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حريق يدمر كاتدرائية نوتردام

سمو رئيس الوزراء :إجراءات رادعة بحق أي دعوات لتهديد السلم األهلي

باريس  -وكاالت

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة
ببرقيــة تضامن إلــى رئيــس الجمهورية
الفرنســية الصديقــة إيمانويــل ماكــرون

جاللة الملك:
خسارة فادحة
لكل البشرية

إثــر حادث الحريق المروع الذي تعرض
لــه البرج التاريخــي لكاتدرائية نوتردام
بباريــس وأدى إلــى انهيــاره ،معتبــرا

مترئسا ،بحضور سمو ولي العهد ،جلسة مجلس الوزراء
ً
سمو رئيس الوزراء
المنامة  -بنا

التعارض مع سياسات الحكومة وااللتزام بها.

ووجــه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء

وأكــد ســموه أن حريــة الــرأي والتعبيــر التــي

ووجــه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء

وكان ســموه قــد تــرأس ،بحضــور ولــي العهــد

إلــى اتخاذ اإلجــراءات القانونية الرادعة بحق

كفلهــا دســتور المملكــة ال تعنــي بأي شــكل من

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

أي دعــوات تحريضيــة وإثــارة للكراهيــة أو

األشــكال المســاس بســيادة واســتقالل الدولة

مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

تهديد الســلم األهلي واالجتماعي أو اإلســاءة

ومؤسســاتها الدستورية أو األديان والمذاهب

سلمان بن حمد آل خليفة ،الجلسة االعتيادية

إلــى حقــوق اآلخريــن وســمعتهم أو محاولــة

األســبوعية لمجلس الــوزراء بقصــر القضيبية

النيــل مــن المؤسســات والكيانات الدســتورية

ومكونــات المجتمع عبر إثارة الفتنة واإلضرار
ً
مشــددا سموه على أال حصانة
بالســلم األهلي،

أمس.

والقانونية.،

ألحد في سبيل تطبيق القانون.

ديــوان الخدمــة المدنيــة ووزارة شــؤون
اإلعــام إلى العمــل على تعزيزالقيــم الوطنية
المشتركة ،وتطوير األنظمة الحكومية ،ووضع
ضوابــط دقيقة لتعامل موظفــي القطاع العام
مــع وســائل اإلعــام المختلفة بمــا يضمن عدم

مجلس استشاري
للحاضنات قري ًبا

“بروموسفن” تستحوذ
على مدرسة “السالم”

أمل الحامد من الدبلوماسية
كشــف محافــظ العاصمة الشــيخ هشــام
بــن عبدالرحمــن آل خليفة عن أن هنالك
نية إلنشاء مجلس استشاري للمحافظة

أكرم مكناس

علي الفردان
إدارة

الســام الخاصــة بالبحريــن لتكــون

مجموعــة “بروموســفن” القابضــة،

ثانــي اســتثمارات المجموعــة بعــد

كشــف

رئيــس

مجلــس

أكــرم مكنــاس ،عــن أن المجموعــة

المدرسة البريطانية ،وذلك باستثمار

اســتحوذت مؤخــرًا علــى مدرســة

نحو  4ماليين دينار .

()١٠

تعتبــر شــيماء الميــر أول بحرينيــة
برمجــة للروبــوت ببنــك البحريــن
اإلســامي ،إذ حولــت اهتمامهــا
وشــغفها إلــى استكشــاف وتعلــم
تكنولوجيــات جديــدة فــي تنفيــذ
مشاريع مفيدة.

بحرنة وظائف “الكهرباء”

05

» »أكد وزير الكهرباء والماء عبدالحسين
ميرزا أن بحرنة الوظائف في هيئة
الكهرباء والماء من األولويات.
وأضاف أن “الهيئة مستمرة في
نهجها للبحرنة ،وتم استقطاب 265
متدربا بحرينيا ،وهو أعلى عدد من
المتدربين في سنوات الهيئة.

ترخيصا لـ” سيغنا”
“المركزي” يمنح
ً

10

» »منح مصرف البحرين
ترخيصا لشركة
ً
المركزي
سيغنا لتأمين الحياة أوروبا
اس.ايه  -ان.في .لمزاولة
نشاط خدمات التأمين من
خالل فرعها الجديد في
البحرين.

()١٠

ووصفــت رئيســة بلديــة باريــس أن مــا

وأفاد مكتب مدعي عام باريس بأنه بدأ
تحقيقا في الحريق.

()02

تطــرق وزير الصناعة والتجارة والســياحة
فــي دعــم المؤسســات الناشــئة مــن خــال

تشــكيل

مجلــس

تنميــة

الصغيــرة والمتوســطة واإلعــان عــن
خطــة اســتراتيجية تهــدف إلى رفع نســبة

المســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
وزيــادة نســبة الصــادرات وخلــق فــرص

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يلقي الكلمة االفتتاحية

العمــل ،حيــث تضمنــت الخطــة  5محــاور
رئيســة وهــي تيســير التمويــل وتيســير

الوصول لألســواق وتســهيل بيئــة األعمال
وتعزيز المهارات وتعزيز االبتكار.

جــاء ذلك ضمــن فعاليات المؤتمــر العالمي

لريــادة األعمــال  2019الــذي انطلــق أمس،
والــذي يأتــي بتنظيم مــن الشــبكة العالمية
لريــادة األعمــال ( )GENومجموعــة البنــك

الدولــي .ورحــب الوزيــر بوفــود الــدول

المشــاركة في هــذا االجتمــاع البالغ عددها
 48دولة.

دعوة لحل مؤسسات نظام البشير

14

والغرب.

الكاتدرائية وبرجها.

المنامة  -الصناعة والتجارة

()١٠

المحرر االقتصادي من الدبلوماسية

التاريخــي وأثــار صدمــة فــي فرنســا

لمشــاهدة

النيــران

تلتهــم

ســقف

انطالق فعاليات المؤتمر العالمي لريادة األعمال بمشاركة  48دولة

المؤسســات

شيماء ..مبرمجة أول
روبوت بالبحرين

فــي الكاتدرائيــة أدى إلــى انهيــار برجها

والســياحي الشــهير وهــم يتحســرون

الزياني :خطة لرفع الناتج المحلي وزيادة الصادرات

يتكــون مــن مختصيــن فــي مجــال
واالتصاالت قري ًبا.

البشــرية .واندلــع حريــق هائــل أمــس

الفرنســيون فــي محيط الصــرح الديني

()٠٣

زايــد الزيانــي إلــى تجربة البحريــن الرائدة

الحاضنــات وتكنولوجيــا المعلومــات

جاللتــه أن الكارثــة خســارة فادحة لكل

يحصــل بأنه “حريــق رهيب” فيما تجمع

» »دعا تجمع المهنيين السودانيين
أمس إلى حل مؤسسات النظام
السابق وتشكيل مجلس
سيادي مدني بمشاركة عسكرية
محدودة ،مطالبة بإقالة رئيس
القضاء ونوابه وإقالة النائب
العام.

وتطــرق الوزير إلى إنجــازات المجلس في

وأشــار إلــى تواصــل مســاعي البحرين ألن
ً
مركــزا للمشــاريع الناشــئة من خالل
تكــون

مــن المبادرات كإطــاق صندوق الصناديق

التطويــر المســتمر للتشــريعات واألنظمــة

“الواحــة” وســوق البحريــن االســتثماري

والقوانيــن التــي مــن شــأنها توفيــر بيئــة
ً
مشيرا إلى الترخيص
اســتثمارية محفزة،

مــن المشــتريات والمناقصــات الحكوميــة

لـ  21حاضنة ومسرعة أعمال يستفيد منها

والمتوســطة

مــا يفــوق  600مؤسســة ناشــئة محتضنــة.

و”ســجالت  ”2.0وإصــدار قانــون إعــادة

واســتعرض الوزيــر أيضــا مبــادرة “البيئــة

التنظيم واإلفالس.

الرقابية التجريبية”.

الفترة الماضية والتي تضمنت تدشين عدد

و”صــادرات البحريــن” وتخصيــص نســبة
للمؤسســات

“ ”Hellboyفي البحرين

23

» »طرح في فوكس سينكو فيلم
الفانتازيا واألكشن ()Hell boy
بشاشاتها المتنوعة في البحرين.
وتدور أحداث الفيلم استنادا على
الروايات التي رسمها مايك ميجنوال،
فـ “ ”hell boyعالق بين عوالم
الطبيعة الخارقة والبشرية.

الصغيــرة

()11

“لعنة” برشلونة

20

» »يسعى برشلونة اإلسباني ونجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي
للتخلص من عقدة الدور ربع
النهائي في مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم التي تالحقهما منذ ثالثة أعوام عندما يستقبل
الفريق الكاتالوني اليوم الثالثاء في “كامب نو” “شياطين” مانشستر
يونايتد اإلنجليزي في إياب المسابقة القارية العريقة.

