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البحرين وجهة للسياحة العالجية
خالد بن عبداهلل 716 :مؤسـسـة صحية في المملكة

واشنطن :أسلحة الحوثي خطر على المنطقة
تحميل الميليشيات المتمردة مسؤولية تعثر اتفاق السويد

عدن ـ وكاالت

قــال الســفير األميركــي فــي اليمــن ،أمــس ،إن واشــنطن تبــذل كل الجهــود الممكنــة إلنهــاء الصــراع في اليمن ،مشــيرًا إلــى أن بعض

المنامة  -بنا

المجموعات اليمنية تهدد بأسلحة ثقيلة دول الجوار ،في إشارة إلى أسلحة ميليشيا الحوثي.

قال نائب رئيس مجلس الــوزراء الشيخ
خــالــد بــن عــبــدهللا آل خليفة ،إن توجه

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للسفير األميركي

الــقــطــاع الــخــاص لالستثمار فــي القطاع

في اليمن ماثيو تولر ،بحضور رئيس الوزراء

الــصــحــي يــعــكــس ثــقــة المستثمرين في

اليمني معين عبدالملك.

البيئة التشريعية وال ــق ــرارات المنظمة

وأضاف تولر أن واشنطن قلقة على األوضاع

إلجراءات الترخيص وتشغيل المؤسسات

في اليمن ،مشد ًدا على أنه يجب حصر السالح

الصحية ،ويدعم في الوقت نفسه جهود

في اليمن بيد الدولة فقط.

الحكومة الرامية لجعل البحرين وجهة

وأكــد أن واشنطن حريصة على وحــدة اليمن
ً
مضيفا “لقاءاتنا هنا تبحث تعزيز
واستقراره،

وكان الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة

التعاون في مختلف المجاالت”.

للسياحة العالجية في المنطقة.
قد شمل برعايته حفل االفتتاح الرسمي

الشيخ خالد بن عبدالله في حفل االفتتاح الرسمي للمستشفى الملكي للنساء واألطفال

للمستشفى الملكي للنساء واألطــفــال،
بحضور رئيس المجلس األعلى للصحة

محليا بنسبة  % 7العام 2018؛
المسجلة
ً

آل خــلــيــفــة ،بــالــرفــاع صــبــاح أمـ ــس ،كما

مقارنة بـ  671مؤسسة بالعام  ،2017من

والوحيدة لألطفال حديثي الــوالدة بين

خاصا ،و 95مركز طب
ً
بينها  21مستشفى
متخصصا ،و 132عيادة”.
ً
عام ،و 41مرك ًزا

الــمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فــي الــبــحــريــن،
ويــضــم أيـ ً
وتمريضيا
ـضــا طــاقــمً ــا طــبـ ًـيــا
ً

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا
حضر الحفل عــدد مــن كبار المسؤولين
والمدعوين من داخل وخارج البحرين.

ليصل إل ــى مــا مجموعه  716مؤسسة،

يشتمل على أحــدث األجــهــزة والمعدات
الطبية ،ووحــدة العناية المركزة األولــى

وقـ ـ ــال “كـ ـ ــان ن ــت ــاج الـ ــدعـ ــم الــحــكــومــي

مــن جــانــبــه ،أش ــار رئــيــس مجلس إدارة

لالستثمار فــي مــجــال الــقــطــاع الصحي

المستشفى الملكي للنساء واألطــفــال

متمرسا لتقديم الرعاية الطبية الالزمة
ً

للنساء وأطفالهن ،سيوفر مئات الشواغر

ارت ــف ــاع إجــمــالــي الــمــؤســســات الصحية

حمد الشامسي إلى أن المستشفى الذي

الوظيفية.
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وأضـ ــاف تــولــر أن ــه يــجــب االل ــت ــزام بــالــقــرارات
الدولية بحظر تــوريــد الــســاح لليمن ،مشيرًا
إلى أن واشنطن تشعر باإلحباط من مماطلة
الحوثيين في االلتزام باالتفاقات.

السفير األميركي لدى اليمن ماثيو تولر

وش ــدد السفير األمــيــركــي عــلــى أن الــواليــات
المتحدة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية،
ً
مضيفا “إستراتيجيتنا هي العمل مع الحكومة
لمواجهة الجماعات المتطرفة”.
وقــال إن وزيــر الخارجية مايك بومبيو يتابع
أوضاع اليمن ،وأصدر بيانين بشأنها في األيام
الماضية.

“عبارة الموت” توقع  100قتيل

وأضاف أن بومبيو سيصدر تصريحات بشأن

االتفاقات الموقعة بين الحوثيين والحكومة.

أنشطة إيــران ونوايانا تجاهها قبيل مغادرته

وحمل السفير األميركي الحوثيين مسؤولية

المنطقة .وقال تولر إن واشنطن مطلعة على

عــرقــلــة اتــفــاق الــســويــد ،مــؤكــدا أن الــواليــات

االتــفــاقــات الــتــي وقعها الــحــوثــيــون مـ ــرارًا مع

الــمــتــحــدة تشعر بـــ “إح ــب ــاط بــالــغ” لمماطالت

الحكومة ،مشيرًا إلــى أن بــاده تأمل بتنفيذ

الحوثيين في تنفيذ االتفاقات.

“الشورى” يوقع شيك “التعطل” األحد

إعــان الحداد في الموصــل ...وفتح تحقيــق في الحادث

أفادت وزارة الداخلية العراقية أمس

قــــدر ال ــرئ ــي ــس الــتــنــفــيــذي لبنك

بــارتــفــاع ع ــدد ضــحــايــا غ ــرق الــعــبــارة

البحرين اإلســامــي حسان جــرار

في مياه نهر دجلة إلــى  100ضحية
غالبيتهم من النساء واألطفال.

الــرســمــي لــمــدة  3أيــــام عــلــى خلفية
غرق عبارة تحمل نحو  200شخص
لــاحــتــفــال فــي جــزيــرة أم الربيعين
وسط نهر دجلة شمالي الموصل.

الطاقة االستيعابية للعبارة أقــل من

التحقيقات األولية تشير إلى أن حمولة العبارة أكبر من طاقتها االستيعابية

العدد الموجود على متنها وأن الخلل

توقيف  9من العمال المسؤولين عن

واضح.

العبارة ،وأصــدرت مذكرة قبض بحق

وقـــــررت مــحــكــمــة تــحــقــيــق الــمــوصــل

مالك العبارة ومالك الجزيرة.

“دلمون” توزع  153ألفا على المساهمين
زينب العكري من المنطقة الدبلوماسية
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة

الواحد ،ما يعادل  153.06ألف دينار .وأكد

دلــمــون لــلــدواجــن أمــس على جميع البنود

رئــيــس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن

الــــــــواردة ف ــي جـــــدول األعـ ــمـ ــال متضمنة

جــمــشــيــر أن الــشــركــة حــصــلــت عــلــى أرض

الــمــوافــقــة عــلــى تــوزيــع أربـ ــاح نــقــديــة على

مساحتها  155ألــف متر مــربــع فــي جنوب

المساهمين عن العام  2018بنسبة  % 5من

الــبــحــريــن لــمــشــروع إنــشــاء مـ ــزارع الــدجــاج

رأس المال المدفوع ،بواقع  5فلوس للسهم

الالحم مع الهيئة العربية لالستثمار.

 178قضية فساد
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محفظة االستثمارات غير المدرة

مروة خميس

عبدالمهدي من مدينة الموصل الحداد

أن التحقيقات األولــيــة أوضــحــت أن

التخارج بنسبة  % 25من أصول

اجتماع لجنة خدمات الشورى بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني

وأعلن رئيس الحكومة العراقية عادل

العراقية الــلــواء سعد معن قــد أعلن

“البحرين اإلسالمي”
يتخارج من استثماراته
غير المدرة
أمل الحامد من الدبلوماسية

بغداد ـ وكاالت

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية
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» »قال وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد
بن علي آل خليفة إن النيابة
العامة باشرت في السنوات
الخمس الماضية التحقيق في
 178قضية فساد وأحالت 26
منها ،وقضي في  23منها باإلدانة.
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يــصــوت أعــضــاء مــجــلــس ال ــش ــورى في

برئاسة جهاد الفاضل ،وبحضور وزير

جلسته األح ــد المقبل بــالــمــوافــقــة من

الــمــالــيــة واالق ــت ــص ــاد الــوطــنــي الشيخ

حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل

سلمان بــن خليفة آل خليفة ،مشروع

بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ()78

القانون ،واستمعت لمبررات الحكومة

لسنة  2006بشأن التأمين ضد التعطل

للتقدم بــه وإحالته بصفة االستعجال

المرافق للمرسوم رقم ( )18لسنة .2019

للسلطة التشريعية.

ونــاقــشــت لــجــنــة ال ــخ ــدم ــات الــشــوريــة

()٠٥
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مليون دينار.
وب ــي ــن جـــــرار لــلــصــحــافــيــيــن على
هامش اجتماع الجمعية العامة
العادية للبنك أمس أن المحفظة
ت ــش ــم ــل األراضـــــــــي والــــعــــقــــارات
والـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة ،وأســهــم
بشركات غير مدرجة بالبورصة،
وقــد تم البدء في التخارج منها
قبل  3سنوات.
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ترامب يدعو لالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن

السودان يستدعي السفير المصري

واشنطن ـ وكاالت

الخرطوم ـ وكاالت

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب

واستقرار المنطقة.

استدعت وزارة الخارجية السودانية،

خاضعة للسيادة السودانية.

أمـــس أنـــه “حــــان ال ــوق ــت” لتعترف

وكــتــب دونــالــد تــرامــب ،فــي تغريدة

أم ــس ،السفير الــمــصــري فــي الخرطوم

وأعـــــــــرب وكـ ــيـ ــل وزارة ال ــخ ــارج ــي ــة

حــســام عــيــســى؛ عــلــى خــلــفــيــة اإلعـــان

الــســودانــيــة بــدر الــديــن عــبــدهللا للسفير

الــذي أصــدرتــه وزارة البترول والــثــروة

الــمــصــري عــن احــتــجــاج ال ــس ــودان على

المعدنية في مصر على موقعها الرسمي

اإلع ــان ،مطال ًبا بعدم المضي في هذا

بفتح عطاء دولي الستكشاف واستغالل

االتــجــاه الــذي يناقض الوضع القانوني

النفط والغاز في مناطق بالبحر األحمر

لمثلث حاليب.

واشــنــطــن بــســيــادة إس ــرائ ــي ــل على
هضبة الــجــوالن الــســوريــة المحتلة
إسرائيليا منذ العام .1967
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس األمـ ــيـ ــركـ ــي أن
االعــتــراف بذلك مهم ألمــن إسرائيل

تسليم “فيالمار” بالربع الثالث
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التي يقدر حجمها اإلجمالي بـ 89

» »قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي
إف إتش” المالية هشام الريس ،إن
المجموعة تعتزم الدخول في مجموعة
من االستثمارات وإدارة الثروات
الخاصة في البحرين والمنطقة ،مؤكدً ا
أن تسليم مشروع فيالمار سيكون
بالربع الثالث من العام الجاري.

عبر حسابه على “تــويــتــر”“ :بعد 52
سنة ،حان الوقت للواليات المتحدة
لالعتراف الكامل بسيادة إسرائيل
على هضبة الجوالن”.

حزب اهلل ...خطر

14

» »قال وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو أمس إن جماعة حزب
الله اللبنانية تشكل خطرا على
اللبنانيين ،وإنه أجرى مشاورات
في إسرائيل بشأن الجماعة
المسلحة المدعومة من إيران
قبل زيارته لبيروت.

()14

“دمشق  -حلب” في البحرين

23

» »بدأ أخيرا في البحرين عرض
الفيلم السينمائي الجديد
“دمشق  -حلب” ،عقب النجاح
الكبير الذي حققه عند عرضه
األول في مهرجان اإلسكندرية
السينمائي لدول حوض البحر
المتوسط في دورته الماضية.

()14

 39ميدالية ملونة لألولمبياد الخاص البحريني
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» »حققت البعثة البحرينية
 39ميدالية ملونة من
بينها  16ميدالية ذهبية
تاريخية في دورة األلعاب
العالمية لألولمبياد الخاص
التي أقيمت في العاصمة
اإلماراتية (أبوظبي).

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

البحرين تعزي العراق
المنامة  -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك
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حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون شكر خادم الحرمين

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن

سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد
األع ــل ــى الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس

ال ـ ــوزراء صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر

سلمان بن حمد آل خليفة برقيات تعزية

إلى رئيس جمهورية العراق الشقيق برهم
صــالــح عــبــروا فيها عــن خــالــص تعازيهم
وصــادق مواساتهم بضحايا حادث غرق

العبارة األلــيــم فــي نهر دجلة بالموصل،

سائلين هللا سبحانه وتعالى أن يتغمد
ضحايا الحادث األليم بواسع رحمته وأن
يلهم ذويهم الصبر والسلوان .كما بعث

خادم الحرمين الشريفين

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

جاللة الملك
المنامة  -بنا

جوابيــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين

عــن صــادق شــكره وتقديــره لصاحــب

مــن ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس

تلقــى عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك

الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود

الجاللــة الملــك وصاحــب الســمو الملكــي

الــوزراء وزيــر الدفــاع بالمملكــة العربيــة

عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة،

رئيــس الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي

الســعودية صاحــب الســمو الملكــي األمير

ر ًّدا على برقيات التعزية والمواســاة التي

ولي العهد على مشــاعره األخوية النبيلة،

محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل سعود

بعثــوا بهــا إليه بوفاة المغفور لها بإذن هللا
تعالى صاحبة السمو الملكي األميرة جهير

متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة.
ًّ

أعــرب فيهمــا عــن خالص شــكره وتقديره

كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس

لســموهما علــى مشــاعرهما األخويــة

بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود ،أعرب

الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولــي

خــادم الحرميــن الشــريفين فــي برقياتــه

العهــد برقيتي شــكر جوابيتيــن مماثلتين

متمنيا لســموهما موفور الصحة
الكريمــة،
ًّ

سمو رئــيــس الـ ــوزراء وســمــو ولــي العهد

ببرقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.
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حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن
ســلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســلمان بــن حمــد آل خليفة برقيات شــكر

والسعادة.

“الدفـــاع” تزخـــر بالطـــاقـــات الوطنيـــة
تعـــــاون أرحـــب مـــع إيطاليـــا
المنامة  -وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ

المتميــزة بينهمــا وحرصهمــا علــى

خالــد بــن أحمد بن محمد آل خليفة

فتــح مجــاالت أرحــب للتعــاون

أمــس ،وكيــل وزارة الخارجيــة

الثنائي علــى كافة األصعدة ،مؤك ًدا

بجمهوريــة

اهتمــام مملكــة البحريــن بتطويــر

إيطاليــا جوجليمــو بيجــي ،والــذي

التنســيق المشــترك مــع جمهوريــة

والتعــاون

الدولــي

يقوم بزيارة لمملكة البحرين.

إيطاليــا تجــاه مختلــف القضايــا بما

خــال اللقاء ،رحب وزير الخارجية

ّ
يعــزز مصالــح البلديــن والشــعبين

بوكيــل وزارة الخارجيــة والتعــاون

الصديقين.

إيطاليــا،

مــن جانبه ،أعــرب جوجليمو بيجي

وبزيارتــه لمملكــة البحريــن التــي

عــن اعتزازه بلقاء وزيــر الخارجية،

تأتــي فــي إطــار التواصل المســتمر

مشــي ًدا بمــا تشــهده العالقــات

بيــن مســؤولي البلديــن الصديقين،

الثنائيــة مــن تقدم ونماء في شــتى

وتعكــس المــدى المتقــدم الــذي

متمنيا لمملكــة البحرين
المجــاالت،
ًّ

الدولــي

بجمهوريــة

وصلــت إليــه عالقــات الصداقــة

المزيد من التطور والرخاء.

القائـــد العـــام :القـــوة تســـير بخطـــى راســـخة نحـــو النهضـــة العســـكرية

الرفاع  -قوة الدفاع

أجرى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة،
صبــاح أمــس زيــارة تفقديــة إلــى عدد من أســلحة ووحدات قــوة دفــاع البحرين ،وفي
الزيــارة تفقــد مــا تشــهده تلك األســلحة والوحدات من تقــدم وتطور في شــأن اإلعداد
والتدريــب ،كمــا اطلــع على مســتوى الجهوزيــة القتاليــة واالســتعدادات اإلدارية التي
تشهدها دائمً ا تلك األسلحة والوحدات.
وأكــد القائــد العــام أنه بفضــل من هللا ثم

وشــدد علــى أن رجال قــوة الدفاع الذين

بالتوجيهــات الســامية مــن لــدن عاهــل

يســيرون علــى نهــج مــن ســبقوهم مــن

البــاد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة

رجــال البحريــن الذين قدمــوا تضحيات

الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ،تســير

جليلــة للدفــاع عــن هــذا الوطــن العزيــز

قــوة دفاع البحرين بخطى راســخة نحو

يســعون بــكل إخــاص وعزيمــة وإصرار

تحقيــق النهضــة العســكرية المســتدامة،

لحفــظ مقــدرات ومنجــزات مملكتنــا

مشــيرً ا إلــى أن هــذه القــوة التــي نعتــز

الغاليــة ،مشــيدا بالطاقــات الوطنية التي

ونفخــر برجالهــا المخلصيــن تشــهد

تزخــر بهــا قــوة دفــاع البحريــن والتــي

علــى الــدوام تطــورا فــي عجلــة التنميــة
والتحديــث علــى مختلــف المســتويات

تميــز وجهوزيــة
لهــا الــدور الفاعــل فــي
ّ

أســلحتها ووحداتها ،مشــيرً ا إلى أن قوة

العلمية والعملية.

دفاع البحرين تســير بكل طاقة وحيوية

القائد العام يتفقد تقدم وتطور األسلحة والوحدات في اإلعداد والتدريب

في تنفيذ برامجها ومشاريعها العسكرية

ووجــه الجميــع إلــى أهميــة البــذل

المختلفــة ،وذلك بمــا يتواكب مع التطور

المتواصل المتسم بالمسؤولية واالرتقاء

الالفــت الذي تشــهده قوة دفاع البحرين

والعطــاء المرتكــز على اإلخــاص ،دفاعً ا

في مختلف المجاالت القتالية واإلدارية،

عن الدين والوطن ونصرة للحق.

ختام “تعاون  ”4لحماية المنشآت النفطية

انعقاد “العسكرية المشتركة” مع بريطانيا

إشـــادة بالمســـتوى المشـــرف للحـــرس الوطنـــي البحرينـــي والكويتـــي

الصخير  -الحرس الوطني

أنــاب رئيس الحــرس الوطني الفريــق أول ركن
ســمو الشــيخ محمد بن عيسى آل خليفة ،مدير
أركان الحــرس الوطنــي اللــواء الركــن الشــيخ
عبــد العزيــز بــن ســعود آل خليفة لرعايــة ختام
التمريــن المشــترك ”تعــاون  ”4لحماية المنشــآت

الرفاع  -قوة الدفاع

النفطيــة بيــن الحــرس الوطنــي البحرينــي
ونظيــره الكويتــي ،بحضــور وكيــل الحــرس

المشــتركة

عبد الــرزاق الرفاعي ،وذلك صباح أمس مارس
الوطنــي أن سلســلة تمريــن ”تعــاون” لمكافحــة
اإلرهــاب التــي تواصلت حتى النســخة الرابعة،
تعكــس عمــق التعــاون العســكري بيــن صرحــي
الحــرس الوطنــي ،والمســتوى المتقــدم لتبــادل
الخبرات بين المنظومتين العسكريتين.
وأشــار إلــى أن ”تعــاون  “ 4يمثــل أهميــة بالغــة
باعتبــاره يرفــع من مســتوى الجاهزية واليقظة
األمنية في حماية المنشآت النفطية ،والتي قد

العســكرية

للتعاون العسكري اللواء الركن

البريطانيــة

الوطنــي الكويتي الفريق الركن مهندس هاشــم
بمعســكر الصخيــر .وأكــد مديــر أركان الحــرس

اختتمــت اللجنــة البحرينيــة

مســاعد رئيــس هيئــة األركان

الحرس الوطني يختتم تمرين ”تعاون  “4لحماية المنشآت النفطية مع نظيره الكويتي

يمثــل التعــرض لها تهدي ًدا ً
بالغا للســامة العامة

غريبــة =.ونقــل معاليــه تحيــات الفريــق أول

الفريــق الركــن مهنــدس هاشــم عبدالــرزاق

ومقدرات ومكتسبات الوطن .وأشاد بالمستوى

ركــن ســمو الشــيخ محمــد بن عيســى آل خليفة

الرفاعــي ،أن العمــل العســكري المشــترك بيــن

المشــرف الذي أظهــره رجاالت الحرس الوطني

رئيــس الحــرس الوطنــي ،إلى كافة المشــاركين

الحــرس الوطنــي الكويتــي ونظيــره البحرينــي
ً
تنفيذا لبروتوكوالت التعاون الموقعة بين
يأتي

التمرين ،والذي يهدف إلى تدريب القوات على

وما شــكله من نتائج مهمة على مســتوى تبادل

الجانبيــن ،والتي تعكس عمق العالقات الثنائية

كيفية التعامل مع الدفاع الكيماوي واســتخدام

الخبرات بين صرحي الحرس الوطني.

بين البلدين الشقيقين ،ووحدة العمل العسكري

المعدات الهندســية في التعامل مع أية أجســام

بــدوره ،أكــد وكيــل الحــرس الوطنــي الكويتــي

المشترك في حماية األمن الوطني.

في البلدين الشقيقين ،خالل تنفيذهما لمعاضل

فــي تمريــن ”تعــاون  ،“ 4مهن ًئــا بنجــاح التمريــن

أعمالهــا

أمــس

جليز هيل.
االجتمــاع

مســاعد

األول فــي مبنــى وزارة الدفاع

وحضــر

بالمملكة المتحدة.

رئيــس هيئــة األركان لإلمــداد

وتــرأس وزيــر شــؤون الدفــاع

والتمويــن اللــواء الركــن بحري

الفريق الركــن عبدهللا النعيمي

يوســف مــال هللا ،ومديــر

الوفد البحريني ،بحضور سمو

الصيانة والتزويد الفني اللواء

النقيــب بحري الشــيخ عيســى

الركــن بحــري أنــور الجــودر،

بن ســلمان بن حمــد آل خليفة،

وعــدد مــن كبــار ضبــاط قــوة

فيمــا ترأس الجانب البريطاني

دفاع البحرين.

ميرزا يتسلم دعوة لحضور حوار برلين

دور مهم للصحافة بإبراز إنجازات المملكة

المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة

اســتقبل وزيــر الكهرباء والماء عبدالحســين

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة

ميــرزا ،ســفير جمهورية ألمانيــا المعتمد لدى

زايــد الزيانــي بمكتبــه صبــاح أمــس رئيــس

المملكة كاي بوكمان.

جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة عهديــة

وأشــاد الوزيــر بمــا يربط البلديــن الصديقين

أحمد.

من عالقات وطيدة متميزة يعززها التعاون

وأعرب وزير الصناعة والتجارة والســياحة

المشــترك فــي شــتى المجــاالت خصوصــا

عــن تقديــره للــدور البــارز الــذي تمارســه

الكهربــاء والمــاء والطاقــة المتجددة.وقــدم

الصحافــة من خالل المؤسســات الصحفية

الســفير األلماني إلى ميرزا دعوة رسمية من

المحلية ووسائل اإلعالم الهادفة إلى تعزيز

وزير شــؤون الطاقــة االقتصادية بجمهورية

الســمعة الطيبــة لمملكــة البحريــن ،وإبــراز

ألمانيــا االتحاديــة للمشــاركة فــي الــدورة
الخامســة لحــوار برليــن للــوزراء وصنــاع
القــرار بشــأن تحــول الطاقــة المزمــع عقــده
في أبريل المقبل .ويهدف الحوار إلى زيادة
التعاون المشترك بين دول العالم في مجال
التحول إلى الطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء والماء مستقبال السفير األلماني

ألمانيــا فــي مشــاريع كفــاءة الطاقــة فــي

االستفادة من الطاقة النظيفة والتحول إلى

المبانــي والتعامــل مــع تحديــات التغيــر

خصوصا
ً
الطاقــة الخضــراء الصديقــة للبيئة

المناخي ،وكذلك فكرة زيارة وفد ألماني من

بعد إصدار المرســوم الملكي مؤخرًا بإنشــاء
ً
أيضــا
مركــز للطاقــة المســتدامة .ورحــب
بفكــرة تنظيــم زيــارات للمختصيــن لتبــادل

المختصين لالطالع على التجربة البحرينية

كمــا طرح الســفير فكــرة الحكومــة األلمانية
الســتضافة مجموعــة مــن المختصيــن مــن

فــي نفــس المجال .وأعرب ميرزا عن شــكره
وتقديــره للســفير علــى الدعــوة ،مؤكــ ًدا أن

التجــارب المشــتركة بيــن الطرفيــن لتعزيــز

الجانــب البحرينــي لالطــاع علــى تجربــة

الحكومــة تولــي بالــغ اهتمامهــا بتشــجيع

التعاون في مجاالت كفاءة الطاقة.

إنجــازات المملكــة وموقعهــا المتقــدم علــى
خصوصــا
ً
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي،

وزير الصناعة والتجارة والسياحة مستقبال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية

الصحفيين البحرينية في األعوام الســابقة

التطــورات االقتصاديــة والنمــو المضطــرد

وحتــى اآلن ،والتــي شــكلت إضافة متميزة

الــذي يشــهده القطــاع االقتصــادي بمملكــة

على الساحة الصحفية في مملكة البحرين

البحريــن ،وحجــم االســتثمارات التــي تــم

منــذ تأسيســها ،وكان لهــا دور ملمــوس

خصوصا
ً
اســتقطابها مــن المنطقة والعالــم،

األمــر الــذي جعلهــا اليــوم بوابــة لألعمــال

فــي تســويق رؤيــة مملكــة البحريــن ضمــن

فــي ظــل المبادرات التي قامــت بها ووزارة

المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك،

الصناعة والتجارة والسياحة بدعم من لدن

واالستثمار في المنطقة والعالم.

خصوصا في المجال االقتصادي.
ً

القيادة الحكيمة في مجال تنشيط القطاع

وإنهــا اليــوم تعــد واحــدة مــن الوجهــات
المفضلة للمســتثمرين والمشاريع اإلقليمية
والعالميــة ،إضافــة إلــى موقعهــا الســياحي
المتميــز والتســهيالت الكبيرة التي تقدمها،

وأكــد الــدور المهــم الــذي تمارســه جمعيــة

وبهــذه

المناســبة،

اســتعرض

الوزيــر

االقتصادي واالستثماري في البالد.

03

local@albiladpress.com
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استثمار “الخاص” بالصحة يعكس الثقة في التشريعات
خالــد بن عبداهلل“ :الملكي للنســاء واألطفال” يجعــل البحرين وجهة للســياحة العالجية
المنامة  -بنا

قــال نائــب رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بــن عبدهللا آل خليفة ،إن توجه القطاع الخاص لالســتثمار في القطاع الصحي
يعكس ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والقرارات المنظمة إلجراءات الترخيص وتشغيل المؤسسات الصحية ،ويدعم
في الوقت نفسه جهود الحكومة الرامية لجعل البحرين وجهة للسياحة العالجية في المنطقة.
وأكــد أن مــا تحقــق مــن إنجــازات تنمويــة
ملموســة خالل األعــوام الماضية في العهد
الزاهــر لصاحب الجاللــة الملك ،على صعيد
الشــراكة الفاعلــة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص فــي مختلــف المجــاالت ،ليدعــو
إلــى المضــي قدمً ــا فــي توســيع نطــاق تلك
الشــراكات؛ لتمتــد إلــى القطــاع الصحــي
عبــر دراســة االحتياجــات الفعليــة مــن
التخصصــات الطبيــة والبحــث عــن الفرص

تأكيــد عــزم القائميــن علــى هــذا المشــروع

االســتثمارية المواتيــة؛ لمواصلــة تحقيــق
الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو الملكــي
رئيــس الــوزراء ،ومســاندة صاحــب الســمو
الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء ،ألحد
أهدافها األساسية في برنامجها حتى العام

الشيخ خالد بن عبدالله خالل حفل االفتتاح الرسمي للمستشفى

 2022والمتمثــل فــي دفع القطــاع الخاص؛
ليتبــوأ دورًا أكبر كمحــرك رئيس في عملية
التنميــة لخلــق فــرص نوعيــة للمواطنيــن
وللعمل واالستثمار.
وكان الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفة،
وبحضــور رئيــس المجلــس األعلــى للصحة
الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا
آل خليفــة ،قــد شــمل برعايتــه حفــل
االفتتــاح الرســمي للمستشــفى الملكــي
للنســاء واألطفــال بالرفــاع صبــاح أمــس،
كمــا حضر الحفل عدد من كبار المســؤولين
والمدعوين من داخل وخارج البحرين.
وبهــذه المناســبة ،أعــرب الشــيخ خالــد بــن
عبــدهللا عــن أطيــب التهانــي والتبريــكات
لرئيــس وأعضاء مجلس إدارة المستشــفى
الملكي للنســاء واألطفال وجميع منتســبيه
بمناســبة االفتتــاح الرســمي إيذا ًنــا ببــدء

متمنيــا
المستشــفى لعملياتــه التشــغيلية،
ً
كل التوفيــق للمستشــفى فــي تلبيــة جــزء

الصحــي ارتفــاع إجمالــي المؤسســات
محليــا بنســبة % 7
الصحيــة المســجلة
ً

مــن الطلــب المتزايد على تخصــص العناية

العــام  2018ليصــل إلــى مــا مجموعــه 716

بصحــة األم والطفــل في المملكــة جن ًبا إلى

مؤسســة ،مقارنــة بـــ  671مؤسســة بالعــام

جنــب مــع المستشــفيات العامــة والخاصــة
التي توفر هذا التخصص.

خاصا ،و95
ً
 ،2017من بينها  21مستشــفى
متخصصــا،
ً
مركــز طــب عــام ،و 41مركــ ًزا

وقــال “إنــه لمن دواعــي الفخــر أن تحتضن

و 132عيادة”.

البحريــن مجموعــة كبيــرة من المؤسســات

وأوضــح أنه مع دخــول المملكة إلى أعقاب

الصحيــة الخاصــة التــي تقــدم خدمــات

مرحلــة تحوليــة جديــدة مــع قشــرب البدء

متميــزة وتتنافــس فــي ســبيل ذلــك فيمــا

فــي تطبيــق نظــام الضمــان الصحــي ،فــإن

بينهــا الســتقطاب الكفــاءات المؤهلــة مــن

مــن المتوقع أن تشــهد اإلحصــاءات الطبية

المختصيــن وأصحــاب الخبــرات والســمعة

نمــوً ا مطر ًدا ســتنعكس إيجابًــا على نوعية

العاليــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة التي

الخدمــات الطبيــة المقدمــة ،وعلــى تنامــي

يقدمونهــا ،ولذلــك فقــد كان نتــاج الدعــم

الطلــب علــى األطباء فــي القطــاع الصحي

الحكومــي لالســتثمار فــي مجــال القطــاع

العــام بشــكل يــوازي الفرص التي ســتتوفر

تسجيل  77ألف مواطن في “اختر طبيبك”

 12يومــا علــى إغالقــه فــي  8مراكــز والتطبيــق فــي أبريــل

الشامسي :المستشفى
يوفر مئات الشواغر
ويضم أول وحدة عناية
مركزة لحديثي الوالدة
في “الخاص”

 716مؤسسة
صحية في
البحرين بينها 21
مستشفى خاصا
و 95مركز طب عام
لألطبــاء للعمــل فــي القطــاع الخــاص

والرعاية النهارية والعمليات البسيطة.

إمــا كأصحــاب أعمــال أو موظفيــن ،ومــا

مــن جانبــه ،أعــرب رئيــس مجلــس إدارة

ســيصاحب ذلــك مــن زيــادة طبيعيــة فــي

المستشــفى الملكي للنســاء واألطفال حمد

الكوادر الفنية واإلدارية ،األمر الذي سيعزز

الشامســي عن خالص الشــكر والتقدير إلى

الجهــود الهادفــة إلــى بحرنــة الوظائــف في

مملكــة البحريــن ،قيــادة وحكومــة وشــع ًبا،

هذا القطاع.

علــى ما حظي به المشــروع من دعم خالل

ولــدى تفقــده لمرافــق المستشــفى ،أشــاد

الفتــرة الماضية ،كما توجه بشــكره الجزيل

الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بمــا يوفــره

إلى الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة على

المستشــفى الملكــي للنســاء واألطفــال من

تفضله برعاية حفل االفتتاح الرسمي.

رعايــة شــاملة للمرضــى والمراجعين ،ومن

وقال الشامسي “يطيب لي كذلك أن أعرب

تجهيــزات حديثــة فــي غــرف العمليــات

عــن بالــغ امتنانــي لشــركائنا الذين ســاهموا

والرعايــة المكثفــة والمخــاض والــوالدة

معنا في تحقيق هذا اإلنجاز المتميز ،وأود

االقتصاديــة ،عــاوة علــى لعــب دور مهــم
يرتكــز على تعزيز قطــاع الرعاية الصحية،
ليــس علــى الصعيــد المحلــي فحســب ،بــل

على الصعيد اإلقليمي ً
أيضا”.

مشــيرًا إلــى أن المستشــفى الــذي يشــتمل
علــى أحــدث األجهــزة والمعــدات الطبيــة،
لألطفال حديثي الوالدة بين المستشفيات
الخاصــة فــي البحرين ،ويضــم ً
أيضا طاقمً ا
متمرســا لتقديــم الرعايــة
وتمريضيــا
طبيــا
ً
ً
ً
الطبيــة الالزمة للنســاء وأطفالهن ،ســيوفر
مئــات الشــواغر الوظيفيــة فــي الجهــاز
الطبي وغيره من األقســام ،وهو ما يعكس
االهتمام باالستثمار في الكوادر البحرينية؛
باعتبارهــا المورد الحقيقي ،وما يمثله ذلك
مــن إضافــة نوعيــة إلــى خطــط النهــوض
بالشــباب فــي المملكــة ،وتأهيلهــم لإلســهام
فــي التطويــر؛ باعتبارهــم شــركاء فاعليــن
في عملية التنمية الشاملة.

“الخارجية” تنظم محاضرة عن “صحتي”

رنا بنت عيسى :دور مهم للمجلس األعلى في تطوير القطاع

الجفير  -وزارة الصحة

قالــت الوكيــل المســاعد للرعايــة األوليــة منــال العلــوي إن عــدد

نظمــت وزارة الخارجيــة ،بالتعــاون مــع
المجلــس األعلــى للصحــة ،محاضــرة

 77ألف و 400مواطن ،بمعدل تسجيل يومي بلغ خالل األسبوع

عــن برنامــج الضمــان الصحــي الوطنــي

الجــاري  700تســجيل فــي اليــوم الواحد ،الفتة إلــى أنه بقي 12

(صحتي).وأعربــت وكيــل وزارة الخارجيــة

يوما على إغالق التسجيل في المراكز الصحية الثمانية.

الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيــج آل خليفة،

وأشــارت العلــوي إلــى أن عمليــة التســجيل فــي برنامــج “اختــر

عــن شــكرها وتقديرهــا للمجلــس األعلــى

طبيبك” في المراكز الصحية الثمانية ال تزال مستمرة ،وتتم عن

للصحــة علــى حرصــه الدائــم فــي التعــاون مــع

طريق زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الصحة https://

وزارة الخارجيــة ،مثمنــة الــدور المهــم الــذي

 www.moh.gov.bhأو من خالل الحضور الشخصي للمركز.

يضطلــع بــه علــى تطويــر القطــاع الصحــي في

وتقدمــت العلــوي بالشــكر والتقديــر إلــى جميــع المســجلين فــي

ظــل الدعــم واالهتمــام مــن قبــل عاهــل البــاد

“اختــر طبيبــك” ،ودعــت فــي الوقت نفســه األســر واألفــراد ممن

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

لم يســجلوا بالبرنامج إلى المبادرة بالتســجيل واختيار طبيبهم،
ً
موضحة أنه بعد إغالق التســجيل ســيتم توزيع المواطنين ممن

خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وولــي

لــم يســجلوا بحســب القوائــم المتاحــة فــي المراكــز الصحيــة مع

العهــد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس

مراعاة مســاواة توزيــع األطفال وكبار الســن واألمراض المزمنة

مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

بين أطباء المركز الصحية .وسوف يتم اإلعالن الحقا عن البدء

ســلمان بــن حمد آل خليفة ،علــى توفير أفضل

في تطبيق مشروع “اختر طبيبك” خالل أبريل المقبل.

الخدمــات الصحيــة للمواطنيــن والمقيميــن،

ودعــت جميع المواطنين إلى تحديث أرقام هواتفهم عند زيارة

منوهة بأهمية برنامج (صحتي) كأحد الحلول

المراكز الصحية التابعين لها؛ لسهولة التواصل معهم.

تأكيد عراقة العالقات مع الكويت

أهــداف برنامــج الحكومة ورؤيــة البحرين

ووحــدة العنايــة المركزة األولــى والوحيدة

المنامة  -وزارة الخارجية

المسجلين في برنامج “اختر طبيبك” بثمانية مراكز صحية ،بلغ

على المساهمة اإليجابية لتحقيق أحد أهم

االســتراتيجية فــي مجــال التنمية المســتدامة

وزارة الخارجية نظمت المحاضرة بالتعاون مع المجلس األعلى للصحة

والتي تجسد رؤية مملكة البحرين .203

المزمنة .كما قدم األمين العام للمجلس األعلى

وأكــدت ضرورة توعيــة المواطنين والمقيمين

ً
شرحا حول برنامج
للصحة إبراهيم النواخذة،

بأهمية برنامج الضمان الصحي الذي سيضمن

(صحتــي) الذي يهدف إلى تعزيز جودة العالج

تحقيــق االســتدامة الماليــة والتيســير الذاتــي

الصحــي الــذي يتلقــاه المواطــن والمقيــم علــى

لمقدمــي الخدمــات الحكوميــة ،فــي ظــل

أرض البحريــن ،وكيفيــة االســتفادة مــن هــذا

التحديــات التــي يواجهها القطــاع الصحي من

النظــام فــي المستشــفيات العامــة والمراكــز

نمو ســكاني ســريع ،وارتفاع تكاليف الخدمات

الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة والــوزارات

الصحيــة ،والزيــادة فــي انتشــار األمــراض

والمؤسسات الحكومية األخرى.

