـعى مـــن خاللهـــا لتلبيـــة

احتياجـــات

وتعزيـــز

عمالئنـــا

نفس الفتـــرة العـــام الماضي .كما

مليون دينـــار مقابل  29.6مليون

تجربتهـــم معنـــا ،وهـــي أحـــد أهم

دينار لنفس الفترة العام الماضي.

بتوجيـــه

الفوائـــد فـــي الربع الثالـــث 2019
ً
انخفاضـــا بنســـبة  % 2.6ليصـــل

أولوياتنا”.
وأضـــاف

“سنســـتمر

مســـاعينا نحـــو تحقيـــق نتائـــج

قوية ومنح قيمة أكبر لمساهمينا
وزبائننا والمجتمع ككل”.

 % 12.1انخفاض الربح بالربع
الثالث

“إيجل هيلز ديار” و “البحرين للسينما” توقعان شراكة

لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــروض الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة بـــمـــراســـي جــالــيــريــا

المنامة  -إيجل هيلز ديار

وســـجل الدخـــل الصافـــي مـــن

إلـــى  22.5مليـــون دينـــار ،مقابـــل

 23.1مليـــون دينـــار للفتـــرة ذاتها
العـــام الماضـــي ،والذي يعـــزا إلى
حـــد كبيـــر إلـــى انخفاض أســـعار

السوق.

وسجلت اإليرادات األخرى بالربع
ً
انخفاضـــا بنســـبة
الثالـــث 2019
 % 4.6لتبلـــغ  6.2مليـــون دينـــار،
مقابـــل  6.5مليـــون دينـــار فـــي

الربـــع الثالث العام الماضي ،بينما

وانخفضت ربحية السهم الواحد
بنســـبة  % 8.3لتصـــل إلـــى 11
فلسا خالل الربع
فلسا ،مقابل 12
ً
ً

الثالث العام الماضي.
مـــن

جانبـــه،

قـــال

الرئيـــس

التنفيذي للبنك جان كريســـتوف
دوران “علـــى الرغـــم مـــن البيئـــة
االقتصاديـــة الصعبـــة ،والتراجـــع
الطفيف الذي تم تســـجيله ضمن
بعض النواحي في بياناتنا المالية
للربـــع الثالـــث ،إال أن إيراداتنا قد
شهدت زيادة بنسبة  % 7.2على
مدى تسعة أشـــهر مقارنة بالفترة
نفســـها من العـــام  .2018وبفضل
إدارة

التكاليـــف

المنضبطـــة،

تمكنا مـــن المحافظة على نســـبة
الكلفـــة إلى الدخل مـــن ،% 34.4
ومـــا تعـــد األفضـــل فـــي القطاع.
وإننـــا سنســـتمر بتوحيـــد جهودنا
قدما نحو تحول أعمالنا
ً
والمضي
عبـــر قطاعـــات متعـــددة ،بغيـــة
تحقيق نتائـــج إيجابية في الربع
الرابـــع وعلـــى مدى العـــام ،2020
مع سعينا لزيادة قيمتنا مع جميع
أصحاب المصلحة المعنيين بنا”.

“سوليدرتي” تناقش تحديات سوق المال
المنامة  -سوليدرتي

نظمــت “ســوليدرتي” البحريــن ،ورشــة عمــل بعنــوان “عالــم االبتــكار”

بالتعــاون مــع إنجــاز البحرين .وأقيمت الورشــة بتاريــخ  16أكتوبر 2019

فــي جامعــة البحرين؛ بهدف تمكين وإعداد جيل المســتقبل من الشــباب

عينت إيجل هيلز ديار ،الشــركة الرائدة المطورة لمشــروع مراســي

لمواجهة تحديات سوق المال واالقتصاد.

البحرين ،شــركة البحرين للســينما (ســينيكو) مزودا رســميا للســينما

وحضـــر الورشـــة ما يقـــارب  90طالبا من جامعـــة البحرين ،إذ قـــام موظفو

في مجمع مراسي جاليريا.

“ســـوليدرتي” البحريـــن بـــإدارة الورشـــة وتوجيـــه الطـــاب فـــي مواضيـــع

ومـــن المزمع أن تكتمـــل اإلضافة

تلبـــي متطلبات الحيـــاة العصرية

مختلفـــة ،كمـــا ســـلطت الورشـــة الضوء علـــى المهـــارات القياديـــة ومهارات

مراســـي جاليريا بحلـــول النصف

المبتكـــرة .ويقـــف هذا المشـــروع
شاه ً
دا على التزامنا بتوفير أعلى

وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـوليدرتي البحرين ،جواد محمد “يسعدنا

األخيـــرة للمرافـــق الترفيهية في
األول  ،2021حيـــث ســـتضم دور
عرض تبلغ مســـاحتها  3751مترا
مربعـــا وتضـــم شاشـــات متعـــددة

يبلغ مجموعها  13شاشة عرض.

بمـــا يتماشـــى مـــع أنمـــاط الحياة

موظفـــي ســـوليدرتي البحرين على المشـــاركة في البرامـــج التي تعزز روح

مـــن جانبه ،قال العضـــو المنتدب

إلنجـــاز البحريـــن وجامعـــة البحريـــن علـــى هـــذا التعـــاون المثمـــر” .وقالـــت

الشـــاعر “يســـعدنا أن نوقـــع هـــذه

سعينا للتواصل مع الشباب وإدماج مهارات الريادة واالبتكار معً ا من خالل

مجمع مراسي جاليريا”.

كمـــا أن مـــن المتوقـــع أن يصبـــح

لمشـــروع مراســـي البحريـــن ،إذ

االتفاقيـــة مـــع شـــركة البحريـــن

تبلـــغ مســـاحته اإلجماليـــة 200
ألـــف متـــر مربـــع ويحتضـــن 560

وحـــدة تجاريـــة موزعـــة علـــى 3

مستويات.

للســـينما ،وهـــي أشـــهر مـــزود

ترفيهي في البحرين ،إذ ســـتوفر
لـــزوار مراســـي جاليريـــا أعلـــى

مســـتوى من العـــروض الترفيهية

وقالت الرئيس التنفيذي لشـــركة

وتوفيـــر مجموعة مـــن الخيارات

مع شركة البحرين للسينما ضمن

وضـــع معاييـــر جديـــدة للتســـوق

“إيجل هيلز” لو بنغ “يأتي تعاوننا
إطـــار اســـتراتيجيتنا الراميـــة
إلـــى تطويـــر مـــدن ومجتمعـــات

العمـــل مع إنجـــاز البحرين الحتضـــان المواهب البحرينية الشـــابة ،وتحفيز

مستويات الجودة لكل ما يقدمه

لشـــركة “إيجـــل هيلز” ديـــار ماهر

مراسي جاليريا المتنفس الرئيس

اإللقاء ،واستكشاف سبل االنخراط في األعمال التجارية الخاصة.

المتنوعـــة للمقيميـــن ،عالوة على
والترفيه والمتعة”.

وقال المدير العام لشـــركة “إيجل

العمـــل الجماعـــي والتعـــاون بينهم” .وأضـــاف “ نعرب عن شـــكرنا وتقديرنا
المديـــرة التنفيذيـــة لمؤسســـة إنجـــاز البحرين هنـــاء الســـرواني “كجزء من

عقب توقيع االتفاقية

هيلـــز ديـــار” إنـــج جيـــم هـــوي

قدمـــا لتوفيـــر مجموعـــة
ً
“نتطلـــع

واســـعة مـــن العـــروض الترفيهية

والممتعـــة للقاطنين ،إذ نعتزم أن
يكون لمثل هذه الشـــراكات تأثير
إيجابي على المجتمعات المحلية
مع دعم النمو االقتصادي المحلي

للمناطق المحيطة”.

من جهته ،قال الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب لشركة البحرين

للسينما أحمد البستكي “يسرنا أن
نوســـع محفظة عروضنا لتشـــمل

مجمع مراســـي جاليريا ،الذي من
المقـــرر أن يُ صبـــح بمثابـــة وجهة

تسوق ســـياحية وترفيهية رائدة
في المملكة”.

مناهج التعلم التفاعلية ،يسعدنا أن نوحد الجهود مع سوليدريتي البحرين
إلنجـــاح هذه الورشـــة والتعاون بشـــكل مشـــترك؛ مـــن أجل تزويد الشـــباب

بالمهارات المطلوبة من قبل سوق العمل”.

أنقــرة تفتــح البــاب لألســد

رئيس تونس يؤدي
اليمين الدستورية

تونس  -أ ف ب

تجــدد االشــتباكات بحلــب ومقتــل عناصــر مواليــة لتركيــا

أدى قــيــس ســعـ ّـيــد اليمين الــدســتــوريــة

ليتولى مهامه كرئيس لتونس أمس في
مقر البرلمان بالعاصمة.

وأصــبــح قــيــس ســعـ ّـيــد ،أســتــاذ الــقــانــون

عواصم  -وكاالت

المغمور حتى وقت قصير مضى والذي

أعــلــنــت وزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ــي ــة أن

حظي بتأييد كبير بين الشباب ،رئيسا

الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة عبرت

لتونس بفوزه ب % 72.71من األصوات

نــهــر الـ ــفـ ــرات ،ووص ــل ــت مــديــنــة عين

خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر.

وحضر جلسة اداء اليمين سياسيون

الــعــرب الــحــدوديــة شــمــال ســوريــا ،في

عربية وأجنبية.

التوصل إليه الثالثاء حــول انسحاب

تونسيون ورؤس ــاء بعثات دبلومسية

إطار االتفاق الروسي التركي الذي تم
القوات الكردية من الشمال السوري.
وقالت وزارة الدفاع إن “رتــاً للشرطة
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العسكرية الــروســيــة عــبــر الــفــرات في

international@albiladpress.com

اتجاه الــحــدود السورية-التركية ظهر
أمس.

وأضـ ــافـ ــت أن ال ــش ــرط ــة الــعــســكــريــة

“ستساعد في انسحاب وحدات حماية

الشعب (الكردية) وإزالــة سالحها على
عــمــق  30كــلــم” فــي الــقــســم األكــبــر من

شمال شرقي سوريا على الــحــدود مع

جنود سوريون ينتشرون على مقربة من الحدود مع تركيا أمس (أ ف ب)

تركيا.

وذكــرت وكالة إنترفاكس لألنباء ،نقال
عن وزارة الدفاع الروسية ،أن حكومة
النظام السوري ستقيم  15مركزا على

الحدود مع تركيا ،مشيرة إلى موافقة
تركيا.

وأض ــاف ــت الــوكــالــة أن إقــامــة الــمــراكــز

الحدودية واردة في اتفاق توصلت إليه

ألبانيا تحبط عملية إرهابية إيرانية

روسيا وتركيا الثالثاء ،ويقضي بانتشار
النظام السوري والقوات الروسية في
شــمــال شــرقــي ســوريــا إلخ ــاء منطقة

تيرانا  -أ ف ب

أعــلــنــت وك ــال ــة األن ــب ــاء الــفــرنــســيــة،

القدس” شغل “خلية إرهابية نشطة”

عملية إرهــابــيــة تــم التخطيط لها

خلق في ألبانيا ،ولم يقل ما تضمنه

أمـ ــس ،أن ألــبــانــيــا أعــلــنــت إحــبــاط

وإعدادها في إيران.

قولها ،إنها اكتشفت شبكة إيرانية

هجوم آخر خطط له عمالء للحكومة

لــهــجــمــات ف ــي ألــبــانــيــا ض ــد أعــضــاء

تابعين لمنظمة “مجاهدي خلق”.

تشاويش أوغلو قال في رد على سؤال
ح ــول الــســيــطــرة عــلــى الــمــنــاطــق الــتــي

ستنسحب منها القوات الكردية“ :تركيا

كذلك أضــاف فيليو أنــه تم إحباط

في ألبانيا في مارس.

الــثــوري اإليــرانــي ما يعرف بـ”فيلق

قانونية تهدد أمن ألبانيا.

ستكون روسيا هناك ،وحــرس الحدود

المنطقة الحدودية.

بتجدد االشتباكات العنيفة على محور

التابع للنظام السوري ،وستشكل إدارات

إلــى ذلــك ،قتل  4عناصر مــن الفصائل

“الــدغــلــبــاش” بــريــف مدينة الــبــاب ،في

محلية بمشاركة كافة أطياف الشعب،

الموالية لتركيا ،وأصــيــب اثــنــان خالل

ريف حلب الشمالي بين القوات الكردية

ولــيــس لــديــنــا م ــخ ــاوف أو تـ ــردد بــهــذا
ً
مؤكدا أن المهم اختفاء عناصر
الصدد”،

عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية

من جهة ،والفصائل الموالية لتركيا من

“قسد” على جبهة كفر كلبين في ريف

جهة أخــرى .يذكر أن تلك االشتباكات

ق ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة وحماية

حلب الشمالي.

أت ــت بعيد مــبــاحــثــات طــويــلــة شهدتها

الشعب.

وذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان،

مدينة سوتشي الروسية الثالثاء بين

كما أوضــح أوغــلــو أنــه ال يوجد موعد

أن اشــتــبــاكــات بــاألســلــحــة المتوسطة

الــرئــيــس ال ــروس ــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن،

نهائي للدوريات العسكرية المشتركة

والثقيلة تدور بين القوات الكردية من

ونظيره التركي رجب طيب أردوغــان.

مع روسيا في شمال سوريا.

جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة

ووقع الطرفان أمس على اتفاق من 10

فــي حــيــن قــالــت مــصــادر أمــنــيــة تركية

أخ ــرى ،على مــحــور كفرخاشر جنوب

بــنــود وصــفــه بوتين بالمصيري ،ونص

إن أنــقــرة تعيد تقييم خطتها إلقامة
ً
موقعا للمراقبة فــي شمال شرقي
12

مدينة إعــزاز في ريــف حلب الشمالي،

عــلــى تسيير دوري ـ ــات مــشــتــركــة على

مــن دون ورود معلومات عــن خسائر

الحدود السورية ــ التركية.

» »أعلنت المبعوثة األميركية لدى حلف شمال األطلسي كاي بيلي هتشيسون ،أمس ،أن واشنطن ترحب باقتراح برلين إقامة منطقة أمنية في شمال
سوريا ،مشددة على أنه يجب على الحلفاء األوروبيين تحمل المسؤولية ،مستبعدة أي مشاركة أميركية مباشرة .وكانت المبعوثة تتحدث قبل اجتماع
يعقده وزراء دفاع دول الحلف ،اليوم ،ودعت إلى تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب خالل الهجوم التركي شمال سوريا .كما دعت الدول األوروبية إلى
استعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا .وكان وزير الدفاع األميركي مارك إسبر قد اعتبر أن المزاعم بارتكاب قوات موالية
لتركيا في سوريا جرائم حرب قد تكون صحيحة ويجب محاسبة أنقرة.

يذكر أنه وفي العام الماضي ،طردت

وقــال رئيس الشرطة أردي فيليو

فــي المنطقة الــمــوجــودة فــيــهــا ،واآلن

يدعو النسحاب المقاتلين األك ــراد من

وك ــان المرصد أف ــاد ،فــي وقــت سابق،

أميركا تدعو للتحقيق بجرائم حرب محتملة شمال سوريا

اإليرانية ويستهدف مجاهدي خلق

ألــبــانــيــا الــســفــيــر اإليـ ــرانـ ــي بسبب

إن ال ــج ــن ــاح الـــخـــارجـــي لــلــحــرس

وك ــان وزي ــر الخارجية التركي مولود

المخطط ،أو ما إذا كانت الشرطة

فـ ــي ال ــت ــف ــاص ــي ــل ،نــقــلــت ال ــوك ــال ــة

شبه عسكرية تــقــول إنــهــا خططت

حماية الشعب الكردية وأسلحتهم.

تستهدف أعضاء جماعة مجاهدي

قد نفذت أي اعتقاالت.

الــفــرنــســيــة ع ــن الــشــرطــة األلــبــانــيــة

الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات

ســتــقــوم بــذلــك مــع الــســكــان المحليين

ســوريــا ،وذل ــك بعد اتــفــاق مــع موسكو

بشرية.

ات ــه ــام ــات بــمــمــارســة أنــشــطــة غير

توافد أعداد جديدة من المتظاهرين إلى وسط بيروت

الـــحـــريـــري يــتــمــســك بــفــتــح الــــطــــرق وبــــــري يـــلـــوح بـــفـــزاعـــة الـــفـــراغ

بيروت  -وكاالت

في الوقت الذي أكد فيه الجيش اللبناني

للحراك الشعبي تحقيقها تحت الضغط،

التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر
السلمي بــعــيـ ً
ـدا عــن إغ ــاق الــطــرق ،شدد

بثورة”.

ع ــل ــى ضــــــــرورة الـ ــحـ ــفـ ــاظ ع ــل ــى األمــــن

م ــن الــمــتــظــاهــريــن إلـ ــى وسـ ــط ب ــي ــروت،

وألن الــنــصــيــحــة كــانــت بــجــمــل أصبحت

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

يأتي هذا في وقت توافدت أعداد جديدة

واالســتــقــرار والــحــرص على فتح الطرق

وغيره من المناطق اللبنانية ،السيما في

وتأمين انتقال المواطنين بين المناطق

طرابلس.

كافة.

وشــهــدت بــعــض الــمــنــاطــق ت ــوت ــرات بين

وأوضــح المكتب اإلعــامــي للحريري أن
رئيس الحكومة تابع التطوّ رات األمنية

فــي الــبــاد ،وأج ــرى سلسلة اتــصــاالت مع
ّ
واطــلــع
الــقــيــادات األمــنــيــة والــعــســكــريــة
منها على األوض ــاع األمنية في مختلف

المناطق.

بــدوره ،أكد زعيم تيار المردة ،السياسي

اللبناني سليمان فرنجية على تويتر أن

التظاهر السلمي حق كما حرية التعبير ،إال
أنه رفض إقفال الطرقات وعرقلة أشغال

محتجون في منطقة جل الديب ،المتن الشمالي ،لبنان أمس (أ ف ب)

محتجين وعناصر من الجيش عمدوا إلى

فتح الطرقات عنوة ،فيما اعترض بعض

الناس ،بحسب تعبيره .وقال :نؤكد على

وأضــــاف ب ــري لكتلته الــبــرلــمــانــيــة خــال

االل ــت ــزام بــتــوجــيــهــات الــجــيــش اللبناني

اجــتــمــاعــهــا الـ ـ ــدوري ،األربـــعـــاء“ ،الــبــلــد ال
يــحــتــمــل أن يــبــقــى مــعــلــقـ ًـا ونــخــشــى من

في منطقة الزوق (قضاء كسروان) وجل

* فزاعة الفراغ

الفراغ”.

الــديــب (قــضــاء المتن) .ومنذ  17أكتوبر

في المقابل حذر رئيس البرلمان نبيه بري

كــمــا اعــتــبــر أن مــطــالــب الــحــراك الشعبي

يتوافد آالف اللبنانيين إلى الشوارع في

من دخول البالد في دوامة الفراغ .وقال،

كانت ضمن البنود الـ 22التي وافق عليها

مختلف المدن للمطالبة بإسقاط الحكومة،

بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم،
ً
معلقا”.
“إن لبنان ال يتحمل أن يبقى

اجــتــمــاع بــعــبــدا .وقـ ــال“ :كــررنــا صرختنا

ورحيل تلك الطبقة السياسية الحاكمة،

منذ عشرات السنين لمعالجتها ونسجل

الــتــي يــتــهــمــونــهــا بــالــفــســاد ،ويــحــمــلــونــهــا

مسؤولية تردي األوضاع المعيشية.

وتحديد نقاط التظاهر.

المحتجين وافــتــرشــوا الطرقات السيما

شرطة قطر تتدرب
عند األتراك على
“مكافحة الشغب”

دبي  -العربية.نت

ذكــرت قناة تي آر تي التركية أن  15من أفراد

الــشــرطــة القطرية يتلقون تــدريــبــات لمكافحة

الشغب على يــد عسكر أت ــراك ،وذلــك فــي إطــار

االستعدادات لكأس العالم .2022

وأشارت القناة إلى أنه تم تدريب أفراد الشرطة،
بناء على طلب من قيادة قوات األمن الداخلي

القطرية.

وبــنــاء على طلب قــيــادة قــوات األمــن الداخلي

القطرية وبالتنسيق مــع تيكا (وكــالــة التعاون

والتنسيق التركية) ،حصلت المجموعة المكونة
مــن  15جــنــديـ ًـا ،الــقــادمــة إلــى تركيا ،على دورة

في مكافحة الشغب .كما تم تقديم الــدورة في

مدرسة فوتشا لقوات الكوماندوز ومركز قيادة

التدريب في إزمــيــر .يذكر أن ال ــدورة استمرت
 4أسابيع ،وشملت تدريبات مختلفة في مجال

السيطرة ،ومواجهة حاالت العنف.

عبدالمهدي :لم نسمح ببقاء قوات أميركا

األمم المتحدة :العراق انتهك حقوق اإلنسان

جيفري :فرار أكثر من “ 100داعشي”

دبي  -العربية.نت

عواصم  -وكاالت

واشنطن  -وكاالت

عبدالمهدي ،أمــس ،أن بــاده لم تمنح
ً
تصريحا للقوات األميركية المنسحبة

الشمري قد أعلن أن القوات األميركية

قــالــت بــعــثــة األمـ ــم الــمــتــحــدة

أعــلــن مــســؤول أمــيــركــي بـ ــارز ،أمــس،

قدر ما نستطيع .وال يزال لدينا عناصر

ستغادر خالل  4أسابيع.

أمــس األربــعــاء ،إن السلطات

تنظيم “داعش” فروا في سوريا عقب

الــديــمــوقــراطــيــة وإح ـ ــدى أولــويــاتــهــم

وأضـ ـ ـ ــاف“ :ن ــت ــخ ــذ إج ـ ـ ـ ــراءات ضــمــن

لوكالة “أسوشيتد برس” عقب اجتماعه

المنسحبة إلى العراق”.

التي تغادر سوريا ،ستصل إلى العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية ،عادل

من سوريا بالبقاء في العراق.

القانون الدولي بشأن القوات األميركية

الــمــنــســحــبــة م ــن س ــوري ــا إلـ ــى الــعــراق
وأدل ـ ــى الــشــمــري بــهــذه الــتــصــريــحــات

الــعــراقــيــة ارتــكــبــت”انــتــهــاكــات

مع إسبر .وأضــاف :القوات األميركية

تــأتــي تصريحات عبدالمهدي ،بعدما

ثم ستتوجه إمــا إلــى الكويت أو قطر

الــعــراقــيــة فــي بــيــان ،الــثــاثــاء ،أنــه “ال

الدفاع األميركي ،مارك إسبر ،وصل في

أك ـ ــدت ق ــي ــادة الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة
ت ــوج ــد أي مــوافــقــة عــلــى ب ــق ــاء هــذه

القوات (األميركية) داخل العراق”.

وأوضــحــت حينها أن “جميع الــقــوات
األمـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة الـ ــتـ ــي انــســحــبــت
م ــن سـ ــوريـ ــا ،حــصــلــت على
الــمــوافــقــة لــدخــولــهــا إقليم

كردستان”.

