
الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  ق���ال 
ب���ن س���لمان آل  الملك���ي األمي���ر خليف���ة 
خليفة إن المحاسبة والتدقيق من صور 
الش���فافية الت���ي تح���رص الحكومة على 

تجسيدها في معامالتها وتعامالتها.

وكان سموه قد استقبل بقصر القضيبية 
ش���ركة  إدارة  مجل���س  رئي���س  أم���س 
ك���ي ب���ي إم ج���ي الدولي���ة بي���ل توماس، 
بمناس���بة انعقاد المؤتمر السنوي لشركاء 
ب���ي إم ج���ي ف���ي منطق���ة الش���رق  ك���ي 

األوس���ط وجنوب آس���يا بمملكة البحرين 
واالحتف���ال بمرور 50 عام���ًا على تواجد 

الشركة في المملكة.
م���ن جان���ب آخ���ر، وج���ه صاحب الس���مو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء، وزير األش���غال 

وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
وكل أجهزة ش���ؤون األش���غال والبلديات 
كف���اءة  م���ن  والتأك���د  التحق���ق  إل���ى 
االس���تعدادات التي اتخ���ذت للتعامل مع 
موسم األمطار.                          )02(

العاهل يبحث التطورات مع أمير الكويت
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أمير دولة الكويتجاللة الملك

زيادة في حجم تداول الخليجيين تقدر بنحو 47 %

المنامة - بنا

أعلن قسم العالقات العامة واإلعالم بجهاز المساحة والتسجيل العقاري 
أن حج���م الت���داول العقاري بلغ ف���ي الربع الثالث 2018 نح���و 211 مليونا 
و881 ألف���ا و413 دين���ارا، أي بنس���بة زيادة بنح���و 8 % مقارنة عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
 ويش���مل الرق���م المتداولي���ن البحرينيي���ن والخليجيي���ن واألجان���ب، م���ع 
مالحظة زيادة في حجم تداول الخليجيين تقدر ب� 47 %.            )09(

8 % زيادة في التداول العقاري
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المنامة - بنا

أش���ادت مملك���ة البحري���ن بالمب���ادرة التي 
طرحه���ا ملك المملك���ة المغربية الش���قيقة 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك محمد الس���ادس 
ف���ي خطاب جاللت���ه بمناس���بة الذكرى 43 
للمسيرة الخضراء بش���أن استحداث آلية 
مش���تركة للحوار والتشاور مع الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
تجس���د  الحكيم���ة  المب���ادرة  أن  وأك���دت 
ح���رص جاللت���ه عل���ى العالق���ات األخوية 
الش���قيقين  البلدي���ن  بي���ن  تجم���ع  الت���ي 
والح���وار بينهم���ا م���ن أج���ل تع���اون أوثق 
والمض���ي بالعالق���ات آلف���اق أرح���ب تعود 

بالنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وج���ددت مملكة البحري���ن موقفها الداعم 
للحقوق المشروعة للمملكة المغربية على 
أقاليمه���ا الجنوبي���ة وفًق���ا لمب���ادرة الحكم 
الذات���ي وإيج���اد حل سياس���ي دائ���م، في 
إط���ار س���يادة المملكة المغربي���ة ووحدتها 
الوطنية و الترابية.                         )06(

ا  أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة أمس، اتصاالً هاتفيًّ
مع أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 

تم خالله استعراض العالقات األخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب جاللة الملك ع���ن اعتزازه بعمق وتميز 
العالق���ات البحريني���ة الكويتي���ة، وم���ا يش���هده 
التعاون والتنس���يق المشترك من تطور مستمر 
ف���ي ش���تى الميادين م���ن أجل خي���ر ومصلحة 
ب���كل  جاللت���ه  مثمًن���ا  الش���قيقين،  الش���عبين 
التقدير الدعم األخوي المستمر لدولة الكويت 

الش���قيقة ووقفاته���ا التاريخية المش���رفة تجاه 
ش���قيقتها مملكة البحرين وشعبها في مختلف 
بح���ث  االتص���ال  ف���ي  ج���رى  كم���ا  المج���االت. 
مجري���ات األحداث ف���ي المنطق���ة والتطورات 
اإلقليمي���ة والدولي���ة، وع���دد م���ن القضايا ذات 
االهتمام المشترك.                                  )02(

إشادة بمبادرة 
ملك المغرب عن 
الحم��ر: البرنامج المط��ور يخفض الدع��م الحكومي للوحدةالحوار مع الجزائر

خدمات اإلسكان تحت عباءة “مزايا”

قال وزير اإلس���كان باس���م الحمر إن تغيرات البيئة االقتصادية وزيادة الطلب على الخدمة 
اإلس���كانية والتطلعات المس���تقبلية إلى جانب تحقيق الكفاءة للم���ال العام، تأتي على رأس 

التحديات التي تنظر لها الوزارة بعين االعتبار.

ولفت الحمر إلى دور برنامج مزايا الذي يعتبر 
قص���ة نجاح، حيث تجاوز عدد المس���تفيدين 
م���ن ه���ذا البرنام���ج أكث���ر م���ن 3700 مواطن، 
وهو عب���ارة عن نقلة نوعية بالنس���بة للمس���ار 

التقليدي الذي كانت تسير عليه الوزارة.
وأش���ار إلى أن مزاي���ا المطور، الذي من المقرر 
إطالقه مطلع العام المقبل، سيمنح “اإلسكان” 
ق���درة أكب���ر لتقديم الخدمة ف���ي نفس حدود 
المص���ادر المالية. وذكر أن “مزايا المس���تقبل” 
تح���ت  ال���وزارة  خدم���ات  جمي���ع  س���يدخل 
عباءته، سواء كان بشراء األرض أو البناء أو 
شراء الوحدات، أو قروض الترميم، وغيرها.
وأوضح أن المس���ار التقليدي للوزارة يتطلب 
الدف���ع الف���وري، ف���ي حي���ن أن مزاي���ا المط���ور 

لل���وزارة بدف���ع التكلف���ة عل���ى فت���رة  يس���مح 
طويلة تصل إلى 25 س���نة مم���ا يمكن الوزارة 
م���ن خدم���ة ش���ريحة أكب���ر وتقدي���م خدمات 

أكثر.
مزاي���ا  برنام���ج  س���يميز  م���ا  أب���رز  إن  وق���ال 
م���ع  الخدم���ة  تناس���ب  س���يكون  المس���تقبل 
الدخل، مما يمكن الوزارة من تقديم خدماتها 

ح���دود  ف���ي  المجتم���ع  م���ن  أكب���ر  لش���ريحة 
الميزانيات المتاحة.

وزير اإلسكان

المحاسبة والتدقيق من صور الشفافية
سمو رئيس الوزراء يوجه للتحقق من االستعدادات لموسم األمطار
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سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي الدولية

أحمر السلة يالقي السعوديةبعيدا عن األضواءشل “أجنحة” إيران“بيتك” يستخدم “البلوكشين”اليوم األخير للتقاعد االختياري

تنتهي فترة التقديم لبرنامج  «
التقاعد االختياري اليوم. وأفاد 

ديوان الخدمة المدنية أن 
التسجيل للبرنامج عبر الموقع 
www. اإللكتروني التابع للديوان

csb.gov.bh سيستمر حتى 
الساعة 12 لياًل.

كشف المدير التنفيذي في “بيتك”،  «
محمد فهمي لـ “البالد” أن البنك 

اإلسالمي بدأ بالفعل استخدام 
تقنية “البلوكشين” في عمليات 

التحويالت المالية في خطوة تؤذن 
بتوجه القطاع المصرفي البحريني 

نحو التقنية الثورية.

تضمنت العقوبات األميركية  «
حظر أسطول الطيران المملوك 

للدولة اإليرانية؛ بسبب 
استخدامه في دعم اإلرهاب ونقل 

المقاتلين واألسلحة والعتاد إلى 
الدول التي تحضر طهران فيها 

عسكريا.

قال الفنان البحريني عبدالرحمن  «
محمود لـ “البالد” إن من اهم 

أسرار النجاح في عالم الفن 
اإلخالص وحب العمل للتوجه 

الذي يختاره الشخص الموهوب، 
عالوة على عدم االستعجال 

للشهرة والظهور.

يستهل منتخبنا الوطني األول لكرة  «
السلة مشاركته في البطولة العربية الـ 23 

للمنتخبات بمالقاة المنتخب السعودي 
الشقيق عند الساعة الثامنة من مساء 
اليوم الخميس بتوقيت البحرين على 

الصالة المغطاة رقم 2 في مجمع 
الصاالت التابع الستاد القاهرة الدولي.
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المنامة - مجموعة البركة

المنامة - فنادق الخليج

ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين 
بمجموع���ة البرك���ة المصرفية بنس���بة 
2 % ليبل���غ 98 ملي���ون دوالر خ���الل 
الع���ام  م���ن  األول���ى  التس���عة  األش���هر 
م���ن  نفس���ها  بالفت���رة  مقارن���ة   2018
ملي���ون   97 والبال���غ  الماض���ي  الع���ام 
دوالر. وفيما يخص نتائج المجموعة 
للفصل الثال���ث 2018، ارتفع مجموع 
الدخل التش���غيلي بنسبة 28 % ليبلغ 

 231 ب����  مقارن���ة  دوالر  ملي���ون   296
ملي���ون دوالر بالفت���رة ذاتها من العام 
الماضي.                                   )10(

حقق���ت مجموع���ة فن���ادق الخلي���ج 
صاف���ي ربح بلغ 5.740 مليون دينار 
لألش���هر التس���عة األول���ى م���ن الع���ام 
2018، مقارنة ب� 8.679 مليون دينار 
في العام الماض���ي، بانخفاض قدره 
)09(                               .% 33.86

دخل “البركة” في 9 أشهر

أرباح “فنادق الخليج”

98

 5.7

مليون دوالر

مليون دينار

عدنان يوسف

فاروق المؤيد

الشيخ صالح كامل

غارفيلد جونز

سيد علي المحافظة

تقليص الدعم

ذكر أن نسبة الدعم الحكومي للوحدة السكنية بالنسبة للمسار التقليدي الحالي في  «
حدود 105 آالف دينار على 25 سنة، إال أن مزايا الحالي يبلغ الدعم فيه نحو 65 ألف 
دينار على مدى 25 سنة، على أمل أن يتقلص الدعم في مزايا المطور إلى حدود 35 
أو 40 ألف دينار. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيف الدعم المالي لإلسكان على 

الحكومة، وبالتالي سيخفف األعباء عليها ويحقق االستدامة لهذا الملف.
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جاللة الملك يس��تعرض العالق��ات هاتفيا م��ع أمير الكويت

بحث أحداث المنطقة والتطورات

أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس، اتصاالً 
ا مع أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد  هاتفيًّ
الجاب���ر الصباح، تم خالله اس���تعراض العالقات األخوية التاريخية الوثيقة بين 

البلدين الشقيقين.

وأع���رب جاللة الملك عن اعتزازه بعمق 
وتميز العالق���ات البحريني���ة الكويتية، 
وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك 
م���ن تطور مس���تمر في ش���تى الميادين 
الش���عبين  ومصلح���ة  خي���ر  أج���ل  م���ن 

الش���قيقين، مثمًنا جاللته ب���كل التقدير 
الدعم األخوي المس���تمر لدولة الكويت 
الش���قيقة ووقفاتها التاريخية المشرفة 
تجاه شقيقتها مملكة البحرين وشعبها 

في مختلف المجاالت.

كما جرى خالل االتصال بحث مجريات 
والتط���ورات  المنطق���ة  ف���ي  األح���داث 
اإلقليمية والدولي���ة، وعدد من القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
وتمن���ى جالل���ة المل���ك لدول���ة الكوي���ت 
وش���عبها الش���قيق دوام الرفعة والتقدم 
ف���ي ظ���ل قي���ادة صاح���ب الس���مو أمير 

دولة الكويت.
وعّب���ر صاح���ب الس���مو الش���يخ صب���اح 
ش���كره  ع���ن  الصب���اح  الجاب���ر  األحم���د 
الجالل���ة،  صاح���ب  ألخي���ه  وتقدي���ره 
العريق���ة  األخوي���ة  بالرواب���ط  مش���يًدا 
البلدي���ن  تجم���ع  الت���ي  والمتمي���زة 

والشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا
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@albiladpress.com

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ب��ن م��ب��ارك آل  ال��ش��ي��خ محمد  س��م��و 
القضيبية  ب��ق��ص��ر  بمكتبه  خ��ل��ي��ف��ة، 
األعلى  للمجلس  التنفيذي  الرئيس 
اطلع  ال���ذي  دي��ن��ه  ب��ن  محمد  للبيئة 
ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  سمو 
بالتعاون  اعدها  التي  الدراسة  على 
إدارة  ب���ش���أن  ك��م��ب��رج  م���ع ج��ام��ع��ة 
ال��م��خ��ل��ف��ات ال��غ��ذائ��ي��ة؛ وذل����ك للكم 
ال��ع��ال��م. ف���ي دول  م��ن��ه��ا  ال��م��ت��زاي��د 

بذله  لما  تقديره  عن  سموه  وأع��رب 
ب��ن دي��ن��ه م��ن ج��ه��د ف��ي إع����داد ه��ذه 
الحكومة  اهتمام  م��ؤك��دًا  ال��دراس��ة، 
بإيجاد الحلول إلدارة المخلفات في 

البحرين.

المنامة - بنا

 حلول حكومية 

إلدارة المخلفات

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تدعم شركات التدقيق والمحاسبة انطالقًا 
من إيمانها ونهجها بالش���فافية المهنية واإلفصاح وحرصها على تبني معايير المحاس���بة الدولية، خاصة في ظل ما تتمتع به مملكة 
البحري���ن م���ن س���معة ومكانة كمركز مال���ي ومصرفي واقتصادي مهم بالمنطقة، منوهًا س���موه إلى أن المحاس���بة والتدقيق هي أحد 
صور الش���فافية التي تحرص الحكومة على تجس���يدها في معامالتها وتعامالتها، مثنيًا س���موه على دور القطاع الخاص والش���ركات 

المحاسبية في تعاونها مع الوزارات واألجهزة الحكومية.

وكان صاحب الس����مو الملكي رئيس الوزراء 
ق����د اس����تقبل بقص����ر القضيبية أم����س رئيس 
مجلس إدارة ش����ركة كي بي إم جي الدولية 
المؤتم����ر  انعق����اد  بمناس����بة  توم����اس،  بي����ل 
الس����نوي لش����ركاء كي بي إم جي في منطقة 
بمملك����ة  آس����يا  وجن����وب  األوس����ط  الش����رق 
البحري����ن واالحتف����ال بم����رور 50 عام����ًا عل����ى 

تواجد الشركة في المملكة.
وخ����الل اللق����اء، أش����اد س����موه بال����دور ال����ذي 
تق����وم ب����ه ش����ركة )ك����ي ب����ي أم ج����ي الدولية( 
ف����ي مج����ال دع����م األعم����ال م����ن خ����الل م����ا 
تقدم����ه م����ن استش����ارات وم����ا تص����دره م����ن 
تقاري����ر اقتصادي����ة، مرحب����ًا س����موه بانعق����اد 
المؤتم����ر الس����نوي لش����ركاء )كي ب����ي إم جي( 
ف����ي منطقة الش����رق األوس����ط وجنوب آس����يا 

ف����ي البحري����ن، مؤكدًا أنه يجس����د م����ا تتمتع 
به المملكة من مكانة رائدة لدى المؤسس����ات 
الدولية المتخصصة، ومنوهًا س����موه بأهمية 
مزي����د  لتحقي����ق  الدولي����ة  المؤتم����رات  ه����ذه 
م����ن الش����راكات وتبادل الخب����رات في مجال 
المحاس����بة والتدقيق المالي، والذي يعد أحد 
المرتك����زات الضروري����ة لل����دول ف����ي تقييمها 

لمدى سالمة خطواتها على طريق التنمية.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بم����ا تحظى ب����ه مملكة البحري����ن من كفاءات 
بحريني����ة ف����ي مج����ال المحاس����بة والتدقيق 
المال����ي والت����ي كان له����ا إس����هامها الب����ارز في 
تعزيز المركز المالي والمكانة المتقدمة التي 
وصلت إليه����ا البحرين كمرك����ز مصرفي رائد 

في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة 
ك����ي ب����ي إم ج����ي الدولية عن خالص ش����كره 
وتقدي����ره لصاح����ب الس����مو الملك����ي رئي����س 
الوزراء على دعم س����موه للش����ركات الدولية 
الت����ي تنطل����ق بأعماله����ا من مملك����ة البحرين، 
مشيدا بالجهود التي يبذلها سموه في تعزيز 
نم����و االقتص����اد البحريني، وما يوليه س����موه 
من اهتمام بتطوير البيئة المالئمة لالستثمار 

والمستثمرين في مملكة البحرين.
وأكد أن الشركة وجدت في مملكة البحرين 
عل����ى م����دى 50 عام����ا كل الدع����م والمس����اندة 
الذي ساعدها في تحقيق نجاح كبير، منوها 
بما تتمتع به البيئة االقتصادية في البحرين 
بمختل����ف قطاعات����ه من مؤش����رات تنافس����ية 

قوية.

الكفاءات الوطنية عززت مركز البحرين المالي

سمو رئيس الوزراء: المحاسبة والتدقيق من صور الشفافية
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أمير الكويت 
أشاد بالروابط 

األخوية 
المتميزة

سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس ادارة شركة كي بي ام جي الدولية   

المنامة - بنا

وج���ه رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراني وكافة أجهزة ش���ؤون األش���غال والبلديات إلى التحقق والتأكد من كفاءة االستعدادات التي اتخذت للتعامل مع موسم 

األمطار.

رص���د  إل���ى  س���موه  موجه���ًا 
أماك���ن تجم���ع مي���اه األمط���ار 
االس���تعدادات  واتخ���اذ 
واإلج���راءات الفوري���ة إلزالة 
المي���اه  م���ن  تجمع���ات  أي���ة 
الناتجة عن تساقط األمطار، 
وأن يت���م التحق���ق من كفاءة 
اإلجراءات لسحب وتصريف 
مي���اه األمط���ار في الش���وارع 
الرئيس���ية والحيوية وضمان 
مي���اه  تجمع���ات  تح���د  ال  أن 
األمطار من انسيابية الحركة 
المروري���ة، حاث���ًا س���موه على 
استنفار كل الطاقات لتجنب 
ف���ي  األمط���ار  مي���اه  تجم���ع 
والميادي���ن  العام���ة  الط���رق 
الش���وارع  عل���ى  وبخاص���ة 
األنف���اق  وعن���د  الرئيس���ية 
عن���د  الحيوي���ة  والمنش���آت 

هطول األمطار.
الس���مو  صاح���ب  وج���ه  كم���ا 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء إلى 
أن تك���ون مراك���ز االتص���االت 
لتلق���ي  للبلدي���ات  التابع���ة 
البالغ���ات من الجمه���ور على 
أعل���ى كفاءة من االس���تجابة 
البالغ���ات  م���ع  تتعام���ل  وأن 

بأقصى سرعة.
كما حث سموه على مواصلة 
العم���ل للتحق���ق م���ن إص���الح 
تصري���ف  ش���بكات  وصيان���ة 
ومحط���ات  األمط���ار  مي���اه 
م���ن  والتأك���د  المي���اه  ض���خ 
موجه���ًا  وقدرته���ا،  فاعليته���ا 
الس���ياق  ذات  ضم���ن  س���موه 
االس���تعدادات  تواص���ل  إل���ى 
ومتابع���ة  القادم���ة  لألمط���ار 
الطق���س  حال���ة  مس���تجدات 
والتنس���يق بين الجهات ذات 
العالقة واالختصاص لتالفي 
أية مش���اكل مروري���ة أو على 
والم���اء  الكهرب���اء  صعي���د 
والص���رف الصحي ف���ي حال 

هطول األمطار.

سمو رئيس الوزراء يوجه وزير األشغال للتحقق من االستعدادات

استنفار الطاقات لتجنب تجمع مياه األمطار
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30 صفر 1440
“الجنوبية” تكرس جهودها لخدمة المواطنين

س��مو الش��يخ خليف��ة ب��ن عل��ي: التواص��ل يط��ور جوان��ب عم��ل المحافظة

استقبل س���مو محافظ الجنوبية الشيخ خليفة 
بن عل���ي آل خليفة أمس عددا من المس���ؤولين 
ووجه���اء وأعيان وأهال���ي المحافظة الجنوبية، 
بالمحافظ���ة  األس���بوعي  س���موه  مجل���س  ف���ي 
الجنوبية. ورحب سموه برواد المجلس، مشيرا 
إل���ى أن المحافظ���ة ماضي���ة ف���ي تفعي���ل مب���دأ 
الش���راكة المجتمعي���ة م���ع األهال���ي والمقيمي���ن 
ودعم المش���اريع التنموية في الجنوبية، مؤكدا 
أهمي���ة مش���اركة المواطني���ن ف���ي االحتف���االت 
والمناس���بات الوطني���ة وكاف���ة الفعالي���ات التي 
تب���رز دوره���م ف���ي التعبير ع���ن حبه���م ووالئهم 
لوطنه���م، خصوص���ا وأن المحافظ���ة الجنوبي���ة 
تستعد لالحتفال بعيد مدينة عيسى الخمسين 
واالحتف���االت باألعي���اد الوطني���ة، وق���د قام���ت 
المحافظ���ة باتخاذ الترتيب���ات الالزمة لالحتفاء 

بهذه المناسبات.
وأشار س���موه إلى اس���تمرار التواصل مع أهالي 
المحافظ���ة الجنوبي���ة عب���ر مختل���ف الوس���ائل؛ 

عل���ى  والوق���وف  أحواله���م  عل���ى  لالطمئن���ان 
مالحظاته���م  إل���ى  واالس���تماع  احتياجاته���م 
م���ع  بالتع���اون  وذل���ك  تنفيذه���ا  عل���ى  والعم���ل 

الجهات المعنية بما يعود بالنفع عليهم.
وقال سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة “إننا 
نس���عد بلق���اء المواطنين واألهال���ي وبتواصلهم 
الخدم���ات  بتطوي���ر  يتعل���ق  م���ا  كل  لمناقش���ة 

المقدم���ة في مختل���ف الجوانب، والت���ي تمكننا 
أكثر لالط���الع على مالحظاته���م واحتياجاتهم 
بشكل مستمر وقريب”، مؤكدا أن التواصل من 
أه���م األركان التي يقوم عليه���ا عمل المحافظة 
الجنوبي���ة، حيث تكرس كاف���ة جهودها لخدمة 

المواطنين.
من جانبهم، عبر األهالي عن شكرهم وتقديرهم 

لسمو محافظ الجنوبية، على متابعته الحثيثة 
لجميع اقتراحات ومبادرات األهالي والمقيمين 
في المحافظة، مؤكدين أن المجلس األسبوعي 
يس���اهم بش���كل كبي���ر ف���ي التواص���ل الفعال مع 
المحافظ���ة، حي���ث يع���د مؤش���را عل���ى االنفتاح 
والتع���اون م���ع الجه���ات الحكومي���ة، مم���ا يع���زز 
الترابط فيما بين األهالي والمحافظة الجنوبية.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال الحضور في مجلس سموه األسبوعي

عوالي - المحافظة الجنوبية

المنامة - وزارة الخارجية

والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  التق���ى 
مجل���س  رئي���س  االجتماعي���ة، 
إدارة هيئ���ة تنظي���م س���وق العمل 
س���فير  أم���س  حمي���دان  جمي���ل 
جمهورية س���يرالنكا الديمقراطية 
االشتراكية لدى البحرين ساجيفا 
أوم���ا مين���دس، وت���م بحث س���بل 

البلدي���ن  بي���ن  التع���اون  تعزي���ز 
الصديقين. وأش���ار حمي���دان إلى أن 
البحري���ن حريص���ة عل���ى تعزي���ز بيئة 
العم���ل الس���ليمة للعم���ال بم���ن فيه���م 
العمال���ة الوافدة، مش���يدا ف���ي الوقت 
ذات���ه بمس���اهمة العمالة الس���يرالنكية 

في سوق العمل.

من جانبه، أشاد السفير السيرالنكي بالتسهيالت التي تقدمها  «
حكومة البحرين ألصحاب العمل والعمال على حد سواء، منوها 
بالحماية والرعاية القانونية التي تحظى بها الجالية السيرالنكية 

في ظل ما تزخر به المملكة من نظم وتشريعات متطورة في 
المجاالت العمالية، مبديا رغبة حكومة بالده في دعم التعاون 

القائم في مختلف المجاالت، وبالذات ما يتعلق بالموارد البشرية.

بحث التعاون العمالي مع سيرالنكا

المالكية - بلدي الشمالية

البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  وزي���ر  افتت���ح 
والتخطيط العمراني عصام خلف، أمس األول 
مبن���ى مق���ر مجل���س بل���دي المنطقة الش���مالية 
ال���ذي يقع ف���ي مجمع الري���ف التج���اري بقرية 

المالكية.
وأكد خل���ف أن من أبرز إيجابيات االنتقال هو 
توفي���ر أكثر من نص���ف مبالغ اإليجار التي كان 
يتم دفعها للمقر السابق، مشيًرا إلى أن البلدية 
س���توفر من عملية االنتقال هذه ما يقدر بمبلغ 
144 أل���ف دين���ار على م���دى 4 س���نوات مقبلة، 
وه���ي م���دة العق���د الجدي���د، حيث تبل���غ قيمة 
ا،  إيج���ار المق���ر الحال���ي 3 آالف دين���ار ش���هريًّ
مقارن���ة بالمبن���ى الس���ابق الذي يبل���غ إيجاره 6 

ا. آالف دينار شهريًّ
ف���ي  البل���دي  المجل���س  ب���دور  الوزي���ر  وأش���اد 
المنطق���ة الش���مالية ف���ي خط���وة االنتق���ال إلى 
مجم���ع الري���ف التج���اري لم���ا ل���ه م���ردود ف���ي 
توج���ه الحكوم���ة ف���ي عملي���ة ضب���ط اإلنف���اق 
والت���وازن المالي للحكومة، حيث س���تنخفض 

تكلف���ة اإليج���ار إلى النصف م���ن 72 ألف دينار 
ا في المقر السابق إلى 36 ألف دينار في  سنويًّ
المق���ر الجدي���د، ومن الممي���زات خفض فواتير 

الكهرباء والماء وتكلفة الصيانة. 
من جهته، قال رئيس المجلس محمد بوحمود 

“إن أعض���اء مجل���س بل���دي المنطقة الش���مالية 
يضع���ون مصلح���ة ضب���ط اإلنف���اق والت���وازن 
المال���ي ف���ي المق���ام األول، وه���ذا م���ا حققت���ه 
خط���وة االنتقال في توفير 144 ألف دينار من 

الميزانية في 4 سنوات مقبلة”. 

قالت المدير العام لبلدية الشمالية لمياء الفضالة إن الجهاز التنفيذي حريص  «
على توفير كل احتياجات المجلس البلدي. وأكدت أن مقر المجلس الجديد 

سيساهم في تقديم أفضل الخدمات، وسيعّزز التواصل بين المواطنين وأعضاء 
المجلس البلدي.

وزير األشغال يفتتح مبنى مقر مجلس بلدي الشمالية في مجمع الريف بالمالكية

خلـــف: يوفـــر 50 % مـــن الكلفـــة السنــويــة لإليجــار

افتتــاح مقــر “بلــدي الشمـاليــة”

أبوظبي - بنا

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى 
للق���وات المس���لحة بدول���ة اإلم���ارات الش���قيقة 
صاح���ب الس���مو الش���يخ محم���د ب���ن زاي���د آل 
نهي���ان، بمجلس قصر البحر بأبوظبي، الرئيس 
محم���د  للبيئ���ة  األعل���ى  للمجل���س  التنفي���ذي 
مب���ارك ب���ن دينه عل���ى هامش مش���اركته نيابة 
ع���ن الممث���ل الش���خصي لجاللة المل���ك، رئيس 
المجل���س األعلى للبيئ���ة في “المؤتم���ر الدولي 
للحف���اظ على الحبارى” ال���ذي نظمه الصندوق 
الدول���ي للحف���اظ عل���ى الحبارى ف���ي أبوظبي 
ف���ي الفترة 3 إل���ى 6 نوفمبر الج���اري، بحضور 
عدد من كبار المس���ؤولين من الدول المشاركة 
في المؤتمر.ورحب س���موه بالرئيس التنفيذي 
للمجل���س األعل���ى للبيئ���ة ال���ذي نق���ل لس���موه 
تحي���ات س���مو الش���يخ عب���دهللا ب���ن حم���د آل 
خليف���ة وتمنياته له موفور الصحة والس���عادة 
ولش���عب اإلمارات الش���قيق مزي���دا من التطور 
واالزدهار في ظل قيادة رئيس دولة اإلمارات 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.
وأك���د س���موه أن اهتم���ام اإلم���ارات بالحف���اظ 
عل���ى الطبيع���ة والحي���اة الفطري���ة واس���تدامة 
مكوناته���ا، وصون تنوعه���ا الحيوي ينطلق من 
رؤي���ة المؤس���س المغف���ور ل���ه الش���يخ زايد بن 
س���لطان آل نهيان )طيب هللا ثراه(، مشيرا إلى 
الت���زام دول���ة اإلم���ارات من���ذ نش���أتها بالحفاظ 

عل���ى م���وارد البيئ���ة والحي���اة الفطري���ة حت���ى 
أصبح���ت نموذجا عالميا ف���ي االهتمام بالبيئة 

وحمايتها واستدامتها.
وثم���ن محمد ب���ن دينه الجه���ود الت���ي تقودها 
الحب���ارى  طائ���ر  عل���ى  للحف���اظ  اإلم���ارات 
واس���تدامته؛ للحف���اظ عل���ى هذه األن���واع من 

الطيور المهددة باالنقراض.

سمو ولي عهد أبوظبي مستقبال الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة

 محمد بن زايد يســتقبل بن دينة بمؤتمر أبوظبي الدولي 

اإلمارات ملتزمة بالحفاظ على البيئة
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المنامة - وزارة الداخلية

ش���هد وزير ش���ؤون الشباب والرياضة هشام الجودر الحفل الختامي لمنتدى ش���باب العالم، الذي نظمته مصر بمدينة شرم الشيخ 
على مدار 4 أيام متواصلة بحضور عدد من الرؤس���اء وممثليهم والقيادات الش���بابية، إضافة إلى مش���اركة أكثر من 5000 ش���اب 

وشبابة يمثلون 140 دولة.

كلم���ة  ش���هد  ق���د  الخت���ام  حف���ل  وكان 
الرئي���س جهوري���ة المص���ري عبدالفت���اح 
م���ن  ع���دد  ع���ن  فيه���ا  أعل���ن  السيس���ي، 
المبادرات ش���ملت إعالن مدينة أس���وان 
عاصمة للش���باب اإلفريق���ي للعام 2019، 
وإق���رار إع���الن ش���رم الش���يخ للتكام���ل 

العربي اإلفريقي.
وعل���ى م���دار 4 أيام، عقدت 32 جلس���ة، 
ناق���ش فيه���ا المش���اركون ملف���ات ع���دة 
أبرزها الس���الم واإلرهاب، وفرص العمل 

واألمن المائي والتنمية المستدامة.
وقال الجودر إن المنتدى أطلق توصيات 
تعبر ع���ن أفكار الش���باب وقناعاتهم عن 
إش���راكهم في صناع���ة ق���رارات التنمية 

المستدامة واألمن العالمي.

اس���تقبل وزي���ر الداخلية الفريق الركن الش���يخ 
راش���د بن عبدهللا آل خليف���ة، أمس نائب وزير 
الداخلي���ة في جمهورية كوس���وفا عبدالس���الم 
رئي���س  بحض���ور  المراف���ق،  والوف���د  ش���كودرا 
األم���ن الع���ام الل���واء ط���ارق الحس���ن، ووكي���ل 
وزارة الداخلي���ة الش���يخ ناصر ب���ن عبدالرحمن 
س���فارة  ل���دى  باألعم���ال  والقائ���م  خليف���ة،  آل 
كوس���وفا في اإلمارات والمعتمد لدى البحرين 

أمي���ر حمدي.ورحب الوزير بزي���ارة نائب وزير 
والوف���د  كوس���وفا  جمهوري���ة  ف���ي  الداخلي���ة 
المراف���ق، منوه���ا إلى أهمية الزي���ارة في تعزيز 

التواصل وتبادل وجهات النظر.
وأش���ار إل���ى أهمية التعاون والتنس���يق وتبادل 
الخب���رات ف���ي مج���ال العم���ل األمن���ي، إذ اطلع 
نائ���ب وزي���ر الداخلي���ة في جمهورية كوس���وفا 
األم���ن  لحف���ظ  الداخلي���ة  وزارة  جه���ود  عل���ى 

وتأمي���ن الس���المة العام���ة لجمي���ع المواطني���ن 
والمقيمين. وتم اس���تعراض العالقات الثنائية 
وجمهوري���ة  البحري���ن  مملك���ة  ترب���ط  الت���ي 
كوس���وفا، خصوص���ا ف���ي المجاالت الش���رطية 
وتب���ادل الخب���رات ومكافح���ة الجريمة بش���تى 
أنواعه���ا، كما ت���م بحث عدد م���ن الموضوعات 
التع���اون  تعزي���ز  وأوج���ه  األمني���ة  والمس���ائل 

األمني، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

الرئيس المصري ووزير شؤون الشباب في حفل ختام منتدى شباب العالم

الج��ودر يش��ارك ف��ي مح��اكاة القم��ة العربي��ة اإلفريقية

وزير الداخلية يس��تعرض العالقات بالمجاالت الش��رطية

إشراك الشباب في قرارات التنمية

تعزيز التعاون األمني مع كوسوفا
وزير الداخلية مستقبال نائب وزير الداخلية بجمهورية كوسوفا

06local@albiladpress.com
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ا التصاميم الفريدة تضفي وجًها حضريًّ

خ���ال���د ب���ن ع���ب���داهلل ي��ه��ن��ئ “ال���م���ب���ان���ي” ب��ج��ائ��زة “ال���ع���ق���ارات”

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإلعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن 
عبد هللا آل خليفة، أن التصاميم الهندس���ية الفريدة للمباني، السيما المجمعات التجارية، تسهم 

في إضفاء رونق عمراني ذي طابع عصري للواجهة الحضرية لمملكة البحرين.

ج���اء ذلك، لدى اس���تقباله أمس ف���ي مكتبه بقصر 
المبان���ي  لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س  القضيبي���ة، 
الكويتي���ة ولي���د الش���ريعان، وعضو مجل���س إدارة 
ش���ركة ص���روح الش���ركة المالك���ة لمجم���ع األفنيوز 
– البحري���ن، ماه���ر الش���اعر، اللذين أهدي���اه جائزة 
العق���ارات العربي���ة 2018 – 2019 الت���ي حصدته���ا 
ش���ركة المباني عن مش���روع )األفني���وز – البحرين( 
الت���ي قامت )مباني( بتطويره في مملكة البحرين، 
كأفضل مش���روع في قطاع التجزئة على مستوى 
الوطن العربي م���ن حيث تصميمه المعماري. وهنأ 
بهذه المناس���بة ش���ركة المباني على نيله���ا الجائزة 
المرموق���ة عل���ى مس���توى المنطق���ة، بع���د مض���ي 
ع���ام على افتت���اح األفني���وز الذي ب���ات واحًدا من 
أه���م الوجه���ات الس���ياحية والتجارية ف���ي مملكة 

البحري���ن، األم���ر ال���ذي يؤك���د م���ا يقوم علي���ه هذا 
المش���روع م���ن مواصفات عالية س���اهمت في نيله 
هذه الجائزة التي تتنافس عليها كبريات الشركات 
العقاري���ة من مختل���ف أقطار الوط���ن العربي وفق 

معايير متقدمة.
وخ���الل اللقاء، اس���تمع الش���يخ خالد ب���ن عبد هللا 
إل���ى ش���رح  الش���ريعان ع���ن خط���ط الش���ركة للبدء 
ف���ي إنش���اء فن���دق “هيلت���ون ج���اردن إن” المتصل 
بالمجمع مباش���رة الذي من المؤمل وضع أساساته 
اإلنش���ائية في ديس���مبر المقبل، عالوة على أعمال 
المرحل���ة الثانية التوس���عية للمجم���ع التي تتضمن 
اس���تكمال الج���زء الغرب���ي التي م���ن المؤمل كذلك 
الشروع في تنفيذها خالل النصف األول من العام 

المقبل.

الشيخ خالد بن عبد الله مستقباًل وليد الشريعان وماهر الشاعر

المنامة - بنا

أش���ادت مملكة البحرين بالمبادرة التي 
طرحها ملك المملكة المغربية الش���قيقة 
صاحب الجاللة الملك محمد الس���ادس 
في خطاب جاللته بمناسبة الذكرى 43 
للمس���يرة الخض���راء بش���أن اس���تحداث 
آلي���ة مش���تركة للح���وار والتش���اور م���ع 
الديمقراطي���ة  الجزائري���ة  الجمهوري���ة 
الش���عبية الش���قيقة، مؤكدة أن المبادرة 
الحكيم���ة تجس���د ح���رص جاللت���ه على 
العالق���ات األخوي���ة الت���ي تجم���ع بي���ن 
البلدين الش���قيقين والح���وار بينهما من 
أجل تع���اون أوثق والمض���ي بالعالقات 
آلفاق أرحب تع���ود بالنفع على البلدين 

ب���أن  متطلع���ة  الش���قيقين،  وش���عبيهما 
ي���ؤدي اإلط���ار التش���اوري القائ���م عل���ى 
الح���وار إل���ى تجاوز كل م���ا يعيق تطور 
واس���تثمار  البلدي���ن  بي���ن  العالق���ات 
إمكاناتهم���ا ف���ي دع���م جه���ود التنمي���ة 
وتعزي���ز مصال���ح دول المغ���رب العربي 
واإلس���هام ف���ي تقوي���ة العم���ل العرب���ي 
المش���ترك. وج���ددت البحري���ن موقفه���ا 
للمملك���ة  المش���روعة  للحق���وق  الداع���م 
المغربي���ة على أقاليمه���ا الجنوبية وفًقا 
لمب���ادرة الحك���م الذات���ي وإيج���اد ح���ل 
سياس���ي دائم، في إطار سيادة المملكة 
المغربية ووحدتها الوطنية و الترابية.

