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ثقـة عالميـة بقـدرات البحريـن التنظيميـة

س��مو الش��يخ عل��ي ب��ن خليف��ة :س��مو رئي��س ال��وزراء دائ��م التقدي��ر ل��كل إنج��از رياض��ي

المنامة  -بنا

أك���د س���مو نائ���ب رئي���س مجلس ال���وزراء
س���مو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن
نجاح مملكة البحرين في احتضان بطولة
كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي
رياضيا متمي ًزا يضاف
يعد مكس ًبا وإنجازا
ً
إل���ى ما حققت���ه المملكة م���ن منجزات في

المج���االت كافة ،ويعكس في الوقت ذاته
ثق���ة االتح���ادات الرياضي���ة الدولي���ة ف���ي
الق���درات التنظيمي���ة واللوجس���تية ل���دى
المملكة.
ووس���ط حض���ور دول���ي الف���ت ،افتت���ح
س���مو نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء أمس
فعالي���ات بطول���ة كأس العال���م الثالث���ة
للطيران الحر الداخلي.
» »وقال سموه “إن صاحب السمو

الملكي رئيس الوزراء دائم التقدير

لكل إنجاز رياضي يسهم في رفع اسم
مملكة البحرين عاليا”.

()07 - 04

سمو الشيخ علي بن خليفة يفتتح بطولة كأس العالم للطيران الحر الداخلي

استثمارات بـ  427مليار دوالر

“الجودة”:
 5مدارس غير
مالئمة

غليان في الشارع اإليراني

الفالح :الثروة المعدنية للسعودية تتجاوز  1.3تريليون ريال

المنامة  -هيئة جودة التعليم

أص���درت هيئة ج���ودة التعلي���م والتدريب
حزم���ة جدي���دة م���ن تقاريره���ا الدوري���ة
ع���ن ج���ودة أداء المؤسس���ات التعليمي���ة
والتدريبي���ة ،وإدراج وتس���كين المؤهالت
األكاديمية والتدريبية على اإلطار الوطني
للمؤه�ل�ات ،الت���ي احتوت نتائ���ج مراجعة
أداء  9مدارس حكومية.وحصلت مدرسة

تصاعد وتيرة االحتجاجات بسبب ارتفاع معدالت الفقر

حكومي���ة واح���دة عل���ى تقدير “جي���د” ،و3

عواصم ـ وكاالت

“م���رض” ،و 5مدارس
م���دارس على تقدير
ٍ

عل���ى وق���ع التده���ور االقتص���ادي

خل���ق

المعارض���ة،

على تقدير “غير مالئم”.

باس���تمرار

وارتف���اع معدالت الفقر في إيران،

االحتجاجات واإلضرابات وس���ط

تصاعدت وتيرة االحتجاجات في

ش���رائح مختلفة ،ب���دءا من طالب

البالد ،حيث كشفت تقارير ،أمس

الم���دارس ف���ي األح���واز ،وإل���ى

مدرستين خاصتين ،ومراجعة

الخمي���س ،ع���ن موج���ة مظاهرات

المزارعي���ن والط�ل�اب الجامعيين

أداء  5مؤسسات للتدريب المهني،

جديدة ،وإضرابات عمت مختلف

في أصفهان ،إضافة إلى تجمعات

ونتائج مراجعة أداء  12برنامجا

أكاديميا ،إضافة إلى إدراج

المناطق والقطاعات.

احتجاجي���ة في العاصم���ة طهران

مؤسستين للتعليم العالي ،وتسكين

وأفادت تقاري���ر لمنظمة مجاهدي

وغجساران.

» »وشملت تقارير الهيئة نتائج

 7مؤهالت ،وإسناد مؤهل أجنبي

()19

على اإلطار الوطني
للمؤهالت.

ترحيب بإجراءات “الداخلية” لحماية االنتخابات
أش���ادت فعالي���ات سياس���ية باإلجراءات
التي أعلنت عنها اإلدارة العامة لمكافحة

في ضوء ما أعلنت عنه النيابة أمس بالقبض

الفس���اد واألمن االقتص���ادي واإللكتروني
ب���وزارة الداخلي���ة لحماي���ة العملي���ة
االنتخابي���ة م���ن أي تدخ���ل خارج���ي أو
توظيف للمال من أجل أغراض سياس���ية
تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.

متهمين باالغتصاب
محاكمة
َ

10

على شخصين وحبسهما لتلقيهما مبالغ مالية
م���ن النظام القطري للترش���ح ف���ي االنتخابات
النيابي���ة وتبين أن الغرض م���ن تلقي األموال
اس���تخدامها لإلضرار بمصالح البالد والتدخل
في الشأن الداخلي.

» »صرح رئيس نيابة محافظة
العاصمة عبدالله الذوادي أن النيابة
العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة
االتجار باألشخاص بغرض االستغالل
الجنسي وأمرت بإحالة المتهمَ ين
إلى المحكمة الجنائية عن تهم
االتجار باألشخاص واالغتصاب.

()03

ق���ال وزير الطاقة الس���عودي خالد الفالح

 1.6تريلي���ون ري���ال ( 427ملي���ار دوالر)

وق���در الوزي���ر حج���م الث���روة المعدني���ة

أم���س إن المملك���ة العربي���ة الس���عودية

بحلول  2030في إطار مس���اعيها لتعزيز

للمملك���ة بم���ا يتج���اوز

تتوق���ع ج���ذب اس���تثمارات بأكث���ر م���ن

الصناعة.

 1.3تريليون ريال.

قتل خاشقجي بـ “نية مسبقة”
أعلن���ت الس���عودية أم���س أنه���ا تحق���ق ف���ي

من خ�ل�ال فريق العمل المش���ترك” تش���ير إلى

معلوم���ات وردته���ا م���ن تركي���ا مفاده���ا أن

أن “المش���تبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا

المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي جمال

عل���ى فعلته���م بني���ة مس���بقة” .وأك���د الس���فير
الس���عودي في الواليات المتحدة ،األمير خالد
ب���ن س���لمان ،أن ول���ي العه���د األمي���ر محمد بن

وأعلنت النيابة العامة السعودية في بيان أنها

س���لمان“ ،وضع النق���اط على الحروف” بش���أن

طرحت ش���ركة مطار البحرين في جلسة

فيم���ا كان أكبره���ا بقراب���ة  4.19ملي���ون

مجل���س المناقص���ات والمزاي���دات أم���س

دينار.

مناقص���ة تصمي���م قري���ة الش���حن ف���ي

وفت���ح المجلس  14مناقص���ة تابعة لـ 10

خاش���قجي ف���ي قنصلية بالده في إس���طنبول

مط���ار البحري���ن الدولي واإلش���راف على

جه���ات حكومية ،بإجمال���ي  75عطاء ،إذ

“أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”.

تطويره���ا ،تق���دم إليها  6عط���اءات ،أقلها

بل���غ مجم���وع العط���اءات المتقدم���ة نحو

بنحو  1.11مليون دينار.

 5.82مليون دينار.

» »أفادت وثيقة ألحد البنوك أن الشركة
القابضة للنفط والغاز البحرينية
(نوجا القابضة) كلفت بنوكا لترتيب
سلسلة من االجتماعات مع
مستثمري أدوات الدخل الثابت؛ من
أجل بيع محتمل لسندات مقومة
بالدوالر ألجل  6و 10أعوام.

ترامب يهدد بتحريك الجيش

19

()16

الرياض ـ وكاالت

أمل الحامد

إصدار سندات دوالرية

16

دبي  -رويترز

 1.1مليون دينار لقرية الشحن بالمطار

المنامة  -بنا

وأكدوا أن إجراءات اإلدارة تكتس���ب أهميتها

()12

جانب من فعاليات مبادرة مستقبل االستثمار في الرياض

»»أكد الرئيس األميركي دونالد
ترامب أن الواليات المتحدة
ستحرك جيشها لحماية
حدودها ،في حال واصل
المهاجرون من أميركا الوسطى
تدفقهم إلى الحدود مع
المكسيك.

()17

ّ
تلقت “معلومات من الجانب التركي الش���قيق

أغاني المرأة الشعبية

26

» »بالتعاون مع مكتب صاحبة
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل
البالد المفدى رئيسة المجلس
األعلى للمرأة .تم تدشين ألبوم
“أغاني المرأة البحرينية الشعبية”
للدكتور مبارك نجم.

قضية مقتل خاشقجي.

()19

باتيروف الثاني بهنغاريا

20

» »حققت البحرين المركز األول عربيا والـ 15
عالميا بفئة المصارعة الحرة ببطولة العالم
المقامة حاليا بالعاصمة
الهنغارية بودابست ،بعد إحراز
مصارع المنتخب الوطني آدم
باتيروف المركز الثاني والميدالية
الفضية بوزن  70كيلوغراما.

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

سمو ولي العهد يبعث برقية

02

دعم وتضامن للعاهل األردني

local
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المنامة  -بنا

مواصلة مسيرة التعاون مع روسيا

س��مو ولي العهد يبدي ارتياحه لتبادل الزيارات بين الجانبين

بعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس ال�����وزراء صاحب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة برقية دع��م وتضامن إل��ى عاهل

المنامة  -بنا

ال��م��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة ال��ه��اش��م��ي��ة الشقيقة

أك���د ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليف���ة تطلع مملكة البحرين إلى مواصلة

جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين،

البناء على ما تم إنجازه في مسيرة عالقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا االتحادية على جميع الصعد بما يعكس زخم هذه العالقات

إثر موجة السيول التي شهدتها المملكة

التي تلقى كل الدعم والرعاية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

األردن��ي��ة الهاشمية أم��س وم��ا خلفته من
ً
مؤكدا سموه في
خسائر بشرية ومادية،

برقيته دع��م مملكة البحرين وتضامنها
الكامل مع األردن الشقيق في الظروف

التي يتعرض لها .كما بعث سموه برقية
ت��ض��ام��ن ودع����م م��م��اث��ل��ة إل���ى ول���ي العهد

بالمملكة األردنية الهاشمية صاحب السمو

الجمعة

الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني.
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مراسيم بتعيينات في “التربية” و “المواصالت”
المنامة  -بنا

ص���در ع���ن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 3
مراسيم لسنة .2018
ونص المرسوم األول رقم ( )50بتعيين مدير عام لمعهد البحرين للتدريب
في وزارة التربية والتعليم جاء فيه:
المادة األولى:

وأع���رب س���موه ع���ن ارتياح���ه؛ لم���ا
ش���هدته مختل���ف قطاع���ات التع���اون
الثنائ���ي من تق���دم خصوصا مع تبادل

-المادة الثانية:

ُتعي���ن الدكتورة س���ماح س���ليمان مديرًا

عل���ى وزي���ر المواص�ل�ات واالتص���االت

عامً ���ا لمعه���د البحري���ن للتدري���ب ف���ي

تنفي���ذ ه���ذا المرس���وم ،ويُ عم���ل ب���ه من

وزارة التربي���ة والتعلي���م بدرج���ة وكيل

تاري���خ ص���دوره وينش���ر ف���ي الجري���دة

مساعد.

الرسمية.

المادة الثانية:

كم���ا ن���ص المرس���وم الثال���ث رق���م ()52

عل���ى وزير التربي���ة والتعليم تنفيذ هذا

بتعيي���ن وكي���ل مس���اعد ف���ي وزارة

المرسوم ،ويُ عمل به من تاريخ صدوره،

التربية والتعليم جاء فيه:

الزي���ارات بين الجانبي���ن على مختلف
المس���تويات وما أثم���ر عنها من تعاون
ف���ي قطاعات اقتصادية واس���تثمارية
حيوية في إطار االتفاقيات المشتركة
بين البلدين الصديقين.

ويُ نشر في الجريدة الرسمية
فيم���ا ن���ص المرس���وم الثاني رق���م ()51

المادة األولى:
ُتعي���ن أح�ل�ام العام���ر وكي�ًل�اً مس���اع ًدا

بتعيي���ن وكي���ل مس���اعد ف���ي وزارة

للمناه���ج واإلش���راف الترب���وي ب���وزارة

المواصالت واالتصاالت جاء فيه:

التربية والتعليم.

المادة األولى:
ُتعي���ن ن���دى دي���ن وكي�ًل�اً

سمو ولي العهد مستقبال السفير الروسي

ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء س���موه بقص���ر
القضيبي���ة أم���س س���فير جمهوري���ة
روس���يا االتحادي���ة ل���دى مملك���ة
البحري���ن ماغي���ف غارييف؛ بمناس���بة
انته���اء فت���رة عمله س���فيرا لبالده في
المملك���ة ،إذ أثن���ى س���موه عل���ى جهود
الس���فير الروس���ي في تعزيز العالقات
البحريني���ة الروس���ية ،وتمن���ى س���موه
التوفي���ق والنجاح للس���فير في مهامه
المقبلة.

المادة الثانية:
مس���اع ًدا

عل���ى وزير التربي���ة والتعليم تنفيذ هذا

للنق���ل الب���ري ف���ي وزارة المواص�ل�ات

المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره،

واالتصاالت.

وينشر في الجريدة الرسمية.

وخ�ل�ال اللق���اء اس���تعرض س���موه مع
الس���فير الروس���ي مجم���ل القضاي���ا
اإلقليمي���ة والدولي���ة ذات االهتم���ام
المشترك.

» »من جانبه ،أعرب غارييف لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم العالقات بين
مملكة البحرين وروسيا نحو مزيد من العمل المشترك ،منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في
مملكة البحرين مما أسهم في تسهيل مهام عمله في المملكة.

بـــدء فعاليـــات “حـــوار المنامـــة” اليـــوم

ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون ال�����دول�����ي ف����ي م���واج���ه���ة ال���م���خ���اط���ر ون���ش���ر ال���س�ل�ام

المنامة  -وزارة الخارجية

تب���دأ الي���وم (الجمع���ة) فعالي���ات مؤتم���ر ح���وار المنام���ة ال���ذي تنظم���ه وزارة الخارجية
بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية وتستمر أعماله حتى  28من شهر
أكتوبر الجاري.
ون���وه وزير الخارجية ش���يخ خالد بن أحمد بن

مصالحها مع دول المنطقة.

محم���د آل خليف���ة إلى أن أهمية ح���وار المنامة

وأش���ار وزي���ر الخارجي���ة إلى أن ح���وار المنامة

تأت���ي م���ن كون���ه ينعق���د ف���ي مملك���ة البحرين

فرص���ا للتع���رف عل���ى سياس���ات ال���دول
ً
يوف���ر

الت���ي تلت���زم سياس���ة واضح���ة بقي���ادة عاه���ل

ويتي���ح المج���ال لكب���ار مس���ؤوليها للتش���اور

الب�ل�اد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى

وتبادل وجهات النظر بش���أن القضايا المختلفة

آل خليف���ة ،تهدف إلى نش���ر الس�ل�ام وترس���يخ

بم���ا يزيد م���ن الفه���م المتب���ادل والتوافق حول

مفاهي���م التعاي���ش والح���وار بي���ن الجمي���ع،

ه���ذه القضاي���ا وي���ؤدي إل���ى تعزي���ز التع���اون

إضاف���ة إل���ى النخ���ب المش���اركة ف���ي ح���وار

الدولي والعمل الجماعي في مواجهة المخاطر

المنام���ة والقضاي���ا المطروح���ة في���ه ،إذ تتعلق

والتهديدات التي تواجه المجتمع الدولي.

من فعاليات حوار المنامة (أرشيفية)

بأمن واس���تقرار منطقة الشرق األوسط بما لها

وعب���ر الش���يخ خال���د ب���ن أحم���د ب���ن محم���د آل

أه���م الفعالي���ات الت���ي تبح���ث بعم���ق وتناقش

المس���توى حل���ول ومعالج���ات ألزماته���ا ،وتضع

أكثر أمنًا واستقرارًا.

ف���ي تنظي���م وإنجاح ح���وار المنام���ة في جميع

م���ن أهمي���ة اس���تراتيجية كب���رى ل���دى كل دول

خليفة ع���ن اعتزازه بالمس���يرة الناجحة لحوار

بجدي���ة في قضايا المنطق���ة وتطرح من خالل

ً
إدراكا أوس���ع بتحدي���ات
رؤى واعي���ة تعك���س

وأثنى وزي���ر الخارجية على ال���دور الذي يقوم

دورات انعق���اده ،وجهوده الرامية لتعزيز األمن

العال���م التي تس���عى إلى تعزي���ز عالقاتها ودعم

المنام���ة ال���ذي تمكن م���ن أن يكون واح��� ًدا من

مس���ؤولين وخب���راء ومتخصصي���ن رفيع���ي

وحرصا أكبر على التوصل لمس���تقبل
ً
المنطقة،

به���ا المعه���د الدولي للدراس���ات االس���تراتيجية

واالستقرار بالمنطقة.

وزير الخارجية :تعزيز العالقات مع العراق
المنامة  -وزارة الخارجية

أج���رى وزي���ر الخارجي���ة الش���يخ خالد ب���ن أحمد ب���ن محمد آل خليف���ة اتصاال
هاتفي���ا بوزير خارجية جمهورية العراق الش���قيقة محم���د علي الحكيم ،حيث
ً
متمنيا له كل التوفيق
أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة تعيينه بهذا المنصب،
ً

والس���داد في االطالع بمهماته وقيادة السياس���ة الخارجية لجمهورية العراق
في هذه المرحلة المهمة.

وزي��ر الخارجي��ة :دفع جه��ود التطوي��ر في المج��االت االقتصادي��ة واإلدارية

المنامة  -بنا

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أهمية الملتقى الحكومي  2018الذي يعقد برعاية كريمة
من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،ومبادرة من ولي العهد نائب القائد األعلى

كم���ا أك���د وزي���ر الخارجية عل���ى عمق

المس���تويات بم���ا يدع���م المصال���ح

العالق���ات األخوي���ة الراس���خة بي���ن

والش���عبين

مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة العراق

الملتقى الحكومي آلية لتحقيق مزيد من اإلنجازات

المش���تركة

للبلدي���ن

الش���قيقين ،مج���د ًدا موق���ف مملك���ة

الش���قيقة ،والح���رص عل���ى العم���ل

البحرين الداعم لكل ما فيه اس���تقرار

المش���ترك م���ن أج���ل تعزي���ز العالقات

وتق���دم جمهوري���ة الع���راق وش���عبها

والمض���ي به���ا آلف���اق أوس���ع على كل

الشقيق.

تطوير التعاون المشترك
» »أعرب وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة عن خالص شكره
لوزير الخارجية على تهنئته ،مؤكدا حرص جمهورية العراق على
تعزيز العالقات الثنائية مع مملكة البحرين وتطوير مختلف
جوانب التعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما
الشقيقين ،متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من االزدهار والرخاء.

النائ���ب األول لرئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة؛ باعتب���ارة آلية مبتكرة
متقدمة؛ لتحقيق المزيد من اإلنجازات في المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ووفق رؤية البحرين االقتصادية .2030
ً
إنج���ازا مهمً ���ا ويندرج
الحكوم���ي يع���د

واالس���تفادة القص���وى م���ن األف���كار

يمك���ن تنفي���ذه من مبادرات ومش���اريع

واآلراء الت���ي تط���رح في���ه ح���ول

تعود بالنفع على الوط���ن والمواطنين،

ضم���ن المب���ادرات البن���اءة والمس���تمرة

متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة

وتس���هم ف���ي تعزي���ز منج���زات مملك���ة

وس���بل تلبيتها في كافة القطاعات وما

البحرين على كل المستويات.

وأش���ار وزير الخارجية إلى أن الملتقى

لصاح���ب الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول
لرئي���س مجل���س ال���وزراء؛ لمواجه���ة
مختل���ف التحديات التي تواجه مملكة
البحرين ،ولكي تواصل ما تش���هده من
تقدم ونهضة في كل المجاالت.
وأض���اف وزي���ر الخارجي���ة أن الملتقى
الحكوم���ي يوف���ر فرصة لتقيي���م ما تم
إنج���ازه ف���ي برنام���ج عم���ل الحكومة،

وزير الخارجية

نتائج كبيرة للملتقى
» »نوه وزير الخارجية بالنتائج الكبيرة التي يحققها الملتقى منذ بدايته في العام  2016وانعكاساتها اإليجابية على
مختلف جوانب العمل الحكومي ،مؤكدً ا أن مشاركة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذا الملتقى
يسهم في تحقيق األهداف المرجوة منه في النهوض باألداء في القطاع الحكومي ،ودفع جهود التطوير في
المجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلدارية وغيرها من المجاالت مع ضمان تكامل الجهود الرامية؛ لتحقيق
التنمية المستدامة.
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القائد العام :جهوزية تامـة لمواجهـة التهـديـدات
ال�����ت�����آخ�����ي ي�����س�����ود ب����ي����ن ال����م����ش����ارك����ي����ن ب������ـ “ج�����س�����ر ”19
الرفاع  -قوة الدفاع

ش���هد القائ���د العام لق���وة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة ب���ن أحمد آل
خليف���ة صب���اح أمس المرحل���ة الختامي���ة للتمرين البحري الثنائي المش���ترك “جس���ر
 ”19الذي نفذه س�ل�اح البحرية الملكي البحريني واألس���طول الشرقي التابع للقوات
البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
فلدى وصول القائد العام لقوة دفاع البحرين

لألش���قاء باألس���طول الش���رقي التاب���ع للقوات

إلى سالح البحرية الملكي البحريني كان في

البحري���ة الملكية بالمملكة العربية الس���عودية

االس���تقبال رئيس هيئة األركان الفريق الركن

والت���ي امتزج���ت جهوده���م األخوي���ة م���ع

ذياب بن صقر النعيمي ،وقائد المهمة للقوات

أش���قائهم بس�ل�اح البحرية الملكي البحريني،

البحرية السعودية وعدد من كبار ضباط قوة

وذل���ك ف���ي تع���اون وتش���ارك فريد ف���ي إدارة

دفاع البحرين وضباط من األسطول الشرقي

وتنفي���ذ العملي���ات البحرية المش���تركة والتي

التابع للقوات البحرية الملكية الس���عودية ،إذ

أصبح���ت س��� ًدا قويً���ا منيعً ���ا في وج���ه جميع

اس���تمع إل���ى إيجاز عن المراحل التي أش���تمل

التحديات المحدقة بأمن واستقرار منطقتنا.

عليه���ا التمري���ن من���ذ ب���دء انطالق���ة ،وال���ذي

وعن التهديدات التي تواجه المنطقة ،أضاف

احتوى على العديد من التمارين والتطبيقات

“نح���ن عل���ى وع���ي بحجمه���ا وإن ش���اء هللا
ٍ
قادرون على مواجهة هذه التهديدات ،كما أن

وبهذه المناس���بة رحب القائد العام لقوة دفاع

منطقتنا وبس���بب الثروة الموجودة فيها فإن

البحري���ن بق���ادة الس���فن وق���ادة المجموع���ات

الخط���وط البحرية تحتاج إل���ى قوات بحرية

وجميع المش���اركين باألسطول الشرقي التابع

مجه���زة ومدرب���ة تدريب���ا عاليا ،وف���ي أحيان

للق���وات البحري���ة الملكي���ة بالمملك���ة العربي���ة

كثيرة نضطر للقيام ببعض الواجبات األخرى

الس���عودية المش���اركين ف���ي التمري���ن ،ونق���ل

التي هي أقل من مس���توى واجبات األس���لحة

للجمي���ع لك���م تحي���ات وتقدي���ر عاه���ل الب�ل�اد

البحري���ة ،إذ إن ف���ي العدي���د م���ن النش���اطات

صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل

الدولية قد يفرض علينا في ذلك الش���أن نوع

خليف���ة ،كم���ا أعرب له���م عن خال���ص تقديره

م���ن التدريب الخ���اص أو التجهيز الخاص أو
ً
عادة م���ا تكون من
المع���دات الخاصة ،وه���ي

تمري���ن م���ن سلس���لة تماري���ن اس���تمرت أكث���ر

واجب���ات خفر الس���واحل أو الحدود ،لكن في

متمني���ا لهم التوفي���ق والنجاح
م���ن  18عام���ا،
ً

بعض العمليات أس���لحتنا البحرية تضطر إلى

الميدانية والرمايات البحرية.

على مش���اركتهم في ه���ذا التمرين المهم وهو

واالس���تمرار في رفع الكفاءة القتالية للقوات
البحرية واألسحلة البحرية والقوات الخاصة.
وأع���رب عن ش���كره وتقديره للجه���ود الطيبة

تنفي���ذ تل���ك الواجب���ات ،وم���ن خ�ل�ال خبرتن���ا
ومتابعتنا في جميع األزمات يتطلب منا ً
أيضا
االهتم���ام به���ذه الناحي���ة م���ن خ�ل�ال التعاون

جانب من التمرين البحري المشترك

القائد العام شهد المرحلة الختامية للتمرين البحري الثنائي المشترك “جسر ”19

بين األس���لحة المختصة في قواتنا المس���لحة

وأسلحة البحرية خصوصا”.

تحقق���ت خالله���ا الكثي���ر م���ن اإلنج���ازات في

متميز وأداء عال أثناء تنفيذ المهام القيادية

وقواتن���ا األمني���ة ،وب���إذن هللا دائمً ���ا نحق���ق

وأشاد بما وصل إليه تمرين جسر الذي تنفذه

مختل���ف المج���االت ف���ي إطار العم���ل األخوي

والقتالي���ة المختلف���ة ،وال���ذي عك���س بح���ق

مستوى من االحترافية في مواجهة عمليات

س�ل�اح البحري���ة الملكي البحرين���ي والبحرية

البناء ،مبينًا أن مملك���ة البحرين وبتوجيهات

الصورة الجلية عن مدى التطور الذي وصلت

التهري���ب ،فالع���دو الي���وم يحاربن���ا بالتهري���ب

الملكي���ة الس���عودية بصورة دورية مس���تمرة،

س���امية من لدن صاحب الجاللة الملك تدعم

إليه القوات المش���اركة في التمرين ،كما أبدى

ويحاربن���ا باإلع�ل�ام ويحاربن���ا بالمخ���درات

وال���ذي دائمً ���ا م���ا يحق���ق تط���ورا وتقدما في

جميع أنواع التعاون المشترك مع األشقاء في

ارتياحه للنتائج الطيبة التي حققتها مختلف

ويحاربن���ا بوس���ائل كثيرة ،ونح���ن في مملكة

أس���لوب القي���ادة والس���يطرة في���ه .وش���كلت

دول المجلس.

القوات المشاركة في ش���تى مراحل التمرين،

البحرين عانينا من عملي���ات التهريب وتمكنا

التطبيق���ات إضاف���ة إلى عدد القط���ع البحرية

وأثن���ى القائد العام لقوة دف���اع البحرين على

معربً���ا ع���ن خال���ص تقدي���ره ،وعمي���ق ش���كره

بح���ول هللا م���ن ضبط وإحب���اط الكثي���ر منها،

المش���اركة فيه���ا م���ن الجانبي���ن والت���ي تتمتع

بقدرات عس���كرية حديثة ،مؤك ًدا أن التعاون

المس���توى الطي���ب ال���ذي وصل إلي���ه التمرين

ل���كل م���ن ش���ارك ف���ي تخطي���ط ه���ذا التمرين

البح���ري الثنائ���ي “جس���ر  ”19وم���ا لمس���ه من

المجال س���ترفعون مس���توى قدرة واحتراف

العس���كري بين البلدين الش���قيقين يرتكز على

روح التآخ���ي والتع���اون بين المش���اركين في

متمني���ا للجمي���ع دوام
وتنفي���ذه وإنجاح���ه،
ً

التق���دم ،والتوفيق ،والنجاح ف���ي المناورات،

قواتن���ا المس���لحة عموم���ا والق���وات البحري���ة

أس���س قديمة وراس���خة وقطع مراحل كبيرة

التمري���ن وبم���ا ش���اهده م���ن مس���توى قي���ادي

والتمارين ،والتدريبات المقبلة.

وإن ش���اء هللا بكفاءتك���م وتعاونك���م في هذا

رفع الجهوزية واالستعداد القتالي

أقوى التمارين البحرية المشتركة

» »أوضح قائد إحدى السفن البحرية السعودية عن مجريات التمرين أن التمرين يعتبر ضمن سلسلة التمارين المشتركة والمختلطة
بين القوات البحرية الملكية السعودية وسالح البحرية الملكي البحريني الذي يهدف إلى رفع الجهوزية واالستعداد القتالي ألطقم
السفن لمواجهة التهديدات في المنطقة ،كما أنه يعزز روح الترابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

» »قال أحد ضباط سالح البحرية الملكي البحريني إن تمرين “جسر  ”19يعتبر من أقوى التمارين البحرية المشتركة سواء من حيث
مستوى وحجم المشاركة ومعدات القتال المستخدمة ،وتكمن أهميته في توحيد المفاهيم القتالية التي بدورها تخلق قوى بحرية
موحدة ،وبحمد الله تحققت األهداف المرجوة من هذا التمرين وبنتائج متميزة”.

فعاليات :إجراءات “الداخلية” ضرورية لحماية االنتخابات
أهمي��ة خاص��ة لخط��وة “مكافح��ة الفس��اد” بع��د القبض عل��ى مترش��حين تلقي��ا مبالغ م��ن قطر

المنامة  -بنا

أش���ادت فعالي���ات سياس���ية باإلج���راءات الت���ي أعلن���ت عنه���ا اإلدارة العام���ة لمكافحة
الفس���اد واألمن االقتص���ادي واإللكتروني بوزارة الداخلية لحماي���ة العملية االنتخابية
الت���ي تش���هدها مملك���ة البحرين في الرابع والعش���رين من نوفمبر المقب���ل من أي تدخل
خارج���ي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياس���ية تتع���ارض مع المصالح والثوابت
الوطنية.

لحماي���ة العملي���ة االنتخابي���ة م���ن أي تدخ���ل

المس���تنكر ف���ي ه���ذا الموض���وع ه���و أن يتورط

خارج���ي أو توظي���ف للم���ال م���ن أج���ل أغراض

بحرينيون في تلقي أموال من هذا النظام ومن

سياس���ية تتع���ارض م���ع المصال���ح والثواب���ت

هذا الش���خص تحديدا ال���ذي أعلنت عنه النيابة

الوطنية.

وهو المدعو عبدهللا بن خالد آل ثاني المتورط

وقال البنمحمد أن أي تدخالت خارجية من أي

أص�ل�ا ف���ي دع���م وتموي���ل اإلرهاب وال���ذي وفر

دول���ة س���واء في الش���أن االنتخاب���ي أو أي أمور

الدع���م والم���أوي والمس���اندة لع���دد كبي���ر م���ن

داخلي���ة هو أم���ر مرف���وض تماما وغي���ر مقبول

اإلرهابيي���ن ح���ول العال���م يصل عدده���م إلى ما

وأك���دوا ف���ي تصريح���ات خاص���ة لوكال���ة أنباء

في ض���وء ما أعلنت عنه النياب���ة أمس بالقبض

وف���ي حال���ة التدخل ف���ي االنتخاب���ات يجب أن

يزيد عن  100إرهابي.

البحري���ن (بنا) أن اإلجراءات الت���ي أعلنت عنها

عل���ى ش���خصين وحبس���هما لقيامهم���ا بتلق���ي

تك���ون العقوب���ات أكثر غلظة وش���دة ألن تدخل

وم���ن جانب���ه ق���ال الصحاف���ي خال���د حس���ين

اإلدارة بتخصيص خط ساخن وبريد إلكتروني

مبال���غ مالي���ة م���ن النظ���ام القطري للترش���ح في

أي أطراف خارجية في التأثير على االنتخابات

“إن الق���رار ال���ذي اتخ���ذه المدي���ر الع���ام لإلدارة

للمواطني���ن لإلبالغ ع���ن أي تدخ�ل�ات خارجية

االنتخاب���ات النيابية وتبين أن الغرض من تلقي

التشريعية يؤثر س���لبا على المسيرة االنتخابية

العام���ة لمكافح���ة الفس���اد واألم���ن االقتص���ادي

ف���ي العملي���ة االنتخابي���ة ،هي إج���راءات مهمة

تل���ك األم���وال اس���تخدامها لإلض���رار بمصال���ح

والديمقراطي���ة له���ا ويكون ل���ه تبعاته الس���لبية

واإللكترون���ي بض���رورة تواص���ل المواطني���ن

وضروري���ة ج���دا لتوعي���ة المواطني���ن بمخاطر

الب�ل�اد ،والتدخ���ل في الش���أن الداخل���ي بالتأثير

العديدة على األوضاع السياس���ية واالجتماعية

م���ع اإلدارة لإلب�ل�اغ ع���ن أي تدخ���ل خارج���ي

ه���ذه التدخ�ل�ات وحثهم على اإلب�ل�اغ عن هذه

ف���ي عمل المؤسس���ات التش���ريعية بالمملكة من

واالقتصادية.

أو توظي���ف للم���ال من أج���ل أغراض سياس���ية

التدخ�ل�ات والمش���اركة بإيجابية ف���ي التصدي

خ�ل�ال العم���ل ف���ي المجل���س النياب���ي على نحو

وقال الكاتب والمحلل السياس���ي محمد جمعة

تتع���ارض م���ع المصال���ح والثواب���ت الوطني���ة،

ألي مؤث���رات خارجية عل���ى العملية االنتخابية

يخ���دم التوجهات واأله���داف القطرية المناوئة

أن م���ا أعلن���ت عن���ه النياب���ة العامة أم���س ليس

وتوفير رقم اتصال ساخن لهذا الغرض ،إجراء

المقبل���ة الت���ي تش���هدها مملكة البحرين الش���هر

للبحرين.

المقبل.

فمن جهته أش���اد عضو مجلس الش���ورى بس���ام

مس���تغربا على ممارس���ات النظ���ام القطري الذي

ه���ام وضروري والهدف من���ه هو حماية العملية

وقال���وا ان إج���راءات اإلدارة تكتس���ب أهميتها

البنمحم���د باإلجراءات التي أعلنت عنها اإلدارة

دأب دوم���ا عل���ى التدخ���ل ف���ي الش���أن الداخلي

االنتخابي���ة م���ن التدخالت الخارجي���ة التي بال

لمملك���ة البحري���ن من���ذ س���نوات طويل���ة ولك���ن

شك ال تريد بالبحرين وأهلها خيرا”.

مكافآت للمبلغ عن أي تدخل خارجي
أم���ام التحدي���ات والمتغي���رات المتالحق���ة والمس���اعي القطري���ة واإليراني���ة
المعروف���ة بأدواره���ا التخريبي���ة عل���ى نح���و م���ا جرى أخي���را ف���ي االنتخابات
اللبناني���ة والعراقية من أجل توظيف المال السياس���ي في انتخاباتنا المقبلة،
تصبح المسؤولية بل الشراكة الوطنية أمرا جوهريا في جهود حماية الوطن
من أي تدخالت وأجندات مشبوهة.
وقناعتن���ا أن البحريني ق���ادر بوطنيته الرفيعة وحرصه على مس���تقبل البحرين
واألجي���ال القادم���ة عل���ى النه���وض بمس���ؤولياته ف���ي حماي���ة المكتس���بات التي
تحقق���ت على م���دار العهد الميمون لجاللة الملك المف���دى ،ولذلك يجب على كل
منا أن ينهض بمسؤولياته في إطار الشراكة الوطنية لحماية العملية االنتخابية،
م���ن أي تدخ���ل خارج���ي أو توظي���ف للمال من أج���ل أغراض سياس���ية تتعارض
م���ع المصالح والثوابت الوطنية ،ويمك���ن للمواطنين الكرام التواصل على الخط
الساخن  992والبريد اإللكتروني  interior.gov.bh@992مع التأكيد على ضمان
سرية المعلومات .ومن الطبيعي أن يتم التعامل بجدية مطلقة مع أي معلومات
ذات قيم���ة في هذا الش���أن وبناء على نوعية ودق���ة المعلومات المقدمة فقد تم
رصد مكافآت مالية قيمة لمن يقدم أو يدلي ببيانات تقود إلى إحباط مخططات
			
في هذا الشأن.

وزارة الداخلية

متعــــة التســوق وحـــرق أسعـار فـي بـازار “الحــواج”

ب���دأ ي���وم الثالث���اء  23أكتوب���ر بمركز البحرين للمع���ارض مهرج���ان التخفيضات “البازار” الخ���اص بالحواج ال���ذي يعتبر الوجهة
الفضلى واألعرق لشراء العطور ومستحضرات التجميل في البحرين ،والذي ينتهي يوم السبت  27أكتوبر ،إذ يستمر لمدة 5
ً
ً
مساء.
صباحا حتى  1:30ظهرًا ثم من  4عصرًا حتى 10
أيام من 9:30
ويع���د ب���ازار الح���واج متعة التس���وق

عالي���ة ،المكي���اج ،منتج���ات العناي���ة

ل���دى كثيرين ،إذ يتمك���ن العمالء من

بالبش���رة ،الس���اعات ،اإلكسس���وارات

االختيار والشراء من ضمن مجموعة

واألمتع���ة إضاف���ة إل���ى األجه���زة

م���ن العط���ور العالمي���ة ذات ج���ودة

اإللكترونية المنزلية.

» »هذه التشكيلة من المعروضات توجد
بجانب مجموعة كبيرة من أشهر

الماركات العالمية مثل (Swarovski
.)،SAMSUNG ،TCL ،Samsonite

جانب من المعرض
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العالـــــــم يثـــــــق بالقـــــــــدرات التنظيمية للبحريــن
س��مو الش��يخ علي بن خليفة يفتتح بطولة الطيران الحر الداخلي وس��ط حضور دولي الفت

المنامة  -بنا

وس���ط حضور دولي الفت ،افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ علي بن خليفة آل خليفة أمس فعاليات
بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي ،التي تستضيفها مملكة البحرين خالل الفترة من  25إلى  28أكتوبر
الجاري بتنظيم من “جرافيتي أندور سكاي دايفينغ” بالتعاون مع االتحاد البحريني للرياضات الجوية ،وذلك بحضور
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة ،والنائ���ب األول لرئيس المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئيس
االتحاد البحريني أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة ورئيس اللجنة العليا للبطولة الش���يخ محمد بن
راشد آل خليفة.
كم���ا حض���ر نائ���ب رئي���س جمهورية
الشيش���ان للش���ؤون األمني���ة دانييل

ً
متميزا
رياضيا
مكس���با وإنجازا
يعد
ً
ً
يض���اف إل���ى م���ا حققت���ه المملك���ة

مارتينوف وعدد من كبار المسؤولين

من منج���زات ف���ي المج���االت كافة،

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

االتح���ادات

ويعك���س ف���ي الوق���ت ذات���ه ثق���ة

آل خليف���ة ،تحرص عل���ى تقديم كل

الرياضي���ة والمهتمي���ن بالرياض���ات

االتح���ادات الرياضي���ة الدولي���ة في

الدعم والمس���اندة للقطاع الرياضي

الجوية ورجال الصحافة واإلعالم.

الق���درات التنظيمي���ة واللوجس���تية

والرياضيي���ن وتوفي���ر اإلمكان���ات

وفي تصريح لسموه بهذه المناسبة،

لدى المملكة ،وما تمتلكه من س���جل

والم���وارد الالزمة الت���ي تمكنهم من

أكد سمو الش���يخ علي بن خليفة آل

متميز في تنظيم كبريات البطوالت

تحقي���ق اإلنج���ازات ف���ي مختل���ف

خليف���ة أن نج���اح مملك���ة البحري���ن

الرياضية العالمية في ظل ما تتمتع

المحافل والمنافسات الرياضية.

في احتضان ه���ذه البطولة العالمية

به من منشآت رياضية متطورة.

وق���ال س���موه “إن صاح���ب الس���مو

الدوليي���ن

ورؤس���اء

إيمان باألثر
المهم للرياضة
في تنشئة
الشباب وتعزيز
المنافسة
لديهم

حرص حكومي
على تقديم
كل الدعم
للقطاع
الرياضي
والرياضيين

ونوه سموه إلى أن الحكومة برئاسة
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو

تنظيم كبريات
البطوالت
العالمية
لوجود منشآت
رياضيـة
متطـورة

س��م��و رئ��ي��س ال�����وزراء دائ���م ال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل إن��ج��از ي��رف��ع اس���م المملكة عاليا

الملكي رئي���س الوزراء دائم التقدير

وأش���اد س���موه بالجهود التي بذلتها

ل���كل إنج���از رياضي يس���هم في رفع

اللجنة العليا للبطولة برئاسة الشيخ

اس���م مملك���ة البحري���ن عالي���ا ،وإن

محم���د ب���ن راش���د آل خليف���ة ف���ي

رعاي���ة واهتم���ام س���موه بالرياض���ة
ً
انطالق���ا م���ن
والرياضيي���ن تأت���ي

اإلع���داد والتنظي���م للبطولة وما قام
ب���ه فري���ق العمل من تهيئ���ة مختلف

إيم���ان س���موه باألثر المه���م للرياضة

أس���باب النجاح لها بم���ا يليق بمكانة

ف���ي تنش���ئة الش���باب وتنمي���ة روح

مملك���ة البحري���ن وس���معتها إقليميا

المنافسة لديهم”.

ودولي���ا ،معرب���ا س���موه ع���ن فخ���ره

وأك���د س���مو نائ���ب مجل���س رئي���س

واعتزازه بما يتمتع به أبناء البحرين

الوزراء أن إقامة بطولة كأس العالم

م���ن ق���درات إبداعي���ة متمي���زة ف���ي

الثالثة للطي���ران الحر الداخلي على

مختلف المجاالت.

أرض مملك���ة البحري���ن ،ووجود هذا

وكان حف���ل االفتتاح ق���د بدأ بتالوة

الحش���د الكبير م���ن الرياضيين ،كان

آي���ات بين���ات من الذك���ر الحكيم ،ثم

مح���ط أنظ���ار العال���م إل���ى البحري���ن

عُ رض فيلم عن مملكة البحرين وما

وع���زز م���ن المكان���ة التي اكتس���بتها

تشهده من تطور في شتى المجاالت

خالل وقت قصي���ر كموطن لرياضة

خصوص���ا ف���ي القط���اع الرياض���ي،

الطيران الحر الداخلي في المنطقة،

وال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه “جرافيتي”

فض�ل�ا عن أنه يدعم جه���ود المملكة

في نش���ر االهتمام برياضة الطيران

على الصعيد السياحي.

الحر الداخلي في المجتمع.

توفير
اإلمكانات
الالزمة لتحقيق
اإلنجازات
بالمحافل
الرياضية

مكسب
وإنجاز متميز
يضاف
إلى ما حققته
بالدنا من
منجزات
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(تصوير :خليل ابراهيم)

منجزات دولية في الطيران الداخلي
م��ن��ظ��م��و ال��ب��ط��ول��ة :س��م��و رئ���ي���س ال�������وزراء ال���داع���م األول ل���ـ “ج��راف��ي��ت��ي”

المنامة  -بنا

ألقى رئيس االتحاد البحريني للرياضات الجوية الش���يخ س���لمان بن عبدهللا آل خليفة كلمة رفع فيها أس���مى أيات الشكر والتقدير

إبراز الوجه الحضاري للشعب

إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة

البحرينـــي األصيــل لضيـــوف

بن حمد آل خليفة وممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة

وزوار المملكــــة

بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعايتهم واهتمامهم بالرياضة والرياضيين في البحرين ،األمر الذي
أسهم في تحقيق المملكة للعديد من اإلنجازات الرياضية واستضافة الفعاليات والبطوالت الكبرى.
وأش���اد بال���دور ال���ذي يق���وم ب���ه رئيس

رياض���ة الطي���ران الداخل���ي وتهيئ���ة

وأك���د أن نج���اح مملك���ة البحري���ن ف���ي

مجل���س إدارة ش���ركة “جرافيتي اندور

الظ���روف المناس���بة؛ لتحقي���ق العدي���د

اس���تضافة ه���ذه البطول���ة العالمية رفع

س���كاي دايفين���غ” الش���يخ محم���د ب���ن

م���ن المنج���زات في ه���ذه الرياضة على

م���ن ثقة االتح���ادات الدولية ،مما يؤكد

راش���د ب���ن خليف���ة آل خليف���ة في نش���ر

المستوى الدولي.

ال���دور ال���ذي يضطلع به أبن���اء البحرين

ف���ي تح���دي الصع���اب وإنج���از األعمال

“جرافيتي أندور سكاي دايفينغ” خولة

والمه���ام في وقتها ،األمر الذي يزودهم

الحمادي كلمة رفعت من خاللها أسمى

الكثير من الخبرات.

آيات الش���كر والتقدير إلى عاهل البالد

بعده���ا ،ألق���ت المدي���رة العام���ة ل���ـ

وإلى سمو رئيس الوزراء الداعم األول

ل���ـ “جرافيت���ي” ،وإلى س���مو ول���ي العهد

ثق���ة االتح���ادات الدولي���ة والقارية في

 100فريق من  25دولة.

البحري���ن للتأل���ق ومواصل���ة تقدي���م

وتقدمت بالشكر إلى كل من ساهم في

الرائع من مملكة البحرين للبطولة التي

اس���تضافتها للبطول���ة وم���ا قدمت���ه من

النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء،

مختل���ف األلعاب الس���تضافة البطوالت

وأشارت إلى أنه بعد أن نجحت المملكة

المس���تويات القوي���ة ومنافس���ة أفض���ل

إنج���اح ه���ذا الحدث الرياض���ي العالمي

تق���ام ألول م���رة في الش���رق األوس���ط،

تس���هيالت؛ م���ن أج���ل تقدي���م بطول���ة

على الرعاية والدعم المتواصل للقطاع

بفض���ل مق���درة ش���بابها وكوادرها على

في الحصول على حق استضافة كأس

الالعبين”.