وكــــــــــان وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع

الــعــراقــي نجاح

لــمــســاعــدة الــعــراق (يــونــامــي)،

أو الواليات المتحدة .بدوره ،كان وزير

وت ــج ــاوزات خــطــيــرة لحقوق

اإلنسان” في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة هذا الشهر راح ضحيتها
أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ،ونفذت عمليات اعتقال

لجنة الــشــؤون الخارجية في مجلس

الــنــواب“ :نستطيع أن نقول إن العدد

التركية الــســوريــة .وق ــال تــرامــب في

 149قتيال مدنيا .وأضافت البعثة في تقرير أن هناك أدلة على أن قوات األمن
جماعية ،موضحة أن تقارير أفــادت بــأن قــوات األمــن حرمت المحتجين من

الرعاية الطبية .وقالت البعثة في ختام تقريرها “تشير النتائج المؤقتة التي
توصلت إليها يونامي إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق اإلنسان ُ
ارتكبت

لمناقشة التطورات اإلقليمية بعد

المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق” .وشهد العراق في

إلى إقليم كردستان الشمالي
إث ـ ــر ان ــس ــح ــاب ــه ــا مـ ــن شــمــال

شرقي سوريا ،بحسب مصدر
دبلوماسي.

التركي في شمال البالد.

األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ،أم ــس ،أن

وقــال جيمس جيفري ،مبعوث وزارة

خالل االحتجاجات األخيرة” .وأضافت “يشير عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق

وص ــول ق ــوات بـ ــاده ،اإلثــنــيــن،

الــفــوضــى الــتــي تــســبــب بــهــا الــهــجــوم

هــؤالء المحتجزين” .وأعــلــن الرئيس
الــواليــات المتحدة سترفع العقوبات
ال ــت ــي فــرضــهــا عــلــى ت ــرك ــي ــا ،مــشــيـ ً
ـدا

وقــت سابق ،األربــعــاء ،إلــى بغداد في
ً
مسبقا .والتقى
زيــارة لم يكشف عنها

إســبــر فــي بــغــداد مسؤولين عراقيين

أن أكثر من  100محتجز من عناصر

فــي ســوريــا يعملون مــع قــوات سوريا

اإلصــابــات بين المتظاهرين إلــى أن قــوات األمــن العراقية استخدمت القوة
أول أكتوبر الجاري احتجاجات بسبب ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات

العامة والفساد ،لكن السلطات ردت بحملة أمنية عنيفة .وذكرت لجنة حكومية
عراقية للتحقيق في موجة االعتقاالت خالل االحتجاجات ،في تقرير اطلعت
عليه رويترز ،أن  149مدنيا قتلوا بسبب لجوء قوات األمن إلى العنف المفرط

وإطالق الذخيرة الحية لقمعاالحتجاجات.

الخارجية األميركية في سوريا ،أمام

اآلن يزيد على  .100ال نعرف أين هم”.

كما لفت إلــى أن المقاتلين األكــراد ما
زالـ ــوا يــحــرســون مــحــتــجــزي التنظيم
الــمــتــطــرف ،م ــؤك ـ ً
ـدا“ :ال تـ ــزال جميع
الــســجــون تــقــريــبـ ًـا الــتــي كــانــت

تـ ــحـ ــرسـ ــهـ ــا قـــــــــوات سـ ــوريـ ــا

الــديــمــوقــراطــيــة مــؤمــنــة .وال

ي ـ ــزال عــنــاصــر تــلــك ال ــق ــوات

موجودين هناك”.

وأضــاف“ :نحن نراقب الوضع

بنجاح وقف إطالق النار على الحدود
كــلــمــة مــتــلــفــزة“ :ف ــي وق ــت ســابــق من

صباح أمس ،أبلغت الحكومة التركية

إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية
وهجومها في سوريا ما يجعل
وق ـ ـ ــف إط ـ ـ ـ ــاق الـ ــنـ ــار
ً
دائــــمــــا ...لــــذا ،أم ــرت
وزيـ ــر الــخــزانــة برفع

جميع العقوبات التي

فــرضــت (عــلــى أنــقــرة)

في  14أكتوبر”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قرار مفاجئ ...تركيب عدادات برسوم لمواقف شارع جدعلي!
يخيل إلي أن قرار تركيب عدادات برســـوم لجميع مواقف شارع
“جدعلي” المفاجئ بحاجة إلى عالج وإعادة نظر وتقييم الشارع
بـــدل هذا األســـلوب في الضغط علـــى المواطن الغـــارق أصال في

المعانـــاة ،فمن غيـــر المعقول أن تقوم الجهـــات المختصة منفردة
وبدون مناقشـــات ودراســـات بتركيب عدادات برســـوم للمواقف
بســـرعة الضوء في شـــارع مليء بالمحالت الصغيـــرة التي تقدم

الخدمـــات اليوميـــة للمواطنين مثل المطاعم والبرادات ،فشـــارع
جدعلـــي ليـــس ســـوق المنامـــة ،ألن أغلـــب المواطنيـــن يركنـــون

ســـياراتهم أمـــام المحالت لدقائـــق معدودة للشـــراء من مطعم أو
بـــرادة ومـــن العبـــث أن يدفعـــوا  100فلس نظيـــر انتظارهم ثالث

أو أربـــع دقائق أمـــام المحل ،فعملية توقف الســـيارات على طول

الشارع ليست طويلة كما يحدث في سوق المنامة.

قدرها خمســـة دنانير وهذه اإلشكالية حقيقة تبين قصور الرؤية
فـــي التخطيط وعـــدم إدراك الجهات المعنية “المرور واألشـــغال”
التأثير الســـلبي علـــى المواطن بمثل هذا القرار المتســـرع ،وأيضا
علـــى المحـــات التجارية الصغيرة التي حتما ســـتتأثر بشـــكل أو
بآخر وربما تغلق نتيجة عزوف المواطنين وقلة الشراء.

للتواصل17111483 :

» »أحد المواطنين اقترح أن يتم استقطاع مبلغ رمزي من المحالت

التجارية الواقعة على شارع جدعلي بدل الضغط على المواطن بهذه

الصورة ،ونحن في الصحافة نريد أن نعرف دور المجالس البلدية

في هذه المشكلة المطروحة للنقاش والمعالجة باعتبارها تمثل
المواطنين وتعكس آراءهم ومطالبهم ومصالحهم في الشأن

البلدي ،والسؤال األهم قبل أن يضيق الواقع بنا كمواطنين ..هل
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تمت استشارة األعضاء البلديين في مشروع تركيب العدادات في

معنـــى هذا أن المواطن ســـيعلق جرس االنتحـــار على صدره كلما

الشارع أم تم اتخاذ القرار بشكل منفرد من قبل الجهات المختصة،

فلـــس ،عليـــه أن يدفع للعداد مئة فلس أخرى ،أو ســـيدفع مخالفة

الفالني.

قصد شـــارع جدعلي ،فحتـــى لو توقف واشـــترى قنينة ماء بمئة

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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وإن كان كذلك فما فائدة المجلس الذي تصرف عليه الدولة الشيء

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

القرية في فكر سمو األمير خليفة بن سلمان
خالل الجلســـة التي عقدها مجلس الوزراء قبل أسبوعين ّ
وجه صاحب
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء
الموقـــر إلى توفير وتلبية االحتياجات والمطالب الخدمية واإلســـكانية
والتعليمية والبلدية ألهالي قرية باربار والقرى المجاورة ،وكلف ســـموه
الوزراء المعنيين بزيارة تلك المناطق ورفع تقارير بشأنها .هذه المبادرة
غمـــرت أهـــل القرية بالفرح وهذا ليس أمرا مســـتغربا فالقرية البحرينية
حاضـــرة دومـــا في فكر ســـموه ،إنه الرجـــل ذو األيادي البيضـــاء التي ال
تتوقف عن العطاء ،ومواقف سموه ممتدة إلى كل محتاج.
إننـــا نتذكـــر اللفتـــة والتوجيه الكريم لســـمو رئيس الوزراء قبل ســـنتين
بمتابعة الملف اإلسكاني لقرية سار ،وعلى مدى السنوات الفائتة شهدت
القرية البحرينية عددا من المشاريع الخدمية المختلفة.
وضمـــن رؤية البحريـــن االقتصادية هناك مشـــروع يهدف إلـــى االرتقاء
بالقريـــة البحرينيـــة ويشـــير أحـــد بنـــوده إلـــى دعـــم األســـرة البحرينيـــة
أن المشروع رصدت له ميزانية تقدر بمليونين
محدودة الدخل ،ونتذكر ّ

ونصـــف تقريبـــا ،وكان يرمي فـــي مرحلته األولى إلى تنمية عشـــر قرى،

إننا بعد هذه السنوات ال نعلم إلى أي مدى وصل هذا المشروع الكبير.
ولعل في مقدمة القضايا المؤرقة ألهالي القرى أنها في موســـم األمطار
تتحول إلى بحيرات مهما كانت كمية األمطار ،ويجد أغلب قاطني تلك
القـــرى أنفســـهم محاصرين ،األمر الـــذي تنجم عنه إعاقـــة حركة المرور،
فإن الحلول التي تلجأ إليها وزارة البلديات
وأمام هذه المعضلة المزمنة
ّ
شفط المياه وتتكرر هذه المأساة كل عام ،والذي يتمناه سكان القرى هو

وضع حلول جذرية وهذا لن يتم إال بإعادة تخطيط للشوارع.
yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

» »وبودنا تذكير القائمين على اإلسكان بأن إحدى قرى المحافظة الشمالية
وهي سار موعودة بمشروع إسكاني منذ سنوات وال يزال األهالي على

قائمة االنتظار ،إنهم يتساءلون بمرارة لماذا يتم تأجيل المشروع عاما

أن المنطقة
بعد اآلخر دون إبداء األسباب المقنعة ،والذي يثير االستغراب ّ

تتوفر بها أراض شاسعة وهي كافية لتلبية أغلب طلباتهم.

اختطاف طفلة عراد
حكاية تعرض طالبة االبتدائي في عراد لمحاولة اختطاف على يد آسيوي،

حكايـــة تضعنـــا أمام مســـؤولية مجتمعية تتطلب من الجميـــع التكاتف لمنع
ً
تحركا
تكرارهـــا أو وقوعهـــا في األيـــام المقبلة ،وعلى رأس الجميـــع تتطلب
عاجالً من الجهات الحكومية المختصة.

طالبة بمحيط أســـوار مدرســـتها ،وبالقرب من منزلها الذي ال يبعد إال مقدار
مسافة منزلين من المدرسة ،وخالل فترة الذروة بعد انتهاء الدوام المدرسي
مباشـــرة ،تتعرض لمحاولة اختطاف أمام الجميع ،أمر بالغ الخطورة ،ومثير

للخـــوف والرعـــب مـــن تعرض أطفـــال آخرين لمحـــاوالت اختطـــاف ،في أي

حين ،وفي أي مكان.

المجرم الذي تمكن من الهرب بعد صراخ وضرب الطالبة له ،جريء للدرجة
التـــي مكنتـــه من اإلقدام على هذا الفعـــل ،وال يفعل ذلك إال من أمن العقاب،

وعلى الجهات المختصة أن تبدأ حملة تحذيرية ،وبكل اللغات األجنبية التي
يتحـــدث فيها المقيمون األجانب في المملكـــة ،تحذرهم فيها من عاقبة من
ً
متلبسا بالجرم
تســـول له نفسه التعرض باألذى ألي طفل ،سواء ُقبض عليه

المشهود كاالعتداء أو التحرش الجنسي ألحدهم ،أو حتى المحاولة بالقيام

بأي فعل يخدش الحياء ولو بكلمات االستدراج العاطفي التي تتعرضن لها
المراهقات خالل ارتياد المحال والبرادات أو أي مكان آخر.
علـــى أن تكـــون العقوبة مغلظة ال رحمة فيها ،وال تهاون ،وأن تلغى تأشـــيرة
دخولهـــم المملكـــة ،مع التأكد من عدم تحايلهم علـــى القانون ،وذلك باعتماد
أجهزة بصمة العين أو الوجه خالل دخولهم المطار.

فاتن حمزة

fatin.hamza@gmail.com

فحتـــى اليـــوم ال يمكـــن أن ننســـى الطفلة فاطمـــة التي اختطفـــت واختفت
منذ ســـنوات ،وال يعلم غير هللا مصيرها إن كانت حية ترزق أم ميتة تحت
التـــراب ،وال يمكـــن كذلـــك أن ننســـى تعرض طفلـــة لالعتداء الجنســـي على
يد آســـيوي بعـــد إغالق المحل عليها! والكثير مـــن القصص التي تتطلب من

بيروت تعانق بغداد

في أضعفها التبليغ عن أي شخص تصدر عنه تحركات أو سلوكيات مريبة،

قبـــل أيـــام خرج متظاهـــرون في لبنـــان ومازالـــوا يقفـــون متحدين ضد

الجميع دون اســـتثناء حمايـــة األطفال من أيدي الوحوش البشـــرية ،والتي
أو رصـــد الكاميـــرات هنا وهنـــاك ،فلم يعد الواحد يأمـــن على أطفال ال حول
لهم وال قوة.

األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشـــونها مع تزايد معدالت البطالة
والفقر وارتفاع غير مســـبوق في التضخم ،مؤكدين أنه ال مســـتقبل لهم

» »ياسمينة :دق ناقوس الخطر ،والبد من التحرك السريع.

فـــي لبنان ،وأنهم ال يريدون الهجرة للخارج ،ومن جهة أخرى عبروا عن
مخاوفهم من األزمات السياسية واألمنية المستمرة.
ذكرنـــا فـــي مقـــال ســـابق أن البطـــون الخاويـــة ال آذان لهـــا ،واستشـــهدنا
بقصة أهل الكهف وكيف أن أول عمل قاموا به حسب ظاهر القرآن بعد
Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

فنانات في التظاهرات
تـــورط البعـــض ربمـــا عـــن دون قصد فـــي محاولة جـــر التظاهرات الشـــعبية

والخـــارج كفرصـــة مجانيـــة لمزيـــد من االنتشـــار والتعبير عـــن النفس بثوب

المشـــاركين فيهـــا وإصرارهم علـــى التعبير عن رفضهم للسياســـات المتجهة

جديد وهو التعاطف مع أبناء الشعب في مطالبهم.
إال أن الصحيـــح ً
أيضـــا أن من بين هؤالء من هـــو مؤمن بانضمامه والتحاقه

التـــي تشـــهدها لبنـــان إلى منحى آخر بعيـــد عن ســـياقها المجتمعي وأوجاع

لزيـــادة هـــذه األوجاع والهمـــوم ،وذلك عندما انشـــغل نفر بالعنصر النســـائي
فـــي التظاهـــرات وخصوصا الفنانـــات اللبنانيات ،حيث اســـتغرق هؤالء في

إرســـال وتبادل الفيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي لصور لشابات
وفنانـــات ومطربـــات ليظهر هـــذا الحـــراك العميق في دوافعـــه والخطير في

دالالته وكأننا في حفلة ترفيهية أو رحلة مدرسية.

هنـــاك من يرفض مشـــاركة الفنانات حتى ال يتم التشـــويش على االنتفاضة

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية الحاصلـــة في لبنـــان ،والتركيز على
متابعـــة صـــور وحـــركات وتصريحات صادرة عن أشـــخاص ينتمـــون لطبقة

بصفـــوف المتظاهرين ومســـاندتهم حتى إن كان ينتمـــي لطبقة مغايرة ،ألن
هذا بالنهاية هو شـــعور إنســـاني يتفق عليه كل األســـوياء من البشـــر ،وربما
كانـــت بدايات بعضهم من المشـــقة والصعوبة التـــي تجعلهم أكثر تعبيرا عن

التجربة السابقة.
فقد يئســـت هذه الشـــعوب من اســـتئثار قلة من األحزاب بل المليشيات
بمقدراتهـــا حتـــى زاحمتهـــم فـــي قـــوت يومهم في أســـوأ صور الفســـاد،
فعندمـــا تصـــل األمور إلى البطون تتوحد الشـــعوب وتتســـامى على كل
خالفاتها ،وإال من كان يظن أن تجتمع كل الطوائف بكل مشـــاربها على
أمر واحد وهو التخلص من تلك النظم البائسة الجاثمة على صدورهم.
ليـــس مـــن مصلحة حزب هللا وحركة أمل والتيـــار الوطني الحر بزعامة
جبران باســـيل إسقاط الحكومة الحالية ،ألن الوضع الحالي هو األفضل
لهـــم ،بينما الضرر ســـينعكس علـــى الدولة وأطرافها ،حكومة تســـير في

األوضاع وسبل معالجتها.
» »كما أن تنوع انتماءات المتظاهرين يصب في صالح حراكهم ويدعم انتفاضهم

تســـتثن منطقة أو طائفة ،طالت هتافاتها وتصريحات المشـــاركين فيها

ويؤكد أن الحركة شعبية الطابع وليست خاصة بفئة دون أخرى أو حتى

موجهة لجهة معينة ،ومشاركة عناصر من النخبة في أي مجال سواء في

زخما للتظاهرات ،كما تجعلها محال لمزيد من
ً
الفن أو العلوم أو غيرها تعطي

غنية وال يعيشـــون معاناة عموم المتظاهرين ،وليســـوا ضمن المتن الرئيسي

صحيح أن بعض المشـــاهير ممن ينتســـبون ألوســـاط مختلفة كالفن وغيره

تتحكم في تشكيل االنطباع عنها وعما إذا كانت مشاركتها للتسلية والشهرة أم

يحرصون على الظهور في مثل هذه األحداث التي تجتذب اهتمام الداخل

وهـــا هي الشـــعوب من بغداد إلـــى بيروت تنتفض من جديد في مشـــهد
ً
معلنة أن األنظمة لم تســـتفد من
يعيد لألذهان ما ســـمي بالربيع العربي

اتجاه يخالف أهواء الشـــعب الذي قام بتحركاته غير المسبوقة التي لم

التعاطي والتفاعل من قبل وسائل اإلعالم في الخارج .إن الصورة التي تظهر

للحدث الذي يشهده لبنان حاليا.

يقظتهـــم هـــو البحث عـــن الطعام ،وهـــذا أمر فطري ال يخضـــع للقوانين،

بها والطريقة التي تتصرف بها الفنانة أثناء مشاركتها بالتظاهرات هي التي

مشاركة جادة وعن قناعة تامة.

الزعمـــاء كافة ،وكســـرت هيبة أحاطـــت بالقوى السياســـية التي وجدت
نفسها مضطرة لسماع الشارع.
» »نأمل أن تتحقق مطالبهم باستعادة األموال المنهوبة وعودة لبنان

الجميل الذي نعرفه ،وأن يستعيد أمنه واستقراره كما نتمنى أن تعود

وتستقر جميع الدول العربية.

أم الحصم بطل

توفير بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة

الطائرة

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

فيصــل بن راشــد يترأس اجتمــاع لجنة التنســيق والتنفيــذ والمتابعة

واصلت مدرسة أم الحصم هيمنتها

على بطولة الكرة الطائرة لمدارس
البنين االبــتــدائــيــة “هــيــئــة تعليمية
إنــاث” ،وحققت اللقب للعام الثالث

المجلس األعلى للشباب والرياضة

على التوالي بعد التغلب في المباراة

قــال ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد ال خليفــة عضــو المجلس األعلى للشــباب

النهائية على فريق عالي بشوطين

والرياضة ورئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة“ :إن مملكة البحرين قادرة

دون مقابل ( 15-7و ،)15-4وأقيمت

برعاية وحضور مدير إدارة التربية

على تحقيق جميع المنجزات بفضل الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد

الــريــاضــيــة والكشفية والــمــرشــدات

وســتكون عاصمــة الشــباب والرياضــة” ،مؤك ًدا فــي الوقت ذاته على المشــاريع

بـ ــوزارة التربية والتعليم الدكتور

سعيا لتحقيق بيئة تنافسية
التي قدمت من قبل القطاعين الشبابي والرياضي
ً

عصام عبدهللا.

عادلة ومفتوحة تساعد على تحقيق تلك الرؤية.
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جـــاء ذلـــك ،خـــال تـــرأس ســـموه

االجتمـــاع الثانـــي للجنـــة التنســـيق

والتنفيـــذ والمتابعـــة ،وبحضـــور أيمـــن

المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة،
والدكتـــور عبدالرحمـــن صادق عســـكر

األمين العام المســـاعد للمجلس األعلى

للشباب والرياضة.

انطالقة إيجابية للرفاع في “عربية السلة”
محمد الدرازي

والثالثيـــن التـــي تنظمهـــا المملكـــة
المغربيـــة باســـتضافة نـــادي جمعية
ســـا فـــي الفترة من مـــن  21إلى 31
ً
فريقا
أكتوبـــر الجاري ،بمشـــاركة 14
وتمكـــن الفريـــق الســـماوي مـــن

من لقاء الرفاع أمام الجزيرة المصري

جمعت الفريقين مســـاء أمس األول

يواجه شـــقيقه أهلي سداب العماني

وكانـــت قرعـــة البطولة قـــد أوقعت

دور المجموعات بمالقاة الريان.

جـــان فـــرق أهلـــي ســـداب العمانـــي،

كل مجموعـــة مـــن المباريات الثالث

وبيـــروت اللبنانـــي الـــذي تـــم وضعه

واحـــد ويتأهل متصدر ووصيف كل

وســـيلتقي الرفـــاع في لقـــاءه الثاني

لفريقيـــن (ثوالث) يتم اختيارهم عن

فـــي اللقـــاء الثالث ،علـــى أن يختتم

الســـماوي في المجموعة الثالثة إلى

وينـــص نظـــام البطولة علـــى خوض

الجزيـــرة المصـــري ،الريـــان القطـــري

مبارياتهـــا بنظـــام الـــدوري مـــن دور

على رأس المجموعة.
بفريـــق بيـــروت اللبنانـــي ،قبـــل أن

وإنشـــاء صندوق رياضي طموح ،دفع

جهة وتســـليط الضوء علـــى المنجزين

إنجـــاز المهـــام والبرامـــج المطلوبـــة

مبدأ الشـــفافية ومتابعة المشـــاريع من

وأوصى ســـموه رئيس اللجنة بسرعة

لرفعها إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة ممثـــل جاللة الملك لألعمال

مجموعة للدور ربع النهائي باإلضافة
طريق القرعة.

األولمبيـــة البحرينية بزيـــارة ميدانية

المـــوروث الشـــعبي التابعـــة للجنـــة

إلـــى متحف البحريـــن الوطني ،وذلك

الثانيـــة مـــن موســـم ناصـــر بـــن حمـــد

لالطمئنـــان على االســـتعدادات لليوم

لرياضـــات المـــوروث البحـــري والـــذي

الختامـــي لموســـم ناصـــر بـــن حمـــد

تنظمـــه رياضـــات الموروث الشـــعبي،

لرياضات الموروث البحري الذي يقام

حيـــث تمت مناقشـــة هـــذه الترتيبات

بعد غد (السبت) في الواجهة البحرية
بالقرب من المســـرح الوطنـــي برعاية
ســـامية مـــن لـــدن حضـــرة صاحـــب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا

ورعاه .ورافـــق القعود محمد جناحي
أمين ســـر رياضات الموروث الشـــعبي
وعـــدد مـــن األعضـــاء ،إضافـــة إلـــى

تواصل شركة غاز البحرين الوطنية

البطولـــة الســـابقة فـــي مبـــاراة تنافســـية

التنـــس ،التـــي ينظمها النـــادي خالل

وأكبر المرشـــحين بخطـــف اللقب بنتيجة

الفترة من  21إلى  26أكتوبر الجاري

الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل خليفة
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة غـــاز

البحريـــن الوطنية “بناغـــاز” لتفضله

هذه المسابقات.