إشادة بمبادرة ملك المغرب

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين
ص.ب ١٨٨٢ - المنامة، مملكة البحرين

(مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

  albaraka.com 

مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب.) 
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

فرعًا٦٨٩بلدًا ١٥قـــارات٣

صالح عبدالّله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية 
المرحلية الموحدة المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست و يونغ - البحرين. 

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

٣٤٧,٦٤٢١٨٢,٠٣٨صافي النقد من األنشطة التشغيلية
(٤٤٤,٨٤٩)(١٩٦,٢٩٩)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

١١٤,٣٠١(٢٥٧,٧٧٣)صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمويلية
(١٤,٨٥٠)(٣١٣,٢٦٩)تعديالت تحويل عمالت أجنبية

(١٦٣,٣٦٠)(٤١٩,٦٩٩)صافي التغير في النقد وما في حكمه
٢,٨٦١,١٨٢٢,٨٥١,٩٥٩النقد وما في حكمه في ١ يناير

٢,٦٨٨,٥٩٩ ٢,٤٤١,٤٨٣النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

مدققة 
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

ألف دوالر أمريكي
٣١ ديسمبر ٢٠١٧
ألف دوالر أمريكي

الموجودات 
٤,٥٢٩,٧٩٤٥,٤٣٠,٠٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك 

١٠,٤٥٦,٩٦٠١٢,٠٠١,٠٥٠ذمم مدينة 
٢,٥٥٦,٥٣٧٢,٣٧٧,٦٥٤التمويل بالمضاربة والمشاركة 

١,٧٥٠,٥٢٠١,٨٥٦,٠١٨إجارة منتهية بالتمليك 
٣,٠٢٣,٢٤١٢,٨٨٨,٣٣٤استثمارات 

٣٨٧,٠٤٦٤٣٠,١٩٢عقارات ومعدات 
٥٩٠,٩٤٤٤٦٩,٨٧٨موجودات أخرى 

٢٣,٢٩٥,٠٤٢٢٥,٤٥٣,٢١١مجموع الموجودات 
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات  
٥,١٨٥,٤٣٢٥,٤٦٥,٤٣٣حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى 

١,٢٠٣,٧٦٨١,٣٢٢,٤٧٠مبالغ مستحقة لبنوك 
١,٠٥٨,٨٣٥١,٢٣٦,٥٥٥تمويالت طويلة األجل

٨٦١,١٤٨١,٠٣٥,٩٨٣مطلوبات أخرى 
٨,٣٠٩,١٨٣٩,٠٦٠,٤٤١مجموع المطلوبات 

١٢,٨١٠,٦٩٠١٣,٨٨٢,١٠٩حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق المالك

١,٢٤٢,٨٧٩١,٢٠٦,٦٧٩رأس المال 
(٩,٥٥٠)(٩,٣٧٠)أسهم الخزينة

١٩,٠٢١١٨,٦٤٤عالوة إصدار أسهم  
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠رأس المال الدائم فئة ١

١٥٢,٦٤٣١٩٩,٢٨٢احتياطات 
٤١,٢٢٦٤٠,٤٤٣التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

(٧٠٦,٢٤٢)(٨٩١,٦٥٤)تحويل عمالت أجنبية 
٥٥٤,٣٦١٥٣٠,٦١٥أرباح مبقاة

٦٠,٣٣٤-تخصيصات مقترحة
١,٥٠٩,١٠٦١,٧٤٠,٢٠٥الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك

٦٦٦,٠٦٣٧٧٠,٤٥٦حقوق غير مسيطرة 
٢,١٧٥,١٦٩٢,٥١٠,٦٦١مجموع حقوق المالك

٢٣,٢٩٥,٠٤٢٢٥,٤٥٣,٢١١مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

للتسعة أشهر المنتهية فيللثالثة أشهر المنتهية في
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

الدخل 
٩١٣,٦٥٤ ٣٢٦,١١٨٣٢١,٣٣٤٩٨٧,٩٦٢صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة 
عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة 

(٧٧٤,٦٨٨)(٨٦٧,٢٤١)(٢٧٤,٩٦٢)(٢٨٥,٠٣١)المجموعة كمضارب
٢٦٧,٨٠٥ ١٠١,٩٣١٩٤,١٨٨٢٩٦,٧٣٦حصة المجموعة كمضارب 

(٥٠٦,٨٨٣)(٥٧٠,٥٠٥)(١٨٠,٧٧٤)(١٨٣,١٠٠)عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات االستثمار 

١٤٣,٠١٨١٤٠,٥٦٠٤١٧,٤٥٧٤٠٦,٧٧١(كمضارب وكرب المال) 
حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات 

١,٢٦١١١٥٤,١٥٤٤,٢٧٥االستثمار غير المدرجة في الميزانية
٦٤,٦٦٣٦٧,٤٤٣٢١٦,٤٦٧٢٥٥,٨٧١ صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية

٣٤,١١٩٣٧,٥٠٣١١١,٠٥٤١١٦,٨٥٨ دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 
١٢٥,٧٨٢١٣,٣٣٣ ٧٣,٩٨٢٥,١٧٩ دخل  تشغيلي آخر

 ٣١٧,٠٤٣٢٥٠,٨٠٠٨٧٤,٩١٤٧٩٧,١٠٨
(٦١,٩٢٢)(٦٧,٠٦٦)(٢٠,٠٢٢) (٢١,١٢٨)ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

٢٩٥,٩١٥٢٣٠,٧٧٨٨٠٧,٨٤٨٧٣٥,١٨٦ مجموع الدخل التشغيلي 
المصروفات التشغيلية
٦٩,٥٢٣٧٦,٢٩٩٢٣٦,٠٦٩٢٣٧,٣٣٥ مصروفات الموظفين 

٩,١٦٦١١,٧٥٩٣١,٩٥١٣٥,٢٤٤ استهالك وإطفاء 
٣٩,٠٢١٤٣,٦٨٢١٣٩,٢٠٦١٤٤,١٦١ مصروفات تشغيلية أخرى 

١١٧,٧١٠١٣١,٧٤٠٤٠٧,٢٢٦٤١٦,٧٤٠ مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي عالوة المخصصات 
١٧٨,٢٠٥٩٩,٠٣٨٤٠٠,٦٢٢٣١٨,٤٤٦ لمخاطر اإلئتمان والضرائب

(٩٧,٨٩٥)(١٥٢,٦٥٦)(٣٩,١٢٧)(٩٣,٨٨٩)صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان / اإلضمحالل

٨٤,٣١٦٥٩,٩١١٢٤٧,٩٦٦٢٢٠,٥٥١ صافي دخل الفترة قبل الضرائب 
(٦٦,٥٠٤)(٨٤,٧٠٠)(١٨,٨١٢)(٤٢,٨٠٥)الضرائب 

٤١,٥١١٤١,٠٩٩١٦٣,٢٦٦١٥٤,٠٤٧ صافي الدخل للفترة 
العائد إلى: 

٢٣,٩٤٨٢٦,٧٩٧٩٨,٢٣٢٩٦,٥٤٥    حقوق مساهمي الشركة األم 
١٧,٥٦٣١٤,٣٠٢٦٥,٠٣٤٥٧,٥٠٢    حقوق غير مسيطرة 

 ٤١,٥١١٤١,٠٩٩١٦٣,٢٦٦١٥٤,٠٤٧
النصيب األساسي والمخفض للسهم في

١٫٩٤٢٫١٧٦٫٦٩٧٫٨٣ األرباح - سنتات أمريكية 

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق المالك
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

العائد إلى 
حقوق مساهمي 

الشركة األم  
ألف دوالر أمريكي

حقوق 
غير مسيطرة

ألف دوالر أمريكي

مجموع حقوق
المالك

ألف دوالر أمريكي

٧٧٠,٤٥٦٢,٥١٠,٦٦١ ١,٧٤٠,٢٠٥ ١ يناير ٢٠١٨
تعديل التحول نتيجة العتماد معيار  المحاسبة المالي رقم٣٠ 

(١٥١,٨٣٧)(٤٩,١٧٧)(١٠٢,٦٦٠)كما في ١ يناير ٢٠١٨
 ١,٦٣٧,٥٤٥٧٢١,٢٧٩٢,٣٥٨,٨٢٤رصيد معاد عرضه كما في ١ يناير ٢٠١٨ 

(٢٤,١٣٤)-(٢٤,١٣٤)أرباح أسهم 
٥٥٧-٥٥٧صافي الحركة في أسهم الخزينة

٧٨٣-٧٨٣صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
(٣١٢,٨٦٩)(١٢٧,٤٥٧)(١٨٥,٤١٢)تحويل عمالت أجنبية 
٩٨,٢٣٢٦٥,٠٣٤١٦٣,٢٦٦صافي الدخل للفترة

(٣٠,٨٦٢)(٣٠,٨٦٢)-أرباح أسهم الشركات التابعة
(٣,٩٦١)-(٣,٩٦١)تخصيص الزكاة

(١٥,٧٥٠)-(١٥,٧٥٠)الربح المدفوع على رأس المال الدائم فئة ١
(٧٨٩)(٣٤٢)(٤٤٧)مصروفات متعلقة برأس المال الدائم فئة ١خاص بالشركات التابعة

(٢,٧٥١)(٤,٤٤٤)١,٦٩٣حركة متعلقة برأس المال فئة ١ خاص بالشركات التابعة
٤٢,٨٥٥٤٢,٨٥٥-صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

١,٥٠٩,١٠٦٦٦٦,٠٦٣٢,١٧٥,١٦٩في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
١,٢٨٠,٩٥٨٧٢٧,٦٢٣٢,٠٠٨,٥٨١في ١ يناير ٢٠١٧

(١١,٣٩٦)-(١١,٣٩٦)أرباح أسهم 
(٢٠٧)-(٢٠٧)صافي الحركة في أسهم الخزينة

(١,٣٢٨)(٦٧٧)(٦٥١)صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  
١,٢٤٢٩٠٣٢,١٤٥صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 

(١٤,٨٥١)(٤,٥٣٣)(١٠,٣١٨)تحويل عمالت أجنبية 
٩٦,٥٤٥٥٧,٥٠٢١٥٤,٠٤٧صافي الدخل للفترة

(٣١,٩٤١)(٣١,٩٤١)-أرباح أسهم الشركات التابعة
(٤,٠٢١)-(٤,٠٢١)تخصيص الزكاة

٤٠٠,٠٠٠-٤٠٠,٠٠٠رأس المال الدائم فئة ١
(٢,٧٨٠)-(٢,٧٨٠)مصروفات متعلقة برأس المال الدائم فئة ١
(٢,٧٥٠)(٢,٧٥٠)-صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة

١,٧٤٩,٣٧٢٧٤٦,١٢٧٢,٤٩٥,٤٩٩في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

وأوضح الشريعان والشاعر أن الدعم الالمحدود الذي يحظى به مشروع مجمع  «
األفنيوز – البحرين، إلى جانب ما يلقاه من متابعة حثيثة من قبل اللجنة الوزارية 

لإلعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله 
آل خليفة،، جميعها عناصر ساهمت في سير األعمال التمهيدية للمرحلة الثانية 

وفق ما هو مخطط له.

شارك وزير شؤون الشباب والرياضة في أعمال نموذج محاكاة القمة العربية  «
اإلفريقية، التي عقدت بحضور ممثلين لشباب 67 دولة عربية وإفريقية.

المنامة - بنا
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تشريعات لتعامل الجيوش الخليجية مع التهديدات
للمواطني��ن صحيح��ة  ص��ورة  ينق��ل  العس��كري  اإلع��ام  الع��ام:  القائ��د 
قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح أمس بزيارة إلى الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني، وكان في استقباله 
رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.واستمع القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن سير تنفيذ الخطط التطويرية 
لبرام���ج الكلي���ة الملكي���ة للقي���ادة واألركان والدفاع الوطن���ي، والتي ظهر أثرها على مخرجات الكلي���ة، وجودة التدريب العس���كري الراقي فيها.وبعدها ألقى، القائ���د العام لقوة دفاع 
البحرين محاضرة لدورة القيادة واألركان المنعقدة حاليا في الكلية، والتي اشتملت على العديد من المحاور العسكرية وركزت على عدد من األبعاد اإلستراتيجية، وفي نهاية المحاضرة قام القائد 

العام لقوة دفاع البحرين بالرد على استفسارات وتساؤالت المشاركين في الدورة.

وأكد القائد العام أنه كان س���عيدا لما اس���تمع 
إلي���ه من الطلبة عن معلوم���ات قيمة ومفيدة 
ع���ن الح���رب غي���ر النظامي���ة، وبي���ن  أن ه���ذا 
الن���وع من الحروب يكون فيه جانب قانوني 
وإعالم���ي يجب أن يدخ���ل دائما في التقييم 

كمحور رئيس.
وبي���ن أن هن���اك مصائ���د تضعها بع���ض القوى 
بعضه���ا  الح���روب  ف���ي  النظامي���ة  للق���وات 
إعالم���ي، وبعضه���ا قانون���ي، وذل���ك يحت���اج 
نوع���ا من البحث ف���ي الضواب���ط والتعليمات 
لمس���اعدة القائ���د أو ضاب���ط الرك���ن في حال 

تنفيذ هذا النوع من العمليات.
ووض���ح أن هناك تش���ريعات في هذا الش���أن 
مجل���س  دول  ف���ي  المس���لحة  الق���وات  ف���ي 
وإذا  العربي���ة،  الخلي���ج  ل���دول  التع���اون 
مرون���ة  ف���ي  الق���وات  ستس���اعد  اس���تكملت 
العمليات العسكرية والتعامل مع التهديدات.

وأش���ار القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن 
إل���ى دور اإلع���الم خ���الل األزم���ات والحروب 
تنفي���ذ  ف���ي  مه���م  دور  م���ن  لإلع���الم  وم���ا 
اإلس���تراتيجيات اإلعالمية للقوات المسلحة 
إل���ى  وتط���رق  عموم���ا،  والدول���ة  خصوص���ا، 
الحمالت اإلعالمية المضادة التي من ش���أنها 
التأثي���ر على ال���روح المعنوي���ة وأداء القوات 
المس���لحة، وكيفي���ة التصدي له���ذه الحمالت 
الق���وات وتحصينه���م  ومكافحته���ا وتوعي���ة 

بالمعرفة لمواجهة الحروب النفسية.
وأك���د أن الناحي���ة اإلعالمي���ة ف���ي الح���روب 
واألزم���ات تحتاج طرقا وأس���اليب خصوصا 
في التعامل مع وس���ائل اإلعالم، وش���دد على 
أن اإلع���الم العس���كري يج���ب أن يك���ون قويا 
ومتمرس���ا ف���ي ميادين الح���روب، وأال نعتمد 
عل���ى اإلع���الم المدني ف���ي تغطي���ة األحداث 
واس���تقصاء المعلومات، حيث إن المعلومات 
أحيان���ا تصل إلى الرأي العام العالمي بطريقة 
ه���ي  قواتن���ا  لجع���ل  محاول���ة  ف���ي  خاطئ���ة 

المخطئة دائما. 
وأضاف أن الجانب اإلعالمي العسكري يجب 
أن يكون ذا مس���توى احترافي إليصال ونقل 
الص���ورة الصحيح���ة لي���س للمواطنين فقط، 
بل إلى أهالي العس���كريين وإلى العالم اآلخر، 

فوس���ائل اإلع���الم الي���وم واألخب���ار ووس���ائل 
التواصل االجتماعي تنش���ر الخب���ر دائما قبل 
إخراج البيان العسكري الرسمي، فيجب على 
اإلعالم العس���كري أن يس���بق تلك المجموعة، 

فالجان���ب اإلعالمي اليوم ف���ي غاية األهمية 
مع بزوغ هذا األسلوب الحديث في الحروب 

إن كانت نظامية أوغير نظامية.
وف���ي الزي���ارة ت���رأس المش���ير الركن الش���يخ 
خليف���ة بن أحمد آل خليف���ة القائد العام لقوة 
دف���اع البحري���ن اجتم���اع المجل���س األعل���ى 
للكلي���ة الملكي���ة للقي���ادة واألركان والدف���اع 

الوطني والذي عقد في مبنى الكلية.
البحري���ن  دف���اع  ق���وة  أن مس���يرة  وأوض���ح 
ف���ي ظل الرعاي���ة الدائم���ة واالهتم���ام الكبير 
والتوجيهات الس���ديدة من ل���دن عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى 

آل خليف���ة، ق���د تحق���ق بفضله���ا العدي���د م���ن 
اإلنج���ازات الكبيرة على المس���تويين القتالي 
واإلداري، وكان لتل���ك التوجيه���ات أكبر األثر 
فيما وصلت إليه قوة الدفاع من مس���تويات 
عالي���ة في نظمه���ا القتالية واإلدارية، مش���يرا 
إلى أن قوة دفاع البحرين تس���عى باس���تمرار 
التطوي���ر  عملي���ة  تنفي���ذ  نح���و  جه���د  ب���كل 
والتحدي���ث لمختل���ف المناه���ج العلمي���ة في 
إل���ى  ش���تى الص���روح التدريبي���ة العس���كرية 
جان���ب االهتمام برفد تل���ك الصروح بالعنصر 
البش���ري المؤه���ل والق���ادر عل���ى تنفي���ذ تل���ك 

المناهج والبرامج بكل كفاءة واقتدار.

 القائد العام يلقي محاضرة في دورة القيادة واألركان

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنته���ي فت���رة التقديم لبرنام���ج التقاعد االختياري اليوم )الخمي���س(، وأفاد ديوان 
الخدم���ة المدني���ة أن التس���جيل للبرنام���ج عبر الموق���ع اإللكتروني التاب���ع للديوان 

www.csb.gov.bh سيستمر حتى الساعة 12 ليالً.

ويق���دم برنام���ج التقاع���د االختي���اري، وه���و 
إح���دى المب���ادرات الس���ت لبرنام���ج الت���وازن 
المال���ي، الفرص���ة لم���ن يرغ���ب م���ن موظف���ي 
الجه���ات الحكومية التابعة لدي���وان الخدمة 
المدني���ة لتوظيف خبراته���م في مجال ريادة 
األعم���ال والقطاع الخاص إس���هاما في النمو 

االقتصادي للمملكة.
االختي���اري  التقاع���د  برنام���ج  وس���يقدم 
باإلضاف���ة إل���ى المع���اش التقاع���دي عددا من 

الحوافز تتمثل في ضم 5 س���نوات اعتبارية 
واالفتراضي���ة  الفعلي���ة  الخدم���ة  لس���نوات 
بحس���ب القواني���ن واألنظم���ة، ومبل���غ نق���دي 
يس���اوي تكلفة ش���راء 5 س���نوات افتراضية، 
وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة 
نهاي���ة الخدم���ة، إل���ى جان���ب مكاف���آت أخرى 
بحس���ب القوانين واألنظمة، كما سيتم وضع 
ضواب���ط؛ للتأك���د م���ن ع���دم تأثر س���ير العمل 

بالحكومة عند تطبيق البرنامج.

انتهاء التقديم للتقاعد االختياري اليوم

Û  تغرق ش���وارع البحرين، والصحف، وحس���ابات التواصل االجتماعي، هذه
األيام، بصور المرشحين، وبأخبارهم، وتصريحاتهم المختلفة، التي تحلق 

بفلك التغيير، والشفافية، والحياة الكريمة، وبناء المستقبل الجديد.
Û  ،ومّيز موس���م انتخابات هذا العام تنوع األس���اليب التسويقية للمرشحين

فاتج���ه كثيرون منهم لمخاطب���ة الناخبين، عبر مقاطع الفيديو المس���جلة، 
رين تطبيق���ات الهات���ف المختلفة، ومه���ارات الجرافيك  والمباش���رة، مس���خِّ

واإلنتاج، بالطول والعرض، لصالحهم.
Û  آخرون اتجهوا لألس���اليب التقليدية، والمعروفة، التي تبدأ بالمزايدة على

الملفات المعيش���ية، مهاجمة الوزارات الخدمية، تحريك الفرق االنتخابية 
الميداني���ة، ط���رق األب���واب، اس���تجداء أص���وات الناخبي���ن، الدع���وة لعق���د 

مناظرات مع الخصوم، وأخيًرا اإلشاعات، ونبش أخطاء الماضي.
Û  وما بين كل هذه األساليب، والممارسات، نذّكر ابن البلد، بمسؤولية حسن

االختيار، بمسؤولية أن يكون صانًعا للحدث، وللموقف، وليس مراقًبا له.
Û  ره، بمس���ؤولية اختي���ار الكف���اءات المخلص���ة، والصادق���ة، بعي���ًدا عن��� نذكِّ

الفئوي���ة، والمحس���وبية، والبح���ث ع���ن مغان���م )حل���ب( المرش���ح، ومّص���ه، 
كضمانة شخصية، ينتفع بها هذا وذاك ب�)خيشة( عيش، أو مكيف، أو مبالغ 

نقدية، أو خدمات خاصة، وشخصية.
Û  ،م���وا ضمائرك���م ف���ي االختي���ار، فأنت���م محاس���بون أم���ام هللا ع���ّز وجّل حكِّ

���روا مس���تقبل بلدكم، ومس���تقبل أبنائكم،  قبل المرش���حين أنفس���هم، وتذكَّ
وأمانيهم، وأنتم تضعون عالمة )الصح( الثمينة، وإلى فجر جديد.

حّكموا 
ضمائركم

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الكلية الملكية تعد 
ضباطا مسلحين 

بالمتطلبات 
المعاصرة

أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أهمية الدور الذي تقوم به الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني في مجال  «
التعليم العسكري العالي، والذي يرمي إلى إعداد ضباط مسلحين بكافة متطلبات القيادة العسكرية المعاصرة على 

المستوى اإلستراتيجي والذي بدوره سينعكس أثره اإليجابي على عمليات تنفيذ الواجبات لمختلف أسلحة ووحدات قوة 
دفاع البحرين، متمنيا للقائمين على الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني التوفيق والسداد وتحقيق كافة 

األهداف المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة والمرتبطة بالشؤون الدراسية سواء النظرية أو العملية الخاصة ببرامج 
شهادة الدفاع الوطني.

 إعداد ضباط مسلحين بكل متطلبات القيادة 



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

عق���دت لجن���ة التنس���يق والمتابع���ة بين مملك���ة البحري���ن ووكاالت منظمة األمم المتح���دة اجتماعه���ا الثاني برئاس���ة وكيل وزارة 
الخارجية للش���ؤون الدولية الش���يخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وبحضور المنس���ق المقيم لألمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي أمين الشرقاوي، وعضوية ممثلي اللجنة، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، ووكاالت األمم المتحدة 

المقيمة واإلقليمية.

وأع���رب الش���يخ عبدهللا بن أحم���د عن اعتزازه بعالق���ات التعاون 
والش���راكة القائمة مع منظمة األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها 
المختلفة، وما يتمخض عنها من منافع مش���تركة، الس���يما الدعم 
الفني والتكنولوجي المقدم من الوكاالت األممية، الذي يتماش���ى 
م���ع أجن���دة التنمية في البحرين، في حين تعمل المنظمة الدولية 
عل���ى نقل خب���رات المملك���ة المتقدمة في مجاالت ع���دة، كنماذج 

ناجحة يحتذى بها للدول األخرى.
وأوضح أن إنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين البحرين ووكاالت 
األمم المتحدة وعددها 16 وكالة، تعتبر إحدى ثمار إطار الشراكة 
االستراتيجية للس���نوات من 2020-2018 الموقع يوم 24 أكتوبر 
2017م، بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، فضالً 
عن تعزيز القدرات المؤسس���ية واالس���تثمار في العنصر البش���ري، 
لمراع���اة احتياج���ات ورض���ا المواطني���ن، وفًقا ألعلى مس���تويات 

ومعايير الجودة العالمية.

افتتح���ت وكي���ل وزارة الخارجي���ة، رئي���س اللجن���ة الوطنية لحظر اس���تحداث وإنت���اج وتخزين 
واس���تعمال األس���لحة الكيميائية وتدمير تلك األس���لحة الش���يخة رنا بنت عيس���ى بن دعيج آل 
خليفة، الدورة التدريبية الوطنية حول اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول المعدل للكميات 
الصغي���رة من الم���واد النووية والبروتوكول اإلضافي، التي عقدت في المعهد الدبلوماس���ي في 

الفترة 4 - 6 نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية األكاديمية بالمملكة.

وكي���ل  أك���دت  االفتتاحي���ة،  الكلم���ة  وف���ي 
الخارجي���ة ح���رص البحري���ن على نش���ر األمن 
الب���ارز  بال���دور  منوه���ًة  الدوليي���ن،  والس���لم 

للمملك���ة في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع 
انتش���ار أسلحة الدمار الش���امل ومنع وصولها 
إل���ى اإلرهابيين وتحقيق أعل���ى معايير حظر 

االنتشار النووي.

أعرب وفد بعثة الوكالة الدولية  «
للطاقة الذرية عن فائق تقديرهم 
الهتمام البحرين ممثلة باللجنة 
الوطنية لسعيها لتطوير الكوادر 

بالمؤسسات الحكومية واألكاديمية، 
من خالل عقد مثل هذه الدورات 

المهمة التي تعتبر األولى من نوعها 
الشيخ عبدالله بن أحمد يتحدث في االجتماعفي البالد.

عب��داهلل ب��ن أحم��د: نعتز بالش��راكة م��ع األم��م المتحدة

الوطني��ة التدريبي��ة  ال��دورة  تفتت��ح  الخارجي��ة  وكي��ل 

نقل نماذج البحرين الناجحة للدول األخرى

ضبط الرقابة على الصادرات النووية
الشيخة رنا بنت عيسى افتتحت الدورة التدريبية الوطنية 

أش���ادت النائب رؤى الحايكي والمرشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية 
بمضامي���ن الخط���اب الس���امي ال���ذي صدر ع���ن عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، والذي أكد خالله إس���هامات البحرين في تعزيز الس���الم 
والتس���امح والتعايش عبر العالم، وذلك في كلمة مس���جلة بمناسبة تدشين “كرسي 
المل���ك حم���د للح���وار بي���ن األدي���ان والتعايش الس���لمي” ف���ي جامعة س���ابينزا بروما 

الثالثاء الماضي.

وصرح���ت ف���ي بي���ان أم���س، ب���أن جاللة 
الملك بات الرمزي���ة المثالية ألبرز الدعاة 
األم���م، حي���ث  بي���ن  للس���الم والتعاي���ش 
والتوجيه���ات  الدع���وات  تل���ك  تص���درت 
الرامي���ة لتعزي���ز الس���لم، ونش���ر المحب���ة 
بي���ن األمم، وعبر عنها بإيجاد مؤسس���ات 
وفعالي���ات وممارس���ات عملي���ة أصبحت 
مح���ل تقدير وإعج���اب مجتمعات ودول 

العالم.
ولفت���ت إل���ى أن جاللت���ه وضع ي���ده على 

محور الس���الم والتعايش بين الش���عوب، 
م���ن خ���الل س���عيه للوص���ول إل���ى قلوب 
وعق���ول الش���باب في جميع بق���اع العالم، 
الالزمي���ن؛  واإلله���ام  المعرف���ة  وتوفي���ر 
والمحب���ة،  الس���لمي  التعاي���ش  لتعزي���ز 
مؤك���دة أن المعرفة هي منطلق للتقارب، 
والوس���يلة المثلى لزيادة العمق اإلنساني 

في قلوب البشرية.
وتابعت: “ليس مستغربا أن يتمتع الشعب 
االنس���جام  م���ن  الق���در  به���ذا  البحرين���ي 

مع بعض���ه البع���ض، وبهذا المس���توى من 
ف���ي  واالنصه���ار  والتعاي���ش،  التق���ارب 
اللحم���ة الوطنية، والعم���ق المعرفي الذي 
ق���وة  االجتماع���ي  النس���يج  م���ن  يجع���ل 
ال مثي���ل له���ا، نتيج���ة لوجود قائ���ٍد أبوي 

حكي���م، يع���زز القي���م والمثل ف���ي نفوس 
أبناء ش���عبه، ويدعم بص���ورة ال محدودة 
كل المس���اعي التي تع���زز المعرفة والعلم 

في أوساط المجتمع البحريني”.
أن  ينبغ���ي  المس���اعي  تل���ك  أن  وأك���دت 
تدخل في المناهج التعليمية والتربوية، 
لتكون إحدى لبنات التنشئة االجتماعية، 
المؤسس���ات  ل���كل  دعوته���ا  مؤك���دة 
والجمعي���ات المعني���ة لتبن���ي ه���ذا النهج 
الملك���ي الس���امي؛ س���عيا لبن���اء المجتم���ع 
م���د  وف���ي  والتعاي���ش  التآل���ف  ب���روح 
الجسور، بغية تعزيز التعايش والوحدة.

واعتبرت الحايكي أن تدشين “كرسي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش  «
السلمي” يعتبر نقطة جديدة في سلسلة العطاءات الوطنية المضيئة، والتي 

سبقها تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين األديان والتعايش 
السلمي، وفعاليات “هذه هي البحرين” التي تحظى بدعم مباشر من جاللة 

الملك، فضال عن “إعالن البحرين” الستثمار الفكر في السالم والتنمية، وهي 
رسالة واضحة من البحرين للعالم، إنها ستبقى منارة للتعايش والتسامح.

المنامة- مكتب النائب رؤى الحايكي

الحايكي: جاللة الملك رمز لدعاة السالم حول العالم

رؤى الحايكي
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الشعب البحريني 
منصهر في 

وحدته الوطنية

نياب���ة ع���ن ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، قام س���مو الش���يخ عيسى 
بن س���لمان بن حمد آل خليفة بزيارة لعدد من األس���ر لمشاركتها احتفاالتها بمناسبة 

ديوالي ورأس السنة الهندية.

ونق���ل س���موه تحي���ات وتهان���ي صاحب 
الس���مو الملك���ي ول���ي العهد نائ���ب القائد 
األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
واس���اربوتا  كيول���رام  ألس���ر  ال���وزراء 
وثاكي���ر  وقاجاري���ا  وهاري���داس 

ومالجيمال بهذه المناسبة.
واحت���رام  االنفت���اح  إن  س���موه  وق���ال 
المعتق���د ه���ي قي���م أكده���ا عاه���ل البالد 
صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة باعتباره���ا ج���زءًا أصي���الً من 
ثقاف���ة المجتم���ع البحرين���ي اس���تطاعت 
مملك���ة البحري���ن ب���ه أن تق���دم نموذجها 

الحضاري التاريخي العميق.
ون���وه س���موه إل���ى أن م���ا يقدم���ه جاللة 
المل���ك حفظ���ه هللا ورع���اه م���ن تعزي���ز 
لص���ور التس���امح والتعددية المنس���جمة 
تأكي���د  ف���ي  مهم���ة  منطلق���ات  ه���ي 
للجمي���ع  الحاضن���ة  المجتمع���ات  نم���و 
أس���س  عل���ى  البن���اء  نح���و  والمتطلع���ة 

حضارية ووطنية قوية، مش���يرًا س���موه 
إل���ى مضامي���ن الخط���اب الس���امي الذي 
توجه به جاللته لدى التدش���ين الرسمي 
لكرس���ي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش الس���لمي في جامعة س���ابينزا 
بروم���ا، حي���ث ع���ول جاللت���ه في���ه على 
جهود الش���باب في تعزي���ز ثقافة المحبة 

والتسامح والسالم.
وفي الزيارات قدم س���مو الشيخ عيسى 
بن س���لمان تهانيه، مش���يدًا بم���ا تقوم به 
هذه األس���ر من عطاء في خدمة الحياة 
التجاري���ة واالقتصادي���ة والمجتمع وبما 

تحرص عليه من التواصل مع الجميع.
اعتزازه���ا  األس���ر  أب���دت  جانبه���ا،  م���ن 
به���ذه الزي���ارات الت���ي تؤكد عل���ى متانة 
قي���م  وتعزي���ز  البحرين���ي  المجتم���ع 
التواصل والترابط بين أفراده مشيدين 
باهتم���ام صاح���ب الس���مو الملك���ي ول���ي 
العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء على مش���اركتهم 
المناس���بة وتقديره���م  به���ذه  وتهنئته���م 
الكبير لما أبداه س���مو الش���يخ عيسى بن 
س���لمان بن حمد آل خليفة من مش���اركة 
طيب���ة وم���ا أكد علي���ه من وح���دة وقوة 
لمملك���ة  متمني���ن  البحرين���ي  المجتم���ع 
البحري���ن المزي���د م���ن الرفع���ة والتق���دم 
في ظل قائد مس���يرتها المباركة حضرة 
صاح���ب الجالل���ة الملك المف���دى حفظه 

هللا ورعاه.

المنامة - بنا

نموذج البحرين الحضاري قائم على االنفتاح واحترام المعتقد
نياب��ة عن س��مو ولي العهد... عيس��ى بن س��لمان يزور عددا من األس��ر بمناس��بة ديوالي
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أعلن��ت نتائجها المالية لألش��هر التس��عة األول��ى من 2018

أرباح “فنادق الخليج”

حقق���ت مجموعة فنادق الخليج صافي ربح بلغ 5.740 مليون دينار للتس���عة 
أش���هر األول���ى م���ن الع���ام 2018، مقارن���ة ب 8.679 ملي���ون دين���ار ف���ي العام 
الماض���ي، بانخفاض قدره ٪33.86. وحققت المجموعة صافي دخل ش���امل 
بل���غ 6.035 ملي���ون دين���ار، مقارن���ة ب 8.190 ملي���ون دين���ار في الع���ام 2017، 
بانخف���اض قدره ٪26.31. كما حققت المجموعة أرباح تش���غيل خالل العام 
بلغ���ت 8.763 ملي���ون دينار، مقارنة بمبلغ 9.973 ملي���ون دينار العام الماضي، 
بانخف���اض ق���دره ٪12.12. وفيم���ا يتعل���ق باإلي���رادات والمبيع���ات حقق���ت 
المجموع���ة 24.825 ملي���ون دينار، مقارنة ب 27.546 ملي���ون دينار في العام 
الماضي، بانخفاض قدره ٪9.87. وبلغت ربحية الس���هم 25 فلس���ا مقابل 38 

 فلسا في العام الماضي.

المنامة - فنادق الخليج

8 % زيادة في حجم 
التداول العقاري

العام���ة واإلع���ام  العاق���ات  أعل���ن قس���م 
بجه���از المس���احة والتس���جيل العقاري بأن 
حج���م التداول العقاري قد بلغ خال الربع 
 )211,881,413( حوال���ي   2018 الثال���ث 
وثمانمائ���ة  مليوًن���ا  عش���ر  وأح���د  مائت���ان 
وواح���د وثمان���ون ألًف���ا وأربعمائ���ة وثاثة 
عشر ديناًرا. أي بنسبة زيادة بحوالي 8 % 

عن نفس الفترة من العام الماضي.
 ويشمل هذا الرقم المتداولين البحرينيين 
ماحظ���ة  م���ع  واألجان���ب.  والخليجيي���ن 
زي���ادة في حجم ت���داول الخليجيين تقدر 

ب� 47 %.
ووصل عدد معامات هذه التداوالت إلى 
)1652( معاملة أي بنس���بة زيادة عن نفس 
الفترة من العام الماضي بحوالي 17.3 %.

المنامة - بنا

ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لمؤسس���ة التنظيم العقاري، الش���يخ محمد ب���ن خليفة آل 
خليفة، إنه وبعد فتره توفيق األوضاع التي انتهت في األول من سبتمبر الماضي 
باش���رت المؤسس���ة عملي���ة التفتيش عن م���دى الت���زام المطورين بقان���ون التنظيم 
العق���اري وبخاص���ة التفتي���ش عل���ى مش���اريع البيع عل���ى الخارطة، حي���ث تبين من 

عمليات التفتيش أن هناك عدد من المطورين غير ملتزمين بتنفيذ القانون. 

وأضاف الشيخ محمد بن خليفة أنه 
وانطاًقا من حرص المؤسس���ة على 
إنف���اذ القان���ون وحماية “المش���ترين، 
العق���اري  والقط���اع  والمس���تثمرين، 
والمجتم���ع بش���كل ع���ام فق���د قامت 
المخالفي���ن  بأخط���ار  المؤسس���ة 
للقانون وتنبيههم بضرورة تصحيح 
كأج���راء  القانوني���ة  أوضاعه���م 
أول���ي، وبالفع���ل تجاوب���ت الغالبي���ة 
منه���م باس���تثناء ثاث���ة مطورين لم 
العم���ل  عل���ى  وأص���روا  يس���تجيبوا، 
بش���كل مخال���ف للقان���ون، مم���ا حدا 
إل���ى  بالمؤسس���ة تحوي���ل أوراقه���م 
النياب���ة العامة، وذلك في يوم األحد 
4 نوفمب���ر 2018، لمباش���رة التحقيق 
إل���ى  تحويله���م  ث���م  وم���ن  معه���م 

القضاء.
وش���ّدد الش���يخ محم���د عل���ى جمي���ع 
المطوري���ن العقاريي���ن اتباع القانون 
البي���ع عل���ى  ف���ي عملي���ة  وبخاص���ة 

المؤسس���ة ملتزم���ة  الخارط���ة، وأن 
والمس���تثمرين  المش���ترين  بحماي���ة 
في ه���ذا الجان���ب وأن عملي���ة البيع 
عل���ى الخارط���ة م���ن أه���م أولويتها، 
وأن���ه ل���ن يك���ون هن���اك ته���اون ف���ي 

تطبيق القانون.