م���ن مؤسس���ات وش���ركات عب���ر تقديم

وه���و م���ا يعك���س الق���درات المتمي���زة

رائعة ،مش���يدة بالجهود التي قامت بها

الرياضي.

تنظيم مثل هذه الفعاليات بجدارة.

العال���م الثال���ث للطيران الح���ر الداخلي،

وأش���ادت بجهود رئي���س مجلس إدارة

الدعم والرعاية ،وهو ما يؤكد اهتمامها

الت���ي تتمت���ع به���ا البحرين عل���ى صعيد

اللجن���ة المنظم���ة للبطولة ف���ي اإلعداد

وأكدت أن هذا الدعم والرعاية أسهمت

ورحبت بالمش���اركين في حفل افتتاح

فقد أصبح نفق “جرافيتي” من المعالم

شركة “جرافيتي اندور سكاي دايفينغ”

ودعمها للقط���اع الرياضي في البحرين

المنش���آت الرياضي���ة ،متوجه���ا بالش���كر

والتنظي���م ،معربة ع���ن تمنياتها لجميع

في تبوء مملكة البحرين المكانة العالية

كأس العال���م الثال���ث للطي���ران الح���ر

الس���ياحي والرياضي���ة ف���ي البحري���ن،

الش���يخ محم���د ب���ن راش���د ب���ن خليف���ة

وتطوير رياضة الطيران الحر الداخلي،

إل���ى جمي���ع المش���اركين ف���ي البطول���ة

المش���اركين من العبين وفرق وتحكيم

ف���ي تحقيق اإلنج���ازات الرياضية على

الداخل���ي  ،2018ال���ذي تس���تضيفه

وقال���ت “إننا جميعا نس���عى للعمل بجد

آل خليف���ة ف���ي نش���ر رياض���ة الطي���ران

ويضف���ي مزيدا من االهتم���ام واإلقبال

والقائمي���ن عليه���ا عل���ى جهوده���م؛ من

بالنج���اح وتحقيق النتائ���ج الطيبة في

الصعيدي���ن المحلي والعالمي ،والنجاح

البحري���ن للم���رة األول���ى وف���ي منطق���ة

لمواصل���ة النجاح حتى خت���ام البطولة

الداخل���ي وتوس���يع قاعدته���ا ،وحرصه

م���ن قب���ل الش���باب البحرين���ي ،متمني���ة

أجل تنظيم بطولة متميزة.

منافسة مفتوحة.

ف���ي اس���تقطاب واس���تضافة البطوالت

آس���يا والش���رق األوس���ط ،وه���و ه���ذا

لنعك���س الوج���ه الحض���اري للش���عب

عل���ى إش���راك منتخ���ب البحري���ن ف���ي

التوفيق والنجاح لكل الفرق المش���اركة

م���ن جانبه���ا ،أعرب���ت الممثلة الرس���مية

ثم أقيم عرض ألعالم الدول المشاركة

والفعالي���ات العالمية بما يؤك���د المكانة

الح���دث الرياضي العالم���ي الذي تنظمه

البحرين���ي األصيل تجاه ضيوف وزوار

البطوالت لرفع خبرته ،وهو األمر الذي

في البطولة.

للجنة القفز بالمظالت الدولية دوريس

ف���ي البطول���ة وت���م التق���اط ص���ورة

المرموقة التي وصلت إليها المملكة في

جرافيت���ي ان���دور س���كاي دايفين���غ

المملكة ،خصوصا أن هذه االس���تضافة

يؤك���د اهتمام���ه بوض���ع المملك���ة عل���ى

ث���م ألق���ى رئي���س ش���ركة “ايرودي���وم”

مي���ن في كلم���ة لها عن خالص ش���كرها

جماعية ،واختتم الحفل بعزف السالم

هذا المجال ،إذ كس���بت مملكة البحرين

ويش���ارك في���ه  300متس���ابق يمثل���ون

تش���كل دافعً ���ا قويً ���ا لنج���وم منتخ���ب

الخريطة العالمية لهذه اللعبة.

ايفارز بيتانز كلمة أش���اد فيها بالتنظيم

وتقديره���ا لمملك���ة البحري���ن عل���ى

الوطني لمملكة البحرين.
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سقف اإلنجــاز مفتــوح و “كثــر الـدق يفــج اللحــام”
ناصر بن حمد لبرنامج “ 100موجه” :إنجازاتي ترجمة لدروس الملك وجاللته ملهمي وقدوتي
عوالي  -المكتب اإلعالمي

أك���د ممث���ل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه ال يوجد
مستحيل ،ويجب على اإلنسان أن يتحلى بالعزيمة واإلصرار؛ من أجل الوصول إلى أهدافه،
مشددا سموه على أنه ال يوجد شيء اسمه الفشل.
جاء ذلك خالل الجلسة الحوارية التي أقيمت

وكان عن���دي ك���رة صغيرة من حدي���د ال تطفو

ضمن برنامج “ 100موجه” التي ينظمها مركز

على الماء ،وسقطت في بركة السباحة ،وهي

الش���باب العربي اإلمارات���ي بالتعاون مع وزارة

اخت���ارت أن تك���ون ه���ذه وس���يلة لك���ي أتعل���م

شؤون الشباب والرياضة في البحرين.

الس���باحة ،فس���ألتني عن مكان الكرة فأش���رت

وب���دأت الجلس���ة الحواري���ة بكلمة م���ن وزيرة

إل���ى الماء ،وعندم���ا توجهنا إل���ى حافة البركة

الدول���ة لش���ؤون الش���باب بدول���ة اإلم���ارات

دفعتن���ي إل���ى الم���اء ،ولم أك���ن أع���رف كيفية

العربي���ة المتح���دة نائب رئيس مركز الش���باب

السباحة ،وهذه هي أول مرة أكون في حوض

العرب���ي ش���ما المزروع���ي ،قال���ت فيه���ا “اليوم

سباحة”.

هو يوم اس���تثنائي نس���تضيف فيه ش���خصية

وأكل���م س���موه “قال���ت ل���ي إنه���ا كان���ت تطال���ع

اس���تثنائية ف���ي وط���ن اس���تثنائي ،وم���ن يوم

عين���ي وأن���ا تح���ت المياه وأش���ارت ل���ي بيدها

ولدن���ا وح���ب البحري���ن ف���ي جيناتن���ا ،ويول���د

ك���ي أس���بح ،ورغ���م صدمت���ي تجاوب���ت معه���ا

اإلمارات���ي واإلماراتي���ة ويولد مع���ه حب بلده
الثان���ي مملك���ة البحري���ن ،ونجتم���ع اليوم في
جلس���ة توجيهية عن العزيمة واإلصرار ضمن
برنام���ج  100موج���ه ال���ذي يقام تح���ت رعاية
ول���ي عه���د دب���ي رئي���س المجل���س التنفي���ذي
إلمارة دبي س���مو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم”.
وأردف���ت “هن���ا تكم���ن أهمي���ة برنام���ج (100
موج���ه) ،نس���لط الض���وء عل���ى الق���دوات
الذي���ن يوجهونن���ا ويلهمونن���ا ويختص���رون
لن���ا تجاربه���م وتج���ارب أعوامه���م ،والي���وم
جلس���تنا عن العزيم���ة واإلص���رار ،واليوم أنتم
نم���وذج العزيم���ة واإلص���رار .اليوم نس���تضيف
قدوة لكل ش���اب عربي بأخالق���ه ،وبتواضعه،
وبدعمه للش���باب ،وبإنجازاته ،وأيضا بإصراره
وعزيمته ،وبوطنيته ،التي تعلمنا حب الوطن،
نرحب بس���مو الش���يخ ناصر بن حم���د ،قدوتنا
وملهمنا اليوم”.

ول���م أخف وب���دأت أح���رك يدي حت���ى تمكنت

سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في الجلسة الحوارية

من الطفو على الس���طح ثم نزل���ت مرة أخرى،
وتكرر األمر وبعدها انتش���لتني .ومن بعد هذا
الح���دث كنت أم���ام أمرين ،إم���ا أن أفقد الثقة
تمام���ا ف���ي أمي م���دى العم���ر ،أو أن يكون هذا
الشيء في جيناتي وأتعود عليه ،حتى تقص
عل���ي ه���ذه القص���ة وكيفي���ة تج���اوزي للخطر
والموت بهذا العمر الصغير ،وكيف أنني ركزت
معها وتمكنت من إنجاز األمر وحينها س���تقدر
أن تقوم بأي شيء”.
وعلق���ت المزروع���ي :إن ه���ذه القص���ة تعلمن���ا
أن الش���خص علي���ه أن يج���رب وأن يتج���اوز
الخ���وف ..س���موك كي���ف س���اهمت العزيم���ة
واإلصرار في نجاحك طوال هذه األعوام؟.
وأج���اب س���موه “الحقيقة الحياة ل���م تكن كلها
نج���اح ،هن���اك صعوب���ات وتحدي���ات كثي���رة
واجهتها في مسيرتي الدراسية أو العملية أو
اإلنج���ازات أو الرياض���ة أو االجتماعية ،وكلها
تحدي���ات ،ولك���ن الفرق بين الش���خص واآلخر

ال أعرف

والدتي علمتني

أخلق فريقا

وزيرة الشباب

أولى خطوات

يترجم المنجزات

اإلماراتية :ناصر بن

وأكون في

حمد قدوة ومصدر

األمام

إلهام للشباب العربي

ناصر بن حمد وحوار شيق

هو اإليم���ان والهدف ،هدفي موجود وواضح،

وتح���دث س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د قائال

وحت���ى اآلن ل���م أصل إلى هدف���ي .إذا اعتبرنا

المستحيل

 12يوم���ا ،إن ل���م أكن ق���د فزت به���ذه البطولة

والفشل ليس

الجرأة في

في قاموسي

حياتي

“الحم���د لل���ه ه���ذا اإلنج���از أهديت���ه لمملك���ة
البحرين وللوطن العربي بال شك ،وأشكر أخي
العزيز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكت���وم عل���ى ه���ذا البرنامج العظي���م الذي
أتمن���ى أن يفيد كل ش���اب وش���ابة ،وس���موكم
خي���ر من يمثل ه���ذا البرنام���ج ،ويترجم رؤية
والد الجميع س���مو الش���يخ محمد بن راشد آل
مكتوم”.
وتس���اءلت الوزي���رة المزروعي “اليوم س���موّ ك
حديثن���ا ع���ن العزيمة واإلص���رار ،وهي صفات
أساس���ية ل���كل إنس���ان ناج���ح يكتس���بها م���ع
الوقت ،ونحن نريد أن نعرف من أين اكتسبتم
سموكم هذه الصفات؟”.
وأج���اب س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د “ف���ي
الحقيق���ة العزيم���ة واإلص���رار قص���ة طويل���ة،
وصحي���ح له���ا مب���ادئ وتج���ارب كثي���رة ،لك���ن
تطبيقه���ا هو الصع���ب؛ ألن العزيم���ة واإلصرار
تكس���ر البش���ر ،وألن طبيع���ة البش���ر تق���ول إنه
يخل���ق الش���يء ك���ي يكون س���هال بالنس���بة له،
فاالختراعات والس���رعة في العالم هي وسيلة
م���ن ابتكره���ا اإلنس���ان لتس���هيل الحي���اة على
نفس���ه ،ومن العصر الحجري إلى اآلن س���ارت
الحياة أسهل”.
وأكمل س���موه “ما يفرق بين الش���خص واآلخر
ه���و العزيم���ة واإلص���رار وتح���دي الصعوب���ات
والتحدي���ات ،وتحدي قدرات اإلنس���ان ،حيث
اإلنسان ال يعرف قدراته”.
وأض���اف س���موه “أن���ا م���ررت بنف���س الش���يء،
وصادف���ت قصصا طويلة وعريضة أش���ارككم
بها خالل هذه الجلسة ،فعال أجتاز التحديات،
أن���ا لم أكن ش���خصا واثقا من نفس���ه ،ولم أكن
الش���خص الذي يعرف أن���ه قادر على أن يكون
بهذه اللياقة أو أن أحقق بعض المنجزات التي
حققته���ا ،ولك���ن ب���دأت من صغ���ري ،والحقيقة
لق���د اجت���زت أول تحد ف���ي حياتي ول���م أذكر
القص���ة فيه ،حي���ث مررت به وعم���ري عامان،
إذ إن الوال���دة هللا يحفظه���ا ربتن���ي أن���ا وأخي
عل���ى القوة والش���دة والتحمل ،وه���ذه ضريبة
ه���ي تتحمله���ا الي���وم م���ع المتابعة المس���تمرة
اآلن .أتذك���ر أنها أرس���لتني إلى بركة س���باحة،

أنني فزت بأكبر شيء وهو بطولة العالم ،قبل
فه���ل كنت���م لن تس���تضيفوني؟ لكنك���م جهزتم
هذا البرنامج قبل  12يوما ،هل كنت سأجلس
معك���م منكس���را أو مفتخ���را؟ ه���ذه بطول���ة
عال���م أخوضه���ا م���ع ن���اس كلهم يبحث���ون عن
الف���وز بالمرك���ز األول ،وقد وع���دت هذا الوعد
وأهديته لمملكة البحرين”.
وأض���اف س���موه “جئ���ت به���ذا الف���وز لوالدتي
ووال���دي وإخوان���ي أوال ألنن���ي وعدته���م قبل
الن���اس كله���م أنه عل���ى األقل س���يكون عندكم
ف���ي ه���ذا البي���ت بط���ل عال���م .اله���دف بعي���د
والداف���ع واإلله���ام أبع���د م���ن هذا ال���ذي تحقق
الي���وم ،وأن���ا ال أعتق���د أنن���ي وصل���ت إل���ى 10
أو  % 20م���ن ال���ذي أتمن���اه حت���ى اآلن؛ ألنني
عندم���ا أنظ���ر إل���ى بعي���د أج���د هناك م���ن يرفع
الراي���ة وأرى نفس���ي نس���خة تختل���ف عن هذه
النس���خة ،ولكن لم تكن س���هلة بالنس���بة لي أن
كل م���ا أحصل يكون موجودا .أعتقد أن كثيرا
م���ن الن���اس الذي���ن ال يجلس���ون مع���ي بش���كل
يوم���ي أو يعرفونني عن ق���رب يظنون أن كل
ش���يء أطم���ح ل���ه موج���ود وكل ش���يء أريده
يكون عندي ،وهذا ش���يء خطأ ،ولم يكن هذا
يح���دث ،إذ إنن���ي كن���ت أختار أصع���ب األمور،
وأختار بع���ض التحديات التي أجتازها ألثبت
لكثير من الناس أن االسم أو المكانة أو القدرة
ليست كل شيء ،قد تساعد ولكنها ليست كل
ش���يء؛ ألن اإلنسان إلى أي مدى يمدون له يد
المس���اعدة والعون ،وإلى متى يجد أناس���ا من
حوله ،ومتى يواجه اإلنس���ان الحقيقة إذا كان
كل من حوله يجاملونه؟”.
وأكمل سموه “لدي أسلوب تقبل النقد ووجهة
نظر الشخص ،وهذا أمر متبادل حتى الوصول
إل���ى نقطة توافق ،كل ه���ذه المنجزات لم تكن
ل���ي أن���ا ش���خصيا ،كان���ت متكامل���ة م���ع فريق
يطبق ال���رؤى ويترجم الني���ة والرغبة والجهد
إلى أم���ر واقع ،ومن ثم بصفتي أكون مش���رفا
مباش���را على كل تحد .وكثير من األمور التي
أقوم بها والتي أضعها نصب عيني تكون شبه
مس���تحيلة أو شبه مس���تبعدة التحقق ،لكن ما

أق���وم ب���ه هو أنن���ي ال آخذ األمر بش���كل فردي
ألنج���زه ولكنن���ي أخلق الفريق ال���ذي يمكن أن
يترجم���ه ث���م أك���ون في الص���ف األمام���ي لهذا
الفريق ،سواء كان هذا من مبادرات أو أعمال
أو منج���زات إداري���ة أو منافس���ة أو تح���د ،كل
هذه صارت بالنسبة لي أمور غير مستحيلة”.
وقال س���موه “أعطيكم مثاال ،كثير من الشباب
الذي���ن حول���ي اآلن ف���ي القط���اع الش���بابي
والرياض���ة ،يعرفون أن طموحنا فوق الس���ماء
وإمكاناتن���ا تح���ت المعه���ود ،باإلضاف���ة إل���ى
أنن���ا لبين���ا ن���داء الوط���ن في مس���ألة الترش���يد
والتقلي���ص ف���ي الميزاني���ات ،وكن���ا م���ن أكث���ر
القطاع���ات الت���ي تأث���رت بالترش���يد؛ ألن هناك
قطاع���ات أخرى قد تكون له���ا األولوية ،ورغم
ه���ذا لم يك���ن ذلك حاجزا أو ع���ذرا يوقفنا عن
العمل أو اإلنجاز .وفي السنة التي تم تقليص
ميزانياتنا كانت نفس الس���نة الت���ي أعلنا فيها
ع���ن عام اإلنجازات والتحدي���ات والوعود من
دون ت���ردد ،وأعلن���ت ذل���ك أمام جالل���ة الملك،
فمن الناحية الرياضية أعلنت عام الذهب من
أجل إنجاز الذهب أكثر من السنوات الماضية،
وبالفع���ل اس���تطعنا أن ننج���ز أكث���ر الذهبي���ات
وأكث���ر المب���ادرات الش���بابية واس���تطعنا أن
نحصل على إش���ادات دولية لها ،وهو ما يعني
أننا إداريا بخير”.
وأض���اف س���موه “كذل���ك الوض���ع بالنس���بة
للمؤسس���ة الخيري���ة الملكي���ة الت���ي اس���تلمتها
ف���ي  ،2009ومازالت بنف���س الميزانية ،ولكنها
تحول���ت من لجن���ة صغيرة إلى أنه���ا أصبحت
مؤسسة عالمية تساعد في الداخل والخارج،

فريق يترجم الرؤية
وقال س���موه في رده عن نظرت���ه لفريق عمله
“إن الفري���ق الذي يترجم الرؤية هو الس���ر في
النج���اح ،والي���وم هن���اك أس���لوب من أس���اليب
القي���ادة ،وه���و ع���دم الدخ���ول ف���ي تفاصي���ل
العم���ل ،حي���ث ال أدخل فيها بش���كل يومي ،إذ
إن ه���ذه التفاصي���ل م���ن واجب ش���خص آخر،
وال أدخ���ل في التفاصي���ل ،وتداخل الواجبات
يعي���ق العم���ل .فريق العمل هو األس���اس وهذا
األم���ر معروف في عل���م اإلدارة وأن���ا من أكثر
األشخاص الذين ليس لديهم تفاصيل”.
وذك���ر س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د إن “فريق
العم���ل ه���و األس���اس ،ولك���ن ف���ي نهاي���ة األمر
التطبي���ق مه���م واإليمان به���ذا الفري���ق ،حيث
أض���ع أمامه���م س���قفا معين���ا وأطل���ب منه���م
الوص���ول إلي���ه ،وه���ذا الس���قف إذا كان عالي���ا
ج ًدا نض���ع له حدودا ومراحل ،يجب الوصول

إلي���ه ،وإذا اتفقنا على ه���ذه المراحل يجب أن
نصل إليها ،وأقوم بمحاس���بتهم في حال عدم
الوصول إلى الهدف”.

اإلصرار ..أسلوب حياة
وفي رده على أن اإلصرار هل يمكن أن يكون
أس���لوب حياة ،قال سموه “كلنا نعرف المبادئ
والقي���م وما تعني هذه األم���ور ولكن التطبيق
هو الصعب ،س���أتحدث ع���ن وضعنا في حرب
اليم���ن ،تذك���رون حي���ن ذه���ب م���ن عندن���ا 78
ش���هيدا في ليل���ة واحدة ،نحن كن���ا موجودين
ف���ي تل���ك الليلة أن���ا وأخي خالد ب���ن حمد في

وعندنا  10آالف يتيم وأرملة نهتم بهم بشكل

أرض الواقعة”.

يوم���ي ،فالمس���ألة ه���ي إدارة ووض���ع حل���ول،

وتابع س���موه “كثير ممن كانوا معنا ذهبوا في

الف���رق ه���و فق���ط العزيم���ة ووض���ع الحل���ول

غمض���ة عين ،وكان الواج���ب أن نتحرك اليوم

للتغلب على التحديات”.

الثان���ي ،وكان عندن���ا إع���ادة تنظي���م لنتوج���ه

إل���ى م���أرب؛ لمواجه���ة المليش���يات الحوثي���ة

عن���ا ،لم يكن يش���عرنا بهذه المتابع���ة لنا ،ولم

المدعوم���ة م���ن إي���ران ونطرده���ا م���ن م���أرب،

نك���ن قادري���ن على معرفة م���ا إذا كان راضيا

وكان���ت المهم���ة أم���ام عيننا س���هلة وبس���يطة،

ع���ن إنجازاتنا أم أنه يطلب من���ا المزيد .هذا

ونكسر حدود العدو”.

ال���درس يدعونا إل���ى عدم التوق���ف عند حد

وق���ال س���موه “س���وف أعطيك���م رقم���ا ل���ن

معين ،وإنما يدفعنا إلى التخطيط المس���تمر

تصدق���وه ،حي���ث كن���ا  600ف���رد وضاب���ط في
ق���وات التحال���ف ،والحوث���ي قوات���ه تصل إلى
 10آالف حوث���ي ،وهذا كان أول تحد وهو أن
نتج���اوز الح���دود بـ  600ش���خص ،وذلك ً
أيضا
بمس���اندة الجي���ش الوطني والق���وات المحلية
إال أن���ه وبع���د كل ه���ذه اآلمال ضرب���ة صاروخ
واحدة ذهب من خاللها هذا العدد من الجنود
في لحظة واحدة”.
وذك���ر س���موه “أول ش���يء قمنا ب���ه بعد إخالء
الش���هداء والجرح���ى وإعادة تنظي���م القوات،
قمت باالتصال بس���مو الش���يخ محمد بن زايد
وتحدث���ت مع���ه وكان الدخ���ان بع���ده لم يقف،
حي���ث قل���ت ل���ه مب���روك أن ه���ذه األرض التي
أمام���ي ال���دم الت���ي عليه���ا ليس ه���و دم واحد
ه���و دم بحرين���ي وس���عودي وإمارات���ي أو دم
يمن���ي ،وال���دم اختلط م���ع بعض���ه والتزمنا مع
بع���ض ،وقل���ت له إن الجن���ود س���يأخذون بثأر
الش���هداء ،وه���ذه الدم���اء تجلعن���ا م���ع بع���ض
طوال العمر وهذه أكبر بش���ارة وس���يكون هذا
النصر القريب”.
وأضاف س���موه “أخبرت���ه أن النصر قريب ،في
 48س���اعة تقدمن���ا  15كيلومت���را إل���ى األم���ام،
وخالل  72س���اعة طهرنا أول حد ،وهذا الحد
األول كس���ر الع���دو ،ظنوا أنه���م من خالل هذه
الضربة أنها ستكس���ر من عزيمتنا وأن نتراجع
إلى الخلف”.

بما يج���ب علينا فعله في المس���تقبل ،وكيف
نك���ون دائما عند رضاه ،ونس���تمر في اإلنجاز
وتحقيق المستحيل”.
وتاب���ع س���موه “جالل���ة الملك دائ���م التجاوب
معن���ا ،وأحرجن���ي مؤخ���را عندم���ا ج���اء
الس���تقبالي ف���ي المط���ار بع���د ف���وزي بجائزة
بطل العالم للرجل الحديدي ،حيث أحسست
بفت���رة توق���ف الطائ���رة وكأنها أطول س���اعة
ف���ي حياتي ،وأنا أنظر إلى جاللته من نافذة
الطائ���رة وه���و حاض���ر الس���تقبالي ،فل���م أكن
أعرف حينها كيف سأقابل هذه الحفاوة”.
وعقب س���موه “لقد تعلمت من جاللته الكثير
من الدروس التي ال يسع المجال لذكرها في
هذه الجلس���ة القصيرة ،فكل اإلنجازات التي
جزءا يسيرًا من الدروس
ً
أنجزتها لم تكن إال
التي تعلمتها من جاللته”.
وتابع س���موه “أن���ا دائم التواص���ل والحديث
م���ع مختل���ف ش���رائح المجتم���ع ومطلع على
أدق تفاصي���ل الصع���اب والتحدي���ات الت���ي
تواجههم”.

مواكبة المتغيرات العالمية
ودع���ا س���موه إل���ى تطوي���ر ط���رق التدري���س
وأن تخ���رج م���ن طابعها التقلي���دي ،وتواكب
المتغي���رات العالمي���ة .وأكد أن���ه ال يوجد حد
للعزيم���ة واإلص���رار ،فاإلنس���ان إذا أراد أن
يحق���ق هدف���ا ما فإنه قادر عل���ى تحقيقه إما

مساندة جاللة الملك

عاج�ل�ا أو آجال ،فالخس���ارة ينبغ���ي أال تدفع

وبش���أن مس���اندة جالل���ة الملك لس���موه ،قال

اإلنسان إلى االستسالم ،فإذا استمر اإلنسان

“جالل���ة المل���ك حفظ���ه هللا أب للجمي���ع ،وال
أتح���دث عنه فق���ط لقرابتي من���ه وحصولي
عل���ى الرعاية ،وإنما أذه���ب لمعلمي وملهمي
األول كأي مواط���ن بحرين���ي وأطلع���ه عل���ى
إنجازات���ي ،وجاللته يحرجن���ي كثيرا بحجم
متابعت���ه ل���ي وس���ؤاله اليوم���ي ،وتقبل���ه
للتحدي���ات الت���ي نم���ر فيه���ا ،س���واء فزن���ا أم
خس���رنا ،وكثي���را م���ا خس���رنا ف���ي س���باقات
وكان���ت ردة فعل���ه إيجابي���ة ،فم���ن جاللت���ه
تعلمنا اإليجابية”.
درس���ا
وأض���اف س���موه “جالل���ة المل���ك علمنا ً

شخصا
ً
كبيرًا ،علمنا أنه ال يمكن لنا أن نبتدع

فإنه س���يصل إلى الهدف ،وكم���ا يقول المثل
الش���عبي إن “كثر الدق يفج اللح���ام” ،ولذلك
نحن نؤمن بأن س���قف اإلنج���از مفتوح ،وأن
الصبر ينبغي أن يك���ون موجودا ،وأن الروح
هي التي تختلف بين شخص وآخر.

رسالة إلى الشباب
وقال س���موه في رسالته للش���باب البحريني
“إن الش���باب العرب���ي والش���باب البحرين���ي
وش���باب العال���م ه���م ش���باب واحد .م���ع ذلك
ينبغ���ي أن نك���ون واقعيي���ن ،وال ندع���ي أنن���ا
ق���ادرون عل���ى تجاوز جمي���ع هذه المش���اكل

متصنع���ا وغي���ر واقع���ي ،وغي���ر صري���ح م���ع

والتحديات ،إال أنني مؤمن بأن كل ش���خص

نفس���ه ،فجاللته في الوق���ت الذي يكون فيه

ق���ادر عل���ى أن يس���اهم بش���كل وآخ���ر ،ف�ل�ا

مطلع���ا ع���ن كث���ب عل���ى التفاصي���ل الدقيقة

تستصغروا أنفسكم”.

تقدير جهود “العربية للسياحة”
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سيد ضياء الموسوي

Û Ûأب���ا علي ،أيها الحكيم في حكمة الرئاس���ة ،أيها القريب م���ن نبض األمل ،أيها الكبير
المتق���ن إدارة العم���ل ،ي���ا صان���ع جغرافي���ة الرئاس���ة امت���دادا لترتي���ب الفع���ل إدارة

المنامة  -وزارة الخارجية

وزير الخارجية مستقبال رئيس المنظمة العربية للسياحة وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك

العربي المشترك بندر بن فهد آل فهيد ،بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.
وأع���رب وزي���ر الخارجية عن تقدي���ره للجهود

المش���ترك وتعميق الس���ياحة البيني���ة العربية،

الطيبة التي تبذلها المنظمة العربية للس���ياحة

بما يس���هم في دعم جهود التنمية المستدامة

لتعزي���ز الس���ياحة في ال���دول العربي���ة ،منو ًها

كلم���ات تقدير لكل مواقفك التي تس���تحق التقدير والش���كر م���ن كل مواطن  .أقول

واصف���ا ف���ي توصيف صفاته :هو هو أبو علي ،كان الحكيم وس���يبقى يحمل ش���علة

اس���تقبل وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،بمكتبه بالديوان العام للوزارة ،أمس ،رئيس المنظمة العربية للس���ياحة وعضو لجنة التنس���يق العليا للعمل

ب���دور المنظم���ة ف���ي تطوي���ر العم���ل العرب���ي

وسياس���ة لكل بحريني يرنو لبارقة أمل ،اس���تيعابا و وظيفا وصناعة إدارات .هذه

متمنيا للمنظم���ة العربية
في ال���دول العربي���ة،
ً

للسياحة كل التقدم والنجاح.

م���ن جانب���ه ،أعرب بن���در بن فه���د آل فهيد عن

اس���تثمار الفرص كافة التي من ش���أنها تطوير

اعت���زازه بلقاء وزي���ر الخارجية ،مؤك ًدا حرص

قط���اع الس���ياحة في مملك���ة البحرين والدول

المنظم���ة العربي���ة للس���ياحة عل���ى مواصل���ة

متمني���ا لمملكة البحرين دوام الرخاء
العربية،
ً

التع���اون م���ع مملك���ة البحري���ن ف���ي س���بيل

واالزدهار.

الحكمة .يمتلك صبر الجبال ،وفراسة الحكماء في ترتيب القرارات المصيرية على
ن���ار هادئ���ة .جناحا نس���ر في الحفاظ عل���ى قلعة الحكم ،الكبير ف���ي المهمات يحمل
الضمان���ات والضم���ادات ،والمش���رف عل���ى أوجاع إدارات المؤسس���ات عب���ر عقاقير

صيدلي���ة الحك���م .تاريخ���ه أرش���يف ممتلئ بق���ارورات خلط���ات كيميائي���ة لترتيب
مركب���ات خلط���ة التوازنات في ترش���يد الوزارات والمؤسس���ات .يقتنص الرياح من

بعي���د ،ويمتل���ك رادارا ف���ي رصد تح���والت اإلقلي���م .راهن محللون ونقاد سياس���ية
عل���ى إرب���اك إدارت���ه في أكثر م���ن منعطف تاريخي تم���ر به المنطق���ة ،لكنه فاجأهم

أن الري���اح تهدأ عندما تتلمس عتبة إدارته ،وتق���رأ حكمه وتاريخه،غير منفعل في
صناع���ة التوازنات السياس���ية ،ثابت ،رابط الجأش ف���ي وضع النقاط على الحروف

العملية االنتخابية صمام أمان ضد التدخالت

س��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ب��واش��ن��ط��ن للمبتعثين :اخ���ت���اروا “ال��م��ن��اس��ب”

ش���واطئ الجزيرة الصغيرة ،مستعينا في ذلك بترسانته المعرفية“ ،سنسر” حدسه،

وبُع���د رؤيت���ه وقناص���ه الذي ال يه���دأ في اصطي���اد الفرص ألجل البحري���ن .رجل ال
تأخ���ذه األيديولوجيات الضيقة ف���ي صناعة اإلدارة ،فهو ال يفوت فرصة بتحويلها

إلى فرص لكل بحريني ،فهو صانع للفرص ،ويستعين بها لخلق البيئات النطالقتها،
ف�ل�ا غري���ب أن تج���ده محيطا بتنوع متميز ل���كل البحرينيين في فسيفس���اء ملون

ف���ي خالي���ا نحل بورش���ات عمل ألج���ل البحرين .رجل اس���تيعابي ،يخت���زل قدرات

المواطني���ن ف���ي صناعة مجد .يقابل جراح السياس���ة بمبضع الجراح الماهر ،ممهدا
لتجاوز األوجاع التاريخية إلعادة االبتس���امة والفرح المس���روق بلقاءات وزيارات
تس���تدعي الح���وار لتجاوز وجع الماضي ،وإلعادة الف���رح لكل مواطن ،يمدن القرية

المنامة  -وزارة الخارجية

م���ع تريي���ف ممدن للمدينة ،وهو يقرأ ملكا اس���مه حمد ،ملك من���ذ تقلد الحكم وهو

قام س���فير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الش���يخ عبدهللا بن راشد آل خليفة،

مل���يء جاللته بالكرم والعفو والتس���امح ،ملكا يش���ع إنس���انية وجالل���ة وعفوا .ذاك

بزيارة إلى مدينة بوسطن األميركية ،حيث التقى الطلبة البحرينيين ،واطلع على احتياجاتهم،

ه���و حم���د الملك الحكي���م ،وهذا ه���و خليف���ة المجد ،بوعل���ي ،الرئي���س الحكيم في

مؤك ًدا حرص الس���فارة على متابعة ش���ؤونهم ،مش���يدا ف���ي الوقت ذاته بالجه���ود التي يقوم بها

حكم الرئاس���ة ،يخط���و خطوات حكيمة في دعم مش���روع جاللة الملك اإلصالحي

الملحق الثقافي بالسفارة مبارك بطي في هذا الشأن.
كم ��ا تحدث عن أهمية المش ��اركة ف ��ي االنتخابات

لص ��ون األم ��ن والس ��لم اإلقليمي والدول ��ي ،منوها

التشريعية القادمة والمزمع عقدها في  20نوفمبر

على أهمية تعزيز العالق ��ات االقتصادية المتميزة

المقب ��ل ف ��ي البعث ��ات الدبلوماس ��ية البحريني ��ة

بي ��ن البلدين في إط ��ار اتفاقية التجارة الحرة بين

ف ��ي الخ ��ارج ،وأن التصوي ��ت أمان ��ة وطنية يجب

مملك ��ة البحري ��ن والوالي ��ات المتح ��دة األميركية،

م ��ن خالله ��ا اختي ��ار المرش ��ح ال ��ذي ي ��راه الناخب

وأوض ��ح أن ��ه م ��ن خ�ل�ال الثق ��ة الملكية الس ��امية

مناس� � ًبا ،وأن العملية االنتخابية التي تمثل صوت

بتعيين ��ه س ��فيرًا للمملكة ل ��دى الوالي ��ات المتحدة

الش ��عب ق ��د أرس ��ى دعائمه ��ا النه ��ج اإلصالح ��ي

السياس���ية .روض كل التقليع���ات التي مرت بالمنطقة والت���ي ضربت بعض رياحها

األميركي ��ة ،يعم ��ل جاه� � ًدا عل ��ى تنمي ��ة العالق ��ات

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

الثنائي ��ة بي ��ن البلدي ��ن القائمة عل ��ى أرضية صلبة

عيس ��ى آل خليف ��ة ،والتي تش ��كل صمام أمان ضد

م ��ن القي ��م والمصال ��ح المش ��تركة.جاء ذل ��ك ف ��ي

المحاوالت الخارجية للتدخل في الش ��أن الوطني

المحاض ��رة الت ��ي ألقاه ��ا ف ��ي جامع ��ة بوس ��طن

البحريني .وأكد الس ��فير عمق العالقات البحرينية

األميركي ��ة ،والت ��ي حضره ��ا العدي ��د م ��ن الطلب ��ة

األميركي ��ة وأهمي ��ة الش ��راكة اإلس ��تراتيجية بين

المبتعثي ��ن م ��ن الجي ��ش والبحري ��ة وس�ل�اح الجو

مملك ��ة البحري ��ن والوالي ��ات المتح ��دة األميركية؛

األميركيين ،والمهتمين بالعالقات الدولية.

لترس���يخ الديمقراطية بمعية س���مو ولي العهد األمين مستش���رف العلياء مستقبال،

الذي يحمل كل قناديل األب الحكيم لتكون البحرين األقوى واألجمل.

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

سفير البحرين بواشنطن ملتقيا الطلبة المبتعثين

محاضرة في “بلفر”
» »ألقى السفير محاضرة في مركز بلفر للدراسات التابع لجامعة هارفرد عن
التهديدات األمنية التي تواجه المنطقة من خالل التنسيق المباشر الذي
قام به الملحق األمني بالسفارة النقيب حمد خليل المير ،والتي لخصها
في خمس تهديدات رئيسة هي انتشار األسلحة النووية ،وانتشار الصواريخ
الباليتسية ،والتنظيمات اإلرهابية ،والهجمات السيبرانية ،وتهديد حرية
المالحة ،والتي يقف النظام اإليراني وجماعاته اإلرهابية من وراء مجملها.

البحرين تحتل موقعا متقدما دوليا بالصحة

غلق نفق بوري ليال
المنامة  -وزارة األشغال

أعلنت وزارة األشغال وشؤون البلديات

غلقا كليا للنفق ،وس���يتم تحويل الحركة

والتخطي���ط العمران���ي وبالتنس���يق م���ع

المروري���ة إل���ى الش���وارع المحيطة وإلى

اإلدارة العام���ة للمرور ب���وزارة الداخلية،

مدخ���ل ومخ���رج ب���وري الجدي���د عل���ى

أن أعم���ال تنظي���ف ش���بكة تصريف مياه

شارع الشيخ خليفة بن سلمان للقاطنين

األمطار السنوية في نفق بوري تستدعي

والمقيمين في منطقة بوري.

المال :البحرين تشهد تطورا بيئيا

ال��ع��وض��ي يفتتح م��ن��ت��دى أم����راض ال��ج��ه��از ال��ه��ض��م��ي والسمنة

المنامة  -وزارة الصحة

أناب���ت وزي���رة الصح���ة فائقة الصال���ح ،الوكيل

ف���ي البحرين .م���ن جانبه ،عبر رئي���س المؤتمر

المساعد لشؤون المستشفيات محمد العوضي

الدكت���ور تروس عن فخره بعقد المؤتمر األول

الفتت���اح أعمال المنتدى الطبي األول ألمراض

في مملكة البحرين ،مبينا وجود تحديات في

الجهاز الهضمي والس���منة ،صباح أمس بفندق

جمي���ع دول العال���م تواج���ه األنظم���ة الصحي���ة

وين���دام غران���د ،بمش���اركة خب���راء ومتحدثين

والخدم���ات الصحية والطبية في عالم تطوره

م���ن داخ���ل البحري���ن وخارجها؛ لمناقش���ة أهم

ال يه���دأ ،فالعل���م ال يقف عند ح���د ،واالبتكارات

المس���تجدات ف���ي مج���ال تش���خيص وع�ل�اج

الجدي���دة في المجاالت الطبية متس���ارعة في

أمراض الجهاز الهضمي والسمنة.

ظ���ل تنافس محم���وم ،ولكن���ه ش���ريف لخدمة

وذك���ر نائب راعي الحفل أن ما حققته المملكة

اإلنسانية.

م���ن إنجازات حقيقية أهله���ا ألن تحتل موقعا

ب���دوره ،أش���ار رئي���س جمعي���ة المستش���فيات

متقدم���ا عل���ى الخارط���ة الدولي���ة عل���ى صعيد

الخاص���ة عبدالوه���اب محم���د إل���ى اهتم���ام

مس���توى وج���ودة الخدم���ات الصحي���ة ،مدل�ل�ا

البحري���ن منذ ب���دء نهضته���ا الحديثة بضرورة

على ذلك باإلشادة السامية التي تلقاها رئيس

جودة الخدم���ات الصحية ،وأن تحس���ين هذه

ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة

الج���ودة م���ن خ�ل�ال التطوي���ر المس���تمر للكادر

بن س���لمان آل خليفة ،من المدير العام لمنظمة

الطب���ي والصح���ي واعتم���اد أح���دث التقني���ات

الصح���ة العالمي���ة أدهان���وم غيبيريس���وس

العلمي���ة المعاصرة ف���ي العالج إنما هو ضرورة

مطل���ع الع���ام الج���اري  ،2018إق���رارا بجه���ود

ملح���ة لالرتق���اء بمس���توى الحي���اة لجمي���ع من

س���موه الحثيث���ة ف���ي تطوير القط���اع الصحي

يعيش على هذه األرض الطيبة.

القضيبية  -مجلس النواب

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار أحمد المُ ال في مكتبه صباح
أمس رئيس االتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة نائب رئيس
المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.
وأش���اد رئي���س مجل���س الن���واب
بالجه���ود المبذول���ة م���ن جان���ب
المجل���س األعل���ى للبيئي���ة ف���ي
الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات يفتتح أعمال المنتدى

» »وفي ختام حفل افتتاح المؤتمر ،افتتح العوضي المعرض المصاحب ،والذي يشارك
فيه عدد من المستشفيات وشركات األدوية والمستلزمات الطبية والعالجية ،والتي
تعرض أمام المشاركين أحدث المنتجات والوسائل الطبية المتعلقة بعالج أمراض
السمنة والسكري واألمراض الباطنية.

س���بيل المحافظ���ة عل���ى البيئي���ة
الوطني���ة واإلقليمي���ة ،منوها بما
وصل���ت إليه مملك���ة البحرين من
نهضة وتطور في المجال البيئي.

» »من جانبه ،أعرب سمو
الشيخ فيصل بن راشد
عن شكره وتقديره لرئيس
مجلس النواب ،متطلعا
إلى مزيد من التعاون
مع المجلس لما فيه
خير وصالح الوطن
والمواطنين.

حملة للفحص المبكر للثدي
السيف  -الخيرية الملكية

وقعت المؤسسة الخيرية الملكية اتفاقية تعاون مع مستشفى لندن لجراحة الثدي ضمن
دعم المستشفى حملة الفحص المبكر للثدي تحت شعار “فحصك اآلن يعني األمان”.

تفعيل النظام الجغرافي األمني
المنامة  -وزارة الداخلية

ترأس مساعد رئيس األمن العام لشئون المجتمع ،اجتماعً ا ضم مدير إدارة شرطة خدمة
المجتم���ع وضب���اط اإلدارة وضباط ش���عب ش���رطة خدمة المجتم���ع التابعي���ن للمديريات
األمنية والفريق الفني المنفذ للنظام الجغرافي األمني ،وذلك في إطار الجهود المبذولة
لتطوير عمل شرطة خدمة المجتمع واستكماالً لتفعيل النظام الجغرافي األمني.
وت���م ف���ي االجتم���اع ،مناقش���ة األم���ور

البرنام���ج ال���ذي يعكس ص���ورة واقعية

الفني���ة واإلحصائي���ة وتب���ادل اآلراء

لعمل ش���رطة خدمة المجتمع ونواحي

حول س���بل تطوير مخرجات البرنامج،

القص���ور األمن���ي ومناطقه���ا جغرافي���ا

حيث أبدى مس���اعد رئيس األمن العام

وسبل تالفيها بواسطة مهام وواجبات

لش���ئون المجتم���ع اهتمام���ه بتفعي���ل

شرطة خدمة المجتمع.

وق���ع االتفاقية من جانب المؤسس���ة

خدم���ة صحية متميزة ستس���هم في

الخيري���ة الملكي���ة األمي���ن الع���ام

رف���ع الوعي لدى المس���تفيدين تحت

مصطفى الس���يد ،ومن جانب المركز

رعاي���ة كريم���ة من لدن جالل���ة الملك

رئيس المركز سارة الريفي.

ال���ذي يرع���ى األيت���ام واألرام���ل ف���ي

وأكد الس���يد أن المركز سيس���هم في

البحري���ن وبقي���ادة رئي���س مجل���س

توطي���د الش���راكة المجتمعية لخدمة

األمناء س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد

األيت���ام واألرام���ل ،وس���يقدم له���م

آل خليفة.

موقع دائم لفعاليات البحرين في ّ
بكين
المنامة  -الثقافة واآلثار

على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة

لو شوغانغ ،وذلك من أجل تفعيل الشراكة

الرابعة لمهرجان الفنون العربية المقام في

بين الجانبين بما يس���اهم بتعزيز الحضور

بكين -تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية
ال���ذي انطل���ق  21أكتوب���ر الج���اريّ ،
وقعت

المتب���ادل في الحراك الثقاف���ي البحرينية،

والصيني ،كم���ا تضمنت االتفاقية بن ًدا يقر

رئيس���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار

دائ���م الحتضان فعاليات
موقع
تخصي���ص
ٍ
ٍ

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة اتفاقية

هيئة البحرين للثقافة واآلثار في الصين.

تعاون مع وزير الثقافة والس���ياحة الصين
ٍ
» »وكان سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية أنور العبدالله
قد ألقى كلمة نيابةً عن رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار في افتتاح
المنتدى الصيني -العربي لوزراء الثقافة ،نقل فيها شكر وتقدير الشيخة مي
آل خليفة لمنظمي المهرجان.
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تشريعات جديدة للتثمين العقاري

رئ��ي��س “ال��م��س��اح��ة” يطلع على أه���داف مجلس المعايير الدولية

المنامة  -المساحة والتسجيل العقاري

نريد برلمانا
يثق به
المواطن

إبراهيم النهام

Û Ûت���كاد البحري���ن تغ���رق هذه األي���ام ،ما بي���ن اثنين :مي���اه األمط���ار الغزيرة،
وتصريح���ات ووع���ود المترش���حين ،مع فارق أن األول موس���مي ومحدود

التأثي���ر ،أم���ا الثان���ي ،فس���يكون الخيار الخاطئ ب���ه عقوبة عل���ى المواطن

ستمتد لـ  4سنوات كاملة ،من القهر والتذمر والتأفف ،وبقية هذا “الباكج”

المتكرر والممل.