العســـكري لكرة القدم القوي وحامل لقب

الدولية الحادية عشـــرة  ITFلناشئي

البحرين للتنس عن شـــكره للدكتور

عـــن وزارة شـــؤون اإلعـــام وهيئـــة

والتـــي تليق باالســـم الغالـــي لصاحب

لقـــوة دفـــاع البحريـــن إلـــى الـــدور نصـــف

“بناغـــاز” رعايتهـــا لبطولـــة البحريـــن

المقلـــة رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي

لرياضات المـــوروث البحري وممثلين

ســـبيل إظهاره فـــي الصـــورة األفضل

أقصــى حامــل اللقــب بهــدف الالعــب محمــد دعيــج

النهائـــي بعـــد أن فاز علـــى منتخب عمان

الدولي واالتحاد البحريني للتنس.

اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد

البرنامـــج النهائـــي للحفـــل وذلـــك في

المنتخب العسكري يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم

في إطار دعمها ومساندتها ألنشطة
نـــادي البحريـــن للتنـــس الدوليـــة

التنظيميـــة والعمل علـــى االنتهاء من

جانب من الزيارة

تأهـــل المنتخـــب العســـكري لكـــرة القـــدم

وفـــي هـــذا الصـــدد ،أعـــرب خميس

ينفذهـــا القطاعان الشـــبابي والرياضي

جميع األصعدة.

األخيـــرة لحفـــل ختـــام النســـخة

اللجنة اإلعالمية

الشـــباب والرياضة وإشراف االتحاد

بكافـــة تفاصيـــل المشـــروعات التـــي

تهـــدف لتعزيـــز مكانـــة البحريـــن علـــى

ووقـــف القعـــود علـــى الترتيبـــات

مديرية اإلعالم

الـــوزراء وبمســـاندة وزارة شـــؤون

الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد وعنايتـــه

التـــي وضعـــت نصـــب أعينهـــم والتـــي

قـــام خليفـــة القعـــود رئيـــس رياضات

نــادي التنس يشــهد اليــوم انطــاق ربع نهائــي الفردي

آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس

والرياضـــة أيمـــن المؤيد بحرص ســـمو

والمتواصل لتحقيق األهداف السامية

البحرين للثقافة واآلثار.

“بناغاز” تواصل رعايتها لدولية البحرين ITF

برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك

من جانبه ،أشـــاد وزير شؤون الشباب

العاملين بالقطاعيـــن على العمل الجاد

المجلس األعلى للشباب والرياضة.

دفعـــة معنويـــة أخـــرى تجبـــر جميـــع

رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

تدشـــين بدايـــة قويـــة بعـــد أن أطاح

(الثالثاء).

للجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ والمتابعـــة،

الخيريـــة وشـــئون الشـــباب ،رئيـــس

ومتابعتـــه لتلك المشـــاريع معتبرًا ذلك

التحضيــرات مســتمرة لحفــل موســم المــوروث البحــري

عربيا.
ًّ

بنتيجـــة  ،78/75فـــي المبـــاراة التـــي

علـــى أهميـــة متابعة المشـــاريع التابعة

فيصل بن راشد يترأس اجتماع لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة

القعود يطمئن على استعدادات الختام

العربيـــة فـــي نســـختها الثانيـــة

بعمالقـــة فريـــق الجزيـــرة المصـــري

للشـــباب والرياضـــة خـــال االجتمـــاع

وبين ســـمو الشيخ فيصل بن راشد أن
ّ

لتطويـــر البنيـــة األساســـية للرياضـــة

فـــي مســـتهل مشـــواره بالبطولـــة

والتنفيـــذ والمتابعـــة للمجلـــس األعلى

ملف المستحقات ،وبرنامج فرص.

والمقصريـــن ســـيكون النهـــج المعتمـــد

حقق فريق الرفاع انطالقة إيجابية

البحرينية.

وقـــد أكد ســـمو رئيس لجنة التنســـيق

هـــدف دون رد أحـــرزه مدافـــع منتخبنـــا

محمـــد دعيـــج فـــي الدقيقة  65مـــن عمر

محمد بن خليفة

المصرية جيرمين شريف

بالموافقـــة على مواصلة رعاية هذه

ونـــوّ ه المقلـــة بـــأن دعم مؤسســـاتنا

البطولة ،ويأتي ذلك في إطار الدور

الوطنيـــة الكبـــرى يعتبـــر مـــن أهـــم

الحيـــوي الذي تقوم بـــه “بناغاز” في

عوامـــل نجـــاح واســـتمرار البطولـــة

دعـــم األحـــداث الرياضيـــة الكبـــرى

منـــذ انطالقتهـــا األولـــى فـــي عـــام

التـــي تســـتضيفها مملكـــة البحرين،

 2009وحتى اليوم.

ومنهـــا بطولـــة البحريـــن الدوليـــة

وبحســـب البرنامـــج العـــام للبطولة

لناشـــئي التنـــس ،التي يشـــارك فيها

تشـــهد مالعب نادي البحرين للتنس

الدقيقة  15عن طريق حسين سلمان من

أكثـــر من  100العب والعبة يمثلون

اليـــوم منافســـات الدور ربـــع النهائي

تســـديدة داخـــل منطقة الجـــزاء العمانية

 48دولـــة مـــن مختلـــف دول العالم،

لفردي الشباب واآلنسات.

ثـــم انحصـــر اللعـــب بمنتصـــف الملعـــب

وبنســـبة بسيطة استطاع العبو المنتخب

المبـــاراة ،ضمـــن دورة األلعـــاب العالميـــة
العســـكرية الســـابعة التـــي تقـــام بمدينـــة

يوهان بجمهورية الصين الشعبية.

وفـــي بدايـــة المبـــاراة ،لعـــب الفريقـــان

بـــدون حـــذر وحـــاوال الضغـــط ومحاولـــة

االســـتحواذ وكانت أولـــى المحاوالت في

فرحة منتخبنا العسكري بالتأهل

العماني العسكري السيطرة علي منتصف

المنتخـــب العمانـــي ويســـددها قويـــة

الملعـــب فـــي محاولـــة الختـــراق دفاعات

وزاحفة إلي داخل شباك المرمي العماني

منتخبنا العسكري.

معلنًـــا عن هدف منتخبنـــا األول والوحيد

وفـــي الدقيقة  64تحصل العب منتخبنا

في الدقيقة .65

قطـــب الديـــن علـــي خطـــأ فـــي منتصـــف

وســـيقابل منتخبنـــا العســـكري فـــي دور

الملعـــب نفذها البديل علـــي كامل طويلة

نصف النهائـــي المنتخـــب الجزائري الذي

لداخـــل منطقة جـــزاء المنتخـــب العماني

بـــدوره اســـتطاع من التأهل بعـــد أن هزم

للمتمركـــز مدافـــع منتحبنـــا محمـــد دعيج

منتخـــب إيرلنـــدا بنتيجـــة ثالثـــة أهداف

ليحســـن ترويضهـــا ويقابـــل مرمـــي

دون رد.

هل يكسر منتخبنا اليد القطرية اليوم؟
حسن علي

علـــى مـــدار أكثـــر مـــن  8ســـنوات لـــم

نهائـــي دورة األلعاب الخليجية األولى

كأس العالـــم بالدوحـــة  2015بنتيجـــة

فـــي اإلطاحـــة بمنتخبنـــا فـــي نهائـــي

يتمكـــن منتخبنا الوطني لكرة اليد من

(البحريـــن  )11العـــام  ،2011إذ كســـب

27/26؛ ليحصـــدوا اللقـــب اآلســـيوي

النســـخة األخيـــرة مـــن ذات البطولـــة

إلحـــاق الهزيمـــة بنظيـــره القطـــري في

األحمـــر المركـــز األول والميداليـــة

للمـــرة األولـــى ،وفـــي العام ذاتـــه تلقى

التـــي أقيمـــت فـــي كوريـــا الجنوبيـــة

لقـــاءات عـــدة رغـــم مـــا يقدمـــه “أحمر

الذهبية بقيادة الالعب الدولي السابق

منتخبنا خســـارة ثقيلة بنتيجة 28/19

بشـــهر ينايـــر  2018والمؤهلـــة لبطولة

اليد” من مســـتوى قـــوي وأداء رجولي

ســـعيد جوهـــر ،ومنـــذ ذلـــك الوقـــت لم

ضمن منافســـات دور الثمانية لمسابقة

العالـــم بألمانيا والدنمـــارك  2019حين

يجبر الجميع على احترامه واإلشـــادة

يتمكن منتخبنا من الفوز على قطر.

كـــرة اليـــد بـــدورة األلعـــاب اآلســـيوية

فـــاز  33/31ليحصد القطريـــون اللقب

بما يظهره من روح قتالية.

وكان منتخـــب كـــرة اليـــد قـــد تأهـــل

السابعة عشرة التي أقيمت منافساتها

اآلسيوي للمرة الثالثة على التوالي.

وعندما يلتقي منتخبنا اليوم الخميس

لنصـــف النهائي بعد أن حل وصيفا في

بمدينـــة إنشـــيون الكوريـــة الجنوبيـــة

منتخب كرة اليد العالمي

يسعى منتخبنا لتأكيد حضوره القوي

يتأهـــل مباشـــرة لألولمبيـــاد والثانـــي

وكان آخـــر لقـــاء جميـــع الفريقيـــن في

بمنتخب قطر منذ  8سنوات والصعود

يكســـر منتخبنا اليـــد القطرية ويحقق

في آسيا من خالل إلحاق أول خسارة

أمـــام قطـــر فـــي الـــدور نصـــف النهائي

المجموعـــة بــــ  4نقـــاط إثـــر تغلبه على

بشهر أكتوبر.

نهائي مسابقة كرة اليد بدورة األلعاب

مـــن التصفيـــات اآلســـيوية المؤهلـــة

الكويـــت  26/21ثم إيـــران  29/26قبل

وفـــي العـــام  2016فـــاز المنتخـــب

اآلســـيوية لكرة اليد التـــي أقيمت في

للنهائـــي بانتظـــار مالقـــاة الفائـــز مـــن

ألولمبياد طوكيـــو  2020والمقامة في

أن يخسر من كوريا الجنوبية .31/30

القطـــري علـــى منتخبنـــا فـــي نهائـــي

إندونيســـيا “آســـياد جاكرتـــا ،”2018

مواجهـــة الكويت والســـعودية وصوال

الدوحة ،فإنه يتطلع لإلطاحة بخصمه

وبالنظـــر إلى مواجهـــات الفريقين منذ

البطولـــة اآلســـيوية الســـابعة عشـــرة

وتغلب خالله القطريـــون بنتيجة 32-

لتحقيق هدف الصعود لدورة األلعاب

“بطل آسيا” وفك عقدة طال انتظارها،

العام  ،2014فـــاز القطريون في نهائي

المؤهلـــة لبطولة العالم بفرنســـا 2017

 27في مباراة جاءت مثيرة من جانب

األولمبيـــة ألول مـــرة فـــي تاريخـــه،

رغم أن األخير يتســـلح بعاملي األرض

النســـخة السادسة عشـــرة من البطولة

التـــي أقيمـــت فـــي البحرين حيـــن فاز

العبي الفريقين.

وكتابة إنجـــاز جديد ينتظره الشـــارع

والجمهـــور ،إذ إن آخـــر انتصـــار حققـــه

اآلســـيوية  2014التـــي أقيمـــت علـــى

بنتيجـــة  27/22ليتوج بلقـــب البطولة

وفـــي مواجهـــة اليـــوم بالتصفيـــات

الرياضـــي فـــي المملكـــة بفـــارغ الصبر

األحمـــر علـــى حســـاب قطـــر كان فـــي

ارض المملكـــة ،والمؤهلـــة لنهائيـــات

للمـــرة الثانيـــة على التوالـــي ،كما نجح

المؤهلـــة ألولمبيـــاد طوكيـــو 2020

بعدمـــا نجـــح المنتخـــب فـــي بلـــوغ

بطولـــة العالم  4مرات ،علما بأن البطل

يخـــوض منافســـات الملحـــق ..فهـــل

انتصـــاره األول بعد  8ســـنوات تجرع

فيها مرارة الخسارة؟

يشـــار إلـــى أن منتخب كـــرة اليد حقق

المركز الثالث في التصفيات اآلسيوية
المؤهلـــة ألولمبياد ريـــو  2016وخاض
مباريـــات الملحق مع كل من منتخبات

الدنمارك والنرويج وكرواتيا وخسرها
جميعا.

“أسد” ترعى اتحاد رفع األثقال

انطالق دوري األشبال والناشئين للطاولة

أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

الرفاع  -اتحاد الطاولة:

وجـــه رئيـــس اتحـــاد غـــرب آســـيا

وأكد الغانم باسمه وباسم مجلس

النائـــب األول لرئيـــس اتحاد غرب

األثقـــال أن هـــذه الرعاية تنســـجم

لبنـــاء األجســـام واللياقـــة البدنية،
آســـيا لرفع األثقال ،مساعد رئيس

االتحـــاد العربـــي رئيـــس االتحـــاد
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال ســـلطان

الغانـــم جزيـــل الشـــكر وعظيـــم

االمتنـــان لشـــركة “أســـد” التـــي
قدمـــت رعايتها لالتحاد البحريني

لرفع األثقال.

إدارة االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع
فـــي المقـــام األول مـــع توجهـــات

القيـــادة

الرشـــيدة

والمجلـــس

األعلى للشباب والرياضة واللجنة

األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي بنـــاء

العالقات الناجحة واإلستراتيجية
مع مختلف الشركات والمؤسسات
بالمملكـــة؛ كـــي تكـــون بمثابـــة

الشـــريك اإلســـتراتيجي والداعـــم

تنطلـــق اليـــوم الخميـــس منافســـات

دوري األشـــبال والناشـــئين لكـــرة

والحالة مع البحرين.

دوري الناشئين الموسم الماضي.

وكان فريـــق عالـــي قـــد حقـــق لقـــب

وتسعى كافة الفرق لبداية قوية في

أمـــا مواجهـــات دوري الناشـــئين،

األشـــبال والناشـــئين منافسات قوية

وتبـــدأ مباريـــات دوري األشـــبال عند

واالتفـــاق مـــع البحريـــن ،والبديـــع مع

تمتلكها الفرق وهو مؤشر يوحي بأن

النجـــاح ،وهذه الرعاية تلعب دورا

مواجهـــات ،حيـــث ســـيلتقي ســـار مع

المباريات ســـتقام عند الســـاعة 6.45

الرياضية لالتحاد.

وســـيواجه البديـــع فريق البســـيتين،

في القطاع الرياضي ،اليوم اتحاد
رفـــع األثقـــال يشـــيد بهـــذا الدعـــم
مـــن شـــركة أســـد ،فهـــذه الخطـــوة
اليـــوم مهمـــة جـــدا فـــي مســـيرة
االتحاد؛ من أجـــل مواصلة طريق
فاعـــا في تطويـــر منظومة العمل

الطاولة للموسم الجديد 2019/2020
علـــى صالة االتحـــاد البحرينـــي لكرة

الطاولة بالرفاع.

الســـاعة الخامســـة والنصف بإقامة 4
سماهيج ،وسيلعب االتفاق مع عالي،

دوري األشبال الموسم الماضي.

ســـيلتقي ســـار مع فريـــق الناشـــئات،
عالي ،وتوبلي مع البســـيتين ،وجميع
مساء.
ً

يذكـــر أن فريـــق ســـار قد حقـــق لقب

الدوري ،ومن المتوقع أن يشهد دوري
فـــي ظـــل اإلمكانيـــات العاليـــة التـــي

المواجهات ستكون مثيرة وقوية.

وكانـــت مباريـــات دوري العمـــوم
والشـــباب أقيمـــت أمـــس علـــى صالة

االتحاد بالرفاع.
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نهاية أسبوع حافل بحلبة البحرين الدولية

فعاليــات “الحلبــة لــك” للســيارات والدراجــات و”تجــارب القيــادة المثيــرة”

الصخير  -حلبة البحرين الدولية:

 3.4ثانيـــة فقـــط! وذلك بثـــاث لفات على

محبــو رياضــة الســيارات وفعاليــات الحلبة على موعــد جديد مع عطلة نهاية أســبوع حافلة بحلبة البحريــن الدولية “موطن رياضة
الســيارات فــي الشــرق األوســط” وذلــك يومي الجمعة والســبت الموافــق  25و 26أكتوبر الجــاري بانطالق فعاليات “تجــارب القيادة

المضمـــار العالمي وذلك بــــ  37دينارا ومدة

المثيرة” وفعاليات “الحلبة لك” للسيارات والدراجات النارية.

التجربة  40دقيقة.

سيكون بإمكان عشاق رياضة السيارات يوم

دينارا.

الخاص ــة على مس ــار الحلبة ،حيث س ــتكون

في فعاليات “الحلب ــة لك” وفعاليات “القيادة

مؤهـــل ليعرفـــك علـــى المضمـــار وبعدهـــا

الحلبة العالمية.

 F-Typeوتجربهـــا بنفســـك حـــول المضمار

تجارب الجاغوار

مؤهل من الحلبة بجانبك في مقعد الراكب

الجمع ــة قيادة س ــياراتهم ودراجتهم النارية
هذه التجربة ال تنس ــى مع إعطائهم جوا من
اإلث ــارة الت ــي ال يمك ــن وصفها عل ــى مضمار
الحلبة الداخلية.

وبإم ــكان المش ــاركين قي ــادة س ــياراتهم

الجاغـــوار من الحصول علـــى أول لفة على

جه ــز س ــيارتك ودراجت ــك الناري ــة ،وش ــارك

المضمار العالمي ،والتي ستكون مع مدرب

المثيرة” من اإلث ــارة المتواصلة على مضمار

ستتســـلم مقود ســـيارة الجاغـــوار من نوع
وذلـــك لمـــدة  15دقيقـــة ،ســـيكون مـــدرب

ودراجاته ــم الناري ــة عل ــى مضم ــار الحلب ــة

وخالل يـــوم الجمعة أيضا تنطلق التجارب

المضم ــار الفورم ــوال وان العالم ــي ،وذلك من

حلبـــة البحريـــن الدوليـــة ،وهـــي “تجـــارب

وق ــدره  89.5دينار ،ونصف يوم بـ  63دينارا،

منطقـــة الشـــرق األوســـط ،حيث ســـيتمكن

عن ــد الحج ــز ف ــي الي ــوم نفس ــه .أم ــا الحجز

التدريـــب وقيـــادة ســـيارات الجاغـــوار من

ي ــوم  52.5دين ــار ،والحص ــة الواح ــدة ب ـ ـ 21

وســـيتمكن المشـــاركون فـــي تجـــارب

التمت ــع به ــذه التجربة الجمعة س ــيكون على

األحدث على قائمة الفعاليات التي تنظمها

 9صباح ــا حت ــى  5مس ــاء ،وذلك بدف ــع مبلغ

الجاغـــوار” ،وهـــو األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي

والجول ــة الواحدة ب ـ ـ  26.5دينار فقط ،وذلك

مـــن خاللـــه محبـــوي رياضة الســـيارات من

المبكر ،فيكون اليوم كامل بـ  79دينار ،نصف

نوع .F-Type

إلى جانب تجربة قيادة سيارة الكليو كب،

الذي سيساعدك ويعطيك نصائح لتحسين
قيادتـــك والحصـــول على أقصى اســـتفادة
مـــن أنظمـــة الســـيارة وكيفية االنتقـــال بـ 8
سرعات ضمن ناقل الحركة السريع.

عنـــد االنتهـــاء من حصـــة القيـــادة الخاصة

التي استمرت  15دقيقة ،سيأخذك المدرب
ويمنحك تجربة اللفات الختامية للتجربة،
والتـــي تظهـــر قـــدرات ســـيارات F-Types
الكاملـــة ،وســـيكون ســـعر هـــذه التجربـــة

األولمبية تنظم دورة متقدمة لبرنامج “”Dartfish

يحاضــر فيها الوكيل المعتمد في الشــرق األوســط فخرو

اختبارك األول في عالم رياضة السيارات،
علـــى مضمار الحلبة لجولتيـــن ،وكل جولة
تتضمـــن  6لفـــات ،أي مـــا مجموعـــة  12لفة
وذلـــك بــــ  115.500دينـــار ،ومـــدة التجربة

جانب من الفعاليات

بالكامل بـ  63دينارا.

إس آر  ،3وذلـــك ضمـــن فعاليـــة ســـتقدم
للجماهيـــر المتعـــة واإلثـــارة علـــى مضمـــار

ســـاعتان و 30دقيقـــة .تجربـــة الكليـــو
كـــب محطتـــك األولـــى فـــي رحلـــة مفعمة
بالحماسة في عالم رياضة السيارات.

انطالق “تجارب القيادة المثيرة”

حلبة صخير العالمية.

وتبدأ اإلثارة ضمن فعالية “تجارب القيادة

وتنطلق هذه الفعاليـــة على مضمار الحلبة

المثيـــرة” ،والتي ســـتنطلق صباح الســـبت،

الداخليـــة مـــن الســـاعة  8صباحـــا وحتـــى

وتتيح الحلبة في هذه الفعالية إلى عشاق

 4مســـاء ،وســـيتمكن محبـــو الســـرعة مـــن

الســـرعة فرصـــة تجربـــة وقيادة ســـيارات

تجربة ركوب ســـيارة الراديـــكال إس آر ،3

ذات أداء قـــوي ،حيث تقـــدم الحلبة قيادة

أســـتعد ألفضل تجربة راكب على اإلطالق

لفـــات ،أي مـــا مجموعـــة  10لفـــات علـــى

ســـيارة رينـــو كليو كـــب ،وســـيارة راديكال

بأقوى الســـيارات الرياضية ،والتي تنطلق

مضمار الحلبة العالمي وذلك بـ  126دينارا،

إس آر ،1وتجربـــة ركـــوب ســـيارة راديكال

من  0حتى  100كيلو متر في الســـاعة في

ومدة التجربة ساعتين و 30دقيقة.

باإلضافـــة إلى تجربة قيادة الراديكال إس
آر  ،1والتي ســـتتمكن مـــن اختبار قدراتك
خالل تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية
التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم،
وذلـــك بجولتيـــن وتتضمـــن كل جولـــة 5

ناصر مندوبًا فنيً ا بدورة رياضة المرأة

بتكليف مــن اللجنة التنظيميــة أللعاب القــوى الخليجي

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية:

الرفاع  -االتحاد البحريني أللعاب القوى:

ّ
تنظـــم األكاديميـــة األولمبيـــة التابعـــة للجنـــة األولمبيـــة

بتكليـــف من اللجنـــة التنظيميـــة أللعاب

فـــي اللجنـــة الفنيـــة باللجنـــة التنظيمية

يشـــارك عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد

أهميـــة الـــدورة فـــي تعزيـــز أواصـــر

البحرينيـــة ألول مـــرة الـــدورة المتقدمـــة لتحليـــل األداء

القوى بدول مجلـــس التعاون الخليجي

الدارت فيش “ ”Dartfishوذلك خالل الفترة من  23لغاية

البحرينـــي أللعاب القـــوى ،األمين المالي

الرياضـــي لأللعاب الجماعية والفردية باســـتخدام برنامج

 28نوفمبـــر المقبـــل بقاعـــة المحاضـــرات باســـتاد البحرين

حقـــوق تدريـــس البرنامج في عـــام  2005وهي مخصصة

جانب من دورات سابقة لدورة التحليل الرياضي “الدارت فيش”

الـــدورة المتقدمـــة مجموعـــة مـــن الخصائـــص والمميزات

أصبـــح البرنامـــج مصـــدر دعـــم مهـــم للمدربين بمـــا له من

الخليجية أللعاب القوى بصفته “مندوبا

مســـتويات األداء ومواطـــن الضعـــف والقـــوة ومتطلبـــات

الفتـــرة من  27لغايـــة  29أكتوبر الجاري

ويتعيـــن على المشـــارك اعتماد مواصفات الحاســـب اآللي
ّ

القـــوى بمنطقـــة كيفـــان ،فيمـــا ســـيقام

 RAMومساحة تخزين ال تقل عن .15GB

بتاريخ  26أكتوبر الجاري.