مناقشة االحتياجات الخدمية لـ “عاشرة العاصمة”

تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء عبـــر توفيـــر أفضـــل الخدمـــات

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســتقبل وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمكتبه في شــؤون
البلديــات النائــب علــي إســحاقي ممثــل الدائــرة العاشــرة فــي محافظــة العاصمــة والنائب أحمد

المنامة  -محافظة العاصمة

اســتقبل محافــظ محافظــة العاصمــة

التعــاون المشــترك بينهمــا ،ومواصلــة

الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل

مســيرة التقــدم والنمــاء بمــا يخــدم

خليفــة ،فــي مجلــس المحافظــة

المصالــح المشــتركة ،وتزيــد مــن

األســبوعي العقيد الشــيخ مبارك علي

الترابــط والتعــاون مــع دول الخليــج

اليوســف الصبــاح ،بحضــور لفيف من

العربي.

وجهــاء وأعيــان ورجــال أعمــال مــن

ونــوه العقيــد الصباح بعمــق العالقات

مواطنين ومقيمين.

التاريخيــة الوثيقــة ،ومــا تشــهده مــن

وأكــد المحافــظ فــي اللقــاء عراقــة

تقــدم وازدهــار بفضــل دعــم قيادتــي

العالقــات األخويــة الوطيــدة التــي

البلديــن وحرصهمــا علــى توثيــق

تربــط بيــن البلديــن والشــعبين
ً
مشــيدا
الشــقيقين منــذ عقود طويلة،

وتعزيــز أواصــر المحبــة والمــودة
والتعــاون لتحقيق تطلعات الشــعبين

بالــدور البارز لقيادتــي البلدين لتعزيز

الشقيقين.

العامر ممثل الدائرة األولى في محافظة الجنوبية بحضور وكيل الوزارة لشؤون األشغال أحمد
الخياط ومدير عام بلدية العاصمة شوقية حميدان وعدد من مسؤولي الوزارة.
وفــي بدايــة اللقــاء رحــب الوزيــر خلــف

والمتعلقــة بتطويــر الشــوارع الرئيســية

بالنائبين إســحاقي والعامر مشــيدا بالدور

داخــل الدائــرة وكذلــك تطويــر المشــاريع

الوطني الكبيــر الذي يلعبه مجلس النواب

الخدميــة والبلديــة التي تعنى بهــا الوزارة

في خدمة الوطــن والمواطنين مؤكدا في

فــي محافظــة العاصمــة ومنهــا الســاحات

الوقــت ذاته على أهمية التعاون المســتمر

الشــعبية ومضامير المشــي والحدائق إلى

بين الســلطتين التشريعية والتنفيذية من

جانــب مناقشــة تطويــر خدمــات الصــرف

أجل الصالح العام.

الصحي وتصريف مياه األمطار.

وتــم خــال المقابلــة بحــث عــدد مــن

وشــدد الوزيــر خلــف علــى حرص الــوزارة

باحتياجــات

علــى تنفيــذ توجيهــات مجلــس الــوزراء

الدائــرة العاشــرة فــي محافظــة العاصمــة

برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

المواضيــع

المتعلقــة

وزير األشغال مستقبال النائب علي إسحاقي

الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط

بالعمــل مــن اجــل توفيــر أفضــل الخدمات

العمرانــي فــي تنفيــذ المشــاريع الخدميــة

للمواطنين والمقيمين.

فــي عمــوم مملكــة البحريــن ،والتطويــر

مــن جانبــه ،أشــاد النائــب علــي إســحاقي

الحاصــل علــى صعيــد المشــاريع الخدمية

والنائــب أحمــد العامــر بجهــود وزارة

التي تقدمها.
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مكتسبات متواصلة للمرأة

حزمة مبادرات ومشاريع بمباركة سمو رئيس الوزراء
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يضـــع حجـــر األســـاس لصالـــة أهالـــي الـــدور
المنامة  -وزارة الداخلية

وضــع محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفــة آل خليفة حجر
األســاس لمشــروع بنــاء صالــة أهالــي الــدور ،وذلــك بحضــور المديــر العــام لبلديــة
المنطقــة الجنوبيــة ،والمدير العام لمديرية شــرطة المحافظــة الجنوبية وعدد من
كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأهالي منطقة الدور.

أكدت رئيســة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية الســيد أن الســنوات األخيرة كانت
حافلة باإلنجازات النسائية التي تعكس وعي المجتمع بالمرأة وقدراتها.
جــاء ذلــك علــى هامــش حفــل “نســاء

رعايتــه تأتي بمثابة ترجمة واســتمرار

متميــزات” الــذي أقيــم تحــت رعايــة

للنهــج الــذي أســس إليــه عاهــل البــاد

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

آل خليفة بمقر مدرســة بيان البحرين،

عيســى آل خليفة ،داعــم المرأة األول.

بتنظيم من مجلس أمناء مدرسة بيان

وقالت إن مكتســبات المرأة البحرينية

البحرين بالتعاون مع جمعية الخالدية

توالــت بالمشــاركة فــي مســيرة البنــاء

الشــبابية ،بمناســبة اليــوم الدولــي

والتحديــث الوطنــي منذ صــدور األمر

للمــرأة ،إذ أشــادت الســيد بالتكريــم

الســامي رقم ( )44لسنة  ،2001بإنشاء

الذي حظيت به من ســموه ،مؤكدة أن

المجلس األعلى للمرأة.

وأوضــح ســمو المحافــظ أن المشــروع

تعكــف المحافظــة علــى تنفيذهــا وفــق

الخدمــي االجتماعــي يأتــي ضمن حزمة

خطــة تنموية شــاملة لتطويــر الخدمات

مــن المبــادرات والمشــاريع التنمويــة

والمرافــق فــي المحافظــة الجنوبيــة،

والخدميــة التــي تبنتهــا المحافظــة

بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما

بمباركــة مــن رئيــس الــوزراء صاحــب

يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.

الســمو الملكــي الوالــد األميــر خليفــة بن

وأشــار سموه إلى حرص المحافظة على

سلمان آل خليفة ،والتي ستواصل العمل

متابعــة احتياجــات المواطنين عن قرب

بــكل جهــد ومثابــرة لمتابعــة تنفيــذ بقية

مــن خالل الزيارات الميدانية والتواصل

المشــاريع األخرى ،مؤك ًدا ســموه أن هذا

المباشــر ،منوهــا ســموه باالهتمــام البالــغ

المشــروع االجتماعي المتمثل في صالة

الــذي توليــه المحافظــة فــي تحقيــق

أهالــي الــدور ليــس إال باكورة للمشــاريع

كل مــا يتماشــى ويتناســب مــع رؤى

الخدميــة في مختلف المجــاالت ،والتي

وتطلعــات المواطنيــن فــي منطقــة

سمو محافظ الجنوبية يضع حجر األساس لمشروع بناء صالة أهالي الدور

الــدور وباقــي مناطق المحافظــة عموما

فــي المبــادرات والبرامــج االســتثنائية

وبالشــكل الذي يحفظ الترابط والنسيج

المعززة للمــردود اإليجابي العائد بالخير

االجتماعــي ،مبينًــا أن المحافظة ماضية

والمنفعة على الجميع.

سمو محافظ الجنوبية يتابع استعدادات “الفورموال ”1
الـــحـــدث الــريــاضــي يــحــظــى بــأهــمــيــة بــالــغــة مــحــلــيــا ودولــيــا

بحث التعاون مع “الثقافي البريطاني”

المنامة  -وزارة الداخلية

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة،
اجتماعــا موســعا بحضــور المديــر العــام
لمديريــة شــرطة المحافظــة الجنوبيــة
العميــد حمد بن حويــل المري ،وعدد من
ضبــاط المديرية وممثلــي اإلدارة العامة
التقى األمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشــويخ ،مدير المجلس
الثقافي البريطاني في البحرين ريتشارد روز ،إذ تم بحث سبل تعزيز التعاون
بين الطرفين ،في إطار تنفيذ مشــاريع اإلســتراتيجية الوطنية للتعليم العالي
واإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.

للمرور.
وفــي االجتمــاع ،رحــب ســمو المحافــظ
بالحضــور ،منوهــا ســموه إلــى أن تنظيم
مملكــة البحريــن فعاليــات الحــدث
الرياضــي العالمــي “جائــزة البحريــن

حضــر االجتمــاع مديــر إدارة البحــث

وقــدم مديــر المجلــس الثقافــي
ً
عرضــا عن برامــج المجلس
البريطانــي

العلمي باألمانة العامة فرزانة المراغي،

التــي باإلمــكان االســتفادة منهــا ضمــن

ورئيــس البرامج والمشــاريع بالمجلس

تحقيق أهداف اإلستراتيجيتين.

الثقافي البريطاني نورة الصباح.

الكبــرى لســباقات الفورمــوال  ”1خــال

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماعا موسعا

الفتــرة  28إلى  31مــارس الجاري بحلبة
البحريــن الدوليــة ،يحظى بأهميــة بالغة

والتنســيق مــع الجهــات األمنيــة؛ التخاذ

ومــن جهتــه ،أكــد المديــر العــام لمديرية

جهوزيتهــا ،وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة

علــى الصعيــد المحلــي والدولــي ،مؤكدا

كل

األمنيــة

شــرطة المحافظــة الجنوبيــة اتخــاذ

العامــة للمــرور؛ وذلــك النســياب حركــة

فــي الوقــت ذاتــه ضــرورة التعــاون

الالزمة.

اإلجــراءات األمنيــة المتبعــة والتأكد من

السير في الطرق الرئيسة بالمحافظة.

 1000طالب يتأهلون إلى “تحدي القراءة”

اخــتــيــار الــعــشــرة األوائــــل فــي الــمــرحــلــة النهائية

اإلجــراءات

والتدابيــر

سلوى قاسم تـنـال لـقـب األم المثالـيـة

المهرجان الدولي بالقاهرة كرمها تقديرا للعطاء الكبير

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

القاهرة  -بنا

تســتعد وزارة التربيــة والتعليــم لعقــد

شــاركت المؤسســة الخيريــة الملكيــة فــي

فــي دورتهــا الرابعــة ،علــى مســتوى

المثاليــة الــذي أقيــم فــي جامعــة كفــر الشــيخ

فعاليــات المهرجــان الدولــي الســادس لــأم

تصفيــات مســابقة تحدي القــراءة العربي

بالقاهــرة ،حيــث تــم تكريــم ســلوى قاســم

المحافظــات ،فــي الفتــرة مــن األحــد إلــى

بحصولهــا علــى جائــزة األم المثاليــة؛ تقديــرا

الخميس  24-28مارس الجاري ،بمشاركة

لجهودها وعطائها الكبير.

الطلبــة األوائــل علــى مســتوى المــدارس،

وبهذه المناسبة ،عبرت قاسم عن بالغ فرحتها

والبالــغ عددهم نحو  1000طالب وطالبة،
تمهيــ ًدا الختيــار الطلبــة العشــرة األوائــل

وامتنانهــا بهــذا التكريــم ،وقالــت“ :أتوجــه
بالشــكر الجزيــل إلــى عاهــل البــاد صاحــب

المتأهليــن للمشــاركة فــي التصفيــات

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،

النهائيــة المزمــع إقامتهــا فــي إمــارة دبــي

وإلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة

بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة

وشــؤون الشــباب ،رئيــس مجلــس أمنــاء

في الفترة المقبلة.

المؤسســة الخيرية الملكية ســمو الشيخ ناصر

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركين فــي

بــن حمد آل خليفــة على اهتمامهما ورعايتهما

هــذه الدورة مــن مدارس مملكــة البحرين

الحكوميــة والخاصــة  91ألــف طالــب

طال ًبا من ذوي االحتياجات الخاصة.

فيمــا نجــح  5177طال ًبــا وطالبــة فــي

أكبــر مشــروع عربــي أطلقــه نائــب رئيــس

قــراءة وتلخيــص  50كتابًا ،مــن بينهم 80

مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي صاحــب

الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛

وطالبــة مــن جميــع المراحــل التعليميــة،

يشــار إلــى أن تحــدي القــراءة العربــي هو

لتشــجيع القــراءة لــدى الطالب فــي العالم

تحقيــق هــدف المســابقة المتمثــل فــي

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رئيــس

بالمشــاركة بقراءة خمســين مليــون كتاب

العربــي عبــر التزام أكثر مــن مليون طالب

خالل كل عام دراسي.

سلوى قاسم تنال لقب األم المثالية في المهرجان الدولي في القاهرة

الكريمة ألسر الخيرية الملكية ،وحرصهم على

أنــا أمثــل كل أم وأرملــة بحرينيــة ،وهــذا

يعملــون علــى رفــع اســم البحريــن ،وأن نجعل

لألســر” .وأضافــت“ :تمثيلــي لمملكــة البحرين

تربيــة األبنــاء وعطــاء الوطــن ،ممــا يشــكل

وتطويره ،سعادتي اليوم ال توصف وسأسعى

الملكيــة في رعايتهــا لألرامل واأليتام ،واليوم

نفــوس األبنــاء ،وأن يكونــوا صالحيــن بــررة

توفيــر كافــة الخدمــات والرعايــات المتميــزة

التكريــم الــذي حظيــت به يعكس ثمــرة جهود

فــي المهرجان يعكس دور المؤسســة الخيرية

لــي دافعــا لمواصلــة غــرس القيــم النبيلــة فــي

“نون المنامة” تبث أولى حلقاتها في عيد األم
محرر شؤون المحليات
انطلــق أمــس علــى قنــوات متحــف المنامــة الرقمــي (حكايــة المنامــة) فــي شــبكات التواصــل
اإلعالمي بث أولى حلقات البرنامج المتلفز “نون المنامة” ،والذي يعنى بتوثيق سيرة ومسيرة
وإنجازات المرأة المنامية في شتى المجاالت التعليمية والصحية واألدبية والمهنية وغيرها.
بــدأ عــرض أولــى الحلقــات؛ تكريمــا وهديــة

ألمهاتنــا فــي المنامة والالتي كانــت منهن أول

ألمهــات المنامــة وتزامنــا مــع االحتفــال بعيــد

قابلــة وأول محامية وأول عميد وأول وزيرة،

األم كتعبيــر وعرفانــا بــدور المــرأة فــي بنــاء

بــل وأبدعن في جميع المراكز والمناصب التي

المجتمع البحرينــي عموما ،والمجتمع المنامي

تقلدنها”.

خصوصا.

وأضاف “حتى اآلن انتهينا من تصوير الموسم

وقال مؤســس مشروع متحف المنامة الرقمي

األول من البرنامج ،والذي من المفترض عرض

فاضــل آل شــرف “إنجــازات المــرأة البحرينيــة

حلقاته بشــكل أســبوعي على قنوات التواصل

اليــوم امتــداد لتميزهــا وتفردهــا فــي العطــاء

الخاصــة بمتحــف المنامــة الرقمي ،وقــد تمكنا

منذ األجيال السابقة ،حيث أبدعت في مجال

مــن لقــاء وتوثيق حلقــات مميزة جدا ألســماء

وغيرهــن مــن األســماء المميزة والالتــي كانت
لهــن البصمــات األولى في مجــاالت تخصصهم
وتميزهن”.
يذكــر أن متحــف المنامــة الرقمــي (حكايــة
المنامــة) هــو المشــروع األول مــن نوعــه فــي
المنطقــة ،وخــال أقــل مــن عــام تمكــن مــن
تحصيــل العديــد مــن اإلنجــازات والتكريمــات
أبرزها :جائزة ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل
خليفة كأفضل مشروع تطوعي.
وتقــوم فكــرة المتحــف علــى تقديــم مــواد
أرشــيفية وتوثيقيــة رقميــة مميــزة تعتمــد
بالدرجــة األولــى علــى التوثيــق البصــري مــن
خــال دمجهــا وتصنيفهــا فــي برامــج متلفــزة

الطــب والتعليــم والمحامــاة وغيرهــا ،ونحــن

مميــزة أبرزهــا :عواطف الجشــي ،نــورة محمد

نحــاول فــي هــذا المشــروع المتواضع تســليط

فخــرو ،نــدى حفــاظ ،فاطمــة ســالم العريــض،

ســواعد مناميــة ،برنامج نون المنامــة ،برنامج

الضــوء بإمكانات محدودة على الدور الريادي

بهجــة الحداد ،ليلــى العنزور ،أنيســة المنصور،

أمهات الخير وغيرها.

عديــدة أبرزها :برنامج حديــث الذاكر ،برنامج

منهم نماذج مشــرفة تســهم في خدمة الوطن
دائمــا لمواصلــة العطــاء لرفعــة شــأن البحرين

في مختلف المحافل”.

“الشورى” يوقع على شيك “التعطل” األحد
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توافـــــق بيـــــن الســـلطتين علـــى تمويـــل “التقاعـــــد االختيــــــاري”
سلخ السمع
وتشويهها

إبراهيم النهام

Û Ûالموجــة الظالمــة التــي اســتهدفت أخيــرً ا أحــد وزراء الخدمــات ،إثــر
تصريحــات عفويــة أدلــى بها لجمع مــن الحاضرين معه ،ولم تكن رســمية،

تمثل نســخة مكررة من موجات ســوداء ســابقة ،قضمت سمعة الكثيرين،

وآذتهم ،وآذت عوائلهم ،بال أي حق يذكر.

Û Ûمــن هؤالء الضحايا ،وزير ســابق ،ووكيل مســاعد بإحــدى الوزارات ،حيث
تخطــت موجــات التشــوية العامــة ضدهــم حيثيــات القضية نفســها ،التي

كانــت وال تــزال فــي البدايــات ،لتنهــش اإلشــاعات واالتهامــات المضللــة

بســمعتهم ،وكرامتهــم ،بســقف وصــل إلــى التخويــن ،والعمالــة ،ومحاولــة

إضرارهم بالبلد.

Û Ûهــذه الممارســات الدخيلــة على المجتمــع البحريني ،تقــدّ م صورة واضحة
لالنفــات الــذي وصلنــا إليــه مــع متغيــرات العصــر الحديــث ،ودخــول

تكنولوجيا الهواتف ووسائل التواصل الحديثة ،التي شرعنت للبعض بأن

اجتماع لجنة خدمات الشورى بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني

يصــوت أعضــاء مجلــس الشــورى في جلســته يوم األحد المقبل للموافقــة من حيث المبدأ على مشــروع قانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم ( )18لسنة 2019م.
ويهــدف مشــروع القانــون إلــى تنشــيط

وتعزيز االنعكاس اإليجابي لهذا البرنامج.

وبينت لجنة خدمات الشورى في مرئياتها

الحركــة االقتصاديــة عــن طريــق رفــع

وبينــت مرئيــات وزارة الماليــة واألقتصــاد

أن مشــروع القانــون يهــدف إلــى تحســين

الحدين األدنى واألقصى إلعانة وتعويض

الوطنــي أن الكلفــة التقديريــة لبرنامــج

العديــد مــن المزايــا التي تصب فــي صالح

التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشــر المستهلك

التقاعــد االختيــاري تقــدر بـــ ( 230مليــون

والزيــادة اإليجابيــة فــي متوســط أجــور

دينــار) ســيتم تعويضــه خــال الســنوات

المواطنين المســجلين على قوائم التأمين
ضــد التعطــل ،حيــث تضمــن تعديــاً علــى

البحرينييــن وذلــك بهــدف تعزيــز البرامــج

الثــاث القادمــة ،وسيســتقطع هــذا المبلــغ

المــادة ( )11الفقــرة األولــى مــن المرســوم

التدريبيــة والتأهيليــة التــي تقدمهــا

لمــرة واحــدة فقــط مــن فائــض حســاب

بقانــون رقــم ( )78لســنة 2006م بشــأن

الحكومــة إلــى الباحثيــن عن عمــل وتهيئة

التأميــن ضــد التعطل ،وإن المبلــغ المذكور

التأميــن ضــد التعطل بزيــادة مضاعفة في

الســبل أمامهــم لاللتحــاق بعمــل يالئــم

يتــم االســتفادة منه في دفع اســتحقاقات

مبلــغ التعويض الــذي يصرف للمؤمن عليه

قدراتهم وبأجر مناسب.

الموظفيــن المســتفيدين مــن البرنامــج،

علــى أســاس معــدل أجــره الشــهري خــال

كمــا يهــدف مشــروع القانــون إلى الســماح

حيــث يخصص جــزء منه لشــراء عددٍ من

االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى تعطلــه،

التأميــن

ســنوات الخدمة اإلضافيــة ،والجزء اآلخر

وبمــا ال يجــاوز مبلغ ألف دينــار بعد أن كان

باســتخدام

فائــض

السمع) دون أن يعوا ساس القصة ،من أساسها ،وآخرون غيرهم يهندسون

يقــل الحــد األدنــى للتعويــض عــن مائتــي

مروة خميس

حســاب

يكونــوا (قضــاة) ووكالء نيابــة ،تحــت غطــاء مــن (النميمة العامة) و(ســلخ

ضــد التعطــل لتمويــل برنامــج التقاعــد

يُ دفع كمكافأة نهاية الخدمة.

الحــد األقصــى للتعويــض ال يجــاوز مبلــغ

دينــار شهريـًــا بعــد أن كان ال يقــل عن مائة

Û Ûهؤالء -أيًّ ا كانوا -أوقعوا أنفســهم (بجهالة أو بقصد) في مســتنقع آسن من

كمــا إن مشــروع القانــون نص علــى تعديل

و(التضرع) وهي أسلحة ربانية ال يقف بينها وبين هللا عزّ وجل أي حاجز،

وأحــدث زيــادة فــي مقــدار إعانــة التعطل،

أو دفاع.

وخمسين دينارًا شهريـًا.

الذنوب والخطيئة والجرم ،سالح ضحاياها ،ومن تضرروا منها( ،األدعية)

أحــكام المــادة ( )18مــن القانــون النافــذ

أو حجاب ،وال يحدها قانون بشــر ،أو جلســات محاكم ،أو مذكرات ترافع،

Û Ûنقــول هــذا الــكالم ،ألن هنالــك مــن يتصيّ ــد بخبــث لألحــداث ،والمواقــف،

حيــث أصبحــت اإلعانــة لــذوي المؤهــات

ليــزج الــرأي العــام بموجــات (حيــص بيــص) لنوايــا ال تخــرج عــن االنتقــام،
َّ

الجامعيــة بواقــع مائتــي دينار شهريـًــا بعد

و(التحفر) وتكسب الشهرة ،وزيادة عدد المتابعين ،يلزم الدولة -بالمقابل-

أن كانــت بواقــع مائــة وخمســين دينــارًا

بســن القوانيــن الكافلــة بحفــظ الكرامات ،من التشــويه والقــذع والخدش

شهريـًــا ،وأصبحــت بواقــع مائة وخمســين

والتشكيك ،سواء بـ(السوشيال ميديا) ،أو بغيرها.

دينــارًا للعاطليــن من غير حملــة المؤهالت

ebrahim.alnahham

الجامعيــة بعــد أن كانــت مائــة وعشــرين

@albiladpress.com

دينارًا شهريـًا.

وإن مشــروع القانــون أجــرى تعديالً مهمـًــا

أمين التظلمات يستقبل الشهابي

علــى المادتيــن ( )14و ( )19المتعلقتيــن

بالمدة القصوى لصرف التعويض واإلعانة،
حيث أصبحت المدة القصوى تســعة أشهر

المنامة  -بنا

خــال كل أربعــة وعشــرين شــهرًا متصلــة

االختيــاري ،وإعطــاء موظفــي األجهــزة

وأوضحــت أن مشــروع القانــون يســمح

الحكوميــة الفرصــة للمشــاركة فــي تعزيــز

للحكومــة باســتخدام فائــض حســاب

وكذلــك أحدث مشــروع القانون زيادة في

خمسمائة دينار شهريـًا.

ســوق العمــل من خــال توظيــف خبراتهم

التأميــن ضــد التعطــل لتمويــل برنامــج
ً
تمويليا
التقاعد االختياري ،وهو يعد خيارًا

الحــد األدنــى للتعويض ،حيــث ال يجوز أن

الخــاص والنمــو االقتصــادي ،ومن ثم خلق
فــرص عمل جديــدة للمواطنين ،كما يمكن

هامـًا يسهم في الحد من الزيادة في الدين

العــام وتقليص العجز في الميزانية العامة

واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ،مشروع القانون،

االســتفادة منــه لتوســعة دائــرة المشــاركة

للدولــة ،وباألخــص أن قانــون صنــدوق

واستمعت لمبررات الحكومة للتقدم به وإحالته بصفة االستعجال للسلطة

فيــه لموظفــي األجهــزة الحكوميــة غيــر

التأميــن ضــد التعطــل لــم تطــرأ عليــه أيــة

التشريعية ،إلى جانب اآلثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع وانعكاسه

الخاضعيــن ألنظمــة الخدمــة المدنيــة

تعديالت منذ إنشائه في 2006م.

ال عن ردود الجهات المعنية على التساؤالت
على دعم العاطلين من جانب ،فض ً

التي أثارها أعضاء اللجنة.

في مجال ريادة األعمال وأنشــطة القطاع

هذه األجواء المسمومة و(يشعللونها).

بعــد أن كانــت المدة ســتة أشــهر خالل كل

اســتقبل األميــن العــام للتظلمــات نــواف

المعــاودة فــي مكتبــه أمــس ،رئيــس

أربعة وعشرين شهرًا متصلة.

جمعيــة العالقات العامــة البحرينية فهد

» »وناقشت لجنة الخدمات الشورية برئاسة جهاد الفاضل ،وبحضور وزير المالية

الشــهابي ،والذي أهداه نســخة من كتابه
“محبوبتــي البحريــن” .ورحــب األميــن

العام للتظلمات بالشــهابي ،وثمن جهوده
وأعمالــه المتميزة في مجاالت العالقات

القيمــة ،خاصــة
العامــة وكذلــك مؤلفاتــه ّ
التــي تتعلــق بالبحريــن وتلقــي الضــوء
علــى نهضتهــا الحضاريــة واالجتماعيــة

رفض تخصيص  % 50من الجزر سواحل عامة

“الشــورى” :تأثيــر ســلبي للتشــريع علــى المســتثمرين
مروة خميس

المملكة لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بتنفيذ النص
محرر الشؤون المحلية

يتجه مجلس الشورى في جلسته األحد المقبل لرفض تخصيص  % 50من سواحل
الجزر االســتثمارية ســواحل عامة ،ويهدف المشــروع إلى توفير مســاحات ســاحلية؛

بتعديــل المــادة ( )1مــن المرســوم بقانــون رقــم ( )4لســنة  ،2001بشــأن حظــر

بهــدف اســتخدامها ســواحل وشــواطئ عامة.وأوضحــت لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة

ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .ويهــدف مشــروع القانــون إلــى

الشورية أسباب تمسكها برفض المشروع ،مشيرة إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

توســيع مفهــوم “ســجل العملية” الوارد فــي المادة ( )1من المرســوم بالقانون،

أفــادت بــأن مشــروع القانــون محــل الــرأي ،تعتريه شــبهة عدم الدســتورية ســواء فــي صيغته

بحيــث يشــمل تفاصيــل أيــة حســابات أو أمــوال أو حقــوق ترتبــط بالعمليــة،

األصلية أو بعد إجراء تعديالت عليه من جانب مجلس النواب ،فتوافقت اللجنة مع رأي لجنة

فؤاد حاجي

الشؤون التشريعية والقانونية.
وبينــت أنــه تــم صــدور المرســوم بقانــون

متحققة على أرض الواقع من خالل التفاوض

رقــم ( )35لســنة  2016باعتمــاد المخطــط

مــع المســتثمرين لتخصيــص ( )% 50مــن

الهيكلــي اإلســتراتيجي الوطنــي ،2030

الواجهــات البحريــة لتكــون متاحــة للعامــة،

10

إضافــة إلى صدور قرارات عن صاحب الســمو

إســتراتيجيات لتطويــر المملكــة منها رقم

الملكــي ولي العهد ،إلتاحة الوصول للســواحل

( )6التــي ورد بهــا “االشــتراط علــى جميــع

للعامة.

إذ

تضمــن

الفكري واألدبي.

ال تعديل على مـشـروع “غـسـل األمـوال”

مــن المقــرر أن يصــوت أعضــاء مجلــس الشــورى علــى رفــض مشــروع قانون

المخطــط

متمنيــا لــه مزيــد
وأهــم المعالــم فيهــا،
ً
مــن النجــاح والتميز فــي عملــه وإنتاجه

المذكــور

القائميــن علــى مشــاريع البنــاء الجديــدة
تخصيــص ( )% 50من الواجهات البحرية

ً
طبقــا لمــا أقرت به جمعيــة التطوير
وأضافــت:

العقــاري البحرينيــة ،فإن أغلب المشــاريع على

مــن مشــاريعها كــي تكون متاحــة للعامة”.

الســواحل مقامــة علــى جــزر صغيــرة الحجــم

ولفتــت إلــى أن الغايــة مــن مشــروع القانــون

والمســاحة ،وبالتالــي فمــن الصعوبــة تطبيــق

ممــا يســهم في دعم شــمول بحث ورقابــة جميع ما يرتبط بهــذه العمليات من
حســابات ،وعمــا إذا كان يشــكل جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي

مشــروع القانــون علــى كل الجــزر الطبيعيــة أو

القانون أو إضرارً ا باقتصاد المملكة.

الصناعية بشكل كامل على أرض الواقع.

وأشــارت لجنــة الشــؤون الخارجيــة

وأشارت إلى أن الثابت بأن مشروع القانون لم
تســبقه دراســة تبحث مدى تأثير تطبيقه على
جــذب المســتثمرين فــي المجــال االقتصــادي
الــذي تســعى البحريــن لالرتقاء بــه ،وإن كانت
كل الجهــات تتفــق على تأثير مشــروع القانون
ســل ًبا علــى مجــال االســتثمار فــي مملكــة
البحرين.

حمد النعيمي

والدفاع واألمن الوطني إلى أن مشروع
ِ
يأت بجديد في شأن تعريف
القانون لم

“ســجل العملية” لشمول التعريف الوارد
في المادة ( )1من القانون النافذ لما ورد
فــي مشــروع القانــون محــل الدراســة،

حيــث تم تعريــف “األمــوال” بأنها جميع
األشــياء ذات القيمــة أيً ــا كان نوعهــا

أو وصفهــا أو طبيعتهــا ســواء كانــت

د.
منقولة أو غير منقولة ،ملموســة أو غير

ملموسة ،وتشمل على سبيل المثال:

العقــارات

واألمــوال

المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية.
وبينــت اللجنــة إن الواقــع العملــي لــم

واألجنبيــة

يثبــت وجــود أي ثغــرات فــي تعريــف
ً
طبقــا للنص النافذ ،ولم
“ســجل العملية”

ب .أوراق النقــد والودائــع والحســابات

تواجــه المملكــة أية مخاطــر قانونية أو

أ.

العمــات

الوطنيــة

والكمبياالت واألوراق المالية.
لــدى

البنــوك

األخرى.
ج.

األعمــال

والمؤسســات

الفنيــة

الماليــة

والمجوهــرات

والمعادن الثمينة وغيرها.

عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور.
وأوضحــت فــي بنــد مالحظاتهــا أن
تعريف “سجل العملية” في النص النافذ
جاء متوافقا مع المتطلبات الدولية.

تضامن بحريني مع ضحايا حادث نيوزيلندا اإلرهابي

طارق البحار
بالتنســيق ودعــم جامعــة كانتيربيــري

ســفيرة أهــداف األمــم المتحــدة التنميــة

مــن الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف

فــي كريستشــيرش نيوزيلنــدا ،ومكتــب

المســتدامة ،أخصائيــة اليوغــا العالجيــة

المصليــن فــي نيوزيلنــدا مؤخــرا ،حيــث

اديوكيشــن زون فــي البحريــن ،قامــت

فاطمــة المنصــوري بزيــارة الناجيــن

زارت الناجيــن مــع وفــد بمستشــفى

والحقــوق

كريستشــيرج ونقلت لهــم تحيات ودعم

وذكــر موقــع “نیوزهــاب” النيوزيلنــدي أن

الشــعب البحريني.وفــي ســياق متصــل،

نشــطاء في الجمعيات والمواقع االجتماعية

أعلــن أمــس عن دعــوة عامــة للنيوزيلنديين،

يواصلــون حشــد الدعــم للحملــة التضامنية؛

ذكــورا وإناثــا ،الرتــداء الحجــاب اليــوم

لتشــجيع كل القاطنيــن فــي نيوزيلنــدا علــى

(الجمعة)؛ إلظهار تضامنهم مع المسلمين.

اللفتة اإلنسانية.

المنصوري تزور
الناجين في
المستشفى

الجمعة
 22مارس 2019
 15رجب 1440
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إعداد :سيدعلي المحافظة

“^” تنشر إيرادات الجهات الحكومية بالميزانية ()9
5100

 9.8آالف دينار إيرادات “العمل” من رسوم أنشطة الخدمات

دينار إجمالي إيرادات “الشباب والرياضة”

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزارة شؤون الشباب والرياضة
نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

رسوم المناقصات

 1,500دينار

 1,500دينار

رسوم تسجيل أنشطة الخدمات المتنوعة

 4,910دينار

 4,910دينار

إيجارات المباني

 1,050دينار

 1,050دينار

رسوم المناقصات

 2,340دينار

 2,340دينار

المجموع

 2,550دينار

 2,550دينار

 42مليون دينار إيرادات “المواصالت” من رسوم الطيران

وزارة المواصالت واالتصاالت
نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

أنشطة النقل الجوي

 135,000دينار

 135,000دينار

أنشطة التراخيص الجوية

 378,000دينار

 378,000دينار

تراخيص ما بعد التنظيم

 390,000دينار

 390,000دينار

تراخيص النقل البري

 1,230,000دينار

 1,230,000دينار

رسوم التقديم

 100,000دينار

 100,000دينار

رسوم تصريح الدخول

 286,000دينار

 286,000دينار

رسوم التصميم والقياس

 17,500دينار

 17,500دينار

رسوم المناقصات

 3,000دينار

 3,000دينار

رسوم المغادرة

 2,471,000دينار

 2,471,000دينار

مبيعات الكتب

 3,000دينار

 3,000دينار

إيجارات المحالت التجارية

 960دينار

 960دينار

الدخل على البيع من مبيعات مزاد األصول
الرأسمالية

 880دينار

 880دينار

العقوبات (التأخير في تنفيذ األعمال)

 910دينار

 910دينار

التعديالت على نتائج السنوات السابقة

 16,000دينار

 16,000دينار

المجموع

 29,000دينار

 29,000دينار

4

آالف دينار إيرادات “المالية” في عامين

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

رسوم المناقصات

 1,000دينار

 1,000دينار

تأجير صندوق البريد

 440,000دينار

 440,000دينار

الدخل على البيع من مزاد أصول رأس المال

 1,000دينار

 1,000دينار

رسوم البريد والطرود

 760,000دينار

 760,000دينار

المجموع

 2,000دينار

 2,000دينار

رسوم إصدار الشهادات

 130,000دينار

 130,000دينار

رسوم النقل العابر

 400,000دينار

 400,000دينار

مبيعات الطوابع

 430,000دينار

 430,000دينار

رسوم المناولة والتخزين

 7,400,000دينار

 7,400,000دينار

رسوم الطيران

 21,000,000دينار

 21,000,000دينار

رسوم استخدام الهاتف

 20,000دينار

 20,000دينار

رسوم الفحص

 20,000دينار

 20,000دينار

نشر معلومات المطار

 20,000دينار

 20,000دينار

رسوم هبوط الطائرة

 710,000دينار

 710,000دينار

رسوم تشغيل الميناء

 1,050,000دينار

 1,050,000دينار

رسوم خدمات الميناء

 600,000دينار

 600,000دينار

مبيعات آلة االمتياز

 1,000,000دينار

 1,000,000دينار

مبيعات مكتب الطوابع

 9,500دينار

 9,500دينار

النماذج الرسمية ومبيعات الوثائق

 130,000دينار

 130,000دينار

إيجارات المحالت التجارية

 90,000دينار

 90,000دينار

إيجارات المدن الصناعية

 854,000دينار

 868.000دينار

إيجارات األراضي

 1,070,000دينار

 1,070,000دينار

تنازالت حكومية

 9,300,000دينار

 9,300,000دينار

المجموع

 50,444,000دينار

 50,458,000دينار
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آالف دينار إيرادات خدمات األخبار واإلعالم

وزارة شؤون اإلعالم
نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

رسوم المناقصات

 1,200دينار

 1,300دينار

رسوم المعدات الالسلكية

 953,584دينار

 1,045,038دينار

حقوق توزيع مبيعات الفيديو

 53,000دينار

 54,000دينار

مبيعات اإلعالنات

 600,000دينار

 600,000دينار

خدمات األخبار واإلعالم

 51,000دينار

 52,000دينار

مبيعات المطبعة

 2,100دينار

 2,000دينار

مبيعات المجالت والصحف

 2,100دينار

 2,100دينار

إيجارات المباني

 2,400دينار

 2,400دينار

إيجارات المعدات

 5,000دينار

 6,000دينار

اإليرادات غير المصنفة

 2,000دينار

 2,500دينار

المجموع

 1,672,384دينار

 1,767,338دينار

“النيابة” باشرت  178قضية فساد في  5سنوات
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وزيـــر الـــعـــدل :حــســم  23منها بـــاإلدانـــة والـــبـــراءة فــي واحـــدة

الجمعة
 22مارس 2019
 15رجب 1440

دور بارز للمرأة في ريادة األعمال

ليلى مال اهلل
قــال وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف
الشــيخ خالــد بــن علــي ال خليفــة إن النيابــة العامــة
فــي الســنوات الخمس الماضية باشــرت التحقيق في
 178قضيــة فســاد وأحالــت  26منهــا وقضــي فــي 23
منهــا باإلدانــة وبمعاقبة الجناة فيها ،وقضي بالبراءة

القضيبية  -مجلس النواب

فــي قضيــة واحــدة ومــا زالــت المحاكمــة جاريــة في
قضيتين ،فيما ال تزال  12قضية قيد التحقيق.
كمــا قــرّ رت حفــظ  129قضيــة لكــون بعضهــا مخالفــات

وزير العدل والشؤون اإلسالمية

زينب عبد األمير

التخاذ شأنها في ذلك أو لكون بعضها تم استبعاد شبهة

ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارية حــول المخالفات ذات

سواء ما يتعلق منها بجرائم الرشوة والتربح واإلضرار

الصيغة الجنائية.

العمدي بالمال العام واالختالس واالستيالء على المال

وأشــار فــي إجابتــه إلــى أن النيابــة العامــة تجــري

العام أو تسهيل االستيالء عليه أو اإلضرار غير العمدي

تحقيقاتهــا فــي أي بــاغ يقــدم إليهــا يتعلــق بالفســاد

بالمال العام.

إداريــة وقــد خاطبــت النيابــة العامــة الجهــات اإلداريــة
الجريمة بشأنه.
جــاء ذلــك في إجابتــه على الســؤال المقدم مــن النائب
زينــب عبــد األمير حول عدد القضايا المرفوعة من قبل

أشــادت رئيــس مجلــس النــواب

التنميــة االقتصادية واالجتماعية

المــرأة

الوطنيــة ،فــي ظــل العهــد الزاهــر

البحرينيــة ودورهــا البــارز فــي

لصاحــب الجاللــة الملــك .جــاء

مجــال ريــادة األعمــال ،وقدرتهــا

لدى اســتقبالها المؤســس والمدير

علــى رفــد ســوق العمــل باالبتــكار

التنفيــذي لمشــروع عبــر القــارات

فــي طــرح المشــاريعٍ التنمويــة،

بمركز ريادات الشــريك المؤســس

ومســاهمتها المثمــرة في مســيرة

لتطبيق الراوي هالة سليمان.