Û Ûوأك���دت التجرب���ة األخي���رة للبرلمان ،وما ش���ابها من ش���د وج���ذب وإضرار
للمواط���ن ،أهمي���ة االختي���ار الصحي���ح للمترش���ح ،بعي���دً ا ع���ن المجامالت،
والمصالح الفردية والفئوية ،وإرضاء فالن وعالن ،على حس���اب الكفاءة،

والمسؤولية األخالقية.

Û Ûويطم���ح ابن البلد اليوم لبرلمان طموح ،تق���وده كفاءات متنوعة متعاونة
فيما بينها ومع الحكومة؛ للوصول إلى تشريعات وقوانين تخدم المواطن،
وتسهل له شؤون الحياة ،ال أن تكون هراوة تضربه على رأسه ،أو شفاطة

تستنزف بقايا “الفكة” في جيبه.

اس���تقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل
العق���اري رئي���س مجل���س إدارة مؤسس���ة
التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا
ب���ن حم���د آل خليف���ة ،صباح أم���س بمكتبه
الرئيس التنفيذي لمجلس المعايير الدولية
للتثمين نك تلبت.
وفي اللق���اء ،رحب رئيس جهاز المس���احة
والتس���جيل العق���اري ب���ـ “تلب���ت” ،مطلع���ا
عل���ى برام���ج وأه���داف مجل���س المعايي���ر
الدولي���ة للتثمي���ن العق���اري ،مؤك���دا أهمية
االس���تفادة م���ن خبراته���م واالط�ل�اع على
أح���دث الوس���ائل واألس���اليب ف���ي مج���ال
التثمين ،في ظل وجود تش���ريعات جديدة
ف���ي مملكة البحرين معني���ة بتنظيم عملية
التثمي���ن العقاري ،وتنفذها اليوم مؤسس���ة
التنظيم العقاري.
من جانبه ،شكر تلبت رئيس جهاز المساحة
والتس���جيل العق���اري رئي���س مجلس إدارة

الشيخ سلمان بن عبدالله مستقبال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري

مؤسس���ة التنظي���م العق���اري ،مش���يدا بم���ا

تمتلك���ه م���ن تش���ريعات متقدم���ة ،متطلعا

والتس���جيل العق���اري ،ومجل���س المعايي���ر

حققت���ه البحرين في المج���ال العقاري وما

لمزي���د م���ن التع���اون بي���ن جهاز المس���احة

الدولية للتثمين العقاري.

Û Ûنري���د برلمان���ا ال يتش���اجر أعض���اؤه ،وال يتس���للون خلس���ة أثناء الجلس���ات
لس���ياراتهم ،برلمان���ا يكون ب���ه حضورهم بالجلس���ات العام���ة ،واجتماعات

اللجان ،يصدح بالغالبية ،برلمانا ال يكون فيه للحس���د ،وللغيرة من الزميل
موط���ئ ق���دم ،برلمان���ا يعبر به األعضاء ع���ن إرادة المواط���ن ،بصوت رجل

واحد ،وإرادة رجل واحد ،وقلب رجل واحد.

Û Ûه���ذا ه���و البرلم���ان الذي يري���ده المواط���ن البحرين���ي المغلوب عل���ى أمره،
برلم���ان نثق به جميعا ،ونراه معلم���ا عظيما ،وكبيرا ،نفاخر ونجاهر به بين

األمم ،وبين شعوب المنطقة.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

ميثاق شرف لتطوير اإلرشاد األسري

وزير العمل يترأس االجتماع األول لتنظيم تمهين العاملين في القطاع

مدينة عيسى  -وزارة العمل

ت���رأس وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل
حميدان االجتم���اع األول لفريق تنظيم تمهين
العاملي���ن ف���ي المج���ال االجتماع���ي والنفس���ي

المطر يعود اليوم

واإلرشاد األسري العاملين في القطاعين العام
والخ���اص والقطاع األهلي ،أمس الخميس في
مكتب���ه .ويأت���ي تش���كيل فري���ق تنظي���م تمهين

المنامة  -بنا

العاملي���ن ف���ي المج���ال االجتماع���ي والنفس���ي

أف���ادت إدارة األرص���اد الجوي���ة أن

النه���ار مع هبات قد تصل إلى  35عقدة
ً
أحيان���ا .وح���ذرت األرص���اد م���ن أمطار

الي���وم (الجمع���ة) س���يكون معت���دال م���ع

رعدية وهبات ش���ديدة الس���رعة اليوم

كمي���ات متفاوت���ة م���ن الس���حب ،ولكنه

داعي���ة إلى أخ���ذ الحيطة والح���ذر .اما

غي���ر مس���تقر خ�ل�ال النه���ار م���ع فرصة

ارتف���اع الم���وج م���ن قدم إل���ى  3أقدام،

لتس���اقط أمط���ار متفرق���ة ق���د تك���ون

وق���د تص���ل إل���ى  7أق���دام ف���ي ع���رض

رعدية أحيانا .وستكون الرياح متقلبة

البح���ر أثن���اء الهب���ات .وس���تبلغ درج���ة

االتج���اه من  5إلى  10عقد تتحول إلى

الح���رارة العظم���ى  34درج���ة مئوي���ة،

ش���رقية م���ن  10إل���ى  15عق���دة خالل

والصغرى 26 :درجة مئوية.

الطق���س المتوق���ع في مملك���ة البحرين

واإلرش���اد األس���ري العاملين في القط���اع العام
واألهل���ي والخاص ،ف���ي إطار الحاج���ة الملحة
لتمهي���ن وتدري���ب فئ���ة المرش���دين النفس���يين

وزير العمل يترأس االجتماع

واالجتماعيي���ن ،وذل���ك على خلفي���ة مخرجات
ملتق���ى اإلرش���اد األس���ري بي���ن المس���ؤولية

القانوني والعملي لممارس���ة اإلرش���اد األس���ري،

والمهني���ة ،ال���ذي نظم���ه مرك���ز عائش���ة يتي���م

وآلي���ات الترخي���ص لمراك���ز اإلرش���اد .وف���ي

لإلرش���اد األس���ري في الع���ام الماض���ي ،بحضور

االجتم���اع ،أكد حمي���دان ض���رورة العمل تعزيز

ومش���اركة ع���دد م���ن المس���ؤولين والعاملي���ن

الرؤى المس���تقبلية في مجال العمل اإلرشادي،

واالختصاصيي���ن ف���ي التوجي���ه واإلرش���اد

للنه���وض بحق���وق األس���رة وحماي���ة أفراده���ا،

األس���ري ف���ي مملك���ة البحري���ن ودول مجل���س

ضم���ن المعايي���ر العلمي���ة والبيئ���ة التش���ريعية

التع���اون الخليج���ي ،حي���ث ت���م بح���ث اإلط���ار

المناسبة.

وفاة بحريني
بحادث تصادم
بسيارة خليجية

سمو رئيس الوزراء حريص على استدامة التنمية

المنامة  -النيابة العامة

المنامة  -االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

ذكر رئيس نيابة المرور حس���ين الصيرفي

أش���اد االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باألمر الملكي الس���امي ،رقم ( )50لس���نة  2018بتكليف ولي العهد نائب القائد

أن النياب���ة تلقت بالغا بتاري���خ  24أكتوبر
 2018م���ن اإلدارة العام���ة للم���رور مف���اده
وق���وع ح���ادث تص���ادم بي���ن س���يارتين
إحداهما بقيادة بحريني وأخرى خليجية.
وق���ال “كان���ت الس���يارة األخي���رة متوقف���ة
عل���ى خ���ط الط���وارئ إلصالح عط���ل فيها،
فاصطدمت بها الس���يارة قي���ادة البحريني
ونت���ج عن ذلك وفاته ف���ي موقع الحادث،
فيم���ا أصي���ب ش���خصان خليجي���ان كان���ا
بجوار س���يارتهما المعطلة وتم نقلهما إلى
المستشفي”.
» »وأمرت النيابة بتسليم جثة

المتوفى لذويه وصرحت بالدفن،
وبمواالة االستعالم عن الحالة

الصحية للمصابين وطلبت

موافاتها بالتقارير الطبية الخاصة

بهما ،وجاري تحديد المتسبب في
الحادث.

“االتح��اد الح��ر” :تحقي��ق الطموح��ات بتطوي��ر األداء الحكوم��ي

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،بتطوير أداء أجهزة

» »وأوضح وزير العمل والتنمية االجتماعية أن هناك حاجة ملحة لوضع رؤية وطنية
لتطوير خدمات اإلرشاد األسري وفقً ا للمعايير الدولية ،وكذلك وضع الميثاق

األخالقي للعاملين في اإلرشاد األسري وتحديد االشتراطات والمعايير األساسية

الموحدة لمنح التراخيص المهنية لمزاولة اإلرشاد ،وذلك في إطار تفعيل القرار

قرار رقم ( )26لسنة  2017بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز اإلرشاد األسري،
خاصة وأنه قد تم تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية بصفة

مأموري الضبط القضائي للمخالفات في مراكز اإلرشاد األسري.

متهمين باالغتصاب
محاكمة
َ
المنامة  -النيابة العامة

ص���رح رئي���س النيابة بمحافظ���ة العاصمة
عبدهللا الذوادي أن النيابة العامة أنجزت
تحقيقاتها في واقعة االتجار باألشخاص
بغرض االستغالل الجنسي وأمرت بإحالة
المتهمَ ين إلى المحكمة الجنائية وحددت
جلس���ة بتاري���خ  6نوفمب���ر 2018؛ لنظرها

الس���لطة التنفيذي���ة ،والمنبث���ق من���ه رؤية رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة بأن

أم���ام المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة الدائرة

يتولى س���مو ولي العهد نائب رئاس���ة مجلس الخدمة المدنية ،ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية لتنضوي تحت مجلس

األول���ى ع���ن ته���م االتج���ار باألش���خاص

الخدمة المدنية.

واالغتص���اب وحج���ز الحري���ة بغي���ر وجه
قانوني واإلتالف واالعتداء على س�ل�امة

وأك���د االتح���اد الح���ر أن خط���ة الدول���ة

جسم الغير والدعارة.وأضاف أن مضمون

لتحقي���ق الت���وازن المال���ي تس���ير وف���ق

الواقع���ة تتحصل فيم���ا أبلغت به المجني

المخط���ط ل���ه ويت���م تفعيله���ا بحزمة من

عليه���ا وهي من الجنس���ية اآلس���يوية بأن

الق���رارات والرؤى التي تعطي مؤش���رات

المته���م األول ق���د جلبها لمملك���ة البحرين

للمواطنين والعاملين بأن المملكة عازمة

للعم���ل كخادم���ة بأح���د المن���ازل إال أنه���ا

المبادرات الست الهادفة لخفض النفقات

الذك���ر ونقله���ا وآواه���ا وأحتجزه���ا بأح���د

على تنفيذ ما وعدت به في ش���أن تفعيل

وعن���د وصوله���ا أس���تقبلها المته���م س���الف

الحكومية وزيادة اإليرادات.

الش���قق بمملك���ة البحري���ن ،وق���ام بإتالف

االس���تقرار االجتماع���ي للمملك���ة ،مؤك���دا

كم���ا أع���رب االتح���اد الح���ر ع���ن ثقته في

أن رؤي���ة س���مو رئيس ال���وزراء نابعة من

المستقبل المقبل للمملكة بتكاتف القيادة

ح���رص س���موه عل���ى اس���تدامة التنمي���ة

ف���ي تنفيذ مبادرات وقرارات تس���هم في

طموح���ات جالل���ة المل���ك ،وتطلع���ات

واالزدهار الذي شهده المواطن البحريني

تطوير أداء الس���لطة التنفيذية وتحقيق

المواطني���ن الس���تقرار مالي ينعكس على

عبر العقود الماضية.

الطموحات والتطلعات الوطنية.

ون���وه االتح���اد الحر بحكمة س���مو رئيس
الوزراء في دعم جهود س���مو ولي العهد؛
لتطوير أداء الس���لطة التنفيذية وتحقيق

سفير بحريني غير مقيم في فنلندا

يتحص���ل عليه���ا المتهم وتط���ورت أفعاله
اإلجرامية بقيامه بسكب المواد المسكرة
له���ا ف���ي الش���راب المق���دم إليه���ا إلفقادها
الوعي واإلدراك ليمنع مقاومتها وإجبارها
عل���ى االنصي���اع ل���ه وص���والً لغايت���ه ف���ي
استغاللها جنسيا.
واس���تمرت على ذلك الحال ش���هورا عدة؛
حتى ق���ام ببيعه���ا للمته���م الثان���ي مقابل
مبل���غ م���ن الم���ال ،وال���ذي ق���ام ه���و اآلخر
وبرفقت���ه آخرين مجهولين بارتكاب ذات
األفع���ال واس���تغاللها في أعم���ال الدعارة
باإلك���راه والتهدي���د الواق���ع عليه���ا ،حتى
تمكن���ت بعد ذلك م���ن مباغتة أحد الجناة
واس���تخدام هاتف���ه النق���ال والتواص���ل
مع س���فارة بالدها تس���تنجد م���ن ينقذها،
وعندما نم���ا إلى علم الجناة اس���تنجادها
قام���وا بالتخل���ص منه���ا ورميه���ا بالطريق
العام وفروا هاربين.

هاتفه���ا النقال وش���ريحة االتص���ال لمنعها

» »وأشار الذوادي إلى أنه تم سماع

عليه���ا بالض���رب واغتصابه���ا وإس���اءة
معاملتها بأبشع الصور؛ وصوالً الستغاللها

واستجواب المتهمَ ين وفحص

م���ن التواص���ل م���ع اآلخري���ن واالعت���داء

ف���ي العم���ل بالدع���ارة مقابل مبال���غ مالية

أقوال المجني عليها والشهود

المجني عليها ،وثبت من ذلك صحة
ما ادعت به.

تفعيل الحوسبة السحابية لتخفيض التكاليف

القائد ي��ت��رأس اجتماع فريق عمل خفض نفقات نظم المعلومات

المنامة  -بنا

ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد اجتماع
فري���ق عم���ل خفض نفقات نظ���م المعلومات ،أحد فرق العمل الس���ت التي تم تش���كيلها
ً
بن���اء عل���ى قرار م���ن نائب رئي���س مجلس
لضب���ط المصروف���ات التش���غيلية للحكوم���ة،
ال���وزراء ،رئي���س اللجن���ة الوزاري���ة للش���ؤون المالي���ة وضبط اإلنف���اق الش���يخ خالد بن
عبدهللا آل خليفة.
المنامة  -وزارة الخارجية

تس���لم رئي���س جمهوري���ة فنلن���دا

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

ساولي نينيس���تو أمس أوراق اعتماد

خليف���ة ،وول���ي العه���د نائ���ب القائ���د

عب���دهللا عبداللطي���ف س���فيرا ف���وق

األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس

الع���ادة مفوض���ا لمملك���ة البحرين لدى

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي

جمهورية فنلندا المقيم في برلين.

األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة،

وفي اللقاء ،نقل الس���فير عبداللطيف

إل���ى الرئي���س نينيس���تو وتمنياتهم له

تحيات عاهل الب�ل�اد صاحب الجاللة

دوام الصح���ة والعافي���ة ،ولجمهورية

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

فنلندا وش���عبها الصديق دوام التقدم

ورئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو

واالزدهار.

وف���ي مس���تهل االجتم���اع ،ال���ذي حضرت���ه

الجوان���ب كاف���ة الت���ي يمكن خف���ض النفقات

الوكيل المس���اعد للخدمات المالية المشتركة

فيها ،بالتنس���يق م���ع المعنين ب���وزارة المالية،
ً
مش���يرا إلى أنه قد تم إعادة تش���كيل الفريق

ق���رار تش���كيل الفري���ق اله���ادف إلى االس���هام

المخت���ص بمراجع���ة المش���تريات التش���غيلية

ف���ي اس���تدامة األوض���اع المالي���ة ف���ي ظ���ل

لتقني���ة المعلوم���ات ،وروع���ي خالله���ا تن���وع

الخف���ض بما يصب في تعزي���ز وتيرة التنمية

االختصاصات ومجاالت العمل المختلفة في

لصال���ح الوط���ن والمواط���ن ،دون المس���اس
ً
معرب���ا
بج���ودة الخدم���ات وإنتاجي���ة العم���ل،

تقني���ة المعلومات ،بهدف تقدي���م التوصيات
المناس���بة للجه���ات الحكومي���ة ،والت���ي م���ن

ع���ن تطلعه إلى تحقيق مزي���د من االنجازات

ش���أنها أن تعم���ل على تحس���ين ج���ودة وأداء

ف���ي ه���ذا المجال.وق���ال إن عم���ل الفري���ق

الخدمات واألنظمة والتطبيقات وضمان أمن

يه���دف لوض���ع خط���ة ش���املة ترص���د الوضع

وحماي���ة البيان���ات ورفع كف���اءة قطاع تقنية

الحالي لمصروفات أنظمة المعلومات وتقيم

المعلومات واالتصاالت بالجهاز الحكومي.

بوزارة المالية ندى محمود ،ثمن القائد أهمية

» »تم استعراض الفرص للجهات الحكومية لالستفادة من األنظمة والخدمات
الحكومية المشتركة ،مع تفعيل خدمات الحوسبة السحابية لتخفيض التكاليف
وتحسين خدمات البنية التحتية ،والتأكيد على اتباع الجهات الحكومية التوجيه
الصادر بااللتزام بالمعايير وأفضل الممارسات في مختلف المجاالت المتعلقة
بتقنية المعلومات من تطوير األنظمة والتطبيقات والمواقع اإللكترونية ،وبناء
وصيانة البنية التحتية ،شراء وتوفير األجهزة والبرمجيات.
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حضور المرأة
رفع���ت المرش���حة ع���ن خامس���ة

المح���رق ن���ورة الخاط���ر أس���مى

آيات الش���كر واالمتنان إلى قرينة
عاه���ل الب�ل�اد المف���دى رئيس���ة

المجل���س األعل���ى للم���رأة صاحبة

الس���مو الملك���ي األمي���رة س���بيكة
بنت إبراهي���م آل خليفة لما توليه

سموها من رعاية واهتمام بالغين
بالم���رأة البحريني���ة م���ن مختل���ف
الجوان���ب ،ما انعك���س إيجابا في

زي���ادة تكاف���ؤ الف���رص وحض���ور

الم���رأة ب���كل المواق���ع والمناص���ب

2018

وأس���هم ف���ي دع���م التنمي���ة ورفد

االقتصاد بكل القطاعات بكفاءات
نسائية مؤهلة.

الجمعة

 26أكتوبر 2018
 17صفر 1440

جانب من الحضور بندوة بمجلس المترشح هشام ربيعة

عتيق :نعم للحلول الجذرية ...وال لـ “الطبطبة”

ل������ن أن�����ص�����ب خ����ي����م����ة وأوزّع م������س������اع������دات ع����ل����ى ال���ن���اخ���ب���ي���ن
محرر الشؤون المحلية
تزكي���ة األكف���أ بوض���ع الحل���ول والخط���ط الت���ي

قال مترش���ح الدائرة السادس���ة بمحافظة المحرق (س���ماهيج والدير) أنس عتيق إنه ال يختلف أحد على كون مد يد العون لآلخرين

تعم���ل عل���ى انتش���ال مناح���ي الحي���اة الصعب���ة

ومحبذة ،والمس���اهمة المجتمعي���ة واجب ال نقاش فيه ،ولك���ن أن ينحصر أداء هذي���ن االثنين في فترة
ض���رورة اجتماعي���ة حتمي���ة
ّ

وإحالته���ا إلى صال���ح المواطن .ولذل���ك ،فإننا ال

االنتخابات س���يؤثر بصورة غير واقعية على أصوات الناخبين ،مس���ب ًبا تأثيرًا مخدرًا لمشاكل طويلة األمد تحتاج إلى حلول جذرية

بد وأن نجيب عن التس���اؤل الذي يتناول أسعار

ً
عوضا عن “الطبطبة” ،ألننا نطمح إلى تحسين الظروف الحياتية لكافة البحرينيين.

وأض���اف بمق���ال تنش���ره “الب�ل�اد” :أفص���ح ع���ن

ذل���ك نفعً ���ا ل���و لم نقم بالس���يطرة عل���ى معدالت

مد يد العون لآلخرين ضرورة اجتماعية حتمية

ّ
ونس���خر هيئة تنظيمية رسمية
أسعار البضائع،

ومحب���ذة ،والمس���اهمة المجتمعي���ة واج���ب ال

المس���اعدات على الناخبي���ن ألضمن مقعدي في

لمراقب���ة ورص���د األس���عار وتغيراته���ا ،والتحكم

نقاش فيه ،ولكن أن ينحصر أداء هذين االثنين

ال���دورة القادمة م���ن مجلس الن���واب ،بيد أنني
أن���وي إح���داث التغيي���ر ال�ل�ازم ،التغيي���ر ال���ذي

سعيا لضمان العدالة في وضع
في توريد السلع
ً

في فترة االنتخابات سيؤثر بصورة غير واقعية

وحرصا على تنظيمها بما
ً
األس���عار في األسواق

يعت���ازه الجمي���ع بدءً ا م���ن عائلت���ي وأصدقائي

يتناس���ب مع متوسط مدخول الفرد البحريني.

وجمي���ع إخوان���ي البحرينيي���ن ،وه���و م���ا يمكن

ومنها نس���تنتج أن مضاعف���ة الرواتب ليس هو

تحقيق���ه عب���ر التركي���ز عل���ى الدف���ع بمصلح���ة

الح���ل المنش���ود ،فحتى وإن ارتفع���ت الرواتب،

الظروف الحياتي���ة لكافة البحرينيين .ال مناص

الجميع .وفيما يأتي أبرز ما تضمنه المقال:

وتب���ع ذلك زي���ادة أس���عار الضروري���ات اليومية

م���ن العم���ل عل���ى تطوي���ر معي���ار االحتياج���ات

ل���و نظرنا إلى مدخول الف���رد ،فحتى لو وصلت

ومصروف���ات وقود الس���يارة فلن يجدي ارتفاع

البرلماني���ة ،فم���ن المه���م أن نعمل عل���ى االرتقاء

روات���ب الموظفي���ن إل���ى الضع���ف ،فل���ن يجدي

الرواتب نفعً ���ا حينئذ .ال يختلف أحد على كون

بموقع���ه الحال���ي ،والجمي���ع يعل���م أن الناخبي���ن

رغبتي بأنني لست أعتزم نصب خيمة أو توزيع

دائرة العمران بال إسكان

الس���لع قبل وبعد انخفاض أس���عار النفط ،فلماذا
ارتفعت أسعار السلع في الوقت الذي كانت فيه

أنس عتيق

لمش���اكل طويلة األمد تحتاج إلى حلول جذرية
ً
عوض���ا عن “الطبطبة” ،ألننا نطمح إلى تحس���ين

رغبتي في خدمة أشخاص بحد ذاتهم

بمكافئتهم على أصواتهم التي أوصلتني

إلى البرلمان ،ولكنني اعتزمت الترشح
بهدف أساسي وضعته نصب عيني

أال وهو العمل على تحقيق االستقالل

المادي لكل مواطن بحريني ،ومساعدته

أس���عار النفط منخفضة ،أما اآلن فقد اس���تعادت

على تحمل مشاق الحياة دون االضطرار

فلم���اذا لم ينعكس ذلك على أس���عار الس���لع التي

األعباء المالية ،وليكون لكافة أبنائنا

أس���عار النف���ط انتعاش���ها وعاودت ف���ي االرتفاع

عل���ى أص���وات الناخبي���ن ،مس���ب ًبا تأثي���رًا مخدرًا

» »ما دفعني إلى الترشح لم يكن قائمً ا على

يج���ب أن تنخف���ض حت���ى تع���ود إل���ى معدالتها
الطبيعي���ة؟ إن الحاجيات األساس���ية كاألراضي

إلى خلخلة وضعه المادي بمزيد من

إمكانية الحصول على التعليم بما يضمن
لهم ولمملكتنا مستقبلاً واعدً ا ،كما

أطمح إلى تحقيق إنشاء هيئات تشريعية

اليوم ليس���وا كم���ا كانوا باألمس ،فهم يتس���مون

الس���كنية ،والم���واد الغذائية البس���يطة يجب أن
تخض���ع لس���لطة هيئ���ة تنظيمي���ة رس���مية ُتعنى

وتنظيمية تهتم بمتابعة شؤون رفاهية

اإلدالء بأصواته���م ب���كل حري���ة دون الرض���وخ

باإلبقاء على المعدالت الطبيعية المعتادة للسلع

ألي تبعي���ة ديني���ة أو من منطل���ق إرضاء معرفة

م���ع تقل���ب الظ���روف وتذبذب أس���عار المنتجات

في ظل دولة المؤسسات والقانون

ش���خصية ،فمن المؤكد بأنهم س���يحرصون على

المؤثرة في األسواق.

مصلحتنا جميعً ا.

بالوع���ي والخب���رة والدراي���ة وهم ق���ادرون على

عاما
وزيرة بعمر 22
ً

المواطنين وتؤمن لهم العيش الكريم
والتشريعات العادلة التي تصب في

العاشوري صوت الشباب

قال مترشح خامسة الشمالية على العمران إن الدائرة تعاني من عدم وجود أي

ّ
نظم مجلس المرش���ح النيابي هشام ربيعة محاضرة لإلعالمية نسرين معروف

قال مترش���ح سادس���ة العاصمة فاضل العاش���وري إن برنامجه االنتخابي يرتكز على 3

مشروع إسكاني يذكر ألهالي المنطقة نفذ من قبل وزارة اإلسكان بعد مرور 45

بعنوان “هل يقود الش���باب برلمان  .”2018وأش���ارت معروف إلى أن هناك نماذج

محاور ،وهي :العمل والسكن والتطوير .وأكد إن مناطق الدائرة تعاني من تدهور البنية

عامً ���ا على تأسيس���ها بالرغم من التطور العمراني الحاص���ل على امتداد الدائرة،

كثي���رة من الش���باب ت���م تعيينهم في مراكز مرموقة ليس في البحرين فحس���ب

التحتي���ة ،وتتطل���ب اقتران وعود وأقوال المس���ؤولين مع األفعال ،م���ن خالل االهتمام

ً
أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي ،ولعل أبرزها في دولة اإلمارات
وإنم���ا

الج���دي باحتياجات المنطقة بدل إهمالها وانتظار المس���اءلة .ودعا المجتمع للمش���اركة

احتياج���ات المنطقة المتكدس���ة ف���ي إدراج الوزارة على قائم���ة االنتظار بعضها

حين اختيرت وزيرة إماراتية ال يتعدى عمرها  22عامً ا .وذكرت التربوية رجاء

بكثافة باالنتخابات ،وأكد أنه سيمثل صوت الشباب تحت قبة البرلمان .وتمثل الدائرة

مضى عليها أكثر من  20عامً ا.

الدوس���ري أن وزارة التربي���ة والتعلي���م أول���ت م���ادة المواطنة أهمية بتدريس���ها

المناط���ق والمجمع���ات اآلتية :الخمي���س ( ،)365وعذاري ( ،)366-369وأب���و بهام (،)367

وتش���مل الدائ���رة المناط���ق اآلتي���ة :س���ار ،مقاب���ة ،الش���اخورة ،أبوصيب���ع ،الحجر

للمرحل���ة االبتدائي���ة به���دف ترس���يخ روح المواطن���ة وح���ب الوط���ن ف���ي أفئدة

والس���هلة الجنوبي���ة ( ،)368وطش���ان ( ،)405-407والمصل���ى ( ،)411-413وجدحف���ص

والقدم.

وعقول الناشئة.

( ،)419-421-423-425وتوبلي (.)701-705-707-711-713

وما تمتاز به الدائرة من وفرة أراض شاسعة تستوعب مشاريع إسكانية تغطى

مدربون معتمدون عالميا بالحوار في المؤسسة البحرينية
هو الرياضي والسياسي ورائد األعمال سهيل القصيبي .قدم إلى مملكة البحرين في عمر  12عاما ،والده هو الكاتب الراحل
الش���اعر الكبير غازي القصيبي ،الس���فير الس���ابق لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين .عُ رف س���هيل بعشقه للرياضة عموما
وللفن���ون القتالي���ة خصوصا منذ الصغر ،فهو عضو في منظمة رواد األعمال .له إس���هامات سياس���ية واجتماعية كثيرة أبرزها
ً
انطالقا من إيمانه وقناعته بأن الحوار هو
قيادته تأسيس المؤسسة البحرينية للحوار ،وجاءت مشاركته في هذه المؤسسة
الحل األمثل واألوحد للخروج من األزمات .وفيما يأتي نص الحوار:

بعيد عن السياسة

»»

منصب���ا على ري���ادة األعم���ال ،وبصراحة
ًّ

كن���ت بعي��� ًدا كل البع���د ع���ن السياس���ة

أمر إيجابي

»»

تأسست المؤسسة البحرينية

والنشاط االجتماعي.

من الالفت عند استعراض أسماء

للحوار في العام  ،2012ومعها

الداف���ع األساس���ي ال���ذي دعان���ي للتحرك

أعضاء مجلس أمناء المؤسسة

بدأت رسالتك االجتماعية .أين كان

ه���و الش���ق االجتماع���ي المفاج���ئ الكبير

سهيل قبل هذا التاريخ؟ وهل
يمكنك أن تحدثنا عن الظروف
والدوافع التي حرَّ كت فيك

ال���ذي فاجأ كل البحري���ن ،فدفعني حس
المس���ؤولية واالنتم���اء للوط���ن لض���رورة

أنها شخصيات من عالم المال وقد
دخلت إلى عالم العمل االجتماعي
من بوابة المؤسسة .ما تعليقك؟

التح���رك .وتأسس���ت المؤسس���ة بالع���ام

 -هذا أمر إيجابي ،فالقطاع الخاص هو مجتمع

 2012تحت اس���م المؤسس���ة البحرينية

البحري ��ن بش ��كل مصغ ��ر ،كم ��ا أن له ��م خب ��رة

 -قب���ل أح���داث  2011كان عن���دي

للمصالح���ة والح���وار المدني وتم تغييره

ف ��ي القط ��اع الخ ��اص يس ��تطيعون نقله ��ا إل ��ى

ن���ادي للفن���ون القتالي���ة (زن���دو) ومرك���زا

الع���ام  2016لالس���م الحال���ي المؤسس���ة

المؤسسة .األهم أنهم ال يحملون أجندات سوى

للتخس���يس (دريم بودي) وكان اهتمامي

البحرينية للحوار.

حب الوطن ،وهم مزيج من مختلف الطوائف.

الحماس لتأسيس المؤسسة؟

الطالبة مريم النفيعي تحاور سهيل القصيبي

الحوار المجتمعي

»»

ما مشروعكم المقبل؟

 -إعادة تجربة الحوار المجتمعي ،وهذه

الم���رة م���ن دون الش���راكة م���ع منظم���ة

لدينا مجموع���ة من المدربين المعتمدين

“البح���ث ع���ن أرضي���ة مش���تركة” ،فالثقة

عالميا في الحوار المجتمعي.
ًّ

والق���درة موج���ودة اآلن لدى المؤسس���ة
لتنفي���ذ هذا المش���روع وحدها .فقد صار

الطالبة مريم خالد النفيعي
كلية اإلعالم جامعة البحرين

الجمعة
 26أكتوبر 2018
 17صفر 1440
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معالجة مخالفات “العربية المفتوحة” بماجستير إدارة األعمال
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

إلغاء اتفاقية

اعتمد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي التوصية المرفوعة من األمانة العامة للمجلس بشأن معالجة المخالفات التي ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة،
ً
تنفيذا لتوجيهات مجلس التعليم العالي بهذا الش���أن ،خصوصا ما يتعلق ببرنامج ماجس���تير إدارة اإلعمال ،الذي تقدمه الجامعة بالتعاون مع الجامعة الماليزية المفتوحة ،حيث تس���لمت

التعاون العلمي مع

األمانة العامة خطة عالجية جديدة من قبل الجامعة المذكورة ،وأوصت بالموافقة عليها ،بعد أن درستها بعناية ،للتأكد من أنها تحفظ مصالح الطلبة المستمرين في الدراسة بالبرنامج

الجامعة الماليزية

أو الخريجين منه ،وتضمن محاسبة كافة المتورطين في ارتكاب المخالفات.
وأش���ار الوزي���ر إل���ى أن���ه س���بق لألمان���ة
ً
ً
عالجية سابقة
خططا
العامة أن رفضت

المفتوحة

ولم تلب مصلح���ة الطالب في الحصول

متابعة تعيين مجلس

إعادة الرسوم للطلبة

 % 83من الطلبة

األمناء ومدير للفرع

غير الراغبين في

يرغبون في مواصلة

تدريس���ية صحيحة مستوفية للشروط،

ومساعديه والمتورطين

استكمال الدراسة

الدراسة بالبرنامج

في “النيابة”

بالبرنامج المخالف

بعد تصحيح وضعه

ل���م تس���توف كاف���ة الش���روط القانوني���ة،
عل���ى تعليم ع���ال موثوق به ف���ي عملية
وأن ق���رار األمان���ة العام���ة به���ذا الش���أن
يأت���ي من منطلق رعايته���ا للطلبة ،حيث
عملت على فصل إصالح وتقويم المسار
اإلداري المتعل���ق بالجامع���ة ع���ن خطتها
العالجية ألوضاع الطلبة ،وستعمل على
متابعة تلك اإلجراءات ،من حيث تعيين
مجل���س أمن���اء جدي���د للجامع���ة ،ومدير
لفرعه���ا ومس���اعديه ،ومتابع���ة النياب���ة
العامة بشأن المتورطين بشبهة التزوير.
ً
ووفق���ا له���ذه الخط���ة العالجي���ة ،أفادت
الجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة (ف���رع
مملك���ة البحرين) بأنه���ا اتخذت عد ًدا من

اإلج���راءات اإلداري���ة بش���أن المتورطين
ف���ي المخالف���ات المنس���وبة إليه���ا ،ومنها

م���ا يتعل���ق بالطلب���ة المس���تمرين عل���ى

نس���بة مش���اركة أعضاء هيئ���ة التدريس

مقاع���د الدراس���ة ،حيث س���يتم تش���كيل

م���ن الجامعة الماليزي���ة األم في تدريس

أعضاء هيئة التدريس من الجامعة األم،

علمً ا بأنه ،ومن خالل زيارة المتابعة التي

لجن���ة م���ن المق���ر الرئي���س للجامع���ة،

مق���ررات البرنام���ج لتك���ون م���ا بي���ن 50

لإلشراف على رس���ائل الماجستير لطلبة

نفذته���ا األمان���ة العامة لمجل���س التعليم

وبمشاركة الجامعة الماليزية المفتوحة،

 % 75 -م���ن الع���دد الكل���ي ألعض���اء

البرنامج ،وذلك بعد اس���تحصال موافقة

وبإش���راف مباش���ر م���ن مجل���س أمن���اء

هيئ���ة التدري���س ،لتعوي���ض الطلب���ة عن

تبين أن نسبة
العالي إلى الجامعة أمسّ ،

األمان���ة العام���ة لمجلس التعلي���م العالي،

 % 83م���ن الطلب���ة الملتحقين بالبرنامج

الجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة الرئيس���ي،

الدروس التي لم يقم بتدريس���ها أساتذة

والتأكد من اس���تصدار قرارات بتسجيل

المخالف في الجامعة العربية المفتوحة

لمتابعة س���ير العمل بالبرنامج ،وااللتزام

م���ن الجامع���ة األم ،م���ع االلت���زام بتعيين

رس���ائل الماجس���تير للطلب���ة ،وتس���مية

يرغب���ون ف���ي مواصل���ة دراس���تهم ف���ي

بالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له،

مش���رفين م���ن ه���ذه الجامعة ،لإلش���راف
ً
وفق���ا للعبء
عل���ى رس���ائل الماجس���تير،

المش���رف الرئيسي والمش���رف المساعد،

البرنام���ج ،بع���د تعدي���ل أوضاع���ه ،أم���ا

التدريس من الجامعة

وتس���مية ممتح���ن داخل���ي وخارج���ي،
ً
وفقا
وأخي���رًا تش���كيل لج���ان المناقش���ة،

النس���بة الباقية من الطلبة فتتراوح بين

الماليزية األم

وااللت���زام بع���دم قبول أي طال���ب جديد
أو مح���ول من البرنام���ج المخالف ،ورفع

ً
وفقا للوائح
اإلش���رافي للمشرف الواحد،

المشروع اإلصالحي وراء مكتسبات المرأة البحرينية

محافظ العاصمة :المشاريع الناجحة حجر زاوية في االقتصاد

م���ع تعويضهم ماديًّ ا ،وبي���ن من يرغبون

أك���د محاف���ظ محافظة العاصمة الش���يخ هش���ام ب���ن عبدالرحم���ن آل خليفة أن المكتس���بات التي حققتها الم���رأة البحرينية في المج���ال االقتصادي

أص���درت هيئة جودة التعليم والتدريب حزمة

ناجحة باتت تشهد نموًّ ا وازدهارًا حتى أصبحت حجر زاوية في االقتصاد البحريني بفضل جهود المجلس ألجل تمكين المرأة اقتصاديًّا.
وأوض���ح أن���ه م���ن ذل���ك المنطل���ق ،ف���إن

أخ���رى ،بعد التنس���يق مع األمان���ة العامة
لمجلس التعليم العالي.

مصلح���ة الطلب���ة وااللت���زام بالضواب���ط
ً
وفقا للوائح.
األكاديمية،
وشدد أن مجلس التعليم العالي وأمانته

وأك���د وزي���ر التربي���ة والتعلي���م رئي���س

العام���ة ل���ن يدخ���را جه��� ًدا ف���ي متابع���ة

مجل���س التعليم العالي أن األمانة العامة

أداء مؤسس���ات التعلي���م العالي ،والتأكد

للمجل���س ل���ن تدخ���ر جه��� ًدا ف���ي متابعة

م���ن التزامه���ا بكاف���ة القواني���ن واللوائح

تنفي���ذ الجامع���ة المذك���ورة لخطته���ا

المنظم���ة لعمله���ا ،بم���ا في ذلك اس���تيفاء

العالجية المتف���ق عليها ،وفي حال ثبت

المؤه�ل�ات العلمي���ة لكافة االش���تراطات
المطلوب���ة،

تقاع���س الجامع���ة أو ع���دم جديته���ا في

القانوني���ة

معالج���ة المخالفات الت���ي ارتكبتها فإنها

للمحافظ���ة عل���ى س���معة التعلي���م العالي

واألكاديمي���ة

س���تواجه إجراءات أخ���رى أكثر صرامة،
ً
وفق���ا لم���ا ي���راه مجل���س التعلي���م العالي

والمؤهالت العلمية الممنوحة في مملكة
البحرين ،وحفظ حقوق ومصالح الطلبة

مناس��� ًبا ،فه���و حري���ص كل الحرص على

وأولياء أمورهم.

“جودة التدريب” تنشر الحزمة الجديدة من تقارير المؤسسات التعليمية

المنامة  -المحافظة العاصمة

قرينة جاللة الملك رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،مشيرًا إلى أن هناك مشاريع ريادية

من أعضاء هيئة

 5مدارس غير “مالئمة”
المنامة  -جودة التعليم والتدريب

ً
خصوصا في إطار “ريادة األعمال” جاءت بفضل المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ودعم ومؤازرة

اعتماد % 75 - 50

من يرغبون في االنسحاب من البرنامج،
ف���ي االنتق���ال إلى مؤسس���ة تعلي���م عال

» »منح الطلبة الملغى تخرجهم فرصة الختيار المسار المناسب لهم سوا ًء بإعادة تسجيل رسالة الماجستير أو االنسحاب من الجامعة مع الحصول على تعويض
مالي مناسب ،وفي حال رفض الطالب الملغى تخرجه إعادة تسجيل رسالة الماجستير ،تتعهد وتلتزم الجامعة العربية المفتوحة بإرجاع كافة الرسوم الدراسية
التي دفعها الطالب ،أما في حال رغب الطالب في االنتقال إلى ذات البرنامج في جامعة أخرى ،فتتكفل الجامعة العربية المفتوحة بإنهاء اإلجراءات اإلدارية
والمالية واألكاديمية المطلوبة بالتنسيق مع األمانة العامة.

جدي���دة من تقاريرها الدوري���ة عن جودة أداء
المؤسس���ات التعليمي���ة والتدريبي���ة ،وإدراج
وتس���كين المؤه�ل�ات األكاديمي���ة والتدريبي���ة
عل���ى اإلطار الوطني للمؤه�ل�ات ،التي احتوت
نتائ���ج مراجع���ة أداء  9م���دارس حكومية ،و5

المحافظ���ة تقي���م س���نويًّ ا منتدى أس���بوع

زيارات للمتابعة ،ونتائج مدرس���تين خاصتين،

المنام���ة لري���ادة األعمال الذي يس���عى إلى

وزيارتين للمتابعة ،ومراجعة أداء  5مؤسسات

إدم���اج العنص���ر النس���ائي ف���ي المش���اريع

للتدري���ب المهني ،وزيارتي���ن للمتابعة ،ونتائج

الريادي���ة ،حي���ث يق���وم خالله���ا جم���ع من

مراجع���ة أداء  12برنامج���ا أكاديمي���ا ،و5

الملهمي���ن أصح���اب النجاح���ات بتحفي���ز

زيارات للمتابعة ،إضافة إلى إدراج مؤسستين

الشباب من الجنسين على األفكار الخالقة

للتعليم العالي ،وتس���كين  7مؤهالت ،وإس���ناد

التي تس���اعدهم عل���ى إقامة مش���اريعهم،

مؤهل أجنبي عل���ى اإلطار الوطني للمؤهالت.
ً
مس���اهمة بذل���ك ف���ي انخف���اض مع���دالت

» »من جهتها ،أشادت رئيس جمعية سيدات

البطالة ،باإلضافة إلى جهودها في تأهيل

األعمال أحالم جناحي بدور محافظ

وأعضائها ومشاريعها التي تصب في

المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة وذوي

أس���همت وبش���كل كبير ف���ي خل���ق العديد

الدخل المحدود لتكون بذلك المرأة النواة

العاصمة اإليجابي تجاه الجمعية

من ف���رص العمل للش���باب من الجنس���ين،

األولى لتأهيل السيدات ومساعدتهن.

مصلحة الوطن والمجتمع البحريني.

ف���ي س���بيل دع���م االقتص���اد البحرين���ي

رسائل الماجستير

التعلي���م العالي ،والعم���ل على زيادة عدد

إعادة تسجيل “األطروحة” أو االنسحاب

أن الجه���ود التي توليها الم���رأة البحرينية

محول وإعادة تسجيل
ّ

للنظام.

» »التزمت الجامعة باتخاذ إجراءات أخرى بشأن الطلبة الخريجين من البرنامج ،وهي إلغاء تخريج كل الطلبة الذين لم يتم التصديق على مؤهالتهم ،الذين يعتبر
تخرجهم مخالفً ا للوائح التعليم العالي في مملكة البحرين ،من حيث عدم حصولهم على اإلشراف من قبل مشرف من الجامعة الماليزية في رسالة الماجستير،
باالتفاق بين الجامعة المستضيفة والجامعة األم ،إلى جانب مخاطبة كل الطلبة الذين سيلغى تخرجهم ،من أجل إبالغهم بالقرار ،وضرورة إعادة تسجيل رسائل
ال عن إعادة تسجيل رسائل الماجستير للطلبة تحت إشراف مشرف من الجامعة األم ،وكذلك إعادة تسجيل الرسالة وتعيين
الماجستير الخاصة بهم ،فض ً
المشرف والممتحن الداخلي والخارجي وإجراءات المناقشة.

جمعي���ة س���يدات األعم���ال البحرينية إلى

أي طالب جديد أو
وزير التربية والتعليم

إلغاء تخريج الطلبة

منوّ ًه���ا خ�ل�ال اس���تقباله رئي���س وأعضاء

االلتزام بعدم قبول

برامج من جامعات بريطانية في “الهداية الخليفية”

وتضمنت تقارير المراجع���ة الصادرة عن هيئة
جودة التعليم والتدريب نتائج أداء  9مدارس
حكومي���ة ،حصلت مدرس���ة واحدة على تقدير
“م���رض” ،و5
“جي���د” ،و 3م���دارس عل���ى تقدير
ٍ
مدارس على تقدير “غير مالئم”.
وتوض���ح التقاري���ر الص���ادرة بش���أن مراجعات

وزير المواصالت واالتصاالت

جواهر المضحكي

أداء الم���دارس الخاص���ة ،والبال���غ عدده���ا

 57مدرس���ة خاصة من أصل  62مدرس���ة ،منذ

مدرس���تان ،حص���ول مدرس���ة عل���ى تقدي���ر:

ب���دء الدورة الثاني���ة في أبري���ل  ،2015وتظهر

“ممت���از” ،والمدرس���ة األخ���رى عل���ى تقدي���ر:

النتائ���ج التراكمي���ة لمراجعة أداء  57مدرس���ة

“مرض”.
ٍ

خاص���ة في الدورة الثاني���ة ،حصول  6مدارس

كما اش���تملت الحزم���ة على تقريري���ن لزيارتي

عل���ى تقدي���ر “ممت���از” ،و 7مدارس عل���ى تقدير

متابع���ة لمدرس���تين خاصتي���ن ،حصلت���ا عل���ى

“جي���د” ،ف���ي حي���ن حصل���ت  26مدرس���ة عل���ى

تقدير“ :قيد التقدم”.

“مرض” ،و 18مدرس���ة على تقدير “غير
تقدي���ر
ٍ

وتبي���ن التقارير أن الهيئة أتم���ت مراجعة أداء

مالئم”.