إحالة 3 مطورين عقاريين للنيابة

المنامة – االستثمار الدولي المنامة –البحرين الوطني

أعلن بنك االس���تثمار الدولي؛ وهو مصرف اس���تثماري إس���المي ومقره في البحرين، عن تخارجه الناجح من اس���تثماره في طائرة إيرباص ذات 
هيكل عريض مؤجرة لشركة طيران أوروبية. وقد حقق االستثمار معدل عائد داخلي بنسبة 18 %.

كذلك، أعلن البن���ك المملوك لمجموعة من كبار 
المستثمرين من مختلف دول مجلس التعاون 
الخليج���ي ع���ن افتتاح فن���دق س���ويس أوتيل 
“س���راييفو  مش���روع مجم���ع  س���راييفو ضم���ن 
س���يتي س���نتر”، وه���و مجم���ع عق���اري متط���ور 
متعدد االس���تعماالت يقع في عاصمة البوسنة 
والهرس���ك ويتك���ون م���ن مرك���ز تس���ّوق وب���رج 
مكات���ب وفندق خم���س نج���وم. ويتألف فندق 
س���ويس أوتي���ل م���ن 21 طابًق���ا و218 غرف���ة، 
أربعي���ن منها على ش���كل ش���قق فندقية بغرف 
واس���عة ذات إط���االت س���احرة عل���ى المدينة 

والجبال المحيطة بها.
عب���د  البن���ك،  إدارة  مجل���س  رئي���س  ق���ال  و 
عل���ى  ���ا  حاليًّ نعك���ف  “إنن���ا  الفهي���م  الجلي���ل 
مراجع���ة اس���تراتيجيتنا لضمان تعزي���ز القيمة 
افتت���اح  ويعتب���ر  والمس���اهمين.  للمس���تثمرين 

فندق س���ويس أوتيل س���راييفو والتخارج من 
االستثمار في الطائرة جزًءا من هذه العملية”.
وب���دوره، قال القائم بأعم���ال الرئيس التنفيذي 
“نح���ن  ب���در  الدول���ي، فري���د  لبن���ك االس���تثمار 
س���عداء بإتم���ام صفقة الطائ���رة، وال���ذي يمثل 

نجاًحا جديًدا يضاف إلى س���جل البنك الحافل 
باإلنج���ازات ف���ي ه���ذا القط���اع، إذ إن هذه هي 
صفق���ة الطائرات الثالثة الناجحة التي يعقدها 
البن���ك الت���ي تأت���ي ف���ي إط���ار اس���تراتيجيته 

للتخارج وتحسين وضع السيولة فيه”.

أعلن بنك البحرين الوطني عن تسميته الفائز بجائزة التميز في تنفيذ معامالت التحويالت والمدفوعات الدولية لعام 2017 من سيتي البحرين، 
والذي حصل عليها لقاء تحقيقه نسبة %99 عن المدفوعات الخزينة و%95 عن المدفوعات التجارية. وتعد هذه الجائزة السنوية بمثابة تقدير 
هام، وتمنحها سيتي للمؤسسات المالية الرائدة التي حققت أعلى المعدالت في مجاليي المعامالت التحويلية والمدفوعات الدولية عن طريق 

أحدث عمليات الدفع اإللكتروني الدولية وذلك في جميع أنحاء العالم.

و ق���دم المدي���ر التنفي���ذي لمجموعة المراس���لة 
المصرفي���ة ف���ي س���يتي، عبد محس���ن المهدي، 
الجائ���زة إلى رئيس تنفيذي الخزينة وأس���واق 
المال وإدارة الث���روات ببنك البحرين الوطني، 

حسين الحسيني.
وق���ال الحس���يني بالنياب���ة ع���ن بن���ك البحري���ن 
الوطن���ي، “نح���ن س���عداء به���ذا االعت���راف من 
الت���ي  الكبي���رة  بالكف���اءة  البحري���ن   س���يتي 
حققه���ا بن���ك البحري���ن الوطن���ي على مس���توى 
نش���اطات الخزينة ومعامات الدفع، وتحقيق 
المعايير العالية وفقًا لسيتي والتي تعد إحدى 

المؤسسات المالية الدولية المرموقة عالميا.
وم���ن جانب���ه قدم المدي���ر التنفي���ذي لمجموعة 
المصرفي���ة بس���يتي، عب���د محس���ن  المراس���لة 

المه���دي، تهانيه إل���ى البنك وفري���ق عمله على 
تحقيقه���م ه���ذا المس���توى العال���ي م���ن التمّيز. 
وتمن���ى للبن���ك اس���تمرار النجاح في الس���نوات 
القادم���ة وش���كر بن���ك البحري���ن الوطن���ي على 

التزامه بشراكته مع سيتي.
حضر مراس���م تس���ليم الجائزة م���ن جانب بنك 

البحري���ن الوطن���ي، رئي���س تغطي���ة الخدم���ات 
المصرفية للش���ركات، عل���ي عبدالكريم، ومدير 
عاقات المؤسسات المالية، أمل صفر، ورئيس 
عملي���ات الخزين���ة، نبي���ل كاظ���م، وم���ن ط���رف 
س���يتي، رئيس دائ���رة المؤسس���ات المصرفية، 

البحرين والكويت، عمر قبطي.

فندق سويس أوتيل ساراييفو

البن��ك حقق عائ��ًدا 18 %... ويفتتح “س��ويس أوتيل س��راييفو” البنك تميز في معام��الت التحويالت والمدفوعات الدولية

“االستثمار الدولي” يتخارج من “إيرباص”“الوطني” يحصد جائزة سيتي البحرين
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5.7
مليون دينار

وحقق���ت المجموع���ة صافي ربح خ���ال الربع الثالث 
بل���غ 1.117 ملي���ون دين���ار مقارن���ة م���ع 2.809 مليون 
دين���ار ف���ي نفس الفترة من الع���ام الماضي بانخفاض 
قدره ٪60.23. كما حقق���ت المجموعة صافي دخل 
ش���امل خ���ال الربع الثال���ث بلغ 1.201 ملي���ون دينار، 
مقارن���ة ب 2.367 ملي���ون دينار ف���ي الربع الثالث من 
العام الماضي، بانخفاض قدره ٪49.26. كما حققت 
المجموع���ة أرباح���ا تش���غيلية ع���ن الرب���ع الثال���ث من 
الع���ام بلغت 2.922 ملي���ون دينار، مقارن���ة ب 3.102 
مليون دينار في نفس الفترة 2017، بانخفاض قدره 
٪5.78. وفيم���ا يتعل���ق باإلي���رادات والمبيعات، فقد 
حقق���ت المجموع���ة 8.225 مليون دين���ار خال الربع 
الثال���ث، مقارن���ة ب 9.160 ملي���ون دين���ار ع���ن الرب���ع 
الثال���ث من العام الماضي، بانخفاض قدره 10.21٪. 

وبلغ���ت ربحي���ة الس���هم خال الرب���ع الثال���ث 5 فلس 
مقارنة ب 12 فلسا لنفس الفترة من العام الماضي. 

يع���ود االنخف���اض ف���ي صاف���ي الرب���ح خ���ال الرب���ع 
الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي بش���كل 
رئيس���ي إل���ى تكالي���ف م���ا قب���ل االفتت���اح وتكالي���ف 
الفائدة واإله���اك المتعلقة بافتتاح فندق المجموعة 
الجدي���د “جل���ف كورت بيزن���س باي” دب���ي، والذي تم 
افتتاح���ه ف���ي 1 أغس���طس م���ن العام الحال���ي. كما ال 
يزال االنخفاض المتزايد في معدالت أس���عار الغرف 
وانخفاض نسبة اإلشغال تؤثر سلبا على نتائج قطاع 
الفن���ادق في البحرين. كما تأثر معدل إيرادات قس���م 
األغذية والمش���روبات بانخفاض مستويات اإلشغال 
وأيًضا بس���بب إغاق مركز الخليج للمؤتمرات وعدد 
م���ن مطاع���م الفندق الت���ي كانت تح���ت التجديد في 

الربع الثالث من العام الحالي.
وبل���غ إجمالي حقوق المس���اهمين )باس���تثناء حقوق 
األقلي���ة( خال الع���ام 112.288 ملي���ون دينار مقارنة 
ب 107.085 ملي���ون دينار في العام الماضي، بزيادة 
قدره���ا ٪4.86. كم���ا بل���غ إجمال���ي األص���ول خ���ال 
الع���ام حت���ى اآلن 137.872 ملي���ون دين���ار مقارنة ب 
118.505 ملي���ون دين���ار في الع���ام الماض���ي، بزيادة 

قدرها 16.34٪.
 ويع���ود االنخف���اض في صافي أرباح التس���عة أش���هر 
األول���ى من العام إلى نفس العوامل التي أثرت س���لًبا 
على الربع الثالث. باإلضافة إلی الزيادة في انخفاض 
الربحي���ة من الشرکات التابع���ة واستثمارات األسھم 

إلی 742 ألف دینار.

1.1 مليون دينار الربح بالربع الثالث

 وعب���ر رئي���س مجلس اإلدارة، ف���اروق المؤيد، عن 
سعادت���ه الفتتاح أحدث فن���ادق المجموعة “جلف 
كورت - بيزنس باي” في دبي، والذي كان له تأثيرا 
سلبي���ا عل���ى األداء المال���ي للمجموع���ة ف���ي الرب���ع 
الثالث. وسلط الضوء م���رة أخرى على التحديات 
الت���ي ال تزال تواجه صناعة الضيافة في البحرين 
منه���ا تدن���ي مع���دالت اإلشغ���ال وأسع���ار الغ���رف، 
مضيف���ا أن صناعة الس���ياحة اآلن في حالة حرجة 
للغاي���ة حي���ث شه���دت انخفاض���ًا ط���وال الخم���س 
األع���وام الماضي���ة. كما أدت الزي���ادات الكبيرة في 

تكالي���ف التش���غيل إل���ى ت���آكل المحصل���ة النهائية، 
ومن المرجح أيًضا أن يؤدي إضافة ضريبة القيمة 
المضاف���ة إل���ى زي���ادة الصعوب���ات الت���ي تواجهه���ا 

الصناعة.
قريب���ًا  ستفتت���ح  المجموع���ة  “أن  المؤي���د  وتاب���ع 
مبن���ى “أجنح���ة الخلي���ج الفاخ���رة – الجفي���ر” ف���ي 
الرب���ع األخي���ر 2018. وذك���ر أن المجموعة ستعيد 
النظ���ر ف���ي خططه���ا االستثماري���ة الت���ي كانت من 
المق���رر العم���ل بها في ع���ام 2019 وذلك في ضوء 

الصعوبات والتحديات الحالية.

 من جهته، قال الرئيس التنفيذي غارفيلد  «
جونز “انتهى فندق الخليج مؤخرًا من 

التجديدات المذهلة لمركز الخليج للمؤتمرات 
والذي أعيد افتتاحه في بداية شهر أكتوبر، 

ونتوقع أن يساعد هذا فندق الخليج على 
تعزيز سمعته كرائد في مجال المؤتمرات 
والمعارض في مملكة البحرين. كما أكمل 

الفندق أيًضا خال الربع الثالث أعمال تجديد 
مطعم الواحة باإلضافة إلى إعادة افتتاح 

المطعم اإليطالي”.

 افتتاح جلف كورت - بيزنس باي

غارفيلد جونزفاروق المؤيد

الشيخ محمد بن خليفة 

أثناء تسليم الجائزة

المنامة - البحرين للسينما

افتتح���ت ش���ركة البحرين للس���ينما Cineco مجمعه���ا الس���ينمائي الجديد بمجمع 
الواحة في منطقة الجفير، وذلك يوم الخميس 25 أكتوبر 2018.

يض���م المجم���ع الس���ينمائي 10 شاشات 
ع���رض عل���ى مس���احة تبل���غ 3 آالف متر 
مرب���ع، ويقدم ل���زواره مجموعة جديدة 
من الخدمات المبتكرة والنوعية، تشمل 
صالة عرض مخصصة لألطفال، إضافة 
إلى توفر تجرب���ة VIP الحصرية لتذوق 

مجموعة من ألذ األطباق.
وساه���م هذا المش���روع في زيادة حجم 
استثمارات شركة البحرين للسينما في 
البحري���ن بكلف���ة تبلغ 2.6 ملي���ون دينار 
وذلك ضمن خططها التوسعية، مما يعزز 
م���ن مكانتها الريادية في مجال الترفيه 
بالمملكة. ويقدم المجمع الجديد لرواده 

تجرب���ة سينمائية رائعة، مزودة بأحدث 
التقني���ات واألنظمة المتمثل���ة في نظام 
تجرب���ة  م���ع  المتط���ور   Dolby Atmos
صوتية ثاثية األبعاد. وضمن مس���اعي 
شرك���ة البحري���ن للس���ينما نح���و تقدي���م 
للجمي���ع،  متكامل���ة  ترفيهي���ة  تجرب���ة 
اصطح���اب  م���ن  العوائ���ل  ستتمك���ن 
 ”Cinekids“ أطفاله���ا إلى صال���ة سينم���ا
المخصص���ة لألطفال واألولى من نوعها 
عل���ى مس���توى المملك���ة. تض���م الصال���ة 
توف���ر  م���ع  للع���ب،  مخصص���ة  منطق���ة 
جليس���ات أطف���ال محترف���ات لرعايتهم 

أثناء غياب أهاليهم. 

وق���ال الرئيس التنفيذي للش���ركة، أحمد 
راشد “يسرنا اإلعان عن افتتاح المجمع 
الس���ينمائي الجدي���د في مجم���ع الواحة 
بمنطقة الجفير، الذي يعد إضافة نوعية 

الستثم���ارات شرك���ة البحرين للس���ينما. 
وتتواصل مس���اعينا لتحقيق المزيد من 
النمو من خال إنشاء مجموعة واسعة 
من دور السينما على مستوى المملكة”.

إحدى صاالت المجمع السينمائي الجديد 

دي��ن��ار م��ل��ي��ون   2.6 ب��ل��غ��ت  ب��ك��ل��ف��ة  ع���رض  ش���اش���ات   10 ي��ض��م 

“البحرين للسينما” تفتتح مجمعا جديدا الزياني يترأس “خفض المصروفات”

اجتماع فريق خفض المصروفات التشغيلية – اإليجارات

ت���رأس وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة 
زاي���د ب���ن راش���د الزيان���ي أعم���ال االجتماع 
الثان���ي لفري���ق عم���ل خف���ض المصروف���ات 

التشغيلية – اإليجارات.
وجاء تش���كيل فريق العمل تنفيذًا لبرنامج 
التوازن المال���ي، وقرار نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء رئي���س اللجن���ة الوزارية للش���ؤون 

لس���نة   )2( رق���م  اإلنف���اق  وضب���ط  المالي���ة 
وزي���ر  تكلي���ف  عل���ى  ن���ص  وال���ذي   2018
برئاس���ة  والس���ياحة  والتج���ارة  الصناع���ة 
فريق عمل خفض المصروفات التش���غيلية 
– اإليج���ارات، حي���ث تم البت ف���ي الطلبات 
المس���تلمة من الجهات الحكومية المختلفة 

حول المصروفات التشغيلية )اإليجارات(.



الخميس 8 نوفمبر 2018 
3010 صفر 1440

ارتف����ع صاف����ي الدخل العائد للمس����اهمين بمجموعة البركة المصرفية بنس����بة 2 % ليبل����غ 98 مليون دوالر 
خالل األش����هر التس����عة األولى من العام 2018 وذلك مقارنة بالفترة نفس����ها من العام الماضي والبالغ 97 
ملي����ون دوالر. كم����ا حقق صافي الدخل اإلجمالي زيادة جيدة أيضا وبنس����بة 6 % ليبلغ 163 مليون دوالر 
خالل األش����هر التس����عة األول����ى 2018 وذلك مقارنة بالفترة نفس����ها من العام الماض����ي والبالغ 154 مليون 
دوالر. وقد بلغ النصيب األساس����ي والمخفض للس����هم في األرباح 6.69 س����نت مقارنة ب� 7.83 سنت للفترة 
نفس����ها من العام الماضي. وارتفع مجموع الدخل بنس����بة 10 % وصافي الدخل التش����غيلي بنس����بة 26 % 

وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشه���دت الفترة الماضي���ة من العام 
2018، تقلبات في العمالت المحلية 
أم���ام الدوالر ف���ي عدد م���ن البلدان 
التي تعمل فيها وحدات المجموعة، 
المعلن���ة  األرق���ام  عل���ى  أث���ر  مم���ا 
لمعدالت نمو األرباح وبنود األصول 
بالدوالر . إال أن المجموعة، وبفضل 
سياس���ات التح���وط الحكيم���ة ف���ي 

اختيار األصول ذات الجودة العالية 
وترشي���د النفق���ات م���ع رف���ع كفاءة 
اإلنفاق وطرح المزيد من المنتجات 
لمبتك���رة عبر الوح���دات التابعة لها، 
استطاعت أن تحق���ق نتائج ربحية 
جي���دة، إذ ارتف���ع مجم���وع الدخ���ل 
التش���غيلي بنس���بة 10 % ليبلغ 808 
ماليين دوالر خالل األشهر التس���عة 

األول���ى 2018 وذل���ك مقارنة ب� 735 
مليون دوالر للفترة نفسها من العام 
الماض���ي. بينما ارتفع صافي الدخل 
ليبل���غ   %  26 بنس���بة  التش���غيلي 
الفت���رة  خ���الل  دوالر  ملي���ون   401
نفس���ها بعد خصم كاف���ة المصاريف 
التش���غيلية مقارن���ة ب���� 318 ملي���ون 

دوالر. 

المنامة - مجموعة البركة

صـافـي دخـل “الـبـركـة” في 9 أشـهـر
ال��ن��م��و ت��أث��ر ب��ت��ق��ل��ب��ات ع��م��ات م��ح��ل��ي��ة أم����ام ال�����دوالر ف���ي ب��ع��ض ال��ب��ل��دان

السنابس - الغرفة

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس باألدوار البارزة التي تقوم بها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من 
خالل تنظيم المعارض الدولية في سبيل النهوض بقطاع الزراعة ودعم االقتصاد الوطني والقطاع الخاص المحلي. 

ج���اء ذل���ك، خ���الل االجتماع ال���ذي عقد 
أم���س ببي���ت التج���ار م���ع األمي���ن الع���ام 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
الش���يخة م���رام بن���ت عيس���ى آل خليفة، 
بحضور الرئي���س التنفيذي للغرفة شاكر 
الش���تر.  ورح���ب رئي���س الغرف���ة بتعزيز 
الش���راكة والتعاون مع المبادرة الوطنية 
لتنمية القط���اع الزراعي إلنجاح معرض 
البحرين الدولي للحدائق 2019 والمزمع 
تنظيمه اعتب���اًرا من 20 حتى 24 فبراير 
م���ن العام المقب���ل 2019، مؤكًدا ضرورة 
االهتم���ام بالقط���اع الزراع���ي بالبحري���ن 
وتنميت���ه والنه���وض ب���ه بالش���كل ال���ذي 
يب���رز أهمي���ة ه���ذا القطاع عل���ى الصعيد 

االقتص���ادي وبم���ا يدع���م نم���و اقتص���اد 
المملك���ة.  و أش���ادت الش���يخة مرام بنت 
عيسى بالجهود الفاعلة واألدوار البارزة 
الت���ي تق���وم به���ا الغرفة، مش���يرًة إلى أن 

المع���رض يه���دف إل���ى تش���جيع وتحفيز 
عل���ى  الزراعي���ة  الش���ركات  أصح���اب 
المشاركة وعرض منتجاتهم وخدماتهم 

الزراعية.

وقعت بورصة البحرين أمس مذكرة تفاهم مع جمعية عالقات المس���تثمرين بالش���رق األوس���ط “ميرا”؛ بهدف تعزيز مهنة عالقات 
المستثمرين والتعريف بأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال عالقات المستثمرين بين الشركات المدرجة في البورصة.

المس���تثمرين  وتع���د جمعي���ة عالق���ات 
بالش���رق األوس���ط “مي���را” منظم���ة غير 
أفض���ل  تروي���ج  عل���ى  تعم���ل  ربحي���ة 
اإلفص���اح  وتطبيق���ات  ممارس���ات 
دع���م  عب���ر  الس���وق  ف���ي  والش���فافية 
المس���تثمرين  عالق���ات  تطبيق���ات 
وحوكمة الش���ركات ف���ي المنطقة. وقع 
االتفاقي���ة كل م���ن الرئي���س التنفي���ذي 
للبورصة الش���يخ خليفة بن إبراهيم آل 
خليفة والمدير العام للجمعية كليمنس 
أعض���اء  م���ن  ع���دد  بحض���ور  باي���وت، 

اإلدارة التنفيذية بالبورصة.
وستعم���ل االتفاقي���ة عل���ى تحديد أطر 
لف���رع  التابع���ة  والمس���ؤوليات  العم���ل 

البحري���ن كما ته���دف إلى تعزي���ز ثقافة 
التواصل الفعال بين الشركات المدرجة 
الم���ال  رأس  وأس���واق  والمس���تثمرين 
والمستش���ارين  التنظيمي���ة  والهيئ���ات 

م���ن جه���ة وجه���ات البيع والش���راء في 
منطقة الش���رق األوسط من جهة أخرى 
مم���ا يس���اهم ف���ي تعزيز الش���فافية في 

السوق.

ناس ملتقًيا الشيخة مرام بنت عيسى

2019 فبراي��ر   24 حت��ى   20 م��ن  ينظ��م  المع��رض 

“البحرين للحدائق” قيمة مضافة لالقتصاد

ي���زور وف���د يمث���ل غرفة تج���ارة وصناعة البحرين برئاس���ة رئيس الغرفة س���مير 
ن���اس، جمهوري���ة كوري���ا الجنوبي���ة خ���الل نوفمب���ر الج���اري؛ به���دف بحث س���بل 
تطوي���ر عالقات التعاون التج���اري واالقتصادي واستكش���اف مزيٍد من الفرص 

االستثمارية المتاحة بين البحرين وكوريا الجنوبية.

االقتص���ادي  التع���اون  تفعي���ل  وزي���ادة   
ودع���م االتفاقات الثنائي���ة المتعددة بين 
البلدي���ن ودع���م المش���اريع االقتصادي���ة 
خ���الل  الوف���د  وسيبح���ث  المش���تركة. 
ف���رص  الجنوبي���ة  كوري���ا  إل���ى  زيارت���ه 
التع���اون بي���ن الغرف���ة ونظيرته���ا غرف���ة 

حي���ث  الكوري���ة،  والصناع���ة  التج���ارة 
ع���دد  ف���ي  البحرين���ي  الوف���د  سيش���ارك 
من الفعالي���ات االقتصادي���ة منها منتدى 
األعم���ال البحرين���ي الك���وري إل���ى جانب 
عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب األعمال 
البحرينيي���ن ونظرائه���م الكوريي���ن، كم���ا 

سيق���وم الوف���د بزيارة لع���دٍد من الجهات 
االقتصادي���ة واالستثمارية الرسمية في 
كوري���ا، والتعريف بالف���رص االستثمارية 
المتاح���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن والبيئة 
االقتصادي���ة المتمي���زة الت���ي تحظى بها 

المملكة والمحفزة لالستثمار.
إل���ى  الزي���ارة  ه���ذه  تنظي���م  وته���دف 
االطالع ع���ن كثب على مجاالت التعاون 
االقتصادي مع الصديقة كوريا الجنوبية، 
ف���ي سبيل فت���ح آف���اق جدي���دة للتعاون 
والش���راكة بين الجانبين، واالستفادة من 
تجاربه���ا المتقدم���ة ف���ي جمي���ع مجاالت 

األعمال السيم���ا تكنولوجي���ا المعلومات، 
إل���ى جانب عقد صفق���ات تجارية للتجار 
المرافقي���ن  البحرينيي���ن  والمس���تثمرين 
للوفد، وتوثيق أطر الروابط االقتصادية 
بي���ن ممثلي القطاع الخ���اص في البلدين 
لتص���ب في مصلحة نم���و وتطور القطاع 
التج���اري والصناعي في مملكة البحرين، 
التج���اري  القط���اع  دع���وة  ع���ن  فض���ال 
والصناعي في كوريا الجنوبية لالستثمار 
ف���ي مملك���ة البحرين، وتنظي���م ملتقيات 
اقتصادية أثن���اء الزيارة للتعريف بفرص 

االستثمار في مملكة البحرين.

 أع����ل����ن م����ص����رف ال���ب���ح���ري���ن ال����م����رك����زي ب����أن����ه ت���م���ت ت���غ���ط���ي���ة اإلص����������دار رق���م
التي  الشهرية  الحكومية  الخزانة  أذون��ات  من   )ISIN BH00088876Y8(  1729  

يصدرها المصرف نيابة عن حكومة البحرين.

ملي���ون   35 اإلص���دار  ه���ذا  قيم���ة  تبل���غ 
دين���ار لفت���رة استحق���اق 182 يوًم���ا تبدأ 
ف����ي 11 نوفمب���ر 2018 وتنته���ي في 12 
ماي���و 2019، كما بلغ مع���دل سعر الفائدة 
عل���ى ه���ذه األذون���ات 4.40 % مقارن���ة 
بمع���دل سع���ر الفائ���دة ألذون���ات اإلصدار 
 ،2018 سبتمب���ر   30 بتاري���خ  الس���ابق 

حي���ث بلغ���ت 4.37 %. وبل���غ معدل سعر 
الخصم 97.825 %، وتم قبول أقل سعر 
للمش���اركة بواق���ع 97.799 %. علًم���ا بأنه 
قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 103 %.

كم���ا بلغ الرصيد القائ���م ألذونات الخزانة 
م���ع هذا اإلصدار ما قيمت���ه 2.110 مليار 

دينار.

35 مليون دينار لتغطية أذونات خزانةوفد تجاري بحريني يزور كوريا
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يعكس تحقيق هذه النتائج المتميزة، والتي ترافقت معه ظروف 
إقليمية وعالمية صعبة، إصرار المجموعة، عبر وحداتها المصرفية 
المنتش���رة في 16 بلدا، على مواصلة تنفيذ إستراتيجيات التوسع 
ف���ي األعم���ال وتعزي���ز حصصها الس���وقية ف���ي أسواقه���ا المحلية 
والتوسع في شبكة فروعها وتقوية عالقاتها المتميزة مع العمالء 
عبر تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، حيث 
حقق���ت عمليات ه���ذه الوحدات نموا ملحوظا في كافة األنش���طة 
المالي���ة واالستثماري���ة وتنوي���ع مص���ادر الدخ���ل، وشه���د معظمها 

زيادات جيدة في نتائجه الربحية. 
لك���ن معدالت نمو بنود األص���ول تأثرت بانخف���اض قيمة العمالت 
المحلي���ة لبع���ض البلدان التي تعمل فيه���ا المجموعة أمام الدوالر، 
وه���ي العملة الت���ي تعد بها التقاري���ر المالية الموح���دة للمجموعة. 
لذل���ك بل���غ مجموع األص���ول في نهاي���ة سبتمبر من الع���ام الجاري 
23.3 ملي���ار دوالر، منخفض���ا بنس���بة 8 % مقارن���ة بم���ا ك���ان عليه 
ف���ي نهاي���ة ديس���مبر 2017 والبال���غ 25.5 ملي���ار دوالر. وتحاف���ظ 

المجموع���ة على نس���بة كبيرة م���ن هذه األصول ف���ي شكل أصول 
سائل���ة لالستعداد الستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في 

األسواق.
وبلغ���ت األصول الم���درة للدخل )التموي���الت واالستثمارات( 17.8 
ملي���ار دوالر بنهاي���ة سبتمب���ر 2018 مقارن���ة ب���� 19.1 ملي���ار دوالر 
ف���ي نهاي���ة ديس���مبر 2017، بانخف���اض نس���بته 7 %. كذلك الحال 
بالنس���بة لحسابات العمالء والمبالغ المس���تحقة للبنوك التي بلغت 
في نهاية سبتمبر 19.2 مليار دوالر، منخفضة بنسبة 7 % مقارنة 
بالمس���توى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 20.7 
ملي���ار دوالر، وه���ي تمث���ل 82 % من مجموع األصول، مما يش���ير 

إلى مواصلة ثقة والتزام العمالء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبل���غ مجم���وع الحق���وق 2.2 ملي���ار دوالر بنهاي���ة سبتمب���ر 2018 
مقارن���ة ب���� 2.5 ملي���ار دوالر في نهاي���ة ديس���مبر 2017، بانخفاض 
نسبته 13 % نتيجة تأثير انخفاض قيمة العملة عالوة على قيام 

المجموعة بتوزيع األرباح النقدية للمساهمين عن العام 2017.

 إصرار على تنفيذ إستراتيجيات التوسع

يوسف: تعزيز اإلجراءات التحوطية
اإلدارة  مجل���س  عض���و  وق���ال 
للمجموع���ة  التنفي���ذي  والرئي���س 
“تواصل���ت  يوس���ف  أحم���د  عدن���ان 
خ���الل األشه���ر التس���عة األول���ى م���ن 
والظ���روف  التط���ورات   2018 الع���ام 
شكل���ت  الت���ي  واإلقليمي���ة  العالمي���ة 
تحدي���ات جدي���ة بالنس���بة لن���ا، وم���ن 
بينها التقلب���ات االقتصادي���ة العالمية 
اإلقليمي���ة،  األمني���ة  والتوت���رات 
ع���الوة على انخف���اض قيمة العمالت 
المحلي���ة للعديد من الوحدات التابعة 
عمل���ة   - ال���دوالر  مقاب���ل  للمجموع���ة 
إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم 
من كافة هذه التطورات حافظنا على 
مراكزنا الربحية والتش���غيلية القوية، 
بل وعززنا إجراءاتن���ا التحوطية في 
الس���ياسات واإلستراتيجي���ات  إط���ار 
الحصيف���ة التي وضعته���ا المجموعة، 
وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها”.
وأض���اف يوس���ف “ع���اودت وح���دات 
المجموع���ة برام���ج التوس���ع الطموح 
وبل���غ ع���دد الفروع الجدي���دة التي تم 
افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 
14 فرعا جديدا خالل الش���هر التسعة 

مجم���وع  ليبل���غ   2018 م���ن  األول���ى 
الف���روع 689 فرعا ف���ي نهاية سبتمبر 
وح���دات  ف���روع  وتوظ���ف   .2018
مم���ا  موظ���ف،   12,837 المجموع���ة 
يعك���س دور وحداتن���ا الواض���ح ف���ي 
خل���ق وظائف كريم���ة للمواطنين في 

مجتمعاتها”. 
س���ادت  الت���ي  للظ���روف  وبالنظ���ر 
األشه���ر  خ���الل  الترك���ي  االقتص���اد 
الماضي���ة، سرنا للغاي���ة نجاح وحدتنا 
المصرفي���ة هناك بنك البرك���ة التركي 

للمش���اركة في إصدار شهادات إيجار 
لي���رة  ملي���ون   250 بقيم���ة  )صك���وك( 
تركي���ة من خ���الل الش���ركة التابعة له 
 .Bereket Varlık Kiralama Şirketi
ف���ي حي���ن أن المبل���غ المس���تهدف من 
اإلصدار كان 200 مليون ليرة تركية، 
فإن���ه ونظ���را الرتف���اع مع���دل الطلب 
عل���ى هذه الش���هادات، وال���ذي تجاوز 
1.68 م���رة، فق���د ت���م إغ���الق اإلصدار 
عند 250 مليون ليرة تركية. ويعكس 
ه���ذا النجاح الكبي���ر الثقة المس���تمرة 
الت���ي تم ترسيخه���ا بين البن���ك وبين 
المس���تثمرين المحليين بكافة فئاتهم 
على مدار الس���نوات األربع والثالثين 
عل���ى  الس���ادس  وللع���ام  الماضي���ة.  
البرك���ة  مجموع���ة  تحص���د  التوال���ي، 
م���ن  أرب���ع  عل���ى  ع���الوة  المصرفي���ة، 
جوائز”أفض���ل  المصرفي���ة  وحداته���ا 
وذل���ك   2018 للع���ام  إسالم���ي”  بن���ك 
ضم���ن سي���اق الجوائز الس���نوية التي 
فاينان���س  جلوب���ال  مجل���ة  تمنحه���ا 
)Global Finance( المتخصص���ة في 
مج���ال البن���وك والتمويل لمؤسس���ات 

الصيرفة والتمويل العالمية.

السعودي: استثمار 
فرص “التجزئة والجملة”

من جهته، ق���ال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
عبدهللا الس���عودي إن المجموعة والوحدات 
التابعة له���ا تثبت بص���ورة متزايدة تجذرها 
ف���ي األس���واق التي تعم���ل فيها مم���ا يمكنها 
م���ن استثمار الف���رص المتولدة ف���ي أسواق 
التجزئ���ة والجملة، كذلك المش���اريع الكبيرة 
م���ن  بالرغ���م  التنمي���ة  ببرام���ج  المرتبط���ة 
الظروف االقتصادية العالمية غير المستقرة 
الت���ي هيمن���ت عل���ى المش���هد العالمي خالل 

األشهر التسعة األولى من العام. 

عبدالله السعودي

عدنان يوسف

المنامة - بورصة البحرين

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

مذك��رة تفاهم لتعزي��ز مهن��ة عاقات المس��تثمرين

“بورصة البحرين” و “ميرا” تبرمان شراكة

نتائج الفصل الثالث
وفيم���ا يخ���ص نتائ���ج المجموع���ة 
للفص���ل الثال���ث 2018، ق���د ارتف���ع 
مجموع الدخل التش���غيلي بنس���بة 
دوالر  ملي���ون   296 ليبل���غ   %  28
دوالر،  ملي���ون   231 ب����  مقارن���ة 
وارتف���ع صاف���ي الدخل التش���غيلي 
 %  80 وبنس���بة  كبي���رة  بص���ورة 
178 ملي���ون دوالر مقارن���ة  ليبل���غ 
بالفت���رة نفس���ها من الع���ام الماضي 
بينم���ا  دوالر.  ملي���ون   99 والبال���غ 
العائ���د  الدخ���ل  صاف���ي  انخف���ض 
للمس���اهمين بنسبة 11 % ليبلغ 24 
مليون دوالر خ���الل الفصل الثالث 
م���ن الع���ام 2018 مقارن���ة بالفت���رة 
نفس���ها من الع���ام الماض���ي والبالغ 
27 ملي���ون دوالر، ف���ي حي���ن بل���غ 
إجمالي صافي الدخل للربع الثالث 
تقريب���ا  وه���و  دوالر،  ملي���ون   41
المبل���غ نفس���ه للفت���رة نفس���ها م���ن 
الع���ام الماض���ي. وقد بل���غ النصيب 
األس���اس والمخف���ض للس���هم ف���ي 
األرب���اح للرب���ع الثال���ث 1.94 سنت 
مقارنة ب� 2.17 سنت للفترة نفسها 

من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة  «
المجموعة الشيخ صالح كامل إن 
نتائج المجموعة لألشهر التسعة 

األولى 2018 تعتبر متميزة عند 
األخذ باالعتبار الظروف اإلقليمية 
والعالمية التي سادت خالل هذه 

الفترة خصوصا أن المجموعة 
استطاعت تحقيقها مع محافظتها 

بالوقت نفسه على جودة أصولها 
ومتانة األرصدة السائلة إلى جانب 
تحسين العوائد المالية من كافة 

األنشطة الرئيسة.

صالح كامل

المنامة - الغرفة:
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كش���ف مس���ؤول ف���ي بي���ت التموي���ل الكويت���ي – البحري���ن، أن البن���ك اإلس���امي ب���دأ بالفعل 
استخدام تقنية “البلوكشين” في عمليات التحويات المالية في خطوة تؤذن بتوجه القطاع 

المصرفي البحريني نحو هذه التقنية الثورية التي ستشكل نقلة كبيرة في العمل المالي.

وأبل����غ المدي����ر التنفيذي في بي����ت التمويل 
الكويتي – البحري����ن، محمد فهمي “البالد” 
أن البنك بدأ باستخدام شبكة البلوكش����ين 
بي����ن  للرب����ط   Ripple “الريب����ل”  ل�����  التابع����ة 
المص����ارف، ليكون ثاني بن����ك في المنطقة، 
واألول ربم����ا عل����ى مس����توى البحرين الذي 
يقوم بهذه الخطوة، مؤكدا أن توجه البنك 
والمجموع����ة عموم����ا ه����و نحو تبن����ي مزيد 
من الحلول الرقمي����ة والتكنولوجيا المالية 

المتطورة.
وأكد فهمي أنه يجب التفريق بأن “الربيل” 
توفر أمري����ن أولها العملة المش����فرة، والتي 
هي على غ����رار “البتكوي����ن”، ولكن بطريقة 
أكث����ر تنظيم����ا، والش����ق اآلخ����ر ه����و شبك����ة 

سالسل الكتل أو )البلوكش����ين(، والتي تعد 
البنية التحتية للعملة المش����فرة، واألخيرة 
هي ما يس����تخدمه بي����ت التمويل الكويتي 

حاليا.
وقال فهمي “قمنا بعملية تجربة عبر إجراء 
عملي����ة تحوي����ل مال����ي بي����ن بي����ت التمويل 
الكويتي في البحرين ومقر المجموعة في 
الكويت، وكانت العملية ناجحة وسريعة”.