مجال التحليل الرياضي.

فـــي تحليل أداء الالعبين بشـــتى األلعاب الرياضية ،حتى

قـــدرة على تحليل كـــم هائل من البيانات بأســـلوب يرصد

التطوير.

على مضمـــار االتحـــاد الكويتـــي أللعاب

التاليـــة وينـــدوز  10أو i5 ،8أو  ،i7وذاكرة ال تقل عن 4GB

نائب رئيس االتحاد يتابع استعدادات استضافة البطولة

تابع نائب رئيس االتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل
خليفــة االســتعدادات التــي تجــري في االتحاد الســتضافة بطولة شــاين

الثانيــة الدوليــة للناشــئين التي ينظمها االتحاد فــي الفترة من  26أكتوبر

الجاري إلى  2نوفمبر المقبل.

االجتمـــاع الفني الذي يســـبق المنافســـة

من الدول تعول على “أم األلعاب” لحصد

البحرينـــي أللعـــاب القـــوى بـــدر ناصـــر

الـــدول المشـــاركة فـــي جـــدول الترتيب

كمنـــدوب فنـــي انطالقـــا مـــن عضويتـــه

المنتخبات المشاركة التوفيق والنجاح.

حملة إعالمية لتجديد العضويات بنادي االتحاد

حــث وتحفيــز الشــباب واألهالــي لالنتســاب للنــادي

الحواج.

بالنــادي ،وفــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،يدعــو مــن خاللها منتســبي

ويعمـــل االتحـــاد البحرينـــي للتنس

النــادي وأهالــي المناطق القريبة من النادي بالمبادرة لطلب العضوية في

لساعات طويلة؛ من أجل استكمال

حيـــث جـــرى تســـجيل عـــدد كبيـــر

فـــي هـــذا الحـــدث الدولـــي الـــذي

الرسمي لالعبين المشاركين ،حيث

الالعبيـــن الناشـــئين مـــن مختلـــف

مواصـــات خاصـــة لنقـــل الالعبين

إلـــى إبـــراز البحريـــن وقدرتها على

تجهيـــز المالعـــب وكافة المنشـــآت

هـــذا الحـــدث الدولي الذي يشـــارك

اعتماد فندق كيه هوتل مقر السكن

يشـــارك فيـــه مجموعـــة كبيـــرة من

تـــم التنســـيق مـــع الفنـــدق؛ لتوفير

دول العالـــم ،حيث يســـعى االتحاد

مـــن وإلـــى مالعـــب المباريـــات في

اســـتضافة البطـــوالت الكبيـــرة في

وفـــي الجانـــب التحكيمـــي ،تقـــرر

التنـــس التي تعد مـــن األلعاب ذات

االتحاد في جامعة بوليتكنيك في

مقر االتحاد.

وأكـــد االتحاد اســـتعداداته الكاملة

إســـناد تحكيـــم مباريـــات البطولـــة

مدينة عيسى.

اعتـــزازه الكبيـــر بالعمـــل فـــي الـــدورة

العـــام للميداليات الملونة ،متمنيا لجميع

واإلمارات وقطر.

حيــث نشــر النــادي مجموعــة إعالنــات مطبوعــة فــي المناطــق المحيطــة

التـــي تســـتضيف البطولـــة ،وتـــم

مـــن الســـاعة  4إلـــى  6مســـاء بمقر

وأبـــدى عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد

أكبر عدد من الميداليات؛ لتعزيز موقف

في سبيل إخراج مســـابقة ألعاب القوى

برئاســـة الحكـــم الدولـــي أحمـــد

وقـــد بـــدأ االتحـــاد فـــي تســـجيل

الجمعة الموافق  25أكتوبر الجاري

والبحريـــن والســـعودية وســـلطنة عمان

وفق أفضل صورة ،خصوصا وأن العديد

والدولية.

الدول الخليجية الســـت ،وهي :الكويت

إلـــى طاقم حـــكام بحريني بالكامل

الســـتضافة البطولـــة ،حيـــث تـــم

التمهيـــدي مســـاء يـــوم يـــوم غـــد

وتشارك في مسابقة ألعاب القوى جميع

وأكـــد بأن اللجنة الفنيـــة لن تدخر جهدا

ّ
دشــن نــادي االتحــاد حملــة إعالميــة للتقدم بطلــب العضوية فــي النادي،

كافة الترتيبات الخاصة باستضافة

ســـنة ،وســـيتم التســـجيل لـــأدوار

بدر ناصر

مختلف االستحقاقات العربية والقارية

نادي االتحاد

مدينة عيسى  -االتحاد البحريني للتنس

مـــن الالعبين والالعبـــات تحت 18

اللجنـــة الفنيـــة باللجنـــة التنظيميـــة

فنيـــا” فـــي المســـابقة التـــي ســـتقام في

التسجيل لبطولة شاين الدولية لناشئي التنس

الالعبين المشـــاركين فـــي البطولة،

القـــادرات علـــى تمثيـــل دولهـــن فـــي

أكتوبر الجاري.

ويشـــارك بدر ناصر الذي يشغل عضوية

وأكد أن برنامج الدارت فيش أصبح يقدم مميزات كبيرة

والمهـــارة لتخريـــج كوكبة مـــن الفتيات

دولة الكويت الشـــقيقة من  20لغاية 30

هـــذه الدورة المتقدمة تقام ألول مـــرة منذ الحصول على

للبرنامـــج بـــإدراج مجموعـــة مـــن التقنيـــات الحديثـــة في

الشـــريف فيما بينهن واكتســـاب الخبرة

رياضـــة المرأة الخليجية التي تحتضنها

وأكد مدير األكاديمية األولمبية البحرينية د .نبيل طه أن

شـــركة أميركية جديـــدة والشـــركة السويســـرية المصنعة

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والتنافس

األلعاب” بالنســـخة السادســـة مـــن دورة

الشرق األوسط لشركة دارت فيش السويسرية األميركية.

الجديدة لبرنامج الدارت فيش بعدما حدث اإلندماج بين

المحبـــة والتقـــارب بيـــن فتيـــات دول

بـــدر ناصـــر فـــي منافســـات مســـابقة “أم

الوطنـــي ويحاضر فيها محمود فخرو الوكيل المعتمد في

للدارسين الذين اجتازوا الدورة التمهيدية ،حيث تتضمن

الخليجيـــة أللعـــاب القـــوى ،مؤكـــدا

مختلـــف األلعاب الرياضيـــة ،ومنها

الشعبية في المملكة.

النادي.

القائـــم بأعمال الوكيل المســـاعد
للرقابـــة والترخيـــص ،لحرصهـــم

التـــام على دعم األندية الوطنية
بما يضمن مصالحهـــا وتطويرها

في مختلف المستويات.

الشـــباب والرياضة فـــي ضرورة

وتهـــدف الحملـــة اإلعالميـــة
ِّ
حـــث وتحفيـــز الشـــباب
إلـــى

الشـــباب والرياضـــة (اســـتجابة)
الذي ّ
دشـــنه ســـمو الشـــيخ ناصر

الحتضـــان الشـــباب وتقوية دور

واكتســـاب عضويتـــه العاملـــة

الوطنية.

العضويـــة بالنـــادي بمـــا يتوافـــق

الملك لألعمال الخيرية وشؤون

يتقـــدم بجزيل الشـــكر والتقدير

وتأتي هذا الحملة ضمن أهداف
ً
وتنفيذا
مجلس اإلدارة الرئيسية
للبرنامـــج الوطني لتطوير قطاع

بـــن حمد آل خليفـــة ممثل جاللة
الشـــباب رئيس المجلس األعلى

للشـــباب والرياضـــة ،وكذلـــك
تفعيالً لتوجيهات وزارة شـــؤون

تفعيـــل دور األنديـــة الوطنيـــة

واألهالـــي

الجمعيـــات العموميـــة لألنديـــة

فـــي النادي ،مـــن خالل تســـويق

ويطيب لمجلس إدارة النادي أن

مـــع مبـــادرات (اســـتجابة) ،وذلك

لوزارة شؤون الشباب والرياضة

للنـــادي وتفعيل مهامهـــا الرقابي

الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة

الرياضية والثقافية.

والوزيـــر أيمن المؤيـــد وللدكتور

لالنتســـاب

للنـــادي

لتقويـــة دور الجمعيـــة العمومية
والمحاسبي دعمً ا لمسيرة النادي
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إسماعيل :إيران لن تستطيع الفوز علينا في البحرين

دافــــعــــا قـــو ًّيـــا
تـــوجـــيـــهـــات نـــاصـــر بــــن حـــمـــد قـــبـــل الــــمــــبــــاراة أعــطــتــنــا
ً
عندما حضر سمو الشيخ ناصر الحصة

جامعة البحرين  -حوراء إبراهيم منصور

التدريبية ما قبل مباراة البحرين وإيران
لم يضغط علينا ويصر على الفوز ،بل ّ
حفز

إسماعيل عبد اللطيف العب المنتخب
الــبــحــريــنــي ونــــــادي ال ــم ــح ــرق شــاب

معنوياتنا أكد أنه يريد منا اللعب بجدارة

ريــاضــي ديناميكي ونــجــم مــؤهــوب
جـ ـ ًّدا ،طــمــوح ،شــارك فــي العديد من

وإظ ــه ــار الــمــســتــوى الــجــيــد فــي الــمــبــاراة

والفوز والخسارة شيء بيد رب العالمين

البطوالت المحلية والدولية وحقق

ونحن علينا أن نسعى بكل ما لدينا وإن

نتائج للمنتخب البحريني.

»»

شاء هللا الفوز يكون من نصيبنا.

أول ناد لعبت فيه؟

لعبت لنادي الحالة في البحرين.

»»

من هو المدرب الذي اكتشفك؟

صديق زويد وكابتن جمال هللا يرحمه.

»»

ما األندية التي لعبت لها طوال

مشوارك الكروي؟

نادي الحالة ،ونادي محرق ،ونادي العربي

الكويتي ،ونادي النهضة السعودي ،ونادي

النصر العماني ،ونادي السالمية الكويتي،
ونادي الرفاع.

»»

ماذا يعني لك رقم  11وهل له

عالقة بشخصيتك؟

رقم أحببته من صغري ويصادف تاريخ
ميالدي .11/9

»»

هل تعرضت إلصابات من خالل لعبة

كرة القدم؟

تعرضت إلصــابــات مختلفة ولكن الحمد

هللا ل ــم تــكــن إص ــاب ــة ق ــوي ــة إال إصــابــة

الحوض وأجريت لها عملية في ألمانيا،
أما باقي اإلصابات عادية تحدث في كرة
القدم.

»»

هل ترى أن هناك صفات محددة

استطاع نادي المحرق تعزيزها في
شخصية إسماعيل؟

أوالً الشخصية ألن اللعب في نادي محرق
كــأكــبــر ن ــاد فــي الــبــحــريــن وعــلــى مستوى

ـاســا بــأنــك محاسب
الخليج يعطي إحــسـ ً

»»

جانب من اللقاء

على كل األشياء في الملعب ســواء فوز
أو تعادل أو هزيمة على فــوز غير مقنع
وبعدما نتعرض على انــتــقــادات فأعتقد
أنه غرس فيني شخصية تتقبل االنتقاد
في أي وقت وفي نفس الوقت الشخصية
التي ال تحب تنهزم.

»»

ما أسباب فوز الفريق على منتخب

األردن مرتين متتاليتين؟

ال يــوجــد ســبــب مــعـ ّـيــن الــحــمــد هللا هــذا

توفيق من ربي.

»»

برأيك ،هل تعتبر الحالة المعنوية

لالعب مهمة ،وكيف تحافظ على
تحفيزك للعب بشكل مستمر؟

بدخول المنتخب والوصول إلى

»»

لكي يصبح لدينا جيل قادر على المنافسة

وأهـ ــداف تــريــد تحقيقها ومــع مــزيــد من

يتحملها؟

الهزيمة تعني أســوأ شيء بالنسبة لي ال

المتابعة والتوفيق من رب العالمين إذا
أصبح مستواك ممي ًزا سوف تلتحق بعدها

لو كانت في تمرين أو أي كان أحب دائمً ا
الفوز ولكن ً
أيضا بعد سنين من ممارسة

طريق كرة القدم العالمية.

يمكنني تحملها .أنا ال أحب الخسارة حتى

بالمنتخب وهــذه تعتبر أول خطوة في

»»

الرياضة تعلمت أن أتق ّبل الخسارة ألن
ال إسماعيل عبداللطيف
سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقب ً

تظهر معدن الشخص األصيل.

»»

ما أفضل هدف سجلته مع

عالقا في
ً
المنتخب الوطني ومازال
ذاكرتك؟

هدفي ضــد السعودية فــي تصفيات

النجمة في نهائي كأس جاللة الملك
في  2018كانا من األه ــداف التي ال

أستطيع نسيانها بــل لــهــذه اللحظة

أتذكر صياح الجمهور وفرحتهم.

»»

ما الفرق بين فريق إسماعيل اليوم

والتشكيلة التي لعب بها الفريق

الــدولــيــة ف ــي الــســنــوات الــقــادمــة كــذلــك

في كأس العالم 2015؟

ما اإلنجازات التي حققتها في

هذا الموسم؟

الــخــســارة هــي سبب الــنــجــاح وهــي التي

ك ــاس الــعــالــم  ،2009وهــدفــي أمــام

االهتمام بالفئات السنية بالالعبين الصغار

بشكل جيد وأن تكون لديك طموحات

ماذا تمثل لك الهزيمة ،ومن الذي

اإليجابية التي عملتها وأبتعد عن األشياء
ّ
تشكل
الــســلــبــيــة الــتــي ق ــد تحبطني أو

تحتاج أن تتطلع إلى االحتراف وزيــادة

يكون لديك صبر ،ومن الضروري التمرن

البد من تطورها.

أفضل هدف سجلته في حياتي أعتقد

»»

الب ــد أول ش ــيء أن تــكــون مــثــاب ـرًا وأن

المالعب والمنشآت واألندية هذه عوامل

لتألق أي الع ــب ،فمن المهم أن يحافظ
عــلــيــهــا ،ودائ ــمً ــا أح ـ ّـف ــز نــفــســي بــاألشــيــاء

ماذا تحتاج الكرة البحرينية للتطور؟

االحترافية؟

تحتاج تتطور البنية تحتية اقصد فيها

الحالة المعنوية مهمة وهي سبب رئيسي

ً
ضغطا علي.

كلمة توجهها إلى الذين يطمحون

طبعً ا يوجد فرق كبير بين تشكيلة الفريق

دعـ ــم الــاعــبــيــن الــكــبــار والــقــديــمــيــن

الحالي وبين تشكيلة فريق المنتخب في

لالعبين الصغار هو أحد أهم أسباب

 2015من ناحية الالعبين وتوزيعهم في

ن ــج ــاح ال ــف ــري ــق ألن خ ــب ــرة الــاعــب

الملعب وكل جيل من الالعبين له وقته
وحاليا مع دعم سمو الشيخ ناصر
وعمره
ًّ
ب ــن حــمــد ال خــلــيــفــة نــحــن ف ــي الــطــريــق

الصحيح.

»»

ما مدى أهمية وجود توازن صحيح

في الفريق الواحد بين الالعبين
كبار السن الذين يتمتعون بخبرة

القديم هي شــيء يفتقده كل العب
صغير ،وعند مشاركة الخبرة معهم

الفوز الساحق على المنتخب اإليراني في
تصفيات كأس العالم وهذه تعتبر مجرد

بداية قوية لهذا الموسم وأتمنى أن يكون
المزيد قادم وبمستوى أفضل.

»»

هل تعتقد أن المنتخب اإليراني

ندا للمنتخب البحريني؟
يعتبر ًّ

منتخب البحرين في منافسة دائمة مع

يصبح لديهم فكرة عن ما هو قادم

المنتخب اإليراني وكانت بيننا مباريات

ت ــط ــور الــاعــبــيــن ال ــص ــغ ــار ف ــي هــذا

والتي انتصرت بها إيران.

وكيفية تخطيه بشكل ممتاز ويسهل
المجال الرياضي.

»»

وجه سمو الشيخ ناصر بن
بماذا ّ

عالية والالعبين صغار السن الذين

حمد عندما حضر حصة التدريب في

يتمتعون باللياقة والحيوية؟

األسبوع الماضي؟

كثيرة مــن قبل منها الــتــي انتصرنا بها
للعلم أن المنتخب اإليــرانــي ما فــاز على
نهائيا في البحرين يعني يفوز
البحرين
ًّ

علينه في إيران ولكن في البحرين لم يفز

تاريخيا.
قط على البحرين
ًّ

موزة المنصوري :أحلم بتمثيل البحرين في منافسات الكرة األمريكية

الــــــمــــــدربــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة أكــــــثــــــر كـــــــفـــــــاءة مـــــــن األجــــنــــبــــيــــة

شابة رياضية بحرينية ،ونجمة موهوبة جدا ،طموحة تعشق التحدي وروح المنافسة في لعبة كرة السلة ،شاركت في العديد من البطوالت
ِ
تكتف بذلــك إال أنها واصلت طريقهــا الرياضي إلى أن أصبحــت مدربة (في نادي
المحليــة والوطنيــة والخليجيــة ،وحققــت نتائــج جيــدة ،ولم
الرفاع للسيدات) والعديد من القطاعات التي تخص موهبتها وخبرتها ،وتتطلع إلى الوصول للعالمية من خالل تدريبها الموهبات البحرينيات.

»»

في البداية ،نتطلع إلى تقديم نبذة
من خاللها تعرفينا على نفسك
باختصار؟

المراكز على مستوى البحرين والخليج،

كــبــيــر؛ بــســبــب م ــا يــقــدمــه م ــن دورات

أصــبــحــت مــســاعــد م ـ ــدرب للمنتخب

على شهادات معتمده من قبل االتحاد

وعــنــدمــا بـــدأ م ــش ــواري ف ــي الــتــدريــب

تــدريــبــة للمدربين وحــصــول المدربين

أنا مــوزة المنصوري من مواليد ،1988

البحرين ،وقد حصلنا على المركز الثاني

والــعــديــد م ــن األن ــدي ــة ،وأي ــض ــا مــدربــة

الخليجية التي كانت مقامة في دولة

مــســاعــدة م ــدرب ن ــادي الــرفــاع الغربي

مدربة لفريق السيدات بجامعة العلوم

للمدربين في البرنامج الوطني للمدربين

لجنة الــمــســابــقــات بــاالتــحــاد البحريني

فــي دوري سمو الشيخ ناصر بــن حمد

الــمــدربــيــن الــمــســتــجــديــن األول ـ ــى الــتــي

المفتوحة.

مــدربــة بــأكــاديــمــيــة فيجين لــمــدة سنة

لــكــرة الــســلــة ،وشــهــادة المستوى األول

مــدرب لنادي الــرفــاع الغربي للسيدات

االت ــح ــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــســلــة ،مع

الــبــحــريــنــي ل ــك ــرة الــســلــة،

تــنــمــيــتــي ،والــتــي اكتسبتها مــن خــال

الدولي.

»»

العــبــة سابقة فــي المنتخب البحريني

فــي الـ ــدورة الــخــامــســة لــريــاضــة الــمــرأة

ســابــقــة بــأكــاديــمــيــة فــيــجــيــن ،وحــالــيــا

قطر لسنة  ،2017وبعد سنة أصبحت

حصلت عــلــى شــهــادة الــمــســتــوى األول

لفريق كرة السلة للسيدات ،وعضو في

التطبيقية ،وحصلنا على المركز الثالث

التي تنظمها اللجنة األولمبية ،وشهادة

لكرة السلة ،ومدربة في جامعة العربية

آل خليفة للجامعات ،وبعدها أصبحت

تنظمها اللجنة الفنية باالتحاد البحريني

من  2017إلى  ،2018وأخيرا مساعدة

في دورة المدربين الدولية التي نظمها

وعــضــوا فــي لجنة المسابقات االتحاد

سنوات الخبرة التي لها دور كبير في

ومـ ـ ــدربـ ـ ــة ف ـ ــي ج ــام ــع ــة

ممارستي كرة السلة.

»»

بدأت ممارسة لعبة كرة السلة،
ِ
متى
شاركت بها؟
ِ
وما األندية التي

كــانــت بــدايــتــي فــي ن ــادي مــحــرق بسنة

 2003حتى سنة  ،2007وبعدها انتقلت

إلــى نــادي الحد مــن  2009ولــمــدة سبع

ســنــوات ،وكنت العبة فــي نــادي شركة
ألــبــا مــن  .2013-2017أمــا كالعبة في

المنتخب البحريني ،فمن  2012حتى

.2015

»»

لك لعبة كرة السلة في
ماذا تمثل ِ
حياتك؟

هــي مــحــور حــيــاتــي ،فــأنــا أمــارســهــا منذ

ـدي روح التحدي و
صــغــري ،فحفزت ل ـ َّ
التعاون ،واآلن هي تجمع بين موهبتي
وعملي.

»»

أريد أن تسردي لنا مراحل بروزك في
لعبة كرة السلة ،كيف بدأت إلى
أصبحت مدربة وعضوا في لجنة
ِ
أن
المسابقات لالتحاد البحريني؟

ُ
كنت في دوري الــمــدارس ،كان
بدايتي

هناك دوري المحافظات ،فأصبحت كما
ذك ــرت سابقا العــبــة فــي ن ــادي المحرق

واســتــمــر ال ــح ــال خــمــس س ــن ــوات ،بعد

ذلــك توقفت لمدة سنة ،بعدها انتقلت
لــنــادي الــحــد واســتــمــررت فــيــه إل ــى أن

انتقلت لنادي ألبا والعبة في المنتخب
البحريني ،وقد حصلت على العديد من

العربية المفتوحة.

»»

هل تؤيدين المدرب
المحلي أم
األجنبي؟
ولماذا؟

حصلت عليها من
ِ
ما الشهادات التي
خالل الدورات التدريبية كمدربة؟

»»

ما رأيك بالعبات كرة السلة للمنتخب
البحريني كونك تمتلكين الخبرة
والتدريب؟

تــحــتــاج العــبــات المنتخب
إلــى معسكرات تدريبية

فــــــــــي وق ـ ــت ـ ــن ـ ــا

أك ــث ــر؛ اس ــت ــع ــدادا ألي

الــحــالــي ال يقل

بــطــولــة ق ــادم ــة س ــواء

ش ـ ــأن الـــمـــدرب

الــبــحــريــنــي عن

»

خليجية أم عربية.