اقتراح آليات لتفعيل الحقيبة التوعوية المدرسية

“األع���ل���ى ل���ل���م���رأة” :ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م إدم�����اج اح��ت��ي��اج��ات ال��م��رأة

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

نظ���م المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة
التربي���ة والتعليم ورش���ة عم���ل تدريبية بعنوان
“آلي���ات تفعي���ل برام���ج التوعي���ة والتثقيف في

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

اس���تقبل وزي���ر التربي���ة والتعلي���م

القادم���ة ،واإلج���راءات الت���ي س���يتم

ماج���د النعيم���ي بمكتب���ه بدي���وان

اتخاذها على هذا الصعيد.

الوزارة بمدينة عيسى سفير المملكة

كم���ا ت���م خ�ل�ال اللق���اء بح���ث س���بل

المتحدة في مملكة البحرين سيمون

التع���اون بي���ن ال���وزارة والمجل���س

مارت���ن ،والمدي���ر الع���ام للمجل���س

الثقاف���ي البريطان���ي ف���ي مج���ال

الثقاف���ي البريطان���ي ريتش���ارد روز،

تدري���س اللغ���ة اإلنجليزية ف���ي كلية

حي���ث أطلعهم���ا الوزير خ�ل�ال اللقاء

البحري���ن للمعلمي���ن ،وتدريب معلمي

عل���ى خط���ط ال���وزارة التطويرية في

ه���ذه اللغ���ة م���ن مختل���ف المراح���ل

مج���ال التعليم والتعلي���م العالي ،كما

الدراس���ية عل���ى مس���تجدات طرائ���ق

ت���م بح���ث إمكان اس���تضافة عدد من

التدري���س وذل���ك من خ�ل�ال التعاون

البرام���ج األكاديمي���ة المقدم���ة م���ن

مع إدارة التدري���ب والتطوير المهني

الجامع���ات البريطاني���ة ف���ي جامع���ة

بال���وزارة ،إضافة إل���ى تطوير مناهج

الهداي���ة الخليفي���ة خ�ل�ال المرحل���ة

اللغة اإلنجليزية.

المؤسس���ات التعليمية ح���ول إدماج احتياجات
المرأة ف���ي التنمية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص”
للدفع���ة الثالثة م���ن المعلمين ،الذين س���يتولون
مهمة تطبيق الحقيبة التوعوية المدرسية لهذا
الع���ام الدراس���ي  ،2019 - 2018وذل���ك بالمرك���ز
اإلقليم���ي لتكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتص���ال
بمعهد البحرين للتدريب .وش���ارك في الورش���ة
الت���ي اس���تمرت يومي���ن ع���دد م���ن المعلمي���ن
بالم���دارس اإلعدادية العام���ة المطبقة للحقيبة
التوعوي���ة الخاصة بالتعري���ف بالمجلس األعلى
للم���رأة ،والنم���وذج الوطني إلدم���اج احتياجات
الم���رأة ،والخط���ة الوطني���ة لنه���وض الم���رأة
البحرينية من الدفعتين األولى والثانية.
وتس���عى الورش���ة إل���ى رف���ع مس���توى الوع���ي
بإدم���اج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص،

المشاركون في الورشة

وتعزي���ز دور الفئ���ة المس���تهدفة ف���ي برام���ج

محتوي���ات الحقيبة ومج���االت الخطة الوطنية

المؤسس���ات التعليمي���ة المس���تخدمة؛ لمعرف���ة

التوعي���ة في مجال نش���ر ثقاف���ة تكافؤ الفرص

لنهوض الم���رأة البحرينية  ،2022 - 2013وهي

م���دى اتفاقه���ا م���ع إدم���اج احتياج���ات الم���رأة

وإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خالل

اس���تقرار األسرة ،وتكافؤ الفرص ،والتعلم مدى

ومب���دأ تكافؤ الفرص ،واقت���راح برامج توعوية

األدوات المعرفي���ة والتثقيفية المتاحة ،إضافة

الحي���اة ،وج���ودة الحي���اة ،وبي���ت الخب���رة كم���ا

وتثقيفي���ة ته���دف إل���ى تعزي���ز مفاهي���م إدماج

إلى إكسابهم نماذج آلليات تطبيق ثقافة إدماج

قدم���ت بعض المدارس المطبق���ة للحقيبة العام

احتياج���ات الم���رأة ومب���دأ تكاف���ؤ الف���رص بم���ا

احتياج���ات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص؛ لضمان

المدرسي الماضي تجربتها في هذا المجال.

يعزز الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية،

نشر مفهومها وتطبيقاتها.

وخلص���ت الورش���ة إل���ى جمل���ة م���ن المخرجات

واقت���راح آلي���ات لتفعي���ل الحقيب���ة التوعوي���ة

وت���م خ�ل�ال الورش���ة تقدي���م ش���رح مفصل عن

من بينها تحلي���ل برامج التوعية والتثقيف في

المدرسية.

Osama.almajed@albiladpress.com

التجارب يجب أن تكون
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أسامة الماجد

طريقا لبناء المستقبل

ربم���ا ال ت���درك الكثير من الدول جس���امة الخطر المح���دق بها إن بقيت

ق���درات خاص���ة ،ومن يتخلف ع���ن الركب واإلب���داع واالبتكار ويفضل

معزول���ة عن المحي���ط العالمي وبعي���دة عن تحقيق أهداف المس���تقبل

العمل بالصيغ الفردية حتما س���يبقى في موقعه ولن يتقدم أبدا ،وهذا

والتقدم الحضاري ،وفي الرس���الة التي وجهها س���يدي صاحب الس���مو

التأخير سيؤثر مباشرة على تطلعات الشعب.

هللا ورع���اه بمناس���بة االحتف���ال بيوم األم���م المتح���دة ،طريق صحيح

» »من جانب آخر تحدث سموه أيده الله عن قاعدة محورية هي

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه

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

جوهر األمن واالستقرار والسير على طريق الهدف المنشود ،وهي

لمختل���ف األزمان والبل���دان لنماء ورخ���اء وازدهار الش���عوب والتآخي

ضرورة االستفادة والتعلم من التجارب وكل ما مرت به البشرية

واالس���تقرار ،وأقتطف من الرس���الة الفقرة التالية ...يقول س���موه (إننا

من حروب وتطاحن واقتتال وانفصال ومآس تغص بها كتب

الي���وم ف���ي عال���م س���ريع التغي���ر وهن���اك تح���والت كبيرة ف���ي مختلف

التاريخ ،فالعالم عاش فجوة وانشطارات وسكونا وجمودا ،كان

المجاالت ،وال يمكن ألية دولة أن تكون بمعزل عن هذه المتغيرات ،بل

أشبه بالجمر بين األصابع ،وتلك التجارب يجب أن تكون طريقا

يجب عليها أن تساير وتواكب التطورات بالشكل الذي يوفر لها المناخ

نحو بناء المستقبل ...حيث نوه سموه في كلمته السامية (إلى

الذي يعزز جهودها على صعيد التنمية التي تحقق تطلعات شعوبها).
عل���ى البل���دان مع رتم الحياة الس���ريع وف���ي هذا العص���ر أن تعمل على

ضرورة االستفادة من التجارب والمنعطفات المأساوية التي

خط���وات مدروس���ة بغية المش���اركة م���ع اآلخرين في البن���اء والتنمية،

من الخسائر ،وأن يكون منطلق العمل الدولي في هذه المرحلة

الجمعة

 26أكتوبر 2018
 17صفر 1440

للتواصل17111483 :

مرت بها البشرية من حروب ونزاعات وصراعات كلفتها الكثير

أكث���ر م���ن جبهة وتفوز بأكثر من معركة ،وتس���ير بنهج مبرمج وتخطو

التعاون القائم على القيم اإلنسانية المشتركة).

فالعالم اليوم ومراحل العمل فيه وآفاقه تختلف عن السابق وتتطلب

عبدعلي الغسرة

دور الشباب البحريني في االنتخابات
الش���باب البحرين���ي جزء ال يتجزأ م���ن أفراد المجتم���ع البحريني ،ودوره���م مكمل لباقي
فئ���ات المجتم���ع ،وجمي���ع فئ���ات المجتم���ع تتس���اوى في أدواره���ا وإن اختل���ف عطاء كل
فئ���ة ،ودور الش���باب ف���ي االنتخابات يعك���س درجة وعيهم ومدى رغبتهم في المش���اركة
الديمقراطي���ة لبن���اء نه���ج مؤسس���ي ديمقراطي ،ولمناقش���ة هذا الموض���وع نظم مجلس
ال���دوي بمحافظ���ة المحرق بحضور الوجيه إبراهيم بن يوس���ف الدوي وجمهور غفير من
مختل���ف محافظ���ات مملك���ة البحري���ن محاضرة عن دور الش���باب ف���ي انتخابات 2018م

وعطاء .الش���باب أداة رئيس���ية
ً
تحدث فيها عدد من الش���باب الذين أثروا الموضوع عِ لمً ا

للتغيي���ر بما يمتلكونه م���ن العِ لم وتقنيات العلوم واإلبداع في الكثير من المجاالت ،لذلك

وعطاء
ً
عل���ى المجتم���ع االس���تفادة من ه���ذه الق���درات والكفاءات الش���ابة الواعدة خي���رًا
وذلك من خالل استثمارها وإعطائهم ُ
الفرص لطرح آرائهم في مختلف القضايا الوطنية
وتصوراتهم للمستقبل.

الش���باب له دور كبير في االنتخابات ،نذكر من هذه األدوار القدرة على فرز المُ رش���حين
م���ن الرج���ال والنس���اء األكف���اء وتمييزه���م ع���ن اآلخرين م���ن أصح���اب الوع���ود البراقة،
وقدرته���م على التمييز بين الغث والس���مين من الش���عارات المعروض���ة والوعود الناصعة
البياض للمُ رش���حين في س���وق الدعاي���ة االنتخابيةُ ،
والقدرة على توعي���ة أفراد المجتمع
وحثه���م على المش���اركة في االنتخابات لتحقي���ق المزيد من المش���اركة االنتخابية لدعم
المسيرة الديمقراطية البحرينية وتعزي ًزا للوحدة الوطنية.
الشباب قادر على امتالك زمام المبادرة في هذه االنتخابات كونهم شركاء حقيقيين في
صنع القرار وتحمل المسؤولية الوطنية ،ولهم تأثي ٌر كبير في وسائل التواصل االجتماعي

بالتعبير والتواصل البشري واإللكتروني مع كل أفراد المجتمع لتوضيح أهمية المشاركة
B7747
@hotmail.com

ودور االنتخابات في مس���يرة البحرين الديمقراطية ورسم السياسات العامة والمشاريع
التنموية من أجل مستقبل زاهر لهم وللبحرين وأهلها.

الش���اب يحتاج إلى الكثير من الدعم س���واء كان مُ
ً
رش���حا أو ناخ ًبا أو متطوعً ا ،فالواجب

الرس���مي والمجتمعي يقتضي تمكينه وبذل الجهد في توعيته إلبعاده عن مستنقع عدم

تصريحات األميرين سلمان
بن حمد ومحمد بن سلمان

المشاركة التي تجسدها اليوم بعض األصوات المُ شككة ،ونتمنى جميعً ا أن تكون األعداد
الفارقة بين ناخبي 2014م وناخبي 2018م في مصلحة العملية الديمقراطية البحرينية.
» »الشباب عنوان الغد البحريني والبد من تأهيلهم وإشراكهم في العمل
السياسي وتحمل مسؤوليتهم الوطنية في مشروع البناء الديمقراطي.

بثينة خليفة قاسم

تصريح���ات صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن حمد وصاحب الس���مو

الس���عودية خ�ل�ال األيام التي مضت ،والبد أن نثب���ت لخوارج هذه األمة رعاة

الملكي األمير محمد بن س���لمان خالل مؤتمر مس���تقبل االس���تثمار بالسعودية

اإلره���اب الذي���ن باعوا األمة بأس���رها وأصبحوا معول هدم ف���ي أيدي أعدائها

تعطينا الثقة وتمنحنا التفاؤل حول مستقبل بالدنا وقدرة األميرين على بناء

أن محاوالته���م الرخيصة وإعالمهم الرديء وحمالتهم لن تفلح في النيل من

مس���تقبل جيد ومضمون ألجيالن���ا القادمة ،فهي تصريحات تبين الفهم الجيد
لحاضرنا في الخليج العربي وتبين القدرة على التعامل مع معطيات الحاضر
بش���كل ذكي من أجل الحفاظ على المكتسبات ،وتبني خطط اقتصادية تقوم
على االستدامة والتنافس.
وإل���ى جان���ب التصريحات الواثقة والواعية لكل م���ن األميرين ،عكس حديث

دولة بمكانة وتاريخ وعطاء المملكة العربية السعودية ،فالبد أن نعلن بصوت
عال أننا جميعا الس���عودية وأننا جميعا محمد بن س���لمان الذي يحاول البعض
اغتياله معنويا.
» »أعداء محمد بن سلمان هم أعداء مستقبل السعودية وأعداء تقدمها

وصعودها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ...ال يضر السحاب نبح الكالب،

كل منهما حالة الود واألخوة واالحترام القائم بين البحرين والشقيقة الكبرى

واإلعالم الرديء لن يغير شيئا في عناصر القوة والركائز التي تقوم عليها

والش���ك أن ه���ذا الوق���ت ه���و وق���ت اإلع�ل�ان ع���ن التضام���ن والتالح���م ،ليس

تنسى األمة ولن ينسى شرفاء األمة أن بعض العرب خانوا واستخدموا

والس���عودية الت���ي ح���اول البعض إث���ارة الغبار حوله���ا وحول س���يرتها الطيبة

وقفوا إلى جوارها والذين خانوا العهد ،وعندما أعلنت السعودية أن كل

البد أن نكون يدا واحدة في وجه محاوالت اإلساءة والغدر التي تعرضت لها

دقيق لمكانتها واعتبارها وإمكانياتها.

المملكة العربية السعودية التي تعد عمود األمة ومصدر عزتها واحترامها.

المملكة العربية السعودية والتاريخ المليء بالعطاء واالحترام ،ولن

فقط بين البحرين وش���قيقتها الكبرى الس���عودية ،لكن بي���ن كل الدول العربية

كحصان طروادة الختراق األمة وتدميرها ،ولن تنسى السعودية الذين

وعطائها الذي ال ينقطع.

من يتخذ شيئا ضدها سترد عليه بأكثر منه ،كانت تتحدث بيقين وتقدير

فالح هادي الجنابي

من يهين النظام العالمي غير الماللي؟
ال يوج���د نظ���ام يجي���د قادت���ه ومس���ؤولوه الك���ذب والخ���داع والتمويه والس���عي لقلب
الحقائق وااللتفاف عليها كما هو الحال مع نظام الماللي ،فهو يعتبر بمثابة بوق ال عمل
ل���ه س���وى النفخ من أجل الكذب والخداع والتموي���ه ،والذي يجب مالحظته هنا هو أن

في دعوة ظريف...
مس���تمرة ف���ي انكفائها القي���ادة اإليرانية أمام الهج���وم العقوباتي

إل���ى األم���ام ،األولى عودة (أو اس���تئناف!) المفاوض���ات مع اإلدارة

والسياس���ي واإلعالمي والدبلوماس���ي األميرك���ي وغير األميركي

األميركي���ة م���ن دون “ش���روط مس���بقة” وكأن ال ش���يء على مدى
ّ
العق���ود األربعة الماضي���ة ّ
ويعكر “صف���و” العالقات األميركية
عكر
ُ
– اإليراني���ة! أو كأن ال ش���يء يس���تحق االنط�ل�اق من���ه إذا ما أريد

وإيجابي���ة ف���ي نظره���ا تتعل���ق بتداعي���ات مقت���ل الزمي���ل جم���ال

خاصية التف���اوض هذه لم
لتل���ك المفاوض���ات أن “تندل���ع”! أو كأن
ّ
ً
مس���بقا مباش���رة أو بالواس���طة م���ن دون أن تص���ل إلى أي
ُتجرَّب

عش���ية البدء بالمرحلة األصع���ب من العقوبات
عليه���ا ،بل تحاول
ّ

ف���ي الراب���ع م���ن الش���هر المقب���ل انته���از م���ا ت���راه فرص���ة مفاجئ���ة
خاش���قجي ،من أج���ل “تطوير” ذلك االنكفاء باتج���اه آخر :تتراجع
َ
خطوتين إلى األمام.
خطوة إلى الخلف من أجل التق ّدم

م���كان فال���ح أو ناج���ح أو مس���اعد عل���ى تثبي���ت األم���ن اإلقليمي

م���ن خالل تك���رار الدعوة إلى حوار “غير مش���روط” م���ع الواليات

والدول���ي ،أو ضبط غلواء الطموحات الجامح���ات الفاتكات أينما
َح َّل���ت! والثاني���ة محاولة البن���اء على اللحظة الراهنة التي تش���هد

ً
تحديدا
وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ع ّبر عن ذلك باألمس

المتح���دة ،لك���ن على قاعدة “االحت���رام المتب���ادل” ،وكأنه يفترض
ّ
يدل على مدى
أن “تراج���ع” بالده أم���ام الهجوم الراهن هو معطى
ً
“احترامه���ا” مب���دأ المفاوض���ات ف���ي ح��� ّد ذات���ه وليس تعبي���را عن
“احترامها” األكيد لقوة المهاجمين! وش��� ّدة تصميمهم! وامتالكهم
ً
ّ
والكف
جذريا
م���ا يكفي من أدوات لدفع طه���ران إلى تغيير أدائها

ع���ن سياس���اتها التي لم يلحظ أح���د ،خارج منظومته���ا التحالفية
واالس���تلحاقية ،أي���ة دالئل فيها على “احت���رام” ذاتيات الغير دوالً
ومجتمعات وكيانات ومصالح ومصائر!

ّ
واقعية إيرانية مس���تج ّدة ،أو
تدل على
والخطوة التراجعية هذه
ّ

باألح���رى غير مألوفة ف���ي األداء الخارج���ي (أو الداخلي) والقائم
ً
تفصيالً
والمسيسة من
وجمعا على التعبئة االستنفارية المؤدلجة
ّ

أجل تحقيق أهداف كبرى على س���يبة االنتماء المزدوج :القومي

ً
ً
س���لبيا غير مس���بوق داخل صف���وف الحلفاء عل���ى خلفية
تط���ورا
ً
فرضية ثابتة في العقل السياس���ي
قضية خاش���قجي ،انطالقا من
ّ
جيد له���ا ،ومن حيث المبدأ
اإليران���ي مفادها أن
الس���يء لجيرانها ّ
ّ

قبل التفاصيل!

وف���ي المحاولتَي���ن الطموحتَي���ن ،تب���دو طه���ران غي���ر واقعي���ة
ومتمترس���ة ف���ي مكانه���ا ،وال ُتظهر أية إش���ارات ت���دل على تغيير
في أدائها أو س���لوكها ،أو ربما لم تعد قادرة على ذلك التغيير بعد
ً
عميق���ا ف���ي ذل���ك األداء ،وال تزال تراه���ن على تطور
أن غطس���ت
خارج���ي يث ّبت ذل���ك المنحى وال يُ ع ّدله! ويف���رض “المجيء” إليها

ولي���س اس���تدعائها إل���ى الس���وية الطبيعي���ة للعالق���ات الصحيحة
والصحية بين الدول والشعوب في عالم اليوم!

َ
بمب���دأي “التف���اوض”
ل���و آمن���ت طه���ران ف���ي األص���ل واألس���اس

والمذهبي.

و”االحت���رام المتب���ادل” لم���ا ش���هدت المنطقة العربية واإلس�ل�امية

لكن تلك الواقعية تبدو وحيدة أهلها ال أخ لها وال أخت ،حيث إن
ً
َ
للخطوتين المفترضتَين
منطلقا
الوزير ظريف يريدها مق ّدم���ة أو

الكوارث والنكبات!“ .المستقبل”.

كل ذلك الته ّتك في قيمها وثرواتها البش���رية والمادية! وكل تلك

هذا النظام ومن فرط ممارسته الكذب والخداع صار يصدق كذبه ويعتقد أنه صحيح.
المتح���دث باس���م وزارة الخارجية لنظام الماللي ،بهرام قاس���مي ،زعم في تصريحات
ل���ه ي���وم األربعاء الماض���ي أن الحزمة األح���دث من العقوب���ات األميركية تع���د “إهانة”
للنظ���ام العالم���ي! ولم يش���رح هذا التاب���ع الصغير للمالل���ي كيف ذلك ،ب���ل اكتفى بذلك
وهو في حالة اس���تجداء للدعم الدولي لموقف نظامه “الذليل” الذي يضعف يوما بعد
ي���وم ،وال ن���دري أين تكم���ن إهانة النظام العالم���ي في معاقبة نظام ع���اق وخارج على
القان���ون ومص���در للتط���رف واإلرهاب ومتدخل ف���ي بلدان المنطقة ومص���در للجريمة
عبر القارات؟
نظ���ام المالل���ي وه���و يتح���دث ع���ن إهان���ة النظ���ام العالم���ي ،يتناس���ى ماضيه األس���ود
والمش���ؤوم ف���ي توجي���ه اإلهان���ات تل���و اإلهانات لي���س للنظ���ام العالمي فحس���ب ،إنما

علي نون

لإلنسانية ذاتها ،وعلى سبيل المثال ال الحصر ،أليس تنفيذ أحكام اإلعدام في  30ألف
سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في صيف عام  ،1988ممن
كانوا يقضون أحكاما قضائية ،أكبر إهانة للنظام العالمي واإلنس���انية؟ أال يعتبر تنفيذ

» »لو آمنت طهران بمبدأَ ي
“التفاوض” و”االحترام المتبادل”
لما شهدت المنطقة العربية
واإلسالمية كل ذلك االنكشاف
أمام األميركيين والروس
وغيرهم! وهذا في جملته ما
صار معلوماً وبالتالي كافياً
بأن دعوة ظريف
لالفتراض ّ
إلى التفاوض جاءت بعد فوات
األوان!.

مخططات إرهابية واغتيال قادة ورموز المقاومة اإليرانية خارج إيران إهانة للنظام
العالمي واإلنس���انية؟ أليس العداء للمرأة والحط من ش���خصيتها وكرامتها اإلنس���انية
كم���ا فعل ويفعل نظ���ام الماللي طوال  40عاما من عمره األس���ود ،بمثابة إهانة للنظام
العالمي؟
» »إذا كان هناك نظام ال يمكن أن يسمح له أبدا بأن يتحدث باسم النظام العالمي
واإلنسانية ،فليس هناك غير النظام الديني المتطرف في طهران ،ذلك النظام
الذي يعيش خارج التاريخ ويمشي باتجاه معاد لإلنسانية والحضارة ولو قمنا
بتطبيق وتنفيذ معايير النظام العالمي على النظام الحاكم في إيران ،لن
يبقى له أثر ووجود ألن كل قوانينه وأنظمته التي يتعامل بها مخالفة للنظام
العالمي ،وكانت آخر مغامرة مشبوهة له العملية اإلرهابية التي سعى للقيام
بها ضد التجمع العام للمقاومة اإليرانية في باريس في  30من يونيو الماضي.
“الحوار”.
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القيد - 64678 :التاريخ 2018/10/22:

القيد - 14431 :التاريخ 2018/10/23:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

إعالن رقم ( )---لسنة 2018

إعالن رقم ( )999لسنة 2018

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

بشأن تحويل شركة شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليهامالك

الس���ادة /اي ج���ودة لالستش���ارات ذ.م.م باإلنابة عن الش���ركاء في ش���ركة بارجين

ش���ركة عبدهللا الحجري للمقاوالت والتج���ارة ش.ش.و لمالكتها مدينة علي احمد

فورلس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  64678طالبين تحويل الشكل القانوني

مك���ي المس���جلة بموج���ب القيد رق���م  14431بطلب تحويل الش���ركة إلى مؤسس���ة

للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد ،برأس���مال وقدره  20000عشرون

فردية لتصبح السم السيدة  /مدينة علي احمد مكي وتعيين نزار عبدهللا حبيب

الف دينار لتصبح مملوكة من السيد /شاكر جعفر علوي ناصر العلوي

للقيام بإجراءات التحويل

القيد - 1-112671 :التاريخ24/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )152053لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سونميز ميتال إندستري في
تيكاريت أنونيم سيركيتي  -فرع لشركة أجنبية
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة

أصحاب شركة سونميز ميتال إندستري في تيكاريت أنونيم سيركيتي  -فرع لشركة
أجنبية المسجلة بموجب القيد رقم  ،1-112671طالبين تغيير االسم التجاري

من :سونميز ميتال إندستري في تيكاريت أنونيم سيركيتي  -فرع لشركة أجنبية
إلى :سونميز جلوبال المساهمة للبناء والتجارة  -فرع لشركة أجنبية

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد - 91542-8 :التاريخ 2018/10/24:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه تقدم إليها الس���يد
 احم���د ابراهي���م محمد العفين الجعلوط المالك ل� مؤسس���ة ياس���مين الش���ام التجارية (مؤسس���ة فردي���ة) والمس���جلة بموجب القي���د رق���م  91542طالبا تحويل الف���رع الثامنللمؤسس���ة الفردي���ة والتي تجمل اس���م (كلير فود لتجارة) إلى ش���ركة ذات مس���ئولية
مح���دودة برأس���مال وق���دره  5000دينار بحريني لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة
التالية اسمائهم:
 .1احمد ابراهيم محمد العفين الجعلوط
MUHAMMED SHALIKH VALIYAREMMAL .2

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية رقميات لعقود السمسرة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )140007لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة يلديزي ألنشطة التصميم المتخصصة األخرى تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���يدة  /زهرة حس���ن ابراهيم عباس حس���ن باعتبارها المصفي القانوني لشركة
رقميات لعقود السمس���رة الس���علية  -تضامن الصحابها زهرة حس���ن وش���ريكتها،
والمس���جلة كش���ركة تضام���ن بحريني���ة بموج���ب القيد رق���م  ،117599طالبا إش���هار
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري،
وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21
لسنة .2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���يد  /عقيل عبدعلي عيس���ى احمد مرهون باعتباره المصفي القانوني لش���ركة
يلديزي ألنش���طة التصميم المتخصصة األخرى تضامن ألصحابها عقيل عبدعلي
وش���ريكتها ،والمسجلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رقم  ،1-108487طالبا إشهار
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري،
وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21
لسنة .2001

24/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018-140678لسنة 2018
السعلية  -تضامن الصحابها زهرة حسن وشريكتها

القيد - 82384 :التاريخ25/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن تغيير اسم شركة الفرع ( )5كافتيريا جرين روك

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها اصحاب
الش���ركة المس���جلة بموجب القيد رقم  ،82384طالبين تغيير االسم من كافتيريا جرين
روك إلى كافتيريا ساموفار تي أند بايتس  -شركة تضامن بحرينية
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

ألصحابها عقيل عبدعلي وشريكتها

24/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2018 -127712

24/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2018 -152218
تسجيل اسم تجاري

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان
االسم التجاري الحالي :المركز االيطالي لالدوات المنزلية
االسم التجاري المطلوب :مركز سماء الخليج السابعة للتجارة

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري ،فعلى كل من لديه

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر :حذيفة حسان علي صالح

االسم التجاري الحالي :مطعم قمر الشام

األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة :تجارة/بي���ع صاب���ون ومنظفات تش���مل تجارة/بيع
تجارة عامه األعذية والمشروبات
قيد رقم

شقة  /محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

26-42226

0

1494

5649

756

االسم التجاري المطلوب :مطاعم حضرموت

األنشطة التجارية المطلوبة :أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

قيد رقم120834-1 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفيةشركة
كاسيو اند بيبي سيرفس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 118047

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفيةشركة
شركة الريف الجنوبي للترفيه تضامن ألصحابها حسام طرادة وشريكته
سجل تجاري رقم 107369

بناء على قرار الشركاء في شركة كاسيو اند بيبي سيرفس ذ.م.م المسجلة بموجب
القي���د رق���م  ،118047بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���ادة /ش���ركة س���يدني
لالستشارات والتطوير ذ.م.م مصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة  325من قانون
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم
مطالباته���م إلي���ه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نش���ر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :شركة سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م
رقم الموبايل)+973( 36655223 :
البريد االلكترونيisa@sydneme.com :

بناء على قرار الشركاء في شركة الريف الجنوبي للترفيه تضامن ألصحابها حسام
طرادة وش���ريكته المس���جلة بموجب القيد رق���م  ،107369بتصفية الش���ركة اختياريا
وتعيين السادة /حسام جعفر خلف محسن طرادة مصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة  325من قانون
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم
مطالباته���م إلي���ه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نش���ر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :حسام جعفر خلف محسن طرادة
رقم الموبايل)+973( 39206418 :
منامة  -مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفيةشركة ايشان ألنشطة التصميم المتخصصة
االخرى شركة تضامن لصاحبتها فاطمة جراغ علي وشريكتها
سجل تجاري رقم 1-108783

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفيةشركة
شركة سانبوناني افريكا ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-114550

بن���اء على قرار الش���ركاء في شركةايش���ان ألنش���طة التصمي���م المتخصصة االخرى
ش���ركة تضام���ن لصاحبته���ا فاطمة ج���راغ علي وش���ريكتها المس���جلة بموجب القيد
رقم  ،108783-1بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيدة /فاطمة جراغ علي ذاكري
مصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة  325من قانون
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم
مطالباته���م إلي���ه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نش���ر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :فاطمة جراغ علي ذاكري
رقم الموبايل)+973( 39206418 :
البريد االلكترونيfirstclass75015@hotmail.com :

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة سانبوناني افريكا ذ.م.م المسجلة بموجب القيد
رقم  ،1-114550بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد /جميل علي حس���ن احمد
عواجي مصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة  325من قانون
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم
مطالباته���م إلي���ه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نش���ر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :جميل علي حسن احمد عواجي
رقم الموبايل)+973( 39018111 :
البريد االلكترونيjameel@vintageconsultants.com :
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عرض وطلب

+973 38344464
+973 17580939

عـقـارات الـفـرصــة
[ ]1للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه  53.6مرت مربع يف الطابق  17مع اطاللة عىل
البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي مميزات املبنى :مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام
حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة
اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع
الفاتح سعر البيع  65الف دينار سعر االيجار الشهري  450دينار شامل الكهرباء واملاء
[ ]2للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل  4قطع املساحة 6601.2م سعر القدم  30دينار
(هايوي السعودية)
[ ]3للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من :غرف  6حاممات  8صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد 2كراج لسيارة
مساحة البناء  470مرت مساحة االرض 376مرت السعر  240الف دينار
[ ]4للبيع شقة يف أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري
[ ]5للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة
[ ]6للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو يف سرتة املساحات 930.2م 902.3م سعر القدم  32دينار
[ ]7للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RAاملساحة 368.6م و377.4م
[ ]8للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل  620الف
[ ]9يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة
المساحة 380
مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع
ورش خدمية بعمق 13متر وعرض 5متر
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا
مساحة األرض 347م المبني جاهز يوجد
لفت في المبني المبلغ المطلوب 350
الف دينار قابل للتفاوض مدخول المبنى
المتوقع 2700دينار في الشهر

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع شقة في أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع  800ألف دينار بحريني

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com  33737677مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

“الخليجي التجاري”
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يشتري  1.1مليون سهم

bussines

@albiladpress.com

المحرر االقتصادي

افتتاح “الواحة الجفير” رسمي ًا

االحتف��ال يتزام��ن م��ع الذك��رى ال��ـ 45لتأس��يس “الراش��د”

أعل���ن المص���رف الخليج���ي التج���اري
أمس أنه أش���ترى نح���و  1.103مليون
س���هم من أسهم الخزينة؛ لترتفع نسبة
أس���هم الخزينة لديه إلى  % 8.58من

هبة محسن من الجفير (تصوير :رسول الحجيري)

األسهم الصادرة.
وارتف���ع ع���دد أس���هم الخزين���ة الت���ي

أش���اد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة لش���ئون التجارة ،نادر خليل المؤيد ،بإنجازات مجموعة الراش���د ومدى

يملكه���ا المصرف بعد هذه الصفقة من

توسعها في إنشاء المجمعات .وأكد المؤيد في حديثه لـ”البالد” أن زيادة عدد المجمعات هي ظاهرة إيجابية حيث يكون

 90.093ملي���ون س���هم إل���ى 91.196

ً
ً
موضحا أن وزارة التجارة والصناعة والس���ياحة تدعم بكل
متاحا للمس���تهلك أماكن تس���وق في مختلف مناطق البحرين،

ملي���ون .وتم���ت الصفق���ة ي���وم 22

إمكانياتها تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تسهم في توظيف البحرينيين.

الج���اري ،بحس���ب م���ا أعل���ن المصرف

ج���اء ذل���ك ،ل���دى افتت���اح “مجموع���ة

رسميا على موقع بورصة البحرين.

الراش���د” البحريني���ة الرائ���دة في قطاع

» »كما أعلن المصرف عن تعيين
رياض عيد عبدالله اليعقوب
عضوا مستقال في مجلس اإلدارة.

الضياف���ة والتجزئ���ة وإح���دى ش���ركات

الجمعة
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“مجموع���ة الندم���ارك” ف���ي المملك���ة،
ً
تزامنا
رس���ميا
“الواح���ة م���ول الجفي���ر”
ًّ
م���ع احتفاله���ا بالذك���رى الس���نوية 45

“سينيكو

وق���ام المؤي���د بتدش���ين “الواح���ة مول

سينما”مول

إدارة “مجموعة الراش���د” الشيخ حسن

يضم أكبر

لتأسيسها.
رس���ميا بحضور رئيس مجلس
الجفير”
ًّ

نموذج عملي لتحقيق “”2030
المحرر االقتصادي

ب���ن راش���د آل خليف���ة وعض���و مجل���س

سلسلة صاالت

الش���يخة هن���د بن���ت س���لمان آل خليفة،

سينما بالمملكة

إدارة غرف���ة تج���ارة وصناع���ة البحرين
رئي���س مجل���س اإلدارة والرئي���س

قال محلل الش���ؤون االقتصادية يوسف

التنفيذي لمجموع���ة “الندمارك” رينوكا

المش���عل إن مؤتمر”مب���ادرة مس���تقبل

جاغتيان���ي ،إل���ى جان���ب عدد م���ن كبار

االس���تثمار” ال���ذي نظم���ه صن���دوق

المسؤولين في “مجموعة الراشد”.

االس���تثمارات الس���عودية العام���ة يع���د

ويض����م المول “س����ينيكو س����ينما” ،أكبر

المب���ادرة االس���تثمارية العالمي���ة الكبرى

سلس����لة ص����االت س����ينما ف����ي البحرين،

الت���ي تس���اهم في رس���م آفاق مس���تقبل

وغيرها من العالمات المحلية والدولية

االس���تثمار العالم���ي ف���ي مناقش���ات
ّ
ترك���زت عل���ى  3مح���اور رئيس���ة أوله���ا
“االس���تثمار في التح���ول” ،والذي ناقش
م���ا هي اآلليات التي تس���اهم من خاللها
االس���تثمارات في إح���داث تحوالت في
االقتص���ادات ،المح���ور الثاني :مناقش���ة
“التقني���ة كمصدر للفرص” أو كيف يمكن
للتقني���ة أن تكون عامل تمكين وإس���هام
ف���ي إيج���اد ف���رص اقتصادي���ة جدي���دة،
والمحور الثالث :ناقش “تطوير القدرات
البش���رية” وكي���ف يمك���ن ِبن���اء عال���م
يتع���اون في���ه البش���ر واآلالت معا بهدف

تحس���ين نوعية الحياة وزيادة معدالت
اإلنتاجي���ة .فالمب���ادرة تعتب���ر نموذج���ا
عملي���ا ف���ي تح���رك االقتصاد الس���عودي
ً

نح���و تحقيق “رؤي���ة  ،”2030إذ ارتفعت
المؤشرات اإليجابية التي تؤكد جاذبية
االقتص���اد الس���عودي لالس���تثمارات

راشد آل خليفة المالك للمجموعة ،فإن
نسبة المحالت التي تملكها المجموعة

وذل���ك بتش���ييد المرحل���ة الثاني���ة التي

وأسرته ككل .ولطالما شكّل فريق

األجنبي���ة .فق���د ارتف���ع ع���دد التراخيص

الدخ���ل الثابت؛ من أج���ل بيع محتمل

الممنوحة للمش���اريع االستثمارية خالل

بالنجاح التي بدأها والدي وميكي،

الرب���ع الثال���ث  2018بنس���بة % 97.7

وترعاها حتى اليوم األجيال

تقري ًبا مقارنة بعدد التراخيص الصادرة

المتعاقبة من أسرتينا .وانطالقً ا

في الفترة ذاتها من العام الماضي.

من أهمية تجارة التجزئة كأحد

» »فصندوق االستثمارات العامة
السعودي شهد نشاطا غير
مسبوق ،إذ تم ضخ  45مليار
دوالر في صندوق “رؤية سوفت”
التكنولوجي بالتعاون مع “سوفت
بنك” الياباني ،كما استثمر 3.5
مليار دوالر في شركة “أوبر”،
وكذلك اإلعالن عن تحويل 100
مليار ريال (نحو  26.7مليار دوالر)
من االحتياطيات إلى الصندوق.

أقوى القطاعات الداعمة للنمو

االقتصادي في البحرين ،نعمل
في إطار التزامنا الراسخ بدفع

عجلة هذا القطاع الحيوي عبر

استثماراتنا المتواصلة في السوق.
وعالوة على دعم قطاعي التجزئة

والسياحة في المملكة ،سيسهم

المول الجديد في توفير مزيد من

فرص العمل وتجارب التسوق
والترفيه االستثنائية لزوارنا”.

لس���ندات مقوم���ة بال���دوالر ألج���ل 6

وألق����ى الزيان����ي كلم����ة أك����د م����ن خالله����ا

األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية،

أهمي����ة ه����ذا االجتم����اع ف����ي تعزي����ز

إضافة إلى زيادة مس����اهمتها في الناتج

الش����راكات العالمي����ة وتب����ادل الخب����رات

المحلي اإلجمالي.

المختلفة.

» »وتابع الزياني “أن رأس المال
البشري هو نقطة حاسمة في
تحقيق النجاح التجاري عند الحديث
عن البيئة الداعمة لرواد األعمال
والشركات الناشئة ،منوها إلى أن
البحرين هي األولى في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
تنمية الشباب وذلك وفقا لتقرير
الشباب في الكومنولث والثانية
في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،فهي تمتلك تنوع صحي
في االستثمار في القطاعات غير
النفطية ،والتي شهدت نموا بنسبة
 % 5في العام  2017وتستهدف
الخدمات المالية والتصنيع والنقل
والخدمات اللوجستية.

وأضاف “أن قطاع المؤسسات الصغيرة

و 10أع���وام .وقالت الوثيقة إن “نوجا

والمتوس����طة ف����ي البحرين يع����د قطاعا

القابض���ة” كلف���ت منس���قين وهم “بي.

حيوي����ا ،ويمث����ل  % 93.3م����ن إجمال����ي

ان.ب���ي باريب���ا” ،و“س���يتي” و“جيه.بي

ع����دد الش����ركات المحلي����ة ،وه����و بمثاب����ة

مورجان”.

المح����رك الرئي����س للنم����و والتنوي����ع

كما عين���ت بن���وكا مرتبين مش���تركين

االقتص����ادي ،وق����د ت����م تش����كيل مجلس

لإلص���دار وه���ي “ايه.بي.س���ي” ،بن���ك

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الخليج الدولي“ ،إتش.إس.بي.س���ي”،

برئاس����ة وزي����ر الصناع����ة والتج����ارة

بن���ك البحري���ن الوطن���ي“ ،سوس���يتيه

والسياحة وممثلين عن مجلس التنمية

جنرال” ،و “ستاندرد تشارترد”.

االقتصادي����ة وصن����دوق العم����ل (تمكين)

» »وأضافت الوثيقة أن ممثلي
الشركة سيبدأون اجتماعاتهم مع
المستثمرين في لندن والواليات
المتحدة من  26أكتوبر.

وبن����ك البحري����ن للتنمية وغرف����ة تجارة
وصناع����ة البحري����ن ،وه����و يه����دف إل����ى
تعزي����ز الق����درات التنافس����ية للش����ركات
الناش����ئة والصغي����رة والمتوس����طة ف����ي

التي تجمعنا مع ميكي جاغتياني

أساسية لهذه القصة المكللة

األعمال والتنمية المستدامة”.

من االجتماعات مع مس���تثمري أدوات

وف���ي الوق���ت الراه���ن ،تس���ير عملي���ة

عملنا وعالماتنا التجارية ركيزة

عقدت في جنيف أمس على هامش منتدى االستثمار العالمي تحت عنوان “ريادة

القابضة) كلفت بنوكا لترتيب سلس���لة

» »وأضاف الشيخ حسن “نفخر

توس���يع “الواح���ة م���ول الجفي���ر” قدمً ���ا

زاي���د الزيان���ي في أعمال المائدة الوزارية المس���تديرة حول ريادة األعمال ،والتي

القابضة للنفط والغاز البحرينية (نوجا

مجمع الجفير إلى مجمع الواحة قري ًبا.

الخطوة المقبلة لن تأتي قبل  3سنوات

ش���اركت البحري���ن ممثل���ة في وفد برئاس���ة وزي���ر الصناع���ة والتجارة والس���ياحة

أفادت وثيقة ألحد البنوك أن الش���ركة

المح��ل�ات الخاص����ة بالمجموع����ة م����ن

والدولية الرائدة والمطاعم والمقاهي.
ويع���د الواح���ة الجفي���ر ثال���ث مجم���ع

بالوضع الحالي.

وقد صرح الش���يخ حس���ن بن راشد ،أن

المنامة  -الصناعة والتجارة

المنامة  -رويترز

المخت����ارة بعناي����ة ،كم����ا س����يتم نق����ل

إضافية من عالمات التجزئة اإلقليمية

س���يكون الق���رار باإلضاف���ة أو االكتف���اء

بعالقة الصداقة والشراكة الوثيقة

“الصغيرة” المحرك الرئيسي للنمو

“النفط والغاز”
تعتزم إصدار
سندات دوالرية

يت����م تأجيرها لمجموعة م����ن الماركات

الحدي���ث “فيتن���س فيرس���ت” وقائم���ة

للس���وق وعل���ى ض���وء ه���ذه الدراس���ة

تملكه مجموعة الراش���د ف���ي البحرين،

الرائدة .وفي تصريح للشيخ حسن بن
يوسف المشعل

داخل المجمع  % 45والنسبة المتبقية

س���تتضمن مرك���ز اللياق���ة البدني���ة

حي���ث يت���م خالله���ا دراس���ة وتقيي���م

 3.7ماليين سهم وسند تداوالت “البورصة”

تنفي��ذ  406صفقات خالل األس��بوع وتركيز عل��ى البنوك

المنامة  -بنا

بلغت كمية األس���هم والس���ندات الـمتداولـة الـمدرجة في “بـورص���ة البحريـن” خالل هذا
األس���بوع  3ماليي���ن وً 691
ألف���ا و 841س���همً ا وس���ن ًدا ،وقد بـل���غ إجـمالـي قيم���ة األوراق

مليون���ا وً 942
ً
ألفا و 370دينارًا ،نفذها الوس���طاء
الـمالي���ة الـمتداول���ة بقيم���ة قدرها 16
لصالـح الـمستثمريـن من خالل  406صفقات.
وتداول الـمس���تثمرون خالل هذا األسبوع

حي���ث بلغت قيمـة أس���همه الـمتداولـة 414
ً
ألف���ا و 122دين���ار بحرين���ي بنس���بة 11.22

ش���ركـات ،في حين انـخفضت أسعار أسهم

 %م���ن القيم���ة اإلجـمالية ل�ل�أوراق الـمالية

 9ش���ركـات ،واحتفظ���ت باق���ي الش���ركات

الـمتداولـ���ة ف���ي البورص���ة وبكمي���ة قدرها
ملي���ون وً 465
ألفا و 16س���همً ا ،تـم تنفيذها

واستحوذ على الـمركـز األول في التعامالت

من خالل  65صفقة.

األس���بوعية قطاع البن���وك التجارية ،حيث

أما على مستوى الشركات ،فقد جاء البنك

بلغ���ت قيم���ة أس���همه الـمتداول���ة مليوني���ن
وً 964
ألفا و 72دينارًا أو ما نس���بته 80.29

األهلي المتحد في الـمركز األول من حيث

أس���هم  24ش���ركـة ،ارتفعت أس���عار أسهم 6

بأسعار أقفالها السابق.

 %م���ن القيم���ة اإلجـمالية ل�ل�أوراق الـمالية
الـمتداول���ة في البورصة وبكمية قدرها 13
مليو ًن���ا وً 971
ألفا و 74س���همً ا ،تـم تنفيذها
من خالل  267صفقة.
وجاء قطاع الخدمات في الـمرتبة الثانية،

القيم���ة ،إذ بلغ���ت قيم���ة أس���هـمــه مليونين
وً 535
ألف���ا و 314دين���ارًا وبنس���بة 68.67
 %م���ن القيم���ة اإلجـمالية ل�ل�أوراق الـمالية

وجاءت في الـمركز الثاني ش���ركة البحرين
لالتص���االت (بتلكو) بقيم���ة قدرها ً 298
ألفا
و 951دين���ارًا وبنس���بة  % 8.10من القيمة
اإلجمالي���ة ل�ل�أوراق الـمالي���ة الـمتداول���ة
وبكمي���ة قدره���ا ملي���ون وً 197
ألف���ا و759
سهمً ا ،تم تنفيذها من خالل  23صفقة.
وتداول الـمس���تثمرون خالل هذا األسبوع
عل���ى الس���ندات الـمدرج���ة ف���ي بورص���ة
البحري���ن بقيمة قدره���ا أل���ف و 650دينارًا
أي ما نسبته  % 0.04من القيمة اإلجـمالية
ل�ل�أوراق الـمالي���ة الـمتداول���ة خـ�ل�ال ه���ذا
األسبوع ،في حين بلغت الكمية ألف و500
سند ،تـم تنفيذها من خالل صفقة واحدة.
علما بأن الـمتوسط اليومي لقيمة
» » ً
األسهم والسندات الـمتداولـة بلغ

 738ألفً ا و 368دينارًا فـي حيـن كــان

الـمتداولة وبكـمية قــدرها  10ماليين و52
ً
ألف���ا و 301س���هم ،تـ���م تنفيذه���ا م���ن خالل

الـمتوسـط الـيـومـي لـكميـة األسهم

 168صفقة.