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

العاهل وسمو ولي العهد

يبعثان برقيتي تضامن

للرئيس الفرنسي

02

العاهل :نفخر بدور أبنائنا المخلصين في خدمة وطنهم

local

@albiladpress.com

إشـــادة بالجهـــود الدينيـــة واألدبيـــة للمدنـــي والحلواجـــي

المنامة  -بنا

بعث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر

سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي تضامن

إلى رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة

إيمانويل ماكرون إثر حادث الحريق المروع

الذي تعرض له البرج التاريخي لكاتدرائية
نوتردام بباريس و أدى إلى انهياره .وعبر

جاللة الملك وسمو ولي العهد في برقيتهما

عن أسفهما لفقدان ذلك الرمز الديني واألثر
الــتــاريــخــي الــعــالــمــي واإلن ــس ــان ــي ،معلنين
تضامنهما وتــضــامــن مملكة الــبــحــريــن مع

الجمهورية الفرنسية الصديقة.

الثالثاء

جاللة الملك مستقبال الشيخ محمد طاهر المدني والشاعر محمد هادي الحلواجي
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المنامة  -بنا

الحلواجي ،للسالم على جاللته.

النجــاح ،مؤكــ ًدا جاللته أن مملكــة البحرين

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

ورحــب جاللــة الملــك بهمــا ،مقــدرًا دورهمــا

تفخــر بأبنائهــا المخلصيــن وبدورهــم فــي

فــي خدمــة الوطــن ومــا يبذالنــه مــن جهود

خدمة وطنهم في مختلف المجاالت.

جاللتــه وأن يديــم علــى مملكــة البحريــن

طيبة ومثمــرة في المجال الديني واألدبي،

مــن جانبهمــا ،أعــرب الشــيخ محمــد طاهــر

اســتمرار االزدهــار والتقدم فــي ظل قيادته

متمنيا جاللته لهما دوام التوفيق واستمرار
ًّ

المدنــي والشــاعر محمــد هــادي الحلواجــي

الحكيمة.

الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ،في قصر
الصخيــر أمس الشــيخ محمد طاهر الشــيخ
ســليمان المدنــي ،والشــاعر محمــد هــادي

عــن بالــغ الشــكر واالمتنــان إلــى صاحــب

ّ
وجــل أن يحفــظ
الجاللــة ،داعييــن هللا عــ ّز

التحديات الراهنة تتطلب صيانة الوحدة الوطنية
ســمــو رئــيــس الـــــوزراء وســمــو ولـــي الــعــهــد :إجـــــراءات لتحصين الــســلــم األهــلــي

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد
المنامة  -بنا

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة ،ولي العهــد نائب القائد
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة وذلك
صباح أمس في قصر القضيبية.
وخالل اللقاء أكد سموهما أن التطورات والتحديات

الحقائــق بشــكل يســتهدف التأثيــر علــى النســيج

تتطلــب صيانــة الوحــدة الوطنيــة ودعمهــا والحــذر

المجتمعي المترابط.

مــن بعــض الممارســات التــي تســتهدف التأثيــر علــى

واســتعرض صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

مرتكــزات التعدديــة والتكامــل بالمجتمــع البحرينــي،

وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى

مشــيرين ســموهما إلــى أن الحكومــة لــن تتــردد فــي

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء اإلجــراءات

اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي تضمــن الحفــاظ علــى

التــي تم توجيه الوزارات واألجهزة المعنية باتخاذها

الســلم األهلــي ووقــف أيــة أعمــال تســعى إلــى ســوء

لضمــان أال يخــرج الطرح في كافــة المنصات المتاحة

اســتغالل أفق الحرية المتســع لبث الكراهية وتحوير

للجميع عن سياق قيم المجتمع وأخالقه.

سمو رئيس الوزراء يتلقى
شكر مجلس أمانة العاصمة
المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة برقيــة شــكر مــن مجلــس أمانــة
العاصمة عبروا فيها عن خالص شكرهم
وتقديرهــم لســمو رئيــس الــوزراء علــى
توجيهــات ســموه بالتعــاون والتنســيق
لمعالجــة أضــرار موجــة األمطــار التــي
شــهدتها المملكــة وحلهــا بشــكل فــوري
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم

لن نسمح باستغالل

توجيه الوزارات التخاذ

أفق الحرية المتسع لبث

إجراءات ضد من يخرج

الكراهية وتحوير الحقائق

طرحه عن سياق القيم

تكرار مثل هذا األضرار مســتقبال .وأكد

أمير الكويــت ...قائــد التنميــة اإلنسانيــة
سمو رئيس الوزراء يهنئ الصباح بتكريمه من البنك الدولي
بعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان

آل خليفــة برقيــة تهنئــة إلى أميــر دولة الكويت الشــقيقة أخيه صاحب
الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ،أعــرب فيهــا ســموه عــن

أصدق تهانيه ألخيه أمير دولة الكويت بمناسبة تكريم سموه من البنك

الدولــي تقديــرا لدوره في دعــم التنمية االقتصاديــة واالجتماعية على
المستويين العربي والدولي.

وأكد ســموه أن التكريم مســتحق لســمو أمير الكويت فهو قائد التنمية
اإلنســانية ،وســجلت الكويت الشــقيقة في عهده العديد من اإلنجازات

االقتصاديــة والتنمويــة واالجتماعية التي تعــدى نطاقها الحيز المحلي

مجلــس أمانــة العاصمــة أن توجيهــات

إلــى اإلقليمــي والدولــي ،كمــا أن دور ســموه بــارز ومشــهود فــي خدمــة

ســموه علــى الوطن والمواطــن ،متمنين

علــى دولــة الكويــت الشــقيقة اإلنجــازات التــي يُ فاخــر بهــا كل عربــي

ســمو رئيــس الــوزراء تــدل علــى حرص

االقتصــاد والتنميــة اإلقليميــة والدوليــة ،داعيا ســموه المولــى أن يديم

لسموه موفور الصحة والسعادة.

وخليجي في ظل القيادة الحكيمة ألمير دولة الكويت الشقيقة.

سمو أمير دولة الكويت

سيبيريل :نقدر دعم سمو رئيس الوزراء للعالقات

الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي يحضران حفل السفارة األميركية

المنامة  -بنا

بتكليــف مــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة،
حضــر الشــيخ خليفــة بــن راشــد آل خليفــة،
وســمو محافــظ الجنوبيــة الشــيخ خليفة بن
علــي آل خليفــة االحتفــال الذي أقامه ســفير
الواليــات المتحــدة األميركيــة الصديقــة لدى
مملكــة البحريــن جاســتين ســيبيريل مســاء
أمــس بفنــدق الخليــج بمناســبة الذكــرى الـــ
 243الســتقالل الواليات المتحدة األميركية،
وذلــك بحضــور حشــد مــن كبــار المســؤولين
وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين.
وخالل االحتفال نقل الشيخ خليفة بن راشد
آل خليفــة ،وســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي
آل خليفــة تحيــات وتهانــي صاحــب الســمو
الملكي رئيس الوزراء إلى الواليات المتحدة
األميركيــة قيــادة وحكومــة وشــعبا بهــذه

الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي يحضران حفل السفارة األميركية بمناسبة ذكرى استقالل الواليات المتحدة

المناســبة ،متمنيــا ســموه للدولــة الصديقــة

الصديقــة مــن عالقــات تعــاون متميــزة فــي

متبــادل علــى تحقيــق المصالــح المشــتركة.

لصاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء على

مؤكــدا حــرص بــاده علــى دفــع مجــاالت

وشــعبها دوام النهضــة والتقــدم .وأكــدا عمق

مختلــف المجــاالت ارتــكازا علــى مــا يجمــع

مــن ناحيته ،أعرب ســفير الواليــات المتحدة

دعــم ســموه المتواصــل لــكل مــا يعــزز مــن

التعاون المشــترك إلى آفاق تلبي الطموحات

مــا يربط مملكة البحرين والواليات المتحدة

بينهمــا مــن تفاهــم واحترام متبــادل وحرص

األميركيــة عــن خالــص شــكره وتقديــره

التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن الصديقيــن،

المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
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إجراءات رادعة بحق أي دعوات لتهديـد السلـم األهلـي
ســمو رئيس الوزراء يوجه بوضع ضوابط دقيقة لتعامل موظفي الحكومة مع وســائل اإلعالم

مترئسا ،بحضور سمو ولي العهد ،جلسة مجلس الوزراء
ً
سمو رئيس الوزراء
المنامة  -بنا

تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة ،بحضور ولي
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس.
وأدلــى األميــن العــام لمجلــس الــوزراء ياســر
الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء
بحــرص عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى تعزيــز األمن
الغذائــي خصوصا في مجال اإلنتاج الحيواني
وحمايــة المــوروث الحضــاري الحيوانــي
والزراعي والذي عكســه تفضل جاللته برعاية
معــرض البحريــن الدولــي لإلنتــاج الحيوانــي
ً
مشــيدا ســموه بمــا شــهده
“مراعــي ،”2019
المعــرض مــن اهتمــام وحضــور فاعــل وحســن
تنظيم.

حرية الرأي
والتعبير كفلها
دستور البحرين
وال حصانة ألحد
في سبيل
تطبيق القانون

بعدها ،أشــاد مجلــس الوزراء بمبــادرة صاحب
الســمو الملكي رئيس الــوزراء بإقامة احتفالية
فــي مقــر األمــم المتحــدة فــي فيينــا بمناســبة

صاحــب الســمو الملكي ولي العهــد نائب القائد

أبنــاء المجتمــع البحرينــي الواحــد ،وتفعيــل

القانونيــة الرادعــة بحق أي دعــوات تحريضية

ألحد في سبيل تطبيق القانون.