فوزيــة

زينــل

بتقــدم

تعطيل انعقـاد المجلـس المركـزي باتـحـاد النـقـابـات

الــــجــــمــــري لــــــ “^” :األمـــــانـــــة الــــعــــامــــة ال تــــــرد عـــلـــى مـــراســـاتـــي
راشد الغائب

خــاف بيــن أهــم هيكليــن باالتحاد العــام لنقابات عمــال البحرين قاد لتعطيــل انعقاد

اجتماعــات المجلــس المركزي الذي يعتبر ثاني أعلى هيئة تلي المؤتمر العام ويُ ســمى
صحافيا بـ “برلمان االتحاد”.
ًّ
وحاورت “البالد” رئيس المجلس المركزي

وكمــا هــو معــروف يوجــد خــاف بيــن

المنتخــب حســين عبدالنبــي الجمــري

األغلبيــة بــإدارة نقابــة ألبــا و 3إدارييــن

للوقوف على قصة الخالف وآفاق حلّه.
وقــال إنــه يبعــث رســائل دوريــة لألمانــة
العامــة لتفعيــل دور المجلــس ،ولكــن
األخيــرة ال تــرد علــى مراســاته ،وأنهــا لن
أي اجتماع يدعو إليه.
تحضر ّ
ونبّــه إلــى أن عــدم عقد اجتمــاع للمجلس
يعنــي عــدم إجــازة كثيــر مــن األمــور التي
تنفذها األمانة العامة أو المصادقة عليها.
وأضــاف :أفــق الحــل الرجــوع للنظــام
األساســي والجلــوس علــى طاولــة الحوار
أي مبــادرة أو وســاطة خــارج النظــام
(ّ )...
األساســي فإنهــا ليســت فــي قاموســي
( )...خــرق النظــام األساســي يفقــدك
المصداقية”.
ودعــا ألن “يقــرأ كل نقابــي حقوقــه
وواجباته من خالل المركز الذي يتواله”.
وذكــر أن بعــض األعضــاء باالتحــاد العــام
“يريدون أن تصغي لهم دون أن يستمعوا
لرأيك أو يقرأوا النظام األساســي” ،مشيرً ا
إلى أن بعض النقابيين يقولون إن األمانة
العامــة تهيمــن علــى أعمــال المجلــس
المركزي وعبارات غير قانونية أخرى.
وفيمــا يأتــي نص الجــزء األول مــن حوار
“البالد” مع الجمري:

شرارة الخالف

»»

ما قصة تعطيل انعقاد اجتماعات

المجلس المركزي لالتحاد العام

لنقابات عمال البحرين؟
يوجــد خــاف اشــتعلت شــرارته بســبب
قــراءات قانونيــة مختلفــة منــذ عقــد
انتخابــات المناصــب القياديــة للمجلــس
المركــزيُ .عقِ ــدَ ت جلســة إجرائيــة فــي
شــهر أكتوبــر  2018النتخــاب رئيــس
للمجلس ونائبين ومقررين وهم يشــكلون
مجتمعين مكتب المجلس.
فــي هــذا االجتمــاع فتــح رئيــس الســن
االجتمــاع ودعــا النتخــاب رئيــس جديــد
للمجلــس المركــزي ،وترشــحت وتنافــس
معــي رئيــس نقابــة عمــال بتلكــو ،وفــزت
بالرئاســة بالحصــول علــى  17صوتًــا مــن
أصل  28صوتًا.
وبعــد أن توليــت رئاســة االجتماع فتحت
البــاب لالنتخــاب لمركــز النائــب األول
أســس
ّ
للرئاســة ،وهنــا حــدث نقــاش
لخــاف قانونــي بينــي كرئيــس للمجلــس
المركزي وبين األمين العام لالتحاد حسن
الحلواجي.
ملخــص األمــر أن مكتــب المجلــس يتألف
مــن  5مقاعــد (رئيــس ونائبيــن ومقررين)،
وتقاعــد الرئيــس الســابق مــن وظيفتــه
فأصبــح مركــزه شــاغرً ا ،وانتهــت عضوية
منــدوب نقابــة شــركة (ميركــوري) بســبب
إغــاق الشــركة فأصبــح مركــزه شــاغرً ا،
وأبدلــت نقابــة شــركة (أســري) مندوبهــا،
وطلبــت نقابة شــركة (ألبا) إبــدال مندوبها

مــن بينهــم النائــب األول لرئيــس المجلس
المركزي ،وقد وصل هذا الخالف للقضاء.
والخــاف بنقابــة ألبــا يتمحــور حــول
عضويــة النائــب األول للمجلــس المركــزي
بمجلــس إدارتــه مــن عدمــه ،وقــد ُحســم
األمــر بحكم المحكمة بتاريخ  27ســبتمبر
أي قبــل انعقــاد اجتمــاع المجلــس
ّ 2018
المركزي بتاريخ  10أكتوبر .2018
جــرى حديث مطوّ ل بين أعضاء المجلس
بشــأن اســتمرار عضوية النائــب األول من
عدمهــا ،وهــل يصــح تمثيلــه بالمجلــس
المركــزي ولــم يعــد عضــوً ا إداريًّ ــا بالنقابة،
وبخاصــة أن اإلدارة الحالية بنقابة ألبا قد
ســمّ ت عضوً ا آخر منها لحضور االجتماع،
ألن النظــام األساســي ينــص علــى تمثيــل
عضو واحد من كل نقابة عمالية بعضوية
المجلــس المركــزي ،وبالتالــي ال يجــوز
أي نقابة بعضوين ،وفي حالة نقابة
تمثيل ّ
ألبــا فيوجــد عضــو ســمّ ته النقابــة ،وآخــر
علــى خــاف مــع مجلــس اإلدارة ويحظى
بثقــة أعضاء من األمانة العامة والمجلس
المركــزي عندمــا كان عضوً ا بمجلس إدارة
النقابة.

حسم األغلبية

»»

بم خلص النقاش؟

لــكل فــرد قناعاتــه ،والحــوار الديمقراطي
هــو ســيد القــرارات ،ووجهــة نظــري أن
مكتــب المجلــس الســابق يعتبــر منحــاً،
ويجــب انتخــاب مكتــب جديــد ،ويشــمل
ذلك مركز النائب األول للرئاســة ،وبالتالي
يجب المضي بانتخاب بقية المراكز.
وطــرح الموضــوع للتصويــت ،وجــاءت
النتيجــة بــأن  15عضــوً ا مــن أصــل 28
بالمجلــس اعتبــروا المكتــب الســابق
يتوجب إجراء
ّ
ا وبالتالــي
للمجلــس منحــ ً
انتخــاب لجميــع مراكــز مكتــب المجلــس
وبما فيهم مركز النائب األول.
ســجل األمين العام حســن الحلواجي
ّ
لقــد
تحفظــه علــى قــرار انتخاب النائــب األول
للرئاســة .ولكــن ذلــك لــم يوقــف قــرار
األغلبيــة بانتخــاب بقيــة المراكــز ،ومــن
بينهــا جــرى انتخــاب منــدوب نقابــة ألبــا
العماليــة ســلمان الغســرة لمركــز المقــرر
الثانــي بمكتب المجلــس المركزي .وطلب
األمين العام إحالة األمر للجنة التشريعية
بالمجلــس المركــزي لبلــورة الــرأي بشــأن
قانونية انتخاب مركز النائب األول.

فتوى التشريعية

»»

بم خلصت فتوى اللجنة التشريعية
بالمجلس المركزي؟

خلصــت اللجنــة إلــى قــرار مهــم وهــو أن
اجتمــاع المجلس المركزي صحيح وكافة
نتائجــه بمــا فيهــا االنتخابــات ســليمة.

حسين الجمري

ولكــن لم تأخــذ األمانة العامة برأي اللجنة
التشريعية.

اجتماع يتيم

»»

متى آخر اجتماع عقده المجلس

صورة أرشيفية النتخابات المجلس المركزي بأكتوبر 2018

خالف اشتعلت

المحكمة حسمت

الحلواجي

لــم يعقــد اجتمــاع منــذ االنتخابــات فــي

شرارته بسبب

الخالف بنقابة

تحفظ على
ّ

يجتمــع دوريًّ ــا ويباشــر اختصاصاته وفقً ا

قراءات قانونية

“ألبا” قبل انعقاد

انتخاب نائب أول

مختلفة منذ 5

“المركزي”

جديد لرئاسة

المركزي؟

أكتوبــر  ،2018ولكــن مكتــب المجلــس
لما ينص عليه النظام األساسي لالتحاد.

لن يحضروا

»»

المجلس

أشهر

النظام األساسي ينص على وجود
اجتماعا
ً
عقد المجلس المركزي

واحدا على األقل بالسنة ،أال تعتقد
ً
أن عدم انعقاده أمر يخالف النظام
الذي تحتكم إليه؟
النظــام األساســي ينــص علــى أن ينعقــد
المجلــس المركــزي بدعــوة مــن األمانــة
العامة عاديًّ ا مرة كل ســنة على األقل في
الربــع األول مــن العــام ،واســتثنائيًّ ا كلمــا
دعــت الحاجــة لذلك ،وإذا لم تــدع األمانة
العامــة لعقــد االجتمــاع بالمــدة المحــددة
يحق لمكتب المجلس أن يدعو لالجتماع.
ولــو دعــوت النعقــاد اجتمــاع للمجلــس
المركــزي فلــن يحضــر المعنيــون ،وأقصــد
بشــكل رئيسي األمانة العامة لالتحاد ،ألن
الــدور األول للمجلس المركزي هو الرقابة
على أداء األمانة العامة ،وفي حال انعقاد
اجتمــاع للمجلــس دون حضــور األمانــة
العامة فهذا يعني بأال فائدة من االجتماع.

ال تجاوب

»»

كيف علمت بأن األمانة العامة لن
تحضر؟

أبعــث رســائل مكتوبــة دوريــة لألمانــة
العامة للتأكيد على االســتحقاق المطلوب
لتفعيــل دور االتحــاد ومجلســه المركــزي،
أي تجاوب.
ولكن ال يوجد ّ

ال ترد

»»

ردت األمانة العامة بأنها لن
هل ّ
أي اجتماع تدعو إليه؟
تحضر ّ

أي رسالة أبعثها
أصل على ّ
ً
أي رد
ال يوجد ّ
بهــذا الشــأن .وألكثــر مــن مــرة طلبــت من

األمانة العامــة الدعوة لعقد اجتماع ولكن
لم تباشــر اإلجراءات بذلــك وفق ما ينص
عليه النظام األساسي.

أفق الحل

»»

ما أفق حل هذه المشكلة؟

األفــق هــو الرجــوع للنظــام األساســي
والجلوس على طاولة الحوار.

ال أعرفهم

»»

كم يبلغ عدد أعضاء المجلس
المركزي؟

مقيد بالكشــوف  40عضوً ا لكن بعضهم لم
أرهم أو ال أعرفهم ،وقد طلبت من األمانة
العامــة تحديــث البيانــات بشــأن أعضــاء
المجلــس المركزي وذلك لتفعيل التواصل
معهم.

لم يردوا

»»

متى بعثت الرسالة وما رد األمانة
العامة على طلبك؟

بعثت الرسالة في شهر نوفمبر  ،2018ولم
يصلني رد حتى اآلن من األمانة العامة.

الوساطة وقاموسي

»»

هل أطلقت مبادرات أو وساطات
إلحداث ثقب في جدار الخالف بين

رئاسة المجلس المركزي واألمانة
العامة؟
أي
لــم يحــدث هــذا الشــيء ،وأؤكــد أن ّ

مبادرة أو وساطة خارج النظام األساسي
فإنهــا ليســت في قاموســي .أريــد التأكيد
علــى موضــوع مهــم وهو أن خــرق النظام
األساسي يفقدك المصداقية ،يتعيّ ن علينا
جميعً ــا أن نكون قدوة فــي تطبيق النظام
األساسي وأهدافه.

ال إجازة

»»

أال تعتقد أن تعطيل انعقاد
اجتماعات المجلس يؤخر إقرار

التقارير األدبية والمالية السابقة
لألمانة العامة وموازنتها للعام
الجديد؟
بطبيعــة الحــال عــدم عقــد االجتماعــات
يؤثــر ،ولكــن علــى األمانــة العامــة وليــس
المجلــس المركــزي ،ألن ذلــك يعنــي عــدم
إجــازة كثيــر مــن األمــور التــي تنفذهــا
األمانة العامة أو المصادقة عليها.

ال ألومهم

»»

هل تتوقع أن يستمر هذا التعطيل
حتى انعقاد المؤتمر المقبل
لالتحاد العام؟

المؤتمــر المقبــل ســيعقد فــي شــهر مارس
أي بعــد قرابــة عــام ،وقــد يطــرح
ّ ،2020
هــذا الموضــوع بقوة في حــال لم تتوصل
األمانة العامة لحل ويتخذ يتحلى أعضاء
المجلس المركزي بمسؤوليتهم التي ينص
عليها النظام األساسي.
ربمــا يجــري إصــاح كثير من األمــور قبل
انعقــاد المؤتمــر بالعــام المقبــل ،وال ألــوم
األمانة العامة بشكل كبير بهذا الموضوع،

بالمجلس المركزي إلى شخص آخر ،وبقي
مــن األعضــاء الخمســة عضو واحــد فقط

اللجنة التشريعية

األمانة العامة

أبعث رسائل

أفتت بصحة

ألي
لن تحضر
ّ
اجتماع أدعو إليه

دورية لألمانة

الرجوع للنظام

لتفعيل

األساسي

موقــف األميــن العــام أن عضويــة النائــب

وسالمة

المجلس ولكن

والجلوس على

قائمــة ،ولكــن موقفــي أن المكتــب يعتبــر

انتخاباته

ال تجاوب

طاولة الحوار

دار نقــاش هــل يعتبــر مكتــب المجلــس
ا بســبب مغــادرة أكثــر األعضــاء أو
منحــ ً
أن االنتخابــات تجــري علــى جميع المراكز
بالمكتب عدا النائب األول للرئيس.
األول الســابق لرئيــس المجلــس مــا زالــت
ال بسبب مغادرة أغلب أعضائه.
منح ً

ألنهم يتحملون المسؤولية.

حل المشكلة

»»

ربما بعض أعضاء المجلس
متعاطفين مع موقف األمانة
العامة؟

الجميــع يؤكــد عــدم وجود شــقاق بوحدة
االتحــاد ،وال أحد يؤيّ د ذلك أو يدعو إليه،
ولكن ترجم تعاطفك بقرارات وفقً ا للنظام
األساســي ،فــإن كنت تؤيد موقــف األمانة
العامــة فيمكنــك إقالــة مكتــب المجلــس
المركزي الذي انتخبته واستبداله بأعضاء
آخريــن من أجل اســتكمال المســيرة وفقً ا
لما ينص عليه النظام األساسي.
حــل المشــكلة بطاولــة المجلــس المركزي،
ومــن يعطــل انعقــاد االجتماعــات هــم
األعضــاء ،وقــد أنجــح بعقــد االجتمــاع
بنصاب سليم ،ولكن في حال عدم حضور
األمانــة العامــة أو حضــور عــدد كبيــر مــن
أعضــاء المجلس المركــزي فما الفائدة من
هذا االجتماع.

خلل بالفهم

»»

ما تشخيصك للمشكلة في بعدها

بعيدا عن التفاصيل التي
ً
األكبر
رويتها؟

يجب أن يقرأ كل نقابي حقوقه وواجباته
مــن خــال المركــز الــذي يتــواله ،وبعــض
األعضــاء باالتحاد يريدون أن تصغي لهم
دون أن يســتمعوا لرأيــك أو يقرأوا النظام
األساســي .دستور االتحاد يعتبر المجلس

أفق الحل

هو مندوب شركة (بناغاز) حمد الشيخ.

ولكنــي ألــوم أعضاء المجلس بشــكل أكبر

اجتماع المجلس

المركزي ثاني أعلى هيئة قيادية باالتحاد
بعــد المؤتمــر العــام ،ولكن يأتــي لك بعض
النقابييــن ويقول إن األمانة العامة تهيمن
علــى أعمــال المجلــس المركــزي وغيرهــا
مــن عبارات غيــر قانونية .يوجد خلل في
فهــم النظام األساســي وواجبات المجلس
المركــزي واألمانــة العامــة .والحــل لهــذه
المشــكلة بمزيــد مــن التدريــب والتثقيــف
والتوعية.
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القضــاء يعيــد فيــال قيمتهــــا

نصف مليون لورثة رجل أعمال خليجي
شـــريك المتوفـــى اآلســـيوي باعهـــا لشـــريك مواطـــن مســـتغال حيازتـــه التوكيـــل
ذكــر المحامــي محمد بومطيع أن محكمة االســتئناف العليا المدنية الثالثــة أعادت ملكية فيال بمنطقة العدلية يتجاوز ثمنها النصف
مليون دينار إلى ورثة رجل أعمال خليجي ،بعدما اســتولى عليها شــريكه اآلســيوي وباعها على شــريكهما اآلخر “مواطن” ،مســتغال

وإصدار وثيقة للمدعين بذلك.

ممــا ال يــدع مجــاال للشــك بملكيــة مــورث

وأضــاف أن الشــريك المواطــن حــاول

المستأنف ضدهم للفيال.

اســترداد تلــك الفيــا مــرة أخــرى بالطعن

اآلسيوي حيازته التوكيل من المتوفى؛ وذلك بعد نزاع في المحاكم منذ العام  2014حول ملكيتها ،إذ قضت المحكمة بتأييد بطالن

علــى الحكــم باالســتئناف ،لكنــه باعتبــاره

عقد البيع الصادر من اآلسيوي إلى المواطن مما يعيد ملكيتها للورثة.

وكيــا عــن الورثــة دفــع بمطابقــة الحكــم

وأوضــح بومطيــع أنــه أشــار فــي الئحــة

وأرســل المبلــغ لشــريكه اآلســيوي ،والذي

العقاري باســم الشريك الثالث على الرغم

الدعــوى إلــى أن الورثــة الخليجييــن

أنهــى كافــة اإلجــراءات الخاصــة بشــراء

من علمهما بوفاة شــريكهما وانتهاء ســند

أفــادوا بــأن والدهــم -مورثهــم -كان

الفيال مستعمال ذلك التوكيل.

وكالة المستأنف اآلسيوي.

شــريكا مــع بحرينــي وآخــر آســيوي فــي

إال أن مورثهــم أصيــب بمــرض عضــال

ولفــت بومطيــع إلــى أنــه تصدى للشــريك

شــركة أسســوها في البالد ،وقــام والدهم

انتهــى بوفاتــه فــي العام  ،2013فاســتغل

المواطــن فــي العــام  ،2017بعدمــا أقــام

المتوفــى بعمــل توكيــل عــام لآلســيوي

اآلســيوي ذلــك التوكيل بســوء نيــة وقام

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار وإصدار

لمباشــرة أعماله بســبب تواجده المســتمر

بإبــرام عقــد بيــع للفيــا لصالــح شــريكهما

وثيقــة ملكيــة لــه ،إذ قــررت محكمــة أول

محمد بومطيع

فــي بلدهم الخليجــي ،وخالل تلك الفترة

الثالــث ،وذلــك بالتواطــؤ فيمــا بينهما في

درجــة إحالــة الدعــوى للتحقيــق ،والتــي

العقــاري بإعــادة الحالة إلى ما كانت عليه

قــرر شــراء فيــا مكونــة مــن دوريــن فــي

شهر أكتوبر  ،2014وقاما بتسجيل العقار

انتهــت إلــى إصــدار حكمهــا ببطــان عقــد

طريــق بنك في بالدهــم ،كما أن إيجارات

قبــل تاريــخ البيــع ونقــل الملكيــة وإجراء

العقــار طــوال الفتــرة الســابقة لعقــد البيع

منطقة العدلية بمســاحة  328مترا مربعا،

في ســجالت جهاز المســاحة والتســجيل

البيع مع إلزام جهاز المســاحة والتسجيل

التعديل في ســجالتها وقيودها الرســمية

الباطــل كان يتــم تحويلهــا لمورثهــم،

المســتأنف لصحيــح القانــون ،مشــيرا
إلــى شــهادة الشــهود بمــا يفيــد أن والــد
الورثــة هــو المالــك الحقيقي للفيــا ،وهو
مــن قــام بســداد ثمــن العقــار مــن مالــه
بمبلــغ يعــادل  550ألــف دينــار ،وذلــك عن
طريــق تحويــات بنكيــة لصالح الشــريك
اآلســيوي ،وكانــت التحويــات تتــم عــن

وبيــن أن عقــد البيــع المــؤرخ فــي 23
أكتوبــر  2014عقــد باطــل؛ وذلــك ألنه قد
تــم تحريــره مــن غيــر ذي صفــة وممــن ال
يملــك التصــرف -المســتأنف -ألنــه وقــت
تحريــره لهــذا العقــد كان ســند وكالتــه قد
انتهــى بوفــاة مــورث المســتأنف ضدهــم،
وكان المســتأنف علــى علــم تــام بذلك هو
والشريك اآلسيوي ،وعلى الرغم من ذلك
قامــا بتحريــر العقــد ،فضــا عــن أنــه ثبت
للمحكمــة تزويــر المواطن لعقــد مديونية
بقيمــة تعــادل  400ألــف دينــار لصالحــه
تجاه مورث موكليه الخليجيين.

إلــــزام سيـــدة بتعويــض شــاب بـ  13ألــف دينـــار
أصابتــــــه فــــي حــــادث مــــــرور بعـاهـــــــــة مستديمــــــة بنسبـــــــة % 38

قــال المحامــي عمــار الترانجــة إن المحكمة الكبرى المدنية الســابعة ألزمت ســيدة بأن تدفع لصالح شــاب ( 22عامــا) ،مبلغ  13ألف
دينــار تعويضــا ماديــا ومعنويــا والفائــدة القانونيــة بواقــع  % 3مــن تاريــخ رفــع الدعوى وحتــى تمام الســداد وكذلــك بمصروفات
الدعوى ورســومها؛ عقب إدانتها جنائيا بالتســبب بحادث ســيارة أدى إلى عاهة مســتديمة في موكله وصلت نســبتها إلى ،% 38
والذي تحول إلى معاق وفقد القدرة على المشــي بســببه وحاســة الســمع وتوازن جســده ،إضافة إلى أنه في ريعان شــبابه وفقد
مستقبله ووظيفته جراء ذلك الحادث ،خصوصا وأنه ظل في غيبوبة لمدة طويلة عقب الحادث.
وأشار إلى أنه دفع أمام المحكمة في مرافعته

مــن الحــادث) وهــو شــاب فــي مقتبــل العمــر

مــن الزمــن نتيجــة للحــادث ومــا لحــق بــه من

عن المتضرر وباقي المدعين من أفراد عائلته،

وريعــان شــبابه ،وهــو مــا قــد نشــأ عنــه ضــرر

إصابــات ،فضــا عــن فقدانــه لتوازنــه أثنــاء

بثبوت أركان الضرر المادي واألدبي للمدعين،

مــادي ومعنــوي تمثــل فــي اإلصابــات التــي

الوقوف أو السير مما أعجزه عن السير بشكل

ورد علــى دفوع المدعى عليها بأنها تنعى في

لحقــت بجســمه وتركت نســبة عجز مســتديم

متــزن ،هذا إضافة إلى فقدانه الســمع وهو ما

دفاعهــا بمــا مفــاده المبالغــة فــي تقديــر طلب

قدرتــه التقارير الطبية الموثقة والصادرة من

أدى إلــى فقدانــه إلــى وظيفته وجعلــه عاجزا

التعويــض عــن األضــرار الماديــة والمعنويــة

اللجان الطبية بـ .% 38

عن العمل أو مباشــرة حياته الطبيعية بشــكل

التي لحقت بالمدعين جراء تعرض ابنهم إلى

وأوضــح أن التقاريــر أكــدت عــدم رجــوع

عــادي وطبيعي ،بما يدلــل ويؤكد عدم رجوع

الحــادث المــروري ،إال أن هــذا النعــي مــردود

المدعــي األول إلــى حياتــه الطبيعيــة مــا قبل

حالتــه إلــى مــا كانــت قبــل الحــادث كشــخص

عليــه ،إذ انــه ولما كان الحــادث المروري الذي

الحــادث ،خصوصــا أن اإلصابــات التي لحقت

طبيعــي بكامل قواه العقلية التي يعيشــها كل

تعــرض لــه المدعــي األول (المتضــرر المباشــر

بــه أدخلتــه فــي حالــة غيبوبــة لمــدة طويلــة

إنسان سليم ومعافى.

 5سنوات آلسيويين سرقا  50دينارا باإلكراه
قضــت محكمــة االســتئناف العليــا

ســرقة  50دينــارا مــن صنــدوق

الجنائيــة األولــى برفــض اســتئناف

النقــود (الكاشــير) الخــاص بالمطعــم،

آســيويين ســرقا باإلكــراه مبلــغ 50

والذوا بالفــرار .وبينــت أن تحريــات

دينارا من أحد المطاعم في المنامة،

أفراد الشــرطة توصلت إلى اشــتراك

وأيــدت معاقبتهمــا بســجن كل

المســتأنفين مــع آخريــن مجهوليــن

منهمــا لمــدة  5ســنوات ،وبإبعادهمــا

فــي ارتــكاب الواقعــة ،إذ تمكــن

نهائيــا عن البــاد بعد تنفيــذ العقوبة

المجنــي عليهمــا مــن التعــرف علــى

المقضي بها.

المستأنفين بطابور التعرف.

وذكــرت المحكمة أن وقائــع القضية

وثبت للمحكمة أن المدانين في ليلة

تتحصــل في أنــه عند الســاعة 3:20

 3أغســطس  ،2018ســرقا وآخــرون

فجــر  3أغســطس الماضــي ،وأثنــاء

مجهولون المبلغ النقدي المبين قدرا

مــا كان المجنــي عليهمــا يقومــان

بــاألوراق والمملــوك للمطعم المجني

بعملهــا فــي المطعــم ،دخــل عليهــم

عليــه الثالــث بالقضيــة ،بطريــق

المســتأنفان وبرفقتهمــا أشــخاص

اإلكــراه الواقع علــى المجني عليهما،

آخريــن مجهوليــن ،اعتــدوا علــى

بأن اعتديــا عليهما بالضرب ،فأحدثا

المجنــي عليــه األول بالضرب بألواح

بهمــا اإلصابات الموصوفــة بالتقارير

خشبية كانوا يحملونها ،فيما اعتدوا

الطبيــة وتمكنــا بهــذه الوســيلة مــن

على الثاني بأيديهم.

شــل مقاومتهمــا واالســتيالء علــى

وأضافــت أن الجنــاة تمكنــوا مــن

المسروقات.

عمار الترانجة

وتابــع الترانجــة ،أنــه فضــا عــن هــذا وذاك

إلــى شــخص معــاق ،مما يكــون مع مــا يطالب

يفرق في تغطية المســؤولية المدنية الناشــئة

بــه موكلــه من تعويــض فلن يقدر لــه إن تعيد

عــن حــوادث الســيارات بيــن ركاب الســيارة

لــه األمــوال مــا تعرض له بســبب الحــادث من

وغيرهــم ممــن يتعرضــون لإلصابــات مــن

إصابــات وعجــز أفقــده قدرتــه علــى العمل أو

حــادث يقــع لها ،إثــر ذلك فإنه ال يعتــد بما يرد

الســمع بشــكل طبيعــي أخــذا بعيــن االعتبــار

فــي وثيقــة التأمين مــن عدم تغطيــة التأمين

عمــره ،مطالبــا برفض دفع المدعى عليه حول

على الركاب ،إذ أن نطاق التأمين يغطى كامل

قيمة التعويض الجابر لضرر موكله.

المســؤولية المدنية الناشــئة عــن فعل المؤمن

وأفــاد بــأن المقــرر لــدى محكمــة التمييــز ومــا

له والغير.

تواتــر عليــه قضائهــا ،بأن التعويــض يجب أن

وانتهــى الترانجــة فــي ختــام مرافعتــه بطلب

يكون جابرا للضرر المباشر ومتناسبا معه.

الحكــم بإلــزام المدعــى عليها بجميــع الطلبات

كمــا أن الثابــت مــن الحكــم الجنائــي ،والــذي

الــواردة في صحيفة الدعــوى الماثلة ،وبإلزام

قضــي فيــه بإدانــة المتســببة عن الحــادث ،أن

المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل

خطأها والضرر بينهما اتصال مباشــر بما لحق

أتعاب المحاماة مضافا إليها الفائدة القانونية

فقــد أصيب بحزن وأســى لما آلــت إليه حالته

بالمدعي.

بواقــع  % 10مــن تاريــخ وقــوع الحــادث

وتابــع ،أن المقرر في قانون التأمين اإلجباري

الحاصــل في  19فبراير  2013وحتى الســداد

عقــب الحــادث وتحولــه مــن شــخص معافــى

الصــادر بالمرســوم رقــم  3لســنة  ،1987أنه لم

التام.

تأييد سجن محتال هرب لإلمارات ببطاقة شقيقه

دخـــــولـــــه بـــــجـــــواز ســـــفـــــره كــــشــــف مـــــكـــــان اخـــتـــبـــائـــه

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة نزيل في “سجن جو” محكوم بقضية
احتيــال فــي وقت ســابق ،والــذي تمكن من الهرب من الشــرطة الذين كانوا يحرســونه بمجمع
السلمانية الطبي ،وهرب من البالد برا منتحال شخصية شقيقه ،وجلبه اإلنتربول من اإلمارات
بعدما استعمل جواز سفره لدخول أراضيها؛ وذلك بسجنه لمدة  3سنوات.
وتشــير التفاصيــل حســبما جــاءت بــأوراق

ملكيتها إلى والده.

القضيــة إلــى أن مركز شــرطة الحورة كان قد

عندهــا توجــه عــدد مــن أفــراد الشــرطة إلــى

تلقــى بالغــا مــن الشــرطة المكلفيــن بحراســة

منــزل المتهــم ،إال أن عائلتــه نفــت معرفتهــا

النزيــل ،والذيــن أفــادوا أنهــم توجهــوا برفقــة

بمــكان وجــوده أو حضــوره إليهــم بعــد عملية

المتهم “ 36عاما” والمحبوس على ذمة قضية

الفرار.

نصــب واحتيال إلى مجمع الســلمانية الطبي،

وفــي مراقبــة ســجالت المغادريــن للمملكــة

لحضــوره موعد طبي خاص بــه ،لكنه غافلهم

مــن عائلة المتهــم ،تبين أن أحد أشــقائه غادر

وتمكــن مــن الفــرار مــن قبضتهــم ،وخــرج من

البــاد عبــر منفــذ جســر الملــك فهد ،فــي حين

المستشفى في سيارة كانت تنتظره بالخارج،

أنهــم تأكدوا من وجوده فــي البالد ولم يغادر

وتم التعرف على السيارة من خالل كاميرات

كما يتضح من الســجالت الرسمية ،وبتكثيف

المراقبــة األمنيــة ،والتــي تبيــن أنهــا مســجلة

التحريــات علــم أفراد الشــرطة أن الــذي غادر

باســم إحدى الشــركات الخاصــة ،والتي تعود

البــاد هــو المتهــم نفســه ،ولكــن بالبطاقــة

البراءة لشاب تسبب بهروب محكوم من شرطي

الخاصة بشــقيقه متوجها إلــى دولة اإلمارات

وســيلة تقنيــة المعلومــات مــن اإلدارة العامــة

العربية المتحدة ،والذي دخلها مستعمال جواز

للجنســية والجــوازات مــا مــن شــأنه إظهــار

الســفر الخــاص بــه في منفذ البطحــاء ،وتمت

بيانــات غيــر صحيحــة علــى أنهــا صحيحــة

إعادتــه إلى مملكة البحرين بواســطة شــرطة

بــأن اســتعملها كبيانــات صحيحــة وســلم

اإلنتربــول ،والذين قبضوا عليه أثناء تواجده

بطاقــة الهويــة الخاصــة بشــقيقه علــى أنهــا

في إمارة دبي .وبالتحقيق مع الهارب اعترف

بطاقــة هويتــه للموظــف المختــص الــذي قام

بمــا نســب إليــه مــن اتهــام بالهــرب ،مبينــا أنــه

بإدخــال بيانــات فــي نظــام اإلدارة بمــا يفيــد

محكــوم فــي قضية احتيال ،وفــي ذلك اليوم

خــروج شــقيق المتهــم عبــر الجســر متوجهــا

كان لديــه موعــد فــي المستشــفى لمراجعــة

إلــى الســعودية وذلك خالفــا للحقيقة ،فتمت

الطبيب ،وما إن انتهى من ذلك الموعد غافل

الجريمة بناء على تلك المساعدة.

الشــرطة ،وتمكــن مــن الفــرار من المستشــفى

ثانيــا :اســتعمل بســوء نيــة بطاقــة هويــة

وهرب خارج البالد مستعمال بطاقة شقيقه.

صحيحــة باســم الغيــر ،بــأن اســتعمل البطاقة

وثبــت للمحكمة أن المتهــم بتاريخ  14فبراير

وقدمهــا لموظــف الجــوازات منفــذ الجســر

 ،2017ارتكب اآلتي:

وانتفع بها بغير حق وتمكن من الخروج.

أوال :اشــترك بطريــق المســاعدة مــع موظــف

ثالثــا :غــادر مملكة البحرين مــن دون إذن من

حســن النية في ارتكاب جريمة تزوير بيانات

الموظف المختص.

الحبس  3سنوات لمدان بزرع قنبلة وهمية

قالــت المحاميــة الشــيخة فاطمــة آل خليفة إن

أوال :أن رجــل األمــن لــم يتبــع اإلجــراءات

أحكام جنائية ضده ،وبعد دقائق وأثناء انتظار

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة

وأضافــت أن المتهــم األول توجــه برفقــة باقــي

الخمسة هم من مرتكبي الواقعة.

المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها االستئنافية)

القانونية ولم يبرز هويته أو ما يفيد صفته.

الشــرطة وصول ســيارتهم لتقل المحكوم عليه

اســتئناف شــاب محكــوم بالحبــس لمــدة 3

المتهميــن وبحوزتهــم القنبلــة الوهمية وعبوات

وبالقبــض علــى المتهــم األول اعتــرف خــال

قضــت وبإجمــاع اآلراء بإلغــاء معاقبــة موكلهــا

ثانيا :لم يقم رجل األمن باإلجراءات التحفظية

دفعــه فضولــه بالتوجــه إلــى رجــل الشــرطة

ســنوات ،وأيــدت العقوبة الصــادرة عليه بقضية

حارقــة “مولوتــوف” إلــى الشــارع العــام بمنطقة

التحقيق معه أنه تلقى من المتهم الثالث رسالة

بالحبــس لمدة ســنة التهامه بمســاعدة محكوم

المطلوبة تجاه المحكوم عليه،؛ وذلك بأن تركه

لمجادلتــه بإلحــاح حــول ســبب القبــض عليــه،

وضــع قنبلــة وهميــة فــي شــارع عــام بمنطقــة

توبلــي ،ووضعــوا الهيــكل وألقــوا عبــوات

مفادها أنه يكلفه بصناعة جســم متفجر وهمي،

علــى الهــرب وإهانــة الشــرطة ،وقضــت مجددا

دون قيــد وعــدم اتخــاذه التدابيــر الوقائيــة

وفي تلك األثناء تمكن المتهم من الهرب.

توبلي.

“المولوتوف” ثم الذوا بالفرار.

وبالفعــل وافــق علــى األمــر وتوجــه إلــى ورشــة

ببراءتــه ممــا نســب إليــه .وذكــرت أن فضولــه

الالزمة للمحافظة عليه ،ما مكن المحكوم عليه

وأضافــت أنــه وأثنــاء تحــدث موكلها مــع رجل

وكانــت محكمــة أول درجــة حكمــت علــى

وبمجــرد أن ورد ألفــراد الشــرطة بــاغ بشــأن

تصليح مكيفات واشــترى أسطوانة الغاز بقيمة

الشــخصي كاد أن يتســبب بحبســه ،إال أن عدم

من الهرب.

الشــرطة ،والــذي لم يكن قد وضــع األصفاد بيد

المتهمين الخمســة بذات القضية ،بســجن ثالثة

الواقعــة ،تحركــت قــوات األمن للموقــع ،وقاموا

ديناريــن ،وقــام بطالئهــا باللــون األســود ووضع

إبــراز أفــراد الشــرطة هويتهم إليــه ،كما أنهم لم

ثالثــا :أن المتهــم لم يرتكــب أي أفعال تعد بحد

الموقــوف تمكن األخير من الهرب ،فما كان من

منهم لمدة  5سنوات ،وحبست المستأنف وآخر

بالتعامــل مــع الهيــكل ،والــذي تبيــن أنــه وهمي،

عليهــا مصبــاح دراجــة هوائيــة صغيــر وأســاك

يتبعــوا اإلجراءات الالزمــة لمنع المحكوم عليه

ذاتهــا جريمــة ســوى االستفســار عــن أســباب

الشرطي إال أن قبض على موكلها.

لمــدة  3ســنوات؛ نظــرا لصغر ســنهما ،كمــا أمرت

وأعــادوا حركــة المــرور إلى طبيعتهــا بعد أن تم

كهربائيــة .وأوضــح أنــه توجــه برفقــة المتهمين

من الهرب من قبضتهم ،فضال عن عدم ارتكاب

القبــض على المحكــوم عليه ،خصوصا أن رجل

هــذا وكانت قد أحالتــه النيابة العامة للمحاكمة

بمصادرة العبوة الوهمية المضبوطة.

تعطيــل الطريــق .وبفحــص العبــوة المتفجــرة

للشــارع العــام بمنطقــة توبلــي بالقــرب مــن أحد

موكلها ألية جريمة أصال.

األمن لم يبرز أي هوية أو ما يدل على صفته.

علــى اعتبــار أنــه ،أوال :أهــان الشــرطي المجني

وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصــل فــي

الوهميــة ثبــت أنهــا عبــارة عــن أســطوانة غــاز

مجمعــات الهايبر ماركت على شــارع الخدمات،

وأوضحــت أنهــا دفعــت أمــام المحكمــة عقــب

وتشــير تفاصيــل القبــض علــى موكلهــا إلــى أنه

عليــه بالقــول أثنــاء تأديتــه لواجــب عملــه،

أن المتهــم األول وافــق بعــد تكليــف مــن المتهم

صغيــرة الحجــم خاصــة بالمكيفــات ،بها أســاك

ووضــع المتهــم الثاني العبوة الوهمية ،في حين

الطعــن فــي حكــم إدانــة موكلهــا بانتفــاء أركان

كان قــد توقــف لمشــاهدة قيــام الشــرطة خالل

ثانيــا :ســاعد المحكــوم عليه الموقــوف بحوزة

الثالــث لــه بصنــع جســما محاكيــا ألشــكال

كهربائيــة وأنابيــب بالســتيكية .وتوصلــت

ألقــى باقي المتهمين عبــوات “المولوتوف” على

الجريمة وذلك لألسباب التالية:

القبــض علــى أحــد المتهمين والمطلــوب لتنفيذ

الشرطي على الهرب من قبضته.