سهما وسندً ا.
ً
ألفً ا و474

والسندات الـمتداولـة  3ماليين و388

السعودية تطمح الستثمارات بـ  427مليار دوالر
دبي  -رويترز

نقل تلفزيون اإلخبارية الحكومي الس���عودي عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله أمس الخميس إن المملكة العربية الس���عودية
تتوقع جذب استثمارات بأكثر من  1.6تريليون ريال ( 427مليار دوالر) بحلول  2030في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة.
وق���ال الفال���ح ”برنامج تطوي���ر الصناعة

لش���ركة نوفات���ك الروس���ية ف���ي القط���ب

يمض���ي عل���ى ق���دم وس���اق مع الش���ركاء

اللوجس���تية

الشمالي .ووصف المشروع بأنه ”طموح

المحتملين.

البرنام���ج األكبر واألهم ول���ه األثر الفائق

ج���دا“ وأكبر مث���ال للتعاون بي���ن القطاع

الوطني���ة

والخدم���ات

على االقتصاد السعودي”.
وق���در الوزي���ر حج���م الث���روة المعدني���ة
للمملكة بما يتجاوز  1.3تريليون ريال.

الخاص السعودي والشركات الروسية.

تنفيذ  3مشروعات تنمية كبرى
عل���ى صعي���د متص���ل ،تواص���ل المملك���ة

االستحواذ على % 30

العربي���ة الس���عودية المض���ي قدم���ا ف���ي

وأض���اف الناص���ر أن���ه أج���رى عش���رات
االجتماعات ف���ي اليومين الماضيين مع
جمي���ع الش���ركاء الذي���ن تحدث���ت معه���م
الس���عودية في األعوام القليلة الماضية.
وقال إن مشروع نيوم الصناعي سيضم
 16قطاع���ا تس���عى لمنافس���ة مؤسس���ات

حدائق ماله ستمضي في خططها للعمل

من جهته ،قال الرئيس التنفيذي لشركة

البح���ر األحم���ر بدع���م م���ن صن���دوق

في المملكة.

البح���ر األحمر للتطوير ج���ون باجانو ،إن

الث���روة الس���يادي الس���عودي صن���دوق

ويج���ري تش���ييد مش���روع القدي���ة ،الذي

م���ن المق���رر ب���دء تنفي���ذ مش���روع البحر

االس���تثمارات

وس���يتضمن

ويعقب ذلك التشييد والتنفيذ.

يبعد نحو س���اعة بالس���يارة عن الرياض،

األحمر الس���ياحي الس���عودي ف���ي 2019

مش���روع البح���ر األحم���ر ،الذي يق���ام بين

السعودية ”تطمح“ لالس���تحواذ على 30

وقال الرئي���س التنفيذي لمش���روع نيوم

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لمدينة

عل���ى مس���احة  334كيلومت���را مربعا مما

وافتتاح المرحلة األولى في .2022

مدينتي أمالج والجوة ،محمية طبيعية

القدي���ة الترفيهي���ة ماي���كل رينينج���ر ،إن

يعني أن مساحتها تعادل مرتين ونصف

وتعت���زم الس���عودية إقام���ة منتجع���ات

ومرافق للغطس عند الشعاب المرجانية

 %م���ن مش���روع الغاز الطبيعي المس���ال

العم�ل�اق ندي���م الناص���ر ،إن المش���روع

شركة سيكس فالجز العاملة في تشغيل

مساحة ديزني وورلد.

عل���ى  50جزي���رة قبال���ة س���احلها عل���ى

ومواقع تراثية.

من “غاز نوفاتك”

تنفي���ذ  3مش���روعات كبي���رة للتنمية ،هي

م���ن جه���ة أخ���رى أبل���غ وزي���ر الطاق���ة

ني���وم ومش���روع البحر األحمر الس���ياحي

الس���عودي
“اإلخباري���ة”

خال���د

الفال���ح

تلفزي���ون

أن

المملك���ة

العربي���ة

ومشروع مدينة ترفيهية سيشمل حديقة
ماله تشيدها شركة سيكس فالجز.

متعددة الجنسيات.
وأض���اف أن التخطي���ط للقطاع���ات
سيس���تمر حت���ى ماي���و أو يوني���و 2019

العام���ة.

أمريكان إكسبريس تطلق ACCELERATE ME

البحرين تشارك في “ترويج التجارة”

المنامة  -أمريكان إكسبريس

المنامة  -الصناعة والتجارة

أطلقت ش���ركة أمريكان إكس���بريس الش���رق األوس���ط برنامجه���ا األول لدعم

الرقمي���ة واختباره���ا ليقدم���وا حل���وال

حض���رت مدير إدارة تنمية المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة ب���وزارة الصناعة

الشركات الناشئة تحت اسم “ ”ACCELERATE MEوذلك بالتعاون مع شركة

مبتك���رة ف���ي مج���ال التفاع���ل م���ع

والتجارة والسياحة شيخة الفاضل أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر لمنظمات

“نست” المتخصصة في االبتكار في مجال حاضنات األعمال ودعم المشاريع

العم�ل�اء ،ومجال المدفوع���ات اآللية،

تروي���ج التج���ارة ،والذي عقد في مركز بيير ميندي���ز للمؤتمرات في باريس ،حيث

الصغي���رة .ويه���دف برنام���ج “ ”ACCELERATE MEإلى خل���ق منصة تواصل

والمنصات الفعلية والرقمية البديلة.

تستضيف  Business Franceهذا الحدث بالشراكة مع مركز التجارة العالمي.

بين الجيل الجديد من الش���ركات الناش���ئة والمش���اريع الصغيرة والمتوسطة

وقال الرئيس التنفيذي للش���ركة مازن

الحج���م م���ن جميع أنحاء العال���م ،بالتركيز عل���ى تقديم حل���ول رقمية مبتكرة

خوري “نحن س���عداء بإطالق مسرعة

للعمالء والمؤسسات التجارية في المنطقة.

األعم���ال “ ،”ACCELERATE MEوأن

وحرصت الشركة على توفير مساحة

مختب���را لالبت���كار خصيص���ا له���م ف���ي

متمي���زة لس���بع ش���ركات ت���م اختيارها

مق���ر الش���ركة اإلقليمي ف���ي البحرين،

للمش���اركة في البرنامج” ،حيث أعدت

يمكنه���م م���ن العم���ل عل���ى منتجاته���م

وتأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة تلقتها

ويع���د المؤتم���ر ح���دث عالم���ي يعقد كل

الوزارة من مركز التجارة الدولية ،حيث

س���نتين لمنظم���ات تروي���ج التج���ارة ،إذ

نك���ون قادري���ن عل���ى تقدي���م الدع���م

تعد مناس���بة مواتية الكتساب الخبرات

يوفر منصة فري���دة من نوعها للتواصل

ألفضل الممارسات الدولية ،حيث تقوم

م���ع ممثلين رفيعي المس���توى لمنظمات

القوي من أمريكان إكس���بريس الشرق

ال���وزارة حاليا بالتحضي���ر إلطالق مركز

تروي���ج التج���ارة ،وصانعي السياس���ات

وتبادل الحلول المبتكرة وتبادل أفضل

األوسط لعدد من األفكار المبتكرة”.

البحرين للصادرات “صادرات البحرين”.

ومجتم���ع األعم���ال؛ لتعزي���ز الش���راكات،

الممارسات.
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“ليواس  ”2018يستهدف تمكين المرأة بـ“النفط”
م��ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة :ال���ن���ج���اح ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال����ك����وادر ال��ب��ش��ري��ة
المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

افتت���ح وزي���ر النفط الش���يخ محمد بن خليفة آل خليفة ملتق���ى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناع���ة النفط والغاز “ليواس
 ”2018صب���اح أم���س الخميس ال���ذي أقيم على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض ،وذلك ضمن مبادرات النس���خة األولى من
مؤتمر ومعرض االتحاد الخليجي العالمي للتكرير.
وش���ارك ف���ي الملتق���ى ع���دد كبي���ر م���ن

اإلنج���از والمش���اركة الفاعلة في مجاالت

المتحدثات من الشركات النفطية والصناعية

المهندس���ات القيادي���ات ف���ي المؤسس���ات

قطاع النفط والغاز كافة.

الخليجي���ة والعالمي���ة ،منه���م فاطمة ش���ريف

والهيئ���ات الحكومي���ة والش���ركات النفطي���ة

وأض���اف أن تحقي���ق النجاح واالس���تدامة

موس���ى م���ن ش���ركة الخلي���ج للصناع���ات

والصناعية والجهات الرسمية واألهلية ذات

على األمد البعيد في قطاع صناعة النفط

البتروكيماوي���ة (جيب���ك) وعبي���ر العلي���ان من

العالقة في دول مجلس التعاون الخليجي؛

والغ���از يعتم���د اعتمادا كبي���را على تطوير

شركة أرامكو السعودية وريم األنباري ومنى

به���دف تعزيز التواص���ل وتحس���ين المعرفة

قدرات كوادرها البش���رية ،بما فيها المرأة،

وتعل���م أفض���ل الممارس���ات المس���تخدمة

وذلك من خ�ل�ال توفير التعليم والتدريب

الس���ويدي م���ن ش���ركة أدنوك ،وني�ل�ا باقر من

ف���ي صناع���ة النفط والغاز ف���ي دول مجلس

المناس���ب ،ودع���م أفض���ل المواه���ب

شركة الكويت الوطنية للبترول.
» »يذكر أن الملتقى يهدف إلى تسليط

والكف���اءات النس���ائية وتحدي���ث وتطوير

وأك���د الوزي���ر أن الهيئ���ة الوطني���ة للنفط

ِّ
المش���جعة على االبت���كار والقيادة
البرامج

الضوء على سبل إشراك وتمكين ورفع

والغاز تولي اهتمام���ا نوعيا ومتميزا في

واإلنج���از في مجال صناع���ة النفط والغاز

عقد ه���ذا النوع م���ن المُ لتقي���ات الداعمة

في دول مجلس التعاون الخليجي.

والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي،

لتمكي���ن الم���رأة البحريني���ة واس���تدامة

وتضمن الملتقى عدد من الجلسات النقاشية

تطوره���ا المهن���ي ،وتعزي���ز قدرته���ا عل���ى

والحواري���ة ش���اركت فيها نخب���ة متميزة من

تشهدها المرأة الخليجية القيادية

التعاون الخليجي.

مستوى المرأة في صناعة النفط

واالحتفال بالمسيرة التنموية التي
المتميزة من تطور ونماء وازدهار.

وزير النفط لدى افتتاحه الملتقى

 1.1مليون دينار لتصميم قرية الشحن بالمطار

“ال����م����ن����اق����ص����ات” ي���ن���ظ���ر ف�����ي  14م���ن���اق���ص���ة ب����إج����م����ال����ي  75ع���ط���اء
أمل الحامد

طرحت شركة مطار البحرين في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات ،أمس ،مناقصة
تصمي���م قرية الش���حن في مطار البحرين الدولي واإلش���راف على تطويره���ا ،تقدم إليها
 6عطاءات ،أقلها بنحو  1.11مليون دينار ،فيما كان أكبرها بقرابة  4.19مليون دينار.
وتس���عى الش���ركة إلى تعيي���ن جهة استش���ارية

مجم���وع العطاءات المتقدمة نحو  5.82مليون

مصنف���ة من الدرجة “أ” بحس���ب مجلس تنظيم

دين���ار ،في حين ت���م تعليق  14عط���اء تابعة لـ6

مزاول���ة المه���ن الهندس���ية؛ لتصمي���م القري���ة

جه���ات .وفت���ح المجل���س  3مناقص���ات لهيئ���ة

واإلش���راف على تطويرها ،وه���ذه القرية تتألف

الكهرب���اء والم���اء ،أبرزه���ا ألعمال إنش���اء مبنى

من مس���تودعات وموقف للطائرات إضافة إلى

مخ���ازن مواد تاب���ع إلدارة الترش���يد بالهيئة في

البن���ى التحتي���ة ذات الصل���ة .ويتضم���ن نط���اق

الجفي���ر تقدم إليه���ا  3عطاءات أقله���ا بنحو 47

العم���ل خطة التطوي���ر ،وإدارة عملية التصميم،

أل���ف دينار .كما فتح المجلس مناقصتين لحلبة

وتطوير التصميم ،وتنس���يق المشروع ،والدعم

البحرين الدولية ،أولهما لتطوير إضاءة مضمار

الفن���ي أثن���اء عملي���ة المناقص���ة ،إضاف���ة إل���ى

الس���باق بالحلبة تقدم إليه���ا عطاء وحيد بـ453

اإلشراف على المشروع أثناء تنفيذه.

ألف دينار ،والثانية لمشروع إضاءة برج الحلبة

وأظه���رت أح���دث بيان���ات نش���رت عل���ى موق���ع

تق���دم إليها عطاءان علق أحدهم���ا وأقل عطاء

المجل���س ،فتح  14مناقصة ،أم���س ،تابعة لـ 10

بنحو  650.4ألف دينار.

جه���ات حكومي���ة ،بإجمال���ي  75عط���اء ،إذ بل���غ

وكذلك فتح المجلس مناقصتين لشركة تطوير

الجهة

وصف المناقصة

العدد

الشركة

أقل عطاء بالدينار

شركة المطار

تصميم قرية الشحن في مطار البحرين الدولي واإلشراف على تطويرها -
استشاريون درجة “أ” بحسب مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

6

Egis International

1,106,775

وزارة الشباب والرياضة

إنشاء ملعبين كرة قدم من النجيل الصناعي مع مبنى خدمات لمركز حورة الشبابي

8

Fast and Safe Maintenance Services

195,636.38

وزارة الصحة

توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد ( 15موقع صحي) من المواقع الصحية

9

ASB SECURITY SOLUTIONS S.P.C

2,269,800.00

الكهرباء والماء

أعمال إنشاء مبنى مخازن للمواد تابع إلدارة الترشيد بالهيئة في الجفير

7

Sarab Contracting est

46,955.48

أبرز العطاءات المطروحة

للبت���رول ،أولهم���ا لتوفي���ر خدم���ات استش���ارية

إلنش���اء ملعبين كرة قدم م���ن النجيل الصناعي

عالية الجه���د تقدم إليها  7عطاءات أقلها بنحو

م���ع مبنى خدم���ات لمركز حورة الش���بابي تقدم

 66.2أل���ف دين���ار ،والثاني���ة لتوري���د صمام���ات

إليه���ا  8عطاءات علق أحدها وأقل عطاء بنحو

ف���ي مناقصة ل���وزارة الصح���ة لتوفي���ر خدمات

الستخدامها في برنامج تطوير آبار النفط تقدم

 195.6أل���ف دين���ار ،ومناقص���ة لوزارة األش���غال

إليها  10عطاءات علق  3منها وأقل عطاء بنحو

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتقديم

صحيا تقدم
الحراس���ة األمني���ة ف���ي  15موقعً ���ا
ً
إليه���ا  9عطاءات أقلها بنح���و  2.3مليون دينار،

 87.4ألف دينار .إضافة إلى ذلك ،فتح المجلس

خدم���ات الصيان���ة الوقائي���ة لوح���دة المعالج���ة

ومناقصة لش���ركة نفط البحرين “بابكو” لتوقيع

طابعة تقدم إليها  7عطاءات علق  5منها وأقل

مناقص���ة ل���وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة

الثالثي���ة للعامي���ن ( )2019 - 2018تقدم إليها 7

عق���د لمدة س���نة لتوفير وح���دات تبري���د المياه

عطاء بـ 64.8ألف دينار.

“العقارية” تنتخب مجلسا جديدا
المنامة  -البحرين العقارية

عقدت جمعية البحرين العقارية اجتماعها االعتيادي للجمعية العمومية .وناقشت

تنويه

االستحواذ على
“ميناتيلكوم”
وليس “اتصالكوم”
ورد عن طريق الخطأ في عدد “البالد”
رق���م  ،3660ف���ي الخلفي���ة التاريخية
لخبر بعنوان “تش���ريع جديد لالندماج
بي���ن ش���ركات االتص���االت” أن ش���ركة
“فيفا” اس���تحوذت عل���ى “اتصالكوم”،
والصحي���ح أن االس���تحواذ ت���م عل���ى
شركة “ميناتيلكوم” ،لذا لزم التنويه.

التقري���ر األدب���ي والمال���ي للجمعي���ة وذل���ك بتاري���خ  10أكتوب���ر  2018بمق���ر جمعية
المهندسين البحرينية وبحضور األعضاء المسددين اشتراكهم.
وت���م خ�ل�ال االجتم���اع انتخ���اب أعضاء

عط���اءات ،ل���م يتم اإلفصاح عن قيم���ة أي منها،

المتنقل���ة تقدم إليها عطاء وحي���د بنحو 125.7

وعُ ل���ق عطاءان .عالوة على ذلك ،نظر المجلس

أل���ف دينار ،ومناقصة لبلدية المنطقة الش���مالية
لنق���ل المواد والمع���دات واألدوات للبلدية تقدم
إليه���ا  3عطاءات أقله���ا بنحو  244.9ألف دينار،
ومناقص���ة لجامع���ة البحري���ن الس���تئجار آالت

“سناد”
إنجاز البنية األساسية لـ ِ
المشروع يوفر الجيل المقبل من الحلول والبرمجيات
المنامة  -الخليج للحاسبات اآللية

أعلنت شركة الخليج للحاسبات اآللية عن االستكمال الناجح وغير المسبوق لمشروع البنية األساسية للشبكات في شركة

مجلس اإلدارة الجديد للدورة السادسة

ِ
سناد ،المزود الرائد في مجال خدمات الدفع والبطاقات في المنطقة.

حيث فاز المترش���حون السبعة بالتزكية

ويعتب���ر مش���روع البني���ة األساس���ية

المالية.

للحاس���بات اآللية ف���ي البحرين عبدهللا

للش���بكة أول عملي���ة نش���ر لحل���ول

وقال���ت المدي���ر العام لش���ركة ِس���ناد رنا

إسحاق “نحن سعداء بفرصة العمل مع

الش���بكات المعرف���ة بالبرمجي���ات ()ACI

المعيل���ي “نح���ن س���عداء بالتع���اون م���ع

ش���ركة ِس���ناد إلحياء هذا المشروع غير

من “سيسكو” يتم تنفيذه لشركة خاصة

ش���ركة الخلي���ج للحاس���بات اآللي���ة في

تعمل في المجال المالي في البحرين.

مش���روع كلن���ا يقي���ن بأنه س���يوفر قيمة

المس���بوق للش���ركة ولقط���اع الخدم���ات

وس���توفر إع���دادات الش���بكة الجدي���دة

وق���دم الرئي���س الس���ابق للجمعي���ة ناصر

لشركة ِس���ناد الجيل المقبل من الحلول

وعملياتن���ا .تحالفن���ا م���ع
أكب���ر لعمالئن���ا
ّ
الخلي���ج للحاس���بات اآللي���ة كان أح���د

األهلي ،ش���رحا عن آلية انتخاب الرئيس

وستس���مح لها بإدارة منصات ش���بكاتها

أه���م إنجازاتن���ا لع���ام  .2018نجاح هذا

بشكل أكثر كفاءة .كما سيساعد تركيب

المشروع هو بمثابة انتصار هام لشركة

البني���ة األساس���ية ف���ي تس���ريع تطبي���ق

ِس���ناد وانع���كاس واضح لبيئ���ة األعمال

مجلس التعاون الخليجي  -السيما

وتقديم الخدمات للعمالء بش���كل كبير،

وتكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتص���االت

في مجاالت الخدمات المالية،

مع توفير أس���اس للشركة لتنفيذ حلول

التقدمية والحيوية في المملكة”.

وخير شاهد على ذلك هو افتتاح

الدفع وغيره���ا من حل���ول التكنولوجيا

وق���ال المدي���ر الع���ام لش���ركة الخلي���ج

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

وه���م أحمد حيدر دش���تي ،إيهاب محمد
سعيد الموسوي ،صالح يوسف إبراهيم
العوض���ي ،عبدالعزي���ز أحم���د العال���ي،
عبدالكري���م عبدالرحم���ن الس���ادة ،مجيد
يوسف الشيخ محمد آل مبارك ،ومحمد
جعفر عبدهللا عبدالرحيم.

ونائ���ب الرئي���س واألمين المال���ي وأمين
الس���ر حس���ب النظ���ام األساس���ي وم���ن

ناصر األهلي

ث���م آلي���ة نق���ل المس���ؤوليات والملف���ات
والمس���تندات الخاص���ة بالجمعي���ة م���ن

الجدي���د وكذل���ك التواص���ل م���ع وزارة

المجل���س المنتهية واليت���ه إلى المجلس

العمل والتنمية االجتماعية.

المالية في البحرين عمومً ا.
» »تتحول البحرين سريعً ا إلى سوق
نمو لخدمات وحلول تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت في منطقة

العام الماضي.

رئيس “التنظيم العقاري” :تعزيز االستثمارات البينية

رئيس “الغرفة” :آفاق جديدة للعالقات التجارية

الرياض  -بنا

الرياض  -بنا

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ،أهمية مشاركة البحرين بوفد كبير

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس األهمية البالغة لمؤتمر “مبادرة مستقبل االستثمار” في الرياض،

برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

سواء من حيث التوقيت أو البنود المدرجة في جدول أعماله.

آل خليفة ،في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار  2018بالرياض.

وأض���اف :م���ن ناحي���ة التوقي���ت فإنه

الملموسة التي نشهدها من لدن عاهل

االقتصادي المشترك.

وق���ال إن األهمية تأتي لما يمثله المنتدى

اإلقليمي والدولي.

الس���عودية ،خصوص���ا أن الري���اض تعتب���ر

يأتي في وقت نحتاج فيه إلى تسريع

الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د

وق���ال رئيس غرف���ة تج���ارة وصناعة

م���ن ف���رص اس���تثمارية واقتصادي���ة،

وأوضح أن المش���اركة ف���ي المنتدى تأتي

الداع���م األكب���ر للبحري���ن .وأض���اف أن

خط���وات توس���يع التع���اون التج���اري

ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ،وأخي���ه خادم

البحري���ن :علين���ا رج���ال األعم���ال أن

وفعالي���ة عالمي���ة تس���تقطب العدي���د م���ن

ف���ي ظل تحقيق البحري���ن نموا اقتصاديا

المش���اركة تش���كل فرصة مواتية في ظل

واالقتص���ادي بي���ن قطاع���ات األعمال

الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان

نس���تفيد وأن نس���تثمر المعطي���ات

الش���ركات الكبي���رة ،وال ش���ك أن انعق���اده

إيجابي���ا ،خصوص���ا ف���ي القطاع���ات غي���ر

وج���ود رؤية البحري���ن االقتصادية 2030

والتج���ارة واالس���تثمار البحريني���ة

ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود ،أعط���ت

اإليجابية من خالل فتح آفاق جديدة

ف���ي الس���عودية الش���قيقة ،يش���كل فرصة

النفطي���ة الت���ي وصل���ت إل���ى ما نس���بته 5

وم���ا تتضمنه من مرتك���زات تعزز من دور

الس���يما أن خصوصي���ة
والس���عودية،
ّ

دفع���ة قوية وحققت نقل���ة نوعية في

ف���ي عالقاتنا التجاري���ة واالقتصادية

كبيرة للبحري���ن ودول المنطقة ،لما تمثله

 ،%مضيف���ا أن المنت���دى فرص���ة مهم���ة

القط���اع الخ���اص كمح���رك رئي���س للنم���و،

ومتان���ة العالق���ة بي���ن المملكتي���ن

مس���ار العم���ل والتع���اون بي���ن البلدين

وبن���اء ش���راكات س���عودية بحريني���ة

الس���عودية م���ن ثق���ل عل���ى الصعيدي���ن

لتعزي���ز حج���م االس���تثمارات البيني���ة م���ع

ودعم االبتكار والتنافسية.

الش���قيقتين والمب���ادرات اإليجابي���ة

في المج���االت كاف���ة ،خصوصا العمل

واعدة.
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الجمعة

توجيه اإلنفاق الحكومي وليس تحجيمه
وزي�������ر ال���م���ال���ي���ة :ب���رن���ام���ج ال������ت������وازن دع����ام����ة ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي
رأس المال البشري

المنامة  -وزارة المالية

أك���د وزير المالية الش���يخ أحمد ب���ن محمد آل خليفة أهمية مفه���وم التوازن المالي

» »نوه وزير المالية بمؤشر رأس
المال البشري الذي صدر عن
البنك الدولي مؤخرا.

كركيزة ودعامة أساسية للعمل التنموي.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال مش���اركته في جلس���ة

بمثاب���ة رس���الة إيجابي���ة لقط���اع األعمال

ع���ن الموض���وع م���ع وزي���ر المالي���ة ف���ي

مفادها توافر البنية المالية واالقتصادية

المملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة
محم���د الجدعان في إطار منتدى مبادرة
مستقبل االستثمار  2018بالرياض.
وأوض���ح الوزير أن الوصول إلى التوازن
المال���ي ل���ه انعكاس���ات إيجابي���ة عل���ى
العم���ل الحكومي ف���ي مجمل���ه ،والقطاع
الخ���اص ،والمجتمع عموما ،كم���ا أنه يعد

» »وأشار إلى أنه يجسد
الدور الحيوي لالستثمار
في العنصر البشري في
تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،خصوصا
فيما يتعلق بتوفير خدمات
التعليم والرعاية الصحية
عالية الجودة.

المواتية لالستثمار.
وأشار إلى أن المقصود هنا ليس تحجيم
أو تقلي���ص اإلنف���اق الحكوم���ي ،ولك���ن
توجيه���ه ف���ي المس���ارات الس���ليمة عل���ى
النح���و الذي يكف���ل تحقي���ق أقصى عائد
ممكن للموارد المالية المتاحة.

وزير المالية يشارك في إحدى الجلسات

جسر الملك حمد يقوي التعاون التجاري واللوجستي

رئيس الجمارك :منتدى “مبادرة مستقبل االستثمار” منصة الكتشاف الفرص

رئيس “أصول” :المنتدى منصة حيوية
الرياض  -بنا

قال الرئيس التنفيذي لش���ركة “أصول” الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة
إن المش���اركة ف���ي منتدى “مبادرة مس���تقبل االس���تثمار” بالري���اض تمثل لنا
فرص���ة س���انحة؛ للتعرف على كل ما هو جدي���د ومتابعة كل المتغيرات في
أس���واق الم���ال واألعم���ال؛ ك���ون المنت���دى منص���ة حيوية فيم���ا يطرحه من

المنامة  -بنا

محاور وجلسات نقاشية غاية في األهمية.

أكد رئيس الجمارك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسس���ة العامة لجس���ر الملك فهد ،الشيخ

وأشار في تصريح بمناسبة المشاركة في المنتدى إلى أن مملكة البحرين والشقيقة

أحم���د ب���ن حمد آل خليفه على م���ا يربط مملكة البحري���ن والمملكة العربية الس���عودية من

الكب���رى المملكة العربية الس���عودية اس���تطاعتا تقدي���م نموذجا تكاملي���ا ينطلق من

عالقات تعاون مشترك على األصعدة كافة ،والتي ترتكز على أسس صلبة ترفدها روابط

عم���ق الترابط األخوي وهو م���ا ينعكس واضحا على حجم االس���تثمارات المملوكة

أخوي���ة متينة وعالق���ات تاريخية واجتماعي���ة وثقافية ،منوها بالتع���اون الجمركي القائم

والمش���تركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة في ظل ما

بين البلدين الشقيقين.

توفر لها من مقومات وتسهيالت.

ولف���ت إل���ى أن التع���اون القائ���م بي���ن مملكة

س���يكون نقل���ة نوعي���ة جدي���دة ف���ي التعاون

البحري���ن والمملك���ة العربي���ة الس���عودية في

التجاري واللوجس���تي؛ كونه أحد المش���اريع

القطاع���ات اللوجس���تية ق���د أك���د م���ا يمتلكه

اإلس���تراتيجية المهم���ة ،والت���ي تعم���ل عل���ى

البل���دان م���ن إمكان���ات كبي���رة تع���زز ه���ذه

ترابط األس���واق فيم���ا بينها وتطوير ش���بكة

الصناع���ة وتطلعاتهم���ا إل���ى تنام���ي ه���ذه

النقل والسفر بينها.

القطاع���ات؛ ك���ون ذات أولوي���ة ف���ي خط���ط

وأش���ار إلى أن شؤون الجمارك تشارك ضمن

التطوير التنموي.

الوف���د رفي���ع المس���توى برئاس���ة ول���ي العهد

وقال إن جس���ر المل���ك فهد ال���ذي يربط بين

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

البلدين الشقيقين استطاع أن يسهم في مد

مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي

جس���ور التواص���ل االجتماع���ي واالقتصادي

األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في منتدى

والتجاري ،إلى جانب جسر الملك حمد الذي

“مب���ادرة مس���تقبل االس���تثمار  ”2018ال���ذي

رئيس “ممتلكات” :رسم مالمح االستثمار
رسم تخيلي جسر الملك حمد

يعقد بالرياض في المملكة العربية السعودية

مملك���ة البحرين في القطاع اللوجس���تي وما

ف���ي الفترة من  23-25أكتوبر الجاري ،يعتبر

يتميز به من مقومات وفرص واعدة ،مؤكدا

فرصة مهمة الستعراض إمكاناتنا في مجال

دور المنتدى كمنصة مهمة الكتش���اف المزيد

التس���هيالت الجمركي���ة المحف���زة للحرك���ة

من الفرص االستثمارية التي تسهم في رفد

التجاري���ة واالقتصادي���ة ،إل���ى جان���ب تطور

االقتصاد وتنمية موارده واستدامتها.

الرياض  -بنا

ش���ارك الرئي���س التنفيذي لش���ركة ممتل���كات البحرين القابض���ة (ممتلكات)،
صن���دوق الثروة الس���يادي لمملك���ة البحرين محمود الكوهج���ي في منتدى
مبادرة مستقبل االستثمار للعام .2018
وق���ال الكوهج���ي “بعد النجاح الذي حققته مبادرة االس���تثمار ف���ي عامها األول في

الع���ام الماض���ي تبرز أهمية مش���اركتنا مجد ًدا هذا العام ،إننا ف���ي (ممتلكات) نواصل
س���عينا لالس���تثمار من أج���ل البحرين بصفتن���ا الذراع االس���تثماري للمملك���ة ،بحيث
توفر المبادرة فرصة فريدة لالطالع على المشاريع والفرص االستثمارية المختلفة

زيارة سمو ولي العهد للرياض مثمرة

سفير البحرين بالرياض :مداخلة سموه عكست قدرة اقتصادنا على النمو

المنامة  -وزارة الخارجية

ومناقش���ة أفق التعاون المشترك ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية
ف���ي المج���االت االس���تثمارية” .وتاب���ع قائلاً “إن مش���اركتنا ف���ي هذا المنت���دى فرصة
لاللتقاء بالمش���اركين من حول العالم لمناقش���ة االتجاهات االقتصادية المس���تقبلية
الت���ي سترس���م مالم���ح القطاع���ات االس���تثمارية الجديدة ومس���اهمتها ف���ي تحقيق
التنمية والتطور على المستوى العالمي”.

بن دينة :استثمارات صديقة للبيئة
الرياض  -بنا

أش���اد س���فير مملكة البحرين لدى المملكة العربية الس���عودية الش���يخ حمود بن عبدهللا آل خليفة بنتائج زيارة ولي العهد نائب

أك���د الرئي���س التنفي���ذي للمجل���س األعل���ى للبيئ���ة محمد مب���ارك ب���ن دينه دور

القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليف���ة رئيس مجلس

المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة على المس���تويين اإلقليمي والدولي في

التنمي���ة االقتصادي���ة إلى الرياض ومباحثاته مع خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود ومع صاحب

تعزي���ز وتأطير مختلف الجهود التي تصب في دعم التعاون والتنس���يق تجاه

الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مجلس الش���ؤون

مختل���ف الموضوع���ات الملحة خصوصا م���ا تتصل منها بتأكيد س���بل التنمية؛

االقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

بوصفها محورا أساسا في تحقيق دعائم االستقرار والسالم.

وأك���د الس���فير أن زي���ارة س���موه كان���ت

وأش���ار الش���يخ حم���ود ب���ن عب���دهللا آل

مش���رقا م���ع اس���تمرار المملك���ة العربي���ة

ناجحة ومثمرة لما يخدم مصالح البلدين

خليف���ة إل���ى أن مداخلة س���مو ولي العهد

الس���عودية الش���قيقة ودول المنطق���ة

الشقيقين.

ترك���ت أث���را عميقا وأص���داء إيجابية في

باإلصالح والتنمية والتطوير.

الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في مبادرة مس���تقبل االس���تثمار

وأوضح السفير الشيخ حمود بن عبدهللا

نف���وس المش���اركين والمتلقين والحضور

وقال الس���فير الشيخ حمود آل خليفة أن

 2018الذي يقام يوم  23من الشهر الجاري في الرياض ،وإننا في المجلس األعلى

أن حض���ور صاحب الس���مو الملكي األمير

وعكس���ت ص���ورة مش���رقة لالقتص���اد

س���موه تحدث عن برنامج التوازن المالي

س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة لمنت���دى

البحرين���ي وقدرت���ه على التط���ور والنمو

ف���ي البحري���ن ،موضحا أن���ه يأتي إلتاحة

“مب���ادرة مس���تقبل االس���تثمار  ”2018في

المتسارع.

الفرص���ة إلع���ادة هيكل���ة الوض���ع المال���ي،

الرياض بدع���وة كريمة من أخيه صاحب

وأوض���ح الس���فير البحريني ف���ي الرياض

ليكون أكثر جاهزي���ة وأقدر على تحقيق

وقال بمناسبة مشاركة وحضور المجلس األعلى للبيئة ضمن الوفد رفيع المستوى
برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

سفير مملكة البحرين لدى السعودية

وه���ي نس���بة عالي���ة ف���ي ظ���ل التحديات
التي نمر بها في المنطقة.
وم���ن جانب آخ���ر ،أكد الس���فير البحريني

الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د الس���عودي

أن كلم���ة س���مو ولي العه���د أعطت صورة

االستدامة المطلوبة خالل العقد المقبل.

والمش���اركة الفاعل���ة ف���ي أعمال���ه تعكس

متفائل���ة جدا بالمس���تقبل القريب لمملكة

وأض���اف الش���يخ حم���ود أن س���مو ول���ي

طبيع���ة العالق���ات الثنائي���ة المتميزة بين

البحري���ن والمملك���ة العربي���ة الس���عودية

العه���د اعتب���ر أن حف���اظ مملك���ة البحرين

البلدين ،مؤكدا أن مداخلة صاحب السمو

وس���ائر دول المنطقة ،حيث أش���ار سموه

على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات

الملكي ولي العهد خالل الجلسة الرئيسة

إل���ى أن أي نج���اح ف���ي المملك���ة العربي���ة

والمتغي���رات االقتصادي���ة عالمي���ا كان

للمنتدى ،بحضور صاحب الس���مو الملكي

السعودية الشقيقة يعم المنطقة كلها؛ ألن

نتيج���ة لألس���س القوي���ة الت���ي رس���ختها

ول���ي العه���د الس���عودي وع���دد م���ن كب���ار

المملك���ة ه���ي محرك النمو األس���اس لهذه

سياس���اتها وتش���ريعاتها االقتصادي���ة

المس���ؤولين في الدول المشاركة ،جاءت

المنطقة وعمود االستقرار فيها ،ومن هنا

المنطلقة من “رؤية البحرين االقتصادية

مداخلة ش���املة وواضحة واتسمت بدقة

ج���اءت دعوة س���موه إلى االس���تثمار في

 ”2030لدع���م التنوع االقتصادي ،مش���يرا

محمد بن س���لمان وبحضور عدد كبير من

الط���رح وواقعية المعلوم���ة وبلغة رقمية

السعودية؛ ألنه يمثل استثمارًا في مملكة

س���موه إل���ى أن البحري���ن حقق���ت التنوع

ق���ادة ال���دول ورؤس���اء الش���ركات الكبرى

دقيقة.

البحري���ن ،منوه���ا بأن���ه ي���رى المس���تقبل

االقتص���ادي المنش���ود بمع���دل نم���و % 5

وممثلي القطاع الخاص في العالم .

نج���اح المملك���ة العربي���ة الس���عودية ف���ي
تحقي���ق األهداف الكب���رى لمنتدى مبادرة
مستقبل االس���تثمار  2018الذي عقد في
الري���اض تح���ت رعاي���ة كريمة م���ن خادم
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن
عبدالعزي���ز آل س���عود وبرئاس���ة صاح���ب
السمو الملكي ولي العهد السعودي األمير

للبيئ���ة نح���رص على حضور هذا المنتدى العالمي الذي يش���كل فرصة مهمة تلتقي
فيها النخب من صناع القرار وقطاعات األعمال.

المحور البيئي أولوية
» »قال الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة إن المحور البيئي يمثل اليوم
أولوية على األجندة اإلقليمية والدولية ،وهو حاضر أيضا في مبادرة مستقبل
االستثمار  2018التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة
وبرئاسة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
ورئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة بالمملكة الشقيقة.
» »وقال إن هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة لما يتيحه من مجال واسع
لتبادل المعلومات والخبرات والنهوض بالمجال البيئي وبناء استثمارات
مستدامة صديقة للبيئة.

“نية مسبقة” لقتل خاشقجي
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قمة مصرية

سودانية
الخرطوم ـ أ ش أ

التقي الرئيسان المصري عبدالفتاح

النياب��ة الس��عودية تحقق في معلوم��ات وردتها م��ن تركيا

السيسي والسوداني عمر البشير في

الخرطوم ،أمس الخميس ،في إطار

اجتماع اللجنة العليا المشتركة؛ بهدف

الرياض ـ وكاالت

تعزيز التعاون اإلستراتيجي بين البلدين.

أعلن���ت الس���عودية أم���س الخمي���س

ويعد االجتماع هو الثاني في إطار اللجنة

وردتها من تركيا مفادها أن المش���تبه

حيث عقد األول في أكتوبر  2016بقصر

للمرة األولى أنها تحقق في معلومات

العليا المشتركة على المستوى الرئاسي،
االتحادية بالقاهرة.

به���م في قضية قتل الصحافي جمال

ويعكس االجتماع على المستوى الرئاسي

خاش���قجي ف���ي قنصلي���ة ب�ل�اده ف���ي

رغبة الجانبين في الوصول بمستويات

إس���طنبول “أقدموا على فعلتهم بنية

التعاون المشترك إلى اآلفاق التي تتسق

مسبقة”.

مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة

وأعلن���ت النيابة العامة ف���ي بيان أنها
ّ
تلقت “معلوم���ات من الجانب التركي

وكذلك مع اإلمكانات الهائلة؛ لتعميق

الجمعة

الش���قيق م���ن خ�ل�ال فري���ق العم���ل
المش���ترك” تشير إلى أن “المشتبه بهم
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وتعزيز العالقات المصرية السودانية.

ف���ي تل���ك الحادث���ة ق���د أقدم���وا على
فعلتهم بنية مسبقة”.
وأضاف���ت أنها “تواصل تحقيقاتها مع
المتهمي���ن ف���ي ض���وء ما ورده���ا وما

عبدالمهدي يتسلم مهماته الحكومية

أس���فرت عن���ه تحقيقاتها م���ن وصول
إل���ى الحقائ���ق ،واس���تكمال مجريات

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

العدالة”.
وكان���ت المملك���ة أعلن���ت توقي���ف 18

بغداد ـ وكاالت

الس���عودي أتقدم بخال���ص العزاء إلى

للحقيق���ة وتقديم المذنبين للمحاكمة

القانوني���ة للوص���ول إلى نتائ���ج ،وأن

أس���رة المواطن جمال خاشقجي ..ما

لمحاسبتهم”.

يأخذ المجرمون العقاب الرادع.

حدث له آلمنا جميعا”.

يذك���ر أن ولي العهد الس���عودي األمير

وشدد على أن التعاون بين السعودية

وأضاف أن ول���ي العهد “وضع النقاط

محم���د بن س���لمان كان أعلن األربعاء

وتركي���ا عمل ممي���ز ،وأن هناك الكثير

على الحروف في قضية خاش���قجي،

خ�ل�ال جلس���ة ف���ي مؤتم���ر مب���ادرة

يحاول استغالل الظرف.

مؤك���دا أن ه���ذا األم���ر المؤس���ف ال

االس���تثمار أن حادث خاشقجي مؤلم

وأك���د أن���ه ل���ن يح���دث ه���ذا الش���رخ

ينس���جم مع مب���ادئ المملك���ة وقيمها،

لجمي���ع الس���عوديين والعال���م ..ول���كل

بي���ن تركي���ا والس���عودية طالم���ا هناك

وأن المملكة س���تتخذ كل اإلجراءات

إنسان.

الملك س���لمان وول���ي العهد محمد بن

وفي سلس���لة تغريدات على حس���ابه

القانوني���ة ،وستس���تكمل التحقيق���ات

واعتب���ر أنه حادث بش���ع وغي���ر مبرر،

سلمان والرئيس التركي رجب طيب

بتويت���ر أمس الخميس ،قال الس���فير

بالعمل مع الحكومة التركية للوصول

وأن المملك���ة تق���وم ب���كل اإلجراءات

أردوغان.

س���عوديا على ذمة القضية ،وتعه ّدت
ّ
“المقصر كائنا من كان” في
بمحاس���بة
مقتل خاشقجي.
من جانبه ،أكد الس���فير السعودي في
الوالي���ات المتح���دة ،األمي���ر خالد بن
سلمان ،أن ولي العهد األمير محمد بن
س���لمان“ ،وضع النقاط على الحروف”
بشأن قضية مقتل خاشقجي.

ج���رت أم���س الخميس في بغداد مراس���م تس���لم رئي���س ال���وزراء العراقي
الجديد عادل عبدالمهدي مهامه الحكومية بحضور سلفه حيدر العبادي.
وأكد العبادي خالل المراس ��م ،أن الحكومة

عالقات خارجي ��ة جديدة للعراق بعد دحر

الس ��ابقة رس ��مت عالقات خارجية جديدة

اإلره ��اب” ،داعي ��ا الجمي ��ع إل ��ى “التع ��اون

للع ��راق ،معربا ع ��ن دعمه لرئي ��س الوزراء

للحفاظ عل ��ى بلدنا وتضحيات ش ��هدائنا”.

الجدي ��د ع ��ادل عبدالمه ��دي ف ��ي إنج ��از

وأف ��اد المكت ��ب اإلعالمي لرئي ��س الوزراء

مهام ��ه .وق ��ال العب ��ادي خ�ل�ال تس ��ليمه

أن مجلس الوزراء عقد جلسته االعتيادية

مقاليد الس ��لطة التنفيذي ��ة لرئيس الوزراء

األول ��ى برئاس ��ة عبدالمه ��دي ف ��ي مكان ��ه

الجدي ��د“ :الحكوم ��ة الس ��ابقة رس ��مت

الجديد خارج المنطقة الخضراء.

غارات على مواقع لحماس في غزة

أول اجتماع إلعادة هيكلة رئاسة االستخبارات
الرياض ـ واس

» »ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية األمير محمد بن سلمان االجتماع األول للجنة الوزارية المكلفة إعادة هيكلة رئاسة
االستخبارات العامة أمس الخميس.
» »وأضافت وكالة األنباء السعودية أن اللجنة استعرضت “خطة اإلصالح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات،
خصوصا فيما يتعلق بعناصر عدة”.
» »وشملت العناصر الهيكل التنظيمي لرئاسة االستخبارات العامة ،واألطر القانونية واألنظمة المعمول بها ،والسياسات واإلجراءات والحوكمة ،وآليات
االستقطاب والتأهيل.
» »واتخذت اللجنة “التوصيات الالزمة حيال ذلك ،وستواصل اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها” ،حسب ما أضافت وكالة األنباء السعودية.
» »وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر السبت الماضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد؛ إلعادة هيكلة رئاسة االستخبارات العامة
وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صالحياتها بشكل دقيق ،وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

غليان في الشارع اإليراني

تجمع��ات احتجاجي��ة ودع��وات إلس��قاط النظ��ام

غزة ـ رويترز

ش���نت مقات�ل�ات االحتالل اإلس���رائيلي فجر الخميس عدة غ���ارات على قطاع غزة
اس���تهدفت مواقع لحركة حماس ،حيث تم اس���تهداف موقع اللواء شمال القطاع،
وموقع القادسية غرب خان يونس ،وموقع آخر غرب رفح.
جاء ذلك في أعقاب إطالق صاروخ من

اإلس���رائيلي موقع���ا عس���كريا في قطاع

قطاع غزة ،س���قط ف���ي منطقة مفتوحة

غ���زة األربعاء؛ ردا على إط�ل�اق بالونات

ف���ي محيط مس���توطنة إس���رائيلية ،بعد

حارقة في اتجاه األراضي اإلس���رائيلية،

أن أخفقت منظومة القبة الحديدية في

وف���ق م���ا أفاد الجي���ش في بي���ان .وقال

اعتراضه بعد تفعيلها.