وتاب����ع “نريد توسع����ة هذه التجرب����ة، ولكن 
نج����اح التقني����ة كذل����ك سيعتمد عل����ى عدد 

البنوك التي ستنضم إلى هذه المبادرة”.
وأوض����ح فهم����ي أن التقني����ة الجدي����دة قد 
تش����كل بدي����الً لش����بكة “سويف����ت” العالمية، 
التحوي����الت  معظ����م  عبره����ا  تت����م  والت����ي 

أن  إل����ى  مش����يرا   العال����م،  ح����ول  المالي����ة 
عل����ى  سينط����وي  “البلوكش����ين”  استخ����دام 
مزيد من الس����رعة ف����ي عملية نقل األموال 

بين الحسابات والبنوك.
األم����وال ستت����م  نق����ل  وأض����اف “عملي����ات 
بص����ورة فوري����ة أو ف����ي الوق����ت الحقيقي، 
مقارن����ة ببع����ض التحوي����الت حالي����ا الت����ي 

ق����د تس����تغرق أي����ام، التكلف����ة ستك����ون أقل 
خصوص����ا أن التقنية الجدي����د ستلغي دور 
الوسطاء، إذ ستتم عملية نقل األموال من 
نقطة إلى أخرى مباشرة، ما يعني اختصار 

في الوقت والتكاليف”.
وتح����دث فهمي ع����ن التوج����ه المتزايد من 
جان����ب بي����ت التمويل الكويت����ي – البحرين 

في تبني تكنولوجي����ا الخدمات المالية مع 
التس����هيالت والتش����جيع المقدم من جانب 

مصرف البحرين المركزي.
ولف����ت فهم����ي إل����ى أن البن����ك أطل����ق قب����ل 
أشه����ر ع����دة برنامج “جزي����ل”، والذي يمكن 
م����ن خالل����ه فت����ح الحس����ابات والحص����ول 
عل����ى الخدم����ات المصرفي����ة دون الحاج����ة 

إل����ى زي����ارة الف����رع، إذ قام����ت إدارة البن����ك 
المص����رف  اشتراط����ات  جمي����ع  بتطبي����ق 
المرك����زي بخص����وص آلي����ات التحق����ق م����ن 
العمي����ل وعملي����ة التس����جيل وغيره����ا قب����ل 
إط����الق التطبي����ق في الس����وق والذي القى 
أص����داء إيجابي����ة. وبّين فهم����ي أن “بيتك” 
أطل����ق خدم����ات جديدة من خ����الل تطبيق 
“جزيل”، ومن بينها “الصيرفة االجتماعية” 
لبي����ت التموي����ل الكويت����ي – البحرين، منها 
الحص����ول على ف����رص تدريبي����ة من خالل 
الزبائ����ن  التطبي����ق  سيمك����ن  كم����ا   البن����ك، 
بتس����جيل أنفس����هم أو ذويه����م وأصدقائهم 
ف����ي برنامج تدريبي أطلقه البنك بالتعاون 
مع مجوهرات “ديفج����ي” لتصميم الذهب، 
كجزء م����ن المس����ؤولية االجتماعية للبنك، 
إذ سيت����م اختيار 20 شخصا لهذا البرنامج 
التدريب����ي ال����ذي يس����تمر لع����دة أسابيع كما 
منتجاته����م  ع����رض  للمتس����ابقين  سيت����اح 
والحصول على آراء لجنة تحكيم مستقلة 

واختيار الفائزين.

دخول البنوك البحرينية لـ“البلوكشين” ثورة مصرفية
ب���دي���ل أرخ������ص وأس�������رع ل��ت��ح��وي��ل األم��������وال م���ق���ارن���ة ب������  “س���وي���ف���ت”

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

المنامة  -  اآلسيان والبحرين

نظم مجلس دول اآلس���يان والبحرين حفل عشاء على شرف وفد اقتصادي رفيع 
المستوى من تايلند قام بزيارة رسمية إلى المملكة األسبوع الماضي.

وش���ارك ف���ي حف���ل العش���اء أعض���اء 
مجلس إدارة مجل���س دول اآلسيان 
إل���ى  التايلن���دي  والوف���د  والبحري���ن 
أعم���ال  ورج���ال  مس���ؤولين  جان���ب 
م���ن بينه���م: وكي���ل وزارة الصناع���ة 
والتجارة والسياحة لشؤون التجارة 
ن���ادر خلي���ل المؤي���د، ووكي���ل وزارة 
الخارجية الش���يخة رنا بنت عيس���ى 
ب���ن دعيج آل خليف���ة، ورئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين سمير ناس. 
وألق���ى رئيس مجل���س دول اآلسيان 
والبحرين الش���يخ دعيج بن عيس���ى 
بن دعيج آل خليفة كلمة رحب فيها 
بالضي���وف، معرب���ا ع���ن تطل���ع رجال 
األعم���ال ف���ي الجانبي���ن إل���ى إب���رام 
شراك���ات مثم���رة تس���هم ف���ي تعزي���ز 
العالق���ات االقتصادية بي���ن البحرين 

وتايلند.
اآلسي���ان  دول  مجل���س  وتأس���س 
والبحري���ن ف���ي الع���ام 2017؛ بهدف 

التعري���ف بفرص  االستثم���ار المتاحة 
خل���ق  المملك���ة،  والعم���ل  عل���ى  ف���ي 
بي���ن  مثم���رة  اقتصادي���ة  شراك���ات 
الجانبي���ن، وتقوية  عالقات الصداقة 
البحرين���ي  الش���عب  بي���ن  والتفاه���م 
وشع���وب منظمة  اآلسي���ان، وتطوير 
واالقتصادي���ة   العالق���ات  التجاري���ة 
والتجاري���ة والس���ياحية والثقافي���ة، 
وتعزي���ز العالق���ات المتبادل���ة لما فيه 
البحري���ن  ودول  اآلسي���ان   منفع���ة 
التب���ادل  التج���اري،  حج���م  وزي���ادة 
بي���ن  التع���اون  عالق���ات  وتش���جيع 
البحرين  وهذه البلدان في  المجاالت 

االقتصادية،  والتجارية خصوصا.

ويضم مجلس إدارة مجلس دول  «
اآلسيان والبحرين الذي صدر 

بتأسيسه القرار رقم 59 لسنة 2017، 
11 عضوا مؤسسا برئاسة الشيخ 

دعيج بن عيسى بن دعيج آل 
خليفة.

شراكات مثمرة بين البحرين وتايلند

ش���اركت جمعي���ة البحرين لتنمية المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة في النس���خة الثانية من المعرض البحرين���ي لحقوق االمتياز 
والمطاعم، الذي سينظم في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بازا، برعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن 

آل خليفة، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية واألهلية ووسائل اإلعام المحلية. 

وذل���ك بتنظيم من شركة كويك ميديا سوكويكس���ولوشنز 
وجمعية حقوق االمتياز التجاري للش���رق األوسط وشمال 
أفريقي���ا “ميناف���ا”، وبدع���م م���ن محافظة العاصم���ة وهيئة 
البحري���ن للس���ياحة والمع���ارض وصندوق العم���ل “تمكين” 

كشريك استراتيجي رسمي.
يجمع المعرض أصح���اب حقوق االمتياز التجاري العالمية 
والوطنية تحت سقف واحد، للتس���هيل على المس���تثمرين 
م���ن خ���الل تحلي���ل اتفاقي���ات االمتي���از وتقيي���م الف���رص 
ا ووضعها  المتاحة، ويهدف إلى تحسين موقع المملكة دوليًّ
ا، تش���جيع العالمات  عل���ى خريطة االمتي���از التجاري عالميًّ
التجاري���ة البحريني���ة ذات الق���درة عل���ى تصني���ع منتجات 
وطني���ة للتوس���ع عل���ى مس���توى العال���م، زي���ادة مس���اهمة 
االمتي���از التج���اري في النم���و المس���تدام وتنوي���ع وتمكين 
ق���درات االقتصاد البحريني، المس���اهمة ف���ي التعليم ونقل 
المعرف���ة ورف���ع كف���اءة التقني���ات وتطوير مه���ارات “مانح 

االمتياز والمستفيد من االمتياز” وتقديم خدمات الصناعة 
في المملكة، زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة 
االمتي���از التجاري والمنش���آت الصغيرة والمتوسطة ونش���ر 
ثقافة االمتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل األنشطة 
التجاري���ة في المملكة.كما يه���دف الملتقى إلى خلق فرص 
عمل جديدة، زيادة مس���اهمة قط���اع االمتياز التجاري في 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.
م���ن جهته، أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسس���ات 
الصغي���رة والمتوسط���ة أحم���د الس���لوم أن مفه���وم “حقوق 
االمتي���از” بات م���ن المفاهي���م المتداولة عل���ى نطاق واسع 
خالل العقدين األخيرين من الزمان، ويشتهر في األوساط 
وح���رص  دع���م  مؤك���ًدا  “الفرنش���ايز”،  بمس���مى  التجاري���ة 
الجمعي���ة عل���ى الخ���روج بعالماتن���ا التجاري���ة البحريني���ة 

ا. ا ودوليًّ للخارج وتحقيق االنتشار والتوسع إقليميًّ
وق���ال إن الجمعي���ة م���ن خ���الل ه���ذه الفعالي���ة وغيرها من 

أنش���طة ومؤتم���رات حريص���ة أش���د الح���رص عل���ى دف���ع 
رواد األعم���ال البحرينيي���ن للتوس���ع واالنتش���ار والخ���روج 
بمش���روعاتهم م���ن الس���وق البحرين���ي الصغي���ر إل���ى آف���اق 
إقليمية وعالمية أرحب، وسنقدم لهم يد العون والمساندة 

والمشورة.

السلوم يلقي كلمة في افتتاح المعرض

ال��ت��وس��ع ون���ش���ّج���ع  األع����م����ال  رواد  دع����م  ع��ل��ى  ن���ح���رص  ال���س���ل���وم: 

“الصغيرة والمتوسطة” تشارك في “حقوق االمتياز”

ارتفع الذهب متجاوزا أدنى مس���توى له في أس���بوع أم���س األربعاء مع بحث 
المس���تثمرين عم���ا يقيه���م من تقلبات الس���وق وع���دم التيقن المحي���ط بنتائج 

انتخابات التجديد النصفي األميركية. 

بتوقي����ت   06:25 الس����اعة  وف����ي 
الف����وري  الس����عر  ك����ان  جرينت����ش 
إل����ى   %  0.2 مرتفع����ا  للذه����ب 
لألوقي����ة  دوالر   1228.52
)األونص����ة( بع����د أن الم����س أدن����ى 
مس����توياته من����ذ أول نوفمبر عند 
1222.90 دوالر ف����ي وق����ت سابق 

عق����ود  وارتفع����ت  الجلس����ة.  م����ن 
الذهب األميركي����ة اآلجلة 0.3 % 
لتصل إلى 1229.5 دوالر لألوقية.
وقال دانييل هاينس المحلل لدى 
اي����ه.ان.زد ”شب����ح مجل����س ن����واب 
الديمقراطي����ون  علي����ه  يس����يطر 
ينب����ئ بأنن����ا سنرى بع����ض تحاشي 

المخاط����رة ف����ي الس����وق، وه����و ما 
سيفي����د الذه����ب عل����ى األرج����ح“. 
حال����ة  الديمقراطي����ون  واستغ����ل 
الرئي����س  أداء  ع����ن  الرض����ا  ع����دم 
دونالد ترامب لينتزعوا الس����يطرة 

على مجلس النواب األميركي.

يضع ذل���ك الفوز عراقيل واضحة 
أم���ام الجمهوريي���ن عن���د محاولة 
غرفت���ي  ف���ي  القواني���ن  س���ن 
بظ���الل  يلق���ي  مم���ا  الكونج���رس 
المقترح���ات  عل���ى  الش���ك  م���ن 

االقتصادية الرئيسة لترامب.

وارتفعت الفضة 0.3 % في المعامالت الفورية إلى 14.57 دوالر  «
لألوقية، في حين انخفض البالديوم 0.1 % إلى 1114.49 دوالر. وزاد 

البالتين 0.5 % إلى 871.5 دوالر لألوقية. وفي الجلسة السابقة، 
المس المعدن أعلى مستوياته منذ 25 يونيو عندما سجل 875.70 

دوالر.

لش���ركة  المالي���ة  النتائ���ج  أظه���رت 
مجموع���ة ترافك���و، المدرج���ة بس���وق 
البحري���ن، نم���و أرباحها بالرب���ع الثالث 
 ،%  46.5 بنس���بة   2018 الع���ام  م���ن 
مقارن���ة بالفت���رة المماثل���ة م���ن الع���ام 
2017. وبلغت أرباح الش���ركة 592.73 
ألف دينار خالل الربع الثالث من العام 
2018، مقارنة بأرباح قيمتها 404.71 
ألف دين���ار في الفترة ذاته���ا من العام 
المالي���ة.  البيان���ات  بحس���ب   ،2017
وخالل فترة التسعة أشهر األولى من 

ع���ام 2018، بلغت األرب���اح نحو 2.23 
ملي���ون دينار، مقاب���ل نحو 1.8 مليون 
دينار بنفس الفترة من العام الماضي.

وع���ن األرب���اح النصفي���ة لع���ام 2018، 
بلغ���ت 1.6 ملي���ون دين���ار، مقابل نحو 
1.5 ملي���ون دينار في نفس الفترة من 

عام 2017.

وعلى مستوى األرباح السنوية،  «
بلغت نحو 1.67 مليون دينار، 

مقابل 1.7 مليون دينار في عام 
2016، بتراجع 4 %.

أرباح “ترافكو” تزداد 46.5 %الذهب يرتفع نتيجة االنتخابات األميركية
المنامة - مباشرلندن -رويترز

نجمة الجاسم، أم لثاثة أبناء، درست في البداية دبلوم كمبيوتر ثم توظفت إال أنها اختارت التقاعد المبكر لتتفرغ أكثر لمشروعها الخاص، إذ كانت تحب الدخول 
إل���ى المطب���خ من أوس���ع أبوابه منذ أن كانت في الصف الثالث االبتدائي مع تش���جيع والدتها لها، حيث تنحدر الجاس���م من عائل���ة معروفة بحب فن الطبخ وتذوق 

الطعم اللذيذ. “الباد” التقتها وأجرت معها الدردشة القصيرة التالية:

 * هل لك أن تحدثينا عن طبيعة مشروعك،  «
ومتى أطلقتيه؟

أق���وم بعمل بروستد الروبيان بطريقة رائعة وبهارات 
خاصة منذ 5 سنوات تقريبا، البداية كانت بعد زيارة 
إل���ى تايلن���د وأثن���اء اختي���ار المطاعم وجدن���ا صدفة 
مطع���م مصري وطلبنا منه بروستد روبيان لنكتش���ف 
فيه طعم مختلف ومن الفضول سألُت عن المكونات 
وتناقش���ت م���ع أح���د الطه���اة هن���اك، حي���ث اعتم���دت 
عل���ى نف���س الطريقة ف���ي منتجاتي تل���ك التي تصنع 

بالطريقة التايلندية.
ف���ي البداي���ة ك���ان المنت���ج بروست���د روبي���ان فقط إال 
أن أخت���ي الت���ي تعتبر توأم روح���ي عواطف الجاسم 
وه���ي مدرسة تربية بدنية نصحتن���ي بالبدء بصناعة 
منتج���ات أخ���رى صحي���ة حي���ث إن غالبي���ة الن���اس 

ع���ادة أخ���ذت تعتني بمكون���ات ما تأكله. ف���ي البداية 
صنعت���ه للتجرب���ة م���ع األه���ل حيث القى استحس���ان 
الكل، واعتمدت برجر اللحم والدجاج وقطع الدجاج 
والدج���اج الفيليه وكرات الدجاج منذ سنتين، وأقوم 

حاليا بصنع حوالي 7 منتجات.

 * هل استفدت من تجربة الجيل السابق في  «
إدارة األعمال، وهل تتلقين النصيحة من 

الوالد أو من أي أفراد العائلة؟

طبع���ا استفدت من تجارب سابقة من العائلة وخارج 
العائل���ة أيض���ا، ودائم���ا أتلق���ى التش���جيع م���ن الوال���د 
والوالدة واخواني وأخواتي، وزوجي الداعم الرئيس 
الذي يس���اعدني طوال الوقت وجميعهم يش���جعوني 
بال���كالم االيجابي، والذي يح���ب عمله ويعمل بضمير 

سيقدم أحسن المنتجات بأحسن صورة.

   * كيف تديرين عملك الخاص، هل تتواجد  «
باستمرار أم تضعين الخطط والبرنامج 

للعاملين لديِك، ما أسلوبك في اإلدارة، 
وكيف تطورينه تماشيا مع المتغيرات؟

أعمل بنفس���ي مع مس���اعدة العاملة لدي في التغليف 
فق���ط بينما أقوم بجميع المهام بنفس���ي، إذ لدي مبدأ 
أن كث���رة األي���دي الت���ي تصن���ع المنت���ج، حت���ى لو كان 
ق���د ت���م تعليمه بالطريق���ة الصحيح���ة، ال تبقى بنفس 
المذاق، لذا أقوم بعم���ل الكميات التي أستطيع عملها 
خالل الفترة لتقديمها طازجة للزبائن قدر المستطاع.

فمث���ال أصنع برج���ر الدجاج بعدد حوال���ي 30 إلى 40 
كيسا ويكون البيع بالوزن.

  * هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالك؟ «

 بالطبع، أفكر مس���تقبال بخطو خطوة كبيرة وهي بيع 
المنتجات في المحالت والس���وبرماركت في الس���وق 
المحلي���ة، ورغ���م أن مش���روعنا منزل���ي إال أن لدي���ه 
زبائ���ن م���ن دول الخليج وحتى أنن���ا وصلنا إلى مصر 
عن طري���ق الطالب البحرينيين الذين يدرسون هناك 
ويحرص���ون عل���ى الحصول عل���ى منتجاتن���ا، القناعة 
كنز ال يفنى كسبت حب الناس وال أنسى دعم زوجي 

وأختي عواطف لي والوصول إلى هذه المرحلة.

رأي ورؤية
إعداد: زينب العكري نجمة الجاسم... تذوق الطعام ُينتج مشروعًا رائداً

القناعة كنز 
ال يفنى... وكسب 

الناس رأس مال

علي الفردان من المنامة

 محمد فهمي



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

القيد: 114503  -  تاريخ: 4/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )144111( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة األدهم لإلنتاج 
وتنظيم المؤتمرات ش.ش.و لمالكها علياء ماهر 

نجيب محمد فخرى

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا  الس���يد محم���د حمي���ده محمد ج���اب هللا نيابة عن صاحبة ش���ركة 
األده���م لإلنتاج وتنظيم المؤتم���رات ش.ش.و لمالكها علياء ماهر نجيب 
محمد فخرى والمس���جلة بموجب القيد رقم 114503، طالبا تغيير االس���م 

التجاري
من: ش���ركة األده���م لإلنتاج وتنظي���م المؤتم���رات ش.ش.و لمالكها علياء 

ماهر نجيب محمد فخرى
 AL ADHAM PRODUCTION & CONFERENCES ORGANZATION s.p.s owned by

ALIAA MAHER NAGIB MOHAMED FAKHRY

إلى: شركة هيبي آي ش.ش.و لمالكتها علياء ماهر نجيب محمد فخرى
HIPPIE EYE CO. SOC owned by ALIAA MAHER NAGIB MOHAMED FAKHRY

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة 
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة الشقرة التجارية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم لهاالس���يد/ مخت���ار عبدالقادر حس���ين خض���ر المش���رع باعتباره 
المصفي القانوني لشركة الشقرة التجارية ذ.م.م ، والمسجلة بموجب 
القيد رقم 90149-1، طالبان إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع 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 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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international
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تقدم حثيث على 
جبهة الحديدة

استمرت القوات الشرعية اليمنية في 
التقدم على جبهة الساحل الغربي باتجاه 

مدينة الحديدة، بالتوازي مع تحقيق 
إنجازات وسط اليمن على محوري 

الضالع والبيضاء وسط تقهقر لميليشيات 
الحوثي. وقالت مصادر ميدانية، إن 

ا قتلوا في مواجهات  أكثر من 35 حوثيًّ
مع القوات المشتركة وغارات للتحالف 
العربي، في محافظة الحديدية خالل 

الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات  «
ضارية اندلعت وسط تقدم القوات 

المشتركة، تحت غطاء جوي للتحالف، 
على محور جامعة الحديدة ومن 

الجهة الشرقية والشمالية الشرقية.

بالبيان��ات النظ��ام  تالع��ب  رغ��م  رح��الت  وتأجي��ل  إلغ��اء 

عقوبات أميركا تشل “أجنحة” إيران

تضمنت العقوبات األميركية حظر أس���طول الطيران المملوك للدولة اإليرانية؛ بس���بب اس���تخدامه في دعم اإلرهاب ونقل المقاتلين واألس���لحة والعتاد إلى الدول 
الت���ي تحضر طهران فيها عس���كريا. وش���ملت العقوب���ات الخطوط اإليرانية “ايران اير” وطيران ماهان وخطوط معراج وكاس���بيان وبويا، م���ا أدى إلى إلغاء العديد 
من الرحالت وش���ل حركة أس���طول الطيران اإليراني. وأفادت العديد من التقارير بأنه تم إلغاء العديد من الرحالت اإليرانية في مطارات مختلفة، بعد بدء جولة 
جدي���دة م���ن العقوب���ات األميركية، حيث لم يس���مح في بعض المطارات الدولي���ة، للطائرات اإليرانية بتعبئ���ة الوقود أو اإلجراءات التقني���ة والصيانة. كما واجهت 

الطائرات اإليرانية مشكالت فيما ال يقل عن 8 مدن آسيوية وأوروبية، وتم إلغاء بعض هذه الرحالت وتأجيل بعضها.

عواصم - وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

العقوبات األميركية تشل أسطول الطيران االيراني حسن روحاني

باريس - أ ف بواشنطن - وكاالتبرلين - د ب أ

ستكون أنغيال ميركل، أول مستشارة ألمانية منذ أدولف هتلر، تزور بقايا عربة 
قطار شهدت التوقيع على هدنة إنهاء الحرب العالمية األولى.

ك����������ان ه���ت���ل���ر 
ق������د ت���وج���ه 
إل�����ى ه��ن��اك 
ل����الن����ت����ق����ام 
 ،1940 العام 
تخطط  بينما 
م�������ي�������رك�������ل 
ل�����ل�����ت�����وج�����ه 
إل������ى ه���ن���اك 
ب��اس��م ال��س��الم 
زي��ارة ستقف  في 
ف��ي��ه��ا إل����ى ج���وار 
الفرنسي  الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
ف����ي رح��ل��ة 
غ�������������ي�������������ر 

 2419 ال��ع��رب��ة  تحولت  م��ع��ت��ادة 
للركاب  ال��ع��ش��اء  ت��ق��دي��م  م��ن  د، 
السالم  إح��الل  إل��ى  في دوفيل، 

العالمي في 11 نوفمبر 1918.
عربة القطار، الموجودة في غابة 
ف��رن��س��ا، استخدمت  ف��ي ش��م��ال 
ف���ي ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اس��ت��س��الم 
ألمانيا؛ كون المقر الرسمي لقائد 
لهجوم  تعرض  قد  كان  الحلفاء 

ألماني.

ولحشود المعزين  «
الفرنسيين في سنوات ما 
بعد الحرب، تحولت عربة 

القطار إلى ضريح للسالم 
والتطهر، كما تحولت أيضا 

إلى متحف.

أش���اد ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د ترامب 
للكونغرس،  النصفي  التجديد  بانتخابات 
على  وذل��ك  ه��ائ��ل”،  “نجاح  بأنها  ووصفها 
ال���رغ���م م���ن خ���س���ارة ح���زب���ه ال��ج��م��ه��وري 

السيطرة على مجلس النواب.
على  حافظ  قد  الجمهوري  الحزب  وك��ان 
انتزع  فيما  الشيوخ،  األغلبية في مجلس 

الديمقراطيون األغلبية في مجلس 
ال�����ن�����واب ب���ع���د ان���ت���خ���اب���ات 

التجديد النصفي لغرفتي 
الكونغرس.

صحفته  على  ترامب  وغ��رد 
هائل  “نجاح  قائال  بتويتر 
“ش��ك��را  مضيفا  ال��ل��ي��ل��ة”، 

للجميع”.
وع���������ل���������ى ال������ج������ان������ب 

اآلخ��������ر، وع�������دت زع��ي��م��ة 
ال���دي���م���ق���راط���ي���ي���ن ب��م��ج��ل��س 

ال����ن����واب ن���ان���س���ي ب��ي��ل��وس 

بفرض “ضوابط ومحاسبة” من جديد على 
إدارة ترامب، مؤكدة في الوقت نفسه أن 
الجمهوريين  على  ح��رب��ا  يشن  ل��ن  حزبها 
ب��ع��دم��ا اس��ت��ع��اد ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى مجلس 

النواب.
“إن.ب���ي.س���ي”  ت��ق��دي��رات شبكة  وأش����ارت 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ي��ن  أن  إل�����ى  األم���ي���رك���ي���ة 
 229 ع����ل����ى  س���ي���ح���ص���ل���ون 
م���ق���ع���دا ف����ي م��ج��ل��س 
ال���ن���واب م��ق��اب��ل 206 

للجمهوريين.
ك����م����ا أش����������ارت إل����ى 
ال���ج���م���ه���وري���ي���ن  أن 
 50 على  سيحصلون 
مجلس  ف���ي  م��ق��ع��دا 
ال���ش���ي���وخ م��ق��اب��ل 39 
وأن  للديمقراطيين، 
11 مقعدا لم تحسم 

بعد.

الحرب  إب��ان  بجنرال  بإشادته  الجدل  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أث��ار 
العالمية األولى، تعاون فيما بعد مع النازيين في الحرب العالمية الثانية.

الجيش  بيتان،  فيليب  المارشال  وق��اد 
الفرنسي إلى النصر في فردان في العام 
بتهمة  وأدي��ن  الحقه،  العار  لكن   ،1916
الخيانة ألفعاله كزعيم لفرنسا الفيشية 

في الفترة من 1940-1944.
وق��ال م��اك��رون أم��س األرب��ع��اء في 

ب��ي��ت��ان  ش�����ارل ف��ي��ل م��ي��زي��ر إن 
ي��س��ت��ح��ق ال���ث���ن���اء؛ ألن����ه “ج��ن��دي 
ع��ظ��ي��م” ف���ي ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة 
أن��ه اتخذ “خيارات  األول��ى، رغ��م 

العالمية  ال��ح��رب  خ���الل  ق��ات��ل��ة 
الثانية”.

آي  آر  “س��ي  ووص��ف��ت منظمة 
في  ال���رائ���دة  ال��ي��ه��ودي��ة  إف” 
بأنها  م��اك��رون،  كلمات  فرنسا 

“صادمة” و”مهينة”.
يذكر أن بيتان تواطأ العام 1942 

فرنسا،  يهودي من   13000 ترحيل  في 
ضمن اعتقاالت جماعية كانت جزء من 

الهولوكوست.

اليهود غاضبون من ماكرونترامب يشيد بـ “النجاح الهائل”ميركل على خطى هتلر
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القاهرة - أ ف ب

بيروت - أ ف ب

مصري���ة،  عس���كرية  محكم���ة  أص���درت 
���ا بإع���دام  أم���س األربع���اء، حكًم���ا غيابيًّ
ثماني���ة متهمي���ن ينتم���ون إل���ى تنظي���م 
“والي���ة سين���اء” الفرع المص���ري لتنظيم 
داع���ش، بع���د إدانته���م بقت���ل ع���دد م���ن 

الجنود المصريين.
ونقلت وكلة فرانس برس، عن مس���ؤول 
عس���كري قوله، إن القضية تعود “لوقائع 
مختلف���ة ارتكبه���ا المتهمون ع���ام 2016 

ترّتب عليها مقتل عدد من العس���كريين، 
منه���ا استه���داف أح���د الكمائ���ن وسيارة 
جيش”. ووفًقا للمس���ؤول، فإن المحكمة 
اإلسماعيلي���ة  بمحافظ���ة  العس���كرية 
الس���احلية شم���ال القاهرة، قض���ت أيًضا 
 32 عل���ى  عاًم���ا(   25( المؤب���د  بالس���جن 
متهًم���ا، والس���جن المش���دد 15 سنة على 
متهمي���ن اثني���ن. كم���ا قض���ت المحكم���ة 

ببراءة اثنين آخرين.

ا على األقل من تنظيم  قتل 45 داعشيًّ
الماضيي���ن  اليومي���ن  خ���الل  داع���ش 
ف���ي  وبخاص���ة  سوري���ا  ش���رق  ف���ي 
غ���ارات جوية شّنه���ا التحالف الدولي، 
ال���ذي تق���وده واشنط���ن ض���د التنظيم 
المتط���رف، حس���ب م���ا أف���اد المرص���د 
أم���س  اإلنس���ان  لحق���وق  الس���وري 

األربعاء.
وتأتي هذه الضربات في حين أعلنت 

الت���ي  الديمقراطي���ة،  سوري���ا  ق���وات 
ا تعلي���ق عملياتها  ت���ؤازر التحال���ف ب���رًّ
ا  ض���د تنظيم داعش في 31 أكتوبر ردًّ
على القصف التركي لمواقع عس���كرية 

كردية في شمال سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
 28 والثالث���اء  اإلثني���ن  يوم���ي  “قت���ل 
م���ن عناص���ر التنظيم ف���ي قصف شّنه 

التحالف الدولي”.

مصر.. أحكام باإلعدام على “دواعش”

مقتل 45 داعشيًا بغارات للتحالف

الرباط - وكاالت القدس المحتلة - وكاالت

محم���د  المل���ك  المغرب���ي،  العاه���ل  دع���ا 
لجن���ة  تأسي���س  إل���ى  الجزائ���ر  الس���ادس، 
“الخالفي���ة”  الملف���ات  لبح���ث  مش���تركة 

العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.
ج���اء ذلك ف���ي خط���اب للعاه���ل المغربي، 
بمناسبة ذكرى “المس���يرة الخضراء”، التي 
ت���ؤرخ السترج���اع إقلي���م الصح���راء م���ن 

االستعمار اإلسباني.
وق���ال المل���ك محم���د الس���ادس إن الرباط 
“مس���تعدة للح���وار المباش���ر والصريح مع 
الخالف���ات  لتج���اوز  الش���قيقة،  الجزائ���ر 
الظرفية والموضوعي���ة، التي تعيق تطور 

العالقات بين البلدين”.
عل���ى  منفتح���ة  المملك���ة  أن  وأض���اف 
االقتراح���ات والمب���ادرات الت���ي قد تتقدم 
به���ا الجزائر، به���دف تجاوز حال���ة الجمود 

التي تعرفها العالقات بين البلدين.
ودع���ا إل���ى فت���ح الح���دود المغلق���ة بي���ن 
البلدين منذ عام 1994، وتطبيع العالقات 

المغربية- الجزائرية.
وض���ع  أن  نعت���رف  أن  “يج���ب  وتاب���ع: 
العالق���ات بين البلدين غي���ر طبيعي وغير 

مقبول”.
وأوض���ح أن مهم���ة اللجن���ة المقترح���ة هو 
“دراس���ة جمي���ع القضاي���ا المطروح���ة بكل 
صراح���ة وموضوعي���ة، وص���دق وحس���ن 
ني���ة، وبأجندة مفتوح���ة، ودون شروط أو 

استثناءات”.
وأوض���ح أنه يمكن أن تش���كل هذه اللجنة 
ا للتع���اون، بخصوص مختلف  إط���اًرا عمليًّ
يتعل���ق  م���ا  وخاص���ة  الثنائي���ة،  القضاي���ا 
باستثم���ار الف���رص واإلمكان���ات التنموي���ة 

التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
ويمث���ل النزاع ح���ول إقليم الصحراء أحد 

الملفات الخالفية بين البلدين.

)البرلم���ان  الكنيس���ت  عض���و  اقتح���م 
اإلسرائيلي(، عن حزب “الليكود” الحاخام 
األربع���اء،  أم���س  صب���اح  غلي���ك،  يه���ودا 

المسجد األقصى في القدس المحتلة.
وراف���ق عدد م���ن المس���توطنين، الحاخام 
غلي���ك، خ���الل اقتحامه لباحات المس���جد 

بحراسة قوات من الشرطة اإلسرائيلية.
وك���ان غليك قد اقتحم المس���جد األقصى 
أكتوب���ر  شه���ر  منتص���ف  األخي���رة  للم���رة 
الماضي قبل أن يقتحمه في شهر سبتمبر.

 2014 أكتوب���ر   30 ف���ي  غلي���ك  وتع���رض 
إلط���الق ن���ار م���ن قب���ل الفلس���طيني معتز 
حجازي الذي قتلته الش���رطة اإلسرائيلية 
ف���ي منزل���ه بالق���دس الش���رقية ف���ي اليوم 
التال���ي. ولكن غليك استمر في اقتحاماته 
للمسجد بعد تعافيه من إصابته الخطيرة 

التي أبقته في المستشفى ألسابيع.
وغلي���ك ه���و من أب���رز الداعي���ن إلى فرض 
المس���جد  عل���ى  اإلسرائيلي���ة  الس���يادة 

األقصى.
الس���لطات  صادق���ت  آخ���ر،  جان���ب  م���ن 
وح���دة   640 إقام���ة  عل���ى  اإلسرائيلي���ة 
“رام���ات  مس���توطنة  ف���ي  استيطاني���ة 
بل���دة  أراض���ي  عل���ى  المقام���ة  شلوم���و” 

شعفاط، شمالي القدس.
وقال���ت صحيف���ة “هآرتس” عل���ى موقعها 

لجن���ة  إن  األربع���اء،  ام���س  اإللكترون���ي، 
للبلدي���ة  التابع���ة  المحلي���ة  التخطي���ط 
اإلسرائيلي���ة ف���ي الق���دس، صادق���ت على 
ف���ي  أن  يذك���ر  الوح���دات.   ه���ذه  إقام���ة 
القدس الشرقية 18 مستوطنة إسرائيلية 
يقطنه���ا أكث���ر م���ن 220 أل���ف مس���توطن، 

بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

الملك محمد السادس

الحاخام يهودا غليك يقتحم المسجد األقصى في القدس المحتلة

دع��ا لتأس��يس لجن��ة للتطبي��ع وفت��ح الح��دود المغلقة إس��رائيل تصادق على 640 وحدة استيطانية في القدس

ملك المغرب يدعو الجزائر لتجاوز الخالفات عضو بالكنيست يدّنس المسجد األقصى

وكان���ت رحلة شنغه���اي الصين إل���ى طهران، 
ف���ي 5 نوفمبر 2018، قد تأخرت ألكثر من 6 
ساعات؛ ألن تركمانس���تان لم تصدر تصريحا 
له���ا عق���ب دخ���ول العقوب���ات حي���ز التنفي���ذ، 
حي���ث أجب���رت الطائ���رة عل���ى الس���فر عب���ر 
أجواء أفغانس���تان من اتج���اه بعيد ومن ثم 
الع���ودة إلى طهران. كما تم إلغاء العديد من 

الرحالت اإليرانية، بما في ذلك الرحالت من 
دب���ي وكيي���ف )أوكراني���ا( ويريف���ان وبانكوك 
وبكين وروما وغوانغج���و، ومازالت رحالت 

أخرى مهددة باإللغاء.
إل���ى ذلك، شمل���ت العقوب���ات شركة خطوط 
طيران “هوما” اإليرانية و65 طائرة مملوكة 
للشركة، وتم تصنيفها على القائمة السوداء 

في المرحلة الثانية من العقوبات األميركية.
كم���ا أن 39 طائ���رة تملكه���ا شرك���ات ماه���ان 
ومع���راج وكاسبي���ان وبويا، أضيف���ت لقائمة 
العقوب���ات التي حددها بي���ان لمكتب مراقبة 
األص���ول األجنبي���ة “اوف���اك” التاب���ع ل���وزارة 
الخزان���ة األميركي���ة. وذك���ر البيان المنش���ور 
عل���ى موقع ال���وزارة اإلثنين أنه تم تس���جيل 

الن���وع والرق���م  بيان���ات كل طائ���رة حس���ب 
التسلس���لي، وهذا يعني أن الرحالت الجوية 
الت���ي كانت تحلق من طه���ران إلى سوريا أو 
لبنان أو العراق لغرض المشاركة في التدخل 
ت���م  ال���دول  تل���ك  ف���ي  اإليران���ي  العس���كري 
رصده���ا وتصنيفها رغ���م أن النظام اإليراني 

قد تالعب بالبيانات واألرقام.

يظن النظام اإليراني أنه واجه األسوأ في حقبات ماضية  «
سبقت إبرام االتفاق النووي مع الواليات المتحدة، 

وبالتالي يمكنه أن يتخطى اليوم موجة العقوبات الثانية 
التي أعادت فرضها اإلدارة األميركية.

هذا ما بدا واضحا من خالل تصريحات عدد من  «
المسؤولين اإليرانيين، على رأسهم رئيس الجمهورية 

حسن روحاني، الذي أكد اإلثنين أن إيران ستواصل بيع 
نفطها وخرق العقوبات.

فهل ستتمكن فعاًل إيران من االلتفاف على تلك  «

العقوبات؟ وهل ستتمكن سفنها من تهريب النفط بحراً 
بأساليب “مواربة”؟ السيما أن تقريرا صدر حديثا عن 

شركة “تانكرز تراك” التي تعنى بتتبع حركة النفط، أشار 
إلى أن إيران اتخذت احتياطاتها حيال العقوبات األميركية، 

على ما يبدو، فسّجلت ناقالتها النفطية في منغوليا 
ومولدوفيا وغيرهما.