المتفجرات؛ وذلك لوضعه على الطريق العام.

تحريــات أفــراد الشــرطة إلــى أن المتهميــن

الشارع والذوا بالفرار.

زور وثائق
إيران ُت ّ

عراقية لتصدير النفط
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دبي  -العربية نت

ً
جــدا أن إيــران تســعى
بــات مــن الواضــح

“اإلسالمي” :تخارج من االستثمارات غير المدرة

تعييــن وانتخــاب مجلــس إدارة لمــدة  3ســنوات بالبنــك

جاهــدة لاللتفاف عن العقوبات األميركية ،إذ
قامت في األشــهر األخيرة بتحميل شحنتين
مــن الوقــود إلــى آســيا علــى ناقــات تحمــل
وثائق مزورة.

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية | تصوير :رسول الحجيري

وكشــف تحقيــق مفصــل لوكالــة “رويتــرز” أن
إيــران قامــت فــي األشــهر األخيــرة بتحميــل

قدر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي حسان جرار التخارج بنسبة  % 25من أصول محفظة االستثمارات غير المدرة التي يقدر حجمها اإلجمالي بـ  89مليون

شــحنتين مــن الوقود إلى آســيا علــى ناقالت

دينار ،مبينا أن هذه المحفظة تشمل األراضي والعقارات والوحدات السكنية ،وأسهم بشركات غير مدرجة بالبورصة ،وتم البدء في التخارج منها قبل  3سنوات.

تحمل وثائق مزورة ،تبين أن الوقود عراقي.
واســتطاعت “رويتــرز” االطــاع علــى وثائــق

وذكــر جــرار  -للصحافييــن علــى هامش

تدعــي أن ناقلــة النفــط ( )Grace 1تديرهــا

اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للبنك

شــركة شــحن ســنغافورية وتحمل علــم بنما،

أمــس  -أن “البحريــن اإلســامي” فتــح

نقلت الوقود من البصرة بين  10و 12ديسمبر

فــرع رقمــي واحــد ،ويتطلــع لفتــح فرع

الماضــي ،إال أن  3مصــادر فــي صناعــة النفط
العراقية أكدت عدم مصداقية الوثائق.
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رقمــي آخــر جديــد فــي المحــرق ،الفتًــا
إلى أن تكلفة فتح بنك رقمي ال تتجاوز
نصف مليون دوالر.
وبخصوص زيادة رأس المال ،قال جرار
إن البنــك حصــل علــى موافقــة مصــرف
البحرين المركزي على زيادة رأس ماله،

مجلس إدارة جديد لـ“المهندسين”

مشــيرًا إلى أنه ســيتم االســتعانة بخبير
خارجي إلجراء الدراسة النهائية لحجم
زيــادة رأس المــال ،والطريقــة األمثــل
لرفــع رأس المــال ،التــي مــن المتوقــع
االنتهاء منها في النصف األول من العام
الجاري.

اجتماع عمومية “البحرين االسالمي”

ووافقــت الجمعية العامــة العادية للبنك
أمــس علــى كافة بنــود جــدول األعمال،
بمــا فيها اعتماد توصيــة مجلس اإلدارة

جرار :نصف

المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018وقدره

مليون دوالر

بتوزيــع صافــي ربــح الســنة الماليــة
نحــو  11.4مليــون دينــار عبــر تحويــل

لفتح فرع رقمي

مبلــغ  1.14مليــون دينــار تقري ًبــا إلــى

الجفير  -المهندسين البحرينية

عقــدت جمعيــة المهندســين البحرينيــة

الحســابات ،وتشــكيل لجنــة انتخابــات،

مســاء األربعــاء  20مــارس الجــاري

وانتخــاب أربعــة أعضــاء جــدد لمجلــس

اجتمــاع الجمعيــة العمومية للعام 2019

اإلدارة.

بمقرهــا فــي الجفير وانتخــاب  4أعضاء

مــن جانب متصل ،أثنى رئيس الجمعية

لمجلــس اإلدارة .وتمخضت االنتخابات

ضيــاء توفيقــي علــى جهــود مجلــس

 100صــوت ،محمــد الخزاعــي بـــ 99
ً
ً
صوتــا وأيمــن
صوتــا ،ريــم العتيبــي 81

اإلدارة المنتهية دورتهم في المجلس.

عــن فــوز كل مــن جــواد الجبــل حاصــ ًدا

ّ
موج ًهــا الشــكر ألعضــاء مجلــس
اإلدارة
وتــم تشــكيل لجنــة انتخــاب األعضــاء

ً
صوتــا .وتــم خــال االجتمــاع
ناصــر 65

الجــدد وتكونــت اللجنــة هــذا العــام

المصادقــة علــى مــا جاء بجــدول أعمال

بعضوية كال من سعيد العسبول ،عيسى

االجتمــاع ،إذ تمــت المصادقــة علــى

جناحي ،إبراهيم يوســف ،وعبدالشــهيد،

جــدول األعمــال ،والمصادقــة علــى

وذلك لفرز األصوات وعدها.

محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام

ومــن المقــرّر أن يعقــد مجلــس اإلدارة

الماضي ،ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة

الجديــد اجتماعــه األول فــي وقــت

عــن أعمــال الــدورة المنتهيــة ،ومناقشــة

قريــب لتوزيــع المناصــب واللجــان على

التقرير المالي للجمعية ،وتعيين مدققي

األعضاء.

االحتياطــي

القانونــي،

وتخصيــص

بالمحرق

مبلــغ وقــدره  179.3ألــف دينــار تقري ًبــا

لصنــدوق الــزكاة وتفويــض مجلــس
اإلدارة بتوزيعــه ،تخصيــص مبلــغ 250
ألــف دينــار للتبــرع لألعمــال الخيريــة
وتفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيعــه،
وتحويــل مبلــغ  9.8مليون دينــار تقري ًبا

إلى األرباح المستبقاة.

البنــك تحقيــق تطــورات ملموســة
فــي كافــة جوانــب األداء .وأكــد أن
“التحديات واالضطرابات التي شــهدتها
ُ
تحدثــت عنها في العام
المنطقــة ،والتي

كمــا صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة

 2017قــد اســتمرت فــي العــام 2018
ً
أيضــا .وبالرغــم مــن ذلــك ،حقــق البنــك

الخزينــة األمــر الــذي اســتوجب زيــادة

ً
ناجحا من األداء الراســخ مع
عامً ــا آخــر

علــى تخصيــص أســهم منحــة ألســهم
عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2017
وقــال رئيــس مجلــس إدارة البنــك
عصــام فخــرو فــي كلمتــه باالجتماع إنه
مــع وصــول إســتراتيجية “العــودة إلــى
األساســيات” عامهــا األخيــر ،يواصــل

تحقيــق نمــو بنســبة  % 12فــي صافــي
األربــاح مقارنــة بالعــام  .2017وحقــق
إيرادات جيدة بلغت  11.4مليون دينار،
ممــا انعكــس علــى نصيــب الســهم مــن
األربــاح ليبلــغ  10.83فلــس مقابل 9.65
فلس في العام .”2017

وأشــار إلى أنه “في ظل االلتزام الصارم

تحديــات مماثلــة ،و”لكننــا نبــدي تفائــا

باتبــاع سياســة حــذرة تجــاه تحمــل

بشــأن مســتقبل بنك البحرين اإلسالمي

المخاطر ،بلغت موجودات تمويل البنك

وقدرتــه علــى مواكبــة التغييــرات

 765.8مليــون دينــار مقارنــة مــع 740.7

التنظيميــة والتكنولوجيــة متســارعة

مليون دينار في العام .2017

التطور ،مبينا لقد حققنا الكثير تحســين

ولفــت إلــى أن التكنولوجيــا هــي محــور

كافة جوانب العمليات التشغيلية للبنك،

أعمالنــا فــي العــام  ،2018ومــن المتوقع
ً
أيضــا.
أن يســتمر ذلــك فــي المســتقبل

ولكن مازال هنالك الكثير إلنجازه”.
وشــهدت الجمعيــة العموميــة انتخــاب

ويواصــل البنك االســتثمار فــي منصات

وتعييــن مجلــس اإلدارة لمــدة  3أعوام،

التكنولوجيــا ،وتعزيــز إمكاناتــه التقنيــة

إذ تــم تعييــن ممثلين عن بنــك البحرين

بشكل ملموس ،ومن أحدث استثمارات

الوطنــي ،همــا عصــام فخــرو ،وخالــد

البنــك فــي هــذا المجــال إعــداد هيــكل

يوســف عبدالرحمــن .وتعييــن ممثليــن

إدارة تخطيــط األعمــال الــذي ســيتيح

عــن الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي

لــه مواكبــة التغييــرات التكنولوجيــة

همــا العميد إبراهيــم المحمود ،وعبدهللا

المتسارعة.

أحمــد كمــال .وكذلــك تعييــن محمــد

وأضاف “من ناحية أخرى ،يعد موظفونا

الزروق رجب ممثال عن البنك اإلسالمي

مــن أهــم الركائز المهمة التــي تأتي على

للتنمية.

قمــة أولويــات البنــك .فاســتثمارنا فــي

بالمقابل أسفرت نتائج عملية االنتخاب

المواهــب والكوادر البحرينيــة يتواصل

الســتكمال مقاعــد مجلــس اإلدارة

مــن دون كلــل ،حيــث نســتعد؛ لتعزيــز

المتبقيــة عــن فــوز  4أعضاء مســتقلين،

سياســة اإلحــال الوظيفــي وخلــق

وهــم :محمد عبدهللا نورالدين ،ومروان

قيادات المستقبل”.

سيسل طبارة ،خالد عبدالعزيز الجاسم،

وتوقــع فخــرو أن يحمــل العــام 2019

ومحمد عبدهللا الجالهمة.

الريـس :تسليـــم “فيــالمــار” في الربــع الثالـث 2019

تـــأجـــيـــل عـــمـــومـــيـــة “إف إتــــــش الــــمــــالــــيــــة” لــــعــــدم اكــــتــــمــــال الـــنـــصـــاب

زينب العكري من المرفأ المالي

| تصوير :رسول الحجيري

عقــدت مجموعــة جي إف إتش المالية  GFHجمعيتهــا العمومية العادية وغير العادية
يــوم أمــس ،إال أنهــا تأجلــت إلــى  28مارس المقبــل لعدم اكتمــال النصــاب القانوني ،إذ
بلغــت نســبة األســهم الحاضــرة  ،% 39وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب فــي الدعــوة
الثانية ينعقد االجتماع الثالث إذا اقتضى األمر الخميس  4أبريل المقبل.
وكانــت الجمعيــة العموميــة يفتــرض أن

فــي البحرين والمنطقة ،كما تعتزم إدارة

تناقــش توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع

وتســليم عدد من االســتثمارات العقارية

أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة

التــي هــي فــي طــور اإلنجــاز ،مؤكــ ً
دا أن

 % 3.34بواقــع  87ســنتًا للســهم الواحــد

تســليم مشــروع فيالمــار ســيكون بالربع

وبقيمــة إجماليــة  85مليــون دوالر (30

الثالث من العام الجاري.

مليــون دوالر نقــ ً
دا و 55مليــون دوالر

وأوضــح أن البنــك قــام بشــراء حصــص

أسهم منحة) لعام .2018

المــاك الرئيســيين فــي المشــروع خــال

وقــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعة جي

العــام الماضــي ،مــن خالل شــراء صكوك

أف إتــش الماليــة ،هشــام الريــس ،إن

التمويــل فــي المشــروع وبالتالــي تعتبــر

المجموعة تعتــزم الدخول في مجموعة

المجموعــة أكبــر مســاهم فــي ملكيــة

من االستثمارات وإدارة الثروات الخاصة

المشروع.

جانب من اجتماع عمومية “جي إف إتش”

ولفــت إلــى أنــه ســيتم تحويــل ملكيــة

كمنشــأة فندقيــة فــي المشــروع والــذي

الريس أن المشــروع لم يطرح للتســويق

وأوضــح أنه تم االنتهاء من تنفيذ البنية

المشــروع متعــدد االســتخدامات ،إلــى

ســتديره إحــدى العالمــات الفندقيــة

فنــدق  5نجوم وشــقق فندقية وســكنية

المرموقــة ممــا ســيعطي قيمــة مضافــة

حاليا ،مبينًا أن اإلدارة تنتظر
في السوق
ًّ
أن يجهز أوالً للحصول على ثقة الســوق

التحتيــة وربــط المشــروع بجســر علــوي
مــع مشــروع خليــج البحريــن الــذي تــم

ومجمــع تجــاري يضــم العديــد مــن

للمشروع.

إذ ســيعاد تســمية المشــروع وإعــادة

إنجــاز حوالــي  % 60منــه ممــا يســاهم

المطاعم ،الفتًا إلى أن البرج ( )Cسيكون

وعن طرح وحدات للبيع و التأجير ،أشار

وضعيته كمشروع رئيسي.

تسهيل الدخول إلى المشروع.

السفير األميركي“ :الخاص” يحتاج إلى الشفافية

حلقـــة نقاشـــية تســـتعرض قوانيـــن العمـــل الجديـــدة بالبحريـــن

المنامة  -السفارة األميركية

“السياحة” تستعرض  3حرف أساسية
المنامة  -البحرين للسياحة

شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض
فــي المعــرض الدولــي للصناعــات الحرفيــة

الثانــي ،الــذي أقيــم تحــت رعايــة وزيــر
اإلعــام بســلطنة عمــان عبدالمنعــم بــن

ّ
نظمــت غرفة التجارة األميركيــة في البحرين مأدبة

القانونــي وقضايــا التنميــة االقتصاديــة .تم تشــكيل

غــداء وحلقــة نقاشــية حول قوانين العمــل الجديدة

حلقة نقاشــية للحديث عن عدد من القوانين المهمة

منصــور الحســني ،وبتنظيــم مــن الهيئــة

فــي البحريــن بالتعــاون مــع الســفارة األميركيــة

مــن بينهــا ،قانــون إعــادة هيكلــة اإلفــاس ،وقانــون

العامــة للصناعــات الحرفيــة فــي الســلطنة

وبرنامــج تطويــر القانــون التجــاري ،وذلــك يــوم

المعامالت اإللكترونية ،والســجالت القابلة للتحويل

الشــقيقة ،وذلك في الفترة ما بين 13 – 10

األربعــاء  20مــارس الجــاري فــي كابيتــول كلــوب.

اإللكترونــي ،وقانــون حمايــة البيانــات ،وقانــون

مــارس  ،2019حيــث ضم المعرض أكثر من

وألقــى الســفير األميركــي جاســتين ســيبيريل كلمــة

مشــتريات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة .الهدف

 49مشــروعا حرفيــا مختلــف مــن نحــو 17
دولة.

أشــاد فيها بالتشــريع البحريني الجديد الذي يوضح

هنــا هــو الحصــول علــى فهــم أفضــل لهــذه القوانيــن

وقــد القــى جنــاح البحريــن إقبــاال كبيــرا؛

وقــال رئيــس مركــز الجســرة للتدريــب

“التــزام المملكــة بجــذب رجــال األعمــال ،وتشــجيع

لتوفيــر مزيــد مــن الثقــة للشــركات التــي تغامــر فــي

القطــاع الخاص ،وتحســين اإلطار القانوني التجاري

قطاعات جديدة وفي نفس الوقت لتسهيل األعمال

اســتعرضت الهيئــة  3حــرف أساســية أال

هــذا المعــرض فــي إطــار التعاون المشــترك

الموجــود فــي البــاد” .وقال ســيبيريل إن المناقشــة

التجاريــة” .وقالــت أريــزو يــزد مــن برنامــج تطويــر

واألفكار والشــراكات التي ستشــكلها اليوم “ســتعمل

القانــون التجــاري (“ )CLDPتركز حلقــة النقاش على

على تحســين جهودنا المشتركة ،كممثلين للحكومة،

السفير األميركي جاستين سيبيريل

القوانيــن التجاريــة الجديــدة فــي البحريــن التــي

الشــفافية والقــدرة على التنبؤ التي تأتي مع ســيادة

إلــى ذلــك ،صــرح رئيــس غرفــة التجــارة األميركيــة

والكبيــرة .ومــن خــال تمكيــن البيئــة القانونيــة فــي

لتزويــد القطــاع الخــاص بمــا يحتاجــه – أال وهــو
القانــون ،باإلضافة إلى المســاعدة في ضمان الرخاء
واالزدهار الدائم للشعبين األميركي والبحريني”.

فــي البحريــن قيــس الزعبــي “أن برنامــج تطويــر
القانــون التجاري معــروف بعمله في مجال اإلصالح

ُ
ســتمكن بيئة األعمال في جميع الشــركات ،الصغيرة
البحريــن ،ويأمــل البرنامــج الحفــاظ علــى النمــو
االقتصادي والتنمية لسنوات قادمة”.

نظــرا لكونــه أكثــر المشــاركين تميــزا ،حيث
وهــي :صناعــة الجلــود ،والخــزف الفنــي،
والصناديــق المبيتــة ،كمــا تــم عــرض بعــض
مــن المنتجــات الحرفيــة األخــرى ،والتــي

تمــت صناعتها فــي المراكز الحرفية التابعة
للهيئــة؛ بهــدف إبــراز مــدى تطــور المنتــج

المحلــي مــن الناحيــة الجماليــة ،والجــودة

العاليــة ،واالبتــكار ،مع الحفــاظ على الهوية

البحرينية األصيلة.

الحرفي ،ياســر الســيد “تأتي مشــاركتنا في
بيــن البحريــن وعُ مــان ،واللتيــن تمثلهمــا

هيئة البحرين للســياحة والمعارض والهيئة
العامــة للصناعــات الحرفيــة علــى التوالــي،
حيث من شأنها أن ُتساهم في إبراز الهوية

المتميــزة للحــرف والمنتجــات اليدويــة،
وذلــك عن طريق تبــادل الخبرات مع الدول

التي تمتلك باع كبير في هذا المجال”.

“طيران الخليج” ..الناقلة األسرع نمواً

تداول  8.5مليون سهم بـ  1.9مليون دينار

المحرق  -طيران الخليج

المنامة  -بورصة البحرين

ً
ً
نموا
مؤخرا لقــب الناقلة الجوية األســرع
منحــت طيــران الخليــج

أقفــل مؤشــر البحرين العــام يوم أمس الخميس عند مســتوى

فــي منطقــة الشــرق األوســط؛ وذلــك فــي ورشــة عمــل تســويق

 1,426.22بارتفــاع وقــدره  2.75نقطــة مقارنـــة بإقفالـــه يــوم

الطيران التاسعة عشر التي نظمها مطار أثينا الدولي في العاصمة

األربعــاء ،فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلســامي عنــد

اليونانيــة .وتقام ورشــة العمل هذه ســنويًا فــي أثينا وتضم جميع

مســتوى  794.77بانخفاض وقدره  8.35نقطة مقارنة بإقفاله

تسير رحالتها من وإلى مطار أثينا الدولي.
الناقالت الجوية التي ّ

السابق.
وتداول المستثمرون  8.46مليون سهم ،بقيمة إجمالية قدرها

وحضــر حفــل توزيــع الجوائــز ممثــل عن طيــران الخليج واســتلم

الجائزة نيابة عن الناقلة الوطنية.

 1.93مليون دينار ،تم تنفيذها من خالل  87صفقة ،حيث ركز

وقــال رئيــس القطــاع التجاري بطيران الخليج فنســينت كوســت

الـمستثـــمرون تعامالتهــم علــى أســهم قطاع البنــوك التجارية،

بهــذه المناســبة “يعــد منــح طيــران الخليــج لقــب الناقلــة الجويــة
ً
نمــوا فــي منطقة الشــرق األوســط من قبل الســلطات في
األســرع
مطار أثينا الدولي إنجا ًزا كبيرًا نفخر به .أثينا هي إحدى وجهاتنا

الجمعة
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والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة  1.75مليون دينار أي ما

األوروبيــة الهامــة ،حيــث يشــهد خطنــا الجــوي هــذا معــدالت نمو

نسبته  % 90.61من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها

ثابتــة بصفــة ســنوية .وسيشــهد موســم الصيف المقبــل زيادة في
عدد الرحالت من وإلى أثينا”.

 7.62مليون سهم ،تـم تنفيذها من خالل  59صفقة.
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 1.4لبنية عدادات المياه الذكية المتطورة بـ “الجنوبية”

مليون دينار

ٍ
عامــا فــي “الســيف بوليفــارد”
 1.6مليــون دينــار الســتثمار مطاعــم
ومقــاه لمــدة ً 25
الســتثمار أراضي في منطقة الســيف من

أمل الحامد

خــال إنشــاء مشــروع ريــادي ترفيهــي
رائــد .وســتحصل شــؤون البلديــات فــي

طرحــت هيئــة الكهربــاء والمــاء فــي جلســة المناقصات والمزايــدات أمس مناقصــة المرحلة الثانية من مشــروع تزويــد نظام بنية

المقابــل خــال فتــرة العقــد مبلــغ فائــدة

أساسية متطورة لعدادات المياه الذكية بالمحافظة الجنوبية ،تقدم إليها عطاءان أقلهما بنحو  1.4مليون دينار ،في حين أكبرها

سنوية لموقع المشروع.

بقرابــة  2.3مليــون دينــار .ويتضمــن نطــاق العمل في المناقصة تزويد وتركيــب جميع أجزاء البنية األساســية المتطورة مع تفعيل
وضبــط ميــزة نقــل البيانــات مــن العــدادات الذكية عن طريق موجــات الراديو من موقع العميــل إلى برنامج الهيئــة؛ للحصول على
الدقة وصحة الفواتير وتحقيق عالقات فعالة مع العميل وذلك بحسب المواصفات والمقاييس المدرجة في وثائق المناقصة.

مناقصة تطوير

ومن مميزات نظام العدادات الذكية :أخذ

بوليتكنك البحرين

القراءة في أي وقت ممكن وألي عدد من
العــدادات في آن واحــد ،وعدم االحتياج
لزيــارة المواقــع آلخــذ القــراءة ،والتمكــن
من أخذ القراءات لألماكن المغلقة ،ودقة
القــرا ءات وســرعة تحصيلهــا ،وإصــدار
الفواتيــر في اليوم نفســه الذي تمت فيه
قــراءة العداد ،وتوجد في هذه العدادات
مجموعة من الخصائص التي تســهم في
التحكم بالحِ مل.
كمــا طرحــت ا ل هيئــة العامــة للتأميــن
االجتماعــي مناقصــة للقيــام بالمراجعــة
اإلكتوارية لصناديــق الهيئة في البحرين
للعــام  ،2018وهــي دراســة دوريــة تتــم
كل  3ســنوات وتختــص بدراســة الوضــع
المالــيللنظــامعلـ ـ ى ا ل م ـ ـ د ى ا ل ق ص ي ــر
والطويــل وقدرته علــى تلبية االلتزامات
المســتقبلية؛ بهدف تحســينه عــن طريق
دراســة األداء المســتقبلي للصنــدوق
واقتــراح

الحلــول

الممكنــة

لتعزيــز

االحتياطــات تقدم إليها  3عطاءات علق
أحدها وأقل عطاء بقيمة  40ألف دينار.
وكذلــك طرحــت شــركة تطويــر للبتــرول

 40ألف دينار للمراجعة االكتوارية
لصندوق “التأمين االجتماعي”

ً
أيضا في مناقصة لوزارة
ونظــر المجلس
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط
العمرانــي (شــؤون األشــغال) لتقديــم
الخدمــات االستشــارية لإلشــراف علــى
تنفيذ مشروع تطوير بوليتكنك البحرين

مناقصة لتوريــد طبالت (Flare Knock-

مليون دينار.

 )Outمــع المضخــات واألدوات كحزمــة

وفتــح المجلــس  6مناقصــات إلدارة

البطاريــات الســت التــي تــم تركيبهــا في

المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء،

الشــركة ،تقــدم إليهــا  6عطــاءات علــق

أبرزها لشــراء  14ألف صمام لالســتخدام

أحدهــا ،واقــل عطــاء بنحــو  1.7مليــون

فــي إدارة توزيع الماء بالهيئة تقدم إليها

دوالر (مــا يعــادل  635.2ألــف دينــار

 3عطــاءات أقلهــا بنحــو  61.4ألف دينار،

تقري ًبا).

ومناقصــة لشــراء كابــات أرضيــة ذات

جهــات حكومية ،بإجمالي  61عطاء ،في
حيــن علق  3عطــاءات تابعة لـــ  3جهات.
وبلــغ أقــل العطاءات المقدمــة نحو 4.23

الدعــم

الفنــي

والصيانــة

ألســطول

لــوزارة شــؤون اإلعــام لتوفيــر الصيانــة

تقدم إليها  6عطاءات.

الزراعيــة الداخليــة والخارجيــة فــي

بالكويت لمدة  3ســنوات ،وتقديم الدعم
الفني والصيانة في مطار بانكوك الدولي

العمرانــي (شــؤون البلديــات) الســتثمار

بتايلنــد لمــدة  3ســنوات ،تقــدم إليهــا 4

مطاعــم ومقــاهٍ ومحــات تجاريــة فــي

عطاءات.

“الســيف بوليفارد” بمنطقة السيف بنحو

للتنميــة لتقديــم الخدمــات االستشــارية

إليهــا  3عطــاءات أقلها بنحــو  112.5ألف

وكذلــك نظــر المجلــس مناقصــة لــوزارة

 1.6مليــون دينــار؛ وتقدمــت إليها شــركة

الســتراتيجية التحــول الرقمــي لبنــك

دينار.

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط

وحيــدة هــي “نســيج” .وتصل مــدة العقد

البحريــن التنميــة بمــا فــي ذلــك صياغــة

كمــا فتــح المجلــس  3مناقصــات لشــركة

العمرانــي (الصنــدوق الســعودي للتنميــة)

 25عامً ا ،وتســتثمر فيه الشــركة بموجب

اإلســتراتيجية ،تطويــر طلــب االقتــراح

طيــران الخليــج ،لتقديــم الدعــم الفنــي

مبــان لمحطــة توبلــي
لمشــروع إنشــاء 4
ٍ

شــروط العقــد وعلــى نفقتهــا الخاصــة

والتقييــم تقــدم إليهــا  4عطــاءات أقلهــا

أديــس أبابــا الدولــي بإثيوبيــا ،وتقديــم

إلعــداد الخرائط والرســومات الهندســية

بقيمــة  94ألــف دينــار لشــركة كــي بــي ام

لتوســعة محطة توبلــي للصرف الصحي،

وإصــدار التراخيــص والتصاريح الالزمة

جي فخرو.

لشــراء عــدة موصــات كهربائيــة تقــدم

المجلس 17مناقصــة ومزايدة ،تابعة لـ 9

إضافــة إلى ذلك ،فتــح المجلس مناقصة

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط

أقلهــا بنحــو  81.6ألــف دينــار ،ومناقصــة

وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت فتــح

بقيمة  37.7ألف دينار.

الطائــرات فــي مطــار الكويــت الدولــي

توزيــع الكهربــاء ،تقــدم إليهــا  5عطاءات

تابعة لـ  9جهات

الحزمــة (ج) ،تقدم إليها  3عطاءات أقلها

كمــا فتــح المجلــس مزايــدة لــوزارة

جهــد منخفــض لالســتخدام فــي إدارة

 17مناقصة ومزايدة

بإضافــة طابــق على مبنــى المكتبة ضمن

والصيانــة ألســطول الطائرات فــي مطار

للصــرف الصحــي ضمــن المرحلــة 4

مجمــع الــوزارة لمــدة عامين ،تقــدم إليها
 8عطــاءات أقلهــا بنحــو  29.7ألف دينار،
ومناقصــة لمجموعــة بنــك البحريــن

أبرز العطاءات المطروحة
الجهة

وصف المناقصة

العدد

الشركة

أقل عطاء بالدينار

هيئة الكهرباء

تزويد نظام بنية أساسية متطورة لعدادات المياه الذكية بالمحافظة الجنوبية – المرحلة الثانية

2

EMCO WLL

1,449,000.00

المراجعة اإلكتوارية لصناديق الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بمملكة البحرين لعام 2018

3

Aon Hewitt (Cyprus) Ltd

40,000.00

()Seef Boulevardمزايدة استثمار مطاعم ومقاهي ومحالت تجارية في منطقة السيف

1

naseej

1,610,000

مناقصة مشروع إنشاء  4مباني لمحطة توبلي للصرف الصحي ضمن مشروع المرحلة  4لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي

6

-

0.00

توريد طبالت Flare Knock-Out

6

Arabian International Contracting WLL

 1,689,316دوالر

الهيئة العامة للتأمين
االجتماعي
شؤون البلديات
األشغال(الصندوق
السعودي للتنمية)
تطوير للبترول

آفاق اقتصادية واسعة مع تركمانستان
نـــاس :االتــفــاقــات الــمــوقــعــة ستسهم بــشــراكــات إستراتيجية
السنابس  -الغرفة

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

النتائــج ســيكون لها بالشــك األثــر اإليجابي

مقدمتهــا قطــاع المؤسســات الصغيــرة
ً
ملحوظــا
تناميــا
والمتوســطة الــذي يشــهد
ً

كافــة ،وزيــادة حجــم التبــادل التجــاري

جانب من زيارة وفد رجال األعمال لتركمانستان

إلقامــة المزيــد مــن الشــراكات التجارية بين

من جانبنا كقطاع خاص بحريني إلى تفعيل

البلديــن الصديقيــن ،وجــذب االســتثمارات

نتائــج هــذه الزيــارة للوصــول إلــى أرضيــة

وتفتــح الطريــق أمام شــركات إســتراتيجية

مــن آســيا الوســطى ذات القيمــة المضافــة

صلبــة للنهــوض بالعالقــات االقتصاديــة بين

تجعل البحرين بوابة تركمانســتان للمنطقة،

العاليــة للســوق المحليــة ،خصوصــا وأن

البلدين” .ودعا رئيس الغرفة إلى االســتفادة

ومــن تركمانســتان بوابــة البحريــن ودول

قــد أســفرت عــن التوقيــع علــى عــدد مــن

تركمانســتان تمثــل بوابــة أساســية وحيوية

بشكل فاعل من االتفاقات االقتصادية التي

مجلــس التعاون الخليجــي إلى منطقة دول

مشروعات واتفاقات نوعية ستمهد الطريق

لــدول وســط آســيا .وأضاف ناس “سنســعى

تم التوقيع عليها على هامش الزيارة ،والتي

وسط آسيا.

االجتماع استعراض مخرجات فريق العمل

بحــرص الحكومــة المســتمر بمتابعــة جميع
المؤسسات الصغيرة وتوجيه سموه لوضع

“إلعــداد التقريــر النهائــي بشــأنها لرفعــه

خطــة عمــل لدعــم صغــار التجار تنفــذ وفق
ســتؤدي إلــى نمــو العالقــات االقتصاديــة

البحريــن ســمير نــاس ،حيــث تــم خــال
المشــترك لدراسة التحديات والعقبات التي

القطاعات االقتصادية وعلى األخص قطاع

فــي تعزيــز التعــاون الثنائــي فــي القطاعــات

واالســتثمارية خصوصــا وأن هــذه الزيــارة

القطاعــات االقتصاديــة فــي البحريــن وفي

بهــذا القطــاع الحيــوي والنامــي ،منو ًهــا

خليفــة إلــى تركمانســتان .وقــال إن هــذه

النتائــج نقلة مهمــة في المســارات التجارية

زايــد دعــم الحكومــة الموقــرة لكافــة

تتبناهــا الحكومــة فــي ســبيل االرتقــاء

البــاد جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

مشــتركة ،معربــا عــن تفاؤلــه فــي أن تحقــق

أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة

الوزير الزياني
يجتمع برئيس
مجلس إدارة
“الغرفة”

بفضــل التســهيالت والمبــادرات التــي

الكبيــرة التــي تمخضــت عنهــا زيــارة عاهــل

الخــاص فــي البلديــن للدخــول في مشــاريع

المنامة  -الصناعة والتجارة

في مســاهمته في الناتــج المحلي اإلجمالي

ســمير ناس عــن اعتزازه بالنتائــج اإليجابية

واالقتصــادي ،وإتاحــة الفرصــة للقطــاع

استعراض دراسة تحديات صغار التجار

برنامــج زمنــي مــدروس وبرامــج واضحــة
المعالــم واألهــداف يســتند وضعهــا إلــى
البيانــات والمعلومــات التــي تســتوفى مــن
صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم.

تواجــه صغــار التجــار البحرينييــن تمهيــ ًدا
للحكومة الموقرة.
وأكــد الوزيــر اهتمــام الحكومــة بكافــة

الموضوعــات والقضايــا ذات الصلــة بقطــاع
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي
البحريــن ،والجهــود فــي ســبيل تعزيــز دور

جــاء ذلــك ،خــال اجتمــاع الوزيــر أمــس

القطــاع الخــاص بشــكل عــام والمؤسســات

برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة

الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

“ميت آي سي تي” يوصي بتسريع التحول الرقمي

المؤتمر ركز على
الذكاء االصطناعي
وأمن المعلومات
و ”بلوك تشين”

المنامة  -ورك سمارت

أوصى المشاركون في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت “ميت آي سي تي” بتشجيع خطط التعاون بين القطاعين العام
والخاص الهادفة إلى تســريع خطوات التحول الرقمي ،وبناء الخلفية العلمية الراســخة التي تؤهل المواطن لمواكبة التحوالت
في الفضاء التخيلي ،من خالل إدراج الذكاء االصطناعي في المقررات الدراسية بدءا من المراحل التعليمية المبكرة الضرورية
إلحداث النقلة النوعية التي تفسح في المجال أمام التحول الرقمي المطلوب.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة التاسعة

إضافة إلــى نظيراتهــا البحرينية ،وتتولى

تشــريعية واضحــة المعالــم تســاهم فــي

للمؤتمــر أمس الخميس  21مارس ،والتي

تنظيــم هــذه الفعاليــة الســنوية الجمعيــة

إســتراتيجيات التحول الرقمي المطلوبة،

عقــدت تحــت شــعار “التحــول الرقمــي

البحرينيــة لشــركات التقنيــة والمعلومات

مؤكديــن أهميــة تشــييد قنــوات تواصــل

القائــم علــى اإلبــداع” ،وقــد شــارك فــي

“بتك”.

كفــؤة ،تتمتــع بمواصفات االســتمرار التي

إلــى ثــورة حقيقيــة تؤهلهــا للحــاق بركب

جانب من جلسات المؤتمر

نظيراتهــا في بلدان آســيوية مثل الصين،

وأســواق تقنيــة االتصــاالت وتقنيــات

حد ســواء ،لتطوير البرمجيات المساعدة

المعلومــات ،وتوفير منظومــة اإلجراءات

على تسريع خطوات التحول الرقمي.

والمؤتمــر ومعــرض “بيتكــس” المرافــق له

وأوصــى المشــاركون في المؤتمــر بتوفير

تعينهــا علــى مــد جســور التعــاون ،مــع

األمنيــة التــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى

وأكــد المؤتمــر حاجــة البنيــة التحتيــة

مجموعة من الشــركات العالمية والعربية،

الشــفافية االقتصادية المستندة إلى بيئة

حركــة العولمــة التي تســيطر على صناعة

للتحــول الرقمــي ،مثل «انترنت األشــياء»،

البيانات الشخصية وحريات األفراد ،على

التقنيــة ،خصوصــا في قطــاع االتصاالت،

والذكاء االصطناعي.

وأوروبيــة مثــل الــدول االســكندنافية،
وتمكنها من اســتخدام األنشــطة المرافقة
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 155ألف متر إلنشاء مزارع الدجاج الالحم مع “العربية لالستثمار”
“دلـــــمـــــون” تــــــوزع  153ألـــــف ديــــنــــار أربـــــاحـــــا عـــلـــى الــمــســاهــمــيــن

عبدالرحمن جمشير
زينب العكري من المنطقة الدبلوماسية | (تصوير :رسول الحجيري)

وافقــت الجمعيــة العموميــة العاديــة لشــركة دلمــون للدواجــن علــى جميــع البنــود
الــواردة فــي جــدول األعمــال متضمنــة الموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة علــى

اجتماع عمومية دلمون للدواجن أمس

المســاهمين عن العام  2018بنســبة  % 5من رأس المال المدفوع ،بواقع  5فلوس
للســهم الواحد ،ما يعادل  153.06ألف دينار ،وســيتم دفع األرباح المذكورة أعاله

الســتبدال خطــي إنتــاج العلــف المحبب

بالمفرخــة ،وبالتالــي انخفــاض معــدل

كفــاءة اإلنتــاج وجودته بمــا يحقق رضا

الثالثــة المقبلة ،ويتزامن ذلك مع توقيع

بدءا من يوم األحد الموافق  31مارس .2019

لمختلــف أنــواع الطيــور والحيوانــات

نســبة الوفيــات فــي مــزارع الدجــاج

المستهلك وثقته بالشركة .وعلى صعيد

عقــد إيجــار أرض لبنــاء مفرخــة جديدة

بطاقــة إنتاجيــة  30طــن /ســاعة ،فيمــا

الالحــم مــن  % 12إلــى  % 4بتكلفــة

اإلنتــاج ومــع اســتكمال المرحلــة الثانية

ســيتضاعف اإلنتــاج  % 100بعــد

 60ألــف دينــار ،وشــراء غاليــة جديــدة

مــن إعــادة تأهيل مصنــع العلــف وزيادة

التجديــد ،مبينًــا أنــه أحــد أهــم مشــاريع

للمســلخ ضمــن مشــروع تطوير المســلخ

الطاقــة اإلنتاجيــة بالمفرخــة ســتتمكن

الشركة على مدى سنوات وبلغت الكلفة

بكلفة إجمالية نحو  100ألف دينار.