الجيش اإلسرائيلي إنه استهدف الموقع

وف���ي وق���ت س���ابق ،اس���تهدف الطيران

الذي أطلقت منه البالونات.

ترامب يهدد بتحريك الجيش

اته��م اإلع�لام بإث��ارة الغضب بعد إرس��ال ط��رود مريبة

عواصم ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

على وقع التدهور االقتصادي وارتفاع معدالت الفقر في إيران ،تصاعدت وتيرة االحتجاجات في البالد ،حيث كشفت تقارير ،أمس الخميس،

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن الواليات المتحدة س���تحرك جيش���ها لحماية حدودها ،في حال واصل المهاجرون من أميركا الوس���طى

عن موجة مظاهرات جديدة ،وإضرابات عمت مختلف المناطق والقطاعات.

تدفقهم إلى الحدود مع المكسيك.

وأف���ادت تقاري���ر لمنظم���ة مجاه���دي خل���ق

وكتب ترامب على حسابه في تويتر“ :سنحرك

االحتجاج���ات

جيش���نا لهذه الحالة الطارئة وس���نوقفهم” ،في

واإلضرابات وس���ط ش���رائح مختلفة ،بدءا من

إش���ارة منه إلى المهاجري���ن .وحذر ترامب من

طالب الم���دارس في األحواز ،وإلى المزارعين

أن أع���دادا كبي���رة م���ن المهاجري���ن ،بم���ن فيهم

والط�ل�اب الجامعيين في أصفهان ،إضافة إلى

“مجرمون” ،يتجهون عبر المكس���يك إلى بالده

تجمع���ات احتجاجي���ة ف���ي العاصم���ة طه���ران

من غواتيماال وهندوراس والسلفادور ،مشددا

المعارض���ة،

باس���تمرار

وغجساران.

على أن “حكوم���ات هذه الدول ال تبذل جهودا

وأحرقت إحدى الح���ركات الثورية في مدخل

كافي���ة لمنع هؤالء من دخول المكس���يك” .إلى

مدين���ة ش���يراز بطه���ران الكب���رى ،الفت���ة كبيرة

ارتفعت معدالت الفقر في إيران

تحم���ل صورا لخميني وخامنئي ،وهم يهتفون
أثن���اء ذلك“ :الم���وت لخامنئي ويحي���ا رجوي”،
وفق ما قال المصدر نفسه.
وفي خضم ذل���ك ،عاد أكثر من  500عامل في
س���د جم ش���ير في غجس���اران؛ لالعت���راض من
جدي���د عل���ى ع���دم تنفي���ذ الوعود ،وع���دم دفع
رواتبهم المتأخرة منذ  10أشهر.

ذلك ،ألقى ترامب أمس الخميس بالالئمة على
وس���ائل اإلع�ل�ام في إث���ارة الغضب وفي نش���ر
خطاب سياسي مشوب بالكراهية ،داعيا إياها

الفقر بات متفشيا
» »تؤكد التقارير الواردة من إيران ،أن الفقر بات متفشيا ،حيث قالت منظمة مجاهدي
خلق المعارضة ،إن “ % 60من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر المطلق” .وأمام
هذه الصورة القاتمة ،تشهد البالد منذ ديسمبر الماضي موجات احتجاجية ،يرد عليها
النظام بحمالت قمع ،أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات.

إلى تطهير نفسها واالنضباط؛ ألن األمر أصبح
بال���غ القب���ح ،في الوقت ال���ذي وردت فيه أنباء
عن رصد طرد مريب آخر في مانهاتن السفلى
يش���به طرودا ملغومة أرس���لت إلى شخصيات
ديمقراطية في وقت سابق هذا األسبوع.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

هجمات مضللة
» »دعا الرئيس األميركي ،األربعاء ،وسائل اإلعالم إلى وقف “عدائيتها المتواصلة”
و”هجماتها المضللة” ،وذلك في تعليق على الطرود البريدية المفخخة التي
تم إرسالها إلى الرئيس السابق باراك أوباما ومسؤولين ديمقراطيين ومقر
شبكة “سي إن إن”.

امرأة رئيسة إلثيوبيا ألول مرة

القضاء يرفض طعن ساركوزي

كوريا الشمالية تحذر واشنطن

اديس ابابا ـ أ ف ب

باريس ـ أ ف ب

بكين ـ أ ف ب

اختار البرلمان اإلثيوبي أم��س الخميس باإلجماع سهلي ورق زودي لرئاسة البالد

أعلن القضاء الفرنسي رفض طعن الرئيس السابق نيكوال ساركوزي على قرار إحالته

طلب م��س��ؤول ك���وري شمالي أم��س الخميس م��ن ال��والي��ات المتحدة أن ت��رف��ع ف��ورا

لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري أساسا بعد استقالة الرئيس موالتو

للمحاكمة على خلفية تهم التمويل غير المشروع لحملته االنتخابية ،وأكد محاميه أنه

تشومي.

سيرفع األمر إلى أعلى محكمة استئناف.

ِّ
“المقوضة للثقة” قد تنسف
العقوبات التي تفرضها على بالده ،محذرا من أن تدابيرها
مباحثات نزع السالح النووي.

والدبلوماسية سهلي ورق هي رابع رئيس

أديس أبابا ودرست في فرنسا .وهي حاليا

وتدور القضية التي يطلق عليها (بجماليون)

في السلطة ،خسر ساركوزي منصبه لصالح

وأص��رت ال��والي��ات المتحدة على إبقاء

ي��ون��غ أون ت��ع��ه��دا غ��ام��ض��ا ب��ش��أن ن��زع

للبالد منذ إقرار دستور  1995الذي ينص

السيدة الوحيدة التي تتولى رئاسة بلد في

ح��ول اتهامات ب��أن ح��زب س��ارك��وزي ،الذي

االشتراكي فرانسوا هوالند في انتخابات

العقوبات الدولية الصارمة على كوريا

على انتخاب الرئيس لواليتين على األكثر

إفريقيا.

كان يعرف حينها بـ”االتحاد من أجل الحركة

 ،2012وي��واج��ه منذ ذل��ك الحين سلسلة

ال��ش��م��ال��ي��ة ح��ت��ى تتخلى ع��ن أسلحتها

األسلحة النووية ،لكن لم يتحقق سوى

كل منها ست سنوات.

وف���ي خ��ط��اب تنصيبها ،رح��ب��ت الرئيسة

الشعبية” ،تواطأ مع شركة عالقات عامة

م���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ب��ت��ه��م ف���س���اد واح��ت��ي��ال

النووية ،حتى في الوقت الذي يتوقع أن

وك��ان��ت س��ه��ل��ي ورق ح��ت��ى اآلن الممثلة

باإلصالحات التي قام بها رئيس ال��وزراء

إلخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية

ومحاباة وانتهاك لقوانين تمويل الحمالت

يعقد فيه زعيما البلدين قمة ثانية قريبا.

ال��خ��اص��ة ل�لأم��ي��ن ال���ع���ام ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة

أبيي أحمد ال��ذي تولى مهامه في إبريل،

في  .2012وفيما يتعلق بحمالت الدعاية

االن��ت��خ��اب��ي��ة .ون��ف��ى س��ارك��وزي ارت��ك��اب أي

وق����ال ن��ائ��ب ال��م��دي��ر ال��ع��ام لمعهد ن��زع

انطونيو غوتيريش في االتحاد األفريقي.

وخصوصا خ��ي��اره تشكيل حكومة نصف

االنتخابية ،فإن فرنسا تفرض حدودا على

م��خ��ال��ف��ات وت��ع��ه��د بالعمل ع��ل��ى رف���ض كل

السالح والسالم التابع لوزارة الخارجية

وق��ب��ل ذل����ك ،ك��ان��ت س��ف��ي��رة الث��ي��وب��ي��ا في

أع��ض��ائ��ه��ا م��ن ال��ن��س��اء .وت��ش��غ��ل س��ي��دت��ان

إنفاق الدعاية .ويقول محققون إن شركة

القضايا المرفوعة عليه .وقال محاميه إنه

الكورية الشمالية خالل منتدى للدفاع

ف��رن��س��ا وج��ي��ب��وت��ي وال��س��ن��غ��ال والممثلة

م��ن��ص��ب��ي وزي�����ري ال���دف���اع وال���س�ل�ام ال��ت��ي

ب���غ���م���ال���ي���ون أص������درت

سيطعن على آخ��ر ق��رار ص��در بحق موكله

في بكين ،سونغ اي��ل هيوك “نعتقد أن

الدائمة إلثيوبيا في األم��م المتحدة لدى

أحدثت مؤخرا .وقالت إن “التغييرات التي

ال����ف����وات����ي����ر ل���ح���زب

أم����ام م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف ال��ع��ل��ي��ا .وك���ان

العقوبات والضغوط تضر أكثر مما تنفع”.

ال��س��ل��ط��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة

أنجزت حاليا في إثيوبيا يقوم بها رجال

س���ارك���وزي ب���دال من

محامي ساركوزي قد تقدم بطلب إلى غرفة

وأض�����اف أن ال��ع��ق��وب��ات “ل��ي��س��ت على

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة (إي���غ���اد)،

ونساء معا واندفاعهم سيؤدي إلى والدة

ال���ح���م���ل���ة ،م����ا س��م��ح

محكمة االستنئاف في باريس إللغاء اإلدانة

اإلطالق” تدابير لبناء الثقة “وإنما تدابير

الكتلة اإلقليمية

إثيوبيا حرة من كل تمييز ديني او اتني او

للحزب بإنفاق مثلي

ال���ص���ادرة ف��ي  21م����ارس بتهمة “ال��ف��س��اد

لتقويض الثقة”.

لشرق إفريقيا.

على أساس الجنس” .كما دعت الحكومة

ال��م��ب��ل��غ ال��م��س��م��وح

وت��م��وي��ل غ��ي��ر ش��رع��ي لحملة ان��ت��خ��اب��ي��ة”،

وخالل أول قمة لهما في سنغافورة في

وس�����ه�����ل�����ي ورق

والمعارضة إلى “التركيز على األمور التي

ب���ه ت��ق��ري��ب��ا .وب��ع��د

و”إخ���ف���اء اخ���ت�ل�اس أم�����وال م���ن ص��ن��ادي��ق

يونيو ،وق��ع الرئيس األم��ي��رك��ي دونالد

تجمعنا” من أجل “بلد وجيل نفخر بهما”.

خ����م����س س����ن����وات

حكومية ليبية”.

ترامب والزعيم ال��ك��وري الشمالي كيم

م���ول���ودة في

ت��ق��دم ض��ئ��ي��ل م��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ي��ن ،حيث
يبحث الجانبان كيفية تفسير النص.
وق���ال س��ون��غ إن ت��رام��ب وك��ي��م “أدرك���ا
أن بناء الثقة المتبادلة يمكن أن يعزز
ن��زع السالح ال��ن��ووي في شبه الجزيرة
ال��ك��وري��ة” خ�لال اجتماعهما
سنغافورة.
ودعا واشنطن
إل�������ى ال���ق���ي���ام
“على الفور برفع
العقوبات ،وهذه
ال���ع���ق���ب���ات” أم����ام
بناء الثقة.

ف������������������ي
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إشادة كبيرة لمدرب

األهلي لكرة اليد زكي عبادة

على المستوى الذي ظهر به أمام

مباراة الدير األخيرة ،واعتماده

Sports

@albiladpress.com

على الوجوه الشابة التي أثبتت

فضية عالمية لباتيروف

الخي��اط يهن��ئ باحت�لال البحري��ن المرك��ز األول عربي��ا

قدراتها وإمكاناتها الفنية وأعطت
ارتياحً ا لمستقبل اللعبة بالقلعة
الصفراء.

اتحاد فنون القتال المختلطة  -المركز اإلعالمي

هن���أ خال���د الخياط رئيس االتح���اد البحريني لفنون القت���ال المختلطة ،BMMAF
القيادة الرش���يدة وممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئيس اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية س���مو

إقامة  4مباريات لمنافسات

الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ،والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب

كأس الملك لكرة القدم في يوم

والرياض���ة الرئي���س الفخ���ري لالتح���اد البحرين���ي لفن���ون القتال المختلطة س���مو

واحد وانطالق المباراة الثانية

الش���يخ خال���د بن حمد آل خليفة؛ بمناس���بة تحقيق مملكة البحري���ن المركز األول

عند الساعة  8مسا ًء تعتبر خطوة

عربيا والـ  15عالميا بفئة المصارعة الحرة ببطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة

غير موفقة بتاتًا ،لما لها من آثار

الهنغارية بودابست ،والتي تستمر منافساتها حتى يوم  28أكتوبر الجاري ،وذلك

سلبية على الحضور الجماهيري
والتغطية اإلعالمية.

الجمعة

 26أكتوبر 2018
 17صفر 1440

بع���د إح���راز مص���ارع المنتخب الوطن���ي آدم باتي���روف المركز الثان���ي والميدالية
الفضية بوزن  70كيلوجراما.
وق���ال الخي���اط“ :أنتهز الفرص���ة ألرفع

مسابقة المصارعة الحرة ،بعد تحقيق

لمقام عاه���ل البالد جالل���ة الملك حمد

مصارع المنتخب آدم باتيروف المركز

بن عيسى آل خليفة ،ولرئيس الوزراء

الثاني في هذه الفئة”.

صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة

وأض���اف أن م���ا تحق���ق يعك���س ب���كل

ب���ن س���لمان آل خليف���ة ،ولول���ي العه���د

تأكيد ح���رص واهتمام ودع���م القيادة

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

الرش���يدة للقط���اع والرياض���ي ،وال���ذي

اتحاد الكرة -اللجنة اإلعالمية

لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب

س���اهم في تحقي���ق تنمية ش���املة في

المصارع آدم باتيروف

الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد

ه���ذا القط���اع الحيوي ،وال���ذي انعكس

تلقى اختصاصي المس���ابقات باالتحاد البحريني لكرة القدم محمد حسين

آل خليف���ة ،ولس���مو الش���يخ ناص���ر بن

عل���ى أداء المنتخب���ات الوطني���ة

حم���د آل خليف���ة وس���مو الش���يخ خالد

الس���يما منتخبات اتح���اد فنون القتال

ب���ن حم���د آل خليف���ة ،أس���مى آي���ات

المختلط���ة بإحرازه���ا العدي���د م���ن

التهان���ي والتبريكات بمناس���بة تحقيق

اإلنج���ازات المش���رفة ،عل���ى مختل���ف

منتخ���ب المصارع���ة البحرينية إنجازا

األصع���دة

القاري���ة

غي���ر مس���بوق ببطول���ة العال���م ،وذل���ك

والدولي���ة ،والت���ي ع���ززت م���ن المكانة

باحتالل���ه المرك���ز األول عربيا والمركز

المرموق���ة للبحري���ن عل���ى خارط���ة

الـ  15عالمي���ا في الترتيب العامل لفئة

الرياضة العالمية.

» »ثمن الخياط حرص واهتمام ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة،
مشيدا بالجهود المتميزة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التي
ساهمت وبشكل واضح في إحراز المنتخبات الوطنية نتائج مشرفة تضاف
للسجل الحافل للرياضة البحرينية ،مؤكدا أن االتحاد سيواصل جهوده
الرامية في سبيل إعداد المنتخبات على الشكل الذي يسهم في ظهورهم
المشرف وتحقيقهم مزيدا من اإلنجازات للبحرين ،مقدرا في الوقت ذاته
الدور الذي تلعبه اللجنة األولمبية البحرينية في دعمها لالتحاد ومتابعتها
المتواصلة لمشاركات المنتخبات في سبيل دفعهم نحو تقديم المستويات
القوية والظهور المميز وإحراز النتائج المشرفة.

ً
منسقا بكأس زايد
حسين
البوري تكليفا من االتحاد العربي لكرة القدم؛ للمش���اركة في إدارة مباراة
فريق���ي األهلي المصري والوصل اإلماراتي ضم���ن ذهاب دور الـ  16لكأس
زايد لألندية األبطال للموسم الرياضي  ،2018-2019وذلك بصفته منسقا
عاما للمباراة.
وس���يكون محمد حسين منسقا
عاما للمباراة التي س���تقام يوم
األح���د المقب���ل المواف���ق 28

والمش���اركات

أكتوب���ر الج���اري ،وس���تقام في
العاصمة المصرية (القاهرة).

عسكر يهنئ بالميدالية العالمية

ويأت���ي التكلي���ف الص���ادر م���ن
االتح���اد العرب���ي لك���رة الق���دم
الختصاصي المسابقات باتحاد
الك���رة محم���د حس���ين الب���وري

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

تأكي���دا عل���ى التواج���د الممي���ز

محمد حسين

للك���وادر البحرينية في مختلف
البط���والت،

وس���بق

لمحم���د

حس���ين أن عم���ل ف���ي مهم���ات

زاي���د لألندية األبطال للموس���م

مماثل���ة عب���ر مهم���ة التنس���يق

الحال���ي عب���ر مب���اراة الرف���اع

المباري���ات

ومولودي���ة الجزائ���ر ،والمحرق

المحلي���ة والدولية التي أقيمت

واألهل���ي الس���عودي ،وكلتاه���ا

ف���ي البحرين ،كما أش���رف على

أقيمت���ا عل���ى اس���تاد البحري���ن

مهمة التنس���يق الع���ام لمباريات

الوطن���ي ف���ي ش���هر أغس���طس

األندي���ة البحريني���ة ف���ي كأس

الماضي.

الع���ام

لمختل���ف

رفع األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة ،األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر أسمى
آي����ات التهان����ي والتبري����كات إلى جاللة الملك وس����مو رئيس الوزراء وس����مو ولي العه����د نائب القائد األعل����ى النائب األول لرئيس
ال����وزراء وإل����ى ممث����ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش����ئون الش����باب رئيس المجلس األعلى للش����باب والرياض����ة رئيس اللجنة
األولمبي����ة البحريني����ة س����مو الش����يخ ناصر بن حمد آل خليف����ة ،والنائب األول لرئي����س المجلس األعلى للش����باب والرياضة رئيس
االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
بمناسبة فوز المصارع آدم باتيروف بالمركز الثاني.
كما هنأ عس����كر رئيس االتح����اد البحريني

ه����ذا اإلنجاز العالمي لم يكن ليتحقق لوال

لفن����ون القت����ال المختلط����ة خال����د الخياط

الدعم والمتابعة التي تحظى بها الرياضة

الرشيدة.

البحريني����ة عام����ة ورياض����ة فن����ون القتال

وقال عسكر إن هذا االتحاد رغم حداثته

وكافة أعضاء مجل����س اإلدارة ،مؤك ًدا أن

تأجيل لقاءات الجولة  5و 6و 7لدوري السلة

المنتسبين ومن المتابعين في المملكة.

سباق  UAE X30 Challangeينطلق اليوم
المعمري ينافس فئة األساتذة و“لوكا كين” لـ “المايكرو”

الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة الموافق  26أكتوبر الجاري.

 ،63ف���ي المباراة التي جمعتهما مس���اء أمس (الخميس) ،على صالة اتحاد الس���لة
بأم الحصم ،في ختام منافسات الجولة الرابعة لدوري زين الدرجة األولى.
وهذا هو االنتص���ار الثالث على التوالي

متقدما بفارق  8نقاط وبنتيجة .38/30

لس���ماوي الرف���اع ،مع���ززا رصي���ده إل���ى

وف���رض الرف���اع أفضلي���ة كبي���رة ف���ي

 6نق���اط ،فيم���ا تلق���ى برتقال���ي الحال���ة

الش���وط الثاني ،إذ فاز ف���ي الربع الثالث

الخس���ارة الثاني���ة مقاب���ل فوزي���ن وبات
رصي���ده إل���ى  6نق���اط ً
أيض���ا .واس���تغل

 35/15ليع���زز تقدم���ه بف���ارق  28نقطة،
قب���ل أن يرف���ع الفارق إل���ى  43نقطة مع

الرفاع ظروفه منافسه الذي لعب بدون

نهاي���ة المب���اراة بفوزه ف���ي الربع األخير

محترفه األميركي روبينس���ون الصادرة

.33/18

بحقه عقوبة اإليقاف لمباراتين ،محققا

وف���ي المب���اراة األول���ى ،فاز س���ترة على

انتصارا مهما على أحد الفرق المنافس���ة

منتخب الشباب بنتيجة .69/57

وجاء ش���وط المب���اراة األولى بمس���توى

توقف الدوري

على التأهل للدور السداسي.

في الثاني بـ 17/13لينهي الشوط األول

أن يك����ون ل����ه قاع����دة كبي����رة ج���� ًّدا م����ن

يش���ارك فريق  dojomoto racingالبحريني في س���باق  UAE X30 Challangeلس���يارات الكارتنج ،والذي سيقام في إمارة رأس

حق���ق فري���ق الرفاع فوزا عريضا على حس���اب الحالة بنتيج���ة قوامها  106مقابل

السماوي في الربع األول  ،21/17ثم فاز

اإلنجازات القارية والعالمية كما استطاع

سبورت

محمد الدرازي

التق���دم ف���ي النتيج���ة للرف���اع ،إذ ف���از

إال أن����ه اس����تطاع أن يحق����ق العدي����د م����ن
المختلطة بش����كل خاص م����ن قبل قيادتنا

الرفاع يحقق انتصارا عريضا على الحالة

فن���ي متقارب م���ن الجانبين مع أفضلية

عبدالرحمن عسكر

ويش���ارك الفري���ق ف���ي فئتين من الس���باق
ال���ذي يق���ام ف���ي جولت���ه الثاني���ة ،إذ
س���يتنافس المتس���ابق راش���د المعم���ري
ف���ي فئ���ة األس���اتذة ،في حين س���يتنافس
المتس���ابق “لوكا كين” في فئة “المايكرو”.
ويبل���غ عدد الفرق المش���اركة ف���ي البطولة
 12فريقا من مختلف دول العالم.
وق���ال مش���رف الفري���ق المتس���ابق راش���د
المعم���ري إن اله���دف ف���ي الجول���ة الثانية
من لقاء الرفاع والحالة

ه���و اس���تمرار الظه���ور الق���وي للفريق في

راشد المعمري

البطول���ة بعد النتائ���ج المميزة التي حققها
ف���ي الجول���ة األول���ى ،مش���يرا إل���ى أهمية

» »ستتوقف منافسات الدوري اعتبارا من الجولة الرابعة ،إذ قررت لجنة المسابقات تأجيل
الجوالت من الخامسة إلى السابعة؛ بسبب مشاركة منتخبنا األول في البطولة العربية
للرجال التي ستقام في القاهرة من  7حتى  16نوفمبر المقبل.

تعوي���ض النق���اط الت���ي ت���م فقدانها خالل

للجول���ة الثاني���ة م���ن س���باق UAE X30

الجول���ة األولى بعد الح���ادث الذي تعرض

 Challangeت���م تكثيفه���ا خ�ل�ال األي���ام

له في الجولة األولى.

الماضي���ة؛ بهدف وضع بصم���ة الفريق في

ولف���ت المعم���ري إل���ى أن االس���تعدادات

الجولة الثانية نحو الظفر بلقب البطولة.

» »وأكد أن المنافسات ستكون قوية
في الجولة الثانية ،متوقعا أن تحظى
السباقات بندية كبيرة في سبيل
الحصول على المراكز األولى.

اليوم نهائي زوجي اآلنسات والشباب لناشئي التنس
نادي البحرين للتنس

تشهد مالعب نادي البحرين للتنس في الساعة الثالثة من عصر اليوم المباراة النهائية لمسابقة زوجي التنس لآلنسات وذلك
في اليوم قبل األخير من بطولة البحرين الدولية العاشرة لناشئي التنس ،التي ينظمها النادي في الفترة من  27 - 22أكتوبر
الج���اري برعاية س���مو الش���يخ محمد ب���ن مبارك آل خليفة نائ���ب رئيس مجلس الوزراء ،وبالتعاون مع وزارة ش���ؤون الش���باب
والرياض���ة والداعمي���ن الذهبيين ش���ركة نفط البحرين “بابكو” وش���ركة إبراهيم خليل كانو ،وضمن نهائي���ات البطولة تقام في
الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضا المباراة النهائية لمسابقة زوجي الشباب.
وضم���ن منافس���ات ال���دور قب���ل النهائ���ي

البريطان���ي الخالص ال���ذي يجمع ميدان

العب موريش���يوس ف���وك كاو والمصري

لمس���ابقة الفردي تشهد الفترة الصباحية

ديفيز مع هانا سميث مع الالعبة الفائزة

حس���ن عب���د الرحمن م���ع الفائز م���ن لقاء

للي���وم الجمع���ة مباري���ات ال���دور قب���ل

من لقاء الهندية هردايا ش���اه والفرنسية

اإليرلن���دي تش���ارلز ب���اري ،وتق���ام كاف���ة

النهائي لفردي اآلنس���ات والشباب ،حيث

إيلي الدريش.

المباري���ات عل���ى مالعب ن���ادي البحرين

تقام في الس���اعة التاسعة مباراتي الدور

وفي التوقيت نفسه تقام مباراتي الدور

للتن���س بالجفير ،والدع���وة عامة لمحبي

قب���ل النهائ���ي لمس���ابقة فردي اآلنس���ات،

قب���ل النهائ���ي لمس���ابقة ف���ردي الش���باب،

لعب���ة التن���س لالس���تمتاع بالمباري���ات

تتقابل فيهما الفائزة من لقاء الفرنس���ية

حي���ث يتقاب���ل الفائز من لقاء الس���عودي

الجميلة واألداء القوي لالعبين.

لوي باوديون والسلوفاكية دانيسوفا مع

س���عود الحقبان���ي والفرنس���ي دي لفبيان

وتش���هد منافس���ات البطول���ة ح���رص

الفائ���زة من لقاء الهولندية تش���ال كامب

م���ع الفائ���ز م���ن لق���اء البريطان���ي أوليفر

نائب رئيس االتح���اد البحريني للتنس

والبريطاني���ة دوم���ي كازانوف���ا ،وف���ي

ريش���فورد والفرنس���ي فيكتور باجانتي،

الش���يخ عبدالعزي���ز ب���ن مب���ارك آل

اللق���اء اآلخ���ر تتقاب���ل الفائزة م���ن اللقاء

وف���ي اللقاء اآلخر يتقابل الفائز من لقاء

خليف���ة على الحض���ور اليومي لمتابعة

لقطة من مباريات أمس

مباري���ات البطول���ة وتش���جيع الالعبين

تطوي���ر أدائه���م ،وق���د أع���رب رئي���س

ل���دى مملكة البحرين ألفونس���و أي فير

البحرينيي���ن والخليجيين المش���اركين

ن���ادي البحري���ن للتنس خمي���س المقلة

والقنص���ل العام الفلبيني على الحضور

في البطولة ،ويق���وم بتحفيز الالعبين

عن ش���كره وتقديره لحض���ور ومتابعة

ومتابعة المباريات خصوصا المباريات

البحرينيي���ن والخليجيي���ن لالس���تفادة

نائب رئيس االتح���اد البحريني للتنس

الت���ي يك���ون أح���د طرفي���ه العبي���ن

م���ن مثل ه���ذه البط���والت الكب���رى في

البطول���ة ،كما حرص الس���فير الفلبيني

والعبات من الفلبين.

هل يلعب األهلي من دون محترف بدوري الطائرة؟
حسن علي
الي���زال الغم���وض يكتن���ف مصير المحت���رف القادم
للفري���ق األول للك���رة الطائ���رة بالن���ادي األهل���ي مع
تبق���ي حوالي  17يومً ا عل���ى انطالق دوري الدرجة
األولى بتاريخ  13نوفمبر المقبل التي يسعى خالله
“النس���ور” للدف���اع عن لقبه���م الذي أحرزه الموس���م
الماضي .2017/2018

وف���ي ظل تعاق���د معظم أندي���ة الدرجة األولى م���ع محترفين

حتى اآلن ،إذ إن القرار مرهون برؤية رئيس

أجان���ب ف���إن األهلي لم يعل���ن لغاية اآلن عما إذا كان س���يجدد

الجهاز عالء الحلواجي باالتفاق مع المدرب

التعاق���د مع المحت���رف الدومينيكي “الفيس” أو س���يتعاقد مع
خصوصا
ً
محترف جديد لتعزيز صفوفه خالل الموسم القادم،
وأنه خاض منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس االتحاد
التنشيطية من دون محترف رغم أن لوائح المسابقات تسمح
بمشاركة المحترف ابتداء من هذا الدور ،وقد شهد هذا الدور
الظهور األول لمحترف النجمة البرازيلي.
ويبدو أن األهلي ّ
يتجه هذا الموسم لعدم التعاقد مع محترف

خصوصا وأن األهلي يمتلك عدة
ً
رضا علي،
العبي���ن متميزي���ن يمثل���ون المنتخب األول
األمر الذي ال يس���تدعي التعاقد مع محترف
منذ البداية.
» » كما من المؤمل أن يتم التعاقد مع محترف ابتداء من

القسم وهو ما سنشهده خالل األيام القادمة ،فهل يلعب

ف���ي القس���م األول فقط على أن يتم التعاق���د مع محترف في

الفيس

األهلي القسم األول من دون محترف؟

القسم الثاني بيد أن ذلك غير معروف على المستوى الرسمي
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الرفاع والمحرق والحالة والشباب أول المتأهلين

إل������������������ى رب������������������ع ن���������ه���������ائ���������ي ك������������������أس ال������م������ل������ك
أحمد مهدي | علي مجيد

نتائج المباريات

تأهلت فرق الرفاع والمحرق والحالة والشباب إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس جاللة الملك لكرة
القدم للموس���م الرياضي  ،2018-2019جاء ذلك بعد إقامة  4مباريات يوم أمس ضمن إياب ثمن النهائي.
على اس���تاد خليفة ،فاز المحرق على البديع بنتيجة ( )2-1ومؤكدا بعد فوزه ذهابا بهدف ،تعادل الش���باب
مع البحرين ( )2-2مستفيدا من فوز ذهابا بهدف ،وعلى االستاد الوطني فاز الرفاع على البسيتين بركالت

الرفاع

الترجيح ( )5-4بعد انتهاء الوقت األصلي ( )1-1بعد انتهاء الذهاب ( ،)2-2وفاز الحالة على المالكية ()1-0
بعد وجدد ذات نتيجة الذهاب.
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الرفاع والبسيتين

 VSالبسيتين

5

المحرق VS

2

البديع

1

عل���ى عك���س الع���ادة ،حظي���ت الدقائ���ق
العش���ر األولى م���ن اللقاء باندف���اع كبير

بي���ن الطرفي���ن ،وق���دم في���ه المح���رق

لالعبي البس���يتين والرف���اع نحو منطقة

بداية قوية اس���تطاع عل���ى إثرها فرض

اآلخ���ر به���دف المباغتة بتس���جيل هدف

س���يطرته عل���ى المجري���ات م���ن خ�ل�ال

الس���بق ،وحض���رت اإلث���ارة ف���ي ظ���ل

تش���كيل الضغط على العب���ي البديع في

الس���رعة واالرت���داد الهجوم���ي ال���ذي

منطقتهم.

صاح���ب أداء الفريقي���ن .فأولى الفرص

وأثم���ر الضغط المحرقاوي عن تس���جيل

الحقيقي���ة كان���ت لصال���ح الع���ب الرفاع

ه���دف الس���بق وصوال للدقيق���ة ( )20من

محمد جاس���م الذي تسلم كرة ضرب بها

عم���ر المباراة ،بعد أن اس���تلم إس���ماعيل

دفاعات البسيتين لينفرد بالمرمى إال أنه

عبداللطي���ف ك���رة طولي���ة أمامية توغل

س���دد خارج المرمى ( .)5الرد البسيتيني

من خاللها داخل منطقة الجزاء ،قبل أن

كان س���ريعا بع���د أن تمك���ن م���ن عبدهللا

يس���دد كرة س���كنت يمين حارس البديع

علي من هز الش���باك بكرة ثابتة س���ددها

عبدهللا مشيمع معلنا تقدم فريقه.

بحرفن���ه س���كنت ف���ي الزواية التس���عين

وح���اول البدي���ع العودة ف���ي المجريات،

للحارس عبدالكريم الفردان (.)9

من لقاء الرفاع والبسيتين

بعد الهدف ضغط الرفاع بشكل تام على
واعتمد على الكرات المرتدة ،وس���حنت
ف���رص عدة للس���ماوي لتحقيق مراده إال
أنه أخفق في ذلك بسبب غياب التركيز
في اللمس���ة األخيرة وكان منها تسديدة
أحمد راش���د التي اعتلت العارضة (،)17
ورأس���ية أوتش���ي ( )20وتلتهما تسديدة
كمي���ل األس���ود والت���ي أبعده���ا ح���ارس
البس���يتين ناص���ر يحي���ى ( .)22واص���ل
الرف���اع عل���ى ضغط���ه فيم���ا استبس���ل
البس���يتين ف���ي دفاعه ليخ���رج الفريقان
بالنتيجة ذاتها.

وف���ي الش���وط الثان���ي ،باغ���ت الرف���اع

وقف له حارس البسيتين في مناسبتين

الجمي���ع به���دف التعدي���ل ع���ن طري���ق
أوتش���ي مس���تغالً ك���رة زميل���ه رض���ا

متتاليتين (.)64
اس���تمر الرفاع على نفس المنوال ولكنه

سيدعيس���ى داخل المنطقة ( .)47واصل

ل���م يفل���ح بالتس���جيل ليلجئ���ان لركالت

الرف���اع أفضليته وضغط���ه على منطقة

الج���زاء التي ابتس���مت للس���ماوي (،)4/5

ومرم���ى البس���يتين ،وكاد أوتش���ي أن

بتس���جيل أوتش���ي وكمي���ل األس���ود

يح���رز اله���دف الثان���ي ل���وال اصطدامه���ا

ومحم���د جاس���م ورض���ا س���يد عيس���ى

بالعارض���ة ( ،)57وبعده���ا بدقيق���ة تلته���ا

وعل���ي ح���رم ،فيم���ا أض���اع داوود س���عد

ك���رة م���ن الالع���ب نفس���ه لتصط���دم

أولى ركالت البس���يتين ونجح فيما بعد

بالعارضة نفس���ها .البدي���ل الرفاعي وليد

كل من س���لمان عل���ي وعبدالعزيز محمد

عبدالرحم���ن كاد أن يه���ز الش���باك بعدم���ا

وعبدهللا علي وعبدهللا فتاي.

س���الم تسلم أحمد الش���روقي كرة داخل
المنطق���ة ،لك���ن مداف���ع المح���رق أحم���د
جمع���ة تدخل وأنق���ذ الموقف م���ع نهاية
الشوط األول من المباراة.
الشوط الثاني
بع���د خط���أ فادح لح���ارس المح���رق عمر
س���الم ف���ي إبع���اد الك���رة ،س���جل البدي���ع
ه���دف التع���ادل عب���ر الالع���ب عب���دهللا
صال���ح الذي اس���تثمر الخطأ وس���دد كرة
سهلة في الشباك الخالية (.)46
وس���نحت الفرص���ة للبدي���ل المحرق���اوي

تس���جيل اله���دف الثاني لفريق���ه بعد أن

األخي���رة وش���كل ضغط���ا عل���ى مرم���ى

انف���رد بمرم���ى المح���رق ،إال أن الحارس

المح���رق ،إال أن الدفاع األحمر كان قويا

عمر سالم كان يقظا ومنعه من مراوغته

وحاف���ظ عل���ى مرم���اه؛ لتنته���ي المباراة

وأمسك الكرة بنجاح (.)69

بفوز المحرق.

جع���ل البطاقات الصف���راء تظهر كثيرا

من قِ بل الحكم محمد بونفور.

عبداألمي���ر ك���رة عرضي���ة لعلي حس���ن

المالكي���ة كاد أن يفتت���ح التس���جيل
ً
مبكرا بعدما توغل العبه أحمد يوسف

ليس���جل هدف التقدم بعدما لعب أيمن
س���عيد المتمرك���ز بش���كل جي���د داخ���ل

منطقة جزاء الحال���ة وراوغ مدافعيه

منطق���ة الج���زاء ،إذ تاب���ع الكرة برأس���ه

ليواجه المرمى إال انه س���دد الكرة في

في مرمى الحارس حسين حرم (.)22

جس���م الح���ارس حمد محم���د وتخرج

واص���ل الش���باب أفضليت���ه وتمك���ن

لركل���ة ركتي���ة ( .)4الحال���ة وف���ي أولى
ً
هدفا
كرات���ه الهجومي���ة ألغ���ى الحك���م

س���يد علي عيس���ى من االنفراد بمرمى
البحرين وس���دد كرة م���رت بين قدمي

لعبدهللا جناحي بداعي التس���لل (،)10

ح���ارس البحري���ن ،قب���ل أن تدخ���ل

من لقاء الشباب والبحرين

المرمى معلنة تق���دم الماروني بهدفين

الشوط الثاني

وأضاع العب البدي���ع أحمد حمد فرصة

ح���اول البدي���ع الع���ودة ف���ي الدقائ���ق

العصب���ي والتدخ�ل�ات القوي���ة والت���ي

المباراة.

ف���ي الش���وط الثان���ي ،ح���اول الع���ب

للمرمى (.)56

المرمى البدعاوي (.)72

» »أدار المباراة الحكم إسماعيل حبيب ،وعاونه صالح جناحي
وسلمان طالسي ،والحكم الرابع عبدالله قاسم.

استطاع الش���باب أن يترجم أفضليته؛

لفريقه وصوال للدقيقة (.)32

ك���رة منعه���ا القائ���م األيمن م���ن الدخول

المدافع المتقدم أحمد جمعة برأسه في

األم���ور الدفاعي���ة ،ب���ل وطغ���ى الش���د

األفض���ل ف���ي الحص���ة األول���ى م���ن

بالي���ط ال���ذي س���جل ه���دف التقلي���ص

مرة أخرى ،بعد أن توغل يس���ارا وس���دد

لع���ب جم���ال راش���د ركل���ة ركني���ة تابعها

وج���ود المس���احات وتحررهم���ا م���ن

اثن���ان م���ن نصي���ب الش���باب الط���رف

القص���اب ،وتقدم للركل���ة الالعب أحمد

عيسى موسى لوضع فريقه في المقدمة

وس���جل المح���رق اله���دف الثان���ي بعدما

المالكي���ة والحال���ة المس���توى المأمول
ً
متواضع���ا رغ���م
أداء
ً
منهم���ا وقدم���ا

بع���د أن ش���هد تس���جيل  3أه���داف كان

داخ���ل المنطق���ة م���ن قب���ل حس���ين

من لقاء المحرق والبديع

ل���م يحم���ل الش���وط األول لمواجه���ة

جاء الش���وط األول حافال بالمجريات،

ج���زاء بعد إعاق���ة المحت���رف كارلوس

2

الحالة والمالكية

الشباب والبحرين

دون رد.

1

0

وبع���د خط���أ ف���ي خ���روج الح���ارس عمر

» »أدار اللقاء طاقم مكون من نواف شكر الله حكم ًا للساحة وعاونه
محمد جعفر وجاسم حسن وعبدالعزيز شريدة حكم ًا رابعاً.

ف���ي المقابل ،حصل البحرين على ركلة

2

 VSالبحرين

المحرق والبديع
جاء الش���وط األول متوس���ط المس���توى

منطق���ة ومرمى البس���يتين ال���ذي تراجع

الشباب

الحالة

 VSالمالكية

الش���باب حس���ن م���دن بع���د أن توغ���ل

وس���جل البحري���ن ه���دف التع���ادل بعد

يس���ارا وس���دد ك���رة أمس���كها بس���هولة

كرة سددها علي فتيل بيساره وعانقت

حارس البحرين.

شباك الشباب في ظل اكتفاء الحارس

وكاد مداف���ع البحري���ن عل���ي فتي���ل أن

برؤيتها في الشباك دون تدخل (.)79

يس���جل هدف التع���ادل لفريق���ه ،إال أن

حاول البحرين تسجيل الهدف الثالث،

كرت���ه الرأس���ية ج���اورت القائ���م األيمن

وم���د المباراة ل���ركالت الترجيح ،إال أن

لمرمى الحارس الش���بابي علي عيس���ى

دفاع الشباب كان أقوى وحسم التأهل

(.)71

لصالحه.

» »أدار المباراة الحكم عمار محفوظ ،وعاونه نواف شاهين
وعبدالرحمن الدوسري ،والحكم الرابع وليد محمود.

الحالة جدد تفوقه على المالكية

وم���ا ه���ي إال دقائ���ق بس���يطة ويح���رز
البرتقال���ي ه���دف الس���بق ع���ن طري���ق
يحي���ى انفاهي ال���ذي تابع ك���رة زميله
س���امويل الرأس���ية داخ���ل خ���ط ال���ـ 6
(.)16
العب���ي المالكي���ة حاول���وا بتعدي���ل
النتيج���ة إال أنه���م لم يوفق���وا في ذلك
ومنه���ا الك���رة الخطيرة التي س���نحت
لالعب���ه جوس���يبا ال���ذي تص���دى له���ا
ح���ارس الحال���ة حم���د محم���د (.)28
مض���ت الدقائ���ق المتبقي���ة دون جديد

س���وى االلتحام���ات واالصطدام���ات

اللعب ف���ي منتصف الميدان مع كرات

القوية.

طائش���ة من هن���ا وهناك وس���ط غياب

وف���ي الش���وط الثان���ي ،ظه���ر الحال���ة

التركي���ز والدق���ة ف���ي صناع���ة وإنهاء

بص���ورة أفض���ل وكان ه���و المس���يطر

الهجم���ة .وقبل انته���اء الوقت بدقائق

وأض���اع عدة فرص محقق���ة منها كرة

س���نحت للمالكي���ة فرص���ة تس���جيل

يحيى انفاهي وعبدهللا جناحي الذي

اله���دف األول ع���ن طري���ق أحم���د

تص���دى لهم���ا الحارس يوس���ف حبيب

جعف���ر عل���ي وأحمد يوس���ف ف���ي كرة

ببراعة ( 55و .)57بعدها هدأت األمور

متتالي���ة بعدم���ا تصدى لهم���ا الحارس

من الناحية الهجومية رغم التغييرات

حمد محم���د ببس���الة لتنته���ي المباراة

التي أجراها مدربا الفريقين ،لينحصر

بالنتيجة ذاتها.

» »أدار اللقاء محمد بونفور حكم ًا للساحة وعاونه ياسر تلفت
وفيصل العلوي وسيدعدنان محمد حكما رابعا.

الجمعة
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الخياط يشيد برعاية ناصر بن حمد لـ “بريف الدولي للقتال”

التنفيذي��ة تعكف على تنفيذ خطة التحضير للح��دث والوصول للجاهزية المطلوبة
اتحاد فنون القتال المختلطة  -المركز اإلعالمي

أش���اد عض���و اللجنة األولمبي���ة البحرينية رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية ألس���بوع بريف
الدول���ي للقت���ال خال���د الخي���اط ،برعاي���ة ممثل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس األعلى للش���باب
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ألس���بوع بريف الدولي للقتال الذي ستحتضنه
مملكة البحرين في الفترة  18 - 11نوفمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.
والذي سيش���هد إقامة النس���خة الخامسة

بطول���ة بري���ف لفن���ون القت���ال المختلط���ة

بن حم���د آل خليفة لهذا الح���دث العالمي،

من بطول���ة العالم لفنون القتال المختلطة

للمحترفين.

س���ينعكس بص���ورة واضح���ة عل���ى نجاح

لله���واة ،والنس���خة الثامن���ة عش���رة م���ن

وأكد الخياط أن رعاية سمو الشيخ ناصر

التنظي���م وظه���ور ه���ذا الح���دث بص���ورة

ّ
نظم���ت دائ���رة المش���اريع باللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة محاض���رة تعريفي���ة
لمجموع���ة م���ن مدرب���ي المنتخب���ات الوطني���ة لش���رح خدم���ات مختب���ر األداء
رس���ميا قبل أس���بوع بمدينة خليفة الرياضية ،حيث
البدني الذي تم تدش���ينه
ًّ
زار المدرب���ون المختبر واطلعوا على األجهزة الطبية والخدمات التي يقدمها

عبر شرح مفصل من الطبيب الكوبي المشرف على المختبر فيليب فالديمير.

ش���هدتها البحري���ن ف���ي نوفمبر م���ن العام

حي���ث تس���عى اللجنة للوص���ول للجاهزية

الماض���ي ،والت���ي القت صدى واس���عا في

المطلوب���ة قب���ل ف���ي موع���ده المح���دد،

األوس���اط الرياضي���ة العالمي���ة ،ومنح���ت

موضحا في الوق���ت ذاته أن اللجنة تعقد

البحري���ن ثق���ة االتح���اد الدول���ي لفن���ون

اجتماع���ات يومي���ة م���ع اللج���ان العامل���ة؛

القت���ال المختلط���ة  IMMAFبتنظي���م

لتحدي���د م���دى س���رعة إنج���از خط���ة كل

النس���ختين الخامس���ة والسادس���ة م���ن

لجنة ،وضمان س���ير العم���ل لخطة اإلعداد

بطولة العالم للهواة ،مشيرا إلى أن اللجنة

واالنطالقة لهذا الملتقى الرياضي الدولي

التنفيذي���ة تعكف حاليا عل���ى تنفيذ خطة

على أرض المملكة.