»

ما المشكالت التي
واجهتك سابقا كالعبة وحاليا
كمدربة؟

المدرب األجنبي،

فــأنــا أؤي ــد المحلي

بـ ــسـ ــبـ ــب الـ ــتـ ــطـ ــور

ال ـ ــم ـ ــل ـ ــح ـ ــوظ ل ـ ــدى
المدربين الحاليين.

»»

ما رأيك باالتحاد
البحريني للعبة كرة
السلة ،هل يقدم
لكم ما تحتاجون
كمدربين؟

»»

هل دور الوالدين مهم في حياة
الالعب أو الالعبة المتميزة؟

ن ــع ــم ،دعــمــهــمــا يــمــثــل مـــصـــدرا دافــعــا

وتشجيعا لكل العب والعبة.

»»

كيف تستطيعين الموازنة بين العمل
وتدريب الالعبات؟

ال يشكل أي عائق؛ ألن عملي في الفترة

الصباحية (وظيفة حكومية) ،والتدريب
فترة مسائية.

»»

ما البطوالت القادمة التي سيشارك
فيها فريقك؟

سيشارك فريق نــادي الــرفــاع للسيدات
فــي البطولة المقامة مــن قبل االتحاد
البحريني لكرة السلة.

»»

ما أهم البلدان في رأيك التي تعتبر
وجهة أساسية لكرة السلة؟ ولماذا؟

»»

ما رأيك في إنشاء المزيد من
أكاديميات لتدريب السيدات لكرة
السلة في البحرين؟

أتمنى ذلــك وبــدافــع قــوي؛ لتمكين عدد

كبير مــن الفتيات مــن الــمــشــاركــة ومن

جميع الفئات العمرية.

»»

هل شائع تدريب السلة للفتيات في
البحرين؟

بــالــتــأكــيــد ،فــهــنــاك دوري لــلــجــامــعــات

تــحــت رعــايــة رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى

لــلــشــبــاب وال ــري ــاض ــة ورئ ــي ــس الــلــجــنــة

األولمبية ،وهناك دوري للمدارس لجميع
الــمــســتــويــات ،فــهــي ريــاضــة رائــجــة في

المملكة.

»»

هل ترين ضرورة وضع كرة السلة
ضمن مناهج التربية الرياضية في
المدارس؟

الــســلــة فــي الــبــحــريــن وعــلــمــا أن ــه يوجد

فريقان لكرة السلة للسيدات من القطاع

الخاص ،وهو نــادي شركة بابكو ونادي
شركة ألــبــا ،وسنويا يقام دوري السلة
للرجال العاملين فيها ،ونتمنى أن يصبح

هناك دوري للنساء يقام سنويا أيضا.

»»

هل ترين أن هناك دعما واهتماما
كبيرا للمرأة في كرة السلة من قبل
النادي الذي تمثلينه؟

نــعــم ،هــنــاك دع ــم كبير مــن قــبــل رئيس

مجلس إدارة نادي الرفاع الشيخ عبدهللا
بن خالد آل خليفة ،ورئيس جهاز كرة

السلة في النادي محمد العجمي ،حيث
وافـــق عــلــى تــكــويــن فــريــق نــســائــي في

الــنــادي علما بأنه ال توجد أنــديــة تضم

فرقا نسائية لكرة السلة فــي البحرين

حاليا سوى نادي الرفاع ونادي النجمة.

»»

والــتــدريــب قبل المباريات،

فترة اإلعداد تكون قليلة.

المحترفين األمريكي ( ،)NBAووجــود

أشهر الالعبين لكره السلة بالعالم ،تعتبر

أود شكر جميع من ساندني في المجال

هل اإلعالم بكافة
أنواعه منصف مع رياضتكم؟

رقم واحد.

االبــتــدائــيــة وحــتــى أعــلــى مــســتــوى في

ن ــادي الــرفــاع الــريــاضــي على دعــم كرة

»

»»

هل تطمحين بالمشاركة في الدوري
األمريكي؟

ودوريـ ـ ــات لــلــنــســاء مــقــارنــة

نعم ،طموحي كبير للمشاركة ،ففي ظل

أين تكمن معاناة
لعبة كرة السلة البحرينية من

داالس مفركس األمــريــكــي ،حيث قام

»
موزة المنصوري

بسيطة في الدوري النسائي.

مدربين ،واالستفادة من طرق التدريب.

له دور ودعم كبير ،فهو الداعم لدوريات

األمــريــكــيــة لــلــمــعــســكــر ،وســيــتــم إرس ــال

قــلــة الــمــعــســكــرات ،لــلــتــدرب

برجال.

ال ــم ــدرب الــوطــنــي بشكل

ال ت ــوج ــد م ــع ــان ــاة ،ب ــل فــقــط نــواقــص

النجوم الصاعدين إلى الواليات المتحدة

أمــريــكــا؛ ألنــهــا ف ــي ظ ــل ت ــواج ــد دوري

نوعا ما؛ ألنه ال تقام بطوالت

الـ ــبـ ــحـ ــريـ ــنـ ــي ب ــت ــط ــوي ــر

وجهة نظرك؟

»»

ما دور القطاع الخاص في دعم رياضة
كرة السلة النسائية في البحرين؟

نــعــم ،ه ــو ضـــــرورة ،ه ــو م ــوج ــود ضمن
ّ
يفضل التدرج في وضعه
المناهج ،ولكن

»

نـ ــعـ ــم ،ي ــس ــع ــى االتـ ــحـ ــاد

المنصوري مع الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

جانب من اللقاء

»

االتفاقيه بين االتحاد البحريني ونادي
االتــحــاد البحريني بــإرســال العبين من

بــدءا من أساسيات اللعبة في المرحلة
المرحلة الثانوية.

»»

هل هناك حرص وتشجيع من قبل
لعبة كرة السلة النتقالك من العبة
إلى مدربه؟

نـعــم ،فـكــان ال ـمــدرب فــاضــل مـيــاد لــه جزيل

الشكر هو الداعم األول لي في طريق التدريب.

هل من توجيه أخير؟

الرياضي ،وشكر وتقدير خــاص إلدارة
الــســلــة الــنــســائــيــة ،وعــلــى تــقــديــم كافة

احــتــيــاجــات الــاعــبــات ،ومتمنية ذلــك

لكافة األندية البحرينية األخرى تكوين
فرق نسائية للعبة كرة السلة.

حاورتها منى سليم عبداهلل
طالبة في جامعة البحرين
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الرماية تتألق والبولينغ يتربع على عرش الخليج

ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الــبــحــريــن مـــن الــمــيــدالــيــات الــمــلــونــة فـــي خــلــيــجــيــة الــمــرأة

الكويت  -جميل سرحان وتوفيق الوداعي :التصوير :جعفر حسن

ارتفـــع عـــدد الميداليـــات البحرينيـــة

للمبـــارزة ميداليتيـــن جديدتيـــن فـــي

المـــرأة التـــي تســـتضيفها الكويت في

منتخبنـــا المكـــون من الالعبـــات مرام

الملونـــة فـــي بطولـــة الخليـــج لرياضة
الفتـــرة مـــن  20-30أكتوبـــر الجـــاري،
بعـــد أن حقق منتخـــب الرماية ذهبية

واحدة و 3فضيات وبرونزية واحدة،
فـــي حيـــن حقـــق منتخـــب البولينـــغ

ذهبيتيـــن وفضيـــة ،بينمـــا حصـــد
منتخب المبارزة برونزيتان في ختام

مشاركته بالبطولة.

اليوم األخير من المنافســـات بحصول
محمـــد ودانـــة خليـــل وليلـــى فرديـــن

ومنى قاســـم على الميدالية البرونزية

في منافسات سالح السابر (فرق) ،كما
حصلـــت الالعبـــات ســـمية البوعينين
ومـــرام محمـــد ودانـــة خليـــل وضـــي

خليـــل علـــى الميداليـــة البرونزية في

سالح ايبيه.

وبلـــغ مجمـــوع ميداليـــات البحرين 8

وكان منتخبنا الوطني في منافســـات

حتى اآلن.

النهائي وخســـر من السعودية بنتيجة

ذهبيـــات و 8فضيـــات و 4برونزيـــات

ذهبيتان وفضية للبولينغ
ظفـــر منتخبنـــا الوطنـــي للبولينـــغ
بذهبيـــة الفـــرق بعـــد تألـــق الالعبـــات

نـــورة ســـلطان وناديـــة العوضي وريم

ســـلطان وليلى جناحي في المنافســـة

التي أقيمت على صالة نادي البولينغ،
وبلـــغ مجموع نقـــاط الفريـــق (،)4709

وجـــاءت الذهبية الثانية لالعبة نادية

العوضـــي فـــي المجمـــوع العـــام بعـــد
حصدها معدل نقاط فاق الجميع وبلغ

الفـــرق ســـابر قـــد وصـــل للـــدور نصف

فـــي نصـــف نهائي ايبيه مـــن اإلمارات

بنتيجة .45-37

ومن المنتظر أن يعود المنتخب اليوم
إلـــى البحريـــن بعـــد ختـــام منافســـات

المبارزة بالبطولة الخليجية السادسة
للمرأة ،والتي تحتضنها الكويت حتى

يوم  30أكتوبر الجاري.

تفوق سيدات السلة على
السعودية

( ،)4006وجاءت البطلة نورة ســـلطان
الفضيـــة ومجمـــوع النقـــاط (،)3997

فـــي دورة رياضـــة المـــرأة الخليجيـــة

العزيـــز آل خليفة العباتنا بالميداليات

 30أكتوبر الجـــاري ،وذلك بفوزه على

فـــي المركـــز الثانـــي ونالـــت الميدالية

وحقـــق االنتصار الثاني علـــى التوالي

وتوّ جـــت الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبـــد

والمقامة في العاصمة الكويتية حتى

معبرة عن تقديرها الكبير لعطائهن.

المنتخب الســـعودي الشـــقيق بنتيجة

 62-33في انطالق الجولة الثالثة من
المنافسات.

توّ جت الشيخة نعيمة األحمد الصباح

ومـــن المنتظـــر أن يلتقـــي المنتخـــب

لرياضـــة المـــرأة وبحضـــور الشـــيخة

المنتخـــب العماني في رابع مواجهاته

رئيسة بعثة البحرين العبات منتخبنا

الثانية ظهرا.

الفـــرق فـــي ســـاح البندقيـــة  25متـــر

سيدات اليد يواجهن عمان

رئيســـة اللجنـــة التنظيميـــة الخليجية

البحرينـــي يوم غـــد “الخميس” نظيره

حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفـــة

الخليجيـــة وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة

الوطنـــي للرماية بعد تحقيقهن ذهبية

وفضيـــة وبرونزيـــة فـــي الفـــردي ،كما

اختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة اليـــد

ســـكيت للفـــرق وفضيـــة الفـــردي فـــي

تدريباتـــه لمالقـــاة المنتخـــب العماني

اليـــوم األخيـــر مـــن بطولـــة الرمايـــة

السادســـة لرياضـــة المـــرأة الخليجيـــة

التي تستضيفها الكويت حاليا.

بالدعية.

ّ
توجت العباتنا بفضية سالح الشوزن

للســـيدات يـــوم أمـــس “االربعـــاء”

المسابقة نفســـها ،وذلك في منافسات

فـــي اســـتئناف مشـــواره بالـــدورة

للبطولـــة الخليجيـــة لرياضـــة المـــرأة

وذلك على صالة الشـــهيد فهد األحمد

فوز الطائرة في االفتتاح

وقـــاد تدريبـــات األحمـــر البحرينـــي
المـــدرب الوطنـــي محمـــد عبدالنبـــي

حقق منتخبنا الوطنـــي للكرة الطائرة

الـــذي ركز على تطبيـــق بعض الخطط

علـــى حســـاب المنتخـــب اإلماراتـــي

الدفاعـــي

وتصحيـــح

النحـــو التالـــي1925- 2514- 2512- :

لقـــاء المنتخـــب اإلماراتـــي األخيـــر

فـــوزا مهمـــا فـــي مباراتـــه االفتتاحية

التكتيكيـــة الجديـــدة فـــي الشـــق

بنتيجـــة  31جـــاءت أشـــواطها علـــى

األخطـــاء التـــي وقع فيهـــا الفريق في

 2522وذلـــك في المباراة التي أقيمت

والوقـــوف علـــى مســـتويات جميـــع

على صالة نادي سلوى الصباح.

وقـــدم منتخبنـــا أداء قويـــا فـــي

الشـــوطين األول والثانـــي مـــن خالل

والهجومـــي

الالعبات وجاهزيتهم قبل اللقاء.

كرة الطاولة تبدأ المنافسات

الهجـــوم والدفاع واللعب على أخطاء

تبدأ ســـيدات كرة الطاولـــة البحرينية

بعد منافســـة قويـــة مـــن اإلماراتيات،

فـــي دورة رياضـــة المـــرأة الخليجيـــة

الرابـــع رغـــم حالة التكافـــؤ التي كانت

صالـــة نـــادي ســـلوى الصبـــاح بمنطقة

المنافـــس بينما خســـر الشـــوط الثالث

مســـاء اليـــوم “الخميـــس” مشـــوارهن

قبـــل أن يحســـم النتيجة في الشـــوط

السادســـة بانطـــاق المنافســـات على

مسيطرة على مجريات هذا الشوط.

وســـيلعب منتخبنـــا المواجهـــة الثانية
اليـــوم أمـــام الكويـــت عنـــد الســـاعة

تتويج البولينغ

 ،45-27فـــي حيـــن خســـر منتخبنـــا

واصـــل المنتخب البحرينـــي صحوته

الرماية تواصل الحصاد

القرين والتي تستمر أربعة ايام.

فردين :المبارزة البحرينية

ضمـــن دورة المـــرأة السادســـة لـــدول

واإلرادة القويـــة عنصـــران مهمان في

للقمـــة باألمـــر الســـهل ،لكـــن البقاء هو

الكويت في الفترة من  20-30أكتوبر

التـــي تحققت فـــي البطولة الخليجية

بالذهـــب هـــو أمر مهـــم في مســـيرتها

مجلـــس التعـــاون والتـــي تســـتضيفها

الجـــاري ،قالت :إن المبارزة البحرينية

ينتظرها مســـتقبل واعد في السنوات
القليلـــة المقبلة ،وأن الالعبات يمتلكن

أحالمـــا كبيـــرة من أجـــل الدخول إلى

كســـب كل التحديـــات ،وأن النتائـــج

الحالية ستجعلهم يفكرون بالمستقبل

بصورة أكبر وأفضل.

الحصول على إنجازات جديدة

التاريخ من أوســـع األبواب ،وتشريف

وأشـــارت الالعبـــة ليلـــى فرديـــن إلـــى

المتنوعة.

جديـــد يضـــاف إلـــى ســـجل إنجازاتها

البحرين خير تشريف في المنافسات

أنها ترغـــب في الحصـــول على إنجاز

وأضافـــت ليلى فرديـــن في تصريحها

الســـابقة ،وقالت أيضا :كل العبة فينا

بعد التتويـــج ببرونزية الفرق :نحظى

ترغب في الحصول على الميداليات،

األولمبيـــة البحرينيـــة برئاســـة ســـمو

الوصـــول إلـــى منصة التتويـــج ،ورفع

برعايـــة واهتمـــام كبيـــر مـــن اللجنـــة

وأعتقد أن الجميع وضع نصب عينيه

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة

علم المملكة عاليا ،وبالفعل ما حققناه
بالبطولـــة الخليجية يع ّد جيدا قياســـا

وأيضـــا مـــن مدربـــي المنتخـــب وعلى

السنوات المقبلة.

وكذلـــك مـــن اتحـــاد اللعبـــة برئاســـة

الشـــيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة،

بالظـــروف ،ولكننـــا نعـــد بالمزيد خالل

رأســـهم الكابتـــن أحمـــد علي الـــدرازي
الـــذي يع ّد من مؤسســـي لعبة المبارزة

وأشـــادت الالعبة ليلى فردين بجهود
الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل

وعـــن إعـــداد المنتخـــب خـــال الفترة

فـــي الكويـــت ،وقالت :ال ننســـى وقفة

تدريبـــات جـــادة فـــي قبـــل بدايـــة

خلـــف الالعبات ،وقد شـــعرنا نحن في

وكانـــت معنويـــات العبـــات المنتخب

مـــن أجلنا ويقدم لنا كل ســـبل الراحة،

في البحرين.

خليفـــة رئيســـة بعثة مملكـــة البحرين

الماضيـــة قالـــت فرديـــن :خضنـــا

الشـــيخة حيـــاة وتواجدهـــا الدائـــم

البطولـــة وفـــي أثنـــاء المنافســـات،

منتخـــب المبارزة بـــأن الجميـــع يعمل

عالية جدا في ســـبيل بدء المنافسات

معربـــة عـــن تقديرهـــا العميـــق لجميع

التعاون ،وعزمهن كبير على تشـــريف

اإلعالمـــي واإلداري ودورهـــم الالفت

ببطولة المرأة السادسة لدول مجلس

أعضـــاء البعثة البحرينيـــة من الطاقم

المملكة خير تشـــريف في االستحقاق

في تسهيل مهمة كافة المنتخبات.

عـــدد من الميداليـــات الملونة في هذه

سلطان :البولينغ البحريني أثبت

الخليجي ،وســـط تطلعـــات إلى حصد

النسخة بالكويت.

وقالـــت أيضـــا :بـــدأ إعدادنـــا بصـــورة
مبكـــرة فـــي البحريـــن وقبـــل شـــهرين

تقريبـــا من المنافســـات ،وكنـــا نتدرب
علـــى فتـــرات صباحيـــة ومســـائية،

السادسة مساء.

برونزيتان في ايبيه وسابر

قالـــت العبـــة منتخـــب المبـــارزة ليلى

والمجموعـــة متحـــدة وترغـــب فـــي

البرونزية في فرق منافسات الفلوري

بأفضـــل النتائـــج ،مؤكـــدة أن اإلصرار

فرديـــن والتـــي حققـــت الميداليـــة

مباراة منتخب البحرين لكرة السلة مع السعودية

تتويج المبارزة

ينتظرها مستقبل واعد

حققـــت العبـــات منتخبنـــا الوطنـــي

جانب من تتويج الرماية

واألجـــواء بشـــكل عـــام مشـــجعة،
تقديـــم أقصـــى أداء ممكـــن للخـــروج

جانب من تتويج الرماية

نفاسته
قالـــت البطلـــة البحرينية فـــي رياضة

البولينغ نـــورة ماجد ســـلطان صاحبة

الميدالية الفضية في الفردي والذهبية
فـــي منافســـات الزوجي بـــأن البولينغ

البحريني أثبت نفاســـته وجودته في

مختلف المنافسات ســـواء الخليجية

أو العربيـــة واآلســـيوية ،وأن الوصول

األصعـــب ،الفتـــا إلـــى أن تتويجهـــا
ونحن نعيش أجواء العصر الذهبي.

وأضافـــت البطلـــة نـــورة ســـلطان في
تصريحهـــا للوفد اإلعالمي :أســـتطيع
القـــول بـــأن الســـرّ وراء اإلنجـــازات
التـــي نحققها فـــي الســـنوات األخيرة
هـــو التدريـــب المســـتمر ،والدعم غير

المحـــدود الذي نحصل عليـــه ،ووضع
األهـــداف المســـتقبلية نصـــب أعيننـــا،

الفتـــة إلى أنها ســـعيدة جدا بالتتويج

بعدد من الميداليات في االســـتحقاق

الخليجـــي الذي يقام حاليا على أرض

الكويت.

وأشارت ســـلطان :أستطيع القول بأن

االهتمـــام الكبيـــر الـــذي حصلنـــا عليـــه
نحـــن الالعبـــات فـــي الفتـــرة الماضية

كان بمثابـــة الجرعـــة المعنوية العالية
بالنســـبة لنـــا للدخـــول فـــي أجـــواء

المنافســـات مبكـــرا ،وهـــو الحافـــز
الذي جعلنـــا نعيش حالة مـــن الصراع
مبينـــة أن اعتـــاء المنصـــة
الداخلـــيّ ،

وتشريف البحرين في المنافسات أمر
يشعرها بالفخر الدائم.

وأوضحت نورة سلطان أن المنافسات
فـــي دول الخليج العربـــي في رياضة

البولينـــغ علـــى وجـــه التحديـــد صعبة

للغايـــة ،وتتطلـــب إعـــدادا خاصـــا،
وقالـــت :لم يكن اعتالء المنصة باألمر

الســـهل أو البســـيط؛ ألن الالعبـــات

الالتي يلعبن أمامنا لديهن من الخبرة
ما يكفـــي ،وكنّا في حال صراع كبيرة

أنا وكافة العبـــات المنتخب؛ من أجل

الوصول إلى المنصة ،وســـط منافسة
شـــديدة مـــن الالعبـــات الخليجيـــات،

مؤكدة أن الظفر بالذهب والفضة أمر
الفت للغاية ،ويجعلهـــا كالعبة تتطلع

إلى المستقبل بإيجابية وتفاؤل.

مشعة بالتفاؤل
طاقة
ّ

وقالـــت الالعبـــة نـــورة ســـلطان فـــي
حديثهـــا عن البعثة البحرينية :أو ّد أن

أوجه الشـــكر الكبير إلى أفـــراد البعثة
البحرينية برئاســـة الشيخة حياة بنت
عبدالعزيـــز آل خليفـــة التي تع ّد طاقة

إيجابيـــة مشـــعّ ة بالتفاؤل ،وال أنســـى
ّ
في على المســـتوى
كلماتها التي أثرت ّ
الشـــخصي وفـــي المجموعـــة ككل،
وكانت واحـــدا من العوامـــل المحفزة

للوصول إلى منصـــة التتويج ،وقالت

أيضا :إن حرص البعثة بقيادة الشيخة
حيـــاة بنـــت عبدالعزيز علـــى التواجد

المســـتمر خلـــف الجميـــع بمـــا فيهـــا
التواجـــد معنا نحـــن العبـــات البولينغ
جعلنا في حال استعداد رائعة ،وبعث
فـــي أنفســـنا التحـــدي اإليجابـــي نحو

حصـــد األلقـــاب والميداليـــات الملونة،

وأن مـــا وصلنا إليه من نتائج يكشـــف

حالة االستعداد والجديّ ة.

ولفتـــت البطلـــة نـــورة ماجـــد ســـلطان
إلـــى أهميـــة دور االتحـــاد وقالـــت :ال
ننســـى أيضا الـــدور اإليجابـــي للجهاز

الفنـــي واإلداري فـــي منتخب البولينغ

ومجلـــس اإلدارة الـــذي يدعمنـــا

باســـتمرار ويهيـــئ لنـــا كافـــة الظروف

المواتيـــة لتشـــريف البحريـــن ،مؤكدة
أنهـــا ســـعيدة بالنتائـــج التـــي تحققت
فـــي المشـــاركة الخليجيـــة حتى اآلن،

وأنها على أهبة االســـتعداد للمستقبل
القادم.