اليــوم العالمــي للضميــر مؤخــرًا وبفحــوى

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

اإلجــراءات القانونيــة فــي مواجهــة االنفــات

وإثــارة للكراهيــة أو تهديــد الســلم األهلــي

بعدهــا ،تابــع صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

البحريــن ومســاندتها لجمهوريــة الســودان
ً
منوهــا المجلــس بجهــود المجلــس
الشــقيقة،

الرسالة التي وجهها سموه في تلك االحتفالية

وبدور المشروع في زيادة إنتاجية قطاع الغاز

القيمــي واألخالقــي عبــر منصــات التواصــل

واالجتماعــي أو اإلســاءة إلى حقــوق اآلخرين

الــوزراء اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجهــات

االنتقالــي بقيــادة الفريــق أول عبدالفتــاح

وبمــا اشــتملت عليــه مــن مضاميــن فــي شــحذ

بما يدعم االقتصاد الوطني.

االجتماعي ،والحيلولة دون إســاءة اســتغاللها

وســمعتهم أو محاولــة النيــل مــن المؤسســات

المعنيــة فــي التعامــل مــع تجمعــات الميــاه

البرهان في تعزيز األمن واالســتقرار في ربوع

همــم الضميــر العالمــي نحــو مزيــد مــن األمــن

بعــد ذلــك ،أكد مجلــس الوزراء أهميــة الحفاظ

واالســتقرار ،مؤكــدا المجلــس أن المبــادرة

علــى الســلم األهلــي واالجتماعــي وروح

فــي بــث الشــائعات واألكاذيــب أو التحريــض
ً
حرصــا علــى أمــن الوطــن
علــى الكراهيــة،

والكيانــات الدســتورية والقانونيــة ،باعتبارهــا

تعكــس حــرص ســموه علــى دعــم كل الجهــود

التسامح والتعددية وقبول اآلخر في المجتمع

واستقراره وتماسكه األهلي واالجتماعي.

مخالفــات صريحــة ألســس ومقومــات الدولــة
ً
وفقا للدســتور والتشــريعات
المدنيــة الحديثة

واألضــرار التــي تســببت بهــا األمطــار التــي
ً
مؤخــرا ،وبالجهــود التــي
هطلــت علــى البــاد

السودان الشقيق.
بعدهــا ،رحــب مجلــس الــوزراء بالخطــوات

بذلتها الجهات المعنية في التعامل مع األمطار

العمليــة لــإدارة األميركيــة بقيــادة الرئيــس

التــي تســمو بالضميــر العالمــي وتعــزز مســيرة

البحرينــي ،وتطبيــق اإلجــراءات القانونيــة

ووجــه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء

الوطنية والمواثيق الحقوقية الدولية.

بالســرعة الممكنــة وتقليــل حجــم األضــرار

العمــل الجماعــي الدولــي فــي خدمــة البشــرية

الضامنــة للتعبيــر المســؤول عن الرأي ،الســيما

ديــوان الخدمــة المدنيــة ووزارة شــؤون

وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

المترتبــة على ذلك ،بعــد االطالع على التقارير

دونالــد ترامــب فــي مكافحة اإلرهــاب الدولي،
ً
مرحبــا المجلــس ضمــن هــذا الســياق بقــرار

واإلنسانية واألمن والسالم.

في منصات التواصل االجتماعي.

اإلعــام إلــى العمل علــى تعزيزالقيــم الوطنية

أن حريــة الــرأي والتعبيــر التــي كفلهــا دســتور

الوزاريــة المرفوعــة بهــذا الشــأن ومنهــا تقريــر

الواليات المتحدة األميركية بتصنيف الحرس

بعدهــا ،أكد مجلس الوزراء اســتمرار الحكومة

وأكــد مجلــس الــوزراء حرصــه علــى تعزيــز

في تبني المشــروعات التي تضمن االســتدامة
ً
منوها
التنموية وفي مقدمتها مشاريع الطاقة،

الشــراكة مــع الســلطة التشــريعية بمجلســيها

المشتركة ،وتطوير األنظمة الحكومية ،ووضع

المملكــة ال تعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال

وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط

الثــوري اإليرانــي كمنظمــة إرهابيــة ،باعتبارهــا

الشــورى والنــواب ،وبالتوافــق مــع برنامــج

ضوابــط دقيقــة لتعامل موظفي القطــاع العام

المســاس

الدولــة

العمراني.

خطــوة تعكــس الرغبــة فــي التصــدي لإلرهــاب

المجلــس بأهميــة مشــروع مصنــع الغــاز الثالث

عمــل الحكومــة ( ،)2022-2019فــي ترســيخ

مــع وســائل اإلعــام المختلفة بمــا يضمن عدم

ومؤسســاتها الدســتورية أو األديان والمذاهب

بعــد ذلــك اســتعرض مجلس الــوزراء األوضاع

المدعــوم مــن إيــران وتقويــض الــدور الــذي

فــي حقــل البحريــن الــذي تفضــل بافتتاحــه

قيــم التســامح والتعايــش الســلمي بيــن جميع

التعارض مع سياسات الحكومة وااللتزام بها.

ومكونــات المجتمع عبر إثــارة الفتنة واإلضرار
ً
مشــددا ســموه على أال حصانة
بالســلم األهلي،

والمســتجدات اإلقليميــة والدوليــة .وفــي هذا

يضطلع به الحرس الثوري اإليراني في تهديد

الصــدد ،أكــد مجلــس الــوزراء وقــوف مملكــة

األمن واالستقرار.

كمــا وجــه ســموه إلــى اتخــاذ اإلجــراءات

بســيادة

واســتقالل

تفعيل اإلجراءات

تطبيق اإلجراءات

بحث  7مذكرات

الترحيب بقرار

التصنيف يعكس

الموافقة

في مواجهة

الضامنة للتعبير

تفاهم واتفاقية

الواليات المتحدة

رغبة التصدي

على اتفاقية

االنفالت القيمي

المسؤول عن

تعاون وبرنامج

تصنيف الحرس

لإلرهاب اإليراني

االستكشاف بين

واألخالقي عبر

الرأي في

تنفيذي مع

الثوري اإليراني

وتقويض دور

“الوطنية للنفط”

منصات التواصل

منصات التواصل

الكويت

منظمة إرهابية

“الحرس الثوري”

و“ايني” اإليطالية

قرارات المجلس
بعــد ذلــك نظــر المجلــس فــي المذكــرات

برامــج مرتبطــة بشــكل مباشــر مــع المحــاور

العمل على وضع الخطط للبرامج والمبادرات

اإليطاليــة ،مــن خالل المذكــرة المرفوعة لهذا

الثقافــة ،وحمايــة البيئة ،والتــي عرضها وزير

المدرجــة علــى جــدول أعمالــه واتخذ بشــأنها

الرئيسية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة

المدرجــة باإلطــار الموحــد ،وســيتم متابعــة

الغــرض مــع وزيــر النفــط ،وكلــف المجلــس

الخارجيــة وقرر إحالتها إلــى اللجنة الوزارية

بناء على توصية
ً
أوالً :وافــق مجلس الوزراء

للفتــرة ذاتهــا ( )2022 - 2019وتلبــي البرامــج

تنفيذها من قبل اللجنة التنســيقية بما يسهم

الجهــات المختصــة باتخــاذ اإلجــراءات

متطلبات تحقيق االســتدامة المالية والتنمية

فــي تحقيــق أهــداف برنامــج عمــل الحكومة

اللجنــة التنســيقية برئاســة صاحــب الســمو

االقتصاديــة ،وتعزيــز الثوابــت األساســية

( )2022-2019ورؤيــة البحريــن االقتصاديــة

الدستورية والقانونية الالزمة لذلك.
ً
ثالثا :بحث مجلس الوزراء  7مذكرات تفاهم

للشؤون القانونية والتشريعية.
ً
رابعا :بحث مجلس الوزراء توقيع  5مذكرات
تفاهــم بيــن مملكــة البحريــن والجمهوريــة

الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب

للدولــة والمجتمــع  ،وتأميــن البيئــة الداعمــة

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى تنفيــذ

للتنمية المستدامة.