الش��يخة حص��ة بنت خالد تش��ارك ف��ي الن��دوة وتس��تعرض مش��وار اللعبة
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

ش���اركت رئيس���ة اللجنة النس���ائية باالتحاد البحرين���ي لكرة القدم الش���يخة حصة بنت
خال���د آل خليفة ف���ي ندوة علمية نظمته���ا كلية التربية الرياضية ف���ي جامعة البحرين

وأوض���ح فيليب فالديمي���ر للمدربين

بطريق���ة علمي���ة مبني���ة عل���ى تقاري���ر

بالتعاون مع االتحاد البحريني لكرة القدم.

اإلمكانيات الفنية وأنواع الفحوصات

الطبيب ،وكذلك الوقاية من الحاالت

الت���ي تخ���ص الالعبي���ن وكيفي���ة

المرضي���ة الت���ي ق���د تكتش���ف أثن���اء

وش���هدت الن���دوة حض���ور األمي���ن الع���ام

اآلس���يوية ومستش���ار لجنة الحكام باتحاد

اكتش���اف الحاالت المرضية البسيطة

إج���راء الفحوص���ات ألي ش���خص

لالتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم إبراهي���م

الك���رة عبدالرحم���ن عبدالخال���ق في محور

والمتوس���طة والخط���رة وكيفي���ة

يرغ���ب في ممارس���ة الرياضة س���واء

البوعينين.

التحكي���م ،اإلعالم���ي محم���د الم���دوب في

عالجه���ا والوقاي���ة منه���ا وكيفي���ة
االس���تفادة م���ن األجه���زة الطبي���ة

رياضي���ا أم غي���ر رياض���ي ،وذلك
أكان
ًّ
لوضح ح���د لظاهرة الم���وت المفاجئ

المتوافرة بالمختبر.

أثن���اء ممارس���ة النش���اط الرياض���ي

وأض���اف الطبي���ب المتخص���ص ف���ي

الت���ي انتش���رت ف���ي اآلون���ة األخي���رة

تش���غيل مختب���ر األداء البدن���ي أن���ه

بش���كل ملحوظ ،حيث تس���خر اللجنة

مس���تعد لتقدي���م المس���اعدة لألجهزة

األولمبي���ة ه���ذا المختب���ر أم���ام كاف���ة

الفني���ة للعمل على رف���ع معدل اللياقة

المواطنين والمقيمين لالس���تفادة من

البدني���ة لالعبي���ن بن���اء عل���ى نتائ���ج

الفحوصات والخدم���ات التي يقدمها

الفحوص���ات الت���ي يجريه���ا الرياضي

للرياضيين وعامة المواطنين.

وأقيمت الندوة في قاعة مركز زين للتعلم

محور اإلعالم الرياضي.

بمق���ر جامع���ة البحرين ف���ي الصخير تحت

وقدمت رئيس���ة اللجنة النسائية باالتحاد

عن���وان “نحو مس���تقبل أفضل لك���رة القدم

البحرين���ي لكرة القدم الش���يخة حصة بنت

النسائية”.

خال���د آل خليف���ة محاض���رة ع���ن اإلدارة

وأدارت الن���دوة الدكتورة من���ال التميمي،

الرياضية لكرة القدم النسائية.

وش���هدت تواجد  4متحدثين هم :رئيس���ة

وتطرق���ت الش���يخة حص���ة ف���ي حديثه���ا

اللجن���ة النس���ائية باالتح���اد البحريني لكرة

للحض���ور ع���ن جوان���ب مختلق���ة مرتبط���ة

القدم الش���يخة حصة بنت خالد آل خليفة

ب���دءا م���ن التس���ويق،
ً
ب���اإلدارة الرياضي���ة

ف���ي مح���ور اإلدارة الرياضي���ة ،مس���اعد

وإدارة المعلوم���ات ،ع�ل�اوة عل���ى اإلدارة

م���درب منتخبن���ا الوطن���ي األول خالد تاج

اللوجستية باإلضافة إلى تنظيم الفعاليات

في مح���ور التدري���ب ،عضو لجن���ة الحكام

والمهرجان وجوانب أخرى.

المساهمة في إعداد مارشالز الكويت

برنامـــج

التدريـــب

عبداهلل بن عيسى س��عيد للتطور الكبير لرياضة المحركات

والتطــــوير
المركز االعالمي

يعل���ن االتحاد البحرين���ي لرياضة ذوي

بتوجيهات من رئيس االتحاد البحريني للس���يارات الش���يخ عبدهللا بن عيس���ى آل خليفة ّ
توجه وفد من االتحاد صباح اليوم لدولة الكويت من أجل

البرنام���ج الوطن���ي لتدري���ب الك���وادر
العاملة في مجال ذوي اإلعاقة الدفعة
الثانية من مدرسي ومدرسات التربية
الرياضي���ة التابعي���ن ل���وزارة التربي���ة
والتعليم ال���ذي يقام اآلن خالل الفترة
 21أكتوبر لغاية  8نوفمبر .2018
وبع���د أن انته���ى االتح���اد البحرين���ي
لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة م���ن تدري���ب
مدرس���ا ومدرسة التابعين
وتطوير 48
ً

ل���وزارة التربي���ة والتعليم ف���ي الدفعة
األول���ى للبرنام���ج الوطن���ي لتدري���ب
الك���وادر العامل���ة ف���ي مج���ال ذوي
اإلعاق���ة ال���ذي ق���ام خ�ل�ال الفت���رة من
 30س���بتمبر لغاي���ة  18أكتوبر 2018م،
وقد بدأ االتح���اد اآلن بتدريب  46من
مدرس���ين ومدرس���ات التربي���ة البدنية
بتدريب خالل الدفعة الثانية.

تدريب المنظمين بمدينة الكويت لرياضة المحركات وعلى مدى يومي الجمعة والسبت.
حي���ث يمث���ل وف���د اتح���اد الس���يارات أي���وب

وذلك في الموس���م الرياضي ،1012-2013

خليفة أن باب المنتخبات النسائية مفتوح

مش���يرة إلى الطف���رة الكبي���رة التي حدثت

لالعبات الراغب���ات في االنضمام للمنتخب

لكرة القدم النسائية في محاور متعددة ،إذ

س���واء بش���كل مباش���ر أو عب���ر األندي���ة

بات منتخبنا للسيدات األول على مستوى

واألكاديميات.

انطالق الجولة الثالثة لدوري الجوجيتسو
أم الحصم  -اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

ّ
ينظم االتحاد
تحت رعاية رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أحمد الخياط،
اليوم الجمعة بطولة الدوري البحريني للجوجيتسو للموسم  2018للجولة الثالثة،
وسوف تنطلق عملية الوزن في الساعة

وس���يحصل أصح���اب أعل���ى نق���اط على

ً
صباحا وتس���تمر حتى الس���اعة
الثامن���ة

المكاف���آت ف���ي خت���ام الموس���م ،وق���ال:

التاس���عة ،فيم���ا س���تنطلق منافس���ات

“س���يكون ال���دوري مس���تمر حت���ى نهاية

الفني���ة ق���د اعتم���دت األوزان الت���ي

درب���اس وعل���ي فيني وف���رج مبروك م���ن فريق

س���وف تقام الي���وم الجمعة ف���ي الجولة

اإلعالم واالتصال ،جاس���م إبراهيم وصادق كل

الثالث���ة ،وأوزان الرج���ال ه���ي :تحت 62

عوض من فريق غرفة التحكم ،حيث سيش���مل

كيلوغرامً ���ا ،تح���ت  69كيلوغرامً ا ،تحت

الي���وم األول عدد م���ن المحاضرات النظرية من

 77كيلوغرامً ���ا ،تح���ت  85كيلوغرامً ���ا،

قبل مدربي االتحاد البحريني للسيارات في ما

تح���ت  94كيلوغرامً ���ا ،تح���ت 110

يتعلق بتنظيم السباقات المختلفة على مضمار

الكويت لرياضة السيارات.

البحرين منذ تأسيس أول منتخب نسائي،

وأك���دت الش���يخة حص���ة بن���ت خال���د آل

الجوجيتس���و رض���ا منف���ردي أن اللجن���ة

فريق اتقاذ الس���يارات ،عبدهللا العباسي وجواد

ميداني���ا عل���ى مضم���ار حلب���ة مدينة
المنظمي���ن
ًّ

آل خليفة مش���وار كرة القدم النس���ائية في

والـ  12على مستوى القارة اآلسيوية.

وأش���ار المستش���ار والمدي���ر الفني للعبة

فري���ق الحظائر ،علي محمد وجليل رمضان من

وف���ي الي���وم التالي س���يقوم المدربي���ن بتدريب

واس���تعرضت الش���يخة حص���ة بن���ت خالد

الخلي���ج ،والثال���ث على المس���توى العربي،

البطولة بعد عملية الوزن مباشرة.

س���لمان رئي���س فري���ق اإلطفاء ،محم���د الحواج

الحلبات ودور الفرق المنظمة خالل الس���باقات،

جانب من الندوة

وذلك على صالة اتحاد البحريني لذوي اإلعاقة.

الصخير  -االتحاد البحريني للسيارات

اإلعاق���ة بالتع���اون مع تمكي���ن عن بدء

خالد الخياط

نحو مستقبل أفضل لكرة القدم النسائية

محاضرة تعريفية لمختبر األداء البدني
ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

ممي���زة ،على غرار النس���خة الماضية التي

اإلع���داد والتحضي���ر إلقامة ه���ذا الحدث،

الشيخ عبدالله بن عيسى

ً
ش���ريكا في نجاحات مس���يرة رياضة
بأن يكون
الس���يارات في دول مجل���س التعاون ،وهو أحد
أوج���ه التع���اون بي���ن البلدين الش���قيقين مملكة

وح���ول ه���ذه المش���اركة أك���د الش���يخ عب���دهللا

البحري���ن ودول���ة الكويت ،وأن االتحاد يس���عى

بن عيس���ى آل خليف���ة أن االتح���اد يفخر ويعتز

لتس���خير جمي���ع إمكانيات���ه م���ن أج���ل إنج���اح

رياضة السيارات بدولة الكويت الشقيقة.
» » وأعرب عبدالله بن عيسى عن بالغ
سعادته للتطور الكبير الذي تشهده
رياضة المحركات بدولة الكويت الذي يأتي
بفضل دعم القيادة الرشيدة.

كيلوغرام���ات ،أم���ا األوزان الخاص���ة
بالس���يدات فس���وف تك���ون عل���ى النح���و
اآلت���ي :تح���ت  49كيلوغرامً ���ا ،تحت 55
كيلوغرامً ���ا ،تح���ت  62كيلوغرامً ا ،تحت
 70كيلوغرامً ا ،تحت  90كيلوغرامً ا.
وأك���د رض���ا منف���ردي أن نظ���ام ال���دوري
س���يكون عل���ى نظ���ام جم���ع النق���اط

نوفمب���ر الق���ادم حي���ث س���يتم تنظي���م
الدوري كل شهرين”.
وأض���اف “س���يحصل صاح���ب الميدالية
الذهبي���ة ف���ي كل وزن عل���ى  9نق���اط،
والميدالي���ة الفضية  5نق���اط ،والميدالية
البرونزي���ة  3نقاط ،إضاف���ة إلى حصول
الفائزي���ن على مكافآت مالي���ة في نهاية
الموسم”.
» » كما كشف رضا منفردي أن

هناك جائزة ألفضل ناد مشارك

وأفضل مدرب وأفضل العب

وأفضل العبة ،مبينًا أن الباب
مفتوحا لكافة الالعبين
ً
كان

حتى األجانب لكن شريطة أن

ال لدى ناد أو
يكون الالعب مسج ً

أكاديمية تابعة لالتحاد.

جائزة االتحاد الرياضي المتميز للعام الثاني
الرفاع  -االتحاد البحريني أللعاب القوى

أك���د نائ���ب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن جالل أن دعم النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب
والرياضة ،رئيس اتحاد دول غرب آس���يا أللعاب القوى ،رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة
ّ
ش���كل الركيزة األساس���ية والعامل األبرز لإلنجازات المتميزة التي حققها االتحاد على كافة األصعدة لينال بكل جدارة واس���تحقاق

جائ���زة االتح���اد الرياض���ي المتميز للعام الثاني على التوالي ( 2016و )2017التي تنظمها اللجن���ة األولمبية ليكون اتحاد ألعاب القوى
هو األفضل بال منازع.
وأك���د بن جالل أن ألعاب القوى البحرينية

وأض���اف بن جالل أنه بالعودة إلى س���جل

مختل���ف المحاف���ل الخارجي���ة ليكون���وا

حقق���ت إنج���ازات مش���رفة وذل���ك بفض���ل

إنجازات الرياضة البحرينية ولوحة شرف

خير س���فراء لوطنهم ويثبت���وا للجميع بأن

االهتمام المباش���ر والمتابعة المستمرة من

األبط���ال ف���إن اتح���اد ألع���اب الق���وى يعتبر

ألعاب القوى بات���ت منجم الذهب للرياضة

قبل س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة

في صدارة االتح���ادات الرياضية المنجزة

البحريني���ة بعدم���ا أح���رزوا  78ذهبية على

ال���ذي وض���ع األس���اس المتي���ن وخارط���ة

بعدما حقق  50ميدالية ملونة من بينها 27

امتداد عامي  2016و.2017

الطريق التي توص���ل األبطال إلى منصات

ذهبي���ة و 16فضية و 7برونزيات في العام

ّ
“ولعل العالمة المضيئة
وأوضح بن جالل

التتوي���ج ،وما هذه الجائزة إال خير ش���اهد

الماض���ي  ،2017فيما أحرز  88ميدالية من

في مش���اركات ألعاب القوى البحرينية هو

عل���ى س�ل�امة اإلج���راءات والنه���ج اإلداري

بينه���ا  51ذهبي���ة و 26فضية و 11برونزية

تلك اإلنجازات النوعية الجديدة في بعض

محمد عبداللطيف بن جالل

منتخب الرجال تألق في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 2017

وأش���ار نائ���ب رئي���س االتحاد إل���ى أن تلك

االتح���اد جرع���ة معنوي���ة نح���و مواصل���ة

شكره وتقديره للجنة األولمبية البحرينية

الجائ���زة تضاعف المس���ئولية على االتحاد

خدم���ة المملك���ة ورف���ع عل���م البحري���ن في

على ما تقوم به من دعم ومس���اندة لجميع

الذي اتخذه س���موه نح���و االرتقاء برياضة

ف���ي ع���ام  2016ليعتل���ي ع���رش إنج���ازات

المس���ابقات باإلضاف���ة إل���ى ب���روز مواه���ب

لب���ذل كل م���ا م���ن ش���أنه مواصل���ة مس���يرة

مختل���ف االس���تحقاقات الخارجي���ة لنكون

ألعاب القوى وتعزيز مكانتها على الخارطة

الرياضة البحرينية بفضل ما حققه أبطاله

ش���ابة م���ن كال الجنس���ين الت���ي كان له���ا

اإلنج���ازات والمكتس���بات الت���ي حققته���ا

عند حس���ن ظ���ن القيادة الرش���يدة وس���مو

االرتقاء بمستوى جميع االتحادات ودفعها

أم األلع���اب ،معربً���ا ف���ي الوق���ت ذات���ه ع���ن

الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة وس���مو

لالرتق���اء بعمله���ا بم���ا يس���هم في تحس���ين

العالمية.

الذي���ن تمرس���وا في العط���اء والوف���اء في

حضور طيب في البطوالت المختلفة.”..

اعت���زازه الكبير بتل���ك الجائ���زة التي تمنح

الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة ،معربًا عن

مخرجات الحركة الرياضية بصورة عامة.

االتح���ادات ،مؤك ًدا أهمية تلك الجائزة في
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بات يتحقق
المنافسة على األلقاب الدولية حلم َ
ال��دوي :الدع��م ضعي��ف وأعم��ل لمواكب��ة كل م��ا ه��و جدي��د ف��ي التيكواندو

عبدالله الدوي خالل التدريب

الجمعة
 26أكتوبر 2018
 17صفر 1440

المدرب
عبدالله الدوي

عبدالله الدوي وعيسى الدوي مع البطل األلماني

الم���درب الدول���ي عب���دهللا عيس���ى الدوي الحاصل على الحزام األس���ود الثامن ،ويعتبر الثان���ي في البحرين الحاصل على ه���ذه الدرجة والثالث واألصغر في منطقة الخليج ش���ارك مع المنتخب
الوطن���ي البحرين���ي بع���دد كبير جدا من البطوالت الدولية والمحلية التي احتل فيها الفريق بقيادته المحترفة أعلى المناصب ،وحاز العديد من المداليات الذهبية ،وقد أجرت الطالبة تس���نيم
الطائي من جامعة البحرين مقابلة صحافية بشأن آخر المستجدات الحاصلة مع المدرب.

»»

كيف كانت بداية شغفك في
رياضة التيكواندو؟

بدايت���ي كان���ت من���ذ الصغر عن���د انضمام���ي للعبة
الكاراتي���ه اليابانية ،هذه اللعبة التي كانت ش���هيرة
ف���ي الس���بعينات ،بع���د ذل���ك انتقل���ت إل���ى لعب���ة
التيكواندو الكورية وأنا في عمر الـ  ١٣سنة تقريبا
بع���د  ٧س���نوات تدريب في رياضة الكاراتيه ،نش���أ
عن���دي هذا الش���غف كمث���ل أي طف���ل صغير يطمح
ألن يمتل���ك إمكان���ات قتالية لتس���اعده في الدفاع
عن نفسه ،وكان هذا الهدف الرئيس.

»»

من هم أهم األشخاص الداعمين
لك في هذه المسيرة الرياضية؟

بداي���ة كان هذا طموحا فرديا؛ ألن في ذلك الوقت

إحدى مشاركات عبدالله الدوي

األه���ل كان تركيزهم على الدراس���ة أكث���ر ،فالدعم
كان ضعيف���ا م���ن ناحيته���م ،ولك���ن كان ل���دي دافع

ً
جدا.
الفوز بفارق بسيط

قوي جعلن���ي أتميز في لعب���ة الكاراتيه ،وبعد ذلك

»»

التيكوان���دو ،وهذا كان س���بب تفوق���ي نوعا ما في

حصلت عليها؟

ال���ذي جعلن���ي أس���تطيع الت���وازن ما بي���ن تدريبي
وتحصيل���ي الدراس���ي ،وكن���ت أيض���ا أنظ���ر لبعض

حصل���ت عل���ى الكثي���ر م���ن البط���والت من���ذ أوائل

أبط���ال العال���م وبعض الممثلي���ن الذي���ن كان ينظر

مش���اراكتي حت���ى اآلن ومازل���ت أش���ارك كالع���ب

إليه���م في ذل���ك الوقت كالمثال ال���ذي يتحتذى به

في ”البومس���ي“ ولدي أيض���ا العديد من المداليات

مث���ل الممث���ل ”بروس���لي“ ”جاكي ش���ان“ الذين كان

م���ن بط���والت كوري���ا المفتوح���ة وبط���والت العالم

له���م دور رئيس في تحفي���زي وغرس حب الفنون

المفتوحة وبطوالت تركيا وقطر.

القتالي���ة ف���ي داخل���ي بطريق���ة مثالي���ة وإيجابي���ة

»»

من خالل المبادرة التي تم اختيارك

وطريق���ة س���لمية تدعي إلى الخي���ر وإلى الوقوف

فيها في كوريا شهر يوليو الماضي،

مع االنسان الضعيف؛ ليحس بأنه يستطيع الدفاع
ع���ن نفس���ه ،وليس كم���ا يعتق���د البعض بأنه���ا لعبة

ما أهم االشياء التي اكتسبتها؟

عنيفة.

ما أهم الصعوبات التي واجهتها
خالل مسيرتك الرياضية؟

ف���ي البداي���ات طبع���ا كان���ت قل���ة اإلمكان���ات م���ن
ناحي���ة التدريب وإمكانات من ناحية المش���اركات
الخارجية للمسابقات واالهتمام القليل وحتى بعد
م���ا كبرنا واجهنا تحديات كبيرة وصعبة واجهناها
باإلص���رار والتحدي ،واس���تطعنا أن نأس���س ش���يئا
نفخ���ر فيه ط���وال حياتن���ا ،وه���ذه الصعوبات هي
أساس ما وصلنا له اآلن.

الجهات المسؤولة على جهودك التي تبذلها؟
الدع���م يعتبر ضعيف���ا نوعا ما؛ نظ���را لتوجه أغلب
ال���دول بأن تك���ون الرياضة ذات تموي���ل ذاتي مما
يقل���ل األعباء على الدولة ،لذا اتس���م توجه الدول
إل���ى دع���م الرياض���ات الت���ي ترف���ع م���ن االقتص���اد
الوطني للدولة.

ضم���ت ه���ذه المب���ادرة العدي���د م���ن الخب���راء م���ن

عبدالله الدوي مع ابنه عيسى المشرف على تدريبه

»»

ش���تى أنح���اء العال���م وت���م م���ن خاللها مناقش���ات

»»

بما أنك المدرب الخليجي الثالث

هل إقبال الشباب أكثر من إقبال

الذي يحصل على الحزام األسود

البنات على الرياضة؟

الثامن ،إلى أي مدى ترى أنك
تضيف كل ما هو جديد إلى هذه
الرياضة؟
أعم���ل دائم���ا لمواكب���ة كل ما ه���و جديد ف���ي عالم
التيكوان���دو مم���ا جعلني أس���عى إلى تأس���يس هذا

 )4هل تعتقد بأنك تتلقى الدعم الكافي من جانب

الدولي للرياضة والفنون القتالية،

ما أهم الجوائز واأللقاب التي

الدراس���ة حتى ال يت���م حرماني من التدريب ،فهذا

»»

»»

حول افتتاحك القادم مركز الدوي

المرك���ز العالم���ي ال���ذي س���يدعم المتميزي���ن م���ن

ال ،اإلقب���ال بش���كل متس���او ،الس���يما بوج���ود بيئ���ة
مالئمة لكال الجنسين.

»»

هل تنصح الجميع بتعلم هذه

الرياضة أم إن لها فئة عمرية
محددة ال تصلح للجميع؟

الالعبي���ن والالعب���ات الذي���ن س���يقومون بتمثي���ل

أش���جع جميع الفئات على تعل���م هذه الرياضة ،وال

المنتخبات بمستويات متقدمة وعالية.

يوجد هنالك سن معين لها.

»»

ما الذي يميزك عن المدربين
اآلخرين في هذه الرياضة؟

االبتكار واإلبداع هو ما يميزني.

»»

ما آخر البطوالت التي شاركت فيها؟

ذات مس���توى ع���ال ،وهي مبنية على دراس���ة اهم
اإلحص���اءات والمش���كالت وـنواع العن���ف والتنمر
التي يتعرض لها األشخاص.

»»

ما الجديد الذي سيقدم؟
س���يكون ه���ذا المرك���ز مختل���ف جذري���ا عن الس���ابق،
فالمرك���ز الجديد يعتبر على مس���توى العالم س���يضم
فيه العديد من األقس���ام عي���ادة ومختبر أداء ،وهذا
المختبر س���يكون من أهم األقس���ام التي س���يحتويها
المرك���ز؛ ألن مث���ل ه���ذا النوع من المختب���رات يقيس
إمكان���ات الالع���ب ،وكيفية تطوي���ره بطريقة حديثة
وعلمية؛ حتى يستطيع الوصول إلى مراكز متقدمة،
ً
بعي���دا عن الط���رق التقليدي���ة التي
وه���و ف���ي المركز
تحت���اج تكلفة ووق���ت مث���ل المعس���كرات التدريبية
الخارجي���ة الت���ي ال ُتناس���ب ف���ي أغل���ب األحي���ان
الالعبي���ن؛ كونهم طلب���ة ويحتاجون المحافظة على
مستواهم الدراسي ،فس���نتغلب على هذه المعوقات
عن طريق إنش���اء وتجهيز المركز بكافة المستلزمات
الت���ي ستس���اعدنا على نق���ل المباريات داخ���ل المركز
بدال من نقل اإلدارة إلى الخارج.

»»

هل طورت هذه المبادرة من

هل نستطيع أن نعتبر المركز الجديد

أساليب الفنون القتالية لديك؟

أكاديمية خاصة بالفنون القتالية؟

بالطب���ع ،فق���د كان���ت تض���م أعل���ى أس���اتذة العال���م

نع���م وأكث���ر م���ن أكاديمي���ة ،فه���و مركز رياض���ي يضم

بجامع���ة المواصالت الكوريا الذين كانوا يقدمون

أكاديمي���ة ومتحف���ا أولومبي���ا ،وفيه مكان للدراس���ات

العروض ويشاركوننا خبراتهم ،ونحن أيضا بحكم

الرياضي���ة ،وتوف���ر اإلدارة القوي���ة التي تس���عى دائما

خبراتن���ا ومكانتن���ا نعتب���ر خب���راء جعلنا ه���ذا على

للتطوير وتقييم ودراس���ة العمل الذي نقوم به ليكون

المناقش���ة مع المح���اور وتبادل الخبرات وش���ملت

على أكمل وجه ليصل بنا إلى العالمية ،وهذا ما نطمح

المب���ادرة الجان���ب اإلداري والعمل���ي والتس���ويقي،

له ،ال نريد أن نكون مشاركين بعد اآلن نريد أن نكون

وجان���ب طب���ي م���ن حي���ث اإلس���عافات األولي���ة

من المنافسين على األلقاب في المحافل العالمية.

والعالج الطبيعي وأيض���ا كيفية اختيار الالعبين،

كانت مشاركة شخصية في كوريا الجنوبية كانت

فكانت المبادرة بالمختصر ش���املة وذات محتوى

تصفية م���ع الالعب الكوري الذي اس���تطاع خطف

غني.

انطالق دوري التنس  2019يناير المقبل
مدينة عيسى  -االتحاد البحريني للتنس

والفني����ة ف����ي الس����نوات والنس����خ

العمل مع االتح����اد البحريني للتنس

ب���دأت اللجن���ة المنظم���ة لل���دوري الع���ام باالتح���اد البحرين���ي للتن���س اس���تعداداتها

الماضي����ة ،حي����ث ش����هدت المباريات

في نش����ر هذه الرياض����ة وجذب أكبر

منافسات عالية المستوى ومشاركة

عدد من ممارسيها.

ممي����زة ،حي����ث يق����ام ه����ذا ال����دوري

وكان فري����ق وزارة الداخلي����ة (أ) ق����د

���يا م����ع تطلع����ات وتوجه����ات
تماش� ً

حق����ق لق����ب الموس����م الماض����ي بع����د

وتحضيراتها النطالق منافسات الدوري القادم  ،2019الذي من المتوقع أن ينطلق
خ�ل�ال ش���هر يناير من العام الق���ادم على مالعب االتحاد البحرين���ي للتنس بجامعة
بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.
وقد صرح عدنان كمال رئيس اللجنة

للنس����خة القادمة أمام جميع األندية

المنظمة للدوري عضو مجلس إدارة

والهيئ����ات والش����ركات ،الت����ي نأم����ل

االتحاد البحريني للتنس أن مجلس

منه����ا اإلس����راع بالتس����جيل وتأكي����د

إدارة االتحاد برئاس����ة س����مو الش����يخ

مشاركتها من أجل حصر عدد الفرق

أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة

المش����اركة والب����دء بإع����داد ج����داول

ونائبه الش����يخ عبدالعزي����ز بن مبارك

المس����ابقات والمباري����ات ومواعيدها

آل خليف����ة حري����ص عل����ى إقامة هذا

وإعداد قائمة بأس����ماء رؤساء الفرق

ال����دوري س����نويًّ ا لما له من مس����اهمة

من أج����ل التواص����ل معهم وتنس����يق

فعال����ة في تطوي����ر اللعبة ومش����اركة

كل م����ا يتعل����ق بمنافس����ات ال����دوري

مجل����س اإلدارة واللجن����ة األولمبي����ة

البحرينية.
وأثن����ى كم����ال عل����ى اهتم����ام الف����رق
والالعبي����ن م����ن مختل����ف األندي����ة
واألكاديمي����ات وتعاونه����م الكبير مع
عدنان كمال

محمد ب����ن س����لمان آل خليفة ونائب
الرئيس الش����يخ عبدالعزيز بن مبارك
آل خليف����ة وجمي����ع أعض����اء مجلس

مختل����ف األندي����ة والهيئ����ات وخل����ق

العام للتنس.

أج����واء المنافس����ة الش����ريفة ،لذا فقد

وأش����ار كم����ال أن دعم اتح����اد التنس

نظم����ت م����ن أجله وحقق����ت معدالت

تم فتح باب التس����جيل والمش����اركة

برئاس����ة س����مو الش����يخ أحم����د ب����ن

نج����اح عالية من الناحي����ة التنظيمية

اإلدارة أوصل البطول����ة للهدف الذي

اللجن����ة المنظم����ة في س����بيل تحقيق

ف����وزه ف����ي المب����اراة النهائي����ة الت����ي
جمعت����ه خالل ش����هر يونيو
الماض����ي عل����ى مالع����ب
اتحاد التنس أمام فريق
أكاديمية جيسي.

متمني����ا
النج����اح لجمي����ع المنافس����ات
ًّ

» »آخر موعد للتسجيل منتصف

في الموس����م الجدي����د ،والدور الكبير

خالل االتصال برئيس اللجنة

وس����عيها للنه����وض بمس����توى لعب����ة

هاتف رقم  ،39452623أو

لتنمي����ة وتطوي����ر التن����س م����ن خالل

هاتف رقم .37733119

كل التوفي����ق لجمي����ع المش����اركين

شهر نوفمبر القادم من

لجميع األندية والهيئات والش����ركات

المنظمة عدنان كمال على

التنس بالمملكة ،وجهود جميع الفرق

بسكرتير االتحاد مهند على

تسنيم الطائي

طالبة إعالم بجامعة البحرين

الجمعة
 26أكتوبر 2018
 17صفر 1440
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إسدال الستار على منافسات الموروث البحري

ناص��ر ب��ن حم��د :نتطل��ع لمش��اركة ممي��زة ومس��تويات قوي��ة ف��ي الي��وم الختام��ي

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ
ناصر بن حمد آل خليفة ،يس���دل الس���تار اليوم على منافس���ات موس���م ناصر بن حمد للموروث البحري ،والذي تنظمه لجنة رياضات الموروث الش���عبي ،ويأتي
ضمن برامج #ناصر_بن_حمد الهادفة لتعزيز ودعم ثقافة الرياضات التراثية كإحدى األجزاء الرئيسية التي تعبر عن أصالة تراث مملكة البحرين.

أحمد المالكي

وبه���ذه المناس���بة ،ق���ال س���مو الش���يخ ناصر

شكراً ناصر بن حمد

ب���ن حم���د آل خليف���ة“ :الي���وم ،نص���ل إل���ى
ختام منافسات موس���منا للموروث البحري،
وال���ذي وجهن���ا إلقامت���ه م���ن أج���ل مواصلة
الجهود الرامية للحفاظ على تراثنا الوطني
األصي���ل ،بم���ا يتوافق مع توجيهات س���يدي
حض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
هللا ورع���اه بزي���ادة االهتم���ام والمحافظ���ة
عل���ى هويتن���ا الوطني���ة” ،مضيفا س���موه أن
إقام���ة منافس���ات ه���ذا الموس���م تأت���ي م���ن
أجل التعري���ف بالرياضات التراثية الس���يما
البحري���ة ل���دى الش���باب والناش���ئة وتعزي���ز

محمد الجناحي

مفهومها بالمجتمع عل���ى أنها جزء ال يتجزأ
من مكتس���بات ه���ذا الوطن العزي���ز ،وكذلك
دعم وتش���جيع الش���باب على ممارستها ،من

لقطة للمنظمين في البطولة

أج���ل أن يتحقق لها االس���تمرارية جيال بعد
جيل ويحفظ بذلك هذه الرياضات.
وتاب���ع س���موه“ :نتطلع أن تش���هد منافس���ات
اليوم الختامي مشاركة متميزة ومستويات
قوي���ة ،تنعك���س عل���ى نج���اح ه���ذا الملتق���ى
الرياض���ي التراثي .مقدرين في الوقت ذاته
الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة
العلي���ا وجمي���ع اللج���ان العامل���ة ،للتحضي���ر
إلقامة مسابقات اليوم األخير من الموسم”.

الخلفان :اللجنة
أنهت كافة
التحضيرات
إلقامة مسابقات
اليوم األخير

فعاليات
مصاحبة...
والشاحوف
مسك ختام
المنافسات

انطالق
مسابقة الحداق
بمشاركة 130
بحارا و42
قاربا

على أهبة االستعداد
م���ن جهت���ه ،ق���ال رئي���س لجن���ة رياض���ات
الم���وروث البح���ري الس���يد أحم���د خال���د
الخلف���ان“ :إن اللجن���ة المنظم���ة برئاس���ة
الس���يد محم���د أحم���د الجناحي أنه���ت كافة
التحضي���رات اس���تعدادا إلقام���ة منافس���ات
الي���وم األخي���ر م���ن الموس���م ،حي���ث تتطلع
اللجنة في ظهور المنافس���ات بش���كل مميز،
يترج���م توجيهات وتطلعات س���مو الش���يخ
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة إلب���راز الي���وم
الختامي في أبهى صورة” ،مضيفا أن جميع
أعض���اء اللجن���ة بذل���وا جهودا كبي���رة خالل
األيام الماضية ،لالس���تعداد بالش���كل األمثل
ال���ذي يؤك���د جاهزي���ة اللجنة ف���ي التنظيم،
الذي يحقق لهذا الموسم النجاح والتميز.

فعاليات مصاحبة

سلمان بالحد باتجاه المرفأ البحري لمتحف

 42ق���ارب ،والذي���ن انطلق���وا عن���د الس���اعة

ي���وم الس���بت المواف���ق  20أكتوب���ر ضم���ن

البحرين الوطني بواقع  3كيلومتر.

 9صب���اح م���ن المرف���أ البح���ري التاب���ع لنادي

منافس���ات األس���بوع الرابع على كأس س���مو

وأش���ار الخلفان إلى أن اللجن���ة المنظمة قد

من هو صاحب الحظ السعيد؟!

يخ���ت البحري���ن متجهي���ن لع���رض البح���ر

الش���يخ عبدهللا بن خالد بن حمد آل خليفة،

اعتم���دت إقام���ة فعالي���ات مصاحب���ة لليوم
الختامي من الموسم ،وهي عبارة عن دعوة
فرقة ش���باب قاللي إلحياء الفنون الشعبية
كفن الفجري وغيرها ،وإقامة سوق مصغرة
للحرفيي���ن يقدم���ون فيها عدد م���ن الحرف
اليدوية البحرية.

مسابقة “الشاحوف”
ويش���هد الي���وم إقام���ة المس���ابقة الخامس���ة
واألخيرة ل”الش���احوف -التجديف” ،والتي
س���تقام على ش���وطين ،األول ش���وط سباق
“العم���وم” على كأس س���مو الش���يخ خالد بن
حم���د آل خليف���ة ،وش���وط س���باق “النخب���ة”
على كأس س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل

وكان س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
قد وجه العتماد س���يارة دف���ع رباعي جائزة
كبرى للفريق البطل الذي يحقق لقب س���باق
ش���وط “النخبة” بمسابقة “الشاحوف” .يذكر
أن فريق الحالة قد نجح في تحقيق المركز
األول في السباقات األربعة الماضية.

المسابقة األخيرة لـ “الحداق”
انطلق���ت صباح أمس منافس���ات المس���ابقة
األخي���رة ل”الح���داق” ضم���ن منافس���ات
األس���بوع الختامي على كأس س���مو الشيخ
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ممث���ل جالل���ة
المل���ك لألعم���ال الخيرية وش���ؤون الش���باب

ضم���ن المي���اه اإلقليمي���ة لمملك���ة البحري���ن،
والذي���ن س���يختتمون مش���اركتهم ف���ي هذه
المس���ابقة عند الس���اعة العاش���رة من صباح
الي���وم “الجمعة” من خ�ل�ال عودتهم مجددا
لنقط���ة البداي���ة .حيث س���تخضع أس���ماكهم
للفحص ومن ثم عملية الوزن ،والتي سيتم
م���ن خاللها تحدي���د الفائزين الثالثة في كل
الفئ���ات األربعة م���ن األس���ماك المعتمدة في
ه���ذه المس���ابقة ،وه���ي :الهام���ور ،الش���عري،
الكنعد والجد.

نبض البحر بقيادة المريخي بطال
لـ “الهير”

بع���د أن بل���غ وزن اللؤل���ؤ  2.520غ���رام ،فيما
حل ف���ي المركز الثاني القارب خير القاس���م
بقيادة النوخذة نبيل حس���ن منصور بعد أن
بلغ وزع اللؤلؤ  1.912غرام وحل في المركز
الثالث القارب سبع األبيض بقيادة النوخذة
أحم���د جمع���ة محمد بعد أن بل���غ وزن اللؤلؤ
 1.726غرام.

إحصائيات مسابقات “الهير”
أكد رئيس لجنة مس���ابقة اس���تخراج المحار
الس���يد أحمد المالك���ي أن مس���ابقات “الهير”
قد ش���هدت مشاركة  4محامل و 155قارب،
مضيف���ا أن إجمالي عدد المش���اركين قد بلغ
 855بحار ،مشيرا إلى أن المسابقات شهدت

رئيس المجل���س األعلى للش���باب والرياضة

حقق القارب “نب���ض البحر” بقيادة النوخذة

اس���تخراج  240360أل���ف مح���ارة ،موضحا

مس���ارا جدي���دا للمس���ابقة ،وه���ي االنطالقة

رئيس اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية ،والتي

مبارك علي المريخي المركز األول بالمسابقة

أن إجمال���ي وزن اللؤل���ؤ المس���تخرج قد بلغ

م���ن المرفأ البحري لمنت���زه األمير خليفة بن

ش���هدت مش���اركة  130بح���ارا عل���ى مت���ن

الرابع���ة واألخي���رة ل”الهي���ر” ،والتي أقيمت

 75.956غرام.

خليفة .وكانت اللجنة المنظمة قد اعتمدت

جانب من المنافسات

مسابقات
“الهير” تشهد
مشاركة 855
بحارا واستخراج
 240360محارة

» »وجه رئيس اللجنة المنظمة
العليا لموسم ناصر بن حمد
للموروث البحري السيد محمد
أحمد الجناحي الشكر والتقدير
والعرفان إلى سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة على
تفضل سموه بالتوجيه العتماد
سيارة دفع رباعي كجائزة
كبرى للفريق البطل في شوط
النخبة بمسابقة “الشاحوف”،
واعتماد سموه لجوائز مالية
كبيرة لجميع الفائزين بالمراكز
األولى بمسابقات األسبوع
الختامي للموسم ،مؤكدا أن
هذه المفاجآت التي اعلن
عنها سموه تأتي من منطلق
حرص واهتمام سموه على
دعم المشاركين الذين تفاعلوا
بشكل مميز مع المشاركة في
مسابقات النسخة االولى من
هذا الموسم ،مضيفا أن هذه
المفاجآت سيكون لها تأثيرا
واضحا على سير المسابقات
السيما في شوط العموم
وشوط النخبة بمسابقة
الشاحوف ،والتي ستنعكس
على نجاح المسابقة.

ما ال تعرفونه عن القرحة
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التواب��ل والبهارات والفاكه��ة الحمضية أكالت م��ن األفضل تجنبها

المع���دة عضو مهم ف���ي الجه���از الهضمي ،الذي
ه���و عبارة عن قن���اة تبدأ بالف���م وتنتهي بفتحة
الش���رج ،وه���ذه القن���اة ق���د يتغير اتس���اعها في
اً
فمث�ًل� بع���د
مناط���ق مختلف���ة عل���ى امتداده���ا،
ق���دم واح���د أو أكثر من الفم ت���زداد هذه القناة

ً
انتفاخ���ا فتتكون المعدة ،وبع���د المعدة تضيق
ً
تموج���ا فتكون األمع���اء الدقيقة
القن���اة وت���زاد
اً
قلي�ًل�
وبع���د األمع���اء الدقيق���ة ت���زاد اتس���اعً ا
فتك���ون األمع���اء الغليظ���ة ث���م المس���تقيم وهو
آخر عضلة في القناة قبل عضلة فتحة الشرج.

الجمعة

بقلم :طارق أحمد عبدالغفار

إعداد :طارق البحار
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للتواصل17111479 :

ما هي المعدة ؟
يب���دأ الجه���از الهضمي بالفم ثم الم���ريء ،وهو عبارة
ع���ن قن���اة توص���ل الطع���ام م���ن الف���م إل���ى المع���دة.
والمع���دة كي���س يتس���ع إل���ى نصف لت���ر وتزداد س���عة
المعدة مع األكل والشرب إلى لتر ونصف اللتر أو أكثر.
ويتأل���ف ج���دار المع���دة م���ن طبق���ات عضلي���ة ويعل���و ه���ذه
الطبق���ات ف���ي ج���دار المعدة طبق���ة مخاطي���ة تحتوي عل���ى مواد
بايكربوناتي���ة (قلوي���ة مضادة لألحماض) تعم���ل ضد األحماض التى
تفرزها المعدة.
ولكي تهض���م المعدة البروتينات تفرز عصارة
خاص���ة لتكس���ير ه���ذه البروتين���ات إل���ى
جزيئ���ات صغي���رة ولك���ي تتم ه���ذه العملية
فه���ي تف���رز حم���ض خ���اص يس���مى حم���ض
الهيدروكلوري���ك (حم���ض كل���ور الم���اء) ه���ذا

الحمض قوي ج ًدا ويس���تطيع هذا الحمض مع
فعل اإلنزيم الخاص بهضم اللحوم أن يذيب هذه اللحوم في فترة زمنية قصيرة.

األطعمة المفضلة عند مصاب القرحة
هن���اك أطعم���ة وأكالت يستحس���ن أن يتناوله���ا مري���ض القرح���ة مث���ل اللبن
ومنتجات���ه كالزب���ادي والقش���طة ،الف���ول ،األس���ماك ،الفاكه���ة الطازج���ة غير
الحمضي���ة كالتف���اح ،الفراول���ة ،التين ،الكمث���رى ،العنب ،الس���لطة الخضراء،
العس���ل األبي���ض ،البقوليات ،الع���دس ،الفاصولي���ا ،اللوبي���ا ،األرز ،المكرونة،
المهلبية ،والبسكويت.
كم���ا أن هن���اك أكالت م���ن األفض���ل تجنبه���ا كالتواب���ل ،البه���ارات ،الفاكه���ة
الحمضي���ة ،الليم���ون ،البرتقال ،الجري���ب فروت ،األناناس والش���اي والقهوة
والكاكاو المكسرات ،الجبن الرومي الخيار ،البقدونس ،السبانخ ،الملوخية،
الكراث ،الفجل ،الطعمية والملح.

أسباب حدوث القرحة
هناك أسباب عدة لحدوث القرحة ،والتي تؤدي إلى تآكل هذا الجدار الواقي

أعراض القرحة
أل���م القرح���ة المعدي���ة ح���اد حارق في أعل���ى البطن تح���ت القفص الص���دري من جهة
اليس���ار ويس���تمر أياما عدة ،ويقل عند تناول الش���خص المصاب بعض الطعام ،ولكن
نوب���ات األل���م ترجع مع الج���وع؛ ألن الطعام يقوم بعملية امتص���اص األحماض فيقوم
مقام مدافع ضد الحموضة.
القرحة المعدية تختلف عن القرحة المعوية ،فالمعوية هي التي تصيب الجزء األول
من األمعاء كما أنها هي أكثر ش���يوعً ا من قرحة المعدة ،وهي بعكس القرحة المعدية
آالمه���ا ت���زاد مع تناول األكل .في الح���االت الحادة المتقدمة ف���ي القرحة المعدية قد
يحصل نادرًا أن الحمض المعدي يس���تمر في تآكل وتحطيم جدار المعدة لدرجة أنه
يعمل ثقبا في المعدة مما يجعل الحمض والعصارات المعدية تتس���رب إلى األعضاء
القريبة للمعدة مثل البنكرياس مما يؤدي إلى تلفها والوفاة.
وفي بعض الحاالت ونتيجة لحصول نزيف دموي بسيط في القرحة قد يكون هناك
وجود دم مع البراز ،حيث يكون لون البراز في هذه الحالة أسود مثل الفحم.

مث���ل التن���اول المف���رط لبعض األدوي���ة كاألس���برين والبروفي���ن والفولترين

ال تجلس كثيرا

والس���بب الثال���ث هو القل���ق ،إذ إن هناك عصبا يربط بي���ن المعدة بمركز في

اً
طوي�ًل� ال
ق���ال البروفيس���ور األلمان���ي ميش���ائيل اليتس���مان ،إن الجل���وس

الكهربائ���ي في���ه تي���ار كهربائ���ي ومفتاحه في الم���خ إذا فتحته فإن الس���لك

وأمراض القلب والدورة الدموية والسرطان واالكتئاب.