ووجهـــت الالعبـــة نـــورة ســـلطان في
ختـــام تصريحهـــا شـــكرها الجزيـــل
إلـــى كافـــة أفـــراد العائلـــة ،وقالت :هم

على تواصـــل دائم معي فـــي مختلف

األوقـــات ،وأشـــكرهم جزيـــل الشـــكر
علـــى االهتمـــام والرعايـــة ،وأعدهـــم

بأن أواصـــل العمل من أجـــل البحرين

وتشـــريفها في المحافـــل الكبرى ،وأن
أكـــون واحـــدة مـــن الالعبـــات الالتـــي
بهن الوطن.
يفخر
ّ

تتويج البولينغ
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سيد ضياء الموسوي

الشروع بتوزيع شقق التمليك في “إسكان الجفير”

يتــرافـــــق ذلــــك مـــع إجــــراءات تأسيـــس اتحـــادات المنتفعيـــن

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

المنامة  -وزارة اإلسكان

شرعت وزارة اإلسكان في توزيع شقق

المواطنين ،منوهة إلى استمرار حرص

بهروا الدنيا وما في يدهم إال الحضارة

بمنطقـــة الجفيـــر علـــى المواطنيـــن

تســـليم الوحـــدات إجـــراءات تأســـيس

Û Ûشــعب اختصر كل الحضارة ،يســبح في الجمال ،ويمتشق رموش الحرية

الخدمـــات اإلســـكانية بتســـليم عقـــود

بحثــا عــن حقيقــة الوجــود أرغفــة حــب وأرغفــة حريــة .أنتــم معزوفــات

بيتهوفــن ،وألحــان مــوزارت .أنتــم مفــردات أوســكار وايلــد ،أنتــم لوحات
دافينشــي وتمتمات نيتشــه وتكعيبية بيكاســو .يا شــعر دانتــي ونزاريات
نــزار ونثريــات جبــران .صدمتنــا (سويســرا الشــرق األوســط) لبنــان وكل
جمال وحضارة نص وأناقة شعار .أنتم أكبر من ذئاب الطائفية
ً
اللبنانيين
التــي تعــوي ،وأعظــم مــن لغــة البنــادق والبيــارق والمحاصصــات ،وهــي
تســتعيد فرحهــا المســروق زهــرا وحدائــق .كبير أنت أيهــا اللبنانــي ،كافرا
بأنيــاب األحــزاب وأســماك قــرش التكتــات وإســمنتية األطــر الضيقــة
وبورصــات المرتهنيــن والمقامريــن للحســابات الضيقة .كبيــر وأنت تكون
للجميــع ،لــن تقبــل إال بالعــودة للوطــن ،لإلنســانية ،للمدنيــة ،للديمقراطيــة

التمليـــك بمشـــروع العمـــارات الســـكنية

المســـتفيدين ،حيـــث قامـــت إدارة
االنتفـــاع للمواطنين ،وإجراء انتخابات
مجالـــس إدارات اتحـــادات المنتفعيـــن،
فضـــاً عـــن تقديـــم المحاضرات لشـــرح
النواحـــي الفنيـــة المتعلقـــة بالشـــقق،

والبنـــود القانونيـــة والمالية الواردة في
عقد االنتفاع.

الـــوزارة علـــى أن يصاحـــب إجـــراءات

اتحـــادات

المنتفعيـــن،

والتعريـــف

بمهامها ،من أجل مباشـــرة إدارة األمور
المتعلقـــة بالصيانـــة والحفـــاظ علـــى
جـــودة الســـكن بهـــا .وأفـــادت الـــوزارة

بأن مشـــروع الجفير اإلســـكاني مصمم
وفـــق تصاميـــم بنـــاء الجيـــل الخامـــس

لشقق التمليك ،والتي تمتاز بمساحاتها
البنائية الرحبة التي تصل إلى  200متر

وقالت الوزارة إن توزيع الشقق السكنية

مربـــع ،وتوفـــر  4غرف نـــوم ،و 4دورات

األعمـــال اإلنشـــائية والبنيـــة التحتيـــة

المطبخ والمخزن.

بمشـــروع الجفيـــر يأتـــي بعـــد اكتمـــال

للعمـــارات وتجهيـــز مرافقها الســـتقبال

ميـــاه ،ومجلس ،وصالـــة ،باإلضافة إلى
وأكدت الوزارة أن خططها تتضمن بناء

حوالي  3000شـــقة سكنية في مشاريع

خطـــط بنـــاء الوحدات الســـكنية ،حيث

المناطـــق بمـــدن المملكة وفي مشـــاريع

لكل نوع من أنواع الخدمات اإلسكانية

شـــريط العمارات السكنية في عدد من
مـــدن البحريـــن الجديـــدة ،وأن خطـــط

مواز مع
بناء العمارات تســـير فـــي خط
ٍ

تســـعى الـــوزارة إلـــى توفيـــر المعروض

التي تقدمها الوزارة ،وخاصة الخدمات
التي تشهد إقباالً متزاي ًدا.

الحقيقيــة ،فمــا عاد يجدي عبودية األفراد واألصنــام المصنوعة من التمر
واالســتعباد واالســتالب باســم األحــزاب والطائفــة والمنطــق المناطقــي
والفئــوي .تريدونهــا مدنيــة ،وتوكنوقــواط ،وشــفافية وعدالــة ومســاواة
بــا دم أزرق ،بــا وجــوه مخمليــة بــا (نبــاء) مهربيــن مــن قصــر فــرزاي.
أثبت الشــعب اللبناني أنه غير مرتهن ال للشــيعة وال للســنة وال للدروز وال
للمسيحي بل لإلنسان .وإنه فقط وفقط للمدنية وفصل الدين عن الدولة.
ال للدولة الدينية الســنية والشــيعية والمســيحية والدرزية ،نعم لإلنســان.
نعــم للبنــان جبــران خليــل جبــران ،وهانــي فحــص وســعيد عقــل وفيــروز
والرحبانية .نعم لفصل السلطات ،نعم لعملقة القانون وتقوية المؤسسات
نعم للشــفافية وال للفســاد ،وال لدولة داخل دولة ،ال للعموالت ،ال لالقطاع،
ال للثراء السريع والتضخم من صفقات المشاريع والحسابات التي تنتفخ
بلســع ظهــور اللبنانيين مــن الصفقات المتبادلة ومناقصــات تحت الطاولة
والناس تموت جوعا.

Û Ûأنتم أيها اللبنانيون أثبتم بساحة النور في طرابلس وساحة رياض الصلح

البحرين تفوز بجائزة الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية
عـــن مشـــروعهــا “تــواصـــل” ضمـــن  10مشـــاريـــع تقنيـــة عــربيـــــة
حصلـــت قطـــر علـــى جائـــزة واحـــدة عن

المنامة  -بنا

تم اإلعالن في الكويت أمس عن فوز مملكة البحرين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي
الصبــاح للمعلوماتيــة عن مشــروعها (النظــام الوطني للمقترحات والشــكاوى تواصل)

التابع لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

مشـــروعها (عـــون) التابع لـــوزارة البلدية

والبيئة”.

وفيمـــا يخـــص القطـــاع الخـــاص أفـــاد

الشـــمري “أن األردن حصـــدت جائزة عن

وكل الســاحات ،عــودة النــار المقدســة ،أنتــم بروميثيــوس العــرب ،ســارق

وذكرت وكالة األنباء الكويتية (كونا) أن

كانت من نصيب المجتمع المدني”.

أثينــا ورمــى بنفســه في أتون النار؛ ليجلب لهم شــعلة العلــم والمعرفة .لن

ضمن عشرة مشاريع تقنية عربية فازت

حصـــدت اإلمـــارات ثـــاث جوائـــز عـــن

للبرمجيات في حين نالت مصر الجائزة

سبيل من الجنوب إلى البقاع إلى صيدا إلى طرابلس
ً
بال حصص طائفية

للمعلوماتية في دورتهـــا الـ 19لهذا العام

االتصـــاالت و(تـــم) التابع لهيئـــة أبوظبي

االفتراضية براكســـيالبس) التابع لشركة

وأغانــي وأهازيــج وكأنكــم توصلون للعالم قصيــدة محمود درويش (على

وقـــال رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة العليـــا

وتحضــرا وحضــارة؛ لــم تلوثوا ألســنتكم شــتمً ا عنصريًا لمقدســات طائفة

صحفـــي لإلعـــان عـــن الفائزيـــن “إن

التابع لوزارة الداخلية” ،مبينًا “أن الدول
ً
أيضـــا فـــي القطـــاع الحكومـــي
الفائـــزة

فازت فلسطين عن فئة المجتمع المدني

علــى زعيــم؛ بل انتصرتم لإلنســان اللبناني بال أرقــام رخيصة تترهل على

(المعلوماتيـــة) إذ فـــاز ســـبعة منهـــا فـــي

مشـــروعها (حســـاب المواطـــن) التابـــع

وقـــال “إن فكرة الجائزة هذا العام تأتي
ً
ســـابقا بالتركيـــز على
تأكيـــ ًدا لمـــا بدأتـــه

Û Ûكنــت فــي باريــس عندمــا اندلعــت مظاهــرات أصحــاب الســترة الصفــراء،

جائزتيـــن في القطـــاع الخاص واألخيرة

للهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء ،فيمـــا

أهميـــة كبيرة فيما يحـــدث من تحوالت

النــار المقدســة في األســطورة اإلثينيــة الذي ضحى بحياتــه ليحمي أبناء

فـــوز مملكة البحرين بهـــذه الجائزة جاء

تهزموا وأنتم تتمســكون باإلنســانية طريقا ،والوطن مالذً ا والديمقراطية

بجائزة ســـمو الشيخ سالم العلي الصباح

ومرحا
ً
إلى بيروت .لله دركم ،وأنتم تبهرون العالم وأنتم تشــعون ســعادة

كأفضل مشاريع تقنية.

وتسامحا وعفوية
ً
هذه األرض ما يستحق الحياة ) طربا وأغاني وأهازيج

للجائـــزة بســـام الشـــمري خـــال مؤتمـــر

علــى حســاب طائفــة ،أو تهبطــوا لتصطفــوا خلــف دين على ديــن أو زعيم

عشـــر دول عربيـــة تقاســـمت جوائـــز

حساب بث الفتنة بين الطوائف محتكرة الوطنية في حروفها المكررة.

القطـــاع الحكومـــي ودولتـــان نالتـــا

وكنــت فــي برشــلونة فــي المظاهــرات األخيــرة ،وشــهدت مظاهــرات فــي

مشـــروعها (المترجـــم االفتراضـــي للغـــة

وأوضـــح أنـــه “فـــي القطـــاع الحكومـــي

اإلشـــارة) التابع لشـــركة صواريـــخ العقل

مشـــاريعها (باشـــر) التابـــع لهيئـــة تنظيـــم

الثانيـــة عـــن مشـــروعها (معامـــل العلـــوم

الرقميـــة و(مركـــز الشـــرطة فـــي هاتفك)

(براكـــس البس) مصـــر للبرمجيات ،بينما

هـــي الســـعودية بجائزتيـــن األولـــى عـــن

لـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
والثانيـــة عـــن مشـــروعها (رصـــد) التابـــع

بمشـــروع (صفـــوف) التابع للســـيد جهاد
كلوب”.

المشـــاريع التقنية لما لهذه المشاريع من

ً
موضحـــا “أن
فـــي المجتمـــع العربـــي”،

معاييـــر التميـــز فـــي اإلبـــداع واالبتـــكار

والقيمـــة المضافـــة حســـمت التنافـــس

والتسابق على الجائزة”.

وأضـــاف “أن الجائـــزة تســـعى دائمً ـــا إلى

تعزيز التشـــاركية مع الجهات الحكومية
والمدنية في الوطن العربي ،إذ رشـــحت

تلك الجهات المشاريع التقنية المتقدمة
في الوطن العربي وقامت لجنة التأهيل
فـــي الجائزة بدراســـة تلك المشـــروعات

وتصفيتها وتأهيلها لمرحلة التحكيم”.

وأشـــار إلى “أن قيمـــة الجائزة  200ألف

دوالر تـــوزع على الفائزين بالتســـاوي ما
يعـــادل  20ألف دوالر لكل فائز وتعد من
أعلـــى الجوائز في الوطـــن العربي ،مبينًا

أن الفائزيـــن ســـيتم تكريمهم في الحفل

السنوي الذي سيقام برعاية سامية شهر
نوفمبر المقبل”.

إيــران قبــل ثالثيــن عامــا ،ومظاهــرات فــي كثيــر مــن الــدول ،لكنــي لــم أر
مثلكــم كبــارا وســموا كالســماء ،وافقــا معرفيــا كاألفــق امتدادا لــم ترفعوا
شــعارا دينيــا واحــدً ا ،وال طائفيــا وال حزبيــا كافريــن بالســفارات والــدول
والقنــوات .أنتــم لبنــان الحقيقــة ،بلــد العروبــة واالنتمــاء .بلــد المســجد
يعانق الكنيســة ،واألذان يحتضن القداس مســلمين ومســيحيين ودروزا.
ال لمنطــق األقليــات ،بــل منطــق المســاواة ،منطــق تكافــؤ الفــرص ،منطــق
اإلبــداع والحضــارة والحداثــة .أنتــم وحدكــم غيرتم المعادلة ولــم نر بكل
العالــم كيــف لمظاهرات ســلمية أشــبه باألوركســترا والمهرجانــات الزاهية
والدبكــة والرقــص تفرض شــروطها على الحكومة وكأنكــم ترتلون رواية
تولســتوي (الحــرب والســام) !!! كأنكــم هوجــو فــي حــق عــودة العدالــة
لـــ (البؤســاء) .أنتــم تشــارلز ديكنــز فــي المســح علــى كل يتيــم لبنانــي فــي
(اولفرتويســت) ،وتــرددون روايــة همنجــوى (وداعً ا للســاح) ،ونعم للحب
بين كل لبناني ولبناني .هنا تكمن خطورة الســلم ،عندما يحرج الدكتاتور
السادي السيكوباتي األبوي البطريركي الشوزفريني ،االقطاعي ،الكليالي

تعاون سينمائي بين البحرين واإلمارات

آلــيــة ســلــســة لــتــبــادل الــقــوانــيــن واألنـــظـــمـــة بــمــجــال السينما

المنامة  -بنا

وقعــت وزارة شــؤون اإلعــام فــي مملكــة البحريــن والمجلــس الوطنــي لإلعــام فــي

دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة أمس بمقر الوزارة ،مذكرة تفاهم لمشــروع
برنامــج تنفيــذي للتعاون اإلعالمي في مجال الســينما ،وذلك رغبة في تعزيز وتنظيم

التعاون بينهما في هذا المجال اإلعالمي الحيوي.

القروســطي بمنطق بيانو الكلمات ،وســمفونيات العزف اإلنساني ،وترابط

وقـــع مذكـــرة التفاهـــم نيابـــة عـــن وزارة

Û Ûأيهــا المتظاهــر اللبنانــي الجميل الحضاري الكبير ،يا لــوركا العصر قصيدة

عبـــد الرحمن بحر ،فيما وقعها عن الجانب

(ساغرادافاميليا) لبنان قِ دما وسماء ،يا برج إيفل علوً ا ،ونهر السين طوال،

اإلعالمية راشـــد خلفان النعيمي ،وتشكل

جمال وحضارة وســلما .عشــتم وعاش
ً
الفقير وحزن اليتيم .بهرتم العالم

مجال الســـينما وتبـــادل الخبـــرات وآليات

القلوب الزاهية كفراشة زرقاء.

فداء ،ويا سلفادور دالي العرب لوحة جمال ،وسمو (أنتوني دالي) كنيسة

شؤون اإلعالم وكيل وزارة شؤون اإلعالم
اإلماراتـــي المديـــر التنفيـــذي للشـــؤون

وشــجر األرز امتــدادً ا ،وشــمس كربــاء وأوجــاع المســيح وقوفً ــا مع عرق

هـــذه المذكرة قاعدة النطالق التعاون في

لبنــان حضــارة ومدنيــة .فــإن قــال نــزار قباني فــي انتفاضة الحجــارة في

التطوير.

وهــم يخطــون قدرهــم بصــدق الحرف وصرخــة الوجع( :بهــروا الدنيا وما

مـــا يربط مملكة البحريـــن ودولة اإلمارات

نحـــو ترجمـــة هـــذه العالقـــات فـــي أطـــر

مختلفـــة للتعـــاون فـــي شـــتى المجـــاالت.
وقـــال“ :إن مذكـــرة التفاهـــم التـــي جـــرى

التوقيـــع عليهـــا اليـــوم تجســـد التعـــاون

القائـــم بين البلدين الشـــقيقين في القطاع

اإلعالمي”.

وأوضـــح أن هـــذه المذكـــرة ،ســـوف تتيح

والتنسيق المشترك لعرض األعمال الفنية

مـــن تعـــاون وترحيـــب بتوقيـــع مذكـــرة

فلسطين( :بهروا الدنيا وما في يدهم إال الحجارة) فنقول لكل اللبنانيين،

وبهـــذه المناســـبة ،أكـــد عبدالرحمـــن بحر

سلســـة لتبـــادل القوانيـــن واألنظمـــة فـــي

لتشجيع اإلنتاج المحلي وإثراء المحتوى

مجال الســـينما ،مما يضيـــف إلى مجاالت

في يدهم إال الحضارة).

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة مـــن عالقات

للخبراء والمسؤولين والفنيين في مجال

مـــن جانبـــه ،أعـــرب النعيمـــي عـــن الشـــكر

أخويـــة وثيقة ممتـــدة متطلعة باســـتمرار

للجانبيـــن البحرينـــي واإلماراتـــي آليـــة

الناجحة في دور عرض الســـينما بالبلدين،

مجال الســـينما ،وتشـــجيع تبادل الزيارات

الفني.

الســـينما واالطالع على تجارب كل منهما،

والتقديـــر لوزارة شـــؤون اإلعالم لما أبدته

التفاهـــم لتعزيـــز التعـــاون اإلعالمـــي فـــي

التعـــاون المتعددة بين البلدين الشـــقيقين
بمـــا يعكس مســـتوى العالقـــات التاريخية
بينهما.

محكمون“ :فكرة” مبادرة استثنائية لطرح األفكار المبتكرة
المنامة  -بنا

األولـــى من مســـابقة االبتـــكار الحكومي

ّ
وتوقع الخياط أن يشـــارك في النســـخة

ولفتـــت إلـــى أن مكتـــب النائـــب األول

فكـــرة مـــن مختلـــف الـــوزارات والهيئات

شـــريحة أكبـــر من الشـــباب بعـــد النجاح

مشـــاركة أوســـع نطـــاق مـــن المحكميـــن

“فكرة” في العام الماضي  2018بلغ 565

ثمّ ـــن عـــدد مـــن المحكميـــن فـــي لجـــان

الشـــباب الواعـــد فـــي القطـــاع الحكومي
وصـــوالً إلى تطبيـــق أفضل الممارســـات

الحكومية.

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

ّ
المحكمـــون موظفي الحكومة إلى
ودعا

والتخطيـــط العمراني لشـــؤون األشـــغال

انطـــاق منافســـاتها ومراحـــل التقييـــم

النســـخة األولـــى مـــن مســـابقة االبتـــكار

متوقعيـــن مشـــاركة أعـــداد أكبـــر فـــي

الســـمو الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد

الحكومـــي وجعلـــه أكثر إبداعً ـــا ،معربين

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب

الـــوزراء الرائـــدة أعطـــت الموظفيـــن

من المسابقة من أفكار جديدة ومبتكرة.

مجلس الـــوزراء ومتابعة القائمين عليها

النيـــرة ،خصوصـــا أن القطـــاع
أفكارهـــم ّ

الوزراء.

الشـــابة التـــي تحتـــاج إلى رعايـــة لبلورة

تقييم مسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”
مبـــادرة ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن
حمـــد آل خليفة بإطالق المســـابقة العام
الماضـــي والتـــي اعتبروهـــا اســـتثنائية

بـــكل المقاييس نظرًا لمخرجاتها المميزة
التي انعكســـت إيجابًا على تطوير العمل

عن تطلعهم لما ستحمله النسخة الثانية

وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة
أنبـــاء البحرين (بنا) أن مســـابقة االبتكار

الحكومـــي “فكـــرة” تحولت إلـــى أرضية
خصبة لطـــرح األفكار المبتكـــرة من قبل

الحكومية واالرتقاء بها.

الثانيـــة مـــن مســـابقة اإلبـــداع الحكومي
الباهر الذي حققته النسخة األولى بفضل

وقـــال وكيـــل وزارة األشـــغال والبلديات

دعم ورعاية صاحب السمو الملكي ولي

المشـــاركة فـــي النســـخة الثانيـــة المقـــرر

أحمـــد الخيـــاط وعضـــو لجنـــة تحكيـــم

لرئيس مجلس الوزراء ومشاركة العديد

الخاصـــة بهـــا بحلـــول ديســـمبر المقبـــل،

الحكومـــي “فكـــرة” ،إن مبـــادرة صاحـــب

النســـخة الجديـــدة بفضل دعـــم ورعاية

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

الحكومييـــن فرصـــة ذهبيـــة للتعبير عن

في مكتب النائـــب األول لرئيس مجلس

الحكومي فـــي المملكة يزخـــر بالطاقات

يذكـــر أن إجمالي عدد األفـــكار المبتكرة

أفكارهـــم المبتكـــرة لتتحـــول إلـــى واقع

التي تم طرحها ومناقشـــتها في النسخة

ملموس.

العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول

من الوزراء ومســـؤولي الجهاز التنفيذي
في الحكومة.

وقالت مدير إدارة السياسات اإلسكانية
والتخطيـــط االســـتراتيجي فـــي وزارة

اإلســـكان الشـــيخة حصة بنت خليفة بن
أحمـــد آل خليفة وعضو لجنـــة التحكيم
فـــي النســـخة األولـــى مـــن “فكـــرة” ،إنـــه

ألول مـــرة على مســـتوى البحرين تتوفر
منصـــة مباشـــرة يتفاعـــل فيهـــا صنـــاع

القرار الحكومي مع الموظفين لمناقشـــة
مقترحات وأفكار شبابية.

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء حـــرص علـــى

مـــن جميـــع مؤسســـات الدولـــة وذوي
االختصـــاص فـــي مبـــادرة “فكـــرة” بغيـــة

اختيـــار األفـــكار األفضـــل ،مشـــيرة إلـــى

أن الهدف األشـــمل من مســـابقة االبتكار

الحكومي هو تمكين الموظف الحكومي
مـــن المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرار وتبني
أفـــكار بنـــاءة تعـــود بالنفـــع علـــى الوطن

والمواطنيـــن .وأعربـــت عـــن أملهـــا فـــي
مشـــاركة أعـــداد أكبـــر مـــن الشـــباب فـــي

النسخة الثانية من “فكرة”.

وقـــال مديـــر عـــام التنظيـــم وموازنـــة

الوظائـــف فـــي ديـــوان الخدمـــة المدنية

جمـــال العلوي وعضو لجنـــة التقييم في
النســـخة األولى مـــن مبادرة “فكـــرة” ،إن

المســـابقة الرائدة لالبتكار الحكومي هي

بحد ذاتها إنجاز وطني.

وبيـــن العلـــوي أن قيـــام صاحب الســـمو
ّ

الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء

بدعـــوة الموظفين للمشـــاركة من خالل
إرســـال بريد إلكترونـــي لجميع موظفي
الحكومـــة يدعوهـــم فيـــه للمشـــاركة
بمبـــادرة “فكـــرة” هـــو بحـــد ذاتـــه خيـــر

تحفيـــز وأفضـــل دافـــع ألي موظـــف

حكومي للمشـــاركة بقـــوة وحماس ،كما

يجعـــل المبادرة ناجحة بـــكل المقاييس
مـــع بلـــورة أفـــكار شـــبابية مبدعة ضمن

مراحل تقييم وعروض دقيقة وشفافة
وأجـــواء تنافســـية تخـــدم المصلحـــة

العامة ،شملت وزراء ووكالء مساعدين
اســـتمعوا إلـــى عروض مميزة لعشـــرات
األفـــكار وشـــروحات القـــت إعجـــاب

المحكمين.