الشركة من إنتاج  33ألف طير في اليوم

وأكد رئيس مجلس إدارة شــركة دلمون

أفــكارا إلنشــاء شــركة مشــتركة بيــن

للدواجــن عبدالرحمــن جمشــير علــى

دلمــون للدواجــن والهيئــة العربيــة

هامش اجتمــاع الجمعية العامة العادية
أن الشــركة حصلت على أرض مساحتها
 155ألــف متــر مربع في جنوب البحرين
لمشــروع إنشــاء مــزارع الدجــاج الالحم
مــع الهيئــة العربيــة لالســتثمار ،ولهــا
اســتثمارات ضخمــة فــي الــدول العربية
وخصوصــا فــي الســودان وتتجــه حاليا
لالســتثمار فــي البحريــن وخصوصــا
االســتثمار الزراعــي ،مبينا أن المشــروع
يحتاج أرضا كبيرة ال تقل مساحتها عن
 500ألف متر.
وأوضــح أن وزارة األشــغال والتخطيط

لالستثمار ،أو إدخالهم في شركة دلمون
للدواجن كمستثمرين في الشركة.
وأضــاف أن شــركة دلمــون للدواجــن
تفخــر بكونهــا مــن الشــركات الرائــدة
فــي المملكــة فــي مجــال صناعــة األمــن
الغذائــي ،وإيمانــا منهــا بقــدرة وكفــاءة
المورد البشري البحريني ،فإنها تعتز بأن
نســبة البحرنة فيها تبلغ  % 97من عدد

التقديريــة لهــذا المشــروع بحــدود الـــ

فــي الفتــرة المقبلــة كمرحلــة أولــى ،كمــا

رفع مستوى الجودة

تســعى وبالتواصــل مع الجهــات المعنية

منتصف مارس الجاري.

وفي إطار رفع مستوى الجودة ،أضافت

لزيــادة اإلنتاج عبر إنشــاء مزارع لتربية

وتطرقــت الشــركة إلــى شــراء آلــة رص

الشركة شهادة الـ  HACCAPإلى شهادة

الدجاج الالحم مع الحفاظ على العالقة

البيــض أوتوماتيكيــا ،والــذي ســاهم

الجــودة وتعمــل حاليــا الســتكمال عــدد

اإلســتراتيجية مــع مربــي الدواجــن

فعليــا في زيــادة جودة ونوعيــة البيض

مــن شــهادات الجــودة العالميــة لرفــع

المحليين خالل خطط الشــركة لألعوام

 650ألــف دينــار وبــدأ اإلنتــاج فعليــا من

العامليــن بالشــركة ،موضحا أن الشــركة

فــي هورة عالي بطاقة إنتاجية للمرحلة
األولــى بنســبة  % 50مــا بيــن  45ألــف
إلــى  50ألــف صــوص باليــوم ،والمرحلــة
الثانيــة بنســبة  % 50المتبقيــة ليزيــد
اإلنتاج  % 100في النهاية.
وأكد جمشــير على اســتثمار الشركة في
شــركة “أصــول” العمانيــة إلنتــاج أمهات
البيــض التــي تنتــج الصــوص ،موضحــا
أنهــا صناعة رائدة ودقيقة جدا ال توجد
إال فــي الــدول الغربيــة وبعــض الــدول
العربيــة ،وبعــد إنشــائها بــدول الخليــج
ســيكون هنــاك اكتفــاء ذاتــي ليبــاع

تمكنــت من تنفيذ عدد من المشــروعات

اإلنتــاج لكل شــركات الدواجن والمفارخ

التطويريــة المهمة على صعيد العمليات

الموجــودة بــدل اســتيراده مــن هولنــدا

اإلنتاجية بالتعاون مع “تمكين”.

والبرازيل ومناطق أخرى بعيدة.

الموسوعات على األرض حاليا وتسوية

منتجات الدجاج التصنيعية

مجلس اإلدارة 2022 - 2019

الهيئــة حاليا مســاحة المشــروع لتحديد

وأنجــزت الشــركة مشــروع تصنيــع

العمرانــي فــي طــور تخليــص إجــراء
األرض وإعداد عقد االستئجار ،وتدرس
نســبة مســاهمتهم ،متوقعا أن يتم البدء
فــي األعمــال اإلنشــائية بالربــع الثالــث
مــن العــام الجــاري بعــد انتهــاء جميــع
اإلجراءات.

مجلــس اإلدارة للــدورة :2022 - 2019

النجتــس  ..وغيرهــا) ،والــذي بدأ اإلنتاج

عبدالرحمــن

فيه بمنتصف العام  2018بشكل مبدئي،

وأشــار إلــى أن حجــم االســتثمار فــي
دينــار حاليــا ،الفتــا إلــى أن الصعوبــة

المنتجــات بســوق المطاعــم والتجزئــة،

جمشــير،

عبدالحســين

ديوانــي ،يوســف الصالــح ،عبدالرضــا

إذ كلفــت اآلالت والمعدات الالزمة لذلك
مــا يقارب الربــع مليون دينار ،كما تطرح
ً
حاليا مقدار  20طنا بالشــهر من
“دلمون”

المشــروع ضخــم ال يقــل عــن  3مالييــن

كمــا

منتجــات الدجــاج التصنيعيــة (البرجــر،

تــم

انتخاب/تعييــن

أعضــاء

الديلمــي  -عضــو معيــن مــن جانــب
مجموعــة ترافكــو ،طــال المناعــي،
جعفــر آل ضيف ،محمــد بوكمال  -عضو
معيــن من جانــب الهيئة العامــة للتأمين

إضافة إلى المرحلة الثانية من مشــروع

االجتماعــي ،عيســى الرفاعــي عضــو

يحتاجهــا المشــروع مقارنة بالمســاحات

إعــادة تأهيــل مصنــع العلــف وتــم ذلــك

الصغيــرة فــي المملكــة ،مبينــا أن هنــاك

معيــن مــن جانــب ممتلــكات البحريــن

بالتعاون مع شــركة “بيولر” السويســرية

األساســية فــي توفيــر األرض الــذي

جانب من االجتماع

“مواقف السيارات” توزع  % 5أرباحا نقدية
البحــث عن مجاالت عمل جديدة ..والتزام بنســبة البحرنة
المحرر االقتصادي

القابضة ،فؤاد المطوع ،وعصام زينل.

النفط ينزل من ذروة  4أشهر
األســواق تظــل متماســكة مع خفــض إمــدادات “أوبك”
سنغافورة -رويترز

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشــركة مواقف الســيارات أمس ،توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح الســنة المالية
 ،2018حيــث تــم تحويــل  72.2ألــف دينار إلى حســاب االحتياطي القانوني بما يعــادل  % 10من صافي األرباح ،وتوزيع أرباح نقدية
على المســاهمين قدرها  5فلوس للســهم الواحد أو ما يعادل  % 5من رأس المال المدفوع ،بواقع  346.5ألف دينار ،وتخصيص 10
آالف دينار ألعمال الخير ،وتدوير الرصيد المتبقي والبالغ  293.3ألف دينار إلى حساب األرباح المستبقاة .وعقدت الجمعية بنصاب
قانوني بلغ .% 58.48
ووافق المجتمعون على توزيع  30.33ألف

المرهــون إن الشــركة مســتمرة فــي تطوير

دينار كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،كما

خدماتهــا بالمســتوى الــذي يليــق بالمجتمع

أبرأت ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم

البحرينــي ،وهي ماضية فــي تطوير آليات

عن الســنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

العمل ومواكبة الحداثة ،فضال عن التزامها

.2018

الكامــل بنســب البحرنــة وإعطــاء الفرصــة

وتــم تمديــد فتــرة مجلــس اإلدارة لســتة

للبحرينيين إلدارة مرافق الشركة.

أشــهر إضافيــة تبــدأ مــن تاريــخ  22مارس

وتابــع “مــع احتفالنــا بمــرور نحــو  38عامــا

الجاري؛ ليتســنى له اســتكمال المفاوضات

علــى تأســيس الشــركة سنســعى جاهديــن

الجاريــة المتعلقة بمذكــرة التفاهم المبرمة

ألن نكــون جديريــن بالثقــة وســاعين نحــو

مــع شــركة البحريــن لالســتثمار العقاريــة

التقــدم ،حيث تبحث الشــركة إلى الدخول

“إدامة”.

مع شراكات جديدة وفتح مجاالت تتعدى

وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة إســماعيل

إدارة مواقف السيارات”.

تراجع النفط بعيدا عن أعلى مستوى في  2019الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة أمس الخميس ،لكن األسواق تظل متماسكة نسبيا
في ظل تخفيضات اإلمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي تفرضها الحكومة األميركية على إيران وفنزويال.
وبحلول الســاعة  07:12بتوقيت جرينتش،
بلغــت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس
الوســيط األميركــي  60.12دوالر للبرميــل
منخفضــة  11ســنتا أو  % 0.2مقارنة بســعر
التســوية الســابقة .وبلغ خام غرب تكســاس
أعلــى مســتوياته منــذ  12نوفمبــر في وقت
ســابق مــن الجلســة عنــد  60.33دوالر
للبرميل.
وبلغت العقــود اآلجلة لخام القياس العالمي
برنــت  68.52دوالر للبرميــل بالقــرب مــن
مســتوى التســوية الســابقة بعــد أن وصلــت
إلــى  68.69دوالر للبرميــل فــي وقت ســابق
مــن الجلســة ،وهــو أعلــى مســتوياتها منــذ

إسماعيل مرهون

 13نوفمبــر .وارتفعــت أســعار النفــط بنحــو

المصــدرة للبترول (أوبك) وكذلــك العقوبات

ذروة بلغهــا فــي منتصــف  2018عنــد 32.8

الثلــث منــذ بدايــة  2019بفعــل تخفيضــات

التــي تفرضها الواليــات المتحدة على إيران

مليون برميل يوميا إلى  30.7مليون برميل

اإلمــدادات التــي تقودهــا منظمــة البلــدان

وفنزويال .وانخفض إنتاج أوبك النفطي من

يوميا في فبراير.

12

الجمعة  22مارس  15 - 2019رجب  - 1440العدد 3811

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )31795لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد65504 :
تاريخ19/3/2019 :

عرض وطلب

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

+973 17111504

السيد جاسم خليفة سعد المهيزع المالك ل� قصر الخضراء لتعبئة المواد الغذائية

+973 38344464

(مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم  65504-6طالبا تحويل المؤسسة
الفردي���ة إلى ش���ركة ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 3،000٫00

+973 17580939

دينار ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 .1قيس فيصل صالح المسقطي
AHMEED MEPPATT .2

إعالن بحل وتصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة المجموعة للخدمات التربوية ذ.م.م
سجل تجاري رقم64235

شركة بيلو كول كنسلتنسي ش.ش.و لمالكها سونيل كومار

اعالن رقم ()CR2019-29073

سجل تجاري رقم 1-122252

تنازل  -عن المحل التجاري

بناء على قرار المالك لشركة بيلو كول كنسلتنسي ش.ش.و لمالكها سونيل كومار المسجلة على

تقدم إلينا سامي عبدهللا حسن بطلب تحويل المحل التجاري التالي :الى فاطمة

قيد رقم  ،1-122252بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة /سونيل كومار مصفيا للشركة.

خليل محمد عبدالحليم

رقم القيد
4-57786

م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )----لسنة 2019
بشأن تحويل المؤسسة الفردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

عنوان المصفي :نواف ارحمة سالم محمد ارحمة

)+973(66966598

)+973(39981211

sunilkumar9700@yahoo.com

wedaei821aw@gmail.com

القيد89148 :
تاريخ14/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )9999لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )2لسنة 2018

الس���يدة وف���اء الخض���ر صالح منصر المالكة ل���� حقيقي للفبرك���ة وحقيقي للتجارة

الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة جرين دريم للتجارةذ.م.م والمسجلة بموجب القيد

(مؤسس���ة فري���ة) والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  2-82554و  9-82554طالب���ا

شركة فيرست تاغ للخدمات االستشارية ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
 /صالح عبدالرس���ول عيس���ى الحايكي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة فيرست
تاغ للخدمات االستشارية ذ.م.م ،المسجلة كشركةذات مسئولية محدودة بموجب
القيد رقم  ،85999-1طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

رق���م 89148طالبي���ن تحويل الش���كل القانوني لجميع فروع الش���ركة إلى ش���ركة

تحويلهم من مؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره

تضامن برأسمال وقدره  20000دينار ،بين كل من:

 3000دينار بحريني ،لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

HARUNUR RASHID LATE HOSSAIN .1

 .1وفاء الخضر صالح منصر
mohammad furqan siddiqui .2

 .2نسرين محمد عبدالحميد عبدالرحمن
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ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شوباريبا ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها
الس���ادة اصحاب شركة شوباريبا ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم ،1-99695

طالبين تغيير االسم التجاري
من :شركة شوباريبا ذ.م.م
SHOPARIBA Co WLL
الى :دوال تراكس ذ.م.م

DULA TRACKS CO. W.L.L
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -36128
تسجيل اسم تجاري

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

]4
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م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة
بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

470

التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لع���ام  ،2001وعمال بن���ص المادة 335

عنوان المصفي :سونيل كومار

االسم التجاري

]3

به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة  325من قانون الش���ركات

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

اكتشف الصوت لالنتاج والتوزيع الفني

]2

للشركة.

التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لع���ام  ،2001وعمال بن���ص المادة 335

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

القيد82554 :

 ،64235بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���يد  /نواف ارحمة س���الم محم���د ارحمة مصفيا

به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة  325من قانون الش���ركات

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة

تاريخ21/3/2019 :

بناء على قرارالش���ركاء في ش���ركة المجموعة للخدمات التربوية ذ.م.م المس���جلة على قيد رقم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :ياسر عبدالمجيد ميرزا اسماعيل
االسم التجاري الحالي :حليمة للعطورات
االسم التجاري الجديد :بوتيك جبال مدريد

قيد رقم1-88712 :
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alforsamm@hotmail.com
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+973 17111502
+973 38344464
+973 17580939

عرض وطلب

13

ترامب :حان وقت االعتراف

14

بسيادة إسرائيل على الجوالن

international

@albiladpress.com

واشنطن ـ وكاالت

أعلن الرئيس األميركي دونالد

ترامب أمس الخميس أنه “حان

الوقت” لتعترف واشنطن بسيادة
إسرائيل على هضبة الجوالن

السورية المحتلة إسرائيليا منذ عام
 ،1967معتبرا أن ذلك مهم ألمن

إسرائيل واستقرار المنطقة.

وكتب دونالد ترامب ،في تغريدة

عبر حسابه على تويتر ،أنه “بعد 52

سنة ،حان الوقت للواليات المتحدة

لالعتراف الكامل بسيادة إسرائيل
على هضبة الجوالن ،التي تتسم

بأهمية استراتيجية وأمنية وحيوية
بالغة األهمية لدولة إسرائيل
واالستقرار اإلقليمي”.

الجمعة

 22مارس 2019
 15رجب 1440

السفير األميركي لدى اليمن ماثيو تولر

اإلمارات ترفض مزاعم قطر عن “براكة”

واشنطن :أسلحة الحوثي خطر على المنطقة

دبي ـ العربية نت

أعربــت دولة اإلمارات العربية المتحدة،

أن محطــة براكــة تســتخدم تكنولوجيــا

في بيان رســمي أصدره المندوب الدائم

الجيــل الثالث النووية المتقدمة وتطبق

لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،

معايير الوكالة الدولية.

حمــد علي الكعبــي ،عن رفضهــا للمزاعم

وكانــت قطــر قدمــت شــكوى للوكالــة

المتعلقة بمشاكل السالمة لمحطة براكة

الدوليــة للطاقة الذريــة حول ما وصفته

للطاقة النووية .وأكد البيان أن البرنامج

بمخاطــر تمثلهــا محطــة طاقــة نوويــة

النــووي فــي اإلمــارات يلتــزم بأعلــى

تشــيدها اإلمــارات ،وقالــت في رســالتها

مســتويات الســامة النوويــة واألمــن
ً
طبقا لسياســة
وحظــر االنتشــار النووي،

إن المحطــة النوويــة اإلماراتيــة تشــكل
ً
ً
خطيــرا لالســتقرار اإلقليمــي
تهديــدا

ً
مشــيرا إلى
الدولــة النوويــة لعام ،2008

تحميل الميليشــيات المتمردة مســؤولية تعثر اتفاق السويد

عدن ـ وكاالت

ً
مشــيرا إلى أن بعــض المجموعات اليمنية تهدد
قــال الســفير األميركــي فــي اليمــن ،أمس الخميس ،إن واشــنطن تبــذل كل الجهود الممكنة إلنهاء الصراع في اليمن،
بأسلحة ثقيلة دول الجوار ،في إشارة إلى أسلحة ميليشيا الحوثي .جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي للسفير األميركي في اليمن ،ماثيو تولر ،بحضور رئيس الوزراء
اليمني معين عبد الملك.

والبيئة.

مصر ..مصرع  10بانفجار مصنع في السويس
القاهرة ـ أ ش أ

وأضــاف تولــر أن واشــنطن قلقــة علــى
ً
مشــدداعلى أنه :يجب
األوضــاع في اليمن،

إلــى أن واشــنطن “لــم تفقــد األمــل” فــي

حســب ما نقلت وكالــة األنباء اليمنية عقب

خالل األيام الماضية.

إمكانيــة تنفيــذ االتفاقات التــي تم التوصل

اجتماع وزراي.

حصر السالح في اليمن بيد الدولة فقط.

وأضــاف أن بومبيــو ســيصدر تصريحــات

إليها في محادثات سالم جرت في ديسمبر

وأكد أن واشنطن حريصة على وحدة اليمن
ً
مضيفــا :لقاءاتنــا هنــا تبحــث
واســتقراره،

بشــأن أنشــطة إيران ونوايانــا تجاهها قبيل

الماضي.

» »كما دعا المجلس “األمم المتحدة

مغادرته المنطقة.

ومنــذ التوصــل التفــاق برعايــة األمــم

وقــال تولــر إن واشــنطن مطلعــة علــى
ً
مــرارا
االتفاقيــات التــي وقعهــا الحوثيــون

المتحدة بشأن الحديدة ومينائها الرئيسي،

موقف واضح وصريح من استمرار

الذي يمثل شــريان حيــاة لماليين اليمنيين،

االتفاق ،بعد مضي أكثر من ثالثة

يتابــع أوضاع اليمن ،وأصدر بيانين بشــأنها

ذكــرت وســائل إعــام مصريــة ،أمــس

(كــرة غــاز) بمجمــع النصــر لألســمدة

الخميــس ،أن انفجــارا وقــع فــي مصنــع

والكيماويات الوســيطة بالعين السخنة،

تعزيز التعاون في مختلف المجاالت.

لألســمدة الفوسفاتية في العين السخنة

وأدى إلى سقوط ضحايا من العمال.

بمحافظــة الســويس شــرقي البــاد،

وإثــر ذلــك ،انتقلــت قــوات الحمايــة

وأضــاف تولــر :يجــب االلتــزام بالقــرارات
ً
مشيرا
الدولية بحظر توريد الســاح لليمن،

ً
مشــيرا إلــى أن بــاده تأمــل
مــع الحكومــة،

عملــت الميليشــيات االنقالبية على التنصل

ممــا أســفر عــن مقتــل  10عمــال وإصابة

المدنيــة لتحريــر محضــر بالواقعــة

إلــى أن واشــنطن تشــعر باإلحبــاط مــن

بتنفيــذ االتفاقيــات الموقعة بيــن الحوثيين

من تعهداتها.

آخريــن .وأســفر الحادث عــن مصرع 10

وجــرى إخطــار النيابــة العامــة لمباشــرة

مماطلة الحوثيين في االلتزام باالتفاقيات.

والحكومة.

واألربعــاء ،دان مجلــس الــوزراء اليمنــي

عمــال وإصابــة  15آخريــن .مشــيرا إلــى

التحقيقات.

وشــدد الســفير األميركــي علــى أن الواليات

حمــل الســفير األميركــي ،مســؤولية عرقلــة

“التعنــت المســتمر لمليشــيات الحوثــي

أن حصــر أعــداد الوفيــات والمصابيــن

وتم الدفع بسيارات اإلسعاف إلى موقع

ال يــزال جاريــا .ووقــع االنفجــار أثنــاء

الحــادث ونقل المصابين إلى مستشــفى

المتحــدة مســتمرة فــي دعــم الحكومــة
ً
مضيفــا :اســتراتيجيتنا هي العمل
اليمنيــة،

اتفــاق الســويد للحوثييــن ،مؤكــدا إن

االنقالبيــة فــي تنفيــذ اتفــاق الســويد

الواليــات المتحــدة تشــعر “بإحبــاط بالــغ”

واالنسحاب من مدينة وموانئ الحديدة”.

اختبار التشــغيل بأحــد خزانات األمونيا

السويس العام لتلقي العالج.

مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة.

لمماطالت الحوثيين في تنفيذ االتفاقات.

وأكد “الموقف الثابت للحكومة في ضرورة

وقــال إن وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو

إال أن الســفير األميركي أشــار ،فــي المقابل،

التنفيــذ العاجــل لالتفــاق دون التفــاف”،

كارثـة بنهـر دجلـة فـي الموصـل

 100قـــتـــيـــل ...وعــبــدالــمــهــدي يــعــلــن الـــحـــداد

ومجلس األمن الدولي إلى اتخاذ

مليشيات الحوثي في عرقلة تنفيذ

أشهر على توقيعه” .الى ذلك ،قال

السفير األميركي ،ماثيو تولر :ندرك
أهمية عدن ونعمل مع الحكومة

على إعادة بناء المؤسسات ،مشير ًا

إلى أن واشنطن ال تدعم الجماعات

التي تسعى إلى تقسيم اليمن.

وأكد أن واشنطن تأمل في إعادة

فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها

عاصمة البالد.

السودان يستدعي السفير المصري

احتجاجــا علــى الخطــوة المصريــة فــي مثلــث حاليــب

بغداد ـ وكاالت

الخرطوم ـ وكاالت

أعلنــت وزارة الداخليــة العراقيــة ارتفــاع عــدد الوفيات في انقالب عبارة في نهر دجلة في الموصل إلى نحو  100شــخص .وأعلن

اســتدعت وزارة الخارجية الســودانية ،أمس الخميس ،الســفير المصري في الخرطوم ،حســام عيســى ،على خلفية اإلعالن الذي

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي من مدينة الموصل الحداد الرسمي لمدة ثالثة أيام على خلفية غرق عبارة تحمل نحو

أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على موقعها الرســمي بفتح عطاء دولي الستكشــاف واســتغالل النفط والغاز

 200شخص لالحتفال في جزيرة أم الربيعين وسط نهر دجلة شمالي الموصل.

في مناطق بالبحر األحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية

وأعــرب وكيــل وزارة الخارجيــة الســودانية

اللــواء ســعد معــن قــد أعلــن أن التحقيقــات

بــدر الديــن عبــد هللا للســفير المصــري عــن
ً
مطالبا
احتجــاج الســودان علــى هذا اإلعــان،

للعبارة أقل من العدد الموجود على متنها وأن

بعــدم المضي “فــي هذا االتجــاه الذي يناقض

األوليــة أوضحــت أن الطاقــة االســتيعابية
الخلل واضح .

الوضــع القانونــي لمثلث حاليب وال يتناســب

وأفــاد مصــدر محلي فــي محافظــة نينوى في

والخطــوات الواســعة التــي اتخذهــا البلــدان

وقــت ســابق بــأن “جميــع مستشــفيات وكوادر

الشقيقان إليجاد شراكة استراتيجية بينهما”،

اســعاف صحــة نينــوى اســتنفرت جهودها بعد

وفق وكالة األنباء السودانية الرسمية.

حادثة انقالب العبارة في نهر دجلة”.

وأكــدت وزارة الخارجيــة أن “إعــان وزارة

مــن ناحيــة أخــرى ،قــررت محكمــة تحقيــق

البتــرول والثــروة المعدنية المصرية ال يرتب،

الموصــل مســاء أمــس ،توقيــف  9مــن العمــال

التحقيقات األولية تشير إلى أن حمولة العبارة أكبر من طاقتها االستيعابية

المســؤولين عــن العبــارة ،وأصــدرت مذكــرة

وفقــا للقانون الدولي ،أي حقوق لمصر بمثلث

السودان يحذر الشركات من التنقيب لصالح مصر في مثلث حاليب

حاليــب .تحــذر (الــوزارة) الشــركات العاملــة

وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول

الرســمية“ ،الدعــوة المقدمــة للشــقيقة مصــر

فــي مجال االستكشــاف والتنقيــب عن النفط

ذات الصلــة باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات

الســتخدام الوسائل الســلمية لحل هذا النزاع

وأورد بيــان لمجلــس القضــاء األعلــى أن

تنفيذهــا” .وكان رئيــس مجلــس القضــاء

المختصــة باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحق

والغــاز مــن التقدم بأي عطــاءات في المنطقة

لمنــع شــركاتها مــن اإلقدام علــى أي “خطوات

الحــدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو

المحكمــة“ :أوعــزت لجهــات التحقيــق بســرعة

األعلــى القاضــي فائق زيدان قد أوعز للمحاكم

المتسببين بغرق الع ّبارة.

المذكورة”.

غيــر قانونية” .وجدد الســودان ،وفــق الوكالة

العالقة بين البلدين”.

قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة.

البشير يحظر تخزين العملة الوطنية

بومبيو :حزب اهلل يعرض لبنان للخطر

موسكو تتهم واشنطن بإثارة التوتر

الخرطوم ـ رويترز

القدس المحتلة ـ رويترز

موسكو ـ رويترز

قال بيان من رئاسة الجمهورية أمس الخميس إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر

قــال وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايك بومبيو أمس الخميــس إن جماعة حزب

أعلن الكرملين ،أمس الخميس ،أن طلعات قاذفات قنابل أميركية استراتيجية

أمر طوارئ يحظر ”تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها“ ،بينما تجددت االشتباكات

هللا اللبنانية تشكل خطرا على اللبنانيين وأجرى مشاورات في إسرائيل بشأن

بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات األمن في بضع مدن.

الجماعة المسلحة المدعومة من إيران قبل زيارته لبيروت.

مــن طــراز بــي ،-52القــادرة على حمل أســلحة نووية فــوق الميــاه المحايدة في
ً
توترا في المنطقة.
بحر البلطيق قرب الحدود الروسية ،أثار

ويواجــه البشــير احتجاجات مضــى عليها

فــإن األفــراد غير مســموح لهــم باالحتفاظ

ويقوم بومبيو بجولة للترويج لموقف

تشــارك الجماعة بــوزراء في الحكومة

وقالــت وزارة الدفــاع الروســية ،فــي

على بحر البلطيق.

ثالثــة أشــهر تطالبــه بالتنحــي وســط أزمة

بأكثــر مــن مليــون جنيه ســوداني ( 21ألف

إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب

االئتالفية ولها نواب في البرلمان.

وقــت ســابق ،أمــس الخميــس ،إنهــا

ووصل أكثر من  300جندي إلى ألمانيا

اقتصاديــة جعلــت الســودانيين يصطفون

ويُ حظــر علــى الشــخصيات االعتباريــة

دوالر) خارج النظام المصرفي.

المتشــدد مــن إيــران .واســتمع إلــى

وأضــاف ريفليــن ”إذا حدث شــيء من

أرســلت مقاتــات العتــراض قاذفــة

من قاعدتهم بتكســاس في أول اختبار

تحذير من إسرائيل بشأن حزب هللا.

لبنــان تجــاه إســرائيل ســنحمل لبنــان

قنابــل أميركيــة اســتراتيجية من طراز

الســتراتيجية أميركيــة جديــدة لنشــر

وتسببت في زيادات حادة في األسعار.

”تخزين أو حيازة عملة وطنية ال تتناسب

وتبــدي واشــنطن أيضــا قلقهــا بشــكل

المسؤولية“.

بــي -52بعدمــا بــدأت الطيــران باتجــاه

القــوات األميركيــة فــي أوروبا بســرعة

وقال شــهود إن الشــرطة استخدمت الغاز

مــع حجــم نشــاطها“ وبحــد أقصى خمســة

متزايــد بشــأن قــوة حــزب هللا ،وهــو

حدود روســيا .وصرح المتحدث باســم

لتعزيــز قــوة ردع الناتــو ضد أي عدوان

المســيل للدمــوع امــس لتفريــق مئات من

ماليين جنيه.

مــا تفعلــه أيضا إســرائيل التي خاضت

الكرمليــن ،ديمتــري بيســكوف ،فــي

روسي محتمل.

فــي طوابيــر أمام ماكينــات الصراف اآللي

المحتجيــن المناهضيــن للحكومــة فــي أم
درمــان علــى الجانــب اآلخــر من نهــر النيل
قبالــة العاصمــة الخرطــوم .واســتخدمت
الشــرطة أيضــا الهــراوات لتفريــق
محتجيــن فــي ُ
األبيــض عاصمــة
والية شمال كردفان حيث تظاهر
مئات األشخاص.
وبموجب القواعــد الجديدة
التي أعلنها مكتب البشير،

» »ويحظر على جميع الشخصيات
االعتبارية واألفراد المرخص لهم
بتقديم السلع والخدمات للجمهور قبول
مدفوعات عبر بطاقات الصراف اآللي أو
الشيكات .وسيواجه المخالفون السجن
لفترة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن
عشر سنوات وغرامة مالية ،باالضافة
إلى العقوبات المنصوص عليها عن
انتهاك أي قوانين أخرى.

حربا مع الجماعة في عام .2006
والتقى بومبيو مع الرئيس اإلسرائيلي
ريئوفيــن ريفلين في مكتبــه بالقدس.
وقــال ريفليــن إن رئيــس الــوزراء
اللبنانــي ســعد الحريــري ”ال يمكــن
أن يقــول ألحــد إن لبنــان منفصــل
عــن حــزب هللا“ ،مشــيرا
إلــى نفــوذ حــزب هللا
فــي بيــروت حيــث

» »وقال بومبيو للصحفيين ،ردا على
سؤال بشأن الرسالة التي سينقلها
إلى وجهته التالية لبنان” ،سنكون
واضحين جدا بشأن ما تراه
أمريكا في حزب هللا وتوقعاتنا
بشأن كيف أن نجاح لبنان يعتمد
على (مطالبة) الشعب اللبناني
بأال تسيطر منظمة إرهابية
على حكومته وأال تقود
السياسات وتسبب
خطرا لبلدهم أيضا“.

مؤتمــر صحافــي عبــر الهاتــف“ :بشــكل
عام ،سأقول فقط إن مثل هذه األفعال
التــي تقــوم بهــا الواليــات المتحــدة
ال تــؤدي إلــى تعزيــز منــاخ األمــن
واالســتقرار فــي المنطقــة المجــاورة
تماما لحدود روسيا” ،مؤكدا“ :بل على
النقيض فإنها تثير توترات إضافية”.
ويطــل جيــب كالينينغــراد
الروســي الواقع في أوروبا

» »ووصل الجنود إلى مطار تيجيل
في برلين ،أمس الخميس ،بعد
تلقيهم أوامر بالخروج قبل حوالي
أسبوع .ورافق الجنود دبابات
أبرامز ومركبات برادلي
القتالية وغيرها من
المعدات التي ستستخدمها
من موقع محدد مسبق ًا في
هولندا.

Osama.almajed@albiladpress.com

دفاعا عن من ينشر
أحزانه في الطريق
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أسامة الماجد

كنت قاصا قبل أن أكون صحافيا ،ودافعت عن الصحافة في مشواري

وجه ممقوت وشــرير ،فمن هو أجدر من األديب بالنعيم وهو اإلنســان

الممتــد ألكثــر مــن  23عامــا مرتديا الخــوذات وحامال الرمــاح والبنادق

المرهف الذي يعرف قيمة الكفاءة ويعرف ما يميزها عن لعب الصدف

ولــم أخــش المخاطــر ،واليــوم ســأقرع األجــراس وأدافــع عــن األديــب

ومكــر الماكريــن ،فمــن غيــر المعقــول أن نرضــى له باليســير ،إنــه يمثل

البحريني الذي أصبح ينشــر أحزانه في الطريق ويمضي وحيدا حتى
الجبال تسمع صرخاته وأناته.
األدب ...هــذا الفــن اإلنســاني الرفيــع ،مــرآة الحيــاة تنعكــس صورتهــا
واضحــة مؤثرة ،فهو عنصــر التوجيه في حياة األمة ومعقلها المعنوي
الخطيــر ،البــد أن يكــون فــي مأمن من عوامــل الهدم الخفيــة .لقد كان

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

تطلــع األمــة والمجتمــع ،فلنهيــئ لــه الــدفء وكل مــا يحتــاج كإنســان
كريــم يعيــش فــي هــذا القــرن المخيف الــذي يطل علينــا بوجه عريض
االبتسامة لكنه يزرع األسالك الشائكة والخدع تحت أرجلنا.
» »زمالء المهنة في الصحافة طلبوا مني الرجوع إلى كتابة القصة

القصيرة ،أو على أقل تقدير جمع ونشر القصص المنشورة منذ

األدب العربــي وللتاريــخ نقــول أول معقــل طمــح إليــه الغــزاة ورســموا

زمن في كتاب ،واستعادة قوتي الستكمال روايتي التي أحرقها برد

وشعورها وكيانها المعنوي.

“ابتدائية” األدب مترامي األطراف وسيع الرقعة ،لكنني أحلم بوثبة

خطــة اقتحامــه حتى ينفذوا منه إلــى صميم األمة العربية ،إلى فكرها

االنتظار ..قلت لهم مازال أمامي طريق طويل ومازلت طالبا في

فــي الحقيقــة والواقــع وفــي الســنوات األخيــرة تــم تهميــش األديــب

تعيد لألديب البحريني وأساتذتنا اللمعان واالهتمام واالنطالقة في

يؤثر في الحياة في نواح بعينها وبطريقة بعينها ليس بســبب الكســل

وشواغلهم ،ولتكن البداية عقد مؤتمر يخرج بتوصيات وقرارات

البحرينــي وطمــس آثــاره وعــدم إظهــار أهميتهــا ،فنتاجه قــل ولم يعد

األفق عبر الدعم الحقيقي في هذا الميدان والوقوف على همومهم

والخمــول ،إنمــا بســبب نســيانه ومحاربتــه وكأنه عدو ظالــم وصاحب

وتخطيط للمستقبل.
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عبدعلي الغسرة

البحرنة في سوق العمل
ناقــش مجلس الدوي األســبوعي موضوع “البحرنة” والموقــف منها وكيفية عالجها
باســتضافة النائبيــن يوســف زينل وفالح هاشــم ،وتطــرق المحاضــران والحاضرون
لمشــاريع البحرنــة وأهميتها بعــد أن غزت األيدي العاملة الوافــدة العربية واألجنبية
سوق العمل البحريني العام والخاص ،ومنها مشروع عشرة آالف متدرب ومشروع
إصالح سوق العمل ومشروع ماكنزي.
قــد يــرى البعــض أن البحرنــة تتعــارض مــع مبــدأ الحريــة االقتصاديــة (حريــة الشــركات
االســتثمارية األجنبيــة) ،وقــد يعــوق تنفيــذ مبــدأ البحرنــة مــا تحققــه هذه الشــركات من
أربــاح؛ وإذا اعتبرنــا هــذه الرؤيــة صحيحة فــي القطاع الخــاص؛ فماذا عــن القطاع العام
الــذي يجــب أن يكــون مكانا لتوظيف أهــل البحرين؟ عِ لمً ا أن نســبة األجانب في القطاع
الحكومي تبلغ ( )% 16وهي نسبة في ازدياد ككرة الثلج إذا تباطأ تحقيق مبدأ البحرنة.
تنــص المــادة ( /13أ) مــن الدســتور علــى أن (العمــل واجــب على كل مواطــن) ،و(/13
ب) علــى أن (تكفــل الدولــة توفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن وعدالة شــروطه) ،وهي
مادة تتفق مع مبادئ العمل الدولية وحقوق اإلنسان ،وهذان البندان يجعالن الدولة
تتحمل مسؤوليتها بتوظيف البحرينيين أوال ،ومدى اهتمام الدولة بالعنصر البشري
حاليا ومستقبال ثانيا ،وثالثا يؤكدان تنفيذ مبدأ البحرنة ،وإذا تخلينا عن
البحريني
ً

هــذه المــادة الدســتورية فســنتخلى عــن توظيف البحرينــي في القطاعيــن .إن مبدأ
البحرنة أول ما يتطلبه االهتمام بالموظف والعامل البحريني توظيفا وتدريبا ،وأن
تكــون األفضليــة لــه وإحاللــه في جميــع مواقع العمل .لألســف هناك شــركات تعطي
العامــل األجنبــي األفضليــة على البحريني حتى إن تســاويا في الكفــاءة؛ بجانب ما
يحصــل عليــه األجنبي مــن امتيازات وترقيات ،مخترقة بذلك التوجيهات الرســمية
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والخطط والمشاريع والبرامج الحكومية ،وهذا ما يُ ضاعف البطالة بين البحرينيين
وخصوصا حملة الشهادات العليا.
» »إن مبدأ البحرنة كمفهوم وتطبيق يتطلب إصالحً ا حقيقيًا لسوق العمل،
ويحتاج التفاق واضح بين أركانه ،بعيدا عن االعتراضات واختالف الرؤى

في التنفيذ ،فتحقيق البحرنة في األساس يعتمد على توجيهها بالمسار

حادث نيوزيلندا

الصحيح بدون مراوحة أو تردد ،وأن تكون االختيار االستراتيجي لتوظيف

البحرينيين في العمل الذي يتفق مع تخصصاتهم وبالراتب الذي يُحقق

بثينة خليفة قاسم

أدى حــادث مقتــل خمســين مســلما في مســجدين فــي نيوزيلندا إلى

حالــة مــن الغضب واالســتياء لدى عامة المســلمين في أنحــاء العالم،
وشــعر كل مســلم بمــدى الظلــم وســوء النوايــا التــي يحملهــا النظــام

العالمي للمسلمين وحدهم ويصر على إلصاق اإلرهاب باإلسالم دون
غيــره .هــذا اإلرهابــي الــذي يتبنــى عقيدة األمــة البيضــاء وهي نفس

عقيدة رئيس أكبر دولة في العالم ،الرئيس دونالد ترامب ،أعد عدته
وجهــز الكاميــرا التــي ســيقوم بتصويــر المشــهد كامال لهــا وراح يقتل

وكأنه يلعب لعبة إلكترونية ويردد شعارات ترامب المعادية للمسلمين
ويستخدم نفس عباراته التي يصف فيها المسلمين بالغزاة.

لهم المستوى المعيشي المناسب.

ومعركــة الباســك التــي خلــد بيكاســو ضحاياهــا وبشــاعتها كانــت من
فعــل الرجــل األبيــض وقتل الماليين في العراق والبوســنة والهرســك
مــن فعــل الرجــل األبيض ،فأية عقيــدة بيضاء هذه التــي تتهم غيرها
وتلصــق اإلرهــاب بغيرهــا وهــي العقيدة التــي قتلت وســفكت الدماء
أكثر من غيرها.

sm.adnan56
@hotmail.com

» »الغريب أن الحضارة الغربية ترفض عقوبة اإلعدام وترفض القصاص
لمن قتل مظلوما وتعتبر عقوبة القصاص خرقا لحقوق اإلنسان

وقيم األمم المتمدينة ،أال يكفي كل هذا لزرع اليأس والكراهية في
نفوس كل العقائد األخرى وليس المسلمين وحدهم ،إن موقف

صحيــح أنــه ال يجــوز من الناحيــة القانونيــة الربط بيــن ترامب وبين

الغرب من هذا الحادث البربري سيتسبب في زيادة الكراهية

عقيــدة ترامــب ،لكن ما وقع يبين أن اإلرهاب موجود لدى كل العقائد

على المحك ،خصوصا أن رئيس أكبر دولة في العالم أعلن صراحة

العمليــات التــي ســالت فيها الدمــاء وحصدت فيهــا األرواح بالماليين

المجرم الذي كان يقتل باستهتار وسادية لم يسبق لها مثيل وكأنه

الرجل األبيض والحرب العالمية الثانية كانت من فعل الرجل األبيض

وقيمها.