إلى ذلك، كشف التقرير أن السفن أو ناقالت النفط  «
اإليرانية، اتخذت احتياطاتها قبل أشهر من موجة 
العقوبات الثانية، وقطعت خدمة الـ GPS إلخفاء 

تحركاتها.

في المقابل، أكد وزير الخزانة األميركي، ستيفن  «
منوتشين، أن “مراقبة أنشطة النظام اإليراني ستجري 
عبر المراقبة القوية، وهذا الضغط الذي يجري توجيهه 

نحو إيران سنعمل على تنفيذه دون هوادة”.

وأشار تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” األميركية،  «
إلى أن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب، بدأت بالتواصل 

مع شركات تقنية كبرى تستخدم أقمارا اصطناعية؛ 
لالستعانة بها في رصد حركة ناقالت النفط اإليرانية وصد 

محاوالت األخيرة في التحايل على العقوبات.

         “ال مجال لاللتفاف”



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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هن���اك ثق���ة فطرية، كثق���ة الطفل بأمه، فهو ال يفكر بنياته���ا، ومقاصدها وال يحذر 
من التعامل معها، فهو ولد وبداخله من يقول له: إنها تحبك أكثر من نفس���ها- إال 
الشواذ منهن طبعًا- وهناك ثقة نكتسبها مع األيام من خالل تعاملنا مع من حولنا، 
ق���د نث���ق ثقة عمياء ببعضهم، رغم خطأنا ال���ذي قد ندفع ثمنه مع أول خذالن، أو 
م���ن طعنة في الظهر، فالثقة كالزجاج يبقى المع���ًا شفافًا، إلى أن تلوثه المواقف 
غير المتوقعة أو لنقل الصادمة، وقد ال نثق ببعضهم رغم أنهم ال يضمرون لنا إال 

الخير، وكأن حاجزًا نفسيًا قد بنى نفسه تلقائيًا دونما سبب.
وم���ع كل ذل���ك فالثق���ة العمياء قد تكون سذاج���ة، فالنفس البش���رية متقلبة، ولها 
أه���واء وم���آرب كذل���ك، وغالب���ًا م���ا تميل إل���ى تغلي���ب المصلحة الش���خصية على 
مصلحة اآلخرين، وقليل من يؤثرون اآلخرين على أنفس���هم، فالركون إلى الثقة 
العمي���اء يعن���ي أن تك���ون قادرًا عل���ى أن تكون قوي���ًا لدرجة تتقبل فيه���ا األسوأ، 
فاألنفس البشرية قد تتحول في لحظات إلى أنفس حيوانية ال ترى إال غنيمتها.

وأزم���ة الثق���ة ق���د تكون ه���ي األخرى خلال في الش���خصية، فلي���س كل من حولنا 
يري���دون بن���ا ش���رًا، وليس كل فع���ل أو قول له أسب���اب ونوايا شري���رة، ولكن في 
المقاب���ل أيض���ًا ليس كل من يضحك في وجهنا نقدم له أسرارنا أو حتى تفاصيل 
أمور حياتنا الش���خصية، فالمس���ألة نس���بية وتحتاج إلى ميزان العقل قبل القلب، 
نع���رف من خالله من يس���تحق ثقتنا، ومن ال يس���تحقها، من يري���د لنا الخير ومن 
يتظاهر بأنه المالك الحارس الذي يحميك، فمهما كانت عالقتك به وحتى درجة 
صل���ة قرابت���ك منه، سواًء ك���ان صديقًا، أم أخًا، أو زوج���ا، أو زميل عمل، أو حتى 
ابن���ًا لك ال تك���ن ثقتك مطلقة! ألم يقل هللا تعالى في محكم كتابه: “يا أيها الذين 
آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوًا لكم فاحذروهم” )التغابن 14(. فهما وثقت 
بمن حولك اترك لنفسك مجاالً للرؤية ولو كانت بسيطة أو طفيفة وال تكن أعمى 

فتندم.

ياسمينة: «

 أكثر ما يؤلم، عندما تثق في أحدهم ثقة عمياء، ويثبت لك مع الوقت  «
أنك فعاًل أعمى.

عندما تكون أعمى
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50 عاما... “لي” 
ولمدينة عيسى

بتوجيه���ات م���ن سيدي سمو الش���يخ خليفة بن علي ب���ن خليفة آل خليفة 
محاف���ظ الجنوبي���ة تحتف���ل المحافظ���ة الجنوبي���ة ي���وم الثالث���اء الق���ادم 
الموافق 13 نوفمبر، بالعيد الخمس���ين لمدينة عيس���ى، والتي تم افتتاحها 
في 13 نوفمبر 1968، ومن روائع الصدف التي تنبعث منها زغاريد الفرح 
أن عيد ميالدي الخمس���ين يصادف العيد الخمس���ين لمدينة عيس���ى، فأنا 
م���ن موالي���د أكتوبر 1968، ي���ا لروعة وجمال هذه المناسب���ة التي تهتز لها 
القلوب واألفئدة، فمدينة عيس���ى ليس���ت مجرد مدين���ة عادية، إنما زهرة 
حل���وة ودرة مكنون���ة، أبوابه���ا م���ن ورد القرنفل وخص���الت شعرها تنهدل 
وتنس���دل عل���ى ظهرها، مدين���ة مألت الدني���ا حبا وغناء وصوته���ا الدافئ 

الرائع ملك القلوب.
أسميته���ا في الع���ام 2015 “مدينة العظماء” حيث نور الثقافة والفن، فنبع 
اإلبداع انفجر من “فرجان” مدينة عيس���ى وأغرق كل مدن وقرى المملكة 
فيما بعد، حتى غدت مدينة عيس���ى أكب���ر ميناء لتصدير الفنون والثقافة 

وتتمنى كل المدن أن ترسو إلى جواره.
 إن مقي���اس المدين���ة والرق���ي ه���و مقياس العل���م والمعرف���ة أوال قبل كل 

ش���يء، ومدينة عيس���ى اشتهرت برصيده���ا الضخم م���ن الثقافة وأبواب 
المعرف���ة وخرج���ت في فت���رات متع���ددة نوابغ في مختل���ف التخصصات 
ودعم���ت الحي���اة الثقافية في البحري���ن أدبا ومس���رحا وموسيقى ورسما 
وغي���ر ذلك، وكانت الس���ند المتين ل���كل المثقفين وساهم���ت - متمثلة في 
ن���ادي مدينة عيس���ى العريق - مس���اهمة فعالة في تطوي���ر العمل الثقافي 
وإث���راء اإلبداع والخل���ق الثقافيين، وأنجبت نخبة من الش���عراء والكتاب 
والمس���رحيين والرسامي���ن والموسيقيي���ن الذي���ن تفاعل���وا م���ع المحي���ط 

الثقافي العربي وكونوا الثقافة البحرينية المتميزة.

وإذا كان يحق لنا جميعا أن نحتفل اليوم االحتفال المشهود بمرور  «
50 عاما على تأسيس مدينة عيسى، فإننا نكون بذلك أيضا قد كرمنا 

المعرفة والعلم والفكر وحامليه، ويأتي في المقدمة سيدي سمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية الذي أدخل هوية 

متجددة على المحافظة وقام بعمل عظيم وجبار للحفاظ على 
قلب المدينة التاريخية، إضافة إلى تحقيق التقدم والنماء واالزدهار.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

سيكت���ب التاري���خ أن مص���ر عطلت المؤام���رة وواجهت كعادتها مح���اوالت الغدر 
بأشكالها وخبثها ومداخلها الكثيرة، فاإلرهاب لن يكسر مصر أبدا، ألن المصريين 
شعب ال يسهل خداعه وال يسهل اختراقه مهما كانت خطط أهل الغدر والخيانة. 
فالمصريون نس���يج واحد - مس���لمين ومسيحيين - وال سبيل مطلقا ألن تفرقهم 
الطائفي���ة والمذهبي���ة تح���ت أي ظ���رف، ذل���ك أن الهوي���ة المصرية أق���وى من كل 

المحاوالت وأقوى من المليارات التي تنفق وأقوى من أي طابور خامس. 
كل الذي���ن ج���اءوا إليها منذ آالف الس���نين لم يغيروها، مهما طال���ت إقامتهم بها، 
لكنه���م فق���ط ترك���وا عالمات تبين أنه���م جاءوا إل���ى هنا في وقت م���ن األوقات، 
والسبب في ذلك أن مصر بوتقة صهر لكل الثقافات واللغات، تطوع كل من يأتي 

إليها من لغات ومفردات لخدمة هوية فريدة من نوعها هي الهوية المصرية.
المصريون أحبوا آل البيت ولم يسبوا عائشة أو معاوية، المصريون لم يسمحوا 
لجماع���ات التط���رف واإلرهاب أن تختطف بلدهم ف���ي ظروف كانت مواتية جدا 
له���ذا االختطاف، واستع���ادوا مصر بعد عام واحد من وقوعه���ا في أيدي جماعة 

اإلرهاب، رغم أن هذه الجماعة ولدت وعاشت وكبرت في مصر.
وعل���ى مدى سنوات طويلة تكررت مح���اوالت شق الصفوف ودق األسافين بين 
مس���لمي مصر ومس���يحييها سعيا الختراقها وتمزيقها، لكنها باءت بالفشل، لذلك 
ل���ن تنجح محاول���ة األمس التي راح ضحيتها عدد من المس���يحيين في اإلساءة 

إلى مصر ولحمتها الوطنية التي ال تنفصم.
ه���ذه العملية الحقيرة الت���ي نفذها مرتزقة عمالء اخت���ارت وقتا تقوم فيه مصر 
بإرسال رسالة سالم للعالم كله من مدينة شرم الش���يخ لكي تفس���د هذه المناسبة 

التي استقبلت فيها وفودا من كل شباب هذا العالم.

اإلرهاب ليس مصريا وليس إسالميا، والذين قتلوا ثالثمئة من المسلمين  «
في المسجد وهم يؤدون صالة الجمعة هم أنفسهم الذين قتلوا المسيحيين 

المتوجهين إلى كنيستهم أمس، والدماء التي سالت هي دماء المصريين.
نحن إذ نعزي إخواننا في مصر بهذا الحادث المؤلم، نقول لهم اصمدوا فأنتم 

أمل األمة في دحر اإلرهاب اللعين، ونجدد اعتزازنا وفخرنا بجيش مصر 
العظيم وفارس مصر النبيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سيشهد التاريخ أن مصر قاهرة اإلرهاب

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

عندما يفشل التيكي تاكا

مؤامرة الربيع العربي... ربيع 
شمال أفريقيا

مفهوم التيكي تاكا في كرة القدم، هو ذلك األسلوب من اللعب المعتمد على 
التمري����رات القصيرة بين العبي الفريق في منطقتي الوسط والهجوم، وفي 
ه����ذا الن����وع من اللعب استح����واذ أكبر على الكرة حت����ى يمكن إحداث ثغرات 
ل����دى الخصم ال����ذي يكون قد بدأ يتملم����ل ويفقد تركيزه لع����دم حصوله على 
الك����رة، لكن التطبيق الفاشل له����ذا التكتيك البد أن يكون كارثيًا إذا ما افتقد 

الالعبون القدرات والمهارات.
هذا ما ينطبق على التلويحات األولى الصادمة لعدد من الذين كانوا ينوون 
الترش����ح للمجل����س النياب����ي المقب����ل، وذل����ك بالمش����اريع الجنوني����ة، والوع����ود 
الهرائي����ة، وكالم ال يطلقه أوالد صغار في المراح����ل االبتدائية، فإذا بأحدهم 
يخبرن����ي أن����ه “التكتي����ك”... وعل����ى ذمة ال����راوي، فحتى ال تك����ون رقمًا وسط 
المترشحي����ن الذي����ن يرب����ون الي����وم ع����ن المئتين ف����ي الجانب النياب����ي، فالبد 
أن تمّيز نفس����ك بتصريحات نارية، ومش����اريع ال يق����وى عليها خادم المصباح 
الس����حري، فإذا م����ا التفت الناس إليك، وتركزت أنظاره����م عليك، واستوليت 
عل����ى اهتمامه����م؛ تب����ّرأ من تلك التصريح����ات، وقل إنها تش����نيعات، أو إنها لم 
تنقل بأمانة “فما علة األخبار إال رواُتها”، وابدأ في طرح ما تريد طرحه، تكن 

قد ضمنت بؤرة االنتباه، وحظوظك في الفوز باالنتخابات أكبر.

ه����ذا التكتي����ك القصير األجل، هو قصير العمر أيض����ًا، وقد )أقول “قد” إذ ربما 
يتب����ّدى خطأ م����ا أقول صبيحة الي����وم التالي للتصويت( ي����ودي بصاحبه إلى 
المهال����ك، فالكث����رة الكثيرة م����ن الناس، وبم����ا ال يحتاج إلى قي����اس رأي عام، 
لديه����ا رأٌي خائ����ب ف����ي أداء المجل����س النيابي عموم����ًا، خصوصًا ف����ي دورته 
األخي����رة، ف����ال ينقصه التالع����ب بعواطفه، وتحويل هذا الكيان من مؤسس����ة 
يفت����رض أن تس����عى الكتس����اب ثق����ة الن����اس والتفافه����م حولها، إلى مؤسس����ة 
يقترب الساعون إليها من التهريج من جهة، بينما شطر كبير من المترشحين 
اآلخرين يتناسخون برامج بعضهم البعض االنتخابية، ويعملون في المنطقة 
الرمادية من فكر الناس وعواطفهم عبر العناوين التي ال تعني شيئًا وال تعّبر 

عن شيء.

أعتقد أن القطاع األكبر من المهتمين بالشأن النيابي والبلدي نسوا تلك  «
الفرقعات بعدما شبعوا ضحكًا وتندرًا، فلم يفلح التيكي تاكا إال بجلب 

السخرية لمن قاموا به، ألنه ليس شرطًا أن تنجح هنا الخطط التي 
نجحت هناك.

ب���وش االب���ن أول من حمل لواء تدمي���ر األمة العربية وتقطي���ع أوصالها حتى ال تقوم 
لها قائمة، وكان ذلك تحت ستار الديمقراطية التي رأيناها تنهش العراق بوالء أوحد 
للح���زب والكت���ل الس���ياسية وسرق���ات ومحاصص���ات وطائفية جعلت الع���راق عاجزا 
ع���ن القي���ام بواجب���ه القوم���ي العرب���ي، ثم ج���اء أوباما بهدف نت���ن وهو تس���ليم العالم 
العربي للوكالء الش���عوبيين )الكسرويين والعثمانيين( لضمان عدم قيام قائمة للعرب 
المسلمين، فالكس���رويون صنعوا الحوثي والمالكي ونصر هللا وزعماء جمعية النفاق، 
أما العثمانيون فقد استخدموا العلقميين الجدد “اإلخوان المس���لمين” الذين تس���تروا 
بش���عارات الديمقراطية والمطالبة بالعدالة واإلص���الح، لكي يمهدوا الطريق ويفرشوا 

أجساد العرب ليمر فوقها السلطان المعظم ويعيد إذالل العرب.
وب���دأ التحال���ف الثالث���ي غي���ر المباش���ر بي���ن إدارة أوبام���ا والكس���رويين والعثمانيين، 
بتحري���ك المنفذي���ن بكل من دول الخليج باستثناء قط���ر، وفي اليمن ومصر واألردن 
وسوريا، وشمال أفريقيا “ليبيا وتونس والجزائر والمغرب”. أما بدول الخليج فبفضل 
من هللا سبحانه وتعالى تمت اإلطاحة بكل من اإلخوان المس���لمين وإفش���ال مخطط 
العثمانيين، وعمالء الولي الفقيه وإفشال مخطط الكسرويين، وبالتالي فشلت إدارة 

أوباما في تنفيذ مخططها بإلحاق دول الخليج بقافلة ضحايا مؤامرة القرن. 
أم���ا ف���ي كل م���ن األردن والجزائر والمغرب، فق���د استطاعت الحكوم���ات الثالث لجم 

أح���الم العلقميي���ن الج���دد اإلخوان المس���لمين، وتعاملت معهم بكل حزم وتم إفش���ال 
مخط���ط العثمانيين، وبالتالي إفش���ال مخطط أوباما مرة أخ���رى، وفي اليمن، تحالف 
العلقمي���ون الجدد م���ع الحوثي بدعم إيراني ومكنوه من ف���رض قوته، قبل أن ينقلب 

عليهم ويتحالف مع علي عبدهللا صالح.
لك���ن م���ع األسف نجحت مؤام���رة القرن في بعض الدول العربية، حيث ابتلع الش���عب 
العربي بها طعم الديمقراطية واإلصالح الذي تستر به اإلخوان، ومعهم الغوغاء الذين 
ل���م يدركوا أنهم كان���وا “مطية لمؤامرة القرن”، بينما التزم الوطنيون الحياد لمعرفتهم 
أن م���ا يحدث بالمس���تقبل سيكون أسوأ م���ن الوضع الراهن، وهو ما يحدث اآلن فعليا 
م���ع األس���ف، حيث لم تس���تطع هذه ال���دول تحقيق ش���يء حتى هذه اللحظ���ة، فليبيا 
كمث���ال لم تس���تطع حتى اآلن توحيد حكوم���ة واحدة، تحقق ما يتمن���اه الليبيون، بل 
األدهي واألمر المجاهرة الوقحة من قبل العثمانيين بالتدخل العلني في ليبيا وفرض 
عضالتهم على الليبيين، بدعم طبعا من عمالئهم علقميي ليبيا “اإلخوان المسلمين”.

ال تزال آثار مؤامرة القرن مستمرة في تدمير وتعطيل الدول العربية عن  «
المضي قدما في النهوض باألمة العربية اإلسالمية حتى هذه اللحظة. 

وللحديث بقية.

ghassan.shihaby@gmail.com

tariq
@cogir.org 

غسان الشهابي

د. طارق آل شيخان 
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تصريح رئيس لجنة 
المنتخبات باتحاد اليد 

إسماعيل باقر حول االستعانة 
بعدد من الوجوه الشابة بجانب 

الخبرة لبطولة كأس العالم خطوة 
موفقة، ولها مكاسب كبيرة 

ستعود بالنفع على مستقبل اللعبة 
التي باتت تحتل مكانة مرموقة.

استدعاء العبين مصابين لم 
يلعبوا في الجوالت األربع األولى 

من دوري اليد لقائمة منتخب 
الرجال لنهائيات كأس العالم 

بألمانيا والدانمارك خطوة غير 
موفقة بتاتا، وستكون على 

حساب العبين آخرين في أتم 
الجهوزية منهم.

يس���تهل منتخبنا الوطني األول لكرة الس���لة مش���اركته في البطولة العربية ال� 23 للمنتخبات بمالقاة المنتخب الس���عودي الش���قيق عند الساعة الثامنة من مساء اليوم 
الخمي���س بتوقي���ت البحري���ن وذل���ك على الصال���ة المغطاة رقم 2 في مجم���ع الصاالت التابع الس���تاد القاهرة الدولي، فيم���ا كانت البطولة قد بدأت ي���وم أمس بمباراة 

المنتخب المصري المستضيف ونظيره الجزائري، علما بأن المنتخبات المشاركة هي خمس منتخبات )مصر، البحرين، السعودية، اإلمارات والجزائر(.

خ���وض  عل���ى  البطول���ة  نظ���ام  وين���ص 
المنتخبات المباريات فيما بينها بطريقة 
ال���دوري م���ن دور واح���د )كل منتخب 4 
مباري���ات(، عل���ى أن تتأهل بعده���ا أربع 
منتخبات للدور نص���ف النهائي ويلتقي 
فيه متصدر ال���دور التمهيدي مع الرابع، 
والثان���ي مع الثال���ث، والفائزان يتأهالن 

للنهائ���ي والخاس���ران يلعب���ان لتحدي���د 
المركزين الثالث والرابع.

ال���دور  ف���ي  الس���لة  أحم���ر  ومباري���ات 
التمهي���دي تب���دأ اليوم أمام الس���عودية، 
واللق���اء الثان���ي أمام مصر عن���د الثامنة 
من مس���اء يوم بعد غٍد السبت، والثالث 
مع الجزائر عند السادسة من مساء يوم 

اإلثنين، وبالتوقيت نفس���ه يوم الثالثاء 
سيكون اللقاء األخير أمام اإلمارات.

وُيش���ارك منتخبن���ا ف���ي ه���ذه البطول���ة 
بالعبي���ن أق���ل م���ن 30 عام���ا م���ع العب 
وبقي���ة  تش���يزم،  ه���و  واح���د  محت���رف 
عل���ي  ال���درازي،  أحم���د  ه���م:  الالعبي���ن 
شك���رهللا، أحم���د عزي���ز، ميث���م جمي���ل، 

محم���د أمير، مزمل أمي���ر، محمد كويد، 
مصطف���ى عل���ي، أحمد بن دين���ة، محمد 
بوع���الي وسي���د محم���د ش���رف، ويأتي 
ذلك إلفس���اح المجال لالعبين الش���باب 
لكس���ب الخب���رة واالحتك���اك م���ن خالل 
هذه المشاركات الخارجية ودمجهم مع 

العبي الخبرة.

منتخبنا الوطني لكرة السلة جاهز لمباراة اليوم

ال����ف����وز ي���ق���رب���ه م����ن ن���ص���ف ن���ه���ائ���ي “ال���ع���رب���ي���ة”
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أب���رم االتح���اد البحرين���ي لك���رة الس���لة وفي خط���وة الفت���ة للغاي���ة وألول على 
مستوى كرة السلة في المنطقة، اتفاقا مع العالم الكندي المعروف البروفيسور 
س���تيفان بال���ي، إلع���داد خط���ة طويل���ة الم���دى لتطوير رياض���ة كرة الس���لة في 

البحرين.

وتأت���ي ه���ذه الخط���وة، في إط���ار تفعيل 
إستراتيجية اتحاد الس���لة التي اعتمدها 
رئي���س االتح���اد البحرين���ي لك���رة الس���لة 
سمو الش���يخ عيس���ى بن عل���ي آل خليفة 
والت���ي  و2028   2018 بي���ن  م���ا  للفت���رة 
تتضم���ن تص���ورا كام���ال عن تطوي���ر كرة 
الس���لة البحريني���ة عل���ى مدار الس���نوات 

العشر المقبلة.
لالتح���اد  التنفي���ذي  المدي���ر  وق���ال 
البحرين���ي لك���رة الس���لة أحم���د يوس���ف 
الجدي���دة  اإلستراتيجي���ة  الرؤي���ة  إن 
لالتح���اد البحرين���ي لكرة الس���لة تتضمن 

“مجتمعا سالويا نش���طا ومنتخبا منافسا 
إقليمي���ا وآسيوي���ا” و”كرة سلة نش���طة - 
ومنافس���ا آسيوي���ا” فيما تتضم���ن رسالة 
اإلستراتيجي���ة “أن نكون مص���درا إللهام 
المجتم���ع إلى جانب نش���ر متع���ة وبهجة 

لعبة كرة السلة”.
االتفاقي���ة  “بموج���ب  يوس���ف  وأض���اف 
الموقعة بين الطرفين، فإن البروفيس���ور 
ستيف���ان بال���ي، سيق���وم بإع���داد خط���ة 
طويل���ة األج���ل تس���تهدف تطوي���ر ك���رة 
الس���لة البحريني���ة والرفع من مس���تواها، 
الرياض���ي  التطوي���ر  منهجي���ة  وف���ق 

إل���ى  تس���تند  الت���ي   LTAD المس���تدام 
نه���ج علم���ي وأكاديم���ي متط���ور وشامل 
الكتش���اف المواه���ب الرياضية ورعايتها 
فنيا وعلميا إليصالها لالحترافية ووضع 
أس���س وقواني���ن لالحت���راف الرياض���ي، 
خ���الل  بال���ي  البروفيس���ور  وسيس���تند 

إع���داد خط���ة تطوي���ر ك���رة الس���لة ف���ي 
مملك���ة البحري���ن على المراحل الس���بعة 
للتطوير الرياض���ي طويل المدى، والذي 
يتضمن: مرحلة البداية النشطة، مرحلة 
األساسي���ات، مرحل���ة التعل���م م���ن أج���ل 
التدري���ب، مرحل���ة التدري���ب للتدري���ب، 
مرحل���ة  للمنافس���ة،  التدري���ب  مرحل���ة 
التدريب للفوز، مرحلة النشاط من أجل 
الحياة لكال الجنسين”. ويولي اتحاد كرة 
السلة التخطيط الرياضي طويل المدى 

طريق���ا  باعتب���اره  بالغ���ة،  أهمي���ة 
للتغيي���ر  ووسيل���ة  للنج���اح 

ف���ي النظ���ام الرياضي ألي 
مؤسس���ة رياضي���ة كونه 

يشتمل على إرشادات 
ع���ن ت���وازن وتراب���ط 
الرياض���ي،  النظ���ام 
فه���و ي���وازن ويرابط 

بين برامج الرياض���ة والتربية الرياضية 
كم���ا  والتروي���ج،  المدرسي���ة  والرياض���ة 
يس���اهم التخطي���ط طوي���ل الم���دى ف���ي 
الحركي���ة االساسي���ة  المه���ارات  تطوي���ر 
وتطوي���ر المه���ارات الرياضية التي تمثل 
قاعدة النجاح لرياضة النخبة ولممارسة 

الرياضة مدى الحياة.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

إعـداد خطـة طويلـة المـدى لتطـويـر كـرة السلـة

 أحمد يوسف

 ستيفان بالي

بحسب تأكيدات أعضاء االتحاد  «
المصري والعربي، فإن مباريات 

البطولة منقولة على الهواء مباشرًة 
عبر قناتي النيل الرياضية ودبي 

الرياضية.

الصالة المغطاة رقم 2  في مجمع  «
الصاالت باستاد القاهرة الدولي، هي 

نفسها التي استضافت البطولة 
العربية للكرة الطائرة التي اختتمت 
يوم الرابع من الشهر الحالي وحقق 
فيها منتخبنا المركز الثاني، لكن تم 

ا إلقامة  تركيب أرضية خشبية حاليًّ
مباريات كرة السلة عليها.

تسود روح المحبة والتعاون والمودة  «
بين جميع أفراد منتخبنا الوطني، 

وهذا ما اتضح من الوصول للقاهرة، 
وكذلك في التدريبات التي خاضوها وأيًضا أثناء تواجدهم في الفندق.

حرصت إدارة الوفد على توفير شرائح للهواتف واألجهزة الذكية لجميع  «
أفراد البعثة منذ الوصول لمطار القاهرة.

هنالك ارتياح من مقر اإلقامة )فندق توليب النرجس( في منطقة  «
التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لكن المعاناة أحياًنا في طول المدة 

وصواًل للصالة بسبب ازدحام الشوارع.

شارك الحكم الدولي البحريني محمد السلم في إدارة مباراة االفتتاح  «
أمس بين المنتخبين المصري والجزائري بصفته حكًما ثانًيا، إذ تم 

اختياره لهذه المهمة نظًرا لتميزه وكفاءته وهو سبق له إدارة العديد 
من البطوالت الخارجية المهمة، وآخرها كان بطولة المنتخبات العربية 

للشباب التي أقيمت في شهر يوليو الماضي في مصر أيًضا.

معكم من القاهرة

أكد مدرب منتخبنا الوطني س���لمان رمضان أن مباراة االفتتاح لمش���وارنا في البطولة العربية اليوم أمام 
المنتخب السعودي ستكون مفتوحة للجانبين، كونهما التقيا وجًها لوجه لما يقارب من 4 مرات خالل أقل 

من سنتين، وبالتالي فإن كل طرف يعرف اآلخر وبالتالي فإنه ال توجد أي أمور غامضة للجانبين.

وأضاف رمض���ان “كما هو معروف 
ف���إن منتخبن���ا ُيش���ارك ف���ي ه���ذه 
البطول���ة بالعبين أق���ل من ثالثين 
ثالث���ة  لوج���ود  باإلضاف���ة  سن���ة، 
الش���باب،  منتخ���ب  م���ن  العبي���ن 
وظروف االمتحانات لم تس���اعدنا 
م���ن  أكب���ر  ع���دد  اختي���ار  عل���ى 
الالعبي���ن الش���بان، وإن ش���اء هللا 
كل ه���ذه المجموع���ة ُتق���دم أفضل 
م���ا لديه���ا ف���ي ه���ذه البطول���ة م���ن 

أجل المش���اركة الفعالة والمنافسة 
م���ن  الكبي���رة  االستف���ادة  وكذل���ك 
لخ���وض  تحضي���ًرا  المباري���ات 
تصفي���ات كأس آسي���ا التي ستقام 

بعد سنة من اآلن”.
وأك���د رمض���ان أن منتخبن���ا دائًم���ا 
م���ا يظه���ر بص���ورة أفض���ل عندم���ا 
الس���عودي  المنتخ���ب  يالق���ي 
خ���ارج البحري���ن، موضًح���ا “قابلنا 
الس���عوديين مرتي���ن ف���ي البحرين 

خ���الل أق���ل م���ن سنتين وخس���رنا 
المواجهتي���ن، لك���ن تغلبن���ا عليه���م 
ف���ي القاه���رة في البطول���ة العربية 
الس���ابقة وكذل���ك ف���ي دب���ي أثن���اء 
إقامة تصفيات كأس آسيا، ونأمل 
أن يتواصل هذا التفوق في مباراة 
اليوم كذلك، والعبونا قادرون على 
تقدي���م أفض���ل مس���توى والخروج 
بنتيج���ة إيجابي���ة أم���ام المنتخب 

السعودي”.

رمضان: نأمل االستفادة

أكد العب منتخبنا أحمد الدرازي أن األحمر جاهز تمامًا لخوض مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن التدريبات األخيرة وكذلك المباراتين 
الوديتين أثناء اإلعداد في البحرين، إضافة لمتابعة بعض لقطات الفيديو كلها جهزت المنتخب لخوض هذه البطولة.

وأض���اف ال���درازي “أتف���ق م���ع الجمي���ع ب���أن المب���اراة مفتوح���ة 
للجانبي���ن، وال يوج���د فيها غموض، ولك���ن البد من وجود بعض 
عناصر المفاجأة ومن يس���تغل ذلك سيكون في وضعية أفضل 
خالل اللقاء، وأنا لمس���ت من جميع الالعبين جهوزيتهم التامة 
لخ���وض هذه البطولة من جمي���ع النواحي، ونأمل أن ُيفعل ذلك 
عل���ى أرض الواقع ف���ي لقاء اليوم، خصوص���ا أن الفوز سيجعل 
المنتخ���ب ف���ي وضعية ممي���زة وسيقربه شيئا فش���يئا من بلوغ 

نصف النهائي”.
م���ن جانبه، أكد مدرب المنتخب الس���عودي علي الس���نحاني إن 
منتخ���ب بالده لي���س لديه ما يخفيه في مواجهة اليوم بس���بب 
خوض الفريقين مباريات عدة في الفترة الس���ابقة، مش���يرا إلى 
أن حال���ة الالعبي���ن داخل الملع���ب وتوفيقهم هو من سيحس���م 
النتيجة ألي طرف، مش���يرا إلى أن مباريات المنتخبين دائما ما 

تكون قوية ومميزة.

أشار السنحاني “نحن ُنشارك في هذا المحفل العربي  «
كإحدى المحطات اإلعدادية المهمة لتصفيات كأس آسيا 

وبالتالي إلى جانب األمور التنافسية، فإننا نهدف لالستفادة 
أحمد الدرازيالفنية كذلك”.

السنحالي: ال يوجد لدينا ما نخفيه ونستعد لتصفيات آسيا

الدرازي: جاهزون والبداية مهمة

أك���د عض���و مجل���س إدارة االتح���اد البحريني لكرة الس���لة، رئيس الوفد البحرين���ي في البطولة أنور ش���رف أن االتحاد 
برئاس���ة س���مو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حريص على تكثيف المشاركات الخارجية بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية 
في جميع الفئات العمرية من أجل زيادة االحتكاك واكتس���اب الخبرة، وهو ما س���يعود بالنفع على العبينا بكل تأكيد، 
مشيًدا في الوقت نفسه باالهتمام الشخصي من سموه بكافة األمور المتعلقة بالمنتخب ومتابعته الدائمة منذ وصول 

المنتخب إلى القاهرة.

وأض����اف شرف “هنال����ك توّجه واضح 
م����ن  مباش����ر  وبدع����م  االتح����اد  ل����دى 
المش����اركة  بض����رورة  الرئي����س  سم����و 
ق����در اإلمك����ان في مختل����ف البطوالت 
الخارجي����ة، وال����كل يتفق عل����ى تطور 
المس����تويات منذ أن سار االتحاد على 
هذا النه����ج، والمنتخب األول سبق له 
المشاركة في البطولة العربية السابقة 
وحق����ق فيه����ا المرك����ز الثال����ث، ونح����ن 
نأم����ل أن تكون هذه المش����اركة أفضل 
وأن ُيحقق أحمر الس����لة نتيجة أفضل 
م����ع االستف����ادة الفني����ة م����ن المباريات 

قبل خوض تصفيات كأس آسيا”.
م����ن جه����ة أخ����رى، يق����وم ش����رف بدور 
كبير في متابع����ة كافة أمور الوفد، إذ 

حرص ي����وم الوصول عل����ى االجتماع 
الفن����ي  الجهازي����ن  أف����راد  كاف����ة  م����ع 

واإلداري واإلعالم����ي وأطلعه����م عل����ى 
خطة العمل طيلة البطولة.

سيد أنور شرف لدى حديثه لإلعالم المصري

توجه ودعم مباش��ر من س��مو الرئيس بضرورة المشاركات 

شرف: زيادة االحتكاك وللخبرة

القاهرة - حسين الدرازي )تصوير: أحمد المحاري(

سلمان رمضان



أك����د النائ����ب األول لرئيس المجل����س األعلى للش����باب والرياضة الرئي����س الفخري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF رئيس اللجنة العليا المنظمة ألس����بوع بريف 
الدول����ي للقتال س����مو الش����يخ خالد بن حم����د آل خليفة، أن مملكة البحري����ن تمتلك القدرة 

والكفاءة العالية الحتضان مختلف الفعاليات والبطوالت الرياضية العالمية.

وأبدى سموه ثقته الكبيرة بتحقيق البحرين 
لنج���اح جدي���د ف���ي أسب���وع بري���ف الدول���ي 
البحري���ن تح���ت  ف���ي  يق���ام  ال���ذي  للقت���ال، 
رعاية ممثل جالل���ة الملك لألعمال الخيرية 
وش���ؤون الش���باب رئي���س المجل���س األعلى 
للش���باب والرياضة رئيس اللجن���ة األولمبية 

البحريني���ة سم���و الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليفة، بتنظيم من االتحاد البحريني لفنون 
القت���ال المختلط���ة بالتعاون وبالش���راكة مع 
االتح���اد الدول���ي لفن���ون القت���ال المختلط���ة 
إقام���ة  ويش���هد  الش���جاع،  القت���ال  واتح���اد 
النس���خة الخامس���ة من بطولة العالم للهواة، 

والنس���خة الثامنة عش���رة م���ن بطولة القتال 
الش���جاع- بريف في الفترة 11 - 18 نوفمبر 
الجاري عل���ى صالة مدينة خليفة الرياضية، 
ال���ذي سيع���ّزز م���ن المكان���ة المتقدم���ة التي 
وصل���ت إليها المملكة عل���ى الصعيد العالمي 

في رياضة فنون القتال المختلطة.
ج���اء ذلك خ���الل الزيارة التي ق���ام بها سمو 
الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة لصال���ة 
ق���ام سم���وه  إذ  الرياضي���ة،  مدين���ة خليف���ة 
بجول���ة تفقدي���ة ف���ي أرج���اء صال���ة مدين���ة 
خليف���ة الرياضي���ة؛ لالط���الع عل���ى جهوزية 
أسبوع_بري���ف_ منافس���ات  احتض���ان 

الدولي_للقتال، وزار سم���وه موقع المعرض 
المصاح���ب “EXPO”، واستمع سموه لش���رح 
قدم���ه عضو مجل���س إدارة اللجنة األولمبية 
البحريني���ة رئيس االتح���اد البحريني لفنون 
القت���ال المختلط���ة رئيس اللجن���ة التنفيذية 
ألسب���وع بريف الدولي للقتال خالد الخياط، 
عم���ا سيتضمنه هذا المعرض من معروضات 
وفعاليات مصاحبة، كما قدم الخياط شرحا 
وصل���ت  الت���ي  النهائي���ة  التحضي���رات  ع���ن 
إليها اللجن���ة التنفيذية لإلع���داد والتحضير 
المثاليي���ن إلقام���ة ه���ذا الملتق���ى الرياض���ي 

الدولي.

خالد بن حمد: “بريف الدولي” سيعّزز من مكانة البحرين
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ناشدت إدارة نادي سترة، ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، التدخل للنظر في المشاكل والصعوبات التي يواجهها النادي. جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة النادي، مساء أمس األول، 

في مقر النادي بسترة.

وحض���ر المؤتم���ر رئي���س ن���ادي سترة علي الس���واد، 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس جهاز الكرة عبداألمير 
سلم���ان عبداألمي���ر سلم���ان، األمي���ن المال���ي ف���ؤاد 

الحني وأمين السر عصام الجزيري.

ظروف صعبة

وتح���دث رئي���س ن���ادي ست���رة عل���ي الس���واد ف���ي 
بداي���ة المؤتم���ر ع���ن الظ���روف الصعبة الت���ي يعاني 
منه���ا النادي، مش���يرا إل���ى أنه يوجه م���ن خالل هذا 
المؤتم���ر مناش���دة إلى سمو الش���يخ ناص���ر بن حمد 
آل خليف���ة؛ لحل المش���اكل التي يعان���ي منها النادي 
وتذلي���ل الصعوبات، متمني���ا أن يحظى نادي سترة 
بزي���ارة كريم���ة من قبل سمو الش���يخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.