لكزس البحرين تطلق “ ”RXو“”GX 2020
شــعبية كبيرة في الســوق المحلي ضمن فئة الســيارات الرياضية متعددة االستعماالت
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للتواصل17111509 :
الخميس  24أكتوبر  25 - 2019صفر  - 1441العدد 4027

25

multaqa@albiladpress.com

أعلنـــت شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانو،

الوكيـــل الحصـــري لســـيارات لكـــزس
فـــي مملكـــة البحريـــن ،عـــن إطالقهـــا

لكـــزس  GXو ،RX 2020في معرضها

بسترة .وقد حصل هذان الموديالن
على عدد من التحديثات التصميمية
الداخلية والخارجية ،التي ســـاهمت
فـــي منـــح مظهرهـــا الخارجي لمســـة

عصرية أنيقة وتحسين أداء أجزائها
الوظيفيـــة بحيـــث تتجـــاوز توقعات

العمالء الذين يبحثون عن التميز.

“كريدي مكس” تختتم حملة

نجحـــت لكـــزس  RXمنـــذ إطالقهـــا
فـــي عـــام  1998فـــي إرســـاء معايير

سيارات  crossoverالفخمة متعددة

البحرينيـــة ضمـــن فئـــة الســـيارات

 Visaالصيفية “انتعش”

 RXموديـــل عـــام  1998أول ســـيارة

التصميم الفخم ،ولهذا فإنه ليســـعدنا

مكـــس حملتهما الصيفيـــة المميزة

كانـــت  RX 400hموديـــل عام 2006

يجســـد
 2020مـــن هذين الموديلين.
ّ

حيـــث تـــم مراســـم الســـحب بمقر

بتقنيـــة الهايبرد الكهربائية .في حين

حـــرص عالمـــة لكـــزس المتواصـــل

لجنـــة الســـحب ،المدقـــق الداخلي

لســـائقي الســـيارة والـــركاب على حد

والســـياحة .الحملة التي استمرت

في شـــركة إبراهيم خليل كانو ،أيمن

موديـــات تتميـــز بأناقـــة هيكلهـــا

 ،2019منحـــت حاملـــي بطاقـــة

(ألســـماء الفائزين الرجـــاء متابعة

 RXو GXبشـــعبية كبيرة في الســـوق

االبتكاري”.

لدخـــول الســـحب مـــرة واحـــدة

االجتماعي @.)credimax.b.s.c

االستعماالت .إذ اعتبرت لكزس 300

الرياضية متعددة االستعماالت ذات

اختتمـــت مؤخـــرًا شـــركة كريـــدي

مقابل كل استخدام تراكمي بقيمة

 crossoverفخمـــة فـــي العالـــم ،فيما

اإلعالن عن إطالق النسخة الجديدة

“انتعش” بالتعاون مع شركة ،Visa

والفرصـــة لدخـــول الســـحب ثالث

أول ســـيارة  crossoverفخمة تعمل

التصميـــم الجديد لهذيـــن الموديلين

كريـــدي مكـــس الرئيســـي بحضور

تتميـــز RX 2020الجديـــدة بتصميـــم
ً
إحساسا
خارجي أنيق يمنح الســـائق

علـــى توفيـــر تجربـــة قيـــادة مذهلـــة

ومندوب وزارة التجارة والصناعة

ســـواء ،وذلـــك مـــن خـــال تطويـــر

مـــن  10يونيو حتى  31أغســـطس

الخارجي وسالســـة أدائها وتصميمها

كريـــدي مكـــس الــــ  Visaفرصـــة

ً
حقيقيـــا بالقيـــادة الرياضيـــة ،فيمـــا

يضفي الخط التصميمي الواصل بين
ً
مزيدا من
مقدمـــة ومؤخرة الســـيارة
االنســـيابية والتناغـــم علـــى مظهرها

الخارجـــي ،والتـــي تعتبـــر الســـمة
الرئيسية لهذا التصميم المع ّدل.
وقـــال المدير األول لتســـويق لكزس

شحادة“ :لطالما حظي كل من لكزس

محاضرة في “جيبك” حول محاربة السمنة

تســليط الضوء علــى الوســائل المتاحــة لخســارة الوزن

 50د.ب .داخـــل مملكـــة البحريـــن
مـــرات عنـــد االســـتخدام خـــارج

المملكـــة .وبهـــذه المناســـبة تهنـــئ
كريـــدي مكـــس الفائزين الــــ 17من
حاملـــي بطاقـــات كريـــدي مكـــس
الــــ  Visaالفـــوز بنقـــاط ثمين تصل
مجموعهـــا إلـــى  4مالييـــن نقطـــة

حســـابنا علـــى قنـــوات االتصـــال

“جنة دلمون” تحصد جائزة أفضل الحدائق المائية

احتلت المرتبة  11على أكبر موقع عالمي للسفر والسياحة

أعلنـــت جنـــة دلمـــون المفقـــودة أكبـــر

حديقـــة مائية في البحريـــن عن حصولها
على جائـــزة األفضل ،حيث تـــم تصنيفها
فـــي الدرجـــة  11علـــى مســـتوى العالـــم

للمنتزهـــات الترفيهيـــة من تريـــب ادفيزر

وهو أكبر موقع للســـفر والســـياحة ،ويتم
االختيـــار عبر تصويت مرتـــادي الحديقة

ّ
نظمـــت لجنـــة الصحـــة بشـــركة الخليـــج

لصناعـــة البتروكيماويات محاضرة تحت
عنوان “حارب الســـمنة” الستشـــاري طب
عـــام بـــوزارة الصحـــة كوثـــر العيـــد ،حول

أهميـــة المحافظـــة على جســـم متناســـق
وخـــال مـــن األمـــراض من خـــال محاربة
ٍ

زيارة الوزن.

وبهـــذه المناســـبة ،أعـــرب رئيـــس شـــركة

الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويـــات عبـــد

الرحمـــن جواهـــري ،عـــن جزيـــل شـــكره

وتقديـــره للعيـــد الســـتجابتها لدعـــوة

ووفـــق عمليـــة حســـابية تأخـــذ االعتبـــار

الشـــركة ،واهتمامهـــا بنشـــر الوعـــي

وتنويـــر المجتمـــع حـــول أهميـــة محاربة
الســـمنة بمختلف أشـــكالها ،منوّ ًها بغزارة

بالشركة على تنظيم مثل هذه المحاضرة
التوعويـــة المهمـــة ،وحرصهـــم علـــى

استضافة أصحاب الخبرة لالستفادة من

المعلومات التي احتوت عليها المحاضرة

خبراتهـــم وتجاربهـــم المختلفة ،واضعين

المتاحـــة لمســـاعدة األشـــخاص البدينين

النصـــح واإلرشـــاد لفريق العمل بالشـــركة

إضافـــة إلـــى تركيزهـــا علـــى الوســـائل

علـــى تخفيـــف أوزانهم ســـواء عن طريق

االلتزام بحمية صحية مناسبة أو برنامج
رياضي معين.
كمـــا قـــ ّدم رئيـــس الشـــركة بالـــغ الشـــكر
والتقديـــر لرئيس وأعضـــاء لجنة الصحة

نصب أعينهم الهدف األسمى وهو تقديم
أشـــخاصا أفضـــل ويتمتعـــوا
ً
ليصبحـــوا

بصحـــة ولياقة جيـــدة تمكنهم ليس فقط
مـــن أداء أعمالهـــم ولكـــن كذلك ممارســـة

حياتهـــم اليوميـــة وهـــم في أتـــمّ الصحة

والنشاط.

كميـــة ونوعيـــة التعليقـــات والتقييمـــات
للمتنزهـــات والحدائق المائيـــة في جميع

ً
مرفقـــا مـــن األلعـــاب المائيـــة إضافـــة إلى

 12شهرًا ويشـــرف على هذه االختيارات

الحديقة.

أنحـــاء العالـــم ،وجمعت على مـــدى فترة

التوســـعات التـــي تمت في جميـــع أرجاء

مجموعة دوليـــة وقد حققت جنة دلمون
المفقـــودة موقعً ـــا متميـــ ًزا في العـــام بين

وبهـــذه المناســـبة ،قـــال مديـــر التشـــغيل

أقرانها في الشرق األوسط.

إســـماعيل إبراهيم“ :نحـــن فخورون حقا
بهـــذا اإلنجاز الكبير ،فإنه يعكس حقيقية

وقـــد حصـــدت ســـابقا األفضـــل حيـــث

مـــا وصلت إليه جنة دلمون من تقدير من
ً
صادقا لما
مرتاديها وتعـــد الجائزة تعبيرًا

دلمـــون المفقـــودة المائيـــة أكثـــر مـــن 20

السياحة في مملكة البحرين ،فقد حرص

حصلـــت علـــى الدرجـــة  10على مســـتوى

الشـــرق األوســـط ،وتضـــم حديقـــة جنـــة

تشـــكله الحديقة كمعلم مميز في خريطة

القائمـــون علـــى إنشـــائها علـــى أن تكـــون
ً
مرفقا يســـهم في تعزيز قطاع الســـياحة.

وأضـــاف :إن هـــذه الجائـــزة هـــي نتيجـــة

وتفان من
العمـــل الجاد للفريق ومجهـــود
ٍ

العاملين لتقديم أفضل خدمة إضافة إلى
الوعـــد الذي قطعناه على أنفســـنا لســـكان

مملكـــة البحرين وجميع مرتادي الحديقة

في توفير الخدمات والمرافق التي ترقى

إلـــى العالمية مـــن حيث الســـامة ومتعة

الترفيه العائلي والخصوصية”.

“بورشــه البحريــن” تطــرح كايــن كوبيــه

كشـــف مركـــز بورشـــه البحريـــن ،عن

كاين كوبيه الجديـــدة ،التي ُط ِرحت

الجديـــدة في حفل كبير ،لتنضم إلى

للســـيارات -الكويـــت ،فـــي مركـــز

طـــراز بورشـــه الجديـــد كايـــن كوبيه
عائلـــة كاين بعـــد خروجهـــا بتصميم

الفـــت وتكنلوجيـــا رائعـــة ُ
وجهـــزت

ضمن فعالية نظمتها شـــركة بهبهاني
بورشـــه الكويت ،بنفس المواصفات
الفنيـــة الموجودة فـــي الجيل الثالث

مـــن ســـيارات كايـــن ،بينمـــا تنفـــرد

بأبعادها الدقيقة وسقفها االنسيابي،
ّ
يعزز مالمحها الرياضية.
مما
وزودت ســـيارة كايـــن كوبيـــه

الجديـــدة بنفـــس المحـــركات القوية

واالقتصاديـــة المســـتخدمة فـــي
الجيـــل الثالـــث مـــن طـــرازات كاين،
ً
أيضـــا بــــ
إضافـــة إلـــى أنهـــا مجهـــزة
“رزمـــة ســـبورت كرونـــو” الرياضيـــة

التـــي تأتـــي كتجهيز أساســـي وتعزز

قـــوة أداء الســـيارة .وتمتـــاز “كايـــن

إس كوبيـــه” بمحرك توربو سداســـي
الســـلندرات ســـعة  3لتـــرات بــــ 340

حصانـــا وعـــزم  450نيوتـــن /متـــر،

وســـرعة قصوى تصـــل إلى  243كم/

الســـاعة .كما يتسارع هذا الطراز من
صفـــر إلى  100كيلومتر في الســـاعة
ثـــوان ،وينخفـــض الزمـــن إلى
فـــي 6
ٍ

 5.9ثوان مع “رزمة ســـبورت كرونو”

الرياضية االختيارية.

حصل الممثل الكندي من

أصل مصري مينا مسعود
مؤخرا على لقب “موهبة

العام” ،ضمن الجوائز التي

“كونتراست” تحيي حفال بمهرجان البحرين للموسيقى

أعلنت عنها مجلة “”GQ

مؤخرا ،والتي تحمل عنوان
“األفضل بالشرق األوسط”.
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بباقة من األنماط الموسيقية التي استضافتها الصالة الثقافية
تتـــراوح مـــا بيـــن الموســـيقى

قدمــت الفرقــة الموســيقية الفرنســية “كونتراســت” لجمهورها الواســع

بصمتهـــا الخاصـــة ،التـــي ميزتهـــا،
ً
بـــارزة بأســـلوبها الفريـــد،
وجعلتهـــا

البحرينيـــة التقليديـــة العريقـــة،

الســفير الفرنســي لــدى البحريــن جيــروم كوشــار .وجــاء الحفــل ضمــن

لمديريهـــا :جوهـــان فارجـــو ،وأرنو

والـــروك ،والبـــوب ،التـــي تقدمهـــا

الــذي مــأ الصالــة الثقافيــة مســاء الثالثاء الموافــق  22أكتوبــر ،2019
ً
موسيقيا بعنوان “روائع موسيقية من باريس لبرودواي” بحضور
حفل
ً

النســخة الثامنــة والعشــرين مــن مهرجــان البحريــن الدولي للموســيقى

وبالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى المملكة.
وأدت الفرقة تشـــكيلة واســـعة من

كمـــا تميزت بفلســـفتها التـــي تعود
تـــورات ،اللذيـــن أعـــادا صياغـــة
حفـــات

وبلـــورة

الموســـيقى

الكالســـيكية ،مـــن خـــال جعـــل

والموســـيقى

الكالســـيكية،

فـــرق قادمـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء

العالـــم ،إلـــى جانـــب ورش العمـــل
المرتبطـــة بالموســـيقى .وتتوجـــه

صيتهم في مختلـــف البلدان حول
ُ
فمنـــذ تأسيســـها فـــي العام
العالـــم،

الجمهـــور والمســـتمعين مركـــز
االهتمـــام ،ما جعل حفالتها تشـــه ُد
ً
إقبـــال كبيـــرًا خـــال الســـهرات

األلمانيـــة ،والســـفارة المصرية لدى

إلـــى جانـــب العديـــد من الســـهرات

أقامتها حول العالم.

إثـــراء برنامـــج هـــذه النســـخة مـــن

كم عدد من يشاهد نتفليكس اليوم؟

األنمـــاط الموســـيقية التـــي أضفت
ً
أخـــذا
جـــوً ا مفعمً ـــا باأللحـــان،

فرنســـى وخارجهـــا ،كمـــا تعاونـــت

للموســـيقى فـــي نســـخته الثامنـــة

خاصـــة فناني الـ “ميزو ســـوبرانو”،

الجـــاري ويأتي ضمن برنامج هيئة

كشفت شركة نتفليكس تقريرها للربع الثالث من العام  2019والذي شهد وصولها

إلى فضـــاءات اإليقاع الموســـيقي

ُ
منذ نشـــأتها
كمـــا انفتحـــت الفرقـــة

بالمنجـــزات الثقافيـــة والحضاريـــة

وأســـهمت في مزاوجـــة العديد من
ً
خالقـــة لهـــا
األنمـــاط الكالســـيكية،

إلى آخر”.

المعزوفـــات واألغانـــي المختلفـــة
بالموســـيقى

بـــدءا
ً
األنمـــاط،
ً
وصـــول لموســـيقى
الكالســـيكية،

التانغو ،ذات األصول األرجنتينية،
مـــرورًا بالموســـيقى الكوميديـــة،

وموســـيقى الجـــاز ،وغيرهـــا مـــن

إلى  158مشترك لكن بزيادة أقل من المتوقع ،بحسب ما أعلنت الشركة.
وكشـــفت نتفليكـــس عـــن تقريرهـــا

نفـــس الفترة من العام الماضي ،كما

الحالـــي ،وأوضحـــت خاللـــه أنهـــا

 1$مليـــار بنفـــس الفتـــرة ،مـــا يمثل

المالـــي للربـــع الثالـــث مـــن العـــام

تمكنـــت مـــن إضافـــة  6.77مليـــون

مشـــترك جديد لكـــن بنمـــو أقل من
المتوقـــع حيـــث ســـبق وأعلنت عن

توقعاتهـــا بوصـــول المشـــتركين
الجـــدد فـــي الربـــع الثالـــث إلـــى 7

مليـــون أثنـــاء إعالنهـــا عـــن النتائج

المالية للربع الثاني.

وارتفعـــت إيـــرادات نتفليكـــس إلى
 5.2$مليـــار وبزيـــادة  31%عـــن

حققت الشركة دخل تشغيلي قدره

الجمهور عبر توليفة من اإلبداعات
المتعدد والعابر للحدود.

وتعـــ ُد فرقـــة “كونتراســـت” واحدة

من أبرز الفرق الفرنســـية التي ذاع

 2000أقامـــت الفرقة مجموعة من

هيئـــة الثقافـــة بالشـــكر إلـــى كل

من الســـفارة الفرنســـية ،والســـفارة

الحفـــات فـــي أكثـــر مـــن  20دولة،

المســـرحية والغنائيـــة الكبرى التي

الفنيـــة فـــي أشـــهر األمكنـــة داخـــل

يذكـــر أن مهرجان البحرين الدولي

المهرجان.

مـــع مختلـــف الفنانيـــن العالمييـــن،

والعشرين يستمر حتى  26أكتوبر

المهرجـــان ومعرفـــة آخـــر تطورات

والمؤلفين الموسيقيين البارزين.

على مختلف األنماط الموســـيقية،

البحرين للثقافـــة واآلثار لالحتفاء
لمملكة البحرين بشـــعار “من يوبيل
ويقدم المهرجان توليفة موسيقية

مملكـــة البحريـــن لمشـــاركتها فـــي

ولمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن

الفعاليات يمكـــن زيارة موقع هيئة
البحرين للثقافة واآلثار على شبكة
االنترنت ()www.culture.gov.bh

أو متابعة حســـابات هيئـــة الثقافة
علـــى موقـــع التواصـــل االجتماعي

(.)@Culturebah

ضعف ما حققته العام الماضي.

يُ شار أنه بحســـب تقرير نتفليكس،
فقـــد كان مسلســـل Stranger
 Thingsهـــو األكثر مشـــاهدة بالربع

الثالث بأكثر من  64مليون مشاهد،
بينمـــا كان مسلســـل La Casa de

 Papelاألكثر مشـــاهدة في البلدان
التـــي ال تتحـــدث اإلنجليزيـــة بأكثر

من  44مليون مشترك.

وسام يعلق

 5أغاني

األخ األكبر

وصف الفنان اللبناني وسام األمير المظاهرات الحاشدة

كشــفت الممثلة المصرية رانــدا البحيري أنها تســتعد في

تعيش الفنانة المصرية أنغام نشــاطا فنيا الفتا ،اذ انها

لبنان ،حيث نشــر عبر حســابه الخاص على أحد مواقع

الجديد “األخ الكبير” حيث ســتبدأ التصوير خالل الساعات

من المقرر ان تصدره في العام 2020

التــي عمــت المناطــق اللبنانيــة بأنها من أجمــل أيام
التواصل االجتماعي صورة للمعتصمين الذين احتشدوا

في وســط بيروت وعلق عليها بالتالي“ :أجمل أيام لبنان.

“مليــون و 200الف لبنانــي االن في الشــارع” اكبر تظاهرة

غير حزبية بتاريخ لبنان كرمال يلّي استشــهدوا اليوم ...وال ســاعة زيادة .ارحلوا
جميع ًا مسلمين ومسيحيين دفاع ًا عن لبنان العظيم لبنان ينتفض.

انتهت من تســجيل  5أغنيات من ألبومها الجديد ،الذي

الوقت الحالي لبدء تصوير أولى مشــاهدها في مسلسلها

وتتعــاون أنغام فــي اغلب اغنيات البومهــا مع زوجها

القليلة المقبلة .وعن العمل أكدت البحيري أن المسلسل

الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

ينتمــي للدرامــا االجتماعيــة ويمــس كل عناصــر األســرة

المصرية والعربية ويُقَ دم بشــكل عصري من مضمون وشكل

مختلــف .يذكر ان مسلســل “األخ الكبيــر” من بطولة محمد رجــب وراندا البحيري
وهبة مجدي وعبير صبري ومحمود حجازي وهاجر أحمد ومحمد عز.

 24اكتوبر
1980

الجديــر ذكــره ان موضوع الخــاف بين أنغــام وابنها عمر

عارف بســبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ،أثير الجدل حوله
بعد أن عمد عمر إلى إلغاء متابعتها وحذف صورهما.

2003
آخر رحلة لطائرة كونكورد الطائرة الوحيدة فوق الصوتية من نيويورك نحو فرنسا

2012
السودان يتهم إسرائيل بقصف مصنع لألسلحة في العاصمة الخرطوم باستخدام  4طائرات عسكرية

رئيس إسرائيل إسحاق نافون

2013

يــــــزور م ــص ــر ع ــق ــب مــعــاهــدة
الــســام المصرية اإلسرائيلية

وزيـــــــــــــــــارة

اإلعالن عن اكتشاف مجرة زد  8جي أن دي  ،5296وهي أبعد مجرة معروفة حتى اآلن

1970

الــــرئــــيــــس

الـ ــمـ ــصـ ــري
محمد أنور

الكونغرس في تشيلي يختار سلفادور أليندي ذو االتجاه ماركسي لرئاسة البالد

ال ـ ــس ـ ــادات

للقدس

1537
وفاة الملكة جين سيمور ،ملكة إنجلترا ،زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا

الميزان

الحمل

ال الى بعض الحلول
تترطب األجواء وتكون مدخ ً

تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلية

العقرب

الثور

تكون المنافسة قوية وربما تتعقد المفاوضات

تخوض تجارب ومهمة على صعيد العمل

القوس

الجوزاء

ال تتسرع في عملية البيع والشراء أبدا

ال في المشروع الحالي
ستضطر إلى التسرع قلي ً

السرطان

الجدي
مارس رياضة السباحة فهي مفيدة لك

تستعيد قدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة

الدلو

األسد
يحمل إليك اليوم مفاجأة على الصعيد األسري

العذراء

التزم بتعليمات الطبيب بحذافيرها وال تعاند

الحوت
يحمل هذا اليوم وعود ًا وسعادة وقرارات مهمة

كثرة القراءة في الليل تتعب العين وتسبب اإلرهاق
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معايير اختيار جهاز “الب توب” مناسب
أوصت مجلة “تست” األلمانية المستخدم بضرورة التفكير جي ًدا في أغراض

االســتعمال قبل شــراء جهاز “الب توب” جديد ،حتى ال يتم شراء موديل غير

مناسب ،مقدمة بعض المعايير والنصائح عند الشراء.
وأوضحـــت المجلة الصـــادرة عن هيئة

فـــي اســـتعمال جهـــاز “الب تـــوب”

اختيـــار الموديـــات المـــزودة بشاشـــة

ومقاطع الفيديو.

اختبار السلع األلمانية ،أنه من األفضل
قياس  15أو  17بوصة عند الرغبة في

اســـتعمال جهاز “الب توب” في المنزل

في أغلب األحيان.