حــادث ارتكبــه هــذا اإلرهابــي حتــى إن كانــت عقيــدة صاحبــه نفــس

المتبادلة وزيادة العنف واإلرهاب في العالم ،وسيجعل قيم الغرب

وأنه من الظلم وصم اإلسالم باإلرهاب ،خصوصا أن كل الحروب وكل

أن عقيدة الرجل األبيض ال تمثل أية مشكلة بالنسبة له ،حتى هذا

كانــت مــن فعل الرجل األبيض .الحرب العالمية األولى كانت من فعل

يقتل حشرات ،حتى هذا لن يعدم وفق قوانين الحضارة الغربية

محمد المحفوظ

تصريح وزير العمل يصدم العاطلين
“ال توجد لدينا حلول سحرية لتوظيف العاطلين عن العمل ...والسالح
األساســي لمحاربة البطالة هو تأهيل الخريجين لالنخراط في ســوق
العمــل وتحقيــق أكبر نســبة بحرنــة” ،هذا التصريح أعلنــه وزير العمل
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جميــل حميــدان فــي افتتــاح فعاليــات يــوم المهــن األربعــاء الماضي،
بالطبــع إن إعــان الوزيــر أنــه ال يملــك حلــوال ســحرية شــكل صدمــة
وخيبة أمل كبيرة للعاطلين عن العمل منذ ســنوات ألنه يتعارض مع
توجيهــات القيادة الرشــيدة بتوفير العمل لكل الخريجينّ ،
أما األشــد
غرابــة أنــه يصــدر مــن رجل يقف على هــرم الوزارة المنــاط بها إيجاد
فــرص العمــل وعلــى كاهلهــا مســؤولية التوظيــف وبالتالــي فهــو غير

خدمات تحتاج إلى تطوير

زهير توفيقي

ً
مؤخرا مع مجموعة من األصدقاء بزيارة دولة الكويت الشقيقة عن طريق البر ،إذ
قمت

بــل كانــت فــي الواقــع قيــادة ممتعــة وآمنة ،والســؤال الــذي يطرح نفســه هنا هــو لماذا ال

راقت لي الفكرة بسبب المناخ الربيعي الجميل الذي يسود منطقة الخليج هذه األيام ،ما

نستطيع عمل الشيء نفسه في دولنا؟! فأنا هنا في المنطقة لم أتمكن من قيادة السيارة

يجعل الســفر بالبر فكرة رائعة تســتحق العناء .وال شــك أن حكومات دول الخليج قاطبة
ً
جهــدا فــي تطوير خدماتها وتوفير كل ما هو فــي صالح مواطنيها ،فالمواطنون
ال تدخــر

أكثر من ساعتين من أصل  5ساعات فقط ،إجمالي المسافة من البحرين إلى الكويت ،بل

ً
عاليــا .وقد اســترعى انتباهي وأنا فــي الطريق
يقــدرون كل مــا تقدمــه دولهــم ويثمنونــه

البري ،داخل حدود الشــقيقة المملكة العربية الســعودية أنه لم يحدث أي تطوير يذكر ،ال
في الطريق نفسه ،وال في الخدمات المقدمة على جوانبه ،وسبق لي التطرق لنفس هذا
الموضوع في أحد مقاالتي السابقة.

طلبت من صديقي تولي زمام القيادة وإكمال المسافة المتبقية للوصول.
فــي اعتقــادي إن الســامة أهــم عنصــر في حياتنــا ،وال أتصــور أن توفير هــذا العنصر أمر
صعــب ،فلدينــا مــن اإلمكانيــات مــا يؤهلنــا لتوفيــر األفضــل في كل شــيء لشــعوبنا التي
تستحق كل الخير ،كما أتمنى من خالل هذا المنبر الصحافي أن يتم توفير دورات مياه
(صالحة لالستعمال) وهذا مطلب غاية في األهمية للصغار قبل الكبار ،حتى لو تمّ فرض

ً
ً
جيدة ،ويفتقر
تحديدا هو أن الشارع الرئيس الطويل
ما الحظته
عبد بصورة ّ
نسبيا غير مُ ّ

بأي
رســوم محــد ّدة نظيــر مثــل هــذه الخدمــات الضروريــة التي ال يمكــن االســتغناء عنها ّ
حال من األحوال ،فهذا من شأنه أن يوفر الكثير من العناء على المسافرين ومستخدمي

يوجــد تخطيــط للحارات ،األمر الذي يؤ ّدي إلى جنــوح المركبات أثناء القيادة وخصوصا

الطــرق ،ولننظــر ونقتــدي بالــدول األوروبية المتقدمــة حيث تتوافر علــى الطريق دورات
ً
ً
رمزيا في ســبيل المحافظة على
جدا لكن شــريطة دفع مبلغ أعتبره
ميــاه راقيــة ونظيفــة

األساســية ،إذ ال وجود ألية إنارة على الطريق كما أنه ال
إلى متطلبات الســامة المرورية
ّ
أثنــاء الليــل فــي ظــل الغيــاب الكامل لإلنــارة .أذكر أنني أثنــاء زيارتي الواليــات المتحدة
األميركيــة فــي العــام الماضــي ،قمــت بقيــادة الســيارة لمســافة امتــدت حوالي  ١٢ســاعة

نظافتها في جميع األوقات.

متواصلــة ،قطعــت خاللهــا واليــات ومقاطعــات ومدنا ،صحيــح أن معظم تلــك الطرق لم

» »أتمنى من كل قلبي أن يجد مقالي وما يطرحه غيري من كتّاب األعمدة آذان ًا

الشــوارع واضحة حتى في الظالم الدامس ،لذلك لم تواجهن أية صعوبة خالل القيادة،

االرتقاء بالخدمات التي تقدمها حكوماتنا الرشيدة لشعوبها ...أتمنى ذلك.

تكن بها إنارة ،لكن كانت الشوارع على األقل في وضع ممتاز ،وكانت الخطوط على تلك

صاغية من أجل الوصول إلى الهدف الذي نسعى جميعا لتحقيقه ،وهو

متوقع بل مستغرب.
إن هناك عوائق تحد
أن وزير العمل كان أكثر صراحة بالقول ّ
» »لو ّ
من عمليات التوظيف ونحن نعمل على حلحلتها مع أصحاب
األعمال والشركات والمؤسسات لكان مقبوال ولطمأن العاطلين
وبث األمل في نفوسهم بأن أملهم سيتحقق في التوظيف،
أما بشأن بعض معارض التوظيف فهناك شركات تضع شروطا
تعجيزية للتوظيف كاشتراط سنوات خبرة للمتقدم ال تقل عن
فإن
ّ
خمس ،وأخرى ال تقل عن عشر سنوات! وإزاء هذا الوضع
العاطلين يتساءلون بحرقة وألم من أين لنا الخبرة إذا كنا لم
نظفر بوظيفة منذ تخرجنا؟ والوزارة ال تمارس أي نوع من
الرقابة على المشاركين ويهمها في المقام األول عدد المشاركين
والوظائف! وال أدل على ما تمارسه بعض المؤسسات المشاركة
من استغفال أنها لم تستدع أحدا من المتقدمين بل تتجاهل
طلباتهم تماما ،األمر الذي أثار احتجاجات الخريجين ودعا
بأن المقابالت ستكون مباشرة
مسؤوال بالوزارة إلى طمأنتهم ّ
أن شيئا من هذا
والتوظيف سيكون مباشرا في الوزارة غير ّ
لألسف لم يتحقق على أرض الواقع.

فخرية هوكي الجليد
اللجنة اإلعالمية

فــي زيــارة قام بها مجلــس إدارة نادي
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البحريــن لهوكــي الجليــد إلــى عيســى
تركــي ،ومحمــد بوحمــود ،ويوســف
الــذوادي مســاء األربعــاء الماضــي؛
لمنحهــم العضويــات الفخريــة .وأتــى
منــح العضويــة الفخريــة؛ لمــا يقومــون به
مــن مجهــودات مشــهودة فــي اهتمامهــم
ودعمهم المتواصل للنادي.
وأضــاف مجلــس إدارة نــادي البحريــن
لهوكــي الجليد أنه جاء القرار بعد اجتماع
مجلــس اإلدارة برئاســة عبدهللا القاســمي
رئيــس مجلــس اإلدارة ،بمنــح العضويــة
الفخريــة؛ كونهــم أحــد أبــرز الداعميــن
للنادي.
وشــكر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة
النادي على قبولهم العضويات الفخرية.
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لقطة من السباقات

منافسات مثيرة ومفتوحة في السباق  21للخيل

منافســات مفتوحــة للفــوز بكــؤوس عبــداهلل وخليفــة وســلطان بــن حمــد و“أســري”
الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظم نادي راشــد للفروســية وسباق الخيل في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم
(الجمعــة) الســباق الـــ 21لهذا الموســم ،الذي ســيقام على كؤوس الممثل الشــخصي
لجاللــة الملــك ســمو الشــيخ عبدهللا بــن حمد آل خليفة وكأس ســمو الشــيخ خليفة
بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة وكأس الشركة العربية
لبناء وإصالح السفن (أسري) ،على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشــهد الســباق مشــاركة  63جــوا ًدا

المسافة ،فيما ستسعى الفرس “محايده”

مثيــرة

بقيادة عبدهللا فيصل إلى قلب التوقعات

ومفتوحــة بيــن الجيــاد للفــوز بالكــؤوس

كمــا فعلت في مشــاركتها األخيرة عندما

التي ستقام عليها جميع األشواط ،وذلك

خطفت الفوز.

وســط

توقعــات

بمنافســات

فــي ظل تقارب مســتويات أغلــب الجياد
العربية والمستوردة والنتاج المحلي في

الشوط الثالث

وســيقام الشــوط األول علــى كأس ســمو

األشواط الثمانية.
الشــيخ ســلطان بن حمد آل خليفة لجياد
الدرجتيــن الثالثــة والرابعــة والمبتدئــات
مــن خيــل البحريــن العربيــة األصيلــة
“الواهــو” مســافة  1000متــر مســتقيم
والجائــزة  2000دينــار وبمشــاركة 5
جيــاد وأبرزهــا الحصــان “الحمدانــي
 ”1680ألســطبل فيكتوريــوس وبقيــادة
عبــدهللا فيصل الــذي قاد الحصــان للفوز
بالمركزيــن األول والثاني في مشــاركتيه
األخيرتيــن وهــو يتفــوق علــى الجيــاد
المشــاركة اليوم والمنافســة ســتكون من
جانــب الحصــان اآلخــر لنفــس اإلســطبل
والمضمر يوســف طاهــر “الجالبي ”1661
ثانيا في
بقيادة حســين مكي والذي حل
ً
ســباق فاطمــة بنت مبــارك لبطولــة العالم

األسبوع الماضي.
ويقام الشوط الثاني لجياد سباق التوازن
“نتاج محلي” مسافة  1000متر مستقيم
والجائــزة  2000دينــار ،وبمشــاركة 8
جيــاد ،وســتكون الفــرس “ريــاده” ملــك
سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة
وبقيــادة بريــت دويــل المرشــحة األقــوى
للفــوز بعــد ظهورهــا القــوي وفوزهــا فــي
جميــع مشــاركاتها هــذا الموســم مع نفس
الفــارس وفــي نفس المســافة وستســعى

ويقام الشوط الثالث لجياد سباق التوازن

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

سمو الشيخ خليفة بن حمد

 2000دينار وبمشاركة  10جياد ،ويتوقع

الشــوط التنافــس بينهــا خــال الســباق

دينــار وبمشــاركة  11جــوا ًدا ،ويعتبــر

التاســع عشــر الــذي تفــوق فيــه الحصــان

مــن أقوى أشــواط اليوم نظرً ا لمشــاركة

“مســتورد” مســافة  1600متــر والجائــزة
أن يشــهد منافســة مفتوحة نظــرً ا لتكافؤ
مســتويات أغلــب الجيــاد وأوزانهــا وهي
تســعى لتحقيــق أول انتصاراتهــا هــذا
الموســم بعدمــا حققــت نتائــج متأخــرة
خالل مشاركاتها هذا الموسم.

العربيــة لبنــاء وإصــاح الســفن “أســري”
الثالثــة

والرابعــة

والمبتدئــات “نتاج محلي” مســافة 1600
متــر والجائــزة  3000دينــار وبمشــاركة
 6جيــاد ،وســتكون الفــرس “صابرينــا”
إلســطبل فيكتوريــوس وبقيــادة حســين
مكــي المرشــحة األقــوى للفــوز ومواصلة
انتصاراتهــا المتتاليــة هــذا الموســم وهي
من أبرز األفرس المتطورة هذا الموسم.

عبــدهللا فيصــل وكذلــك الحصــان “بــورن

الثانــي والثالــث وســط جيــاد قويــة فــي
مشاركتهما األخيرة ،باإلضافة إلى الفرس
“الموريــات” ملــك عبــدهللا فــوزي نــاس
وبقيــادة حســين مكــي التي تعتبــر أصغر
جياد الشــوط وظهرت بصورة جيدة في
موســمها األول بتحقيــق المركزيــن الرابع
والثانــي قبــل تراجعهــا فــي مشــاركتها
األخيــرة ،وكذلــك الحصــان “هابــي كــول”
ملك الشــيخ عيســى بن دعيج بن سلمان
آل خليفة وبقيادة جيرالد مووس والذي
ظهــر بمســتوى ونتائــج متفاوتــة خــال
مشــاركاته الثــاث هــذا الموســم مــا بيــن

الشوط الخامس
ويقــام الشــوط الخامــس لجيــاد ســباق
التــوازن (مســتورد) مســافة  1600متــر
والجائــزة  2000دينــار وبمشــاركة 10

إلثبــات تفوقها بتجاوز عقبة فارق الوزن

جيــاد ،وينتظر أن يشــهد منافســة مثيرة

“ 8كيلو” أمام بقية الجياد التي ستحاول

ومفتوحــة فــي ظــل تقــارب مســتويات

اســتثمار ذلــك الفــارق فــي انتــزاع الفــوز

الجيــاد التــي تســعى لتحقيــق أول

ومنهــا الحصــان اآلخــر لنفــس اإلســطبل

انتصاراتهــا هــذا الموســم بعدمــا ظهــرت

“يعــود” الــذي ســبق لــه تحقيق الفــوز في

بصــورة ونتائــج متفاوتة في مشــاركاتها

مشــاركتيه هــذا الموســم وفــي نفــس

راشــد بــن محمــد آل خليفــة وبقيــادة

مســتواهما الالفــت وتحقيقهما المركزين

ويقــام الشــوط الرابع على كأس الشــركة
لجيــاد

“مســار زيــن” ملــك الشــيخ ســلمان بــن

تــو بــوم” بقيــادة روبــرت تــارت بعــد

الشوط الرابع

الدرجتيــن

“جيــم روكفــورد” ،ويبــرز منهــا الحصــان

هذا الموســم وســبق لمجموعــة من جياد

الفــوز فــي مشــاركته األولــى ثــم التراجع
للمركز  11ثم المركز الرابع ،فيما سيشهد
الشــوط عــودة الحصــان “فيــد ذي غوتــر”
إلى المضمار بعد غيبة موسمين.

الشوط السادس
ويقــام الشــوط الســادس علــى كأس
ســمو الشــيخ ســلطان بــن حمــد آل
خليفــة لجياد ســباق التوازن (مســتورد)
مســافة  1200متــر والجائــزة 3000

مجموعــة من الجيــاد القوية التي برزت
هــذا الموســم مثــل الحصان “لنــدن لوك”
ملــك كــرار عبدالهــادي البقالــي وبقيــادة
عبــدهللا فيصــل الــذي يســعى لمواصلــة
تألقــه فــي مشــاركاته هــذا الموســم بعد
ظهــوره القــوي وفوزيــه المتتاليــن فــي
مشــاركتيه األخيرتيــن فــي المســافات
القصيــرة ،وكذلــك الحصــان “ســوالر
فليــر” إلســطبل المحمديــة وبقيــادة
روبــرت تــارت الــذي ظهر بصــورة جيدة
فــي مشــاركاته األخيــرة وحقــق فيهــا
المركزيــن الثالــث والرابــع خلــف جيــاد
قوية ،والحصان “اليك ذا لوك” إلسطبل
رمضــان وبقيــادة بريــت دويــل الــذي
يســعى لتحقيــق أول انتصاراتــه بعدمــا
حقــق المركزيــن الثانــي والثالــث وســط
جياد قوية في مشــاركاته هذا الموســم،
باإلضافــة إلــى الحصــان “ذي نازكاالينز”
ملك الشــيخ ســلمان بن راشــد بن محمد
آل خليفة وبقيادة الفارس العماني أنس
الســيابي الذي يسعى الستعادة مستواه
وانتصاراتــه التي حققها بداية الموســم
الجــاري قبــل تراجعه لكنــه ظهر بصورة
ثانيا
قوية في مشــاركته األخيــرة وحل
ً

سمو الشيخ سلطان بن حمد

الشوط السابع
ويقــام الشــوط الســابع علــى كأس ســمو
الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة
لجيــاد الدرجــة األولــى “نتــاج محلــي”
مســافة  1800متــر والجائزة  2000دينار
وبمشــاركة  5جيــاد ،وسيشــهد الشــوط
تكتيكيا بين المضمر جيس نيلور
صراعً ــا
ًّ

المشــارك بالحصانيــن “ميــاس  -حــراش”
إلســطبل المزدهــر حيث يســعى “مياس”
للفــوز بعدمــا حقــق المركز الثانــي مرتين
فيمــا يســعى الحصان المخضــرم ذا الـ10
ســنوات “حــراش” الســتعادة انتصاراتــه
وثانيا خلف أقوى جياد
بعدمــا حل رابعً ــا
ً

اإلنتاج ،فيما سيدخل المضمر الن سميث
بحصانيــن ألســطبل فيكتوريــوس همــا
“بارتشــمنت -ذا دارك نايــت” وسيســعى
لوضــع الخطــة المناســبة لهمــا وكالهمــا
مهيــأ للفــوز بعدمــا حققا المركزيــن األول
والثاني خالل مشاركاتهما هذا الموسم.

الشيخ دعيج بن سلمان

عبــدهللا فيصــل بنــاء علــى المســتوى
القــوي للحصــان ونتائجــه بتحقيقــه
ً
فــوزا الفتًــا فــي نفــس المســافة فــي
مشــاركته األخيــرة فــي الســباق الـــ18
بعدمــا ســبق لــه تحقيــق المركــز الثانــي
مرتيــن خلــف جيــاد قويــة ،وكذلــك
الحصــان “غيــت واي” ملــك مصطفــى
عمــران وبقيــادة الفــارس العمانــي أنس
خصوصــا بعــد الظهــور الجيــد
ً
الســيابي
للحصان في مشــاركته األخيرة وحلوله
ثانيــا خلف “ســان ديمــاس” ،فيما يدخل
ً
إســطبل فيكتوريــوس الشــوط بثالثــة
جيــاد

بمضمريــن

مختلفيــن

الحصــان “سســبكتباكج” بقيــادة جيرالد
مووســالذي حقــق مراكــز متقدمــة فــي
مســافة المســافات الطويلــة ،و”مــكاك”
بقيادة حســين مكــي الذي حقــق المركز
الثالــث خلــف “ســان ديمــاس” ولعــب
الــدور التكتيكــي في ســباق كأس الملك

الشوط الثامن
ويقــام الشــوط الثامــن واألخيــر علــى
كأس ســمو الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل
خليفــة لجياد ســباق التوازن “مســتورد”
مسافة  2000متر والجائزة  2000دينار

خلــف “لنــدن لــوك” ،كمــا يبــرز الحصــان

وبمشــاركة  8جيــاد ســبق لهــا تحقيــق

“ريتــاز بوي” إلســطبل األخضــر وبقيادة

انتصــارات ونتائــج متقدمة ويبــرز منها

جيرالــد مــووس الــذي حقــق المراكــز

الحصــان “ســان ديمــاس” ملــك يوســف

المتقدمة وسط جياد قوية.

البوعينيــن وبقيــادة الفــارس المتألــق

األســبوع الماضــي ،والحصــان الجديــد
“فايــف أنجلــز” بقيــادة بريــت دويــل
الــذي ســيخوض مشــاركته األولــى فــي
البحريــن ،فيمــا سيشــهد الشــوط عــودة
الحصــان “بروبــوزد” إلــى المضمــار بعــد
غيبــة موســمين وهــو يتمتــع بإمكانيات
جيــدة وســبق لــه الفــوز أمــام الحصــان
البطــل “شــوغن” عــام  2017ولكــن ذلــك
سيعتمد على مدى جاهزيته.

 6مسابقات في بطولة اتحاد قفز الحواجز اليوم
تغطية  -اللجنة االعالمية

تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروسية
وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلــس
األعلــى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد
آل خليفــة تنطلــق صبــاح اليــوم الجمعــة عند
ً
صباحــا بطولــة االتحــاد الملكــي
الســاعة 8
للفروســية وســباقات القــدرة لقفــز الحواجــز

رعاية فيصل بن
راشد وعلى ميدان
االتحاد الرياضي
العسكري

بأولــى المســابقات لفئــة الناشــئين مســابقة
التأهــل لمرحلــة التمايــز ،حيــث تضــم بطولــة
اليوم  6مســابقات ،وينتظر أن تشهد البطولة
مشــاركة واســعة ومنافســات قوية بناء على
معطيات بطولة سمو الشيخ فيصل بن راشد
آل خليفة األسبوع الماضي.

ّ
وتتوجــه أنظــار محبــي وعشــاق ســباقات قفز

الحواجــز بميــدان االتحاد الرياضي العســكري
بالرفــه ،حيــث ينتظــر الجميع منافســات قوية
فــي المســابقات والبطــوالت الماضيــة التــي
ســتقام اليــوم للناشــئين والكبــار ،وبعــد مــا

شهدته تلك البطوالت من تنافس مثير وشيق
والمفاجآت الكثيرة التي قدمها الفرسان.

مسابقات بطولة اليوم
ومــن المقــرّ ر انطــاق فعاليــات البطولــة
عنــد الســاعة  7.45مــن صبــاح يــوم غــدٍ
الجمعة بأولى المســابقات وهي المسابقة
األولــى لفئــة الناشــئين المســتوى األول
(مســابقة التأهل لمرحلة التمايز) وارتفاع
الحواجــز 85-95 :ســم ،ســرعة المســلك

وهــي

 350متر/دقيقــة ،المســابقة الثانيــة فئــة

العمــوم المســتوى األول ،وهــي مفتوحــة

وارتفاع حواجزها 110-120 :سم ،سرعة

 350متر/دقيقــة ،والمســابقة السادســة

الناشــئين المســتوى الثاني (مســابقة على

لجميع الفرســان (مســابقة على مرحلتين)

المســلك  350متر/دقيقــة ،والمســابقة

واألخيــرة وهي األهم واألقوى المســابقة

مرحلتيــن) وارتفــاع الحواجــز95-105 :

وارتفاع حواجزها 95-105 :ســم وسرعة

الخامســة فئــة المتقدميــن المســتوى

الكبــرى (مســابقة التأهل لمرحلــة التمايز)

ســم ســرعة المســلك  350متر/دقيقــة،

المســلك  350متر/دقيقــة ،المســابقة

الثالــث (مســابقة جمــع النقــاط) وارتفــاع

وارتفــاع حواجزهــا 140 - 130 :ســم،

المســابقة الثالثــة فئــة المبتدئيــن مــن

الرابعــة للمتقدميــن (الســرعة ضــد الزمن)

حواجزها 125-135 :سم ،سرعة المسلك

سرعة المسلك  350متر /دقيقة.

درع أشبال السلة بين الحالة والمنامة

مرشحا وحي ًدا لرئاسة األولمبية
خالد بن حمد
ً
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية:

والتتويــج بالبطولــة الثالثــة علــى مســتوى الفئــات

محمد الدرازي

أغلقــت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة

للســباحة محمــد مجبــل ،وعضــو مجلــس

األربعاء الماضي عند الساعة  8:00مساء

إدارة االتحــاد البحرينــي للدفــاع عــن

بــاب الترشــح لمنصــب الرئاســة ،إضافــة

النفــس فيصــل خالــد كانــو ،وأميــن ســر

إلــى المقعــد المكمــل لعضويــة مجلــس

االتحاد البحريني للترايثلون مي محسن

إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة حتــى

الحاجي.

الــدورة االنتخابيــة الحاليــة ،حيــث أقفل

وأشــرف علــى إغــاق بــاب الترشــح كل

البــاب بترشــح رئيــس االتحــاد البحريني

مــن األميــن العــام محمــد حســن النصف،

أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن

والمديــر التنفيــذي للشــؤون الرياضيــة

حمــد آل خليفــة لمنصــب الرئاســة ،فيمــا

عبدالجليــل أســد ،والمستشــار القانونــي

العمريــة هــذا الموســم بعــد التتويــج ببطولتــي

تقــام اليــوم (الجمعــة) المبــاراة النهائيــة لــدوري

دوري الناشــئين والشــباب ،فيمــا يتطلــع صغــار

األشبال لكرة السلة ،عندما يلتقي كل من المنامة

البرتقالي لتتويج مشوارهم الناجح هذا الموسم

مســاء،
ً
والحالــة عنــد الســاعة الخامســة والنصف

وبلــوغ المباراة النهائية بتحقيق اللقب والثأر من

علــى صالــة اتحــاد الســلة فــي أم الحصــم .وتســبق
المبــاراة النهائيــة ،مواجهــة تحديــد المركزيــن الثالــث
مساء.
ً
والرابع بين النويدرات واألهلي في الساعة الرابعة

منافســهم الذي هزمهم في نهائي الموسم الماضي.
ويقــود تدريــب المنامــة المــدرب علي رجب ،ويســاعده
ســلمان حســين ومبــارك ســيف ،ويبــرز فــي صفوف الفريــق عمار

سمو الشيخ خالد بن حمد

ووصل المنامة إلى المباراة النهائية بفوزه العريض على حساب

يذكــر أن اجتمــاع الجمعيــة العموميــة

األهلي بنتيجة ( )35/73في الدور نصف النهائي ،فيما فاز الحالة

البصــري .ويقــود تدريــب الحالــة المــدرب أحمــد عبدالــرؤوف،

ترشــح لعضويــة المقعــد الشــاغر بمجلس

صــاح خضــر ،ورئيــس قســم شــؤون

العــادي ســيعقد يــوم الخميــس  11أبريل

بصعوبة بالغة على النويدرات بنتيجة ( )79/73في الدور نفسه.

ويســاعده صــادق عبدالرســول ،ويبرز فــي الفريق علــي محمود،

اإلدارة كل مــن رئيــس االتحــاد البحريني

مجلس اإلدارة سمير عبدالقادر.

المقبل.

ويســعى صغــار الزعيــم للمحافظــة علــى لقــب دوري األشــبال،

عمار جاسم ،إبراهيم محمد ،عبدالقادر صالح وخالد نبيل.

يوســف ،علــي محمــود ،حســن عزيــز ،ناصــر العنــزور ويوســف
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الجمعة

رئيسا لآلسيوي
الرميثي يدعم سلمان بن إبراهيم الستمراره
ً

رئــيــس االتــحــاد اآلســيــوي يشيد بـــــأدواره الــمــحــوريــة فــي إثــــراء الــكــرة اآلســيــويــة

اللجنة اإلعالمية

أعلــن رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة محمد الرميثي دعمه لرئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل
خليفة للفوز بوالية جديدة لالتحاد القاري تبدأ من .2019
جــاء ذلك ،أثناء اللقاء الذي جمع الشــيخ

دول أكبــر قــارات العالــم والتــي تجمــع

سلمان بن إبراهيم آل خليفة مع الرميثي

حوالي ثلثي سكانه.

القــدم بدعــم الرميثــي ومــا طرحــه مــن

فــي العاصمة اإلماراتية (أبوظبي) مســاء

 وبهــذه المناســبة ،أعــرب الشــيخ ســلمان

أمــس (الخميــس) والــذي صدر فيــه بيان

بــن إبراهيــم آل خليفــة فــي تصريــح لــه

نيــرة وبرامــج نوعيــة لالرتقــاء
أفــكار ّ
بمنظومــة كــرة القــدم اآلســيوية ،مبينًــا

مشــترك تضمّ ــن إعــان الرميثــي دعمــه

ّ
“أتوجه
عــن شــكره إلى الرميثــي ..وقــال

الســتمرار الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل

بالشكر إلى معالي محمد خلفان الرميثي

أن تلــك األفــكار والبرامــج تعبر عن رؤية
ّ
خلقــة وطموحــة تنســجم مــع توجهــات

رئيســا لالتحــاد اآلســيوي لكــرة
خليفــة
ً

علىاستقباله لنا وضيافته وروح األخوة

وسياســات االتحــاد اآلســيوي لكــرة

القــدم ،في الوقت الذي رحب فيه رئيس

الطيبــة التــي أبداهــا تجاهنــا إلتمــام هذا

القــدم الراميــة لوضــع آســيا فــي مكانتهــا

االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم بالبرنامج

اللقــاء رقــم التنافــس القــوي والشــريف

المســتحقة علــى خارطــة كــرة القــدم

وأشــاد رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة

االنتخابــي الطمــوح الذي أعلنــه الرميثي

الــذي جمعنــا في الهــدف والرؤيــة بما هو

العالمية.

فــي حملتــه االنتخابيــة بمــا يتضمنــه من
رؤى وأفــكار خالّقــة تصــب فــي مصلحة

في صالح كره القدم اآلسيوية”.

ونــوّ ه الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل

ونــوّ ه الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل

خليفــة بمــا أظهــره اللــواء محمــد خلفــان

الكرة اآلسيوية.

خليفــة بــاألدوار الحيويــة لمعالــي اللــواء

الرميثــي مــن حــرص علــى إدامــة روح

كمــا أبــدى الطرفــان التزامهمــا بالتعــاون

محمــد خلفــان الرميثــي فــي إثــراء الكرة

الوحــدة والتضامــن بيــن أفــراد عائلة كرة

والتكاتــف والعمــل معــا خــال المرحلــة

اآلسيوية عبر محطات متعددة من البذل

القــدم اآلســيوية ،مبينًــا أنــه ســيحرص

المقبلــة لما فيــه صالح االتحاد اآلســيوي

والعطــاء والرغبــة الواضحــة فــي تقديــم

علــى االســتئناس بخبراتــه وأفــكاره لــكل

لكرة القدم وتعزيز استقالليته وشفافيته

اإلضافــة المنشــودة فــي مختلــف أركان

مــا فيــه خير وصالــح لعبة كــرة القدم في

بمــا يضمــن تطور كــرة القــدم ورقيها في

العمل الكروي في القارة اآلسيوية.

متمنيا له دوام التوفيق
القارة اآلسيوية،
ًّ

الشيخ سلمان بن إبراهيم في لقاء مع محمد الرميثي

والسداد في شتى مواقع العمل الرياضي.

منصــب وإنمــا كان دافعــه األساســي هــو

أرض الواقع لذا لن أدخر جه ً
دا في دعمه

 مــن جانبــه ،قال محمــد خلفــان الرميثي

وضع الكرة اآلســيويةفي المكانة الالئقة

ومســاندتهمــن أجــل الوصــول إلــى هــذا

فــي تصريــح لــه “أود في البدايــة توجيه

بهــا بيــن قــارات العالم من خــال برنامج

الهدف الذي في هو صالح الجميع.

الشــكر إلى الشيخ ســلمان بن إبراهيم آل

يعكــس رؤيتــي فــي كيفية تطويــر اللعبة

خليفــة علــى مبادرتــه هذه وزيارتــه بلده

فــي أكبــر قــارات العالــم وقــد أســعدني

ّ
“أتوجــه بالشــكر إلــى كل مــن
وأضــاف
ســاندني أفــرا ًدا ودوالً ومــن تفاعــل مــع

دولــة اإلمــارات ويهمنــي التأكيــد على أن

ترحيــب الشــيخ ســلمان باالســتفادة مــن

رؤيتــي وأعدهــم بمواصلــة المســيرة

ســعيا إلى
ترشــحي منــذ البدايــة لــم يكن
ً

هــذا البرنامج والعمل علــى تحقيقه على

لضمان مستقبل أفضل للكرة اآلسيوية”.

األولمبياد الخاص البحريني يحصد  39ميدالية ملونة

دعــيــج بـــن خــلــيــفــة :دعـــم جــالــة الــمــلــك ســاهــم فـــي تــحــقــيــق اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي

أبوظبي  -الوفد اإلعالمي

» » كما تحظى فئة ذوي العزيمة من

رفــع الشــيخ دعيــج بــن خليفــة آل خليفــة ،مستشــار الرئاســة اإلقليميــة لألولمبياد الخاص لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،رئيس

أبنائنا بدعم قوي من سمو الشيخ

األولمبياد الخاص البحريني ،باألصالة عن نفســه ونيابة عن منســوبي األولمبياد من طاقم إداري والعبين ،أســمى آيات التهاني والتبريكات

خالد بن حمد آل خليفة النائب األول

إلــى حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البالد المفدى ،وإلى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل

لرئيس المجلس األعلى للشباب

خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول

والرياضة ،رئيس االتحاد البحريني

لألولمبيــاد الخــاص التــي أقيمــت فــي العاصمــة اإلماراتية أبوظبي في الفترة مــن  8-22مارس الجاري  2019تحــت رعاية كريمة من صاحب

المتميزة التي تستهدف عددً ا من

لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حصول البعثة البحرينية  39ميدالية ملونة من بينها  16ميدالية ذهبية تاريخية في دورة األلعاب العالمية

أللعاب القوى ،من خالل مبادراته

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية.

فئات المجتمع ،وعلى سبيل المثال

وأهــدى الشــيخ دعيــج بــن خليفــة آل خليفة

مشــيرًا إلى االهتمام الشــديد من لدن جاللته

بصفــة عاجلة ،فهذا هو اهتمام جاللته بأبنائه

هــذا الفــوز إلى جاللة الملك وتلــك اإلنجازات

والذي يشمل برعايته الكريمة ألبنائه من ذوي

قــد أثمــر على المملكة خيرًا وفيرًا .وال ننســى

الوطنيــة لحاللتــه األب العطــوف علــى ذوي

الهمــم مــن خــال احتضانــه لهــم وتوجيهاتــه

اســتقبال جاللتــه لالعبيــن حاصــدي ذهبيات

العزيمــة والهمــم ،وإلــى كافــة والمســؤولين

بتطويــر التشــريعات وتطويــر المؤسســات

العام الماضي وذلك خالل احتفال ميثاق من

بتوجيهاتهــم

الداعمــة لهم ،كما شــرف جاللتــه حفل افتتاح

ذهــب ،ممــا كان لــه الحافــز القــوي فــي عطاء

ومجهوداتهــم المقــدرة ،وإلــى شــعب المملكة

البطولــة الوســمي بتاريــخ  14مــارس علــى

فرقنا الوطنية.

الــذي أفرحتــه إنجــازات أبنائهــم وكانــوا

اســتاد مدينــة زايــد الرياضية ،وهــو كان دائم

رافــدي

هــذه

المســيرة

وال زالــوا عونــا لهــم يتفهمــون احتياجاتهــم
ويؤمنــون بقدرتهــم علــى رفــع رايــة الوطــن،

فإن أبطال العزيمة يشاركون مختلف

الفرق الرياضية في بطولة سموه التي

يترقبها الجميع كل سنة ،ويتحقق

الدمج من خالل مواجهة فرق من غير

يتوسط األبطال
ّ
الشيخ دعيج بن خليفة

ذوي اإلعاقة الذهنية مما يساعدنا

والــذي ال يبخــل عليهــم بمتابعتــه وتوجيهاتــه

الســؤال عــن أخبــار الوفــد وإنجازاتــه وشــ ّدد

كمــا تق ّدم الشــيخ دعيج بــن خليفة آل خليفة

الخيريــة وشــؤون الشــباب ،رئيــس المجلــس
ّ
األعلــى للشــباب والرياضــة الذي ً
تفضل
أيضــا

حيث إن ســموه هو القدوة الرياضية لالعبين

في البطوالت العالمية واإلقليمية

بحضــور االفتتــاح ،وهو داعم أســاس للحركة

ومشــاركته إياهــم اللعــب والتنافــس فــي

بخالص التبريكات إلى ســمو الشــيخ ناصر بن

الرياضة البحرينية وحققت الحركة الرياضية

البطــوالت والمناســبات التــي تحمــل جوانــب

االحتياجات الخاصة وتسعى لدمجهم

شــخصيا
على وصول كافة المســتجدات إليه
ًّ

حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمال

البحرينيــة إنجــازات باهــرة فــي عهــد ســموه

إنسانية إلى جانب تشجيع الرياضة.

البحرين أمام العالم.

لنكون ضمن الدول التي تهتم بذوي
في المجتمع وتؤهلهم لتمثيل

كأس النخبة ..بديل مثالي لسوبر الكرة الطائرة
حسن علي
بعد مطالبات مستمرة من قبل رجال اإلعالم والجماهير وممثلي األندية المحلية بإقامة كأس السوبر في الكرة الطائرة بين بطلي
الدوري وكأس ســمو ولي العهد اســتحدث االتحاد بطولة جديدة شــكلت مفاجأة ســارة للجماهير العريضة العاشــقة للكرة الطائرة
بإطالق كأس النخبة بقرار من مجلس إدارة االتحاد في االجتماع الذي عقد مؤخرًا برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
كأس النخبــة التــي تقــام ألول مــرة علــى

علــى األنديــة المشــاركة فيهــا ،حيــث يرى

نســبة المباريــات فــي الموســم وارتفــاع

مستوى لعبة الكرة الطائرة ستضم األندية

مجلــس اإلدارة عــدم الجــدوى الفنيــة من

منســوب الخبــرة لــدى العبيهــا وباألخــص

الخمســة األوائل فــي بطولة الــدوري لهذا

إطــاق كأس الســوبر باعتبــار أنهــا مبــاراة

البــدالء ،وتعتبر كأس النخبة هي البطولة

الموســم  2018/2019وهــي المحــرق

واحــدة لــن يكــون لهــا تأثيــرات إيجابيــة

الرابعــة فــي الموســم بعــد مســابقة كأس

متصــدر الــدوري التمهيــدي وداركليــب

علــى الصعيــد الفنــي وهي نظــرة منطقية

االتحاد والدوري وكأس ســمو ولي العهد،

الوصيــف واألهلــي الثالــث والنجمة الرابع

وإن كنــا نــرى بــأن هناك مكاســب إعالمية

وعالــي الخامــس ،وســيحصل بطلهــا على

وتســويقية وجماهيريــة يجــب أن تؤخــذ

مكافــأة ماليــة فيمــا ســتنطلق البطولــة

في االعتبار.