.2030
ً
ثانيــا :وافــق مجلــس الــوزراء علــى اتفاقيــة

واتفاقيــة تعاون وبرنامج تنفيذي بين مملكة

الفرنســية والتــي عرضهــا وزيــر الخارجيــة،

البحريــن ودولــة الكويــت الشــقيقة لتعزيــز

وتشــمل مذكــرات التفاهــم أعــاه مجــاالت

 36برنامجــا تضمنهــا اإلطــار الموحــد للبرامج

وبينــت اللجنــة التنســيقية فــي معــرض

االستكشــاف والمشــاركة في اإلنتــاج النفطي

التعــاون بيــن البلدين الشــقيقين في مجاالت

التعليــم واإلعالم والطاقــة المتجددة وتنمية

الحكوميــة ذات األولويــة في نســخته الثالثة

توصيتهــا أن اإلطــار الموحــد تــم إعــداده مــع

ضمــن القاطــع البحــري رقــم ( )1بيــن الهيئــة

عــدة منهــا :الموانــئ والمالحــة ،الجمــارك،

الصــادرات ،وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة

لتطبيقهــا فــي الفتــرة  2022 - 2019وهــي

الجهات الحكومية المعنية كافة ،حيث سيتم

الوطنيــة للنفــط والغــاز وشــركة “اينــي”

اإلعــام ،الزراعــة والثروة البحريــة ،الرياضة،

الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

من القرارات ما يلي:

ياسر الناصر
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سمو رئيس الوزراء :حريصون على توثيق العالقات مع ماليزيا
فـــتـــح آفــــــاق بــــا حــــــدود أمــــــام الــــشــــراكــــات يــصــعــد بـــوتـــيـــرة الــتــنــمــيــة

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير تنمية رواد األعمال الماليزي
المنامة  -بنا

أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،أن
ً
فرصا واعدة لالســتثمار ،ويفتح
توثيــق عــرى التعاون االقتصادي بين الدول يتيح
ً
آفاقا بال حدود أمام دعم ريادة األعمال ،وتمكين رجال األعمال من إقامة شراكات
ناجحة تدفع وتيرة التنمية وتعود بالنفع على الشعوب.
وأبــدى ســموه حــرص مملكــة البحريــن علــى

رئيس وزراء ماليزيا وتمنيات ســموه لماليزيا

توثيــق الروابط والعالقــات مع مملكة ماليزيا

وشعبها الصديق بمزيد من التطور واالزدهار.

الصديقــة ،وتعزيــز الشــراكة االقتصاديــة

وخــال اللقــاء ،أعرب صاحب الســمو الملكي

القائمــة بيــن البلدين ،منوّ ًها ســموه بما يتمتع

رئيــس الــوزراء عــن ارتياحــه لمــا تشــهده

بــه البلــدان مــن إمكانيــات واعــدة بالنظر إلى

العالقــات البحرينية الماليزيــة من تقدم على

مكانة البحرين كبوابة لمنطقة الخليج ومركز

كافــة مســارات التعــاون ،ارتكا ًزا علــى روابط

مالــي واســتثماري مهــم في المنطقــة ،وكذلك

الصداقــة التاريخيــة الراســخة التــي تجمــع

االســتفادة مــن إمكانــات ماليزيــا ومكانتهــا

البلديــن ،والحــرص المتبــادل علــى تنميتهــا

المتميزة في مجموعة اآلسيان.

واالرتقــاء بهــا بما يحقــق المصالح المشــتركة

جــاء ذلــك ،لــدى اســتقبال صاحــب الســمو
الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح

نقدر
الوزير الماليزيّ :
إسهامات سموه

للشعبين الصديقين.

وأكــد ســموه أن مملكة البحريــن تبذل جهو ًدا

أمس وزير تنمية رواد األعمال بمملكة ماليزيا

متواصلــة لتهيئــة بيئــة األعمــال واالســتثمار،

الصديقــة Datuk Seri Mohd Redzuan

وجعلهــا أكثــر تنافســية وجاذبيــة لــرؤوس

 Yusofوالوفــد المرافــق لــه ،حيــث نقــل إلــى

األمــوال واالســتثمارات الخارجيــة ،وهــو

ســموه تحيــات وتقديــر رئيــس وزراء ماليزيا

مــا يجعلهــا منصــة مثاليــة النطــاق األعمــال

جهود حثيثة
لجعل البحرين أكثر
تنافسية وجاذبية

في دعم التعاون

لرؤوس األموال

مهاتيــر محمــد ،وخالــص تمنياتــه لمملكــة

وريادتها على مســتوى المنطقة ،مبديًا سموه

رواد األعمــال بمملكــة ماليزيــا الصديقــة،

وتنمية العالقات الماليزية البحرينية ،مشي ًدا

دور وإســهامات ســموه فــي ترســيخ وتنميــة

ســموه فــي إرســاء وترســيخ دعائــم التنميــة

البحرين وشــعبها بمزيد مــن التقدم والرخاء،

ترحيبــه ودعمــه لالســتثمارات الماليزيــة فــي

عــن شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكي

بعمــق ومتانــة العالقــات الوثيقــة التــي تربط

عالقــات البلديــن الصديقين واالرتقــاء بأفاق

فــي المملكة وما حققته المملكة من إنجازات

فيمــا كلفه ســموه بنقــل تحياتــه وتقديره إلى

مملكــة البحريــن .من جانبــه ،ع ّبر وزير تنمية

رئيس الوزراء ،على جهود ســموه في تطوير

بيــن ماليزيــا والبحرين ،مســتذكرًا بكل تقدير

التعــاون المشــترك بينهمــا ،كمــا أشــاد بجهــود

متميزة في كافة المجاالت.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس نادي الرفاع

توجيهـــات ســـموه ســـاهمت فـــي االرتقـــاء بالحركـــة الشـــبابية والرياضيـــة

المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال
خليفــة برقيــة شــكر جوابيــة مــن رئيس مجلــس إدارة نــادي الرفاع الشــيخ
عبــدهللا بــن خالــد بن عبدهللا آل خليفة ،وذلك ردا على البرقية المهنئة التي
بعث بها سموه إليه بمناسبة فوز نادي الرفاع بكأس خليفة بن سلمان لكرة
السلة للموسم .2019 /2018
وفيما يلي نص البرقية:

بنجاح كبير.

ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير

كمــا نتشــرف يا ســيدي بــأن نعبر لكم

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس

عــن بالــغ ســرورنا واعتزازنــا الكبيــر

الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

ببرقيــة ســموكم المهنئــة لنــا بالفــوز

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

بكأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة،

أتشرف باسمي وبالنيابة عن إخواني

حيــث كان لهــذه التهنئــة الغالية األثر

أعضــاء مجلــس اإلدارة برفــع أســمى

البالــغ فــي نفــوس جميــع منتســبي

آيات الشــكر والعرفان لمقام ســموكم

ناديكــم الرفــاع الذيــن يفاخــرون

الكريــم وذلــك لرعاية ســموكم لكأس

بالتتويج ببطولة تحمل اسم سموكم

خليفــة بــن ســلمان لكــرة الســلة الذي

الغالي على قلوبنا جميعا.

تشــرف ناديكــم الرفــاع بنيــل لقبهــا

لقــد كان الحفــل الختامــي لمســابقة

فــي نســختها الثالثة والتــي اختتمت

كأس خليفــة بــن ســلمان لكــرة الســلة

كرنفــاال

رياضيــا

تميــز

بحضــور

بالحركة الشبابية والرياضية.

جماهيــري غفيــر ليؤكد مــدى التطور

إن هــذا اإلنجــاز الجديــد الــذي حققه

واالزدهــار الــذي تعيشــه كــرة الســلة

نــادي الرفــاع علــى مســتوى لعبة كرة

البحرينيــة في عهــد نجلكم المخلص

الســلة يأتــي ليؤكــد علــى المكانــة

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل

المرموقــة التــي وصــل لهــا ناديكــم

خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي

الرفــاع والــذي يعــد أحــد غرســكم

لكرة الســلة الذي اســتطاع أن يرتقي

المبــارك علــى هــذه األرض الطيبــة

بلعبة كرة الســلة فــي مملكة البحرين

والــذي تأســس علــى يــد ســموكم

ويصــل بها لمراتب متقدمة في فترة

الكريمــة عــام  ،1953داعيــن المولــى

قياسية.

القدير أن يديم ســموكم ذخرا وسندا

وإذ ننتهــز هــذه المناســبة العطــرة

لهــذا الوطــن المعطــاء وأن يســبغ

لتقديم خالص آيات الشكر واالمتنان

عليكــم موفــور الصحــة والعافيــة

والتقديــر لكم ســيدي ،لما تقومون به

ويوفقكــم دومــا ويســدد خطاكــم،

من رعايــة وخدمة ألبناء هذا الوطن

ودمتم سالمين.

الغالــي ،حيــث إن قطــاع الشــباب

ابنكم المخلص

والرياضــة يحظــى بدعــم حكومتكــم

عبــدهللا بــن خالــد بــن عبــدهللا آل

الموقــرة بفضــل توجيهــات ســموكم

خليفة

الســديدة التي ســاهمت فــي االرتقاء

رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع.

القائد العام“ :درع الجزيرة” يرسخ وحدة الهدف والمصير

“المحرق الخيرية” تشيد بمكرمة سموه الرمضانية
المحرق  -جمعية المحرق الخيرية

ً
جريــا علــى العــادة الســنوية

رئيــس الــوزراء على مــا تحظى

الكريمــة قامــت جمعية المحرق

بــه محافظــة المحــرق خاصــة

الخيريــة ،بالتنســيق مــع اللجنــة

ومملكــة البحريــن عامــة مــن

المنظمــة للمكرمــة الرمضانيــة

رعايــة كبيرة واهتمــام دائم من

الخاصة برئيس الوزراء صاحب

قبل ســموه والــذي يتحقق على

الســمو الملكــي األمير خليفة بن

أرض الواقع وبشكل مستمر.

سلمان آل خليفة الستالم السلع

وأكــد رئيــس الجمعيــة أن هــذا

الغذائية األساسية.