أمـــا بالنســـبة للموديـــات المخصصـــة

للعمـــل أثنـــاء التنقـــل ،فإنـــه فيجـــب

أال تقـــل الذاكـــرة الداخليـــة عـــن 256

ونبهـــت المجلـــة إلـــى أنـــه ال يجـــوز أن

غيغابايـــت ،ومن األفضل أن تكون من

ومقاس شاشة عن  14بوصة ،بالنسبة

دي”  ،SSDمـــع ضـــرورة مراعـــاة فترة

يزيـــد وزن الجهاز عـــن  1.5كيلوغرام،
للمســـتخدم الذي يرغب في استعمال

الجهـــاز أثنـــاء التنقـــل .وعلـــى صعيـــد

» »عادت النجمة بريتني سبيرز للوكها السابق بالشعر األشقر .النجمة البالغة
من العمر  36عاما ،نشرت فيديو على صفحتها كشفت فيه عن أنها صبغت
شعرها من جديد اللون األشقر .وكتبت تعليقا أنه ربما الشقراوات يقضين
وقتا ممتعا أكثر ،وتابعت أن شعرها ال يظهر في الفيديو على طريقة شعر
نجمات هوليوود المصفف بطريقة محترفة وال حتى ماكياجها كذلك ،ولكنه
على طبيعته وحقيقي ،وهي تقضي عطلة في الوقت الحالي.

لالســـتمتاع باأللعاب ،أو تحرير الصور

التجهيـــزات التقنيـــة ،فـــإن الموديالت
المخصصـــة لالســـتعمال فـــي المنـــزل
يجـــب أن تشـــتمل على ذاكـــرة وصول

عشـــوائي ســـعة  8غيغابايـــت علـــى
األقـــل ،مـــع ذاكرة داخلية ســـعة 1000

غيغابايـــت ،وذاكرة رســـوميات ال تقل
عن  2غيغابايت ،إذا رغب المســـتخدم

نوع أقراص الحالة الســـاكنة “إس إس

تشـــغيل البطاريـــة ،وينصـــح الخبـــراء

األلمان بأال تقل عن  4.5ســـاعات أثناء

تشغيل األلعاب أو مقاطع الفيديو.

ولفتـــت المجلة إلى أن مســـألة اختيار
نـــوع جهـــاز “الب تـــوب” ،ســـواء مـــن

ترجع إلى التفضيالت الشـــخصية لكل

 360درجـــة ،أو بشاشـــة قابلـــة

كذلك باالعتماد علـــى معالجات Core

لوحـــة مفاتيـــح قابلـــة للفصـــل ،فإنهـــا

الحـــرص علـــى توافر منافـــذ التوصيل

موديـــل “ألترابوك” ،أو قابـــل للتحويل

مســـتخدم .وتنصـــح المجلـــة األلمانية

للتحويـــل ،أو كمبيوتـــر لوحـــي مـــع

i5أو Core i7مـــن شـــركة “إنتـــل” ،مـــع

 ،USB-CوUSB-3.0ومنفـــذ ،HDMI
مشيرة إلى أنه من األفضل للشاشة أن
تعمـــل بتقنيـــة Full HD (1920x1080
بيكسل) أو أعلى.

زكريا هاشم :تأخير التشخيص المبكر يؤثر سلبا على الطفل المتوحد
يحتاج التوحديون إلى عناية خاصة تختلف عن األشــخاص األســوياء؛ باعتبار طيف التوحد

التوحديـــون يفتقـــرون إلـــى أمـــور كثيـــرة ،أهمهـــا

اضطرابا دمائيا عصبيا تظهر أعراضه منذ الوالدة إلى عمر سنتين ،وهذا االضطراب هو خلل

المهارات الحياتية االعتيادية مثل اللبس واألكل،

فــي األعصــاب .وتبــذل جمعيــة التوحديين البحرينية جهــودا كبيرة في مســاعدة التوحديين.

كلهـــا تحتـــاج إلـــى تدريـــب وتأهيـــل وكل األمـــور

ولتسليط الضوء على الجمعية كان لنا هذا الحوار مع رئيس مجلس اإلدارة زكريا هاشم.

تحتـــاج شـــهورا وســـنينا لتدريبهـــم ،وهـــذه أهـــم
األساســـات التـــي يجـــب أن يكتســـبها

»»

كيف جاءت فكرة تأسيس الجمعية؟

الطفل.

مجموعـــة مـــن أوليـــاء أمـــور مصابيـــن باضطراب

ومـــن جانـــب آخـــر معظـــم

طيف التوحـــد كان يجمعهم مركز للتأهيل للتربية

التوحدييـــن

الخاصـــة ،لقـــوا معانـــاة كبيـــرة لتعريـــف المجتمـــع

صعوبـــة النطـــق أو عـــدم النطق،

بالتوحد والتواصل مع الجهات الرسمية .وإليصال

فيحتاجون إلى جلســـات خاصة

صـــوت المتوحدين للمعنيين بشـــكل فردي جاءت

ومكثفـــة فـــي النطـــق إضافـــة إلـــى

فكـــرت الجمعيـــة التـــي مـــن أهـــم أهدافهـــا توعية

تنمية مهاراتهم ،فبعضها تكون مخفية

المجتمع عن طيف اضطراب التوحد.

والهـــدف الثاني هو تدريب وتأهيـــل ذوي التوحد
وعوائـــل وأســـر التوحدييـــن وتقديـــم دورات
وورشـــات وأنشـــطة لتأهيلهـــم بكيفيـــة التعامـــل

بالطريقـــة الصحيحة مع المصاب باضطراب طيف
التوحد.

الهـــدف الثالث التواصل مع الجهـــات المعنية وكل
مـــن له يـــد فـــي تقديـــم الخدمـــات إلـــى المصابين

بالتوحد.

»»

هل تحققت جميع أهداف الجمعية؟

خـــال الســـنوات األربـــع الماضيـــة تحققـــت الكثير

مـــن األهـــداف ،منها الوصـــول لشـــريحة كبيرة من

المجتمـــع وتوعيتهم عـــن اضطـــراب التوحد ،وتم
الوصـــول إلـــى شـــريحة مهمـــة أيضـــا منهـــم أطباء

تظهـــر أعراضـــه منـــذ الـــوالدة إلـــى عمـــر ســـنتين،

وهـــذا االضطـــراب هـــو خلل فـــي األعصـــاب ناقلة

للمعلومـــات مـــن العقل إلـــى باقي أعضاء الجســـم،

إذ ســـيتحرك الجســـم بمعلومـــات خاطئـــة فيكـــون

سلوكيات خاطئة ولذلك نرى الظاهر على المصاب

بالتوحد هو فرط النشـــاط والحركة من غير إدراك

إضافة إلى الحركات العشوائية غير المدروسة.

»»

كيف يجب أن تتصرف األسرة عند تشخيص الطفل
بالتوحد؟

المرحلة األولى بعد التشخيص تكون غالبا صادمة

ومدرســـون ومدرســـات الحضانات إضافة إلى مد

بالنسبة لألهل ،لكن التأخير فيها سيؤثر سلبا على

وهناك خطط أخرى للسنوات المقبلة.

التشـــخيص بإدراجه في المراكـــز وإعطائه خطط

جســـور التعاون والتواصل مع الجهات المختصة،

»»

ما أهم النشاطات التي تركز عليها الجمعية؟

األنشـــطة تســـتهدف فئتين :المصابـــون باضطراب
التوحـــد أنفســـهم وأســـرهم والمجتمـــع عمومـــا،

وهناك أنشـــطة مكثفة للتوحديين إلشغال فراغهم

المستقبل ،واألفضل هو التدخل المبكر للطفل بعد
تعليميـــة في المنزل وخارج المنـــزل ،ويكون هناك
اهتمام خاص.

»»

ما الذي بوسع الوالدين فعله لمساعدة
طفلهما المصاب بالتوحد؟

بمـــا يفيدهـــم ،وأنشـــطة عديـــدة منهـــا الترفيهيـــة

هنـــاك أكثـــر مـــن  25مركز تأهيـــل ،فيجب دراســـة

التعليمية .وهناك أنشـــطة وبرامج خاصة للشـــباب

بيئـــة المركـــز والمختصيـــن والكفـــاءات الموجودة

فـــي ســـن معين فتكـــون هنـــاك برامج خاصـــة لهم

ومتابعـــة الخطة العالجية ليس فقـــط في المركز،

والتعليمية كالفروســـية والسباحة وزيارة األماكن

المراكـــز المناســـبة للطفـــل مـــن كل الجوانـــب مـــن

التوحدييـــن؛ ألنـــه ليـــس هنـــاك مراكـــز تحتضنهـــم

والخطـــط العالجيـــة وأيضـــا األمـــور اإلداريـــة،

لالستفادة منها وملء فراغهم.

بل بالمنزل أيضا.

»»

حدثنا أكثر عن التوحد؟

صنـــف التوحد على أنـــه اضطـــراب دمائي عصبي

يعانـــون

مـــن

»»

ما نظرة المجتمع تجاه التوحديين؟

في الوقت الحالي زاد الوعي عن اضطراب التوحد

في السابق لم
يكن هناك تقبل من
المجتمع لهذه الفئة
لقلة الوعي والثقافة
وزاد االطـــاع عن هذا االضطراب .في الســـابق لم
يكن هناك تقبل من المجتمع لهذه الفئة؛ لقلة الوعي
والثقافـــة ،لكن بعـــد تطور وســـائل اإلعالم وظهور
الجمعيـــات والمختصيـــن بـــدأ المجتمـــع بالتعـــرف
علـــى فئة التوحدييـــن وبدأ الوعي باالنتشـــار أكثر
عـــن أهميـــة رعايتهـــم وتخصيص أماكن تناســـبهم

واكتشـــافها يكـــون مجهـــودا مـــن أوليـــاء

ومعاملتهـــم معاملـــة

األمور.

خاصة.

»

»»

ما أهم التحديات

أطفال التوحد؟

التي تواجه

االفتقـــار إلـــى المراكـــز الحكوميـــة

التوحديين؟

للتوحدييـــن ،بحيث يضطـــر ولي األمر

هـــو كيفيـــة قضـــاء اليـــوم ،فاحتياجهـــم تكون
مختلفـــة عـــن بقيـــة أقرانهـــم كالبيئة الســـليمة
ووجود أشخاص يتفهمونهم واحتياجهم أيضا

»

ما المشكالت التي تواجه أسر

إلدراج الطفـــل فـــي مراكـــز خاصـــة تكـــون
كلفتها عالية جدا ،ومعظم األسر تكون من ذوي

للتعليـــم والترفيـــه .وأكثر المعوقـــات التي تواجه

الدخل المحدود أو المتوسط ،فهذه من المعوقات

التوحديين في قضاء يومهم هو عدم تقبل بعض

التي يعاني منها ولي األمر ،إضافة إلى أن األماكن

أفـــراد المجتمع لهم في األماكـــن العامة واالنزعاج

الترفيهيـــة ال تكـــون متخصصـــة بالكامـــل لطفـــل

من تصرفاتهم ومن حركاتهم االستثنائية.

التوحد ،الذي يحتاج إلى مكان خاص.

»»

ما المهارات األساسية التي ينبغي اكتسابها
لطفل التوحد؟

»»

ما طرق عالج التوحد؟

التوحد هو اضطراب وليس مرضا ،وال يتم عالجه
باألدوية أو بالعمليات الجراحية.
فـــي بداية األمر يجب دراســـة حالـــة الطفل وماذا
يحتاج ،وبعدها يمكن وضع خطه مدروســـة كاملة
ويبدأ العالج ســـواء بالتأهيل والتعليم ،وهو ليس
عالجا كامال ،لكنه تخفيف من حدة االضطراب.

»»

هل اإلبداع قريب من التوحديين؟

هنـــاك فئة مـــن التوحديين لهم قـــدرات كبيرة في
مختلف المجاالت مثل حســـاب التواريخ بســـرعة
كبيرة وقدرات أخرى ،ويلقون تشـــجيعا واهتماما
على مستوى الدولة.
لقاء :آمنة البلوشي
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ويبلغ متوسط الثقب في طبقة األوزون هذا الخريف  9.3مليون كيلومتر مربع.
وانخفض هذا من الذروة التي بلغت  25.9مليون كيلومتر مربع العام .1998
ثقب هذا العام أصغر حتى من ذلك الثقب الذي اكتشف ألول مرة العام .1985

“مصر للطيران” تؤخر رحالتها بسبب األمطار
أعلنت شركة مصر للطيران مساء

ً
خصوصــا علــى مناطــق
هطلــت

طائراتها من مطار القاهرة بســبب

فــي العديد من الشــوارع الرئيســة

الثالثــاء تأخيــر مواعيــد إقــاع

أمطــار شــديدة أغلقــت الطــرق
المؤديــة إلــى المطــار وأ ّدت إلــى
ّ
تأخر وصول الركاب.

وقالــت الشــركة فــي بيــان إ ّنهــا
ً
ّ
“نظــرا لســوء
اتخــذت هــذا القــرار

شــرق القاهــرة إلــى تكــدس المياه
ومــن بينهــا نفــق علــى الطريــق

الرئيســية المؤديــة الــى مطــار
تســبب فــي غلقــه،
القاهــرة مــا
ّ

بحسب شهود.

وانتشــرت علــى وســائل التواصل

األحــوال الجويــة وســقوط أمطار

االجتماعــي صــور ومقاطع للعديد

وبــطء حركــة الســيارات ومنهــا

الجديدة والتجمّ ع الخامس.
ً
ونــادرا مــا تســقط األمطــار فــي

شــديدة مســاء اليوم على القاهرة
نتــج عنهــا تكــ ّدس وازدحــام فــي
حركة المرور نتيجة ّ
توخي الحذر
الطرق المؤدية لمطار القاهرة”.

وأدت االمطــار الشــديدة التــي

“هواوي” تطلق

مــن الشــوارع الغارقــة فــي المياه،
ً
خصوصــا فــي منطقتــي مصــر

مجموعة من الهنود يقومون برحلة بالقارب أمس
في منطقة سانغام ،حيث يلتقي نهرا الغانج ويمنا
في مدينة هللا أباد شمالي الهند (أ ف ب)

القاهرة التي ال يوجد في شوارعها
نظام لصرف مياه المطر.

هاتفا قابال للطي

أدوية ارتفاع الضغط تعمل أفضل عند تناولها قبل النوم

بــدأت هــواوي تكنولوجيــز أمــس

حتــى تحصــل علــى أفضــل نتيجــة من أدويــة ارتفــاع ضغط

لشــراء هاتفهــا الذكــي القابــل للطي

باحثــون .إنهــا نصيحــة بســيطة قــد تنقــذ حيــاة الكثيريــن،

األربعــاء تلقــي طلبــات فــي الصيــن
الــذي طــال انتظــاره ،إذ تكثــف

التسويق في البالد لتعويض ضعف
مبيعاتهــا عالميــا فــي ظــل عقوبــات
أميركية.

الــدم ،عليــك تناولهــا قبــل أن تخلــد إلــى النــوم ،هكــذا يقــول

الجيــل الخامــس مرتين هــذا العام،
إذ تعرضــت هــواوي ،ثانــي أكبــر

وأفــاد بيان صدر عن شــرطة إســيكس
أنه تم إعالن وفاة الضحايا في مجمع

تشير دراسة حديثة .ويعتقد خبراء أن “الساعة” البيولوجية

متزايدة على أن كثيرا من األدوية المختلفة ،ومن بينها أدوية

إكس الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا

عامً ا).

والجلطــات ،إذا مــا أخذت قبــل النوم ،وليس في الصباح ،كما

وتــم تأجيــل إطــاق هاتــف ميــت

صناعي في مدينة غريز ،شرق لندن.

يميل ضغط الدم طبيعيا إلى االنخفاض في أوقات الراحة والنوم

القلــب ،قــد تعمــل بطريقة أفضــل إذا ما تناولناهــا في أوقات

الضغــط لديهــم فــي الليــل أكثــر ،إذا مــا قورنــوا بالمرضــى

اآلن ،فيمــا يتعلــق بظاهرة تناول حبــوب ضغط الدم المرتفع،

هيرميدا ،الذي يعمل في جامعة فيغو ،وهو من قاد الدراسة،

وتشــير الدراســة إلى أن تناول الدواء في المساء يساعد في

فــي ذلــك ،وقــد ينقــذ هــذا حيــاة الكثيريــن” .وأضــاف “نتائج

وقــال متحــدث باســم هــواوي إن

المرضــى الذيــن شــخص األطبــاء حاالتهــم ووجــدوا لديهــم

النــوم ،على عكــس الذيــن تناولوها عند اســتيقاظهم ،تمكنوا

رســميا فــي  15نوفمبــر بالصيــن

تناولــوا األدويــة عند النوم انخفــض لديهم معدل ضغط الدم

قللــوا بدرجــة كبيــرة خطر تعرضهم للموت أو المرض بســبب

مُ صنــع للهواتــف الذكية فــي العالم،

الضطرابــات فــي اإلمدادات بســبب

إدراج الواليــات المتحــدة الشــركة
على قائمتها التجارية الســوداء في
مايو.

ســيطلق
الهاتــف الذكــي الجديــد
ُ

بأسعار تبدأ من  16ألفا و 999يوان

( 2403دوالرات).

معينــة مــن اليــوم .وهــذه الدراســة األخيــرة هــي األكبر حتى

الذيــن تعاطوا أدويتهم كل صباح .وقال البروفيســور رامون

وشملت الدراسة أكثر من  19000فرد يتعاطون تلك األدوية.

إن علــى األطبــاء أن يوصوا مرضاهم بهــذا“ :فال تكلفة زائدة

الحفــاظ على مســتوى ضغط الدم وقــت الليل منخفضا ،لدى

تلــك الدراســة تظهــر أن المرضى الذين تناولــوا أدويتهم عند

ارتفاعــا فــي الضغــط .والحظت الدراســة أن المرضــى ،الذين

مــن الســيطرة على مســتويات الضغط ،واألهــم من ذلك أنهم

بدرجــة كبيــرة ،فــي الليــل والنهــار معــا ،كما لوحــظ انخفاض

مشكالت القلب أو الشرايين”.

موسم الرياض 3 ...ماليين زائر و 8.3مليون تذكرة
واصــل موســم الرياض تحقيق األرقام القياســية من ناحية عــدد الزوار ،وكذلك

العروض إلى اآلن في  5مواقع من الموسم فقط التي تم افتتاحها إلى اآلن.

للمحتجيــن فــي أنحاء لبنــان ،من

كمــا أوضــح أنــه في غضــون  10أيام منذ افتتاح موســم الرياض فــي  11أكتوبر

الجــاري ،بلــغ عــدد زوار الموســم  3مالييــن شــخص ،وتــم إصــدار  15ألــف فيــزا
ســياحية .وقام آل الشــيخ ،مســاء الثالثاء ،بجولة تفقدية لموقع البوليفارد بعد

إعادة افتتاحه بحلة جديدة اطلع فيها على التجهيزات واستمع آلراء الزوار.

الخبيثة.

وذكــرت منظمــة أفيــال بــا حــدود أن

التحقيقات األولية إلى أن الفيلة تموت

 2014إلــى  2018معظمها نتيجة الصيد

الوطنيــة فــي بيان يــوم الثالثاء ”تشــير

بســبب الجمرة الخبيثة وأن بعضها نفق
نتيجة تأثير الجفاف“.

زادت بنســبة  % 593فــي الفتــرة مــن
الجائــر وغيــر المشــروع فــي ظــروف

يساهم فيها الجفاف أيضا.

بيع لوحة تلميذ دا

فينشي بمليوني يورو
تعــرض للبيــع فــي مــزاد فــي منتصف
نوفمبــر المقبــل ،تحفــة فنيــة تعــود
للقرن الخامس عشر للرسام اإليطالي
برناردينــو لوينــي ،الــذي عمــل لفتــرة
مــع ليونــاردو دا فينشــي ،وينســب
إليــه بعــض الخبــراء لوحة “ســالفاتور
موندي” الشهيرة.

مــن المحتجين ،بينمــا كانت تقود

ومع االحتفــال بالذكرى ال 500لوفاة

ســيارتها فــي العاصمــة اللبنانيــة

دا فينشي وإقامة معرض كبير له في

فــي مطلع األســبوع ،فما كان منها

متحــف اللوفــر اعتبارا مــن الخميس،

إال أن طلبــت مــن المتظاهريــن

تعــرض اللوحــة ،التــي تمثــل الســيدة

الكــف عــن الهتــاف ألن ابنهــا

العــذراء مــع الطفل يســوع والقديس

الصغيــر روبيــن كان نائمــا فــي

جاورجوس ومالك منشد ،للبيع بسعر

المقعد المجاور لها.

يقدر بين  1.8مليون ومليوني يورو.

وفــي التــو انطلــق الحشــد ،كمــا

وكان برناردينو لويني ()1480-1532

تقــص إليــن ،فــي ترديــد أغنيــة

أحــد تالمــذة ومســاعدي دا فينشــي

“بيبي شــارك” التــي تعني “القرش

ال من الزور
تعتبر منطقة “بوليفارد الرياض” الوجهة األكثر إقبا ً

األمــر باألفيال بالتهــام التربة والتعرض

وقالــت إدارة الحيــاة البريــة والحدائــق

جبــور نفســها محاطــة بجمهــور

واسعة على الوجوه.

مجمع ووترغليد الصناعي.

مســحا جويــا أظهــر أن جيــف األفيــال

وبــدأ األمــر عندمــا وجــدت إليــن

الرئيسيين.

المحتجــون

تشبه حركة السمكة مع ابتسامات

شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في

وإنهــا تشــتبه فــي إصابتهــا بالجمــرة

وسط مظاهرة صاخبة.

يحركــون أيديهــم فــي إشــارات

قرابــة الســاعة بعــد اكتشــاف حاويــة

لبكتيريا الجمرة الخبيثة“.

من  100فيل خالل الشــهرين األخيرين

أجــل تهدئــة طفــل صغيــر حوصر

الصغيــر”،

وأبلغــت خدمــة اإلســعاف الشــرطة

أعلنت حكومة بوتسوانا عن نفوق أكثر

الشــهيرة لألطفــال إلــى هتــاف

وأخــذ

لمعرفة ماذا حصل”.

وأضافت ”نظرا للجفاف الشديد ،ينتهي

للمحتجين بلبنان

عدد الفعاليات وحجم اإليرادات .وكشف الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار

مارينر في بيان “هذه حادثة مأســاوية

نفوق أكثر من  100فيل في بوتسوانا

“بيبي شارك” ...هتاف

تحولــت أغنيــة “بيبــي شــارك”

تركــي آل الشــيخ عــن بيــع  8.3مليــون تذكــرة فــي موســم الريــاض مــن مختلف

شــاحنة قــرب لنــدن يعتقد أنهــا قدمت

فقــد عــدد كبيــر مــن النــاس حياتهــم
ً
مشيرا إلى أن “تحقيقاتنا جارية
فيها”،

علــى  39جثــة أمــس داخــل حاويــة

المتحــدر مــن إيرلنــدا الشــمالية (25

بحسب ما تقوله النشرة األوروبية الدورية للقلب.

المســؤول عن تنبيه أجســامنا لالســتجابة لألدوية .هناك أدلة

أعلنــت الشــرطة البريطانيــة العثــور

وصــرّح قائــد شــرطة إســيكس آنــدرو

مــن بلغاريــا بينمــا تــم توقيــف الســائق

وتحمــي حبــوب ضغــط الــدم مــن اإلصابــة بنوبــات القلــب،

لدينــا ،أو إيقــاع أجســامنا الطبيعــي على مدى  24ســاعة ،هو

العثور على  39جثة بشاحنة في بريطانيا

الكاتبة الفرنسية إيما بيكر خالل جلسة تصوير في باريس األسبوع
الماضي (أ ف ب)

وقــد بيعــت “ســالفاتور مونــدي”
الشــهيرة المنســوبة إلــى دا فينشــي
بسعر  450مليون دوالر.