والســؤال الذي يطرح نفســه هل ستسبب
فنيــا زائــ ًدا علــى الالعبيــن
البطولــة حمــاً ًّ
ومــن ثــم تعرضهــم لإلجهــاد العضلــي

رسميا في شهر رمضان المبارك.
ًّ

وعلــى أيــة حــال فــإن كأس النخبــة تعتبر

واإلصابــات؟ وهــل إقامتهــا فــي شــهر

عليهــا لكنهــا بصــورة مبدئية تمثــل أهمية
وهــي إضافــة فنيــة جيــدة ،والمهــم فــي
األمــر أن عالــي تفــوق علــى أنديــة أخــرى
مثــل النصــر والبســيتين (الهابــط لــدوري
الدرجــة الثانية) وحصد له مقع ًدا مع فرق

كأس النخبة هي مولود جديد على ساحة
الكرة الطائرة تعكس رؤية مجلس اإلدارة

مكســ ًبا للعبــة وذات أهميــة فــي تحقيــق

العديــد مــن المكاســب التــي ســتصب

إننــا بانتظار اإلعالن عن تفاصيل البطولة

رمضان يعتبر مناس ًبا؟

النخبــة ألول مــرة فــي تاريخــه وهــو مــا

فــي اســتحداث بطولــة تحقــق الفائــدة

فــي صالــح تطويــر اللعبــة وخلــق أجــواء

ونظامهــا وجدولهــا والهــدف منهــا لنكــون

يجعل المركز الخامس في الدوري أصبح

الفنيــة وتكــون لهــا انعكاســات إيجابيــة

تنافســية توفــر االحتــكاك لألنديــة لتزيــد

علــى بينــة ودراية شــاملة إلطــاق الحكم

ذا قيمة أكبر من السابق.

من منافسات الكرة الطائرة
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المحــرق يـجـهـز على الرفـاع بثـالثيـة قاصــــــــــمة ويحســم لقــب دوري زيــن لكـرة الســلة
ســـمو رئيـــس اتحـــاد الســـلة يشـــكر ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان ويهنـــئ الفائـــز

بوعـــاي أفضـــل العـــب فـــي الـــدوري ...والـــدرازي أفضـــل محلـــي فـــي النهائيـــات

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهد اللقاء إلى جانب سمو الشيخ عيسى بن علي

فرحة نادي المحرق
محمد الدرازي | تصوير :رسول الحجيري

حســم فريق المحرق لقب بطولة دوري زين لدرجة األولى لكرة الســلة عقب فوزه على الرفاع بنتيجة (/100 )96في الوقت اإلضافي بعد انتهاء الوقت
األصلي بالتعادل (/81 ،)81في المباراة النهائية الثالثة التي جرت بينهما أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى وسط حضور عدد من
المســؤولين وكبار الشــخصيات في الشــأن الرياضي البحريني .وشــهدت المباراة حضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروسية وسباق الخيل،
سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،إلى جانب رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

الفريقيــن اللذيــن حرصــا على حضــور اللقــاء والتفاعل

الفضيــة الخاصــة بالمركز الثاني وفريــق النادي األهلي

بإيجابيــة مــع مجريات المبــاراة ،ما يعكــس مكانة هذه

بالميداليات البرونزية الخاصة بالمركز الثالث.

خصوصا
ً
التوفيــق لنادي الرفاع فــي البطوالت المقبلة،

الرياضــة وما تحظى به من متابعة جماهيرية متميزة،

وهنــأ ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي ،نــادي المحــرق

أنــه بــات أحد األرقام الصعبة في مســابقاتنا الســاوية

متمنيــا ســموه لهذه اللعبة المزيد مــن التطور ولالتحاد
ً

بمناسبة فوز الفريق األول لكرة السلة بلقب دوري زين

ووجوده يُ عد إضافة كبيرة لكرة السلة البحرينية.

للموسم الرياضي الحالي  2019 - 2018بعد الفوز على

وتابع سموه “قدم الفريقان مستوى مشرفا في سلسلة

وقدم رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ

الرفاع.

النهائيــات ،وهــذا يــدل علــى التطــور والرقــي الكبيــر

عيســى بــن علــي آل خليفــة خالــص تحياتــه وشــكره

وأضاف ســموه “نود أن نهنئ الشــيخ أحمد بن علي آل

لكــرة الســلة البحرينيــة ،التــي باتــت اآلن مضربًــا للمثل

لرئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي

خليفــة رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحــرق علــى هذه

لنظيراتها في المنطقة”.

الخيري ســمو الشيخ عيســى بن سلمان آل خليفة على

البطولة المستحقة ،وإن هذا اإلنجاز الجديد يدل على

كمــا أعرب ســمو رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة

تفضلــه بتتويــج الفــرق الفائــزة بعــد المبــاراة النهائيــة

القيــادة الســديدة لمجلس إدارة النادي والتي ســاهمت

عــن فخــره واعتــزازه بالحضــور الجماهيــري الكبير من

لــدوري زيــن لكرة الســلة بين الرفاع والمحــرق ،إذ توج

فــي الظفــر بلقــب دوري زيــن للمــرة الثالثــة فــي تاريــخ

جانب جماهير الفريقين في المباريات النهائية وكذلك

ســموه فريــق المحرق بــكأس الدوري بعــد التغلب على

النادي العريق”.

مــن جانــب الجماهيــر المحايــدة ،مؤكدا ســموه أن هذا

الرفــاع فــي المبــاراة الثالثــة علــى التوالــي مــن أصل 5

وأكد ســموه أن نادي المحرق حقق البطولة عن جدارة

الحضور الجماهيري الغفير ســاهم في إنجاح الموســم

واســتحقاق؛ نظــرا للعطــاء الكبيــر والمتواصــل الــذي

الســاوي ،مشــيدا ســموه بجهود أعضاء مجلــس إدارة

قدمــه الالعبون والمجهود المميز من أعضاء الجهازين

االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة والمنظميــن وجميــع
المســؤولين فــي األنديــة الوطنية والتــي كان لها الدور

البحريني لكرة السلة كل التوفيق والنجاح.

وبذلــك ،حقق المحرق فوزه الثالث على التوالي مقابل

آل خليفــة وســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة

بــن حمــد آل خليفة رئيــس نادي المحرق الشــيخ أحمد

ال شــيء للرفــاع؛ ليضمــن التتويــج باللقب ،فــي الوقت

آل خليفــة بتتويــج العبــي المحــرق بــكأس الــدوري

الذي خسر فيه الرفاع رهانه في اإلبقاء على حظوظه

وتقليدهــم بالميداليــات الذهبيــة ،فيمــا تقلــد فريــق

متمنيــا لهم دوام
بــن علــي آل خليفــة على فوز النــادي،
ً

باقية وتأجيل الحسم بتقليص فارق المواجهات.

الرفاع بالميداليات الفضية لحصوله على المركز الثاني

قدمــه العبــو الفريقيــن أثناء المباراة .كما أشــاد ســموه

وتمكــن المحــرق بذلك من تحقيــق اللقب الثالث له في

وتحصــل األهلــي علــى الميداليــات البرونزيــة الحتالله

بالجهــود التــي يبذلهــا االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة

تاريخــه؛ ليعــادل الرقــم مــع فريــق الحالــة الــذي يمتلك

المركز الثالث.

برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة ،وما

الرصيد نفسه في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وحصــل علــى جائــزة أفضل العــب محلي فــي نهائيات

يوليه من اهتمام في تطوير لعبة كرة السلة.

في المقابل ،أخفق الســماوي في تحقيق لقب تاريخي

الــدوري العــب فريــق المحــرق أحد حســن ،فيما حصل

وأشار سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة

مواجهــات ،مشــيرًا إلــى أن حضــور ســموه يأتــي دليــا

واكتفى بشــرف الوصول إلى المباراة النهائية واعتالء

علــى جائــزة أفضــل العــب أجنبــي محتــرف المحــرق

إلى مستويات المنافسة بين الفرق ،التي انعكست على

واضحــا علــى اهتمامه بكرة الســلة وأنشــطة وفعاليات

منصــة التتويــج ،وذلــك فــي الموســم الثانــي لــه منــذ

األميرمي مايك هاريس ،فيها على جائزة أفضل العب

تطــور هــذه اللعبــة على المســتوى المحلــي والخارجي،

عودته لمسابقات كرة السلة.

في الدوري “ ”MVPالعب فريق الرفاع محمد بوعالي.

مشــي ًدا ســموه بالمســتوى المهــاري التــي اتســمت بــه

االتحــاد ،ويعتبــر وســامً ا علــى صــدور جميــع منتســبي

الفني واإلداري للفريق طوال الموسم.

اللعبــة فــي البحريــن .وقــام ســمو الشــيخ عيســى بــن

كمــا أشــاد ســموه بالمســتوى الــذي قدمــه فريــق نــادي

وعقــب اللقــاء قــام ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان

وبهــذه المناســبة ،هنــأ ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان

المباراة بين العبي الفريقين ،معربًا عن شــكره لجمهور

ســلمان كذلــك بتتويج فريق نــادي الرفــاع بالميداليات

الرفــاع فــي سلســلة المباريــات النهائيــة ،منوهــا ســموه

التوفيــق والنجــاح ،ومشــي ًدا بالمســتوى المميــز الــذي

بأن الرفاع كان منافسا قويًا في النهائي ،متمنيا سموه

البارز في النجاح الذي حققه االتحاد هذا الموسم.

مجريات المباراة
وجــاءت بدايــة المباراة متكافئة مــن الفريقين اللذين
تبادال ســجال تســجيل النقاط في الدقائق األولى عبر
التصويــب مــن داخــل المنقطــة تــارة والثالثــي تــارة
أخــرى ،إذ اعتمــد الرفــاع على قوة األميركــي أونواكو
تحــت الســلة إلــى جانــب تصويبــات مواطنــه ويليامز
مــن خارج المنطقــة؛ ليأخذ الســماوي التقدم /11 7مع
منتصف الربع األول بواسطة  11نقطة من األميركيين
أونواكــو وويليامــز .فــي المقابــل ،عــوّ ل المحــرق على
تحــركات أحمــد حســن إلى جانــب األميركــي هاريس
فــي التصويــب الثالثــي ،وأضــاع الفريــق للعديــد مــن

قبــل أن يســجل هاريــس ثالثيــة أعــاد بهــا التقــدم
للمحرق /18 ،16ثم أضاف أحمد حسن نقطتين حسم
بهما الربع األول لمصلحة فريقه بـ/20.16
وحاول الرفاع تقليص الفارق وتعديل النتيجة سريعا
مطلع الربع الثاني عبر الضغط الدفاعي ،غير أن كثرة
األخطــاء الشــخصية فــي الجانــب الدفاعــي ســمحت
للمحرق في االحتفاظ تقدمه بداية الفترة /23.18
ورغــم إدراك الرفــاع للتعــادل فــي مناســبتين كانــت
آخرها /25 ،25إال أن األخطاء نفســها أعطت منافســه
فرصة استعادة التقدم رغم تدخالت مدربه المتكررة
أيضا.
وبثالثيــة متقنــة ،عادل وليامــز النتيجة للرفــاع للمرة

فرص التســجيل الســانحة من مختلــف المواضع التي

الثالثــة فــي هــذا الربــع /28 ،28ر ّد عليها محمد حســن

واســتفاد المحــرق مــن الكــرات المقطوعــة إلدراك

وتدخل مدرب المحرق في مناســبتين بالوقت الفني؛

استغلها الرفاع ألخذ التقدم.

بالمثل ليعيد التقدم مجد ًدا للمحرق.

الشوط الثاني
ومنحــت سلســلة الفــرص المهــدرة مــن جانــب فريــق
المحــرق منافســه الرفاعــي مــن توســيع الفــارق إلــى 10
نقــاط بدايــة الشــوط الثاني؛ ليتجه بعدهــا المحرق نحو
التصويــب الثالثي فــي محاولة لتقليص الفارق ،قبل أن
يتدخل مدربه بطلب الوقت الفني لتدارك الموقف ومنع
توسيع الرفاع للنتيجة.
واحتفــظ الرفــاع باألفضليــة والتقــدم فــي النتيجــة
منتصــف الربــع الثالــث /5950؛ بفضــل اســتغالل فــرص
التســجيل الســانحة من خالل األســلوب الســهل واآلمن
فــي االختــراق والتصويــب مــن تحــت الســلة بواســطة
محمــد بوعــاي واألميركــي وليامــز ،إلى جانــب التقليل
مــن األخطــاء ،علــى عكــس المحــرق الــذي وقــع ضحيــة
لألخطــاء الشــخصية المتكــررة .ونجــح المحــرق مــن

حتى نهاية الفترة /66 .60وبلغت اإلثارة قمتها في الربع
األخيــر الــذي تمكــن فيه المحرق من تعديــل النتيجة بـ6
نقــاط متتالية مــن األميركيين مورفي وهاريس /66،66
قبــل أن يأخــذ التقــدم بـ 4نقاط جديــدة لمورفي /70.68
وعــوّ ل المحــرق إلى جانب ذلك علــى التصويب الثالثي
الناجح الذي عزز به التقدم بتصويبة ثالثية ألحمد حسن
/75 ،68دفعت مدرب الرفاع طلب الوقت الفني الثاني،
قبــل أن يضيــف بــدر جاســم ثالثيــة ثانيــة بعــد الوقــت
الفنــي مباشــرة رفــع بهــا الفــارق لمصلحــة المحــرق إلــى
 10نقــاط /78 .68وأثمــرت محــاوالت الرفاع الجادة في
العــودة وتقليــص النتيجة؛ ليتمكن بفضــل جهود العبيه
فــي الجانــب الهجومي وتنويــع الهجمــات والتصويبات،
مــن تقريب الفارق إلى ســلة واحــدة /78 .76وظل فارق
الســلة قائمــا بيــن الفريقيــن حتــى الثوانــي الـــ 9األخيرة
التي عادل فيها الرفاع النتيجة برميتين حرتين لمحمد

العودة وتقليص الفارق إلى  4نقاط مع الدقيقة األخيرة

بوعــاي /81 ،81ولــم ينجح بعدها المحرق من تســجيل

التعــادل وأخــذ التقــدم /13 11بـ 5نقــاط من األميركي

لمعالجة انخفاض مســتوى الفاعلية الهجومية لفريقه

مورفي.

والــذي نتــج عنه تقدم الرفاع بفــارق  4نقاط مع نهاية

للربــع الثالث ،لتجبر مــدرب الرفاع على التدخل بالوقت

الفرصــة األخيــرة؛ ليحتكم الفريقان للربع اإلضافي الذي

وتقاســم بعدهــا الفريقان التقدم بفــارق نقطة واحدة،

الشوط األول الذي حسمه السماوي بواقع /42.38

الفنــي الــذي تمكــن مــن خالله اإلبقــاء على تقــدم فريقه

فرض فيه المحرق األفضلية متمكنا من حسم اللقاء.
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طائرة المحرق تحصد لقب النخبة الخليجية للسيدات

حـــيـــاة بــنــت عــبــدالــعــزيــز ونــــــواف الــمــشــعــان تـــوجـــا األبــــطــــال والــحــكــام
تغطية  -اللجنة اإلعالمية

أســدل الســتار علــى منافســات الكــرة الطائــرة بدورة النخبة الخليجية للســيدات  2019التــي أقيمت تحت رعاية الشــيخة حياة بنت
عبدالعزيــز آل خليفــة عضــو المجلــس األعلى للشــباب والرياضة عضــو اللجنة األولمبيــة البحرينية رئيس لجنة رياضــة المرأة رئيس
االتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وتوجــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز
فريــق المحرق بطالً للدورة األولى ،وشــارك

فــي البطولــة وجمع  12نقطــة وحصل على

علــى جائزة أفضل ضــارب ،والعبة المحرق

الميداليــة الذهبيــة وكأس الــدورة ،وحصــل

نجــاء تــراب علــى جائــزة أفضــل بلــوك،

فــي مراســم التتويــج نــواف بــن عبدالعزيز

علــى المركــز الثانــي والميداليــة الفضيــة

والعبــة األهلــي فاطمــة بوزيــد علــى جائزة

المشــعان مدير عام مؤسســة النخبة األولى

فريــق البســيتين برصيــد  8نقــاط ،والمركــز

افضــل معــد ،وحصلــت العبــة األمــن العــام

لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات والفعاليات

الثالــث األمــن الرياضــي برصيــد  7نقــاط،

أمل عبدهللا على جائزة أفضل مرسل ،فيما

رئيــس اللجنة المنظمة العليا للدورة ونائب

فيمــا جــاء فــي المركــز الرابع فريــق األهلي

ذهبــت جائــزة افضــل العــب شــامل لالعبــة

رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة

بنقطتين وفريق أزورايت الســعودي بنقطة

أزورايت السعودي ريم أرشود.

جهــاد خلفــان ونائــب رئيس اتحــاد الطاولة

واحدة.

وحرصــت اللجنــة المنظمــة العليــا علــى

علي المادح.

كما شهدت مراسم التتويج ،توزيع الجوائز

تكريــم جميــع الفرق المشــاركة فــي الدورة،

وحصــد فريــق المحــرق لقــب الــدورة بعــد

الفرديــة فــي لعبــة الكــرة الطائــرة ،حيــث

حيــث قدمــت لهــم هدايــا تذكاريــة ،كمــا تم

تحقيقه  4انتصارات من  4مباريات خاضها

حصلت العبة فريق البسيتين ريم الذوادي

تكريم كافة حكام لعبة الكرة الطائرة.

جانب من التتويج

“أحمــــر األولمبــي” يلتقــي بنغالديــش اليـــوم
منافســات الجولــة األولى للتصفيــات المؤهلة لكأس آســيا

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي:

يخــوض منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم عند  7من مســاء اليوم لقاءه األول في التصفيات المؤهلة لكأس آســيا تحــت  23عاما  ،2020حينما يالقي
منتخب بنغالديش ،عند  7مساء على استاد مدينة خليفة الرياضية ،ضمن إطار منافسات الجولة األولى للمجموعة الثانية.
وتفتتــح مباريــات المجموعــة عنــد  4عصــرًا
بلقــاء يجمــع منتخبــي فلســطين وســيريالنكا،
وذلــك علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة
ً
أيضا .وتستضيف البحرين مباريات المجموعة
الثانيــة للتصفيــات اآلســيوية حتــى  26مــارس
الجــاري .ويقــود منتخبنــا األولمبــي المــدرب

الجاري على استاد مدينة خليفة الرياضية.

وهــي أمــور جميعهــا ســتخدمنا وجنينــا بعــض

خالد بن سلمان :هدفنا التأهل

ثمارهــا فــي كأس آســيا األخيرة أو عبــر احتراف

للنهائيات اآلسيوية

وبيــن الشــيخ خالــد بــن ســلمان أن االتحــاد فــي
ّ

أوضــح نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة

الجانــب اإلداري نجح في اســتضافة التصفيات،

القدم للشــؤون الفنية الشــيخ خالد بن سلمان آل

التونسي سمير شمام.

خليفــة أن هــدف المنتخــب األولمبي هــو التأهل

دخول الجماهير مجانًا في مباريات األولمبي

لــكأس آســيا تحــت  23عامً ــا  .2020وأشــار إلــى

ّ
وجــه رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي
لكــرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة بن أحمد آل
خليفة إلى دخول الجماهير مجا ًنا في مباريات
منتخبنــا األولمبــي خــال تصفيــات كأس آســيا
تحت  23عاما  ،2020التي ستستضيفها مملكة
البحريــن خــال الفتــرة  22وحتــى  26مــارس

الالعبين في أوروبا”.

ليكــون دافعً ــا لنــا الســتغالل عاملــي األرض
والجمهــور ،مقدمً ــا الدعــوة للجمهــور للحضــور
ومــؤازرة المنتخب ،مشــيرًا إلــى أن هذا التواجد

أن المنتخــب حظــي بدعــم على الجانبيــن الفني

سيحفز الالعبين على تقديم أفضل المستويات.

واإلداري .وقال“ :نشكر األندية على تعاونها في

خصوصا
ً
وبيــن أن المنتخــب يعمل منذ ســنتين،
ّ

الموســمين األخيرين عبر تطبيــق قرار تحت 21

أن مجموعــة كبيــرة مــن الالعبيــن شــاركت فــي

عامً ــا ،الذي ســنجني ثماره خالل الفتــرة المقبلة،

التصفيــات الماضيــة مــع المواليــد األكبر ،مشــيرًا

كما أن المنتخب حظي بمشــاركات مختلفة على

إلــى أنهــم علــى درايــة بظــروف ومعطيــات

مســتوى المعســكرات والبطــوالت والمباريــات،

التصفيات.

إعادة تنظيم اإلعانات المالية لألندية
ضاحيةالسيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة:

أحمد بن عيسى

وأعــرب الشــيخ خالــد بــن ســلمان آل خليفة عن
ثقتــه فــي الجهازيــن الفنــي واإلداري والعبــي

االلتقــاء بالعبــي المنتخــب األولمبــي ،قبــل

للمنتخــب بــدأت فــي  9مــارس الجــاري عبــر

تدشين مشوارهم في التصفيات اآلسيوية.

الدخــول فــي معســكر داخلــي بفنــدق “إليــت

وحــث شــريدة الالعبيــن علــى الظهــور بأفضــل

المنتخــب ،للظهــور بالمســتوى اإليجابــي وإفراح
البحريــن ،مشــيرًا إلــى أن التواجــد الجماهيــري
ســيكون مهمًّ ا لتحفيز الالعبين ،مســتدالً على ما

المســتويات وتشــريف كــرة القــدم البحرينيــة،
متمنيــا التوفيــق للجهازيــن الفنــي واإلداري
ًّ

حظي به المنتخب األول في كأس آسيا األخيرة

والالعبين.

وفي كأس الخليج العربي “خليجي .”23

جاهزية المنتخب

شريدة يلتقي الالعبين

التدريبيــة فقــد تخلل المعســكر محاضرات في
مكافحة المنشطات وجوانب تحفيزية وإدارية
وبرامــج مصاحبــة .وبيــن أن المنتخــب جاهــز
خصوصا بعدما
ً
لخــوض التصفيــات اآلســيوية،
خــاض العديد مــن البطوالت الرســمية والودية

أوضــح مديــر المنتخــب األولمبــي الشــيخ

حــرص المــدرب الوطنــي ســلمان شــريدة علــى

جرانــد” .ولفــت إلــى أنــه عالوة علــى الحصص

أحمــد بــن عيســى آل خليفة أن مرحلــة اإلعداد

ومنهــا بطولــة آســيا تحــت  19عامً ــا  2016فــي
البحرين ،وتصفيات تحت  23عامً ا.

تحدي الموروث تعتمد المتسابقين والجدول النهائي

تــــقــــام غـــــــدًا فــــي “الـــشـــمـــالـــيـــة” بـــشـــعـــار “يــــــا نـــتـــحـــدى”

أصدر وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد قرار رقم  16لسنة
 2019وذلك بشــأن تشــكيل فريق عمل إلعادة تنظيم اإلعانات المالية
لألندية الوطنية.

منتخبنا الوطني األولمبي لكرة القدم

لجنة رياضات الموروث الشعبي

وجــاء فــي القــرار يشــكل فريــق

واإلنجــازات الفعليــة لــكل نــادي

عمــل إلعــادة تنظيــم اإلعانــات

فيما يخص المشاركات الخارجية

الماليــة لألنديــة الوطنيــة ويضــم

ووضــع نظــام متكامــل لطريقــة

فــي عضويته كل من ممثل وزارة

تحفيز اإلنجاز لتمثيل البحرين.

شــؤون الشــباب والرياضــة ،ممثل

وبيــن القــرار أن فريــق العمــل

األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى

يحــق لــه دعــوة من يــراه مناســبة

للشــباب والرياضــة ،ممثــل اللجنة

لالســتفادة مــن خبراتــه فــي هــذا

األولمبية البحرينية ،ممثل شــركة

المجــال واالســتماع الــى آرائهــم

التدقيق والمحاسبة ،عيسى حمد

ومقترحاتهم ومناقشتهم دون أن

الكــواري ،وســلطان الغانم وعقيل

يكــون لهــم صوتــا في المــداوالت

أحمــد الســيد باإلضافــة الــى مقرر

والقرارات.
وحــدد القــرار تاريــخ  21ابريــل

فريق العمل يوسف المحرقي.
وأشــار القرار الى أن فريق العمل

المقبــل موعــدا النتهــاء أعمــال

ســيقوم بإعــادة تنظيــم اإلعانــات

فريــق العمل على أن يقوم الفريق

المالية الخاصــة باألندية الوطنية

برفــع مقترحاتــه وتوصياتــه الــى

بنــاء علــى الخطــة االســتراتيجية

وزير شؤون الشباب والرياضة.

انتهــت اللجنــة المنظمة لمســابقة تحــدي الموروث من عملية تســجيل المتســابقين بصفة نهائية
قبل يوم واحد من المسابقة التي تقام في ساحل أبو صبح بالمحافظة الشمالية ،وذلك برعاية
كريمــة مــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحريني
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بشعار “يال نتحدى”.
وتواجدت اللجنة المنظمة في موقع المســابقة

الشــعبية القديمة في البحرين .وتأتي مســابقة

بســاحل أبــو صبــح منــذ الثالثــة ظهــرًا حتــى

تحــدي المــوروث ضمــن المبــادرات الرياضيــة

التاســعة مســاء ،حيــث اســتقبلت المشــاركين

والثقافيــة التــي يقدمهــا ســمو الشــيخ خالــد

الذي فاق عددهم  200مشارك الذين يتنافسون

بــن حمــد آل خليفــة .وقامــت مديــر عــام بلدية

علــى المراكز العشــرة األولى في هذه المســابقة

المنطقــة الشــمالية لميــاء الفضالــة بزيــارة إلــى

التي تقام بهدف إحياء المهن الشــعبية القديمة

موقــع المســابقة فــي ســاحل أبو صبــح يرافقها

التــي مارســها اإلنســان البحرينــي فــي الزراعــة

أعضــاء اللجنــة المنظمة وذلــك لالطمئنان على

والبحــر .وأصــدرت اللجنــة المنظمــة الجــدول
النهائــي للمســابقة التــي تقــام غــ ًدا (الســبت)

كافــة الترتيبــات إلقامــة هــذا الحــدث الرياضي

ً
صباحــا وحتــى
ابتــداء مــن الســاعة الثامنــة

المهــم .وتشــمل مســابقة تحدي المــوروث على
ً
مختلفــا ،حيــث تعتمد على الســرعة
 11تحديًــا

الثامنــة مســاء .وكانت اللجنــة المنظمة انتهت

والخفة والقوة ،بحيث يجب على المتسابق أن

مــن تجهيــز موقــع المســابقة بشــكل كامــل قبل

يتجاوز هذه التحديات بنجاح في أســرع وقت

أيام وذلك استعدا ًدا النطالق أكبر تحدي للمهن

ممكن ليتمكن من الفوز في المسابقة التي يبلغ

جانب من الجولة التفقدية

مجمــوع جوائزهــا أكثر مــن  6000دينار موزعة

مسابقات هي شد الحبل وسحب القرقور ورفع

على المراكز العشرة األولى .وتقام على عامش

“التاير” ،إذ تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين.

المســابقة الرئيســية فعاليات ترفيهيــة وعائلية

كمــا توجــد أماكــن مخصصــة للجمهــور الكريــم
والعائــات ،فضــاً عن وجــود منطقة مخصصة

المنظمــة لمســابقة تحــدي المــوروث مســابقات

أللعــاب األطفــال ،وأخــرى لمعروضــات رياضية

مصاحبة لألطفال الذين يتراوح أعمارهم من 8

تراثيــة ،عــاوة علــى معــرض لألســر المنتجــة

إلى  12ســنة ،حيث يتنافس األطفال في ثالث

ومطاعم متنقلة.

فــي موقــع الحــدث ،حيــث خصصــت اللجنــة

غدا ختام دوري  3X3لبراعم السلة
ً

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

شرف :هذه الفئة
قاعدة الستخراج
العبين مميزين
في المستقبل

يســدل الســتار يــوم غــدٍ الســبت على مســابقات البراعم لكرة الســلة ،بإقامــة اليوم الختامــي لدوري  ،3X3وذلــك في تمام
ً
صباحا على صالة زين لكرة السلة بأم الحصم.
الساعة العاشرة
ومن المؤمل أن يحظى اليوم الختامي

األصغــر وهــي المايكروباســكت بشــكل

التــي يســير عليهــا االتحــاد ،باإلضافــة

لمســابقات براعم كرة الســلة بمشــاركة

شــهري وبمشــاركة واســعة مــن قبــل

واســعة من األندية الوطنية المنضوية

جميــع األنديــة ،وتخللتهــا ألعــاب

إلى إجــراء الفحوص الطبية الرياضية
ً
شــرطا قبل تسجيل الالعبين
التي تعد

تحت مظلة االتحاد ،إذ من المتوقع أن

ترفيهيــة لالعبيــن الصغــار ومســابقات

فــي الكشــوفات الرســمية لــدى اتحــاد

يشــارك نحــو أكثــر مــن  200العــب في

متنوعــة وتدريبــات مختلفــة ،بهــدف

السلة.

ختام منافسات دوري .3X3

زيــادة شــغف الالعبيــن صغــار الســن

ولفت شــرف إلى أن االتحاد البحريني

وقال رئيس لجنة المســابقات باالتحاد

بالســلة ،وزيادة قاعدة ممارسي اللعبة،

لكرة الســلة يولي أهمية قصوى مسألة

البحرينــي لكــرة الســلة أنــور شــرف إن

واكتشــاف المواهــب؛ لتعزيــز قدراتهــا

طــول الالعبيــن المســجلين فــي فئــة

روزنامة مســابقات كرة الســلة شــهدت

وتنمية مهاراتها.

البراعــم ،إذ ســتحظى األنديــة بالنقــاط

إقامــة العديــد مــن المســابقات لفئــة

وذكر شــرف أن لجنة المسابقات قامت

والحوافــز في حــال نجاحها في توفير

البراعــم ومنهــا دوري  ،5X5قبــل أن

بإعــداد قاعــدة بيانــات شــاملة تضــم

هــذه المميزات البشــرية التي ستســهم

يستكمل المسابقات بإقامة دوري 3X3

أوزان وأطــوال جميــع العبــي األنديــة

في تنفيذ االستراتيجية الحيوية التي

الذي تختتم منافساته يوم غدٍ .

المشــاركين بــدوري البراعــم ،وذلك من

وأضــاف شــرف أن اتحــاد كــرة الســلة

أجل االســتفادة منها في وضع الخطط

شــخصيا ســمو الشــيخ
يشــرف عليهــا
ًّ
عيســى بــن علــي آل خليفــة رئيــس

أقــام العديــد مــن المهرجانــات للفئــة

الالزمة للتطوير بحسب االستراتيجية

االتحاد البحريني لكرة السلة.

ونوّ ه شرف باالهتمام المتزايد من قبل
ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
سيد أنور شرف

وأضــاف“ :هــذه الفئــة الصغيــرة يجــب
أن تلعــب نســبة كبيــرة مــن المباريــات،
وإقامــة دورييــن بنظاميــن مختلفيــن
يأتــي ضمــن سياســة التطويــر التــي
ينتهجها ســمو الشــيخ عيســى بن علي
آل خليفة”.

بهذه الفئة العمرية ،حيث إن هذه الفئة
هي القاعدة التي من الممكن أن تخرج
العبين كرة سلة مميزين مستقبالً.
وثمّ ــن شــرف دعــم ومســاندة ســمو
رئيــس االتحــاد لــكل صغيــرة وكبيــرة
ً
موضحا أن اهتمام
تتعلق بالمسابقات،
ســموه يحفزهــم علــى بــذل المزيــد من
الجهد في خدمة كرة السلة البحرينية.

جانب من المنافسات
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لتفتيــت حصــوات المــرارة وألــم األســنان وفقــدان الــوزن

الملــح والفلفــل والليمــون ،مكونــات تجعلــك تفكــر فورا في صحن الســلطة ،إال أن فوائدهم تتعــدى بكثير كونهم تتبيلــة رائعة المذاق ،فهذا المزيــج يعمل منذ القدم
ً
جدا لعالج العديد من المشاكل الصحية.
بمثابة دواء فعال
وإليكــم فيمــا يلــي  10مشــاكل صحيــة

اضطرابــات المعــدة ،بينمــا تخفــف

يمكــن التخلــص منهــا بهــذا المزيــج

رائحــة الليمــون مــن الغثيــان ،لــذا فــإن

الســحري ،حســب مــا جــاء فــي موقــع

خلــط ملعقــة كبيرة من عصيــر الليمون

“ديلي هيلث” المعني بالصحة:

وملعقــة صغيرة من الفلفل األســود في
كوب من الماء الدافئ وتناولهم يخفف

 -1التهاب الحلق

من الشعور بالغثيان.

كل ما عليك هو خلط ملعقة كبيرة من

 -7أزمات الربو

عصيــر الليمــون الطازج ونصــف ملعقة

إذا كنــت تعانــي أنــت أو أي مــن أفــراد

صغيــرة مــن الفلفــل األســود المطحون
ً
جدا
وملعقــة كبيرة من الملــح وتقليبها

أســرتك من الربو ،فعليك بتحضير هذا

في كوب من الماء الدافئ ،ثم الغرغرة

المزيــج واالحتفــاظ به لوقــت الحاجة،

بالســائل عدة مرات في اليوم لتخفيف

كل مــا عليــك هو إضافــة  10حبات من

التهاب الحلق.

الفلفــل األســود ،وبرعميــن مــن القرنفل

للتواصل17111479 :

المغلــي ،وتركه على نار هادئة لمدة 15
دقيقــة ،ثــم صبــه فــي قــارورة بغطــاء،

لعالج انســداد األنف ،قم بخلط كميات

وتحليته بملعقتين كبيرتين من العسل

متساوية من الفلفل األسود المطحون،
القرفــة،
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و 15ورقــة ريحــان إلى كــوب من الماء

 -2انسداد األنف

الكمــون

الجمعة

إعداد :طارق البحار

وبــذور

الخام وتركه حتى يبرد.

الهيــل

المطحونة ،ثم قم بشــم رائحة الخليط

 -8ألم األسنان

المســحوق الناعم ،سوف تنتابك بعدها
نوبــة مــن العطس تخلصك من انســداد

للتخلــص مــن آالم األســنان ،قــم بخلــط

األنف.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل ونصف
ملعقــة صغيــرة مــن زيــت القرنفــل ،ثــم

 -3تفتيت حصوات المرارة
حصــوات المــرارة عبــارة عــن رواســب
صلبة من الســائل الهضمي تســبب عند
تكتلهــا مشــاكل وألما ال يحتمــل ،ورغم
أن كثيــرا مــن المرضــى يلجــأون إلــى

ضــع المزيــج علــى مــكان األلــم مرتيــن
التخلص من الحصوات سواء بالمنظار

بشكل أسرع.

أو بالجراحــة ،إال أن تنــاول كميــات

 -5فقدان الوزن

متســاوية مــن زيــت الزيتــون ،عصيــر
الليمــون ،القليــل مــن الفلفــل األســود

لتعزيــز عمليــة األيــض والتخلــص مــن

باستمرار له مفعول سحري في تفتيت

الــوزن الزائــد ،امزج ربــع ملعقة صغيرة

حصوات المرارة.

من الفلفل األسود المطحون وملعقتين
كبيرتيــن مــن عصيــر الليمــون وملعقــة

 -4قرح الفم

كبيــرة مــن العســل فــي كوب مــن الماء

يوميــا مــع تقليــل تنــاول الســكريات
واألطعمة الحمضية.

 -9نزالت البرد
قــم بإضافــة عصيــر نصــف ليمونــة إلى
كــوب مــن المــاء الدافــئ ،وسيســاعدك
هــذا المشــروب فــي تخفيــف أعــراض
ً
أيضــا إضافــة نصــف
البــرد ويمكنــك
ملعقــة مــن العســل إلــى المزيج حســب

للتخلــص مــن قــرح والتهابــات

الدافــئ ،ثم قم بتناول المزيج ،فمركب

الفــم البكتيريــة ،قــم بإذابــة

البوليفينــول الموجــود فــي الليمــون

ملعقــة كبيــرة مــن الملــح في

يســاعد فــي حــرق الدهــون ،باإلضافــة

كــوب مــن المــاء الدافــئ مــع

إلــى أن مركــب البيبريــن الموجــود فــي

 -10نزيف األنف

بضع قطرات من الليمون ،ثم

الفلفــل األســود يمنــع تكويــن خاليــا

للتخلــص مــن نزيــف األنــف قــم بنقــع

قــم بالمضمضــة بالمزيــج بعد

دهنية جديدة.

كل وجبات الطعام سيساعدك

 -6الغثيان

ذلــك في التخلص مــن البكتيريا
الســيئة والشــفاء مــن الجــروح

يعمــل الفلفــل األســود علــى تهدئــة

الرغبة.

قطعــة مــن القطــن فــي عصيــر الليمون
ووضعهــا بالقرب من األنف مع الحرص
علــى إبقــاء رأســك فــي وضــع مائــل
لألســفل حتــى ال يتقطــر الــدم داخــل
الحلق.

المدخنون يستمرون في التدخين رغم مرضهم

القهوة يكافح سرطان البروستاتا
ّ
المركبــات الموجــودة في القهــوة يمكن أن تبطــئ أو حتى توقف
وجــد العلمــاء أن
نمو سرطان البروستاتا.
ودرس علمــاء مــن اليابــان آثــار مركبين

توخــي الحذر عنــد تطبيق هــذه النتائج

معينين شــائعين في حبوب القهوة ،في

علــى البشــر ،لكنهــم قالــوا إن المركبــات

دراســة تجريبيــة لخفض نمــو الورم في

يمكن أن تكون مرشــحة لعالج ســرطان

خاليا الفئران.

البروســتاتا المقــاوم للعقاقيــر ،إذا تــم

وتبيــن أن “الكافيتــول” و”Kahweol

تأكيــد فاعليتهــا علــى البشــر .وغالبــا مــا

 ”acetateيمنعــان النمــو فــي الخاليــا

يتــم تجريــد مركبــات الهيدروكاربــون،

المقاومــة لألدويــة الشــائعة المضــادة

والتــي يمكــن العثــور عليهــا فــي ”

للســرطان .ويشــدد العلماء على ضرورة

اإلسبريسو” و”القهوة المصفاة”.