الحــب األبــوي مــن ســمو رئيس

وبهــذه المناســبة ،رفــع رئيــس

الــوزراء يُ ثبــت أن مــا يقــوم

مجلــس إدارة جمعيــة المحــرق

بــه مــن قضــاء لحوائــج أبنــاء

بوحســن،

الشــعب هــي إنســانية متجــذرة
ً
مشــيدا
فــي شــخصه الكريــم،

مجلس اإلدارة وجميع منتسبي

بالدعــم الكبيــر الــذي يقدمــه

الجمعيــة أســمى آيــات الشــكر

ســموه ألعمــال البــر واإلحســان

والعرفــان لمقام صاحب الســمو

والمشــاريع الخيريــة المختلفــة

الملكــي رئيــس الــوزراء علــى

وتقديــم الدعــم الســخي ممــا

عطائه السخي وخيره الممدود،

يــؤدي إلــى تطويــر وتحســين

وأعــرب بوحســن عــن عميــق

تلــك المشــاريع وتوســيع قاعدة

االعتــزاز وجزيل العرفان لســمو

المستفيدين منها.

الخيريــة

صــاح

باســمه ونيابــة عــن أعضــاء

رئيس األركان يشيد بجهود قائد “درع الجزيرة”
الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريق الركن
ذيــاب بن صقــر النعيمي في مكتبــه بالقيادة
العامة صباح أمس ،قائد قوات درع الجزيرة
المشــتركة اللواء الركــن عبدالعزيز بن أحمد
البلوي والوفد المرافق ،حيث أشــاد بالجهود
الطيبة التي يبذلها قائد قوات درع الجزيرة
المشــتركة فــي تعزيــز التعــاون العســكري
الخليجــي المشــترك بيــن دول مجلــس
التعــاون لدول الخليــج العربية .حضر اللقاء
اللــواء الركــن غانم إبراهيم الفضالة مســاعد

الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

وخــال اللقــاء رحــب القائــد العــام لقوة

بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع،

المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمد

دفاع البحرين بقائد قوات درع الجزيرة

واللــواء الركن حســن محمد ســعد مدير

آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة

المشــتركة والوفــد المرافــق ،مشــي ًدا

ديــوان القيــادة العامــة ،واللــواء الركــن

صبــاح أمــس ،قائــد قــوات درع الجزيرة

بالجهــود الطيبــة التــي تبذلهــا قــوات

بحــري يوســف أحمــد مــال هللا مســاعد

المشــتركة اللــواء الركــن عبدالعزيــز بــن

درع الجزيــرة المشــتركة فــي ترســيخ

رئيــس هيئة األركان لإلمــداد والتموين،

أحمــد البلــوي والوفــد المرافــق ،بحضور

وحــدة الهدف والمصير الذي يربط دول

واللــواء الركــن غانــم إبراهيــم الفضالــة

رئيــس هيئة األركان الفريق الركن ذياب

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مســاعد رئيــس هيئــة األركان للعمليات،

بن صقر النعيمي.

حضــر اللقاء اللــواء الركن الشــيخ أحمد

وعدد من ضباط قوة دفاع البحرين.

رئيس هيئة األركان للعمليات.

 ...وينوه بعمق العالقات مع مصر
اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريق الركن ذياب بــن صقر النعيمي

رئيــس هيئــة األركان بعمــق العالقــات األخوية الوطيــدة التي تربط

فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح امــس ،وفــ ًدا مــن كليــة القــادة

البلديــن الشــقيقين .حضــر اللقــاء اللواء الركن بحري عبدهللا ســعيد

واألركان بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة

المنصــوري آمــر الكليــة الملكيــة للقيــادة واألركان والدفــاع الوطني،

العميد أركان حرب هشــام فؤاد الســيد أبو العال ،وخالل اللقاء أشــاد

واللواء الركن صالح راشد السعد مدير التدريب العسكري.

بحرنة وظائف “الكهرباء” من األولويات

local@albiladpress.com

مــيــرزا :نقترب مــن إحــال متدربين بــدل األجــانــب بنسبة % 30
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ومهــارات خاصــة؛ للحصــول علــى التخويــل

أكــد وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا أن بحرنــة الوظائــف فــي هيئــة

الالزم ،والذي يتطلب ما ال يقل عن  3سنوات

الكهربــاء والمــاء هــي من ضمــن األولويــات اإلســتراتيجية للهيئة واألهــداف التي

مــن التدريــب والتأهيل؛ حفاظا على ســامة

وضعت لتدريب الكوادر الوطنية ،والتي تتم في مركز التدريب التابع للهيئة الذي

الموظف والمشتركين والمعدات الكهربائية.

افتتــح منــذ بدايــة الثمانينــات ،موضحــا أن المركز يســتقطب أكثر مــن  400طالب

وبين الوزير أن الهيئة عملت على سد النقص

سنويا؛ لالستفادة من البرامج المطروحة.

الذي نتج عن تقاعد عدد كبير من موظفيها،

وأضــاف الوزيــر “إن الهيئــة مســتمرة فــي

للبحرينييــن فــي الوظائــف الشــاغرة ،إذ يتــم

نهجهــا لبحرنــة الوظائــف ،إذ تــم اســتقطاب

اإلعالن داخليا عن الوظائف المتاحة إلعطاء

 265متدربــا بحرينيــا ،وهــو أعلــى عــدد مــن

الموظفيــن ذوي الكفــاءة الفرصــة المالئمــة،

المتدربين في سنوات الهيئة ،ويحدد مرشدا

كمــا تقــوم الهيئــة بصقــل خبــرات ومهــارات

لــكل متــدرب ،والــذي يعيــن نظيــرا لألجنبــي

موظفيهــا مــن البحرينييــن عبــر البرامــج

وتابــع أن إحــال البحرينييــن لألجانب ليس

إذ بلغــت نســبة البحرينييــن الذيــن عينوا من

ليحــل محلــه بعــد إنهــاء التدريــب ،ووصولــه

التدريبية وورش العمل والمؤتمرات ،إضافة

إلــى مســتوى الكفــاءة والقــدرة المطلوبيــن”،

إلــى التطويــر الوظيفــي ،حيث قامــت الهيئة

مبينــا أن نســبة المتدربيــن الذيــن ســيحلون

بابتعــاث  65موظفــا للدراســة فــي الجامعات

محل األجانب تصل ما يقارب إلى .% 30

المحليــة والعالمية فــي مختلف التخصصات

فحســب ،بــل إن عمليــة تأهيــل المهندســين

وأوضــح أنــه يتــم إعطــاء أولويــة التوظيــف

والفنييــن لتولــي إدارة مرافــق الكهربــاء

الهندسية.

والماء بسالمة وكفاءة عالية تتطلب خبرات

إبراهيم النهام

ال بعنوان (نداء لوزير الكهرباء) تطرق لصعوبة
كتبت مقا ً
ُ
Û Ûفي أبريل العام الماضي،
وصول المراجعين في المحرق لمقر الهيئة ،بسبب األعمال االنشائية لبناء السوق

 2015إلــى  ،2019مقارنــة باألجانــب الذيــن
وأردف أن خطــط البحرنــة فــي الهيئــة

الدكتــور عبدالحســين ميــرزا ،مثمنــ ًا بمــا ورد بمتــن المقــال ،ومؤكد ًا علــى توجيهه

وفــي حــال عــدم وجود مــن يشــغل الوظيفة

اســتلمت مؤخــر ًا رســالة نصية مــن الهيئــة ،تحمل
ُ
اســتذكرت هــذا الموقــف ،حيــن
ُ
ÛÛ

تتلخــص بــأن يعلــن داخليــا عــن الوظيفــة،

مقتصــرا علــى توافــر المؤهــل األكاديمــي

تجاوب الوزير
ميرزا مع
الصحافة
والمواطن
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المركزي الجديد.

عينوا في الفترة ذاتها نحو .% 88
عبدالحسين ميرزا
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الثالثاء

مــن داخــل الهيئــة يتــم اإلعــان عنهــا فــي
الصحــف المحليــة ،ويشــرف ديــوان الخدمــة
المدنيــة على إجــراء االمتحانات والمقابالت
الشخصية للمرشحين.

Û Ûفكان أول الغيث ،بأن تلقيت صباحا ،اتصاال كريما من وزير هيئة الكهرباء والماء
المباشر لفتح مواقف الموظفين لتكون للمراجعين أنفسهم.

فباشــرت
ُ
رقم ًا تقديري ًا مُ بالغ فيه ،لكلفة فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بمســكني،
وطلبت
ُ
باالتصال بمدير مكتب الوزير ،كمواطن يشــكو مشــكلة ،وليس كصحافي،

وذكرت له اســمي
ُ
أن يهاتفنــي الوزيــر ،وزودتــه برقــم نقــال آخــر ال يعرفــه الوزيــر،

األول فقط ،لكي أرى ما سيحدث.

ال مــن الوزيــر الدكتور عبدالحســين
Û Ûبعــد مــرور ( )13دقيقــة بالضبــط ،تلقيــت اتصــا ً
ميــرزا ،وهــو يُ ســلم ويُ رحــب كعادتــه ،وبعــد أن عرفتــه على نفســي ،ناقشــتهُ حول

إشــكالية (الفواتيــر التقديريــة) وضررهــا على النــاس ،فأكد لي بــأن الموضوع على

“األعلى للمرأة” يواصل “اإلرشاد الوطني” للمتقاعدات

“تمكيـــن” و“ريـــادات” و“البحريـــن للتنميـــة” تعـــرض خدماتهـــا التمويليـــة

رأس األولويــات ،وبــأن العــدادات الذكيــة أو االلكترونيــة ،خطــوة أولــى للحــل،

ستلحقها خطوات أخرى قادمة.