وهي أدوية مسكنة لآلالم ونتناولها عند الصداع وآالم الرأس والروماتيزم،
وكذلك التدخين وتناول الكحول ،فهو يذيب هذا الجدار الواقي.
الم���خ مخت���ص بالقلق والش���عور باالرتي���اح والل���ذة ،وهذا العصب كالس���لك
يوص���ل نبضات كهربائية إلى المعدة ويأمرها بإفراز األحماض واألنزيمات،
فم���ا أن ينش���ط هذا المرك���ز بزيادة القلق واالنفعال فإن هذا العصب يرس���ل
نبض���ات كهربائي���ة تزيد م���ن إف���راز األحماض ف���ي المعدة فيك���ون الهجوم
الحمضي أكبر من الدفاع القلوي فيتآكل الغشاء المخاطي ويضعف وتنتج
القرحة في المعدة.
هناك كذلك جرثومة تدعى ( )HB Pyloriوالتي تعمل على تضعيف الغشاء
المخاطي للمعدة واألمعاء الدقيقة .كما أن وجود أي خلل في عملية تفريغ
الطعام من المعدة أو صناعة الجدار المخاطي قد يسبب القرحة.

ما هو األكل الصحي؟

ال��ع��ن��اص��ر ال���غ���ذائ���ي���ة ال��ل�ازم����ة ل��ب��ن��اء ال��ج��س��م

ً
أيضا خطر اإلصابة بالسكري
يتسبب في متاعب الظهر فحسب ،بل يرفع
وأوض���ح أس���تاذ عل���م الوبائي���ات

طبيع���ة عمله���م ،كموظف���ي العم���ل
المكتبي مثلاً  ،الحرص على ممارسة

الش���هية عل���ى س���بيل المث���ال ،وق���د

الرياض���ة

الحركي���ة

يتس���بب ف���ي ارتف���اع نس���بة الس���كر

بانتظام ،بمعدل  150دقيقة (أنشطة

بالدم ،ويؤثر بالسلب في أيض سكر

حركي���ة معتدل���ة) أو  75دقيق���ة

ال���دم .ل���ذا ينبغ���ي عل���ى األش���خاص
الذي���ن يجلس���ون طوي�ًل�اً  ،بحك���م

توصيات منظمة الصحة العالمية.

والط���ب الوقائ���ي أن الجلوس يحفز

واألنش���طة

أس���بوعيا ،وذلك استنا ًدا إلى
رياضة
ً

هل تأكل عندما تشعر بالغضب؟

ي���ح���د م����ن ال���ش���ع���ور ب��ال��ج��وع
ش�����رب ال����م����اء
ّ

يمكن تعريف األكل الصحي بأنه الطعام الغني بالعناصر الغذائية الالزمة لبناء الجسم وتقوية جهاز المناعة

يتمت���ع كل من���ا بش���خصية غذائي���ة ويعن���ي ه���ذا أننا نكتس���ب الوزن ألس���باب ترتبط بمزاجن���ا .فكثي���رون يحبون مثالً تن���اول الطعام ف���ي الفترة

للوقاية من اإلصابة باألمراض المختلفة.

الفاصل���ة بي���ن الوجب���ات ويلجأ آخرون إلى األكل كتعبير عن الغضب أو التوتر أو الفرح ،فيما يأكل بعضهم بس���رعة كبيرة .فكيف يمكن خس���ارة

وم��ن ال��ض��روري ال��ح��رص على ت��ن��اول األك��ل

والسرطان.

ال��ص��ح��ي ال��م��ت��وازن ال��م��ع��ت��دل ف��ي الكميات

 -ال��ب��روت��ي��ن :ت��ح��ت��وي ال��ع��دي��د م��ن األطعمة

والمختلف في األنواع ،الذي ال يحتوي على

الغنية بالبروتين على مستويات مرتفعة من

الكثير م��ن ال��س��ع��رات ال��ح��راري��ة أو النسب

المعادن ،مثل المغنيسيوم والحديد والزنك؛

العالية من الدهون.

إذ تفيد في إصالح أنسجة الجسم.
وللحصول على البروتين ،الب��د م��ن تناول

ما مكونات األكل الصحي؟

األطعمة التي تحتويه مثل اللحوم والبيض

األكل الصحي هو النظام الغذائي المتوازن

واألس��م��اك وال��م��ك��س��رات والفاصوليا وف��ول

ال�����ذي ي��ج��م��ع ب��ي��ن م���ك���ون���ات ع����دة ينبغي
االعتدال في تناولها ،إذ يتم إدخالها ضمن
ن���ظ���ام غ���ذائ���ي ص��ح��ي م����ت����وازن ي��ل��ب��ي كل
حاجات الجسم األساسية .نعدد في ما يلي

الصويا.
 األل���ب���ان :تعتبر م��ن أه���م ال��م��ص��ادر الغنيةبالكالسيوم الذي يلعب دورًا مهمً ا في تعزيز
ص��ح��ة األس���ن���ان وال���ع���ظ���ام .وم���ن منتجات
األلبان التي ينصح بتناولها باستمرار الحليب

مكونات األكل الصحي:
ً
غنية بالفيتامينات
 -الفواكه والخضار :تعد

قليل الدسم واللبن الزبادي والجبن.

والمعادن واأللياف الغذائية ،وينصح بتناول

 -ال���ده���ون :ت��ع��ت��ب��ر م���ن ال��م��غ��ذي��ات المهمة

حوالي  8حصص أو أكثر منها بشكل يومي؛

للحفاظ على صحة الدماغ والبشرة والشعر،

ألن تناولها بكميات جيدة يمكن أن يحمي

كما أنها تزود الجسم بالطاقة الضرورية له

من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني

وت��س��اع��د ف��ي ام��ت��ص��اص الفيتامينات .من

الكيلوغرامات الزائدة في كل من هذه الحاالت؟
األطعمة

 .1تناول الطعام بين الوجبات الرئيسة

ال�����������ت�����������ي

والخفيفة

تحتوي على

تقوم إحدى الش���خصيات الغذائية على تناول

ال��ده��ون المشبعة

األطعم���ة غير الصحية بين الوجبات الرئيس���ة

ن��ذك��ر ال��ل��ح��وم ال��ده��ن��ي��ة
واألط��ع��م��ة المقلية وال��ك��ري��م��ة.
يشار إل��ى أن ت��ن��اول ه��ذه ال��ده��ون بكميات
كبيرة قد يسبب أمراض القلب والشرايين.
أم���ا األط��ع��م��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ده��ون
غير المشبعة فأبرزها األف��وك��ادو واألسماك
الدهنية ،بحيث تساعد على التقليل من
الكولسترول الضار في الدم.
 السكريات الطبيعية :موجودة في الفواكه،ولكن ينصح بعدم اإلفراط في تناولها؛ ألنها
يمكن أن ي���ؤدي إل��ى مشاكل القلب وع��دم
توازن مستويات السكر في الدم.

والخفيف���ة .ولتتخل���ص م���ن ه���ذه المش���كلة
ّ
رك���ز عل���ى تحضي���ر وجب���ات خفيف���ة خالي���ة
م���ن الده���ون الض���ارة مث���ل رقائ���ق البطاط���ا
والش���وكوالتة ،واس���تبدلها أثن���اء وج���ودك في
المن���زل بالفواكه والخضار والمكس���رات النيئة
أو قط���ع البس���كويت المصنوع���ة م���ن الحبوب
الكامل���ة .أم���ا في م���كان العمل فاش���رب الكثير
من الماء ألن هذا يح ّد من شعورك بالجوع.

باالرتي���اح خصوصا في
أوقات المل���ل والقلق أو
حي���ن تعان���ي م���ن ع���دم
االنسجام مع األشخاص
المحيطي���ن ب���ك .ل���ذا
ننصح���ك بالبح���ث ع���ن
بدائ���ل ل�ل�أكل االنفعالي
مث���ل ق���راءة الكت���ب أو
زي���ارة األصدق���اء أو
ممارسة الرياضة.

 .3األكل السريع
ق���د ال تج���د الوقت لتناول وجبات���ك .لذا تأكل
كل م���ا يق���ع تح���ت يديك بس���رعة .وال تحرص

الوجب���ات .خط���ط لذل���ك مس���بقا واعم���ل على
تنفي���ذ مخطط���ك بعناي���ة ،واخت���ر األطعم���ة

الصحي���ة .ف���إذا كنت تح���ب تن���اول الخبز مثالً

 .2تناول الطعام االنفعالي

عل���ى اختيار األطعمة الصحي���ة .بل إنك كثيرا
م���ا تتناول تلك الدس���مة والجاه���زةً .
إذا عليك

اش���تر المصن���وع م���ن القمح الكام���ل .واحرص

في هذه الحالة تلجأ إلى تناول الطعام لتشعر

أن تخص���ص الوق���ت الكاف���ي ل�ل�أكل خ�ل�ال

على مضغ الطعام بشكل جيد.

ضد ضغط الدم
وج���دت العدي���د م���ن األبح���اث الت���ي

ويس���اعد ف���ي تخفي���ض ضغ���ط الدم.

أجري���ت أخي���را أن تن���اول الفس���تق

وكش���فت قن���اة تلفزيوني���ة بريطاني���ة

يس���اهم بش���كل فع���ال ف���ي محارب���ة

ب���أن الش���وفان يمك���ن أن يقل���ل م���ن

إح���دى

خط���ر ارتف���اع ضغ���ط ال���دم ،إذ أجرت

الدراسات التي نشرت في دورية “إن

القن���اة تجربة على  8متطوعين قاموا

س���ي بي س���ي” الطبية ،والتي أجريت

بتناول  60غراما من الش���وفان يوميا.

عل���ى  28مريضا بضغط الدم ،تبين أن

وبعد  6أس���ابيع ،تبين بأن ضغط الدم

ه���ذا الن���وع م���ن المكس���رات يقلل من

ل���دى  % % 75م���ن المش���اركين ق���د

مقاوم���ة األوعي���ة الدموي���ة الطرفية،

انخفض.

ضغ���ط

لخسارة الوزن

ال���دم.

وبحس���ب

أك���دت مجل���ة “إرنيرونغ إم فوكس” األلماني���ة أن البروتين يتمت���ع بأهمية كبيرة
لنظام المناعة وتقوية العظام والشعور بالشبع.
وأش���ارت المجل���ة المعني���ة بالتغذية أن

يعتبر م���ن المص���ادر الحيواني���ة الغنية

إلى ضرورة أن يتناول البالغون ،يوميا

بالبروتي���ن ،إذ يحت���وي  100غ���رام من

كمي���ة بروتي���ن ال تق���ل ع���ن  0.8غ���رام

الجب���ن الصل���ب عل���ى نح���و  36غرام���ا،

ل���كل كيلوغرام من وزن الجس���م ،بينما

بينم���ا يحت���وي  100غ���رام م���ن جب���ن

ي���زداد االحتياج إلى البروتين بالنس���بة

اإلي���دام عل���ى  25غرام���ا .وتع���د نخالة

لألطف���ال والم���رأة ف���ي فترت���ي الحمل

القم���ح م���ن المص���ادر النباتي���ة الغني���ة

والرضاعة .وأوضحت جبن البارميزان

بالبروتين.

اغسلي الدمى بانتظام
أوص���ت مجل���ة “إلتي���رن” الوالدي���ن بغس���ل

األوتوماتيكي���ة عل���ى درج���ة ح���رارة 60

الدم���ى الفرو بانتظام؛ حي���ث تتراكم عليها

مئوي���ة ،عل���ى أن يت���م تجفيفها جي���دا منعا

األوساخ والجراثيم مع مرور الوقت .ولهذا

لتكوّ ن طبقة عفن.وبعد ذلك ،ينبغي تعليق

الغ���رض تنص���ح المجل���ة المعني���ة بش���ؤون

الدم���ى ف���ي الخارج ،إذ تعمل األش���عة فوق

األس���رة بغس���ل الدم���ى الف���رو في الغس���الة

البنفسجية على تطهيرها وتعقيمها.
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تدشين ألبوم أغاني المرأة الشعبية

ضمن مهرجان “الموسيقى” وبالتعاون بين “الثقافة” و “رئيسة األعلى للمرأة”

أعلنت شركة ديزني
تأجيلها فيلم المغامرات
“ ،”Jungle Bookبطولة
النجم دواين جونسون
إلى العام  ،2020بعدما
كان من المقرر طرحه
تجاريا خالل العام

الجمعة
األحد

2018
أكتوبر
26 15
2017
أكتوبر
1440
ذوصفر
17 15
1438
الحجة

المقبل.

بالتعاون مع مكتب قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،تم مساء أمس تدشين ألبوم
“أغاني المرأة البحرينية الشعبية” لمبارك نجم .ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى السابع والعشرين.
ف���ي مس���تهل الحف���ل ،رحب���ت المدي���ر
الع���ام للثقاف���ة والفن���ون الش���يخة هال

بوحسون
وحفل الفنانة السورية وعد
ّ
يوم  26أكتوبر.

بن���ت محم���د آل خليف���ة بالحض���ور،

وس���يكون خت���ام مهرج���ان البحري���ن

وأعربت عن س���عادتها لتدش���ين ألبوم

الدولي للموس���يقى الس���ابع والعشرين

مب���ارك نجم ضم���ن فعالي���ات مهرجان

ف���ي مدين���ة المح���رّ ق ،إذ يس���تعرض

البحري���ن الدول���ي للموس���يقى ف���ي

األكاديمي والباحث البحريني جاس���م

نسخته الس���ابعة والعشرين .وأضافت

ب���ن حرب���ان ف���ي محاض���رةٍ م���ن دار

الش���يخة ه�ل�ا “إن ه���ذا الحل���م تحق���ق

المح���رّ ق ي���وم  27أكتوب���ر  2018رحلة

بفض���ل دع���م مكت���ب صاحب���ة الس���مو

الت���راث البحرين���ي الغنائ���ي النس���ائي،
ٌ
عرض فني مباشر.
يرافقها

الملك���ي األميرة س���بيكة بن���ت إبراهيم
آل خليفة”.
م���ن جانبه���ا ،أعرب���ت مدي���رة مكت���ب
صاحبة السمو رئيسة المجلس األعلى
للم���رأة ،الش���يخة م���رام آل خليف���ة عن

شجون في البحرين

س���عادتها لحضوره���ا حف���ل التدش���ين،

ف���ي المملك���ة .ت�ل�ا ذل���ك ع���رض لفيلم

ومقطوع���ات موس���يقية عس���كرية

مؤك���دة دع���م صاحب���ة الس���مو الملكي

وثائق���ي تضمن مراحل إع���داد األلبوم

فري���دة ذاع صيته���ا عل���ى الصعيدي���ن

وصلت النجمة الكويتية شجون

وهيف���اء حس���ين وس���عاد عل���ي

قرين���ة العاه���ل لفك���رة توثي���ق الف���ن

والتحديات التي واجهته.

المحلي والدولي.

إل���ى مملك���ة البحري���ن؛ لتصوي���ر

ولولوة المال والعديد من ضيوف

البحرين���ي .فيما بدأ مبارك نجم كلمته

ه���ذا ويع���د مب���ارك نج���م أح���د أب���رز

ويعتب���ر مب���ارك أيض���ا م���ن أع�ل�ام

دوره���ا ف���ي أح���دث أعماله���ا

الشرف.

الملحنين في البحرين والعالم العربي،

الموس���يقى الش���عبية ف���ي الوق���ت

الدرامي���ة وال���ذي يحم���ل اس���م

وكان���ت ش���جون قد انته���ت قبل

بجزي���ل الش���كر إل���ى صاحب���ة الس���مو

“العذراء” .المسلس���ل يضم نخبة

فت���رة م���ن ع���روض مس���رحية

كبيرة من النجوم وهو من تأليف

 Tomorrowوالت���ي ش���اركتها

ورش���ة كبيرة من الكتاب الشباب

بطولته���ا نخب���ة م���ن الفناني���ن

القف���اص

منه���م ليلى عبدهللا ،نور الغندور،

وبطولة ش���جون ومرام ومشاري

عبدهللا عبدالرضا ،رهف العنزي،

واإلخ���راج
الب�ل�ام

لمحم���د

وعب���دهللا

الطليح���ي

محمد السعد ،وليلى الرندي.

ً
متوجه���ا
بالتحي���ة للم���رأة البحريني���ة،

إذ قدم عبر مش���واره الفني عد ًدا كبيرا

الحاضر وله مؤلفات موسيقية وأوراق

الملك���ي األميرة س���بيكة بن���ت إبراهيم

من األلح���ان الناجحة وتم تكريمه في

أكاديمية كثيرة في هذا المجال.

آل خليف���ة عل���ى دعمه���ا للمش���روع،

عشرات المحافل المحلية والدولية.

الذي أس���هم في إث���راء الحركة الفنية،

بدأ بتأليف الموسيقي وهو لم يتجاوز

وكذلك شكر الشيخة مرام على سعيها
الدؤوب إلنجاح العمل ،موجها الش���كر

ونس���بت إلي���ه
س���ن الثال���ث عش���رة،
ُ

بالبرام���ج الفني���ة المنوع���ة الت���ي
ُتق��� َّدم للجمه���ور عب���ر منص���ات الثقافة

النقل���ة النوعي���ة الت���ي ش���هدتها الفرقة

المتع���ددة .فالصال���ة الثقافية تس���تعد

إل���ى هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار

الموسيقية للش���رطة بمملكة البحرين،
خاص���ا ممي ًزا
ً
إذ ط���وّ ر للفرق���ة أس���لوبًا

لدعمه���ا الس���خي للح���راك الثقاف���ي

وال ي���زال ج���دول المهرج���ان حاف�ًل�اً

الس���تقبال حف���ل الفنان���ة نبيل���ة مع���ن
من المملك���ة المغربية ي���وم  25أكتوبر

» »كما يواصل معرض
“سينكوبيشن” الذي أقيم على
هامش مهرجان البحرين الدولي
للموسيقى السابع والعشرين،
فتح أبوابه في مركز الفنون
حتى  31أكتوبر الجاري .وتشكر
هيئة البحرين للثقافة واآلثار
كال من صحيفة ديلي تريبيون
( ،)The Daily Tribuneمجلة
مرحبا في البحرين ،مجلة فاكت
( )factومجلة أوالاله ()OHLALA
لدعمهم اإلعالمي لفعاليات
وأنشطة مهرجان الموسيقى.
وللمزيد من المعلومات حول
المهرجان وغيره من أنشطة هيئة
البحرين للثقافة واآلثار يمكن
زيارة موقع الهيئة على شبكة
اإلنترنت (.)www.culture.gov.bh

غافل فاضل مقدم برامج

ريهام في مسلسل “ كارمن”

عودة ماجدة الرومي

يخ��وض المخرج القدير غافل فاض��ل تجربته األولى كمقدم برامج

أك��دت الفنانة ريهام حجاج أن من أهم األس��باب التي دفعتها

بع��د غياب نحو  15عاما تع��ود اللبنانية ماجدة الروم��ي للغناء في دار

الجدي��د “نجوم خل��ف الكوالي��س” ،وفيه يضع فاض��ل خبرته

األولى لها على مستوى الدراما التلفزيونية ،وأشارت إلى أن

ينطلق في دورته الس��ابعة والعشرين في ش��هر نوفمبر المقبل.

تلفزيوني��ة ،إذ س��جل عددا من الحلق��ات من برنامج��ه المنوع

الثري��ة كمخرج عاصر العديد من رواد الفن الكويتي في المجال

الدرام��ي ،إذ يس��تخلصها من خالل حوار تلفزيوني يكس��ر قيود

التقليدي��ة وبش��كل جدي��د وجمي��ل ..البرنام��ج توثيق لمس��يرة

مجموعة من الش��خصيات اإلخراجية الرائدة على لس��ان من عملوا

معها طويال من الممثلين الرواد ،وتعتبر خطوة متقدمة من وزارة اإلعالم.

األوبرا المصرية من خالل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي

إلى المشاركة في بطولة مسلسل “كارمن” أنه يعد البطولة

والمهرجان الذي تأسس في  1992هو األقدم عربيا الذي يتخصص

المسلس��ل مختلف جدا في الموضوع ،إذ يتطرق في أحد

في إحياء التراث الموس��يقي ويهتم بتقديم المواهب الجديدة في

خطوطه الدرامية إلى عصر الملكية ،ويش��ارك في بطولته

العزف والغن��اء ويجذب أع��ذب األصوات من داخل مص��ر وخارجها.

أحمد حالوة وش��يرين وعبي��ر منير واحمد حات��م وليلى عز

وقالت جيهان مرس��ي مدير المهرجان في مؤتمر صحافي أمس االثنين

العرب ،وهو من تأليف خالد حمام ومن إخراج حس��ين ش��وكت،

إن ماجدة الرومي ستحيي حفل ختام المهرجان في  12نوفمبر.

ومن المقرر عرضه قبل شهر رمضان المقبل.

 26اكتوبر
1916

1975
الرئيس أنور السادات يقوم بزيارة الواليات المتحدة وكانت األولى لرئيس مصري.

1978
مصالحة بين العراق وسوريا وتوقيع ميثاق قومي بينهما.

مولد الرئيس الفرنسي

1973

األس������ب������ق ف���رن���س���وا
م����ي����ت����ران زع���ي���م
ال���������������ح���������������زب

افتتح في موسكو مؤتمر السالم العالمي الذي اشترك فيه  2200مندوب.

االش����ت����راك����ي
ال������ذي خ���اض
معركة الرئاسة

1947
مولد وزيرة الخارجية األميركية زوجة الرئيس األميركي كلنتون ،هيالري كلينتون.

ال������ع������ام  1965ض��د

2002

ال���ج���ن���رال دي����ج����ول ول���م
ينجح.

 -انتهاء أزمة احتجاز  800رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو.

الميزان

الحمل
هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار مهمة.

الثور

ال تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم.

العقرب
ال تتأثر بآراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك.

ركز على ما هو آت واكسر حاجز الماضي.

القوس

الجوزاء
استخدم المواجهة إليجاد ما يدعم قناعاتك.

السرطان

سوف تصل إلى هدفك فقط باإلصرار والصبر.

الجدي

قد تكتشف فرصة لتحسين األمور مع الشريك.

األسد

حاول أن تخطط قبل الشروع في المشروع.

الدلو
ترى أن الكثير من الموضوعات في الوقت

تسعى للحفاظ على وزنك لكنك مولع بالوالئم.

الحالي مهمة.

الحوت

العذراء
عليك قبول األشياء التي ال تستطيع تغييرها.

اختبار الظهور األول أبرز ما يقلقك وتسعى
للتنصل.

tariq_albahhar
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“كتاب أخضر” يفتتح “القاهرة السينمائي”
كش���ف مهرج���ان القاه���رة الس���ينمائي الدولي عن فيلم افتتاح ال���دورة األربعين للمهرجان والمقامة في الفترة بي���ن  20و 29نوفمبر المقبل .المهرجان اخت���ار الفيلم األميركي “كتاب أخضر

 ”Green Bookللمخرج بيتر فاريلي ،بطولة النجمين فيجو مورتينسين وماهرشاال علي ،والذي يعد واح ًدا من أهم أفالم العام المرشحة للتنافس على جوائز األوسكار مطلع العام المقبل.
أح���داث الفيل���م مأخ���وذة ع���ن قص���ة

أخض���ر) ليل���ة االفتت���اح ف���ي المس���رح

حقيقي���ة دارت ف���ي س���تينات الق���رن

ً
عرضا يليق
الكبير بدار األوبرً ا المصرية

العش���رين وق���ت اس���تمرار التفرق���ة

بمهرج���ان القاه���رة الس���ينمائي الدولي،

العنصري���ة ف���ي الوالي���ات المتح���دة ،إذ

وبأهمي���ة الفيل���م ال���ذي وضع���ه معظ���م

يُ كلف س���ائق من أصل إيطالي له ميول

النق���اد العالميي���ن ضم���ن األف�ل�ام األهم

عنصرية باصطحاب عازف بيانو أسود

خ�ل�ال العام الحالي ،كما س���يتم تنظيم

البش���رة في جول���ة موس���يقية بواليات

ع���رض آخ���ر يس���مح لجمه���ور القاه���رة

تعصبا ضد
الجن���وب األميرك���ي األكث���ر
ً

بمشاهدة الفيلم المرتقب.

الملونين.

يُ ذك���ر أن فيلم “كتاب أخضر” من إنتاج

الفيلم توّ ج قبل أسابيع بجائزة الجمهور

أس���توديوهات دريم ووركس ،وتوزعه

في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي،
والت���ي ُتعد أكبر جائ���زة اختيار جمهور

في الشرق األوسط شركة إيطاليا فيلم،
وه���و من تألي���ف المخرج بيت���ر فاريلي

ف���ي العالم ،وأكثره���ا تعبيرً ا عن بوصلة
» »تستعد النجمة األميركية تايلور سويفت لتصوير فيلمها الموسيقي الجديد
 Catsخالل األشهر األخيرة من العام  2018الجاري .العمل مأخوذ عن فيلم
يحمل نفس االسم تم إنتاجه في العام  ،1998ولم تستقر تايلور سويفت بعد
على الشخصية التي ستقدّمها فيه ،إذ تم ترشيحها لدوري المغنيتين The
 Flirty Bombalurinaو Skittish Demeterاللتين قدمتا ديو أغنية الفيلم في
نسخته األصلية.

بمش���اركة براي���ان هاي���س ك���وري ونيك

جوائز األوس���كار ،فعلى مدار الس���نوات
الس���ت األخي���رة نال���ت جمي���ع األف�ل�ام
الفائ���زة باختيار جمه���ور تورنتو جائزة

رزق

اإلتقان يطرح موضوعً ���ا مهمً ا ،دون أن

هللا “مخ���رج الفيلم بيتر فاريلي ،والذي

يفق���د خفة ظل���ه وقدرته عل���ى اإلمتاع

أوس���كار واحدة على األق���ل في فبراير

عالمي���ا بتقديم أف�ل�ام كوميدية
عُ ���رف
ً

ع���ن اختيار فيلم االفتتاح يقول المدير

يظه���ر في (كت���اب أخضر) بمس���توى لم

الفني للمهرجان الناقد يوس���ف ش���ريف

يظه���ر ب���ه من قب���ل ،فيق���دم فيلمً ���ا بالغ

التالي.

من أول وحتى آخر لحظة في الفيلم”.

خفيفة بمش���اركة شقيقه بوبي فاريلي،

وعل���ق رئيس المهرج���ان محمد حفظي
ً
قائال “سيعمل المهرجان على توفير كل
الظروف المالئم���ة ليكون عرض (كتاب

فاليلونج���ا ،وهو ابن طون���ي فاليلونجا
الش���خصية الرئيس���ة ف���ي الفيل���م الذي
وقعت الحكاية له خالل الستينات.
» » ويشارك في البطولة النجوم فيجو
مورتينسين وماهرشاال علي وليندا

كارديلني.

الذوادي :بدأت برحلة قديمة في تجميع الدبابيس
مصممة البروشرات البحرينية حولت الهواية إلى مشروع
هي���ا راش���د ال���ذوادي ش���ابة بحريني���ة ف���ي مقتب���ل
العم���ر .صنعت منتجاته���ا بكل حب ،وه���ي حاصلة
عل���ى ش���هادة البكالوريوس م���ن جامع���ة البحرين.
ب���دأت مش���وارها في ري���ادة األعمال بمش���روع قلم
ال���ذي انطلق من رحلة قديمة في تجميع الدبابيس
التذكاري���ة الجاه���زة ،ومنه���ا ب���دأت بتصميم عالمة
تجارية بحرينية خاصة بها.

»»

متى بدأت في المشروع ومن أين استوحيت
الفكرة؟

ب���دأت مش���روعي في العطل���ة الصيفية بع���د تفكير
دام ش���هرين إلى  3شهور .واس���توحيت الفكرة من
إيمان���ي الق���وي ب���أن اإلنس���ان يج���ب أن يعم���ل في
مج���ال يحبه .تجمي���ع البروش���رات (دبابيس) كانت
هوايت���ي الجدي���دة بع���د تجمي���ع األق�ل�ام ،فق���ررت
تحوي���ل الهواية إلى مش���روع من بعد اس���تخدامي
الدبابي���س الت���ي امتلكه���ا عل���ى بطاق���ات هداي���ا
لصديقاتي ،فقد بدأت بكمية بسيطة من الدبابيس
الجاه���زة والمتوفرة في الس���وق وصناعة بطاقات
خاص���ة لهم ،ثم تطورت الفكرة إلى أن تكون هدايا
تذكارية بطابع بحريني مبتكر وبسعر مناسب.

»»

كيف وصلت لهذه القاعدة الجماهيرية؟

بفض���ل دعم ومس���اندة الش���باب البحريني لبعضهم
البعض أولاً ومش���اركتي خصوص���ا في بازار مدينة
شباب  ،2030حيث إن الفئة المستهدفة لمشروعي
كان���ت رواد المدين���ة .لذل���ك كان���ت ه���ذه انطالقتي
التي ساهمت بش���كل كبير في نشر فكرة المشروع
بشكل أوس���ع ،واألهم أنها تعتبر فكرة جديدة على
السوق البحرينية.

»»

سبب تسمية المشروع بـ “قلم”؟

أن الش���خص يج���ب أن يعم���ل ف���ي

المصممة الش���ابة أفن���ان جناحي ،التي

مج���ال يحب���ه وقري���ب م���ن قلب���ه،

كان���ت تس���اندني وتعطين���ي رأيها في

لذل���ك أردت أن تخ���رج منتج���ات

توجه “قلم” المستقبلي بإذن هللا.

»»

تضعين في حسابك في مواقع التواصل

االجتماعي عبارة “من قلب البحرين إلى

قلبك” ،ما سبب اختيارك لها؟

(الدبابيس) في البحرين؟

ً
واضح���ا ولله الحمد
وذلك

وما مدة التصنيع؟

من محبة الناس للمشروع.

حالي���ا أتعام���ل م���ع مصان���ع من
ً

»»

خ���ارج البحري���ن ،ول���م أبحث عن

من وراء استمرارك
وتشجيعك في العمل؟

مصان���ع ف���ي البحري���ن متخصص���ة
بصناع���ة البروش���رات؛ ألنه بحس���ب

أس���رتي ه���ي الت���ي س���اندتني ف���ي
بداياتي م���ن خالل توفير رأس المال
البس���يط وتش���جيعي عل���ى الفكرة رغم بس���اطتها،
وال يمكنن���ي نس���يان صديقات���ي وأخوات���ي الالت���ي
دائم���ا يب���ادرن في مس���اعدتي في أي أم���ر يصعب
علي وتش���جيع أي فكرة أعرضه���ا عليهن ومحاولة
تطويرها.

»»

األق�ل�ام فاخترت اس���مً ا قريب لقلب���ي ،فالقلم يعتبر

يمك���ن إدراج أي منت���ج تحت هذا االس���م وهذا هو

في صنع البروشرات

فمنتجاتنا تصنع بكل حب.

وخارج البحرين؟ ومن الذي يساعدك في

ش���هادة الوف���اة تكتب بالقل���م ،واألهم م���ن ذلك أنه

هل من أماكن متخصصة

لتصل إلى قلوب المشترين،

ً
س���ابقا أن من أه���م هواياتي هي تجميع
لقد ذكرت

ف���ي حياتنا من ش���هادة مي�ل�اد إلى عق���د زواج إلى

»»

“قل���م” م���ن قل���ب البحري���ن؛

كيف كانت تجربتك مع المصممين من داخل

جزءا رئيسا في حياة كل إنسان ،فأهم المستندات

معظم األفكار التي أطرحها.

اختيار التصاميم؟
أن���ا من اس���تخرج فكرة غالبي���ة التصاميم وأحاول
تصميمها ،ولكن بس���بب خبرت���ي القليلة في مجال
التصمي���م كوني ل���م أدرس أي دورات في المجال،
ب���دأت أعرض أف���كار التصاميم الت���ي أمتلكها على
مصممي���ن بحرينيين ش���باب .فقد كن���ت أثق بأنهم
س���وف يفهمون التصميم وما أريد به من تفاصيل،
فب���دأت بمس���اعدة وتش���جيع كبي���ر م���ن الفنان���ة

خبرت���ي فإن الكلفة مرتفعة ج ًدا في
ه���ذا المجال ف���ي البحرين .ونق���وم بتصنيع كميات
كبيرة أقلها  100حبة وتستغرق  3أسابيع للتصنيع.

»»

هل لك مشاركات محلية وعالمية؟

ش���اركت في بازار مدينة الشباب  ،2030ومهرجان
انيمين���ا لمحبين االنيمي والش���خصيات الكرتونية،
وكان���ت مش���اركتي األخيرة األس���بوع الماضي في
مهرجان يال بنات.

»»

من الفئة المستهدفة؟

خصوصا الشباب
ً
كل من يهتم بتجميع البروشرات
منه���م .اآلن نح���اول ج���ذب الش���ركات وال���وزارات
لتصمي���م الش���عارات لمناس���باتهم أو فعالياته���م
المهمة.

»»

ما المميز في مشروعك؟

أن التصامي���م بحرينية وذات جودة عالية والفكرة

جدي���دة تمامً ���ا ،فل���م أرى مش���روعا يق���دم دبابيس
بمث���ل الطريقة التي أتبعه���ا ،فضلاً عن كون المنتج
في متناول الجميع مقارنة بجودة المنتج.

»»

دائما ما يتعرض النتقاد.
ً
المشروع المميز
كيف تتعاملين مع االنتقادات؟

م���ن المؤكد وج���ود انتق���ادات وصلتن���ا أو باألحرى
اقتراحات عن جودة بعض األمور مثل الطباعة أو
نوعي���ة الدب���وس وغيرها .كلها تعاملن���ا معها بصدر
رح���ب ورحبنا فيها ،وبإذن هللا س���تكون س���ببا في
تطوير المشروع لألفضل.

»»

هل هنالك دعم من القطاع الحكومي أو

الخاص من وجهة نظرك للمشاريع الصغيرة؟

نع���م هنال���ك دع���م مس���تمر م���ن وزارة الش���باب
والرياضة بدعوتي للمشاركة بمختلف فعالياتهم،
ومتأكدة أنه مع الوقت س���نحصل على دعم من
بقية القطاعات.
ح���وار :طالبة اإلع�ل�ام خالد العيس���ى  -جامعة
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سيول البحر الميت
تفاعل متابعو تويتر “البالد” مع خبر نش���رته الصحيفة على منصاتها اإللكترونية
بعنوان “األردن 16 ...قتيال و 44مفقودا بس���يول البحر الميت” ،وحاز الخبر على
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أعلى معدل للتفاعل في حساب الصحيفة على تويتر خالل الليلة الماضية.
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تداعيات إعصار “مايكل” في مكسيكو بيتش،
فلوريدا ،الواليات المتحدة (أ ب)

“قذائف ثلجية” تثير الهلع
في بيروت
تس���اقطت كتل ثلجية على العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق متفرقة من البالد
جراء عاصفة مطيرة مصحوبة برياح قوية ،مما أس���فر عن وفاة شخص وأضرار
في بعض المباني والسيارات.
وقال���ت وكالة اإلعالم اللبنانية المركزي���ة إن العاصفة الناجمة عن منخفض جوي
مصدره البحر األس���ود تس���ببت في س���قوط مطر غزير مع حبات َبرَد ذات حجم
كبير غزت صورها مواقع التواصل االجتماعي.
وأف���ادت الوكالة بوفاة أحد المواطني���ن ( 60عامً ا) جراء إصابته بصعقة كهربائية
جراء العاصفة في قرية المجادل في قضاء صور جنوبي لبنان.
وأس���فر تس���اقط الكت���ل الثلجية التي ش���بهها البع���ض بالقذائف إلى تهش���م نوافذ
ووجهات زجاجية لبعض المباني والسيارات في مناطق متفرقة من العاصمة.
» »أدت الرياح القوية التي وصلت سرعتها  80كيلومترًا إلى سقوط بعض

األشجار ،مما سبب زحمة سير على بعض الطرقات .ودعت القوى األمنية
السائقين إلى القيادة بحذر؛ تجنبًا لحوادث االنزالق في الطرقات الرئيسة.

مخطط لتقطيع تالميذ وأكلهم
تمكنت الش���رطة األميركية في والية
فلوريدا م���ن إحباط “مج���زرة دموية”

أخطار قاتلة في السجائر اإللكترونية
أكدت دراسة أجراها خبراء في مشفى بوسطن األميركي أن األخطار القاتلة في
السجائر اإللكترونية ال تقل عن تلك الناجمة عن السجائر العادية.

كان���ت س���تقترفها طفلتان ف���ي إحدى

وخالل الدراس���ة ،قام الخب���راء بمعاينة

من المع���ادن الثقيلة كالرص���اص ،والتي

عش���رات األش���خاص مم���ن يدخن���ون

يمك���ن أن تتس���بب باإلصابة بالس���رطان

الم���دارس؛ “تقربً���ا للش���يطان” حس���ب

السجائر العادية واإللكترونية ،وفحصوا

والعدي���د من األم���راض القاتل���ة ،وكذلك

األدخن���ة الناجم���ة ع���ن تل���ك الس���جائر،

احت���وت أدخن���ة الس���جائر العادي���ة على

والمواد التي تخلفها في أجس���ام هؤالء

نس���ب م���ن مع���ادن الني���كل والرص���اص

اعترافاتهما.
ونقل���ت صحيف���ة “ديل���ي مي���ل” ع���ن
مصادر الشرطة أن فتاتين عمرهما 11
و  12سنة أحضرتا مجموعة سكاكين
لتقطي���ع اللح���وم وقاطع���ة بيت���زا إلى
المدرسة بغية قتل زمالئهما.
وج���رى توجي���ه اتهام���ات للطفلتي���ن
بالتآم���ر الرت���كاب جريم���ة قت���ل م���ن
الدرج���ة األول���ى ،وحي���ازة س�ل�اح في
المدرسة ،إضافة إلى تهم أخرى.
وق���ال نائ���ب رئي���س الش���رطة ف���ي

عنصران من شرطة والية فلوريدا

تخطط���ان لترص���د التالمي���ذ الصغ���ار

ً
تلميذا”
تأم�ل�ان قت���ل م���ن  15إل���ى 25

الس���ن عن���د حمام���ات المدرس���ة؛ بغية

قبل أن تنتحرا.

ذبحه���م وتقطي���ع أجس���ادهم وأكل

وع���زت الش���رطة رغب���ة الفتاتي���ن في

لحومهم ،وش���رب دمائهم بكأس جرى

قت���ل أكب���ر ع���دد ممك���ن التالمي���ذ إلى

الناس.

والك���روم ،والت���ي تعتب���ر م���ن المع���ادن

وتبين أن األدخنة الناجمة عن الس���جائر

الس���امة والمس���ببة ألم���راض قاتل���ة في

اإللكتروني���ة تحوي على نس���ب خطيرة

حال دخولها الجسم.

جنسية ضد عجوز في الـ  92من عمرها.

خصيصا من أجل هذا األمر.
ً
إحضارها

رغبتهما في أن تكونا “خاطئتين ج ًّدا”

الغ���داء .ولم تحدد الش���رطة الفعل الذي

الت���ي ترتك���ب دون موافق���ة الضحي���ة

وق���ال بي���ان الش���رطة إن “الخط���ة

حتى تكونا مع الش���يطان في الجحيم

ق���ام ب���ه المس���ن ،إال أن���ه مته���م بارتكاب

األحداث.

الدموي���ة كان���ت تقض���ي بقت���ل تلمي���ذ

بع���د أن تنتحرا عقب تنفيذ مجزرتهما

فعل غير الئق.

جنسيا”.
“اعتداء
ً
ًّ

ويواج���ه الرج���ل العج���وز ال���ذي ألق���ت

وأوضحت الش���رطة أن الفتاتين كانتا

واحد عل���ى األقل لك���ن الفتاتين كانتا

الدموية.

وبحس���ب القانون األس���ترالي ،يمكن أن

الش���رطة القب���ض عليه ،الحكم بالس���جن

يطل���ق عل���ى بع���ض التصرف���ات كلم���س

لمدة تصل إلى  7سنوات.

“الحب

ال يشترى”
انتش���ر مقط���ع فيدي���و جدي���د يظه���ر
رفض ش���ابة صيني���ة لع���رض مغر من
رج���ل يحبه���ا ،إذ ح���اول اس���تمالتها
بتقديم هدية ثمينة ،عبارة عن سيارة
رياضية من طراز “المبورغيني”.
ويوث���ق المقط���ع كيف اقت���رب الرجل
م���ن الفت���اة ف���ي س���احة عام���ة تع���ج
بالناس ،حامالً باقة من الورود والفتًا
انتباهه���ا إلى الس���يارة الرياضية التي
اش���تراها كهدي���ة ثمينة ،ف���ي محاولة

طرد مشبوه إلى خصم ترامب
تفح���ص الش���رطة األميركي���ة ط���ر ًدا مش���بو ً
ها أرس���ل إل���ى عن���وان عائ���د للممث���ل
األميرك���ي روب���رت دي نيرو في والية نيويورك ،بحس���ب ما ذكرت وس���ائل إعالم،
أمس الخميس ،غداة إرس���ال طرود مش���بوهة إلى ش���خصيات سياسية بارزة في
الواليات المتحدة.
ويش���به الطرد بالشكل الطرود المرسلة

ّ
وجه إلى دي ني���رو على عنوان تابع له

إل���ى الرئي���س الس���ابق ب���اراك أوبام���ا

في منطقة تريبيكا في مانهاتن.

وهيالري كلينتون ونواب ديمقراطيين

ودي ني���رو ،البال���غ  75عامً ���ا ،مع���ارض

ومحط���ة “س���ي إن إن” الت���ي ينتقده���ا

الذع لقط���ب العق���ارات الث���ري ال���ذي

الرئيس األميركي باستمرار.

وصل إل���ى البيت األبيض ف���ي نوفمبر

ونقلت محطة “س���ي إن إن” اإلخبارية

 2016بع���د تغلب���ه عل���ى الديمقراطي���ة

ع���ن مصدري���ن في الش���رطة ،أن الطرد

كلينتون.

ثالث���ي األبع���اد للدم���اغ باس���تخدام خاليا
بش���رية ،م���ا يس���مح له���م بدراس���ة نش���اط
الدماغ غير الطبيعي بشكل أفضل.
وق���ام الخب���راء بزراع���ة أنس���جة الدم���اغ
لس���نوات ،ولك���ن ه���ذه التقني���ة تس���تخدم
األنس���جة الوظيفي���ة المحاي���دة إلنش���اء
“هيكل يشبه الدماغ”.
ويق���ول الباحث���ون إن بإمكانهم مس���تقبال

استجابتهم لعالجات معينة.
» »قام فريق من الباحثين بقيادة
جامعة تافتس بتطوير نماذج
ثالثية األبعاد لألنسجة البشرية
للجهاز العصبي المركزي،
ويحاكي هذا النموذج الخصائص
الهيكلية والوظيفية للدماغ
والنشاط العصبي المتواصل
على مدى عدة أشهر.

األرض

تبتلع سيدتين
ن���ش���رت وس���ائ���ل إع��ل��ام ت��رك��ي��ة
ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر ان���ه���ي���ارا أرض��ي��ا
ف���ي أح����د أح���ي���اء م��دي��ن��ة دي���ار
بكر جنوبي ال��ب�لاد خ�لال م��رور
سيدتين في أحد الشوارع.
وي���ظ���ه���ر ف����ي ال���ف���ي���دي���و ،ال����ذي
ال���ت���ق���ط���ت���ه إح��������دى ك���ام���ي���رات
المراقبة ،سيدتان وه��ن طبيبة
وم���م���رض���ة ت���ع���م�ل�ان ف����ي أح���د
المراكز الطبية خ�لال عودتهما

لنيل إعجابها.

إلى منزلهما.

» »حدثت المفاجئة عندما رفضت

وخ�لال م��رور السيدتين انهارت

الشابة عرض الرجل أمام الناس

بش���رية في المختبر ،عق���ب تطوير نموذج

ألقت الش���رطة األسترالية القبض على مسن ،في الـ  102من عمره ،ارتكب جريمة

بضواح���ي مدينة س���يدني ،أثن���اء وقت

أن���ه جرى إرس���الهما إلى أحد س���جون

ق���د يتمكن العلماء قريبا من تكوين أدمغة

باركنس���ون والزهايم���ر لفه���م كيفي���ة

الت���ي تنس���ب إلى اإليحاءات الجنس���ية،

كقاصرتي���ن أو بالغتي���ن ،مش���يرً ا إل���ى

في المختبر

اعتقال مسن عمره  102بتهمة جنسية
ووق���ع الحادث في دار لرعاية المس���نين

ليقرّ ر ما إذا كانت الفتاتان ستحاكمان

أدمغة بشرية

اس���تخدام الخاليا م���ن المصابي���ن بمرض

األماكن الحساس���ة وغيره���ا من األفعال

فلوريدا إن األمر متروك لالدعاء العام

العلماء يطورون

األرض فجأة وسقطتا في حفرة

وسارعت بمغادرة المكان ،تاركة

كبيرة ،كما ظهر في الفيديو الذي

إياه في موقف محرج جدًّ ا ،إذ

نشرته “سي إن إن” ترك.

جن جنون الرجل وأخذ يتصرف

وه������رع ال���ع���ش���رات إل�����ى م��وق��ع

بطريقة عنيفة وعشوائية.

سقوط السيدتين؛ إلنقاذهما بعد
ابتالع األرض لهما.
» »ذكرت وسائل اإلعالم التركية
الممثل روبرت دي نيرو

أن السيدتين نجتا من الموت
وأصيبتا بجروح طفيفة.

رحبت أميرة من تونجا باألمير البريطاني هاري ،حفيد الملكة إليزابيث،
وزوجته ميجان أمس الخميس لدى وصولهما الدولة الصغيرة الواقعة بجنوب
المحيط الهادي قبل أن يتوجها برا إلى العاصمة بينما.
وتأتي زيارة الزوجين الملكيين ،اللذين أعلنا أنهما ينتظران مولودا ،بعد جولة
شملت فيجي وأستراليا التي سيعودان إليها من أجل المراسم الختامية
أللعاب إنفكتوس في سيدني ،ثم يختتمان الجولة في نيوزيلندا.