الجانب االستثماري

تح���دث األمي���ن المال���ي ف���ؤاد الحن���ي ع���ن الجانب 
االستثماري للن���ادي، مؤكدا أن موقع النادي الحالي 

غير إستراتيجي وال يساعد على االستثمار.
واستعرض الحني الميزانية المخصصة لناديه للعام 
2018 والبالغ���ة 70 أل���ف دين���ار )25 ألف���ا لكرة القدم 
و25 ألفا لكرة الس���لة، 18 ألفا للمصاريف التشغيلية 
و2000 دينار للعبة بناء األجس���ام(، مش���يرا إلى أنها 

في العام 2014 كانت 127 ألف دينار.
وأوض���ح أن ميزاني���ة كرة القدم عل���ى سبيل المثال 
ال تكف���ي إال شهري���ن فق���ط؛ ك���ون الك���رة تس���تنزف 
شهري���ا حوال���ي 12 أل���ف دين���ار، مبين���ا أن مجم���وع 
الدي���ون المتراكم���ة المس���تحقة وصل���ت إل���ى 150 
أل���ف دينار بنهاية شهر أكتوب���ر 2018 وسترتفع إلى 
حوال���ي 200 ألف دين���ار. وذكر أن الجهة الش���مالية 
من النادي المقابلة للمش���روع اإلسكاني، قام النادي 
بتصميم مخطط هندسي لها، وهي عبارة عن شقق 

ومحالت تجارية.
الن���ادي عل���ي الس���واد عل���ى  ب���دوره، عل���ق رئي���س 
الموض���وع وقال ”تفاجأنا بأن الش���ارع غير تجاري، 
وبدورن���ا اجتمعن���ا م���ع وزير األشغال عص���ام خلف، 
إذ استج���اب الوزي���ر لطلبنا باعتباره ش���ارع تجاري 
كاستثن���اء لدعم النادي، وبعده���ا تواصلنا مع وزارة 
شؤون الشباب والرياضة التي طلبت عمل مخطط 
هندس���ي وقمن���ا بإرسال���ه لل���وزارة، إال أن���ه من���ذ م���ا 

يقارب 4 سنوات ال يوجد أي رد من الوزارة”.
وأضاف ”تفاجأنا بعد فترة طويلة أن قطعة األرض 
المعني���ة ال تتب���ع الن���ادي، وأن األرض ال زال فيه���ا 

خالف”.

النادي القديم

واستع���رض الس���واد أرض الن���ادي القدي���م الذي تم 
فق���د وثيقته منذ العام 2009، مش���يرا إلى أن إدارة 
الن���ادي ومن���ذ دخولها منذ حوال���ي 7 سنوات سعت 
إلص���دار وثيقة ب���دل فاق���د، إذ تم إخبارن���ا من قبل 
وزارة الش���باب والرياضة بض���رورة توكيل محامي 

الستخراج بدل فاقد للوثيقة.
وأضاف ”وكلنا محاميا ونحن في انتظار الحكم من 
المحكم، لكن هذا االنتظار يعود علينا بالخسائر في 
ناحية تحصيل الم���وارد المالية، خصوصا أن موقع 
الن���ادي القدي���م استراتيج���ي ويس���اعد عل���ى تعزيز 

الموارد المالية”.
وتاب���ع ”عدم الحصول على بدل فاقد للوثيقة كبدنا 
خس���ائر كبيرة، رغم أن أندي���ة أخرى فقدت وثائقها 

واستخرج���ت له���ا ب���دل فاق���د ألراضيه���ا وسي���رت 
أمورها بالشكل الصحيح”.

األرض المحاذية

وق���ال الس���واد ”ناشدن���ا ال���وزارة أيضا ض���م األرض 
المحاذي���ة للنادي النموذجي من���ذ مايو 2018، وكنا 
في انتظار إصدار الوثيقة الجديدة إلقامة مشروع 
استثم���ار فيه���ا، لك���ن االجتم���اع األخير ت���م إخبارنا 
ب���أن هذه األرض سيقام عليها مرك���زا للجمباز، رغم 
وجودها في منطقة صناعية”، مش���يرا أيضا إلى أن 
الصال���ة الرياضية التي استبش���رنا خي���را بعد ورود 
خبر رسمي في جلس���ة مجلس الوزراء عنها، إال أنه 
ال جديد عنها حتى اآلن منذ ديسمبر العام الماضي 

.)2017(

مناشدة

وجدد الس���واد مناشدته إلى سمو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مش���يرا إل���ى أن سموه دائم التأكيد 
عل���ى أهمي���ة االستثم���ار ف���ي الرياض���ة، خصوص���ا 
أن ست���رة به���ا 80 ألف نس���مة والعدي���د منهم شباب 
رياضي���ون مبدع���ون، مؤك���دا أن نادي ست���رة يغذي 
العديد من األندية في البحرين على مستوى جميع 

األلعاب.

صالة اللياقة البدنية

وتط���رق ف���ؤاد الحن���ي إلى موض���وع صال���ة اللياقة 
البدني���ة الت���ي حصل النادي على مس���تثمر لها بمبلغ 
1200 دين���ار شهري���ا، وه���و م���ن سيوف���ر المع���دات 
الخاصة بها، إال أن طلبنا لوزارة الش���باب والرياضة 
لتأجي���ر الصال���ة على المس���تثمر تم رفض���ه، إذ جاء 
ال���رد سلبي���ا وه���و ب���أن مراف���ق الن���ادي تم إنش���ائها 

لغ���رض انتف���اع الن���ادي وأبن���اء المنطق���ة، وال يجوز 
طرح���ه لالستثم���ار، مبديا استغرابه م���ن أن العديد 
م���ن األندية أجرت صالة اللياق���ة البدنية التابعة لها 

وتستفيد من مدخولها الشهري.
م���رات   3 تك���رر  ال���وزارة  رف���ض  أن  الحن���ي  وأك���د 
خصوصا مع قدوم مس���تثمرين ج���دد وبمبالغ أعلى 
أيض���ا م���ن المرة األول���ى، إذ قدم أحد المس���تثمرين 
مبل���غ 1600 دين���ار شهري���ا، وأن الرفض ج���اء لذات 
األسب���اب، معربا ع���ن أمله الكبير في تفه���م الوزارة 
لموق���ف النادي في القب���ول؛ لما له من دور كبير في 
دف���ع ج���زء كبير م���ن العج���ز المالي وتنفي���ذ خطط 

مجلس اإلدارة.
وأوض���ح أن الن���ادي سيق���وم ف���ي كل األحوال حال 
التأجير بنق���ل المعدات الموجودة حاليا إلى الصالة 
القديم���ة؛ لالنتف���اع منه���ا م���ن جه���ة، واالنتف���اع من 

التأجير في صالة اللياقة البدنية.
وأش���ار إل���ى أن “ردود الرف���ض توال���ت م���ن الوزارة 
حت���ى عل���ى موض���وع تأجي���ر مقص���ف الن���ادي، إذ 
حصلنا على مستثمر بمبلغ 250 دينارا شهريا إال أنه 

ال موافقة، كما أننا خاطبنا الوزارة لبناء مصلى في 
مقر النادي بحس���ب الموقع ال���ذي يرونه مناسبا مع 
وج���ود متب���رع خاص لذل���ك، إال أن���ه ال رد أيضا في 

هذا الموضوع”.

ملعب العشب الصناعي

وتط���رق الحني إلى موضوع إنش���اء ملعب عش���ب 
صناعي صغير بجانب المسبح، بعد أن حصلنا على 
دع���م مش���كور من رئي���س اتحاد الكرة الش���يخ علي 
ب���ن خليف���ة بن أحم���د آل خليفة إث���ر اجتماعنا معه، 
والذي وعد بدعم إنشاء الملعب بعد الحصول على 
موافقة من وزارة شؤون الشباب والرياضة، إال أننا 
ل���م نحصل عل���ى رد شاف م���ن ال���وزارة رغم مضي 
أكثر من 7 شهور على الموضوع ومراسلتنا للوزارة 
في 20 م���ارس الماضي، ومناقش���تنا األمر مع وزير 
ش���ؤون الش���باب والرساض���ة هش���ام الج���ودر خالل 

إحدى االجتماعات، بيد أنه ال موافقة حتى اآلن.
وأكد أن التوجه إلنش���اء ملعب يأتي لس���وء أرضية 
ملع���ب العش���ب الصناع���ي الحال���ي، وال���ذي تس���بب 
ف���ي العدي���د م���ن اإلصاب���ات لالعبي���ن، خصوصا مع 
الوكي���ل  أن  إل���ى  للع���ب، مش���يرا  ع���دم صالحيت���ه 
المساعد للمنشآت والرياضة بوزارة شؤون الشباب 
والرياض���ة خال���د الح���اج زار الملع���ب ووع���د بح���ل 
الموض���وع، بيد أن���ه ال جديد حت���ى اآلن بخصوص 

ذلك.

شكر الوزارة

وقدم رئيس نادي سترة علي الس���واد الشكر لوزارة 
ش���ؤون الش���باب والرياضة على تجاوبه���ا مع إدارة 

النادي في خدمات الصيانة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

منـاشــدة نــاصــر بــن حــمد
ن���������ادي س�����ت�����رة ي����ع����ان����ي ع������ج������ًزا وظ�������روًف�������ا م����ال����ي����ة ص��ع��ب��ة

أحمد مهدي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الجهة الشمالية للمبنى الحالي لنادي سترة

المبنى اإلداري يفتقر لوجود اسم النادي منذ 10 سنوات

من المؤتمر الصحافي

المتحدثون في المؤتمر

المبنى القديم للنادي

سترة تتمنى وترحب 
بزيارة سموه لمقر 

النادي

الجانب االستثماري 
معطل وال تجاوب من 
وزارة الشباب والرياضة

جانب من الجولة التفقدية

وثيقة أرض النادي 
القديم مفقودة منذ 9 

سنوات وال بدل فاقد!

رفض من الوزارة 
للمستثمرين في 

النادي

ديون تراكمية تفوق 
150 ألف دينار

ميزانية كرة القدم 
تكفي لشهرين فقط
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أشاد اللواء جبريل الرجوب، رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بنتائج اجتماع الجمعية 
العمومي���ة لالتح���اد اآلس���يوي للعبة، وال���ذي اختتم مؤخ���را بالعاصمة الماليزي���ة كوااللمبور، 

مؤكدا دعم االتحاد للشيخ سلمان بن إبراهيم في االنتخابات المقبلة لالتحاد القاري.

 وقال الرجوب في تصريحات بعد انتهاء 
مش���اركته بالكونجرس الثامن والعشرين 
لالتح���اد اآلسيوي “أهنئ الش���يخ سلمان 
ب���ن إبراهي���م رئي���س االتح���اد اآلسي���وي 
على ما تحقق من إنجازات خالل الفترة 

الماضية لالتحاد “.

 وأردف “ال ش���ك أن كلم���ة رئيس االتحاد 
ف���ي  إنفانتين���و  جيان���ي  )فيف���ا(  الدول���ي 
الكونجرس تؤك���د احترام الفيفا لالتحاد 
اآلسي���وي وترسيخ خطوات���ه الصحيحة 
نح���و المس���تقبل ومخرج���ات االجتم���اع 
كان���ت استثنائية ب���كل ما تحمل���ه الكلمة 

من معنى “.
 وأضاف “بالنس���بة لي، أجزم بأن الش���يخ 
سلم���ان ب���ن إبراهي���م حقق وبامتي���از تام 
مسألتين مهمتين، األولى بناء االستقرار 
بالقارة اآلسيوية في ظل الفترة العصيبة 
الت���ي م���ر به���ا االتح���اد الق���اري، وكذل���ك 
الدول���ي ف���ي الفت���رة الس���ابقة، والثاني���ة 
االتفاقي���ات البناءة مع الش���ركات الرائدة 

عالميا “.

 وحول رؤية االتحاد الفلسطيني  «
للعبة في االنتخابات اآلسيوية التي 

ستقام يوم السادس من أبريل 2019، 
قال الرجوب “وجود الشيخ سلمان 
بن إبراهيم وبما حققه من استقرار 

وكونه من بلد عربي نحترمه ونقدره 
وكذلك ترجمة لما قام به، يحتم علينا 

الوقوف معه وهو مرشح فلسطين 
الرجوب يرحب بسلمان لدى زيارته االخيرة الى فلسطينفي االنتخابات القادمة”.

سلمان بن إبراهيم مرشح فلسطين
أكد أن رئيس االتحاد أرس��ى دعائم االس��تقرار ف��ي البيت القاري

توصلت شركة STAGE33 إلى اتفاق 
م���ع شرك���ة BSN لإلنت���اج اإلعالم���ي 
يقضي بشراكة إعالمية بين الطرفين 
ف���ي بطولة البحري���ن الدولية الكروية 
لالعبي���ن تح���ت 13 عام والت���ي تنوي 

.STAGE33 شركة
وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين في 
ظل إيمان شركة STAGE33 واللجنة 
المنظم���ة بأهمي���ة إث���راء البطول���ة من 
الجان���ب اإلعالم���ي فيم���ا يخص رصد 
المنافس���ات  وتغطي���ة  االستع���دادات 
واألح���داث ال سيم���ا مع إتس���اع رقعة 
المش���اركة من قب���ل الف���رق الخارجية 
وبحس���ب  الع���ام.  ه���ذا  نس���خة  ف���ي 
ه���ذه الش���راكة ف���أن بطول���ة البحري���ن 
ستحظ���ى  عام���ا   13 تح���ت  الدولي���ة 
بفريق إعالم���ي متكامل لتغطية كافة 
أنش���طتها، وسيق���وم الفريق اإلعالمي 
الجه���ات  م���ع  الوص���ل  حلق���ة  ب���دور 
توصي���ل  ف���ي  المعني���ة  اإلعالمي���ة 

المعلومات لها.

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

غ���ادر ف���ي س���اعة مبك���رة م���ن صب���اح أم���س األربع���اء وف���د مملك���ة البحري���ن اللجنة اإلعالمية
للكيوكش���نكاي كان كاراتيه للمشاركة في بطولة آسيا السابعة عشر المفتوحة 

التي ستقام في بنغالديش خالل الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر الجاري. 

 وسيمثل منتخب الكيوكش���نكاي كان 
مصطف���ى  المب���دع  الالع���ب  كاراتي���ه 
مرهون ال���ذي سيدخل البطولة محمالً 
بآمال الحصول عل���ى ميدالية جديدة 
لمملك���ة البحري���ن ف���ي ه���ذه الرياضة، 
مره���ون  مصطف���ى  يتمت���ع  حي���ث 
بامكان���ات عالي���ة وسب���ق ل���ه تحقي���ق 

العديد من االنجازات. 
حق���ق  مره���ون  مصطف���ى  وك���ان   
الميدالي���ة الفضية ف���ي وزن تحت 90 
كيلوغ���رام ف���ي بطول���ة آسيا ل���أوزان 
الت���ي أقيم���ت الع���ام الحالي ف���ي دولة 

الكويت الشقيقة. 
 وسيراف���ق الالع���ب الدكت���ور حس���ين 
عبد المجيد ال���درازي المدرب الوطني 
المعتم���د م���ن المرك���ز الرئيس���ي للعب���ة 
باليابان ومؤسس لعبة الكيوكش���نكاي 
ك���ان كاراتي���ه بمملكة البحري���ن والذي 
ص���رح ب���أن مصطف���ى مرهون يس���عى 

لتقديم أفضل المس���تويات في بطولة 
أن  خصوص���ًا  بنغالدي���ش  ف���ي  آسي���ا 
البطول���ة ستش���هد اختي���ار أفض���ل 12 
العب���ًا في آسيا للمش���اركة ف���ي بطولة 
العال���م المفتوح���ة الثاني���ة عش���ر ف���ي 
نوفمب���ر سن���ة 2019 والت���ي تق���ام كل 
ارب���ع سن���وات بطوكيو، حي���ث ان هذه 
الم���رة ت���م تحديد ع���دد 160 مش���اركا 
فق���ط من جميع انح���اء العالم، وحصة 

القارة اآلسيوية 12 العبا. 

 وتمنى رئيس وأعضاء مجلس  «
إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن 

النفس كل التوفيق والنجاح لالعب 
مصطفى مرهون وأن يحقق مركزا 

متقدما يؤهله للمشاركة في بطولة 
العالم ورفع علم مملكة البحرين 
خفاقا بين مصاف الدول باليابان 

للمرة الثالثة.

مرهون في بطولة آسيا للكيوكشنكاي  شراكة
BSNو STAGE33

نجح فريق االتفاق في تحقيق أولى نقاطه بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حينما أوقف سلسلة انتصارات فريق مدينة عيسى متصدر 
الترتيب بتعادله معه سلبيا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد األهلي، ضمن ختام الجولة 4 من المسابقة.

ط���وال  التهدي���ف  ع���ن  الطرف���ان  وعج���ز 
المباراة؛ ليبقى مدينة عيسى في الصدارة 
برصي���د 10 نق���اط، فيم���ا حق���ق االتف���اق 

نقطته األولى وودع المركز األخير. 
وأدار المباراة الحكم أحمد خليل، وعاونه 
سي���د ج���الل محف���وظ وعب���دهللا يعقوب، 

والحكم الرابع عمار محفوظ.
وف���ي مب���اراة ثاني���ة أقيم���ت أم���س عل���ى 
ملع���ب مدين���ة حمد، حق���ق االتح���اد فوزا 

كبيرا على التضامن بنتيجة )7-0(.
وجاءت أهداف االتحاد على النحو  «

اآلتي:فورتشن )3 أهداف(، صادق 
أحمد، أحمد عابد، محمود عبدالله، 

محمد جواد.وصل رصيد االتحاد 
إلى 7 نقاط، فيما بقي التضامن 

من لقاء االتفاق ومدينة عيسىعلى 3 نقاط.

االت���ف���اق ي��ح��ق��ق ن��ق��ط��ت��ه األول�����ى ب�����دوري ال��ث��ان��ي��ة

االتحاد يكسب التضامن بسباعية

تس���تعد حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الس���يارات في الش���رق األوسط” الستضافة مهرجان 
بابك���و البحري���ن للج���ي ت���ي GT وال���ذي ينطلق من خالل���ه عدد م���ن الفعاليات والذي س���يقام في 30 

نوفمبر و1 ديسمبر.

ويع���د مهرجان بابك���و البحرين للجي تي جماهير 
ومحبي رياضة الس���يارات بالكثي���ر من الفعاليات 
الترفيهي���ة إلمتاعه���م طوال يومي���ن، من الصباح 
وحتى المس���اء ويعد بعطلة نهاية أسبوع ممتعة 
لكل أفراد العائلة من حيث السباقات أو الفعاليات 
الترفيهي���ة وخصوص���ا لأطف���ال فس���يكون هناك 

عروض لفرق استعراضية وعروض متنوعة.
أول���ى فعالي���ات األطفال “ع���روض الت���ي إن تي “ 
فيس���تخدم العارضون في عروضه���م علبة مليئة 
ب���أدوات وألعاب الخفة، يس���تخدمها ه���ذا المهرج 
المحب���وب ال���ذي يص���ف نفس���ه بجال���ب الس���رور 
للجماهي���ر من مختلف األعمار. ه���ذه الفقرة ذات 
الطاق���ة المرتفعة تقدم مزيج جريء بين الترفيه 

وعروض السيرك والكوميديا الجسدية.

وسيستمتع األطفال بالعروض مابل ستابليجون 
)اميليا( فهي فنانة محاطة بأطواق الهوال، وتقدم 
عروضه���ا بالتالع���ب بأطواق اله���وال، إال أن عامل 
الج���ذب يتمحور أيضًا حول خلي���ط مع العروض 
المضحكة والكوميديا الجس���دية، ووسط دهشة 
الجمه���ور م���ن المه���ارات العالية تتعال���ى اصوات 

الضحك لعروضها الفنية. 

الصخير- حلبة البحرين الدولية

GT استضافة مهرجان بابكو البحرين للجي تي

جانب من الفعاليات

الخياط يهّنئ ناصر وخالد بن حمد
فضل يت��ّوج بفضي��ة FULL CONTACT وبرونزي��ة K1 بالبطول��ة العربية

حق���ق الع���ب المنتخ���ب الوطن���ي للكي���ك بوكس���ينغ عب���دهللا فض���ل نتيج���ة ممي���زة 
خالل مش���اركته بالنس���خة العاش���رة للبطولة العربية للكيك بوكس���ينغ التي أقيمت 
بالجمهوري���ة الجزائري���ة الديمقراطية الش���عبية، بحصوله عل���ى الميدالية الفضية 
بمس���ابقة FULL CONTACT والميدالية البرونزية بمس���ابقة K1، ضمن منافسات 

البطولة التي أسدل الستار عليها يوم السبت الماضي.

هن���أ عض���و مجل���س  المناسب���ة،  وبه���ذه 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  إدارة 
رئي���س االتحاد البحرين���ي لفنون القتال 
المختلط���ة خال���د الخي���اط، ممثل جاللة 
وش���ؤون  الخيري���ة  لأعم���ال  المل���ك 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحريني���ة سمو الش���يخ ناص���ر بن حمد 

آل خليفة بهذه النتيجة.
كم���ا هنأ الخي���اط، النائ���ب األول لرئيس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
البحرين���ي  لالتح���اد  الفخ���ري  الرئي���س 

لفن���ون القت���ال المختلط���ة سمو الش���يخ 
بمناسب���ة  خليف���ة،  آل  حم���د  ب���ن  خال���د 
الت���ي  النتيج���ة  ه���ذه  الالع���ب  تحقي���ق 
تض���اف لسلس���لة النتائ���ج الت���ي حققه���ا 
االتح���اد، الت���ي تأت���ي وفق الرؤي���ة التي 
رسمه���ا سم���و الش���يخ خالد ب���ن حمد آل 
خليف���ة، لمواصل���ة الجهود ف���ي النهوض 
مظل���ة  تح���ت  المنضوي���ة  بالرياض���ات 
االتحاد، من أج���ل استمرارها في إحراز 
مزي���د م���ن اإلنج���ازات الت���ي تع���زز م���ن 
حض���ور مملك���ة البحري���ن ف���ي مختل���ف 
والبط���والت  والمش���اركات  اللق���اءات 

اإلقليمي���ة والعربية والقاري���ة والدولية، 
مضيًف���ا أن االتح���اد م���اض ف���ي تنفي���ذ 
رؤية سموه من خالل البرامج والخطط 
الت���ي ترف���ع م���ن مس���توى تل���ك األلعاب 
الرياضية ومن منتس���بيها، على الش���كل 
ال���ذي يدفعه���ا لمزيد من التمي���ز والتألق 

من تتويج العب المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ عبدالله فضلفي المشاركات القادمة.

خالد الخياط

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي:

18

اللجنة اإلعالمية

اش���اد ع���ادل الفياض بالدعم المتواص���ل من قبل مجلس التنمي���ة االقتصادية 
لبطول���ة كأس جاللة الملك حمد الدولية الحادية عش���ر للجولف والتي ينظمها 
االتحاد البحريني للجولف خالل الفترة من 14 ولغاية 17 نوفمبر الحالي وتقام 

على مالعب النادي الملكي للجولف بمشاركة 100 العب يمثلون 22 دولة.

ويأت���ي ه���ذا الدع���م من قب���ل مجلس 
ال���دور  ليؤك���د  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
المجل���س  ب���ه  يق���وم  ال���ذي  المه���م 
الرياضي���ة  بالفعالي���ات  باالهتم���ام 
الدولية التي تقام في مملكة البحرين 
ويش���ارك فيه���ا العبين من ع���دة دول 
مم���ا يعد ذلك فرص���ة ممتازة للترويج 
الس���ياحي لمملك���ة البحرين اضافة ان 
هذه البط���والت هي البواب���ة للتعريف 
بتاري���خ البحرين والنهض���ة العمرانية 
التي تزدهر بها وكذلك أوجه األنشطة 
االقتصادية وكذلك الدور الذي ممكن 
ان تكون من خالله السياحة الرياضية 

اثر علي السياحة في البحرين.
وبهذه المناسبة تقدم الفياض بخالص 

الشكر والتقدير الى الرئيس التنفيذي 
لمجل���س التنمي���ة االقتصادي���ة خال���د 
المتواص���ل  الدع���م  عل���ى  الرميح���ي 
للمجل���س لهذه البطول���ة الغالية والتي 

تحمل اسم عاهل البالد.

“التنمية” يدعم بطولة الملك للجولف

عادل الفياض

جانب من توقيع الرعاية

أعلنت حلبة البحرين الدولية وشركة نفط البحرين - بابكو- عن توقيع إتفاقية رعاية رسمية للمهرجان.  وأكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس  «
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية قائال: “ إنه لمن دواعي سروري أن نعلن اليوم أن بابكو راعيا رسميا لمهرجان البحرين للجي تي GT، ونقدم الشكر لشركة بابكو 

على رعايتها الرسمية للمهرجان، وباعتبارها أحد شركائنا فأنها تعتبر من أبرز الداعمين لنا ولفعالياتنا في حلبة البحرين الدولية، وتعتبر بطولة الجي تي من 
البطوالت الرائدة في رياضة السيارات وتصل نسبة متابعيها لآلالف حول العالم، ونحن على يقين بأن دعم بابكو للسباق سيحقق فوائد عظيمة.”

بابكو راعيًا رسميًا 

أحمد مهدي



حرص وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة هشام الجودر على زيارة مدينة الشباب 
والرياضة بش���رم الش���يخ، وذلك على هامش مش���اركته في منتدى شباب العالم 
ال���ذي اختت���م مؤخ���ًرا ف���ي مدينة ش���رم الش���يخ المصري���ة، وذلك بحض���ور وزير 
الش���باب والرياض���ة بجمهوري���ة مص���ر العربي���ة أش���رف صبحي ومس���ؤولين من 

محافظة شرم الشيخ.  

وقام وزير شؤون الش���باب والرياضة 
مدين���ة  ف���ي  استطالعي���ة  بجول���ة 
الش���باب والرياضة بشرم الشيخ التي 
تع���د واح���دة من المنش���آت الش���بابية 
والرياضي���ة المتمي���زة عل���ى مس���توى 
بفض���ل  العربي���ة  مص���ر  جمهوري���ة 
تخ���دم  الت���ي  المتنوع���ة  إنش���اءاتها 
مختل���ف األلع���اب الرياضي���ة، حي���ث 
استضاف���ت المدين���ة ع���دًدا كبيًرا من 
مختل���ف  ف���ي  الرياضي���ة  البط���والت 
ونظم���ت  استضاف���ت  كم���ا  األلع���اب، 
المدينة العديد من البرامج الش���بابية 
التدريبي���ة  والمعس���كرات  المختلف���ة 

شبابي���ة  بمش���اركة  حظي���ت  الت���ي 
واسعة. 

واطل���ع هش���ام الجودر خ���الل الجولة 
بالجان���ب  الخاص���ة  المراف���ق  عل���ى 
الرياض���ي ال���ذي تضمن صال���ة متعدد 
الطائ���رة،  الك���رة  أللع���اب  األغ���راض 
والس���لة، والي���د، والك���رة الخماسي���ة، 
وملع���ب متع���دد، إل���ى جان���ب ألع���اب 
ومجم���ع  والتايكون���دو  الكاراتي���ه 
لإلسك���واش وملعب كرة قدم عش���ب 
خماس���ي  ق���دم  وملع���ب  طبيع���ي 
بالنجي���ل الصناع���ي، وملعبين عش���ب 
صناع���ي، باإلضافة إلى حمام سباحة 

البدني���ة  التربي���ة  وصال���ة  أولمب���ي، 
باإلضافة إلى الخدمات. 

وبه���ذه المناسب���ة، أش���اد وزير شؤون 
الشباب والرياضة بما تحتويه مدينة 
الش���باب والرياضة بش���رم الشيخ من 
مرافق متميزة تس���هم في استنهاض 

المنتس���ب  المص���ري  الش���باب  هم���م 
للجانب الشبابي والرياضي وتسخير 
طاقاته���م لخدم���ة بلدهم والمش���اركة 
الفاعل���ة ف���ي عملي���ة تنميته الش���باب 
الرياضي���ة  اإلنج���ازات  وتحقي���ق 

المختلفة.

جانب من الزيارة

زار مدينة الرياضة بشرم الشيخ
الج��ودر: مراف��ق متميزة تس��هم في اس��تنهاض همم الش��باب المصري

الشباب والرياضة

اللجنة اإلعالمية

انته���ت اللجن���ة المنظم���ة لبطول���ة دوري البن���وك والمؤسس���ات المصرفي���ة لك���رة 
الق���دم للصاالت برعاية المص���رف الخليجي التجاري جميع االس���تعدادات الالزمة 
النطالق���ة البطولة التي س���تبدأ رس���ميا يوم األحد المقبل عل���ى صالة نادي النجمة 

بمشاركة ستة فرق.

وق���د أج���رت اللجن���ة مراس���م قرع���ة البطولة بتوزي���ع الفرق الس���تة عل���ى مجموعتين 
بواق���ع ثالث ف���رق لكل مجموعة، وأسفرت نتائج القرعة عن وقوع فرق حامل اللقب 
المص���رف الخليجي التجاري وتمكين وبنك البحرين والكويت في المجموعة األولى، 
بينم���ا وقع���ت ف���رق بنك األهلي المتح���د وبنك البحري���ن الوطني والمؤسس���ة العربية 

المصرفية في المجموعة الثانية.

انطالق دوري البنوك

أك���د رئيس لجنة قفز الحواجز باالتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات القدرة الش���يخ خالد ب���ن محمد آل خليفة أن 
مس���ابقات قفز الحواجز من المس���ابقات الرياضية الش���يقة والمليئة باإلثارة، حيث إن مس���ابقات الموسم الماضي 

كانت مليئة بجميع جوانب اإلثارة.

 وم���ن المق���ّرر أن ينطل���ق موسم قفز 
افتت���اح  بطول���ة  بإقام���ة  الحواج���ز 
غ���د  ي���وم  الملك���ي  االتح���اد  موس���م 
الجمع���ة الموافق 9 م���ن شهر نوفمبر 

الجاري. 
 وق���ال الش���يخ خال���د ب���ن محم���د آل 
خليف���ة “بناًء على م���ا حققه الموسم 
الماض���ي م���ن تمي���ز واض���ح ونتائ���ج 
كبي���ر  وتط���ور  عالي���ة  ومنافس���ات 
الفني���ة  الفرس���ان  مس���تويات  ف���ي 
للموس���م  الكبي���رة  واستعداداته���م 
الجديد، ننظر للموسم القادم بش���عار 
اإلث���ارة والتح���دي، فالي���وم أصبحت 

هن���اك قاع���دة كبي���رة م���ن الفرس���ان 
والفارس���ات عل���ى حٍد س���واء، حيث 
إن الجمي���ع ينتظ���ر انط���الق الموسم 
الجدي���د بأول���ى جوالت���ه ف���ي التاسع 
من شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية 
رئي���س االتح���اد الملك���ي للفروسي���ة 
وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل 
ب���ن راش���د آل خليف���ة عل���ى مي���دان 
االتحاد الرياضي العسكري بالرفه”. 

 وبّي���ن الش���يخ خال���د ب���ن محم���د آل 
خليف���ة أن مملك���ة البحري���ن تمتل���ك 
والمواه���ب  الخام���ات  م���ن  العدي���د 
الش���ابة الذي���ن ظه���روا ف���ي العدي���د 

ف���ي  والمس���ابقات  المناسب���ات  م���ن 
المواس���م الماضية بمس���تويات قوية 
تبش���ر بمس���تقبل واعد له���م، وهذا ما 
نتوقع���ه ه���ذا الموس���م وق���ال “نح���ن 
بدورن���ا سنقوم بدعم ه���ذه المواهب 
وإيصاله���ا إل���ى المرات���ب العلي���ا ف���ي 
المس���ابقات المقبلة، وذل���ك بالتعاون 
م���ع الم���الك واإلسطب���الت الذين نثق 
بقدراتهم وأفكاره���م التطويرية في 
مج���ال االرتق���اء بالناشئي���ن وجمي���ع 

الفئات”. 
 وأشاد خالد بن محمد بما ظهر عليه 
الفرسان خصوًصا الصغار والناشئين 

متأمالً مستقبالً مشرًقا لهم خصوًصا 
في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به 
الرياض���ة البحريني���ة عموًما ورياضة 
الخي���ل وقفز الحواج���ز خصوًصا من 
قب���ل القي���ادة الحكيمة والمس���ئولين 

ممث���ل  رأسه���م  وعل���ى  الرياضيي���ن 
الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة 
المجل���س  رئي���س  الش���باب  وشئ���ون 
للش���باب والرياض���ة رئي���س  األعل���ى 
اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة سم���و 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة 
ورئي���س االتح���اد الملك���ي للفروسية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل 
ب���ن راش���د آل خليفة، كم���ا أثنى على 
مش���اركة العنص���ر النس���ائي المتمي���ز 
من قب���ل جميع الفارس���ات مما يؤكد 
التط���ور الكبي���ر الذي تعيش���ه رياضة 
قف���ز الجواجز واهتمام مجلس إدارة 
االتح���اد الملك���ي بالعنص���ر النس���ائي، 
وه���ذا م���ا سيس���اهم في ج���ذب عدد 
ويش���جعهن  الفارس���ات  م���ن  أكب���ر 
القف���ز  مس���ابقات  أج���واء  لدخ���ول 

القادمة. 

تغطية - اللجنة االعالمية

خالد بن محمد: مسابقات القفز ستكون مليئة بالندية

خالد بن محمد 
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اسـتـضــافـة جـديـدة لـلـرجـل الـحـديـدي
ال��م��رب��اط��ي: ف���خ���ورون ب��اس��ت��ض��اف��ت��ن��ا ال��ع��دي��د م���ن ال��ري��اض��ي��ي��ن م���ن أن���ح���اء ال��ع��ال��م

تس���تضيف مملكة البحرين للعام الرابع على التوالي بطولة الش���رق األوسط للرجل الحديدي 70.3 في تاريخ 8 ديسمبر 2018، حيث 
سيشارك في السباق نخبة من الرياضيين المحترفين مثل البطل البريطاني اليستير براونلي وغيرهم، إضافة إلى تنظيم مسابقتي 

“آيرون كيدز” و”آيرون غيرلز” وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل. 

وسيكون يوم 7 ديس���مبر فرصة كبيرة لألطفال 
للمش���اركة في مسابقتي “آيرون كيدز” و”آيرون 
غيرل���ز” ف���ي مجم���ع األفني���وز التج���اري، حي���ث 
ستق���ام سباقات، وهي: آي���رون أكواثلون )جري 
وسباح���ة(، آي���رون كيدز )ج���ري(، آي���رون غيرلز 
)ج���ري 5 كل���م(، وه���ي مخصصة لتقدي���م الدعم 
وتنش���يط وتمكي���ن الرياضيي���ن الصغ���ار الذين 
يس���عون للحص���ول عل���ى أسلوب حي���اة صحي 

ونشيط.
 ووضع���ت اللجن���ة المنظم���ة شروط للمش���اركة 
بحي���ث يك���ون المش���اركون ف���ي بطول���ة آيرون 
14 عام���ا، وسيت���م توزيعه���م  أق���ل م���ن  كي���دز 
بحس���ب أعماره���م، والمش���اركون ف���ي بطول���ة 

آيرون كيدز أكواثلون يجب أن يكونوا أقل من 
17 عام���ا، وسيت���م تصنيفهم بحس���ب أعمارهم. 
المش���اركات في بطولة آيرون غيرلز سيضمون 

فتية ونساء فوق 15 عاًما. 

  حدث جديد ومثير لألطفال 

هذه الرياضة في تطور مس���تمر، حيث توسعت 
لتش���مل إقامة سباق خاص لألطف���ال منذ العام 
2017، فيما سيتم تنظيم سباق أكواثلون كيدز 
ف���ي الع���ام 2018. وسيمت���د ه���ذا الس���باق على 
مس���افة بي���ن 100 إل���ى 1.5 كل���م، وه���و مفتوح 
لألطف���ال م���ن 17 وأقل. وسباق اآلي���رون كيدز 
وآي���رول غيرل سيقام يوم الجمعة، الس���ابع من 

ديسمبر 2018.  

 مفتاح التأهل لبطولة العالم 

الترايثل���ون هي واح���دة من الرياض���ات القليلة 
التي يتنافس فيه���ا المحترفون جنًبا إلى جنب 
م���ع الرياضيي���ن اله���واة، حي���ث يس���عون نح���و 
وللمجموع���ات  ونفس���ها.  بالتحدي���ات  اله���دف 
األس���رع، توف���ر بطولة الش���رق األوس���ط للرجل 
مؤه���ل  مقع���د   40 البحري���ن   70.3 الحدي���دي 
لبطول���ة العال���م للرج���ل الحدي���دي ف���ي فرنس���ا، 

بمدينة نيس. 

 االحتفال بإنجازات المرأة 

فرص���ة  الرياضي���ات  النس���اء  ل���دى  سيك���ون 

فري���دة لمقع���د مؤهل من خالل “نس���اء لرياضة 
الترايثل���ون” )Women for TRI ( م���ع وجود 25 
مقعد للنس���اء الرياضيات للمش���اركة في بطولة 
العال���م للرج���ل الحديدي 70.3. وبطولة الش���رق 
األوس���ط للرج���ل الحدي���دي 70.3 البحرين هي 
واح���دة من 20 بطولة حول العالم تم اختيارها 

لرياض���ة  “نس���اء  ل����  مؤهل���ة  مقاع���د  لتقدي���م 
الترايثلون” كمكافأة.