Û Ûبعدها ،تناقشــت معه عن بعض خدمات الهيئة التي يشــكو منها المواطنون ،وكان
منصتــاً ،مهتماً ،يســأل ،ويستفســر ،ويُ علق على كل التفاصيــل ،وفي نهاية المكالمة

شكرني على المبادرة بالتواصل ،ودعاني لعدم القطيعة.

Û Ûهــذا الواقــع ،هــو مــا ينشــده المواطــن اليوم ،مــن الوزيــر ومن كل مســؤول يجلس
على كرسي أخذ القرارات ،واقع يتطلع اليه جاللة الملك حفظه هللا ورعاه ،وسمو

رئيــس الــوزراء الموقر ،وســمو ولي العهد األمين ،ويؤكــدون عليه ،في كل محفل،

بثقافة ونهج حياة ،يكون فيها أبناء البلد يد ًا واحدة ،وقلب ًا واحد.

Û Ûكل مــا نســعى إليــه فــي نهايــة المطــاف هــو تحقيــق المصلحــة العليــا للبحريــن،
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وللمواطن والمُ قيم ،فشــكر ًا للوزير عبدالحســين ميرزا على تجاوبه الكريم ،وشكر ًا

واصل المجلس األعلى للمرأة عقد اللقاءات وورش العمل الخاصة بـ “برنامج اإلرشاد

لكل من يحقق هذه المساعي والنجاحات.

الوطنــي للمــرأة البحرينيــة” الــذي أطلقــه مؤخــرا بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات ذات

ebrahim.alnahham

االختصــاص .ونظــم المجلس لقاء مفتوحا جمع بين عدد كبير من النســاء المتقاعدات

@albiladpress.com

اختياريــا ومختصيــن ومتحدثيــن مــن كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة،
وصندوق “تمكين” ،وبنك البحرين للتنمية ،في مركز “ريادات”.
وقدمت منال ربيعة من إدارة تنمية المؤسسات

لمــدة أقصاها عامين قبل االنتقال إلى الســوق.

الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة

وأكــدت أهميــة مبــادرة النســاء المتقاعــدات

عرضــا عــن خدمــات الــوزارة للراغبيــن بإطــاق

الراغبــات فــي إطــاق مشــاريع خاصــة بهن إلى

مشــروعاتهم الخاصــة ،وقدمــت توضيحــا عــن

تغييــر نمــط تفكيرهــن مــن “موظفــة حكوميــة”

البحرين تشارك في مسابقة ماليزيا القرآنية
المجلس األعلى للمرأة يواصل عقد لقاءات برنامج اإلرشاد الوطني للمتقاعدات اختياريًّا

المنامة  -بنا

انطلقــت مؤخــرا مســابقة ماليزيــا الدوليــة

إلعــداد المتســابقين للمســابقات القرآنيــة

لحفــظ القــرآن الكريــم وتالوتــه فــي دورتهــا

الدوليــة .يذكر أن الوزارة تشــارك ســنويا في

الحاديــة والســتين فــي كوااللمبــور ،والتــي

المســابقة ،وحققــت المملكــة فــي الســنوات

تســتمر حتــى  20أبريل الجــاري ،حيث يمثل

الماضية مراكز متقدمة في مسابقات القرآن

البحرين المتســابق عبــدهللا حمدان في فرع

الدوليــة ،وهــي ماضية في ذلــك بتوفيق من
هللا تعالى ،ثم الدعم الكبير والمتواصل الذي

والتدقيــق ،كمــا تحدثت عن برنامج الشــهادات

شــرحا وافيــا عن الخدمات التــي يقدمها البنك،

االحترافيــة .وأوضحــت أن “تمكيــن” تقــدم

والتي من الممكن أن تستفيد منها المتقاعدات.

حلــوال تمويليــة كالمنــح الماليــة ،إضافــة إلــى

كمــا تحدثــت عــن برنامــج اإلرشــاد الــذي يضــم

تيســير الحصــول علــى التمويــل ،والخدمــات

قرابة  80رجال وسيدة أعمال لديهم مشاريعهم

االستشــارية ،كمــا تعمــل مــن خــال برنامــج

الخاصــة ،وأوضحــت أيضــا أن بنــك البحريــن

حفــظ القرآن الكريــم كامال.وغادر المتســابق

للتنمية لديه خدمة “شــركاء رواد” ،وهي عبارة

مؤخرا بعد أن خضع لتدريب مكثف ومستمر

يحظــى بــه حفظة كتــاب هللا من لــدن عاهل

ضمــن برنامــج إدارة شــؤون القــرآن الكريــم

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى

بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

آل خليفة.

اشــتراطات وإجــراءات الحصــول علــى ســجل

إلى “رائدة أعمال”.

تجاري من خالل موقع “سجالت” ،كما تحدثت

وتحدثــت فاطمــة األنصــاري مــن “تمكيــن” عمــا

عــن خدمــة “ســجلي” التــي تتيــح لرائــد ورائدة

يقدمه الصندوق من برامج لخدمة المؤسسات

العمــل إطالق وامتالك أنشــطة تجارية محددة

واألفــراد ،وأوضحت أن برنامــج “تمكين” لدعم

دون الحاجــة المتــاك مقــر .وقالت إنــه بإمكان

المؤسســات يتضمــن دعــم المعــدات واآلالت،

رائــدات األعمــال المتقاعــدات التوجــه نحــو مــا

والتسويق ،وتكنولوجيا المعلومات ،والمشاركة

“تمويــل” و ”تمويــل بلــس” مــع عدد مــن البنوك؛

يســمى بـ “حاضنات ومسرعات األعمال” ،والتي

فــي المعارض ،والخدمات االستشــارية ،إضافة

لتيسير منح القروض للمؤسسات.

عــن قائمــة من الشــركات تقــدم خدماتها بســعر

تتيح لهن فرصة احتضان وتجريب مشروعهن

إلى الحوسبة الســحابية ،والجودة ،والمحاسبة

وقدمت لميس الشيخ من بنك البحرين للتنمية

تنافسي لعمالء البنك.

انـتــخــاب حــمــيــدان رئـيــســا لــفــريـق الــحــكــومــات

تــــقــــديــــر عـــــربـــــي لـــتـــجـــربـــة الــــبــــحــــريــــن عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــالـــي
آليات لربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

انتخبت وفود الدول العربية المشــاركة في أعمال الدورة السادســة واألربعين لمؤتمر
ً
حاليــا فــي القاهــرة بجمهوريــة مصــر العربيــة ،وزيــر العمــل
العمــل العربــي ،المنعقــدة

ً
رئيسا لفريق الحكومات.
والتنمية االجتماعية جميل حميدان
ويعكــس االنتخــاب ثقــة الــدول العربيــة بقــدرة
البحريــن علــى قيــادة العمــل العربــي المشــترك
وتطويــره والســير بــه نحــو أفــق أبعــد بفضــل
مــا تتمتــع بــه المملكــة مــن تجربــة عماليــة ثرية
ورائــدة ،ومــا قدمتــه مــن نمــوذج متقــدم فــي
العالقــة بيــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة ،ومــا
تتمتــع بــه مــن تشــريعات عماليــة متطــورة،
ودعــم للحريــات النقابيــة قــادت ســوق العمــل
فــي البحريــن إلــى مزيد مــن النمو واالســتقرار،
وبالتالي إلى االحترام العربي والقاري والدولي
لتجربتهــا العمالية الرائدة.ويتولى رئيس فريق
الحكومــات رئاســة االجتماعــات المخصصــة

للوفــود الحكوميــة ،وتمثيــل الفريــق الحكومي
ضمــن أعمــال المؤتمــر العــام حيــث يقــوم برفع

مرئيــات وموقــف الجانــب الحكومــي فــي
المســائل المعروضــة علــى أعمــال المؤتمــر ،إلى
جانــب رئيــس فريــق أصحــاب العمــل ورئيــس
فريــق العمــال .وأكــد وزيــر العمــل رئيــس وفــد
البحريــن المشــارك بالمؤتمــر ،جميــل حميــدان
أن االنتخــاب وهــذا اإلجمــاع العربــي يعبــر عــن
تقدير ممثلي الحكومات العربية المشــاركة في
المؤتمر لتجربة البحرين المتميزة على الصعيد
العمالــي .وأشــار حميــدان إلــى أن الحكومــة
برئاســة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وبدعــم
ومــؤازرة مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،

جانب من مشاركة وفد مملكة البحرين في المؤتمر

ســخرت جميــع المقومــات مــن أجــل أن تحتــل
ً
إقليميــا
البحريــن مكانــة مرموقــة ومتميــزة
ً
ً
ً
الفتــا إلــى المشــاركة المتميــزة
ودوليــا،
وعربيــا

وبموازاة ذلك تم انتخاب االتحاد الحر لنقابات
عمــال البحريــن لنائــب رئيــس فريــق العمــال
ً
إنجازا آخر تحققه
بمؤتمر العمل العربي ليشكل
أطــراف اإلنتــاج الثالثــة بمملكــة البحرين ،وهو

والفعالة لوفد مملكة البحرين في أروقة مؤتمر
ً
ً
دافعا
مؤكدا أن االنتخاب يشكل
العمل العربي،

امتــداد طبيعــي إلنجــازات البحريــن العماليــة

للبحرين لتحقيق المزيد من المكاسب العمالية،

والنقابية التي بدأت تؤتي ثمارها على مختلف

ونقل تجربتها إلى أشقائها العرب بكل إخالص.