خطــر سمــاعــات األذن

المرضى قالوا إنهم لم يتلقوا أبدا نصائح تســاعدهم على التوقف

يعرض األنسجة لمســتوى ٍ
عال نسبياً من إشعاع الموجات

قــال باحثــون مــن أكثــر مــن دولــة إن الكثير من المدخنين يســتمرون في التدخين أو يتصرفون بشــكل غير صحــي ،رغم إصابتهم

ً
عالما من مخاطر صحية كبيرة يعتقدون أنها ناجمة عن سماعات األذن مثل
في نداء عام إلى منظمة الصحة العالمية حذر 250

بمــرض فــي القلــب .فحــص الباحثون في دراســتهم التي نشــرت فــي العدد األخير مــن دوريــة “يوروبيان جورنــال أوف بريفينتف

 Apple Airpodوغيرهــا مــن التقنيــات الالســلكية .وأوضــح العلمــاء أن األشــعة الناجمة عنها تزيد بشــكل كبير مــن خطر اإلصابة

كارديولوجــي” األوروبيــة للطــب الوقائــي للقلــب ،أكثــر مــن  8200حالة إصابــة في القلب من  27دولة ،واســتطلعوا آراءهم بشــأن

بالسرطان واألمراض الخطيرة األخرى بحسب .DW

عاداتهم الغذائية ،وما يفعلونه في أوقات فراغهم.

وفــي التماســهم علــى موقــع  EMFscientist.orgقــال العلمــاء

ذكر  19%من المرضى أنهم اســتمروا في التدخين بعد أن علموا

أسلوب حياة صحي ،كانت ذات تأثير محدود.

أنهــم مصابــون فــي القلب ،وتبيــن أن  82%منهم مــن البدناء،

وذكــر واحــد مــن بين كل ســتة مدخنين شــملتهم الدراســة أنه لم
يتلق أبدا عرضا بمساعدته على اإلقالع عن التدخين،

وأن  34%منهم ال يتحركون إال قليال .ولم يحاول

في حين ذكر نحو نصف المرضى الذين شملتهم

أغلــب المدخنيــن اإلقــاع عــن التدخيــن.

الدراسة أنه لم يتلق أبدا نصائح تساعده على

وحســب الباحثين تحت إشــراف كورنيليا

التحرك أثناء حياته اليومية.

كوتســيفا ،مــن كليــة ” امبريــال كوليدج”
فــي لنــدن ،فــإن نحــو نصــف حــاالت

بــل إن أعــداد المدخنيــن ازدادت عنــد

الوفــاة في أوروبا ســببها اإلصابة بأحد

مقارنتهــا مــع أعــداد دراســات ســابقة
أجريــت قبــل أربــع ســنوات ،حيــث ازداد

أمراض القلب والدورة الدموية.
ولكن ما أثار اســتغراب الباحثين بشــكل

عــدد المدخنيــن ،وتراجعــت المشــاركة

خــاص هو أن هــؤالء المرضى توفرت لهم

فــي برامــج إعــادة التأهيل .شــارك في
الدراســة باحثــون مــن المركــز األلماني

فرص كافية للوقاية من المرض.

ألمــراض القلــب فــي مدينــة فورتســبورج،

وقــال الباحثــون إن توصيــة الجمعيــات الطبية

وباحثــون مــن مستشــفى فورتســبورج

المتخصصــة بتوفيــر إجــراءات إعــادة تأهيــل

الجامعي.

لمرضــى القلــب ،يتعلمــون خاللهــا اتبــاع

المنحــدرون مــن مختلف أنحاء العالم إنهم “قلقــون للغاية” إزاء الحقول
الكهرومغناطيســية غير المؤينة الموجودة في كل مكان والتي تســتفيد
منهــا تقنيــات اليوم كالهواتف المحمولة وشــبكات الواي فاي والهوائيات
ً
أيضــا بهــذه
التلفزيونيــة وشاشــات األطفــال .وتعمــل ســماعات بلوتــوث
الطريقة .واســتند الباحثون في ندائهم على “منشــورات علمية لمختلف
الخبراء في هذا المجال”.
وفــي هذا الســياق يوضح أســتاذ الكيميــاء الحيوية جيــري فيليبس من
المجلــة األمريكيــة “ميديــوم” بالقــول “إن اتجــاه وضــع الســماعات فــي
ً
نســبيا من إشــعاع
عال
قناة األذن يعرض األنســجة في الرأس لمســتوى ٍ
ً
ووفقا للباحثين ،فــإن هذا األمر يعد أكثر
الموجــات ذات التــردد العالــي”.

للمــرة األولــى ،لكنهــم عــادوا إلــى تحديثه مــن جديد ،حيث انتقــدوا فيه

خطــورة ممــا يعتقــد عامــة النــاس ،إذ جــاء فــي النــداء العاجــل“ :تشــمل

الضوابــط الدوليــة غير الكافية بشــأن إدارة الحقول الكهرومغناطيســية

التأثيــرات زيــادة خطــر اإلصابــة بالســرطان واإلجهــاد الخلــوي والضــرر

غيــر المؤينــة .ومنهــا عــدم وجــود حمايــة للســكان ،وخاصــة األطفــال

الوراثــي والتغيــرات فــي الجهاز التناســلي ،إضافة إلى العجــز في التعلم

والنساء الحوامل ،األمر الذي يثير قلق الكثير من العلماء .ولهذا السبب

وإلى اضطرابات عصبية أخرى ،ناهيك عن التأثيرات السلبية على شعور

فهــم يطالبون بإنشــاء لجنة مســتقلة تابعة لألمم المتحــدة لبحث كيفية

اإلنســان نفســه” .وكان العلمــاء قــد أطلقــوا مثل هذا التحذيــر عام 2015

حماية الناس من مخاطر اإلشعاع.

القيلولة عالج طبيعي للضغط العالي
ّ
يخفــض ضغــط الــدم المرتفــع،
أكــدت نتائــج دراســة جديــدة أن نــوم القيلولــة
ويحسن المزاج ،ويجدد اإلحساس بالطاقة.

ضد السكري
ينصــح األطبــاء باتباع نظــام غذائي صحي لتجنب اإلصابة بداء الســكري الذي
ً
ً
شائعا في جميع أنحاء العالم.
مرضا
بات
وعلى الرغم من أن استبدال الحلويات

الزبيب والتين والمشمش تحتوي على

بالفواكه الطازجة والمجففة قد يساهم

نســبة مركــزة من الســكريات الطبيعية،

بشــكل فعــال فــي الوقايــة مــن مــرض

لذا يجب تجنب اإلفراط في تناولها.

الســكري ،إال أن بعــض هــذه الفواكه قد

وينصــح الخبــراء بتنــاول الفاكهــة

يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى مرضــى
ً
أيضا.
السكري

الطازجــة مثل الكريب فروت والشــمام
والفراولــة والخــوخ ،وتنــاول الفاكهــة

وبحسب األبحاث العديدة التي أجريت

المجففــة بكميــات محــدودة لتجنــب

حتــى اآلن ،فــإن الفاكهــة المجففة مثل

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأظهــرت نتائج الدراســة التي أجريت

بأمراض القلب بنسبة .10%

فــي مستشــفى فوال باليونــان أن النوم

وال تقتصــر فائــدة نــوم القيلولــة علــى

لمــدة  60دقيقــة فــي منتصــف النهــار

مرضــى الضغــط المرتفع ،فقــد أظهرت

يــؤدي إلــى خفــض الضغــط بمعــ ّدل 3

نتائــج الدراســة أن مــن ينامــون ولــو

درجــات .وبحســب التقاريــر الطبيــة

فتــرة قليلــة بعد الظهر تتحســن قراءة

يســاعد خفــض قــراءة الضغــط بمعدل

ضغط الدم لديهم حتى لو كانت ضمن

درجتيــن علــى تقليل احتمــال اإلصابة

الحدود اآلمنة.

الحمضيات تحمي من مضاعفات السمنة
أثبــت خبــراء تغذيــة بجامعــة ســان باولــو البرازيليــة أن الحمضيــات تحمي من
مضاعفــات خطــرة ناتجة عن الســمنة ،الحتوائها على مركبــات فالفونويد التي
تمنع تلف الخاليا البدينة.
خــال التجربة ،قســم الباحثــون فئرانا

زاد فــي أجســادها خطــر تلــف الخاليــا

مخبريــة إلــى  3مجموعــات ،تناولــت

بســبب تركيــز حمــض ثيوباربيتوريــك

األولــى أطعمــة دهنيــة فقــط ،والثانيــة

بالــدم ،بالتزامــن مــع زيــادة الــوزن.

أطعمــة تقليديــة ،بينمــا أكلــت الثالثــة

بينمــا لــم تتأثــر الثانيــة ،والحظــوا

أطعمــة دهنية مــع مــواد محتوية على

فــي الثالثــة انخفاضــا كبيــرا لتركيــز

مركبــات الحمضيــات :هســبيريدينوإر

الثيوباربيتوريــك .ليؤكــدوا أن تنــاول

ليكتشــفوا

إريوســترينوإيروديكتيول

يبطــئ

أن الفئــران التــي تغــذت علــى الدهــون

تراكم الدهون في الجسم.

يوســترينوإيروديكتيول.
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يوما أن أصبح روائية
لطيفة راشد :لم أتوقع ً

أســعى لألفضــل وأتمنــى أن أطــور من نفســي فــي الكتابة

الشــابة البحرينية لطيفة راشــد “بدأت مشــوار الكتابة منذ أن كانت في العمر الخامس عشــر ولم تتوقع يوما أن تصبح روائية “وأنها تطمح دوما بأن تكون روائية
البحرين األولى وتسعى إلى تحقيق حلمها في هذا المشوار على الرغم من صغر سنها.

»»

يلتقي آكون ،جمهوره في

حدثينا قليالً عن بدايتك في
الكتابة وكيف أصبحت روائية
ولماذا تكتبين؟

السعودية ضمن فعاليات
موسم الشرقية ،اليوم

فــي البدايــة لــم أكن متوقعــة أن أصبح

الجمعة في منتزه اليف

روائيــة ولكــن عندمــا كنــت أرى ابنــة

بارك في الدمام .وآكون

ُ
تشــجعت
خالــي وهي تكتــب الروايات

أغان ،وهو رجل
ٍ
كاتب
أعمال أميركي الجنسية
وسنغالي األصل.

ألقــوم بتجربة الكتابة ووجدت نفســي
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أميل إلى هذا الشيء ومنذ أن بدأت لم
أتوقف عن الكتابة.

»»

متى صدرت أول رواية لك وعن
ماذا كانت تتحدث؟

منــذ أن كان عمــري  15عامــا بــدأت في
الكتابــة ،لكــن أول روايــة صــدرت فــي
 2017من الشــهر الثالث وكانت الرواية
هــي “طفولــة ضائعــة” حيــث تتحــدث
الروايــة عن معاناة طفلة تبلغ من العمر
أحد عشر عاما.

»»

كيف اخترت دار النشر لنشر
رواياتك؟

ً
كثيــرا لــدار
فــي البدايــة لــم أكــن أهتــم
ً
الحقا أن من المهم
النشــر ولكن أدركت
أن أجد دار النشر الجيدة لنشر رواياتي
فكنت أسال وأبحث عن أحسنهم.

مهرجان البحرين المسرحي المحلي األول
يعقــد رئيــس اتحــاد جمعيــات المســارح

بمبــادرة مــن صاحــب الســمو الشــيخ

األهلية البحرينية الفنان يعقوب يوسف

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،

صحفيــا فــي فنــدق  Kبالمنامــة
مؤتمــرًا
ًّ

عضــو المجلس األعلى التحــاد اإلمارات

عنــد الســاعة  7مــن مســاء يــوم اإلثنيــن

العربيــة المتحــدة ،حاكــم الشــارقة،

الموافــق  25مــارس للكشــف ،2019

الرئيــس األعلى للهيئة العربية للمســرح،

عــن تفاصيــل االســتعدادات النهائيــة

بتنظيــم مهرجانــات مســرحية وطنيــة

النطــاق الــدورة األولــى مــن مهرجــان

تعنــى بالمســرح المحلــي فــي الــدول

البحريــن المســرحي المحلــي الــذي يقام

العربية.

» » حيث يقام المهرجان في الفترة من  9لغاية  16أبريل  2019على خشبة
مسرح الصالة الثقافية بالمنامة ،بتنظيم كل من الهيئة العربية
للمسرح ،وهيئة البحرين للثقافة واآلثار ،بالتعاون مع اتحاد جمعيات
المسارح األهلية البحرينية.

»»

ما الذي دفعك لكتابة رواية
“هي معاقة فارحموها”؟

الروايــة تتحــدث عــن قصــة حقيقــة
لمعانــاة عائلــة بحرينيــة فــي تربيــة
فتاتيــن معاقتيــن ،وأن هنــاك العديــد
مــن هــذه العوائــل التي تعانــي من هذه
المشــكلة فــي تربيتهــم ،فــكان الهــدف
مــن كتابتي لهــذه الرواية هي شــرح ما
يحــدث داخــل هــذه العائلــة او العوائــل
المشابهة لها.

»»

كم من الوقت يستغرق منك
إلنهاء رواية؟

علــى حســب طــول الروايــة التــي

اكتبهــا مثــا روايــة “طفولــة ضائعــة”

لــي كونــي روائيــة عندمــا اســمع عــن

اســتغرقت منــي شــهرين وروايــة

وجــود مســابقة وجوائــز أســارع فــي

“هــي معاقة فارحموها” تقريبا شــهرا

المشاركة.

واحد.

نعــم بالتأكيــد ،فأنــا دائمــا أســعى

»»

ما طقوس الكتابة لديك،
ومتى تكتبين رواياتك وأين؟

»»

ما جديدك؟

ً
حاليــا ولم احدد
اقــوم بكتابــة رواية
لها عنوانا إلى حد اآلن.

»»

هل تأملين أن تكوني روائية
البحرين األولى؟

لألفضــل وأتمنى أن أطور من نفســي
في كتابة الروايات.

فــي العــادة اكتــب الروايــات فــي
الصبــاح ،وأفضــل كتابتهــم فــي
غرفتي.

»»

والء عقيل
طالبة إعالم بجامعة البحرين

كيف يستفيد الروائي
الشاب من وسائل
التواصل االجتماعي؟

عن طريقهم يمكننا ان نعلن
عــن صــدور رواياتنــا وأن
نعــرف النــاس بنا وعــن ماذا
نكتب.

»»

هل تؤيدين وجود
جوائز ألحسن رواية
ولماذا؟

نعم أؤيد ،ألنه يخلق تنافسا
بيــن الروائييــن فــي تقديــم
احســن روايــة ،وبالنســبة

موقف محرج

مقالب رامز

حجاب شيحة

تعرّض الفنان راشــد الماجد لموقف محرج على خشبة المسرح

بــدأت تســريبات مقلــب رامز جــال فــي رمضــان  2019في

تواصل الفنانة العائدة من االعتزال حال شــيحة ،تصوير دورها

المنطقة الشرقية من السعودية الخميس الماضي.

فخا للنجوم هذا العام.
التي ستكون ًّ

خالل موسم دراما رمضان  .2019وظهرت حال في كواليس

فــي الحفل الذي أحياه في الصالــة الخضراء ضمن احتفاالت
في التفاصيل ،خالل تأديته أغنية “ســاعدني أنســاك” شــرد

ال وأســقط المايكروفون بطريقة غير متعمدة على
ماجد قلي ً

األرض إال أنه اســتمر في الغناء وســط تصفيق الجماهير على

الرغم من هذا الموقف وقدم باقة من أجمل أغنياته أبرزها “وينك
حبيبي”.

في مسلســل «زلزال» أمام محمد رمضــان ،المقرّر عرضه

االنطالق ،ليكون آخر المســتجدات هو الكشــف عن الدولة

المسلســل مرتديــة الحجــاب ،بعــد أن خلعتــه واقعيًّــا

حيث أشــارت مصادر نشرتها مجلة ليالينا من مقلب رامز

أغسطس الماضي ،وعادت بعده للساحة الفنية مرة أخرى.

جالل في رمضان  ،2019أنه اختار دولة اندونيســيا من أجل

وتؤدي حال في المسلسل شخصية فتاة شعبية تملك عربة

اإليقاع بالنجوم ،ويعود ســبب ســفره لهذه البلد تحديدً ا هو

فول داخل موقــف ميكروباصات ،ويقع فــي حبها بطل العمل

أن ظروف المكان مناسبة مع الضيوف المقرّر استقدامهم إلى

محمد رمضان ،وتتصاعد األحداث في إطار شعبي.

برنامجه ،إلى جانب صعوبة التكهن بأنهم عرضة لمقلب هناك.
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1945

1986
إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية.

2004
المقاتالت اإلسرائيلية تغتال أحمد ياسين.

تأسيس جامعة الدول
العربية التي تضم
سبع دول هي

2016
شخصا وإصابة المئات في تفجيرات بمدينة بروكسل.
ً
مقتل 34

لبنان ومصر
والسعودية
واليمن

1895
بدأ عرض أول فيلم سينمائي في باريس في فرنسا.

والعراق واألردن
وسوريا.

1609
والدة الملك يان الثاني ،ملك بولندا.

الميزان

الحمل

أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك.

تعيش يومً ا جيدً ا تزدهر فيه االتصاالت.

العقرب

الثور

خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.

تتلقى معلومات مهمة وأخبارً ا سارة.

القوس

الجوزاء

الحق عملك شخصيًّ ا وبدقة تفاديً ا لإلخفاق.

استشر الطبيب إذا شعرت بألم.

السرطان

الجدي
قد تظهر تحديات من خالل دعوى قضائية.

ال بالتطوّ رات واألحداث.
تعيش يومً ا حاف ً

الدلو

األسد

تحاول دائمً ا أن تأخذ وقتً ا من الراحة.

تناسبك األجواء وتسهل عملك ووصولك.

الحوت

العذراء
تحرّ رك الظروف وتحمل إليك الفرحة.

جدا وبثقة.
تتمتع بانطالقة قوية ًّ

tariq_albahhar
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“دمشق  -حلب” في سينمات سينيكو البحرين
طارق البحار
بــدأ مؤخــرا فــي البحريــن عــرض الفيلــم
الســينمائي الجديــد “دمشــق  -حلــب”،
عقــب النجــاح الكبيــر الــذي حققــه عنــد
عرضــه األول فــي مهرجــان اإلســكندرية
الســينمائي لدول حوض البحر المتوسط
في دورته الماضية.
الفيلــم ينقــل معانــاة الشــعب الســوري
بســبب الحــرب الدائــرة فــي البــاد منــذ
ســنوات ليس من الناحية السياســية ،بل
ً
ً
واجتماعيــا فــي رحلــة يقــوم بها
إنســانيا
دريــد لحــام مــن دمشــق إلــى حلــب للقاء
ابنتــه التــي تقــوم بدورهــا الممثلــة كنــدة
حنــا ومــا يرافــق هــذه الرحلة فــي الباص
من مواقف ال تخلو من الكوميديا تعكس
» »ظهرت جينيفر لوبيز سعيدة جدا وأنيقة ،برفقة خطيبها العب
البيسبول السابق اليكس رودريغز في أحد شوارع نيويورك ،لينفيا
بذلك ما أثير من شائعات حول انفصالهما .وقد عانى الثنائي خالل
اآلونة األخيرة ،األخبار التي رددتها أغلب المواقع بخصوص مشاكل
بينهما ،وهو ما دفع البعض للتكهن بأن تلك الوقائع قد تؤثر سلبا
على مستقبل عالقة الثنائي.

واقع الشــعب وتدعو إلــى التالحم وعدم

في التفاصيــل تناول الفيلم رحلة المذيع

لرؤيــة ابنتــه الوحيــدة دينــا (كنــدة حنــا)

الفنيــة بدت أضعف من أن تصل لنتيجة،

الســابق عيســى عبد هللا (دريد لحام) من

التــي عانــت مع طفليهــا تداعيات الحرب

وأوهــن مــن تحقيــق فيلــم يقــدم وثيقــة

ويعــد ”دمشــق حلــب” عودة قويــة للفنان

دمشــق إلى حلــب .نجم اإلعــام اإلذاعي
ً
وحيــدا بعــد فقــدان
فــي الماضــي أمســى

والحصــار والغيــاب المجهــول لزوجهــا.
ّ
تشــكل تلــك الرحلــة موضــوع الفيلــم بمــا

سينمائية.
يعرض الفيلم قضية المفقودين والتقاليد

أحبتــه وتغيــر أحــوال البالد .يبــدو اليوم

احتوتــه مــن تفاعــات وأحــداث جمعــت

االجتماعيــة المتزمتــة وصــراع األجيــال

الســينمائية فيلــم ” ســيلينا ” الــذي تعاون

أحــوج من ذي قبــل إلى األمان الذي تهبه
العائلــة بطبيعتهــا الفطريــة ،فيقرر الســفر

شــخصيات المســافرين علــى تنوعهــا
ً
محاولة تقديم صورة مصغرة
وتناقضها،

لتنتهــي أحداثــه بتحــدي عيســى خطــر
األلغــام التي ســيتجاوزها ليتحول اللقاء

من خالله مع المخرج حاتم علي.

إلــى حلــب بعــد تحريرهــا ربيــع ،2017

للمجتمــع الســوري ،لكــن تلــك المحاولــة

إلى بداية مشوار جديد.

التفرقة.
دريــد لحــام بعــد غيــاب عــن الســينما
لمــدة عقــد كامــل حيــث كان آخــر أعمالــه

عبداألمير زهير :أريد أن أموت وبيدي الكتاب
مــســتــعــد لــدفــع الـــمـــال لــلــطــاب إذا كـــان ســيــشــكــل لــهــم حـــافـــ ًزا لــلــقــراءة
عبداألميــر محســن زهيــر ،مــن مواليــد جدحفــص العــام  ،1956حاصل على شــهادة
دكتوراه الفلسفة في التربية من جامعة الخرطوم سنة  2004م ،متقاعد من وزارة
التربيــة والتعليــم ،ابتعد عن الدراســة  9ســنوات وأنهى مرحلة اإلعــدادي والثانوي
عــن طريــق نظام “المنــازل” ،فيما يدرس اآلن رغم تقاعده بعــض الطالب في منزله
دون مقابل.

»»

كيف كانت بدايتك في الدراسة؟

كانــت مدرســة جدحفــص االبتدائيــة
للبنيــن مدرســتي التــي قضيــت فيهــا
ســنوات دراســتي للمرحلة االبتدائية
ً
محاطــا بإعجــاب األســاتذة
وكنــت
نتيجــة تفوقــي ،وبعــد انتهائــي مــن

الشــهادة اإلعداديــة والثانويــة عــن
طريق نظام «المنازل».

»»

كيف كنت توازن بين الدراسة
والعمل؟

اســتطعت الموازنــة حيــث كنــت أعمــل

المرحلة االبتدائية بدأت حياة أخرى

بالمــرور نهــارًا إلــى الســاعة  ،1وكنــت

المدرسة.

وعــن طريــق نظــام «المنــازل» بالمدرســة

بعد منعطف كبير تمثل بخروجي من

»»

ما الدوافع التي دفعتك للعودة
إلى المدرسة؟

ً
أيضــا أدرس فــي معهــد بريتش كونســل،
اســتطعت أن أجتــاز المرحلــة اإلعداديــة
والثانوية.

»»

أهم األســباب الجماعة التي تتعايش

ما الصعوبات التي واجهتها أثناء

معهــم يؤثــرون فيــك مثــل األســاتذة

التعليم؟

علــي جــواد ومهــدي زهيــر ،كانــوا

منزلنــا كان منــزالً للعائلــة ويقــع فــي

أســاتذة وأنــا لــم أكــن أقــل عنهــم في

حيين لدرجة أنه كان بمثابة ممر
منتصف
ّ

وهــي عــدم حصولــي علــى الشــهادة

األمــر الذي دفعني للدراســة في منتصف

الثقافة والمعرفة إال في نقطة واحدة
مــن المدرســة ،فأصبــح دافعً ــا عنــدي
الرجوع إلى المدرســة للحصول على

لألهالــي لالنتقال مــن الحي للحي اآلخر،

ماليــة صعبة نتيجة قيامــي ببناء المنزل

كونســل ،باإلضافــة إلــى إتقانــي لثــاث

عملــت  3ســنوات ثــم خرجــت ألفتتح

ولــم يكــن باســتطاعتي شــراء الكتب من

لغات االنجليزية والهندية والفارسية.

مقــاوالت بناء لكن لــم أنجح ،ورجعت

الجامعــة نظرًا لألســعار المرتفعة ،فالحل
كان اســتعارة الكتــاب وأقــوم بنســخ
الكتــاب الــذي يحتــوي علــى  400صفحة
خــال ثالثــة أيــام ،وفضــاً عــن إصابتــي
بالديســك وارتباطــي بعائلــة وغيرهــا من
الصعاب.

»»

»»

ما الوظائف التي عملت بها؟

فــي فتــرة خروجــي مــن المدرســة
خــال الـ  9ســنوات عملت فــي البداية
بمقــاوالت بنــاء ،وثم عملت مــع الوالد
كان لديه محل صغير لبيع الخضروات
والفواكــه نظرً ا لكثــرة تعامل الوالد مع
الجاليــة الهنديــة تمكنــت مــن إتقــان

ما المؤهالت التي تمتلكها؟

الليــل أو اللجــوء للســاحل للحصول على

اللغــة وأنــا فــي الـ  16مــن العمر ،وعلى

حصلــت شــهادة دكتــوراه الفلســفة فــي

إثرها توظفت في السفارة الهندية ،ثم

شــي مــن الهــدوء ،وتعرضــت لظــروف

التربيــة ،وشــهادتين مــن معهــد بريتــش

توظفت بــإدارة المــرور بداية كدورية

المــرور ألعمــل فــي كتابــة التقارير في
مكتــب الحوادث ،بعد أن حصلت على
الشهادة عملت معلمً ا أكثر من  20سنة
حتى تقاعدت عام .2012

»»

تجهز بها
ّ
ما األساليب التي كنت
نفسك؟

»»

أكثر شيء ندمت عليه في
مسيرتك؟

تــرك المدرســة فــي ســن صغيــرة حرمني
من االستمتاع بحياة الطالب.

»»

هل ما زالت هناك طموحات
وتطلعات مستقبلية؟

بعــد حصولــي على الدكتــوراه كان عندي
خــوف أن النــاس يتحدثــون أني فشــلت

كنت دائمً ا أعطي نفسي حاف ًزا بحيث إذا

باألمــور االقتصاديــة والعمليــة ونجحــت

أنجــح أكافئ نفســي وأخــرج مع زوجتي

باألمور الدراسية فقط ،اآلن أريد أوضح

وأوالدي.

أن الشــخص الناجــح في الدراســة ناجح

»»

ما العوامل التي ساعدتك على
الوصول إلى النجاح؟

القراءة المستمرة.

»»

َم ْن الكاتب الذي تعتبره مثلك

األعلى وتعجبك كتاباته؟

أنيــس منصــور ،إحســان عبــد القــدوس،
نجيــب محفــوظ ،طــه حســين وعبــاس
العقاد.

»»

في شتى المجاالت.

»»

متى ستتوقف عن الكتابة
والقراءة؟

لــن أتوقــف أبــ ًدا ،أريــد أن أمــوت وبيــدي
الكتــاب .إن هــذا الكتــاب عصــارة عقــل
فكيف لي التفريط بالقراءة!

»»

كلمة توجهها للجيل القادم؟

ال تستهينوا بالكتاب وأال تكتفوا بالقراءة
في الهاتف.

أول كتاب ألفته؟

أول كتــاب ألفتــه هــو تطــور اللهجــات
البحريني.
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أب يبيع ابنته بسبب القمار
عــرض أب ابنتــه للبيع عبر اإلنترنت ،مقابل  6800جنيه إســترليني ،لســداد ديون
تراكمت عليه خالل لعب القمار.
ذكرت ذلك صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ،مشــيرة إلى أن الذي قام بهذا الفعل
مواطــن صينــي ،يدعــى جيانــغ .ويقيــم جيانــغ ،مــن مقاطعــة قويتشــو ،جنوبــي
الصيــن ،وقــام بعــرض طفلــة عمرها عام واحــد ،لســداد ديونه .ولفتــت الصحيفة
إلى قول الشــرطة بأن جيانغ عاطل عن العمل ،مشــيرة إلى أن شــك األم فيه كان
السبب في اكتشاف قيامه ببيع طفلتهما.
وكان األب الصينــي قــد أجــرى محادثــة عبــر هاتفــه ،بينــه وبين مشــتري ابنتهما،
مــا كشــف لهــا األمــر ،لتتصــل بالشــرطة .وكانــت األم ،التــي أرســلها األب إلى بيت
والدتهــا ،في مدينة تبعد عن مســكنهم  140كيلومترا ،تســأل عــن ابنتها فيخبرها
األب بأعذار تختلف من مرة أخرى.
» »بعد عملية بحث طويلة تمكنت الشرطة من العثور على الطفلة،
يوم الجمعة الماضي ،وقامت بإعادتها إلي والدتها ،ثم ألقت القبض
على األب ،الذي وجهت له تهمة االتجار بالبشر.

أغرب والدة ..توأم متطابق “واحد بداخل اآلخر”
فــي حالــة غريبة من نوعها ،أنجبت ســيدة
كولومبيــة طفلــة ،فــي حيــن كان بطنهــا ال

أكبر صفقة في القرن بـ  71مليار دوالر
اســتحوذت شــركة “ديزنــي” ،علــى شــركة “توينتــي فيرســت سنشــري فوكس” ،مقابــل 71.3
مليار دوالر ،في إطار سعيها للسيطرة على قطاع الترفيه حول العالم.

يــزال يحتوي شــقيقها التــوأم الثاني ،على

وشــملت الصفقــة اســتوديوهات صناعــة

“عــاء الديــن” و “دامبــو” و “األســد الملــك”

المسلســات واألفــام الخاصــة بـــ “فوكــس”،

وغيرها.

شــكل جنيــن مســتمر فــي النمــو والتطــور

وغيرهــا مــن ممتلــكات الشــركة؛ تمهيــدا
إلطالق منصتها الخاصة في وقت الحق من

بشكل طبيعي.

العام الحالي.

وفــي حديــث لصحيفــة “نيويــورك تايمــز”،
قالــت

اختصاصيــة

حــاالت

وأعلنــت “ديزنــي” عــن إطالقهــا سلســلة مــن

الــوالدة

األفــام الضخمــة خــال العــام  ،2019ومنهــا

المســتعصية ميغيل بارا ســافيدرا ،إن هذه
الحالــة كانت األكثر غرابة طوال مســيرتها
المهنية.

يعد “التوأم الطفيلي” حالة والدة نادرة تمثل  1من أصل  500ألف

مــن جانبه قــال اختصاصي الوالدة ميغيل
بارا سافيدرا ،إنه بعد أن عاين األم مونيكا
فيغا في األسبوع الـ  35من حملها ،أي قبل
 5أســابيع من اكتمال موعد والدتها بشــكل
طبيعــي ،اكتشــف وجــود مــا يشــبه الكيس
يحيط بالجنين.
وتابــع“ :باســتخدام التصويــر الملــون
(الدوبلــر) ،اســتطعنا أن نــرى في المســاحة
المملــوءة بالســوائل وجــود جنيــن آخــر
صغيــر جــدا ،مدعــوم بحبــل ســري يمتــص
التغذيــة باتصالــه بأمعــاء التــوأم األكبــر

أميرة “معسكر الموت”..

ملكة جمال هتلر

حجمــا” .وهكــذا قرر األطباء في األســبوع
الـ  37من الحمل أن يجروا عملية قيصرية
إلخــراج الجنيــن األول؛ خوفــا مــن ســحق
التوأم ألعضاء الجنين األكبر الداخلية.
وفــي اليــوم التالــي مــن العمليــة ،أخــرج

» »يطلق على التوأم الثاني في مثل
هذه الحالة “التوأم الطفيلي”

وذلك العتماده في تغذيته على

الجنين اآلخر ،وتمثل هذه الوالدة

التي تمت في شهر فبراير الماضي
حالة نادرة للغاية ،وقد ورد ذكرها

األطبــاء التــوأم الثانــي بجراحــة تنظيرية،

ألول مرة في المجلة الطبية

الدمــاغ والقلب ،وأثبتــت االختبارات أنهما

معدل حدوثها حالة في كل 500

وكان الجنين بطول بوصتين ،وغير مكتمل

البريطانية سنة  ،1808ويبلغ

توأم متطابق من البويضة نفسها.

ألف والدة.

جـزيـرة رائعـة للبيـع ...بسعـر منـزل
عرضــت جزيــرة مثلثــة الشــكل للبيــع فــي خليج النرويــج المطــل على بحر الشــمال،
بسعر مغر يوازي شقة أو منزال في المدن الكبرى.
وذكــرت صحيفــة “ديلــي ميــل” علــى

يعلــوه القرميــد ،فضــا عن مكان لرســو

موقعهــا اإللكترونــي ،أمــس الخميــس،

القــوارب الصغيرة التــي تربط الجزيرة

أن
ملكة جمال هتلر في الثانية والعشرين من العمر

شــاركت الفتــاة البريطانيــة أليــس كاتــر فــي
مســابقة جمــال نظمتهــا جماعــة محظــورة مــن
أتباع النازية الجديدة ،وانتزعت لقب المســابقة

مســاحة

جزيــرة

“تيراهومــن”

الخاصــة تبلــغ أكثــر مــن  10آالف متــر
مربــع ،وعرضــت للبيــع لقــاء مبلــغ 2.2
مليــون دوالر .وتظهــر صــور األقمــار
الصناعيــة الجزيــرة الصغيــرة مغطــاة
باألشــجار ،وفــي وســطها منــزل صغيــر

بالبر الرئيسي للنرويج.
» »وقالت “ديلي ميل” إن المشترين
المحتملين ال يحصلون على األرض
بسعر مناسب فحسب ،بل أيضا على
عقار مذهل مكون من  4غرف نوم،
في وسعه أن يستوعب  15شخصا.

بعــد أن أطلقــت علــى نفســها اســم “أميــرة

تعرض أســتاذ يعمل في كلية بإقليم بنجاب الباكســتاني للطعن حتى الموت على
يد طالب؛ بسبب تنظيمه حفال مختلطا.
ووقعــت الحادثــة عندما اجتمع الطالب

وإمســاك زميلهــم ،إال أن جــروح حميــد

للتخطيــط “لحفــل وداع” ،حيــث اندفــع

كانــت شــديدة بالفعــل ،وتوفــي أثنــاء

زميلهــم فــي الصــف نحــو أســتاذ اللغــة

نقلــه إلى المستشــفى ،مع العلــم أنه كان

اإلنجليزيــة ،خالد حميد ،وبدأ في طعنه

يخطط للتقاعد خالل  4أشهر فقط.

بمنطقــة المعــدة .وتقــول التقاريــر إن

» »انتشرت مذكرة على مواقع التواصل
االجتماعي ،زُعم أنها كُتبت من جانب
مجموعة من الطالب الغاضبين؛ بسبب
قرار ضم النساء إلى الحفل.

المهاجــم يعتقــد أن إشــراك اإلنــاث فــي
الحفل كان مبتذال وجدليا.
وهــرع الطــاب إلــى مســاعدة معلمهــم

دوالر

قضت هيئة المحلفين في والية مسيسيبي
األميركيــة بمنح تعويضــات بقيمة  250ألف
دوالر المرأة سجنت لمدة  96يوما ،دون أن
ترى القاضي أصال.
وتعــود تفاصيــل القضيــة إلــى العــام ،2012
حيــن ألقي القبض على جوش بتهمة تتعلق
بإحــدى مخالفات الســير (تعاطي المخدرات
أثناء القيادة).
وبعــد قضائهــا مــدة فــي الســجن ( 96يومــا)،
عينــت لهــا المحكمــة محاميــة وســرعان مــا
تمــت تبرئتها من التهمــة ،حيث جرى عرض
فيديو يؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة.
» »جيسيكا جوش قررت ،العام
 ،2017مقاضاة المقاطعة ونقيب
الشرطة ،حيث زعمت أن اعتقالها
كان “تعسفيا وغير قانوني”،
مشيرة إلى أنها قضت تلك المدة
في السجن ،دون أن تقابل القاضي
أصال .فقررت هيئة المحلفين في
المحكمة االتحادية تغريمهما 250
ألف دوالر.

الطب البديل

يوصل امرأة إلى

حافة الموت

خضعت امرأة صينية لعالج بالطب البديل،
تضمــن تناولهــا عصيــر الفواكــه بحقنــه عبــر
الوريد ،ولم تعــر انتباها لألعراض الخطيرة
التي ظهرت عليها.
وذكرت صحيفة محلية ،أن المرأة لم تشعر
بالقلــق مــن ارتفــاع درجــة حرارتهــا ومــن
الحكــة التــي اعترت جســدها بالكامــل ،بعد
أن حقنــت نفســها عبر الوريــد بمزيج عصير
وكانــت الصينيــة علــى ثقــة تامــة بــأن

وبحسب الصحيفة ،فقد نظمت الجماعة النازية

اســتخدام عصيــر الفاكهــة بهــذه الطريقــة

مســابقة بعنــوان “ملكــة جمــال هتلــر” بهــدف

ال يمكــن أن يضرهــا أبــدا ،إلــى أن ارتفعــت

اســتقطاب أعضــاء جــدد فــي الحــزب ،بحســب

حرارتهــا واعترتها حساســية وحكة ،ما أثار

جلسة استماع في محكمة بيرمنغهام بريطانية.

قلق زوجها الذي اتصل بسيارة اإلسعاف.

» »كاتر مشتبه بها ،هي وزميلها مارك جونز،

» »أخضع األطباء المرأة لعملية تنقية

بتهم اإلرهاب وبانتمائهما إلى جماعة

الدم باستخدام السوائل الملحية التي

العمل الوطني اليمينية المتطرفة بحسب

تحافظ على تكوين الدم وبمضادات

موقع سكاي نيوز البريطاني .ويزعم أن كاتر

حيوية .ولم تتحسن المرأة ،التي

اتخذت لنفسها لقب “أميرة بوخنفالد”،

العالمية يوجد بالقرب من فيمر في ألمانيا.

يطعن أستاذه حتى الموت بسبب “حفل مختلط”

فعوضت ربع مليون

مكون من  20نوعا من الفاكهة.

بوخنفالد” بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.

وهو اسم معسكر موت نازي إبان الحرب

» »حصلت “ديزني” على الموافقات من
منظمات مكافحة االحتكار في جميع
أنحاء العالم في األشهر األخيرة؛ من
أجل التمكن من ضم الكيانات األخرى
إليها بشكل قانوني.

سجنت  96يوما..

يبلغ ثمن الجزيرة النرويجية  2.2مليون دوالر

وصلت إلى حافة الموت ،إال بعد 5

أيام من العالج والمراقبة الطبية.

أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العاصمة الروسية على “إنستغرام”،
عن تجريد ملكة جمال موسكو  ،2018أليسيا سيميرينكو ،من اللقب والتاج .وعلل
منظمو المسابقة سبب سحب لقب ملكة جمال موسكو من أليسيا سيميرنكو،
بعدم التزامها مطلقا بشروط العقد الذي يوقع عادة مع الفائزة .وتقضي قواعد
المسابقة بنقل اللقب الرئيس “ملكة جمال موسكو  ،”2018إلى الوصيفة األولى لها
في المسابقة ،كسينيا بالينوفا.