  المرباطي: الترويج للبحرين

 وبه���ذه المناسب���ة، قالت أم���ل المرباطي، عضو 
مجل���س إدارة ومدي���ر شرك���ة فعالي���ات، الجهة 

المنظم���ة له���ذه الح���دث: “لق���د ساهم���ت رياضة 
الرجل الحديدي في توسيع الرياضة والترويج 
فخ���ورون  نح���ن  البحري���ن،  بمملك���ة  للس���احة 
باستضافتن���ا العدي���د من الرياضيي���ن من حول 
أنح���اء العال���م للمش���اركة في ه���ذه البطولة في 

شهر ديسمبر.

اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات أمل المرباطي

ه���ذه  اإلعالمي���ة  الوسائ���ل  تنش���غل 
األي���ام بالحدي���ث ع���ن اس���م المدرب 
اإلدارة  مس���ؤولية  لتول���ي  الق���ادم 
الفنية لن���ادي ريال مدريد بعد اتخاذ 
الرئي���س فلورنتينو بيري���ز قرار إقالة 
الم���درب اإلسباني جولين لوبتيغي بعد سلس���لة من النتائج الس���لبية، علما أنه تم 

تعيين المدرب األرجنتيني سنتياغو سوالري مدربا مؤقتا للفريق.
صحيف���ة المارك���ا اإلسباني���ة أش���ارت إل���ى أنه بع���د تعث���ر المفاوضات م���ع المدرب 
اإليطال���ي أنطونيو كونتي الذي كان أبرز مدرب لتولي المس���ؤولية الجديدة، فإن 
إدارة ري���ال مدري���د بات���ت خياراته���ا منحصرة بين م���درب نادي توتنه���ام الحالي 
األرجنتين���ي ماوريس���يو بوكتيني���و والمدرب الس���ابق لألرسنال الفرنس���ي آرسين 

فينغر!
إذا م���ا أخذنا في االعتب���ار صحة ما تّدعيه الماركا، فإن قرار التعاقد مع بوكتينيو 
سيكون صعبا جدا في مثل هذا التوقيت، حيث يصعب إقناع المدرب بترك ناديه 
ف���ي منتص���ف الموس���م خصوصا إذا ما ك���ان يعيش حالة من االستق���رار والنجاح 
م���ع فريق���ه، ناهيك عن صعوب���ة التفاوض مع رئي���س نادي توتنه���ام دانييل ليفي 
المعروف بعنجهيته وصعوبة إقناعه وجشعه الكبير عندما يتعلق األمر بالتفريط 
بالعب أو مدرب كما حدث في السابق. وبالتالي، فإن إدارة الريال لن تجد خيارا 
آخر سوى التعاقد مع فينغر؛ نظرا لسهولة التفاوض واالتفاق معه؛ ألنه بال عمل!

صحي���ح أن فينغ���ر ق���د حق���ق بع���ض النجاحات م���ع األرسن���ال، بي���د أن إخفاقاته 
كانت كثيرة جدا، بل إنها كانت سببا ألن تطلق جماهير األرسنال العنان ألنفس���ها 
وتطالب برحيله بعد نفاد صبرها عليه، وهذا ما حدث جليا. وبالتالي، فإن تعاقد 
الري���ال م���ع فينغر سيكون في���ه مجازفة كبيرة على مس���تقبل الفريق؛ ألن النجاح 

معه لن يكون مضمونا على اإلطالق!
لذل���ك، ف���إن ق���رار االبقاء على سوالري ومنح���ه الثقة ربما يك���ون مجديا أكثر من 
التعاقد مع فينغر، فهو ليس الرجل المناسب النتشال الفريق، وهو بهذه الوضعية 

المعقدة!

مراهنة خاسرة!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

أشار خالد بن محمد أنه  «
بالنسبة لمسابقات العموم 

دائما ما تشهد منافسات 
قوية بين جميع الفرسان 

نظًرا لتقارب المستوى العام 
وجاهزية الفرسان الذين 

يسعون لتحقيق المراكز 
األولى، والخبرة الواسعة التي 
بات يمتلكها جميع الفرسان 

في مسابقات قفز الحواجز 
بمختلف فئاتها، وهناك جانب 

آخر يرفع من مستوى اإلثارة 
والتشويق في الميدان هو 

مشاركة الفرسان في العديد 
من الجياد المتميزة والمدربة 
وفق أعلى المستويات الفنية 

األمر الذي يبشر بمنافسة 
قوية بين الجميع.
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تغييرات جذرية بمكونات المنظومة التعليمية
وثابتة راسخة  دعائم  على  الشاملة  تنميتها  في  تنطلق  البحرين  المضحكي: 

أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أنَّ البحرين 
وف���ي إط���ار س���عيها نحو تحقيق نظ���ام تعليمي فعال، دش���نت وضمن مب���ادرات تطوير 
التعلي���م والتدري���ب “االمتحان���ات الوطني���ة” لتك���ون وس���يلة مس���اعدة لمتخ���ذي القرار 
التربوي بالمؤسسات التعليمية للرجوع إلى النتائج والمؤشرات التي تظهرها وتحللها، 
مش���ددة عل���ى أن المملك���ة تنطل���ق في تنميته���ا الش���املة لمنظومة التعلي���م على دعائم 
راس���خة وثابتة لبناء األجيال وإعدادهم للمس���تقبل، مع أخذها في االعتبار المتغيرات 

المعاصرة، وواقع المجتمع والطموحات المستقبلية. 

ج���اء ذلك خ���الل انطالق فعالي���ات منتدى 
إدارة االمتحان���ات الوطنية الخامس أمس 
تحت عنوان: “االمتحانات الوطنية: قراءة 
ف���ي البيانات وق���راءة في األثر” بمش���اركة 
أكث���ر م���ن 120 م���ن المعلمي���ن، والقي���ادات 
الوسط���ى والعليا في الم���دارس الحكومية 
المستش���ارين  جان���ب  إل���ى  والخاص���ة، 
والتربويي���ن، وخب���راء ف���ي قط���اع التعليم 
والتقيي���م، وخبراء دوليي���ن ومحليين في 

ضمان جودة التعليم. 

وقال���ت المضحك���ي إن البحري���ن وضع���ت 
منظوم���ة  لتطوي���ر  إستراتيجي���ة  خط���ة 
التعلي���م من خ���الل المؤش���رات التعليمية، 
وإننا سنحصد ثم���ار تحقيقها بحلول العام 
2030، بع���د إح���داث تغيي���رات جذرية في 
مختلف مكونات المنظومة التعليمية وفق 
اعتب���ارات ومح���ددات تقتضيه���ا النهض���ة 
المس���تقبلية؛  الدول���ة  وخط���ط  التنموي���ة 

لتحقيق الرؤية الشاملة وأهدافها.
وأوضحت أن االمتحان���ات الوطنية قائمة 

التعلي���م  تحس���ين  ف���ي  المس���اهمة  عل���ى 
وتطوي���ره م���ن خ���الل التقاري���ر الص���ادرة 
أداء  بتقيي���م  والمتعلق���ة  نتائجه���ا  ع���ن 
الطلب���ة، وتوفي���ر معلوم���ات ح���ول أدائهم، 
أن  مبين���ة  والم���دارس،  الصف���وف،  وأداء 
االمتحانات الوطنية تعد من أهم األدوات 

العلمي���ة المقنن���ة، والفاعل���ة لقي���اس جودة 
التعليم والتعلم؛ من أجل تطوير وتحسين 
البيان���ات  م���ن خ���الل  التعلي���م  مخرج���ات 
الت���ي  الدقيق���ة،  اإلحصائي���ة  والمؤش���رات 
تش���ير إلى ما يمتلك���ه الطلبة من المهارات، 

والمعارف، والكفايات األساسية. 

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب تلقي كلمتها

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

المنامة - وزارة الداخلية المحرق- الكلية الملكية للجراحين

تحت رعاية رئيس الجمارك الش���يخ أحمد بن حمد آل خليفة، وبحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة لش���ؤون التجارة نادر 
المؤي���د، عق���دت ورش���ة العمل الوطنية “دراس���ة زمن اإلف���راج” على مدى 5 أيام بمعه���د التدريب الجمركي وبالتعاون م���ع منظمة الجمارك 

العالمية.

وألق���ى رئي���س الجم���ارك كلمة للمش���اركين عبر 
فيها عن أهمية دراسة آلية زمن اإلفراج، والتي 
تتعلق بقي���اس األداء الفعلي لعمليات تخليص 
المناف���ذ  ف���ي  التوري���د  سلس���لة  ف���ي  البضائ���ع 
الجمركي���ة وم���دى ارتباطه���ا بتنفي���ذ التزامات 
البحرين باتفاقية تس���هيل التجارة والمساهمة 
في جذب االستثمارات الخارجية إلى المملكة.
كم���ا أشار إل���ى ال���دور المهم للجه���ات والهيئات 
الرقابية ومقدمي الخدمات بالمنافذ الجمركية 
من الجهات التنظيمية للتعامل مع دراسة زمن 
اإلفراج، كل فيم���ا يخصه من إجراءات؛ بهدف 
سلس���لة  ف���ي  واالختناق���ات  العوائ���ق  تحدي���د 
التوريد والعمل على وض���ع تصورات للقرارات 
التي من شأنها تحسين العمل وتنفيذه بصورة 

فاعلة.

زار سفي���ر ماليزي���ا ل���دى مملك���ة البحري���ن 
يوس���ف،  حاج���ي  ب���ن  سال���م  أغ���وس 
الماليزي���ة  للس���فارة  الثاني���ة  والس���كرتيرة 
سيت���ي فاتح���ة خيرالدين، الكلي���ة الملكية 
للجراحي���ن في إيرلن���دا – جامعة البحرين 
حرمه���ا  ف���ي   )RCSI Bahrain( الطبي���ة 
الواق���ع ف���ي البس���يتين، حي���ث ك���ان ف���ي 
استقباله���م رئي���س الجامعة سمي���ر العتوم 
وكبار المس���ؤولين بالجامعة. وكان الهدف 
الرئيس م���ن الزيارة التعرف على الجامعة 
وتطوي���ر التعاون بي���ن الطرفين؛ نظرا إلى 
ف���ي  العريق���ة  التعليمي���ة   RCSI مش���اركة 
ماليزي���ا، وذل���ك مع حرمي���ن جامعيين في 
الدول���ة، وهما جامعة بيردانا وكلية بينانج 
فاتح���ة  أغ���وس وسيت���ي  وق���ام  الطبي���ة، 
بجولة شاملة للتعرف على حرم الجامعة. 
تتبع جامعة RCSI Bahrain للكلية الملكية 
للجراحي���ن في إيرلندا التي تأسس���ت في 
الع���ام 1784، وه���ي جامع���ة مرخص���ة في 

مملكة البحرين كجامعة خاصة مس���تقلة. 
 RCSI وكنظيرتها في إيرلندا، فإن جامعة
Bahrain هي مؤسس���ة عل���وم صحية غير 

ربحي���ة تركز على التعليم واألبحاث؛ لدفع 
ف���ي جمي���ع مج���االت  اإليجاب���ي  التغيي���ر 

صحة اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

جانب من الورشة

45 موظف��ا يطلع��ون على منهجي��ة “الجم��ارك العالمية” الماليزي��ة والس��فارة  الكلي��ة  بي��ن  التع��اون  تطوي��ر 

ورشـة وطنيـة لقيـاس زمـن اإلفـراج السفير الماليزي يزور “الملكية للجراحين”

المنامة - بنا

نظم���ت إدارة الخدمات الطالبية 
ب���وزارة التربي���ة والتعلي���م حف���ل 
التربي���ة  وزي���ر  جائ���زة  تس���ليم 
الثقافي���ة  لألنش���طة  والتعلي���م 
الدراس���ي  للع���ام  والفني���ة 
الوكي���ل  بحض���ور   ،2018 /2017
التربوي���ة  للخدم���ات  المس���اعد 
شيخ���ة  الطالبي���ة  واألنش���طة 
الجي���ب، وعدد م���ن المس���ؤولين 
أك���دت  الحف���ل،  بالوزارة.وف���ي 
الجيب أن الجائزة جاءت تكرًيما 
وتحفي���ًزا للمدارس األكث���ر تميًزا 
األنش���طة  ف���ي  المش���اركة  ف���ي 
المنفذة م���ن قبل إدارة الخدمات 
الطالبية بالوزارة على مدار العام 
الدراس���ي، والتي تج���اوز عددها 
خ���الل العام الدراس���ي الماضي 5 

آالف نشاط.
الفائ���زة  الم���دارس  ت���م تكري���م   *

بالمرك���ز  ف���ازت  إذ  والمتمي���زة، 
األول ع���ن فئة المدارس الثانوية 
مدرسة غ���ازي القصيبي الثانوية 
للبن���ات، وج���اءت س���ار الثانوي���ة 
للبن���ات ف���ي المرك���ز الثان���ي. أم���ا 
المرك���ز الثالث فك���ان من نصيب 
أم���ا  للبن���ات،  الثانوي���ة  المعرف���ة 
اإلعدادي���ة  الم���دارس  فئ���ة  ع���ن 
اإلعدادي���ة  البس���يتين  فحصل���ت 
األول،  المرك���ز  عل���ى  للبن���ات 
والمعه���د الدين���ي الجعف���ري على 
المركز الثاني، وزنوبيا اإلعدادية 
الثال���ث،  المرك���ز  عل���ى  للبن���ات 
ف���ي حين نال���ت مدرس���ة فاطمة 
بن���ت الخطاب االبتدائي���ة للبنات 
المرك���ز األول ع���ن فئ���ة المدارس 
بن���ت  مري���م  تلته���ا  االبتدائي���ة، 
عم���ران االبتدائية للبن���ات، ثم أم 

أيمن االبتدائية للبنات.

تسليم جائزة وزير التربية للمدارس

سترة - جامعة العلوم التطبيقية

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - بنا

استقبل محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بمكتبه 
بمحافظ���ة العاصم���ة كمال بوكمال مؤل���ف كتاب “نجوم في ظ���ال المدينة -1967
1976م”، إذ ق���ّدم المؤل���ف كتاب���ه للمحاف���ظ ال���ذي يتضّمن نبذة عن فترة تأس���يس 
نادي مدينة عيس���ى وبعض رجاالت النادي الذين س���اهموا في بناء مجتمع النادي 

والجانب اإلداري والفرق الرياضية والفنية.

بالكات����ب  العاصم����ة  محاف����ظ  وأش����اد 
بوكم����ال، واهتمامه في توثيق جزء من 
التاري����خ الرياض����ي في مملك����ة البحرين 
من خالل إعداده للكتاب والتركيز على 
ذك����ر المؤسس����ين والمس����اهمين والفرق 
بذل����ك  ل����ه  ����ا  والفني����ة، متمنيًّ الرياضي����ة 

مزيًدا م����ن التوفيق والنجاح في أعماله 
المقبلة.

من جانبه، شك����ر بوكمال المحافظ على 
بالكت����اب،  وإشادت����ه  استقبال����ه  حس����ن 
مش����يًدا بم����ا يوليه من اهتم����ام في دعم 

المؤلفين والكتاب في مملكة البحرين.

محافظ العاصمة يتسلم كتاب بوكمال

عقدت أمانة العاصمة اجتماعها التنسيقي 
الثان���ي مع تجار س���وق المنام���ة المركزي 
لمناقش���ة احتياجات التطوي���ر والتنظيم 
في مرافق وخدمات الس���وق، واطالعهم 
عل���ى سي���ر األعم���ال التنظيمي���ة المنف���ذة 
���ا، الت���ي تأت���ي بالتزامن مع مش���روع  حاليًّ
توسعة وإعادة تأهيل كافة المرافق فيه. 
وأشادت مديرة أمانة العاصمة المهندسة 
شوقية حميدان بجهود التجار وتعاونهم 
المس���تمر لبحث المعوقات واالحتياجات 
الفعلية التي تصب في االرتقاء بمستوى 

الخدمات المقدمة. 

وخالل االجتماع بحث الحضور ما  «
نوقش من احتياجات ومعوقات 

خالل اللقاء السابق لألمانة 
والتجار، التي شملت التنظيم 
والحراس والصيانة ووضعية 

الشاحنات، واالطالع على ما تم 
إنجازه من تنظيم وتطوير.

إطالع تجار 
“المركزي” على 
أعمال التطوير

ز هذا اإلبداع والتميز بحصول الطالب عبدهللا قدير  ُيبدع طلبة جامعة العلوم التطبيقية أينما كانوا، وفي كل مجال عملوا به، وتعزَّ
والطالبة اليونا العصام على الجائزة الدبلوماس���ية من مجلس األمن خال المش���اركة في فعاليات المهرجان الشبابي العالمي األول 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحض���ر الطلب���ة عبدهللا قدي���ر، وهند خليل، 
وأليون���ا العصام، ومحم���د العباسي، وإسراء 
القصير نموذج جلسات األمم المتحدة التي 
أقيم���ت ضمن فعالي���ات المهرجان الش���بابي 
العالم���ي األول ف���ي إطار مب���ادرات البحرين 
ل���دى الش���باب البحرين���ي  لتحقي���ق الوع���ي 
والعالمي بأهداف التنمية المس���تدامة ونشر 

ثقافتها بينهم.
وتبنى الش���باب المشارك في الفعالية قضايا 
الدول في محاكاة لجلسات األمم المتحدة، 
م���ن خ���الل ط���رح القضاي���ا المدرج���ة عل���ى 
جدول األعم���ال، مع إتاح���ة الفرصة لطالب 
الجامعات لخوض مناقشاتهم، بهدف تزويد 
الشباب المشاركين بفهم جديد حول طبيعة 
عم���ل األمم المتحدة كمنظمة دولية وكيفية 

انخ���راط ال���دول ف���ي مث���ل ه���ذه النقاشات، 
األم���ر ال���ذي يمّهد الطري���ق إلى بن���اء شباب 

قادري���ن عل���ى ممارس���ة العم���ل الدبلوماسي 
وإيصال أفكارهم بصورة مثالية.

إب��������داع وت���م���ي���ز ب���س���واع���د ط���ل���ب���ة ال��ج��ام��ع��ة

“العلوم التطبيقية” تفوز بالجائزة الدبلوماسية

العبس��ي: اس��تغناؤها ع��ن اإلي��واء الذات��ي دلي��ل عل��ى احترافي��ة المرك��ز

ثم���ن الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظيم س���وق العمل، رئيس اللجن���ة لوطنية لمكافحة اإلتجار باألش���خاص أس���امة العبس���ي الخطوة 
الفلبيني���ة باالس���تغناء عن خدم���ات اإليواء الذاتي التي تقدمها في س���فارتها لعمائها في البحرين، واالعتم���اد على خدمات اإليواء 

التي يقدمها مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، مشيًرا إلى أن هذه الخطوة تظهر الثقة والشراكة بين البلدين.

وق���ال العبس���ي ف���ي لقائه في مرك���ز حماية 
ودع���م العمال���ة الواف���دة أم���س األول وكيل 
وزارة الش���ؤون الخارجية الفلبينية لشؤون 
إن  أري���وال،  ل���و  س���ارة  المهاجري���ن  العم���ال 
البحري���ن حريص���ة عل���ى تقدي���م كل أن���واع 
الضحاي���ا  جمي���ع  إل���ى  والدع���م  الحماي���ة 
دون  وجنس���ياتهم  أجناسه���م  بمختل���ف 

تفريق.
ورأى العبس���ي أن إع���الن الفلبي���ن التخل���ي 
ع���ن اإلي���واء الذات���ي ف���ي سفارته���ا للعمالة 
الفلبيني���ة، واعتم���اد مرك���ز حماي���ة ودع���م 
العمال���ة الوافدة، دليل ثقة عالية المس���توى 
وه���ي  المرك���ز،  عم���ل  واحترافي���ة  بج���ودة 
شهادة تضاف إل���ى مجموعة من اإلشادات 

الدولي���ة والعالمي���ة، والت���ي تمث���ل وساًم���ا 
يفخ���ر ب���ه المرك���ز، السيم���ا وأنه ص���ادر من 

إحدى الدول النموذجية المصدرة للعمالة.
وشدد عل���ى أن قضية اإلتج���ار باألشخاص 
الجه���ود  تكات���ف  يتطل���ب  تحدي���ا  تش���كل 
الوطني���ة لإلبق���اء عل���ى المملك���ة خالية من 
ه���ذه الجريم���ة العاب���رة للح���دود بأنواعه���ا 
وصورها كاف���ة، والتصدي له���ا واستحداث 
اآللي���ات الكفيل���ة بالقض���اء عليه���ا في حال 

ظهور مؤشرات تدل على وجودها.
ثقته���ا  ع���ن  أري���وال،  عب���رت  جانبه���ا،  م���ن 
باإلجراءات الحكومية والخدمات المتميزة 
الت���ي تقدمه���ا البحري���ن لحماي���ة الضحاي���ا 
أو المحتم���ل تحوله���م إل���ى ضحاي���ا إتج���ار 

باألشخ���اص، مش���يرة إل���ى أن اإلج���راءات 
البحريني���ة تع���د نموذًج���ا عالًيا ف���ي حماية 

الضحايا وتوفير الرعاية المناسب لهم.
ولفت���ت إل���ى أنه م���ع وجود ه���ذه الخدمات 
عالية المس���توى، والتي تقدمها المملكة من 
خالل مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، ال 
نج���د أن هناك حاجة إلى أن تقوم الس���فارة 
م���ن  للضحاي���ا  إي���واء  بعملي���ات  الفلبيني���ة 
الجالي���ة الفلبينية، وسنش���رع ف���ي التعاون 
والتنسيق بين السفارة والمركز لتحويل أي 

ضحية.
وأكدت أن الفلبين تش���اطر البحرين بوجهة 
نظره���ا في أن مكافحة اإلتجار باألشخاص 
هو أح���د الش���واغل التي تحظ���ى باألولوية 

ال���دول، وأن م���ن الض���روري تنس���يق  بي���ن 
المصلح���ة  أصح���اب  جمي���ع  بي���ن  الجه���ود 
للتص���دي له���ذه الجريم���ة العاب���رة للح���دود، 
معرب���ة عن تأييد الفلبي���ن إقامة شراكة بين 
الدول المرسلة للعمالة والدول المس���تقدمة 

للعمالة لمكافحة اإلتجار باألشخاص.

أسامة العبسي

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

انته���ت بلدي���ة المنطق���ة الجنوبية من 
المنطق���ة  مدخ���ل  تجمي���ل  مش���روع 
عيس���ى  مدين���ة  ف���ي  التعليمي���ة 
والمط���ل على ش���ارع الش���يخ سلمان، 
حي���ث بلغت كلف���ت المش���روع 8000 
 1610 امت���داد مس���احة  عل���ى  دين���ار 
أمت���ار مربع���ة. وقال���ت رئيس���ة قس���م 

المتنزه���ات والحدائق آالء الش���مالن: 
“شم���ل المش���روع زراع���ة 8 نخ���الت، 
و120 شجرة متنوعة، و600 شجيرة 
متنوع���ة، إضاف���ة لزراع���ة 1000 متر 
مرب���ع من العش���ب الطبيعي، وتركيب 
مساحات من الحجر األبيض، وتمديد 

شبكة الري لمساحة المشروع”.

تجميل مدخل المنطقة التعليمية

السفارة الفلبينية تعتمد “حماية العمالة”

وتهدف الورشة التي شارك فيها 45 موظفا من شؤون الجمارك والجهات الرقابية  «
والشركات المشغلة لميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، إلى بناء 

قدرات البحرين إلجراء دراسة زمن اإلفراج على أساس منتظم كما هو مطلوب من 
جانب منظمة التجارة العالمية.

مسؤولو الكلية الملكية للجراحين مع الوفد الماليزي



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

ينقسم عالم توزيع األفالم في هوليوود إلى مواسم: موسم لألفالم الكوميدية، 
وآخر لألبطال الخارقين، وموس���م الجوائز، ويس���بقه عادة موسم أفالم الرعب 
المرتب���ط بعي���د الهالويي���ن، بل إن هناك بالفعل سلس���لة من أف���الم الرعب تحمل 
عن���وان “هالويين” والذي يع���رض حاليا بنجاح وتلعب بطولت���ه النجمة المتميزة 
جيمي لي كيرتس، في لقاء تاريخي مع شخصية مايكل مايرز، سفاح السلسلة، 
فيما يتوقع أن يكون دورا متميزا لها بعد أربعين عاما من مش���اركتها في الجزء 

األول.

ت���دور أح���داث الفيلم بع���د أربعين عاما 
م���ن عرض الجزء األول، حيث تجس���د 
كيرت���س شخصية )لوري سترود، امرأة 
تعي���ش في عزل���ة تامة ع���ن الواقع كي 
ماي���رز،  تهدي���دات  ع���ن  بعي���دا  تبق���ى 
القاتل المتسلس���ل، الذي قتل شقيقتها، 
وتتج���دد تهديداته الخطيرة للمجتمع 
ليل���ة عي���د  أخ���رى كلم���ا حل���ت  م���رة 
الهالويي���ن. أم���ا ماي���رز نفس���ه وه���ي 
الش���خصية الت���ي يجس���دها النج���م 
ني���ك كاسي���ل، فد ت���م احتجازه في 
مركز لرعاية الصحة العقلية مشدد 
الحراسة، ولكن أثن���اء عملية نقله 
م���ن مك���ان آلخر يقع ح���ادث سير 
فتنقل���ب الحافل���ة لتبدأ سلس���لة 
الغامض���ة  القت���ل  جرائ���م  م���ن 
المرعب���ة، تنته���ي بلقاء محتوم 

بين مايرز وسترود. 
يع���د الفيل���م بمثابة ع���ودة قوية 

بع���د  الكبي���رة  الش���اشة  إل���ى  لكيرت���س 
سنوات طويلة م���ن الغياب، فيما تؤكد 
أنه���ا فرص���ة هامة بالنس���بة لمش���وارها 
الطوي���ل حرصت عل���ى االستفادة منها 
عل���ى الوج���ه األمث���ل. ف���ي تصريحات 

صحفي���ة لموق���ع )ت���و فاب( 
“أن���ا  عام���ا  ال59  ذات  النجم���ة  تق���ول 
المق���ام  ف���ي  الس���عادة،  منته���ى  ف���ي 
األول لتواف���ر أدوار تناس���ب سي���دات 

تج���اوزن الخمس���ين، وفي 
نف���س الوق���ت أدوار هام���ة 
وعميق���ة”. وال يخفي صناع 
بنس���بة  اعتماده���م  الفيل���م 
كيرت���س  أداء  عل���ى  كبي���رة 
الفيل���م  نج���اح  ف���ي  الجي���د 
واستم���رار تقدي���م المزي���د من 
النق���اط  وم���ن  من���ه،  األج���زاء 
اإليجابية في العمل أن كيرتس 
لديه���ا جاذبي���ة خاص���ة وتواصل 
كبير مع الجمهور مما يوفر عليها 
الع���بء، ولك���ن هن���اك  م���ن  كثي���ر 
نق���اط سلبي���ة تتمث���ل ف���ي موقف 
النق���اد القاس���ي م���ن ه���ذه النوعي���ة 
انطباعاته���م  وم���ن  األف���ام،  م���ن 
األول���ى ع���ن ه���ذا الج���زء أيض���ا، حيث 

وصفوه بأنه “عمل متواضع ودون 
المس���توى كم���ا ه���ي ع���ادة 

التي تدور  األعمال 

ح���ول شخصية الس���فاح ماي���كل مايرز 
الخيالي���ة”. وم���ن ث���م يج���ب األخذ في 
االعتبار أن السلس���لة انت���ج منها الكثير 
أحداثه���ا  فأصبح���ت  األج���زاء،  م���ن 
ممطوط���ة، متوقعة وممل���ة، لدرجة أن 
البع���ض يعتبر بالفع���ل أنه قد عفا عليها 

الزمن. 
لك���ن هذه النس���خة التي تحم���ل توقيع 
ديفيد جوردن جرين، تعد تكريما ألول 

جزئين صنعا مجد وشهرة السلسلة. 
في مؤتم���ر صحفي بمناسب���ة الترويج 
للفيل���م يق���ول المخ���رج “كن���ا نعل���م أن 
السلسلة قدم منها عدة أجزاء مختلفة، 
وأن الخ���ط الزمن���ي له���ذه األعمال كان 
مغاي���را، فرأينا أن���ه من األيس���ر العودة 
إل���ى البداي���ات األول���ى واالنط���اق من 
هن���اك، وك���ان ه���ذا أفض���ل بكثي���ر م���ن 
التفكير في أنن���ا حتى نعمل على 

الجزء الثاني من هالويين”.

ي��ن��ت��م��ي إل����ى ن��وع��ي��ة س��ي��ن��م��ا ال����درج����ة ال��ث��ال��ث��ة

كيرتس تعود للسينما من خالل الرعب

قررت ش���ركة ديزني، تغيي���ر موعد طرح فيلم الرس���وم المتحركة المنتظر 
“Frozen 2”، ليصب���ح ف���ي 22 نوفمب���ر 2019، بعدما كان مق���رًرا طرحه في 

27 من نفس الشهر.

وكان���ت ق���د تعاق���دت “ديزن���ي” م���ع 
الممثل ستيرلنج كي بروان، ونجمة 
سلس���لة “Westworld” التلفزيوني���ة 
للمش���اركة  وود،  راشي���ل  إيف���ان 
بأصواتهم���ا ف���ي الج���زء الثان���ي من 

الفيلم.
ول���م تكش���ف الش���ركة المنتج���ة عن 
التفاصي���ل الخاص���ة بالجزء الجديد 

حتى اآلن، حيث من المقرر أن تعود 
كريس���تين بيل وإدين���ا مينزل ألداء 
أدوار “أن���ا” و”إلس���ا”، بجان���ب جوش 

جاد في دور “أوالف”.

الجزء الثاني من السلسلة  «
من بطولة أصوات النجوم: 

كريستين بيل، جوش جاد.

“Frozen 2” في 22 نوفمبر 2019
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تعي���ش حالي���ا جنيف���ر أنيس���تون حي���اة س���عيدة، وتهت���م بنظامها الغذائ���ي، بعد 
انفصالها عن جاستن ثيرو. 

En� ب منها لموقع  “ققد أفاد مصدر مقرَّ
tertainment Tonight”، أن الثنائ���ي ال 
يندم���ان على ق���رار االنفص���ال، وهما ال 
يعيش���ان حالة حزن واشتياق، مش���يرا 
رائع���ة اآلن،  تب���دو  أنيس���تون  أن  إل���ى 
فه���ي تهت���م جي���دا بصحته���ا وأهدافها 

المستقبلية.
وتابع المص���در: “أنيس���تون تتبع نظاما 
الفواك���ه  تن���اول  خ���ال  م���ن  غذائي���ا، 

والحب���وب الكامل���ة، إلى جان���ب بياض 
البيض للحصول على بروتين”.

 ُيذكر أن أنيستون انتهت «
  من تصوير فيلم

 “murder mystery” مع آدم 
ساندلر وجيما أرتيرتون، وإخراج 

كايل نيواكيك، ونوعه “أكشن” 
وكوميديا ودراما.

 Bird“ نش���رت ش���ركة إنتاج فيلم التش���ويق واإلث���ارة والدراما الجدي���د
Box” بوس���ترا جدي���دا للفيل���م، ال���ذي أخرجته س���وزان باير، وس���يناريو 
جوش مالرمان وإيريك هيزير، وتلعب بطولته س���اندرا بولوك، على أن 
يت���م طرحه للمرة األولى في صاالت الس���ينما األميركية والعالم في 21 

ديسمبر المقبل.

وتدور قصة الفيلم بعد نهاية 
العال����م، حيث تح����اول امرأة 
م����ع مجموع����ة أطف����ال وهم 
معصوبو العينين أن يشقوا 

طريقهم عبر أحد األنهار.
 ويش����ارك ف����ي بطولته إلى 
بول����وك:  سان����درا  جان����ب 
ج����ون  بولس����ون،  س����ارة 
داني����ال  مالكوفيت����ش، 
جاك����ي  ماكدونال����د، 
رودس،  تريف����ات  ويف����ر، 

وغيرهم. 

 ُيشار إلى أن آخر  «
أفام ساندرا هو 

.”Ocean’s 8“

انتق���د جي���م كاري الرئي���س دونالد ترامب مج���ددًا، خالل خطاب تس���لمه جائزة 
التمي���ز ف���ي المج���ال الكومي���دي، م���ن األكاديمي���ة البريطانية مؤخ���را في لوس 

آنجليس، متهمًا الرئيس ترامب باختطاف األطفال.

أش���ار جيم كاري خ���ال كلمت���ه “دعونا 
المش���ينة  األفع���ال  واضحي���ن،  نك���ون 
والمس���يئة ال يمكن أب���دًا اعتبارها على 
أنه���ا رمز للق���وة، بل إنها إشارة لس���لوك 
األش���رار، واختطاف األطفال ليس أبدًا 
م���ا تفعل���ه الدول الكب���رى”، مش���يرًا إلى 

سياسة ترامب األخيرة بفصل األطفال 
ع���ن عائاته���م المهاجرة عل���ى الحدود 
بي���ن أميرك���ا والمكس���يك ف���ي محاولة 
لمن���ع الهجرة غير الش���رعية، األمر الذي 
الق���ى غضب���ا دولي���ًا كبي���رًا أدى لتراجع 

حكومة ترامب عن تنفيذها.

بعد الطالق

Bird Box

كاري ضد ترامب

زارت نجمة البوب ش���اكيرا كولومبيا دعمًا لمش���اريع خيرية في بلدها األصلي، الفتة 
إلى ضرورة االس���تثمار بش���كل أكبر في التعليم هناك، قائل���ة: “حينما ال يحصل بعض 
األطف���ال عل���ى نفس التعليم الذي يحصل عليه اآلخرون الذين يعيش���ون في أوضاع 
أفض���ل ال يمك���ن أن نتكل���م ع���ن بل���د يس���وده الس���الم، ال يمك���ن أن نتكلم ع���ن بلد فيه 

مساواة، ألن التعليم هو ما يجعلنا متساوين”.

قال���ت نجمة البوب شاكي���را، مؤخرا خال 
زي���ارة لبلده���ا كولومبي���ا، إن���ه يتعين على 
بادها االستثمار بش���كل أكب���ر في التعليم 

إذا كانت تريد تحقيق السام.
وأدلت شاكيرا بهذه التصريحات في ختام 
جولة غنائية لها وبعد وضع حجر األساس 
لمدرستين ستبنيهما مؤسس���تها الخيرية. 
قرطاجن���ة  ف���ي  احتفالي���ن  وحض���رت 
ومس���قط رأسه���ا بارانكي���ا ف���ي الموقعي���ن 

اللذين ستقام فيهما المدرستان.
وقال���ت للصحافيي���ن: “حينم���ا ال يحص���ل 
بع���ض األطف���ال على نف���س التعلي���م الذي 
يحصل عليه اآلخرون الذين يعيشون في 
أوض���اع أفضل، ال يمك���ن أن نتكلم عن بلد 

يس���وده الس���ام، ال يمكن أن نتكلم عن بلد 
في���ه مس���اواة، ألن التعلي���م هو م���ا يجعلنا 
متس���اوين”. وحثت الحكوم���ة على زيادة 
اإلنف���اق عل���ى التعلي���م، وقال���ت إن دع���م 
التعليم يجب أال يأتي من المشاهير فقط.

وأسست المغنية التي يبلغ عمرها 41 عامًا 
مؤسس���تها الخيرية عام 1997 عندما كان 
عمره���ا 18 عام���ا فق���ط. واشتق���ت اسمه���ا 
“بيي���ز ديس���كالثوس” م���ن ثال���ث ألب���وم لها 
ال���ذي حق���ق أول نج���اح له���ا عل���ى الصعيد 
الدول���ي وال���ذي يعني “بير في���ت” “األقدام 
م���دراس  أرب���ع  ولمؤسس���تها  الحافي���ة”. 
بالفعل ف���ي قرطاجن���ة وبارانكي���ا وكيبدو 

وسواتشا.

ستنتهي جولة شاكيرا، التي  «
تضمنت 54 عرضًا وبدأت في 

هامبورغ في يونيو، وأخيرًا في 
بوغوتا عاصمة كولومبيا.  وكان 

مقررًا أن تبدأ هذه الجولة في 
نوفمبر العام الماضي، لكنها أجلت 
للسماح لشاكيرا بعاج نزيف في 

حبالها الصوتية.

ال���ت���ع���ل���ي���م أس����������اس ت���ح���ق���ي���ق ال����س����ام

شاكيرا تدعم المشاريع الخيرية

 Excellent أعلن���ت النجم���ة الحائزة جائزة األوس���كار، جينيفر لورانس، إطالقها ش���ركة إنتاج باس���م
Cadaver، بمش���اركة مس���اعدتها جاستين بولسكي، التي تعاونت معها في أكثر من عمل سينمائي 
خالل السنوات الماضية، كان بدايتها بأول أجزاء سلسلة “The Hunger Games” العام 2012، 

وفيلم “Silver Linnings Playbook” بنفس العام، وأخيرا بفيلم “Serena” العام 2014.

ووفق���ا لتقارير إعامي���ة عالمية، ستلعب 
لوران���س دورا مهم���ا خال الفت���رة الماضية 
بالعملي���ة  ستش���ارك  حي���ث  الكامي���را،  خل���ف 
اإلنتاجي���ة لع���دد م���ن المش���اريع الس���ينمائية، التي 
سيت���م اإلعان عنه���ا تباعا، بمش���اركة استديوهات 
الس���يناريوهات  ستتس���لم  الت���ي   ،”Makeready“
الخاصة باألعم���ال الس���ينمائية والموافقة عليها، 
والتي تخوض عددا من التجارب اإلنتاجية مع 
كبريات شركات اإلنت���اج في “هوليوود”، 
منها “يونيفيرسال”، كما ذكر 
الموق���ع عن بطولة لورانس 
لعدد كبير من هذه األفام.

أن   ”IMDB“ موق���ع  وذك���ر 
لوران���س  إنتاج���ات  أول 
الس���يرة  فيل���م  سيك���ون 

الذاتي���ة “Bad Blood”، ال���ذي ستق���وم أيض���ا ه���ي 
ببطولته، وستجس���د خاله شخصية رائدة األعمال 
األميركي���ة، إليزابيث هولم���ز، وسيخرجه آدم مكاي 
 The“ الحائ���ز األوسكار كأفض���ل سيناريو عن فيلمه

Big Short” عام 2015.
ونجحت لورانس أخيرا في وضع بصمتها كواحدة 
م���ن أه���م نجم���ات الس���ينما العالمية، حي���ث حازت 
Silver Linings Play� “اائزة األوسكار عن فيلمها 
book” ع���ام 2012، كما شاركت في بطولة عدد من 
األعمال السينمائية التجارية الناجحة، منها سلسلة 

المغامرات The Hunger Games العام 2012.

يذكر أن لورانس ُعرض لها أخيرا فيلم  «
الدراما والتشويق “Red Sparrow” خال 

شهر مارس الماضي، والذي تخطت إيراداته 
العالمية حاجز ال�150 مليون دوالر.

م��������ن ال�����ن�����ج�����وم�����ي�����ة إل����������ى اإلن�������ت�������اج

Excellent Cadaver لورانس تطلق

يرى كثير من النقاد أن هذا العمل برغم من أنه يحمل توقيع جوردن،  «
ينتمي إلى نوعية سينما الدرجة الثالثة، ذات المامح المتوقعة والنهايات 

المحتومة ومحورها مجموعة من الجرائم المروعة، وعلى الرغم من أن 
الفيلم يذكر بنوعية أعمال سينما الثمانينيات، فإنه يخلو من سحر األعمال 

 األصيلة.
ولكن الزمن وحده كفيل بالحكم على الجزء الحالي إذا كان هو النهاية 

أو أن جعبة المنتجين مازال بها المزيد من الفصول. أما بالنسبة كيرتس 
فترى بالرغم من ذلك أنه مازال لديها الكثير لتقدمه.

رأي النقاد

شاكيرا
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يتحدث اليوم عن وضع مهني مهم يخصك.

تقنع بعض الزمالء بأفكارك وتوجهاتك.

تخطط منذ مدة طويلة لمشروع ما وتقترب.

ال تكثر من اللوم وابدأ صفحة جديدة مع الشريك.

بانتظارك مشاريع لتحقيق مكاسب إضافية.

يشير هذا اليوم إلى قدرات خالقة توظفها بالعمل.

كن حريصا على مصلحة العمل عموما واترك األنانية.

تكون اليوم مستاء من بعض اإلجراءات.

يشير الجو العام إلى صدام مع أحدهم.

ابتعد عن األجواء السلبية التي تهددك.

أخبار جيدة توحي لك بأفكار غنية وبناءة.

ال تقدم أي تنازالت بخصوص قرارك األخير.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 نوفمبر

1981
جامعة األرجنتين تمنح 

شهادة دكتوراه 
فخرية للشيخ 

زايد بن سلطان 
آل نهيان برتبة 

بروفيسور؛ نظرا 
إلنجازاته على المستوى 

المحلي ودوره الدولي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

األزواج؟ ب����ي����ن  ال�����ح�����ب  ي���ن���ت���ه���ي  ل������م������اذا 

كيف تحقق التوازن في حياتك الزوجية؟

يعتبر التوازن من الصفات االيجابية المنشودة في حياتنا وعلى جميع المستويات، 
ألن���ه ينعكس بالتطور والتقدم في خطواتنا المس���تقبلية والتي تكون حتما ناجحة. 
سنس���لط األض���واء في هذا المق���ال على صعيد الحياة االجتماعي���ة وبالتحديد على 
الحياة الزوجية التي تعتبر مهد نش���أة س���ليمة، س���نقدم لك س���يدتي بعض النصائح 

الذهبية التي تساعدك على تحقيق عنصر التوازن السليم مع الشريك.

التواصل االيجابي

التواص���ل اإليجاب���ي هو مفت���اح التقارب 
فرص���ة  فه���و  الزوجي���ن،  بي���ن  وال���دفء 
مميزة لتجديد المش���اعر الدافئة، األفكار 
واألحادي���ث الداخلية. كلما كان التواصل 
عقالني���ا وعلى مس���توى عال، كلم���ا ازداد 
الترابط األسري والتق���ارب بين الزوجين 

وتم تحقيق التوازن.

نشاطات ثنائية

الزوجي���ة عل���ى تش���ارك  العالق���ة  ترتك���ز 
م���ن  األنش���طة  أن���واع  جمي���ع  الطرفي���ن 
الواجب���ات المنزلي���ة وانتهاًء بالنش���اطات 
الترفيهي���ة لتحقيق ت���وازن ايجابي يدفع 

بالطرفين بقوة نحو األفضل دائما.

إظهار المشاعر الصادقة

يع���د إظه���ار المش���اعر االيجابي���ة خ���الل 
المواقف اليومية أم���را في غاية األهمية 
فالثن���اء، الم���دح واإلط���راء عل���ى الطرف 
رواب���ط  يع���زز  معت���دل  وبش���كل  اآلخ���ر 
العالق���ة الزوجي���ة ويجددها في كل مرة، 
تقدي���م  عل���ى  الزوجي���ن  كم���ا يحف���ز كال 

األفضل دائما.

االنتقاد اللطيف

يج���ب أن يك���ون القصد دائما م���ن انتقاد 
الطرف المقاب���ل تصحيح بعض األخطاء 
أو تقوي���م بع���ض الس���لوكيات الت���ي م���ن 
شأنه���ا أن تح���دث اخت���الال ف���ي العالق���ة 
الزوجي���ة، عل���ى أن يت���م االنتق���اد بش���كل 
عقالن���ي وراق حفاظا على كرامة الطرف 

اآلخر وأن ال يتسبب في تجريحه.

أداء الواجبات واالستمتاع بالحقوق

أداء الواجب���ات عل���ى أكمل وج���ه من كال 
الطرفي���ن م���ن أبرز الش���روط الت���ي تمنح 
االستقرار والتوازن في العالقة الزوجية 

على طبق من ذهب

التنازل االيجابي

يك���ون التنازل عن بع���ض الحقوق خاصة 
الت���ي ترتب���ط باألم���ور المادي���ة، أو بعض 
م���ن  الثنائ���ي  لصال���ح  الفردي���ة  الع���ادات 

األمور التي تولد التقدير بين الطرفين 

تحديد األوليات

وجدولته���ا  األولوي���ات  تحدي���د  يس���اعد 
ف���ي التخفيف من وط���أة العبء الذي قد 
تش���عر ب���ه الزوجة خ���الل تأديته���ا لجميع 
واجباته���ا، وكذل���ك األم���ر سي���ان لل���زوج. 
وم���ن هنا ينص���ح بتحديد األم���ور الهامة 
وتقاسمها لتعزيز روح التشارك والتعاون 

حتى على أبسط األمور

سع���د  محم���د  النج���م  استأن���ف 
تحضيرات فيلم���ه الجديد، الذي 
يحم���ل اسم “محمد حس���ين” مع 
المنتج أحمد الس���بكي، بعد فترة 
أكث���ر  استغرق���ت  التوق���ف  م���ن 
م���ن شهري���ن، حيث وق���ع اختيار 
صناع العمل أخيرًا على المخرج 
محم���د علي لتول���ي مهمة إخراج 
الفيلم بعد فترة من التردد حول 
اسم مخرج العم���ل، خصوصا أن 

الفت���رة الماضي���ة شه���دت ط���رح 
أكثر م���ن اسم، ولم يت���م االتفاق 

معه.
وب���دأ عل���ي يعق���د اجتماعات مع 
سع���د والمنتج الس���بكي، لالتفاق 
عل���ى التطوي���رات الجدي���دة في 
الفيلم، السيما أنهم قرروا إجراء 
تعديالت على السيناريو، إضافة 
الفناني���ن  ترشيح���ات  ب���دء  إل���ى 

المشاركين.

محمد سعد هو “محمد حسين”
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2004
أكثر من 10 آالف جندي أميركي يبدأون بحصار مدينة الفلوجة العراقية.

 
2006

 وزير الدفاع األميركي رامسفيلد يستقيل من منصبه بعد هزيمة الجمهوريين.

 1942
 حكومة فيشي الفرنسية تقرر قطع العالقات الدبلوماسية مع الواليات المتحدة.

 1793
 حكومة الثورة الفرنس���ية تفتح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم.

 1889
 مونتانا تصبح الوالية رقم 41 من الواليات األميركية المتحدة.
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كشفت الفنانة المصرية 
زيزي عادل انها تستعد 
لطرح أغنيتها الجديدة 

“ضحكة مصطنعة” خالل 
االيام القليلة المقبلة. 

أغنيتها “ضحكة مصطنعة” 
من كلمات وألحان زيزي 

عادل وتوزيع إيهاب سمير.

تختتم مس��اء اليوم الخميس فعاليات “ ليالي أوال المسرحية” 
وذلك بعرض مس��رحية نوح العين من تألي��ف الكاتب جمال 
الصق��ر وإخ��راج أنور أحم��د وتمثي��ل كل من أحم��د مبارك 
وحس��ن عبد الرحيم وعبدالله وليد، ويعقوب القوز وياس��ين 
قازان��ي ومنى فيروز، وعبدالله س��ويد وحم��د عتيق ومحمد 

سعد ومحمود العلوي، وتأليف موسيقى وتنفيذ مؤثرات زكريا 
الش��يخ واالضاءة عبدالله البكري وعبدالل��ه جميل والمكياج فرح 

محمد وتدور في إطار شعبي.

ف��ي الب��دء كانت طيب��ة إلى حد الس��ذاجة، لكن صدم��ات الحياة 
حررتها ومنحته��ا القوة والصالبة. هكذا كش��فت الفنانة هبة 
ال��دري عن مالم��ح دورها ف��ي الس��باعية التلفزيونية »عفره 
ذهب صافي« من مسلسل »حكايات صغيرة« ذي الحلقات 
المتصلة والمنفصلة، والذي تدور كاميرات المخرج س��لطان 

خس��روه لتصويره حالي��ًا، بمعية كوكبة م��ن النجوم. في حين 
تولى تأليفه الكاتب الشاب عبدالمحسن الروضان.  الدري، أوضحت 

أنها ستؤدي في السباعية دور »عفره«، وهي شخصية أساسية ومحورية.

أعل��ن الفن��ان اإلمارات��ي فايز الس��عيد عبر حس��ابه الش��خصي 
عل��ى موقع “إنس��تغرام”، عن عم��ل جديد يتع��اون من خالله 
مع الش��اعر جمعة الغويص. ونش��ر فايز ص��ورة جمعته مع 
الغوي��ص وعلق عليها: “مع ش��اعر الوطن جمع��ة الغويص، 
وأعم��ال وطنية جدي��دة”. وصورالس��عيد في الفت��رة األخيرة 

فيديو كليب بعنوان “إذا تسألني”، بمشاركة الفنان وليد جاسم، 
في العاصمة األوكرانية “كييف”، تحت إش��راف المخرج زياد خوري. 

وكشف فايز السعيد، عن تصويره ديو غنائي، مع الفنان العراقي سيف نبيل.

نشاط الفنان السعيدالدري طيبة“نوح العين” بأوال

يم���وت الح���ب بي���ن الزوجين عندما يموت الضمير وتنعدم المبادئ، عندما يدمن أح���د الزوجين الكذب، يموت الحب بين الزوجين 
عندما ال يراعي كل طرف مشاعر الطرف اآلخر وحقوقه، وعندما تهمل المقومات التي يحيا بها الحب:

األمانة «
يحي���ا الح���ب بي���ن الزوجي���ن باألمان���ة أي 
عندما يكون كل طرف أمين على الطرف 
الحي���اة  طرف���ي  يع���ي  وعندم���ا  اآلخ���ر، 
الزوجية أهمية صيانة األمانة، فال يوجد 
أسوأ من خيانة األمانة ليموت الحب بين 

الزوجين.

التضحية المتبادلة «
يحيا الحب بي���ن الزوجين عندما تكون 

التضحي���ة متبادل���ة بينهم���ا، ف���ال يعيش 
ط���رف على حس���اب الطرف اآلخ���ر، فكل 
منهم���ا يجته���د ليضحي من أج���ل شريك 

حياته.

اإلخالص «
يعد اإلخالص من المقومات 

به���ا  يحي���ا  الت���ي  المهم���ة 
الحب بي���ن الزوجين، ألنه 
شري���ان أساسي في غذاء 

الحي���اة  بمقوم���ات  دوم���ا  يم���ده  الح���ب، 
الالزمة لحياته وللحفاظ عليه.

االهتمام المتبادل «
يج���ب أن يعل���م طرف���ا العالق���ة الزوجية، 
المقوم���ات  م���ن  المتب���ادل  االهتم���ام  أن 

الت���ي تحافظ  الحب األساسي���ة  عل���ى 

بي���ن الزوجين، ويج���ب أن يعلما أن فاقد 
الش���يء ال يعطيه، ويعتق���د بعض الرجال 
أن االهتم���ام م���ن حقه���م هم فق���ط ويعد 

ذلك أهم ما يقتل الحب بين الزوجين.

المصارحة «
يحي���ا الحب بي���ن الزوجي���ن بالمصارحة، 
عندم���ا يخب���ر كل ط���رف بتقصي���ر شريك 
الضع���ف  بنق���اط  يعلم���ه  عندم���ا  الحي���اة، 
الموج���ودة فيها ليعمل عل���ى تقويمها من 

أجل شريك حياته.

التواصل «
للتواص���ل أثر كبي���ر على الحب 
فح���رص  الزوجي���ن،  بي���ن 
الزوجي���ن عل���ى التواصل 
بينهم���ا واالهتم���ام  فيم���ا 
يوطد من عالقة الزوجين 
ويزيد من المودة واأللفة 

والسكينة.

متى يموت الحب بين الزوجين؟



“البحري��ن للفنون” يواصل اس��تقبال المش��اركات

انضمت النجمة الشابة كاثرين النغفورد، إحدى بطالت مسلسل الدراما  «
والغموض “Reasons Why 13”، إلى فريق عمل الجزء الرابع األخير من 

سلسلة األبطال الخارقين “Avengers”. وأكد موقع “The Wrap” أن النجمة 
انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها في الفيلم المقرر عرضه مايو المقبل، 

وسط تكتم الشركة المنتجة حول دورها بأحداث الفيلم.

يواصل معرض البحرين للفنون التشكيلية في نسخته الخامسة واألربعين استقبال مشاركات 
الفنانين حتى تاريخ 15 ديسمبر 2018. وتنظم هيئة البحرين للثقافة واآلثار المعرض سنوًيا 

برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة .

ومثل نس���خته السابقة يفتح معرض البحرين 
الس���نوي للفن���ون التش���كيلية أبواب المش���اركة 
للفناني���ن البحرينيين والفناني���ن المقيمين في 
مملك���ة البحري���ن على ح���د س���واء، والمنتمين 
لمختل���ف الم���دارس واالتجاه���ات واألسالي���ب 
األعم���ال  بمش���اركة  ويرح���ب  كم���ا  الفني���ة. 
الفني���ة من نح���ت، تصميم جرافيك���ي، تصوير 
بأشكال���ه  والرس���م  وفيدي���و  فوتوغراف���ي 

المتنوعة.
وعل���ى الراغبي���ن بالمش���اركة تقدي���م طلباتهم 
هيئ���ة  موق���ع  زي���ارة  طري���ق  ع���ن  إلكترونًي���ا 
ص���ور  وتحمي���ل  واآلث���ار  للثقاف���ة  البحري���ن 

أعماله���م من خالل ناف���ذة الطلبات المخصصة 
 www.culture.gov.bh لذلك عبر

وم���ن أب���رز ش���روط المش���اركة أن ال يق���ل عمر 
المتق���دم ع���ن 18 عام���ًا، وأن تك���ون األعم���ال 
أصلي���ة ومن أحدث ما أنتجه الفّنان المش���ارك 
بحي���ث ال يتج���اوز عمره���ا الس���نة. كذل���ك فإن 
على كل فنان مش���ارك أن يتقدم بثالثة أعمال 
كمجموع���ة متكاملة، ما عدا األعمال التركيبية 
والفيدي���و والت���ي يتق���دم فيه���ا الفن���ان بعم���ل 
واح���د، ويتحدد قبول األعم���ال بناًء على قرار 
لجنت���ي الفرز واالختيار. ويش���ترط أيضًا أن ال 

تتجاوز أبعاد األعمال رأسًيا أو أفقًيا 2 متر.

الخميس
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حرصت البحرين منذ العام 1972 على اجتذاب الوجوه التشكيلية لفنانين مخضرمين وفئات  «
عمرية شابة أيضًا ضمن إطار معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية وغيرها من 

األنشطة لتقديم أعمالهم في فضاء خاص بهدف إيجاد جدليات فنية معاصرة تتناول ذاكرة 
الماضي وحداثة المستقبل.

ت�اري��خ

 أسامة الماجد

عبدالرحمن محمود “دينامو اللوكيشنات” في الخليج 
ن���ش���ت���غ���ل ب����ع����ي����دا ع������ن األض�������������واء وإخ�������اص�������ي س������ر ن���ج���اح���ي

هو دينامو لوكيش���نات المسلس���ات الخليجية واكثر مخرج مساعد جدية وفعالية 
واس���هاما ومش���اركة في إع���داد خريطة نج���اح الكثير من المسلس���ات، طاقة ذات 
مس���توى عال وخبرات متفردة تخوض بكل حماس وحنكة غمار الدراما والمس���رح 
وتدف���ع عجل���ة النجاح بكل ع���زم وصدق. انه الفن���ان البحرين���ي عبدالرحمن محمود 

الذي حل ضيفا على “الباد” في هذا اللقاء.

حدثنا عن تجربتك كمساعد  «
مخرج مع الفنان عبدهللا ملك 

في مسرحية “البقشة” التي 
سيقدمها مسرح جلجامش أواخر 

الشهر الجاري؟

ليس���ت هي الم���رة االول���ى التي اشتغ���ل فيها 
مع عبدهللا ملك كمس���اعد مخرج، فسبق وان 
عمل���ت معه اكث���ر من عمل، فنح���ن متفاهمان 
ال���ى ابعد الح���دود وعندما طل���ب االخوة في 
الخ���راج  التص���دي  من���ه  جلجام���ش  مس���رح 
مس���رحية “ البقشة” قال لهم اريد عبدالرحمن 
محم���ود كمس���اعد مخ���رج، وهذا يؤك���د ثقته 
فيني ومعرفته، كما انني استفدت منه كثيرا 
كونه فن���ان قدير وصاحب خب���رة طويلة في 

المسرح.

كيف تكون مخرجا مساعدا ناجحا  «
ومميزا؟

اه���م شيء االخالص وح���ب العمل سواء في 
التلفزيون او المسرح، مع وضع حقيقة ال مفر 
منه���ا وهي انك ستكون خلف الكواليس دائما 
وبعيد عن االضواء واقل اجرا من بقية فريق 
العم���ل من ممثلين ومخ���رج، الجميع سيخرج 

ال���ى الواجهة م���ا عدا انت، واذا ل���م تكن على 
قناع���ة تامة بحب هذا العم���ل فلن تنجح ابدا 

ولن تتطور.
 م���ن سيعرفك هو طاقم العمل الذي يش���تغل 
مع���ك ام���ا الجمه���ور س���واء كان في المس���رح 
او ف���ي التلفزي���ون فل���ن يع���رف عن���ك ش���يء 
اب���دا. علم���ا بأن المخرج المس���اعد ه���و العمود 
الفق���ري لالعمال الدرامي���ة حيث ستكون في 
ي���ده الق���راءة الس���ليمة للن���ص والتدقيق في 
اصغ���ر المالحظات عالوة على عمل الجداول 
ومتابع���ة مواق���ع التصوير، وكذل���ك االحداث 
والتسلس���ل الزمن���ي للعم���ل واالكسس���ورات. 
بمعن���ى.. المخرج المس���اعد يك���ون دائما اكثر 
دقة من المخرج، كون االخير يهتم بالتصوير 

ومواقع الكاميرا والكادر.

ما اهم األعمال المتميزة التي  «
شاركت بها؟ 

لل���ه الحمد شاركت في اعم���ال حققت نجاحا 
جماهي���را كبي���را ومتابع���ة واسع���ة منه���ا على 
سبي���ل المثال مسلس���ل “ امنا رويح���ة الجنة” 
للفنانة سعاد عبدهللا واخراج محمد القفاص، 

وايض���ا مسلس���ل “ عطر ال���روح “ للفنانة هدى 
حس���ين وكذلك للمخرج محم���د القفاص، كما 
ال انسى عملي والول مرة كمساعد مخرج مع 
المخرج جمال الش���وملي، وك���ان ذلك حقيقة 
تحد لي، حيث اعطاني الثقة بصورة مباشرة 
وامسكني المهمة بعد غياب المخرج المساعد 
ف���ي ذل���ك العم���ل، ول���ك ان تتخي���ل كيف كان 
الوض���ع صعبا بالنس���بة لي خاص���ة وانني اول 

مرة امسك “ لوكيشن”.

لكل إنسان أحالمه.. ما أحالمك؟ «

حلم���ي ه���و المحافظ���ة عل���ى المس���توى الذي 
هللا،  م���ن  بفض���ل  ه���ذا  وكل  الي���ه  وصل���ت 

الطم���وح كثيرة والعمل مس���تمر ف���ي الميدان 
الفن���ي ولك���ن االه���م ه���و االحتفاظ بالس���معة 
والمس���توى وع���دم التذب���ذب والرج���وع ال���ى 
الخلف. شخصيا..ال احب ان اكون في الخلف 

بل اطمح بالمزيد من النجاح.

ماذا تستطيع أن تقدم من نصائح  «
للموهوبين في المجال الفني 

سواء في اإلخراج أم التمثيل 
وغيرها؟

م���ن اه���م اس���رار النج���اح ف���ي عال���م الفن هو 
االخ���الص وحب العم���ل للتوجه الذي يختاره 
الش���خص الموهوب دون التفكير المسبق في 

الم���ادة، عالوة على عدم االستعجال للش���هرة 
والظه���ور، الن كل ش���يء سيأت���ي ف���ي وقته. 
فأنا عل���ى سبيل المثال الكثير ق���ال لي..لماذا 
ال تخرج مسلسل، فأجيبهم...انا احب مجالي 
وهو مساعد مخرج وهو الحقل الذي استطيع 
ان ابدع فيه، مع العلم اني ضليع جدا بحرفة 
االخراج واستطي���ع التصدي الخراج اي عمل 
ولكني اجد نفس���ي هناك.. في ساحة مس���اعد 

المخرج وليس في ساحة االخراج. 
كم���ا هن���اك مس���ألة غاي���ة ف���ي االهمي���ة وعلى 
المبتدئين االخذ بها، وهي ضرورة االستفادة 
م���ن الكبير والصغير وعدم االستهانة بأي رأي 
ومالحظ���ة مهم���ا كانت. فكلنا نتعل���م وال احد 
كام���ل، فالكم���ال لله وح���دة وان���ا وبالرغم من 
خبرت���ي الطويل���ة ف���ي ه���ذا المج���ال اال انني 
الزل���ت اتعل���م وارحب ب���أي مالحظ���ة تأتيني 

حتى ولو كانت من ممثل مبتدئ.

بصراحة.. ما رأيك في الدراما  «
الخليجية خالل السنوات األخيرة؟

لألس���ف من بين هذا الك���م الكبير من االعمال 
الخليجي���ة التي تقدم كل عام، ربما 60 او 80 
عم���ال هناك فقط عملي���ن او ثالثة من الممكن 
ان نق���ول عنه���م بأنهم جذبوا المش���اهد، وهذا 
يعتب���ر فش���ال ولي���س نجاح���ا. والس���بب ف���ي 
تصوري هو مؤسس���ات االنتاج التجارية التي 
ال تهتم بالجودة والفن الصحيح وانما تبحث 
ع���ن الرخيص وغي���ر المكلف، وه���ذا االنحدار 

بطبيعة الحال يقود العمل الى الفشل.
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أول مسلمتين في الكونغرس األميركي
المتح���دة مفاج���آت،  شه���دت االنتخاب���ات النصفي���ة ف���ي الوالي���ات 

“نسائية” بامتياز، وقد يسجل لصالح “المهاجرين” أيًضا.
فف���ي حي���ن ترّج���ح النتائج األولي���ة احتف���اظ الجمهوريي���ن بمجلس 
الش���يوخ، أف���ادت وسائ���ل إع���ام أميركية، صب���اح األربع���اء، بتوجه 
الديمقراطيين للس���يطرة على مجل���س النواب. إال أن اسمين على ما 
يبدو سيش���غان لفترة المش���هد اإلعامي، رشي���دة طليب )المرشحة 
الديمقراطية المس���لمة من أصل فلسطيني(، وإلهان عمر )ديمقراطية 
أيًض���ا وصومالية األص���ل(. ففي خطوة تاريخية أول���ى في الواليات 
المتح���دة، يتصاع���د إلى حد م���ا الخطاب المع���ادي للمهاجرين، فازت 
إلهان عمر وهي الجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب عن منطقة 
ذات غالبية ديمقراطية في والية مينيسوتا، وستخلف كيث أليسون 
الذي كان بدوره أول مس���لم تم انتخاب���ه في الكونغرس. كما تمكنت 
رشي���دة طليب العاملة في مجال الحق���ل االجتماعي والمولودة في 
ديتروي���ت ألبوين فلس���طينيين مهاجرين من الف���وز أيًضا بمقعد في 
مجل���س الن���واب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها. 
وف���ي ساعة مبك���رة من صباح األربعاء، توجهت إلهان على حس���ابها 

الرسمي على تويتر، إلى كل ناخبيها في مينيسوتا بالشكر.
وكان���ت ف���ي وقت ساب���ق، توجهت بالتهنئ���ة إلى طلي���ب، الفائزة في 
والية ميتش���يغان. وبفوزها، ستكون إلهان عم���ر البالغة من العمر 36 
عاًم���ا أول مش���رعة أميركي���ة من أص���ل صومال���ي وأول محجبة في 
الكونغ���رس. يذك���ر أن���ه حت���ى قب���ل فوزها، ظه���رت عم���ر على غاف 

مجل���ة تاي���م لتح���دي الفك���رة النمطي���ة المس���بقة لما يج���ب أن تكون 
علي���ه الفتيات المس���لمات. وقب���ل عامين أصبح���ت أول أميركية من 
أص���ل صومال���ي تفوز بمقع���د في مجلس تش���ريعي للوالية في نفس 
الليل���ة الت���ي فاز فيه���ا ترامب بالرئاس���ة بعد حملة دع���ا فيها إلى منع 
كل المس���لمين م���ن دخول الواليات المتح���دة. أما طليب فقد ظهرت 
في عش���رات المقاطع التلفزيونية والمجات، حيث وصفتها وسائل 
اإلعام األميركية بالمرأة التي ال تعرف الخوف، والرائدة والجبارة.

كما لتلك المرأة الفلسطينية األصل، التي كان والدها  «
يعمل في مصنع فورد للسيارات، تاريخ طويل من 

تخطي الحواجز، ففي العام 2008 أصبحت أول مسلمة 
تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي.

تلقت إحدى المش���اركات في ماراثون 
مدين���ة نيوي���ورك األميركي���ة، مفاجأة 
غي���ر متوقع���ة مع ق���رب خ���ط النهاية، 
جعلتها تفقد الس���يطرة على مشاعرها 

ودموعها.
صديقت���ه  بمش���اركة  رج���ل  وق���ام 
الخط���وط  خ���ارج  م���ن  الس���باق  ف���ي 
لتشجيعها، إال أنها عندما اقتربت منه 
خرج م���ن بين الصف���وف ليجثوا على 
ركبتي���ه ويخ���رج خات���م االرتب���اط في 

واحدة من أغرب طلبات الزواج.
وذرف���ت الم���رأة الدم���وع واحتضن���ت 
ودم���وع  صيح���ات  م���ع  صديقه���ا، 
والمش���هد  المفاج���أة  م���ن  الجماهي���ر 
ال���ذي شارك���وا في���ه، وفق���ا لصحيف���ة 
ع���ن  نق���ا  البريطاني���ة  “اإلندبندن���ت” 

شبكة “سي بي آس” نيوز األميركية.

ذكرت الصحيفة أن الرجل قام  «
بالجري إلى جانب شريكته، التي 

أنهت السباق بميدالية في عنقها 
وخاتم في إصبعها.

سباق ينتهي 
بميدالية وخاتم زواج ل���م يتوق���ع أح���د ف���ي أجه���زة إنف���اذ القانون 

حال���ة  أم���ام  يوًم���ا  يق���ف  أن  البريطاني���ة 
جني���ه  ملي���ون   16 تنف���ق  سي���دة  مماثل���ة، 
استرلين���ي ف���ي جولة تس���وق واح���دة داخل 
متج���ر “ه���ارودز” الش���هير.. األم���ر ال���ذي دفع 
نواي���ا  ف���ي  للش���ك  البريطانيي���ن  المحققي���ن 
الس���يدة األذربيجانية، زامي���را حاجييفا، 55 
عاًم���ا، الت���ي أثبت���ت التحقيقات أنه���ا أنفقت 
16 ملي���ون جني���ه استرلين���ي داخ���ل المتجر 

الشهير.

وألق���ت الش���رطة البريطاني���ة القب���ض عل���ى 
شخ���ص  أو  سي���دة  أول  لتك���ون  حاجييف���ا، 
يحاك���م ف���ي بريطاني���ا وف���ق قان���ون ص���رف 
النق���ود غي���ر المب���رر، وفًق���ا ل�”ب���ي ب���ي س���ي”. 
وبع���د خضوع األذربيجانية، وجد أنها زوجة 
أح���د المصرفيي���ن الس���ابقين ف���ي أذربيجان، 
ويقضي هناك عقوبة الس���جن لمدة 15 عاًما، 
بتهمة االختاس. كما كشفت التحقيقات أن 
حاجييفا تعيش في منزل قريب من هارودز 

يبلغ سعره 15 مليون جنيه استرليني.

بدأت السلطات الصينية استخدام برمجيات 
متط���ورة يمكنه���ا التع���رف عل���ى األشخ���اص 
وتحديد هوياتهم من خال شكل أجسامهم 
حدي���ث  لتقري���ر  وفًق���ا  مش���يتهم،  وطريق���ة 

لوكالة “أسوشيتد برس”.
يمكن للتقنية الجديدة، التي طورتها الشركة 
الصينية “واتركس”، أن تحدد األشخاص من 
مسافة 50 متًرا، حتى وإن كانوا ال يواجهون 

الكاميرا أو كانت وجوههم مخفية.

تعتم���د تقنية “واتركس” على تحليل حركات 
أي إنس���ان بعد تزويدها بفيديو له تبلغ مدته 
ساع���ة تقريًب���ا، وإنتاج نموذج ح���ول طريقة 

المشي الخاصة به لتتمكن من تمييزه بها.
وكش���ف التقرير عن بعض الخصائص الفنية 
للتقني���ة، التي تحتاج لنحو 10 دقائق لتمييز 
ا  إنس���ان من طريقه سي���ره، إذ ال يمكنها حاليًّ
التع���رف عل���ى األشخاص بش���كل ف���وري في 

الوقت الفعلي.

سيدة تنفق 16 مليونا في متجر

تقنية تعرف األشخاص من “مشيتهم”

أسماك الزينة للبيع في أكياس 
باستيكية في شارع في هانوي، 

فيتنام )رويترز(

نش���ر وزير الرياضة الس���عودي تركي آل الشيخ فيديو ألغنية جديدة من 
كلماته موجهة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتحم���ل األغني���ة عن���وان “شام���خ”، وه���ي م���ن كلم���ات تركي آل الش���يخ، 
وألحان المصري عمرو مصطفى، وغناء ماجد المهندس.

وتق���ول كلم���ات األغني���ة “شامخ بمجدك محم���د.. واصل بفك���رك وجدد.. 
ونهتف باسمك.. نردد عشت لألوطان”.

وف���ي مقطع آخ���ر تقول كلمات األغني���ة “محمد بن سلم���ان.. نادر في كل 
زمان”.

وحظيت فيديو األغنية بأكثر من 50 ألف مشاهدة على صفحة تركي آل 
الشيخ الرسمية بموقع فيسبوك بعد نشرها بنحو 22 ساعة.

والقت األغنية ردود فعل واسعة عبر موقع التواصل االجتماعي “تويتر”، 
وكتب مغرد أن األغنية “روعة” بصوت راشد الماجد.

كما كتب مغرد آخر أنه أعجب باألغنية حتى أنها ال تخرج من رأسه. «

تركي آل شيخ يهدي 
محمد بن سلمان “شامخ”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نجاة سائق

تفاعل متابعو إنستغرام “الباد” مع 
خب���ر “نجاة سائق دراج���ة نارية من 
الموت ف���ي حادث م���روري”. وجاء 
الخبر في صدارة المنشورات أمس 
م���ن حي���ث ع���دد التعليق���ات. ودعا 
 azizahmadi005@ المس���تخدم 
إل���ى وضع قواني���ن رادعة لس���ائقي 
الدراجات النارية الخاصة بتوصيل 
طلبات المطاعم، وقال المس���تخدم 
أن  “المف���روض   :7ussaino_7@

يكون لهم خط غير”.

غ���رب  جن���وب  ف���ي  مدين���ة  حظ���رت 
ف���ي  ال���كاب  اصطح���اب  الصي���ن 
الش���وارع خال النهار، وحظرت أيضا 
تواجد الكاب في المتنزهات ومراكز 
التس���وق والمراف���ق الرياضية وغيرها 

من األماكن العامة.
إدارة  م���ن  الص���ادر  الق���رار،  ووص���ف 
مدين���ة وينش���ان ف���ي مقاطع���ة يونان 
بأن���ه األكث���ر تقيي���دا ف���ي الب���اد التي 
لطالم���ا خضع���ت فيه���ا ملكي���ة الكاب 

لقيود صارمة.
الصي���ن  مؤس���س  حك���م  ظ���ل  وف���ي 
الش���يوعية، م���او تس���ي تون���غ، اعتب���ر 
اقتناء الكاب عامة على البرجوازية، 
لكنها ع���ادت إلى الظهور خال العقود 
الماضي���ة بعد أن ب���ات الصينيون أكثر 

ثراء.

العديد من المدن ال تزال ملتزمة  «
بقواعد تقييد حيز المناطق التي 

يمكن للكالب أن تتواجد بها، حيث 
تحظر العاصمة بكين تواجد 

الكالب الكبيرة في وسط المدينة.

الس���جن  بعقوب���ة  الع���ام  المدع���ي  طال���ب 
لمدرس تركي أرسل رسائل “مشينة” ذات 
طاب���ع جنس���ي لطال���ب يبل���غ م���ن العمر 15 

عاًما عبر موقع فيسبوك.
واكتشفت أم الطالب الرسائل غير الائقة 
الت���ي أرسله���ا مدرس الفلس���فة، الذي عمل 
ف���ي مدرس���ة ديني���ة بمقاطع���ة تيك���رداغ 

غربي تركيا، وفًقا لموقع “حرييت”.
وقدمت األم شكوى لدى كل من الش���رطة 
اإلقليمي���ة.  التعلي���م  ومديري���ة  المحلي���ة 
وتضمن���ت بع���ض الرسائ���ل عب���ارات مث���ل 

“حبيبي وابني الجميل وقبات”.
تحقيًق���ا  بالمدرس���ة  مس���ؤولون  وأج���رى 
���ا ض���د المعل���م، وه���و مت���زوج ولديه  إداريًّ
طف���ان، مما دفعه لمراسل���ة والدة التلميذ 

لتوضيح “سوء الفهم”.

طالب المدعي العام بالسجن لمدة  «
تصل إلى 3 سنوات للمدرس، بحجة 

أن الرسائل تتضمن نوًعا من أنواع 
التحرش الجنسي.

“حظر تجول” 
على الكالب

رسالة مدّرس 
تقوده للسجن ُتعرض لوحة الموناليزا النيجيرية، التي 

ظل���ت مفقودة ألكثر م���ن 40 عاما، وعثر 
عليها داخل شقة بلندن فبراير الماضي، 
في نيجيريا للمرة األولى منذ اختفائها.

ورس���م ب���ن إنون���وو أشه���ر فن���ان حديث 

ف���ي نيجيريا اللوحة، التي تحمل عنوان 
“توت���و” ف���ي الع���ام 1974، وُعرضت في 
مع���رض فن���ي ف���ي الغ���وس ف���ي الع���ام 
التال���ي، لكنه���ا اختف���ت بع���د ذل���ك حتى 

ظهرت مرة أخرى في شمال لندن.

عودة “الموناليزا”... بعد 40 عاما

اختارت مجلة “People” األميركية الممثل البريطاني إدريس ألبا للقب الرجل 
األكثر جاذبية في 2018، وهي جائزة سنوية تمنحها المجلة. وأصبح الممثل 

البريطاني الرجل رقم 33 الذي يحقق اللقب، كما ظهر على غاف المجلة 
مع عبارة “الرجل األكثر جاذبية على قيد الحياة” بالخط العريض. وأصبح 

البريطاني ذو األصول اإلفريقية ثالث رجل من البشرة الداكنة يفوز باللقب، 
بعد الممثل األميركي دينزل واشنطن في 1996، والمصارع والممثل األميركي 

دوين جونسون “ذا روك” في 2016.
الموناليزا النيجيرية رسم ألديتوتو أديميلوي حفيدة حاكم تقليدي من جماعة 

اليوروبا العرقية. ولها أهمية خاصة في نيجيريا، إذ تعد رمزا للمصالحة الوطنية 
بعد حرب دارت رحاها بين 1967 و1970.

رشيدة طليب وإلهان عمر
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