األصعدة العمالية.

» »أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان أن مملكة البحرين في
ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،تسير وفق إستراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها ،وتتبنى
رؤية وطنية واعده تسعى من خاللها إلى االستفادة من اإلمكانات والموارد
المتاحة كافة لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف
القطاعات ،وفي مقدمتها قطاع العمل من خالل توفير العمل الالئق
وتنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها بما يتواكب ومتغيرات االقتصادية
واالجتماعية.جاء ذلك في في كلمة وفد البحرين التي ألقاها حميدان ،أمس ،أمام
الدورة الـ ( )46لمؤتمر العمل العربي ،التي تعقد خالل الفترة من  14-21أبريل الجاري،
بالقاهرة .ولفت حميدان إلى أن البحرين نفذت العديد من اآلليات الرامية إلى ربط
التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل والوظائف التي يولدها في المرحلة
الحالية والمستقبلية.
» »وتم في المؤتمر تكريم أحد رواد العمل النقابي في مملكة البحرين محمد المرباطي؛
نظير جهوده الدءوبة في تطور الحركة النقابية في البحرين .وقدم وزير العمل التهنئة
إلى المرباطي ،مؤكدا أنه يعد تكريما للحركة النقابية في البحرين التي تشهد نموا
متطورا في ظل حرص الحكومة على تعزيز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن
مصالح العمال.

تعاون بحريني أميركي بالمجال العدلي
المنامة  -وزارة العدل

والشــؤون

التــي تربــط بيــن البلديــن والشــعبين

اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالــد بن

الصديقيــن ،ومــا تشــهده مــن تطــور

اســتقبل

وزيــر

العــدل

علــي آل خليفــة ،بديوان الــوزارة العام،

ونماء مستمر في المجاالت كافة.

وفــ ًدا مــن موظفــي مجلــس الشــيوخ
حاليا.
األميركي ،الذي يزور المملكة
ًّ

الحمر يبحث التعاون مع العشيري والسواد
المنامة  -وزارة اإلسكان

وجرى خالل اللقاء اســتعراض التعاون
القائــم فــي المجــال العدلــي والقانونــي

وقــد ّ
رحب وزير العدل بالوفد ،مشــي ًدا

بيــن

بمســتوى عالقــات الصداقــة المتميــزة

المتحدة األميركية.

مملكــة

البحريــن

والواليــات

“الشيوخ” :البحرين رائدة في قوانين سوق العمل
المنامة  -هيئة تنظيم سوق العمل

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر

فــي دعــم الخطــط اإلســكانية وتنفيــذ

أعــرب وفد مــن مجلس الشــيوخ األميركي

المملكــة تعــد اليوم نماذج يحتــذى بها على

بمكتبــه فــي ديــوان الــوزارة كل مــن

االلتزامــات الــواردة فــي برنامــج عمــل

عــن دعمــه للجهــود التــي تبذلهــا البحريــن

مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال

النائبيــن هشــام العشــيري وفاضــل

الحكومة.

فــي تطويــر بيئــة العمــل وحرصهــا الدائــم

إفريقيــا .جــاء ذلــك فــي زيــارة مجلــس

الســواد ،حيــث جرى فــي اللقــاء بحث

كما تم في اللقاء استعراض مستجدات

والمســتمر على االرتقاء بجودة بيئة العمل

الشــيوخ األميركــي أمــس األول ،وكان فــي

ســبل تعزيــز التعاون والعمل المشــترك

وجهــود الــوزارة فــي تنفيــذ مشــاريع

بيــن مجلــس النواب ووزارة اإلســكان.

مــدن البحريــن الجديــدة ،والمشــاريع

مثنيا
بما يصب في مصلحة أطراف العمل،
ً

اســتقبالهم نائــب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة

علــى ريــادة المملكــة فــي تطويــر القوانيــن

وأثنــى وزيــر اإلســكان علــى الجهــود

اإلســكانية األخــرى فــي محافظــات
ً
متطرقــا إلــى مســتجدات
المملكــة،

والتشــريعات المنظمــة لســوق العمل.وأكــد

التــي يقــوم بها أعضــاء مجلس النواب
لتعزيــز العمل التشــريعي فــي المملكة،
مؤكــ ًدا أهميــة دور مجلــس النــواب

أن الــدور الريــادي للمملكة ال يمكن تجاهله،

تنظيــم ســوق العمــل لقطاع العمليــات علي
ً
عرضا
الكوهجــي .وقــدم الكوهجــي للوفــد
شــامالً ألحدث مســتجدات مشروع إصالح

ً
وفقا لبرامج
تلبيــة الطلبات اإلســكانية

وهــو ما نلمســه اليــوم في التقاريــر الدولية

ســوق العمــل والخطــوات التنفيذيــة التــي

التوزيع التي تنفذها الوزارة.

واألممية ،مشــيرا إلى أن العديد من برامج

اتخذت لتطبيقه.
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التحول التكنولوجي أسهم في توفير فرص استثمارية

local@albiladpress.com

وزيـــر الماليـــة :البحريـــن طـــورت مختلـــف الخدمـــات الحكوميـــة

واشنطن  -بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة “أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسهمت في

سيد ضياء الموسوي

المجد
واالكتئاب ()6

إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات خصوصا االقتصادية منها ،ما يتطلب وضع السياسات واإلستراتيجيات الرامية
إلى استدامة القطاع التكنولوجي ،واستفادة المواطنين من التقدم المعلوماتي والتكنولوجي”.

Û Ûكل عظيــم مجــد ســجل عقدا مع البــؤس واأللم كان لــه بحياته وحش
اســود يأكل في ســعادته ،وهذا الوحش إن لم يســع إلزالته ســيأكل ما
تبقى من عمره .قد يكون هذا الوحش أو الغول حبا حوله هذا العظيم
إلى ضريح يبكى عليه أو ماال ضاع من بين يديه أو شهرة تالشت إلخ
لكــن العظيــم من اســتطاع أن يتوازن فــي الحياة ،فاألميــرة ديانا،هذه
األيقونــة اإلنســانية التي لم يأكل قلبها تــرف الطبقية ورفاهية النبالء
والغنى ،وراحت تزرع األمل في عيون المهمشين بمشاريع و دعم في
العالــم كان غــول الحــب من طــرف واحد يأكل ســعادتها،ولو أنها كانت
تعيش “كوكتيل الحياة” ونظرية تخفيف أهمية األشــياء التي دعا لها
فاديم زيالند لما وقعت أســيرة االكتئاب أو االضطراب العاطفي وهي
التي كانت تقول في حســرة “لقد أحبني الســود والبيض واليهود عدا
الشــخص الــذي أحببتــه” وكانت تقول عن نفســها “يظنونها قوية حتي
بــات الجميــع يرتكــز عليهــا ،ولــو أن أحدا حضنهــا لبكت بشــهقة تُ وقف
أنفاس العالم” .هي كالكاتب الروســي تولستوي الذي خنقته الرفاهية،
وراح يبحث عن األمان خارج صرخة المال .فديانا كانت تقول“ :لست

وأشــار إلــى “أن التحــول التكنولوجــي باســتخدام التقنيــات

رياديــا فــي القطــاع التكنولوجــي مــن خــال تســخير قدراتها

الحديثــة والمبتكــرة في االقتصاد أســهم فــي توفير مزيد من

وإمكاناتهــا فــي عــدد مــن المشــاريع المهمة تتمثل فــي مجال

الفــرص االســتثمارية الواعــدة ممــا يعــود بالنفع علــى التنمية

التكنولوجيا المالية (فينتك) ،وتحديث البنية التحتية لشبكة

االقتصادية واستدامتها”.

الجيــل الخامــس إلــى جانــب الحوســبة الســحابية مــن خــال

جــاء ذلــك فــي مداخلــة للوزيــر باجتمــاع وزراء الماليــة

توفيــر ونشــر البنيــة التحتية لتلك الخدمــات ،وتعديل النظام

والمحافظيــن لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا

التشريعي الخاص باألنظمة المصرفية”.

وأفغانســتان وبحضــور رئيــس صنــدوق النقــد الدولــي فــي

وأضاف “أن مملكة البحرين قامت بتطوير مختلف الخدمات

اجتماعــات الربيــع لمجلس محافظي البنــك الدولي وصندوق

الحكوميــة؛ لتعزيــز كفاءتها وتطويــر أدائها ،إلى جانب تقديم

النقــد الدولــي بمقــر البنــك الدولــي بواشــنطن ،منوهــا بــدور

أفضــل الخدمــات للمســتثمرين وســهولة وتبســيط إجــراءات

المؤسســات العالميــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي فــي تعزيز

ممارسة األعمال االقتصادية والتجارية”.

التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

واســتعرض خــال المداخلــة أهــم المشــاريع اإللكترونيــة

واستعرض الوزير تجربة البحرين والخطوات المتقدمة التي

الحكوميــة التــي تــم تنفيذهــا والمتمثلــة فــي النظــام الوطني

قامــت بهــا فــي مجــال تطويــر وتحديــث النظــم المعلوماتيــة

للشــكاوى والمقترحــات (تواصــل) .أمــا المشــروع الثانــي ،فهو

وتوفيــر الخدمــات اإللكترونية بجــودة عالية وذلك من خالل

نظــام التراخيــص التجاريــة (ســجالت) .أما المشــروع الثالث،

إطالق العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم المواطنين

فهو (بنايات).

والمقيميــن ،مؤكــدا “أن المملكــة اســتطاعت أن تتبــوأ مركــزا

ونــوه الوزيــر فــي نهايــة مداخلتــه بأهميــة مواصلــة تبنــي

وزير المالية يشارك بمداخلة في االجتماع

النمــاذج المميــزة فــي التحول الرقمــي واألفــكار المبتكرة في
هــذا المجــال بمــا يدعــم التوجهــات التنمويــة للــدول ،والتــي
ســتعمل علــى تيســير وتســريع االعمــال مــن خــال منظومــة
شــاملة مــن الخدمــات اإللكترونية ،مما ســيعزز مــن مقوماتها
الجاذبة لالســتثمار ،مشــيرا في هذا الصدد إلى أهمية تجسير
“الفجــوة الرقمية” عبر توســيع نطــاق الوصول إلى تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.

بحاجــة إلــى هدايــا باهظة الثمن ليشــتروني بها ،لدي مــا يكفيني ،أريد
فقط شخصا أشعر معه باألمان”.

Û Ûال شــيء يجلب األمان ســوى تصفير أهمية كل شــيء في الوجود عدا
هللا .هذه ليســت مثالية ،بل واقع .أحبوا األشــياء ولكن باعتدال ،فكل
شــي زائل هو وهم ال تتمســك به ،وهذا ما دعا له حكيم الهند طاغور،
وكونفشيوس ،وكذلك القران الكريم .الجروح النفسية ال تشفى بوضع
مزيد من ماركات كوجي أو شــانيل او لويســفيتون على مواقع النزف
منهــا .هــذا تحايــل علــى األلــم ،وهــروب مــن ذات الجرح .ويســمى في
علم النفس بالشــراء العاطفي .الحل هو التوازن ،والتصالح مع الذات،

تبرعا من “كريدي مكس”
“الخيرية الملكية” تتسلم ً

الــشــركــة تشيد باهتمام جــالــة الملك بالعمل الــخــيــري واإلنــســانــي

وعدم عبادة أصنام مغريات الوجود للوصول إلى السعادة األبدية.

Û Ûكانــت األميــرة العظيمة ديانا تمتلك كل شــي المال والجمال والشــهرة
وحتــى النفــس الكبيــرة لكــن كونهــا تشــعر بأنهــا ناقصــة بــدون وجــود

الحب الذي تبحث عنه سقطت في قراءة المفهوم الحقيقي للسعادة،
فالســعادة أال تنتظــر أحــدا ،وال تــودع أحــدا كمــا يقول الشــاعر محمود
درويــش .مــن يتعلــق بالحــب كمن يضــع قلبه علــى “الهــاي وي” عرضة
للحوادث والدهس من قبل المركبات البشــرية .مايكل جاكسون سحر
العالم وأحبه العالم ومات وحيدا .شارلي شابلن العبقري الحزين الذي
اضحك العالم كان يعاني من النوســتولوجيا و النوم على ســرير وجع
الماضــي .والشــاعر األلمانــي الكبيــر كافــكا كان يصفه النقــاد بالضاحك
الباكــي فــي األدب األلمانــي .الكاتــب األميركــي الســاخر مــارك تويــن
صاحــب روايــة توم ســوير التــي أحببناها ونحن صغار كان يســخر من
كل شــي بتحايــل ســيكولوجي على كدمــات الزمن عندمــا جعله الدهر
ينظــر ألخيــه وهــو يحتــرق وخطــف الزمــان ابنتــه .أن تصفيــر أهميــة
األشــياء والتحليــق فــي ســماء المعرفــة والثقافــة والرياضــة واإليمان
باعتــدال مع تنــاول عصير كوكتيل الحياة هو الحل ،خصوصا لعظماء
المجد.

s.dheyaalmosawi

المنامة  -بنا

ً
ً
ماليــا مــن شــركة كريــدي مكــس
تبرعــا
تســلمت المؤسســة الخيريــة الملكيــة
لمشروع “فلس يغير حياة”.
وتســلم التبــرع األمين العــام للمؤسســة الخيرية

مكــس فــي هــذا المشــروع علــى مــدى الســنوات

الملكيــة مصطفــى الســيد مــن الرئيــس التنفيذي

الماضية والذي يســهم في دعم مســتقبل األيتام
ً
مؤكدا أن الشــركة من
وتوفيــر حيــاة كريمة لهم،

األميــن العــام المســاعد للتخطيــط وتنميــة

أوائــل الجهــات الرائــدة فــي عمــل الخيــر والتــي
ً
دائمــا للشــراكة المجتمعيــة لخدمــة األســر
تبــادر

تنميــة الموارد الخيرية والمنســق العام للشــؤون

المنتسبة للمؤسسة الخيرية الملكية.

الحكومية والرســمية الشــيخ علي بــن خليفة آل

ومــن جانبــه ،أشــاد ميــرزا بالرعايــة الســامية

خليفــة ،مدير إدارة الموارد المالية بدر الحمادي،

لعاهل البالد الرئيس الفخري للمؤسســة الخيرية

ومســاعد مديــر عــام لدائــرة تطويــر األعمــال

الملكيــة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى

ب”كريــدي مكــس” أحمــد ســيادي ،وأخصائــي
العالقات العامة بالشركة فاطمة َكراشي.

آل خليفــة ومــا يوليه من اهتمــام ورعاية بالعمل

لشــركة “كريــدي مكــس” يوســف ميــرزا ،بحضور
المــوارد الخيريــة يوســف اليعقــوب ،مديــر إدارة

وبهــذه المناســبة ،أشــاد الســيد بتعــاون كريــدي

@gmail.com

الخيــري واإلنســاني داخــل وخــارج البحريــن،
ً
مثمنا جهود ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية

مبنى أكاديمي وصالة متعددة األغراض بمدرسة الرفاع

“األشــغال” % 28 :اإلنجاز والمشــروع يســير وفق جدولــه الزمني

المؤسسة الخيرية الملكية تتسلم التبرع المالي من شركة كريدي مكس

وشؤون الشباب ،رئيس مجلس أمناء المؤسسة

الخيريــة الملكيــة والــذي يعــود بالخيــر علــى

الخيريــة الملكيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد

البحرين وشعبها الكريم ،مؤكدا استمرار الشركة

آل خليفــة فــي تقديــم العمل الخيري واإلنســاني

فــي دعم البرامج التي تنفذها المؤسســة لصالح

للجميــع بــكل كفاءة واقتدار .وأكــد ميرزا اعتزاز

األيتام البحرينيين ،وعدم التواني في المساهمة

وتشــرف “كريــدي مكس” بالمســاهمة فــي العمل

لتقديــم المســاعدة لــكل الفئــات المســتحقة فــي

الخيــري واإلنســاني الــذي تقــوم بــه المؤسســة

المؤسسة الخيرية الملكية.

بدء حصر المناطق األكثر تضررا من األمطار

“األشــغال” تباشــر تنفيذ توجيهات ســمو رئيــس الوزراء

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

ذكــرت مديــر إدارة مشــاريع البنــاء بــوزارة

أكــدت وزارة األشــغال أنهــا باشــرت العمــل بتنفيــذ توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط

ســلمان آل خليفــة إلــى الــوزارات الخدميــة بالتعاون والتنســيق؛ لمعالجة المواقــع التي تضررت جــراء موجة األمطار

العمرانــي مريــم أمين أن نســبة اإلنجاز في

التي هطلت على البالد مؤخرا.

مشــروع إنشــاء مبنــى أكاديمــي إضافــي
وصالــة متعددة األغــراض بمدرســة الرفاع
الغربــي االبتدائيــة للبنــات بلغــت ،% 28
مشــيرة إلــى أن المشــروع يســير حســب
البرنامــج الزمنــي له .جاء ذلك فــي زيارتها
التفقديــة للمشــروع؛ لالطمئنــان علــى ســير
العمل يرافقها عدد من المهندسين القائمين
على المشروع.
وأفــادت أميــن بأنــه تــم االنتهاء من إنشــاء
محطــة الكهربــاء الفرعيــة وتســليمها إلــى
هيئــة الكهربــاء والمــاء ،كمــا تــم االنتهــاء
مــن األعمــال اإلنشــائية ألساســات المبنــى
والطوابــق األرضــي واألول والثانــي ،وجار
العمــل حاليــا علــى تنفيــذ أساســات الطابق
الثالث.
وأشــارت إلــى أن الــوزارة قامــت بأعمــال

التصاميــم للمشــروع لصالــح وزارة التربية

حســب األولويــات؛ بهــدف توفيــر المقعــد

والتعليــم وتشــرف علــى تنفيــذه ،مشــيرة

الدراســي لجميع الطلبة وتقريب الخدمات

إلى أن المشــروع يندرج ضمن خطة وزارة

التعليمية من مناطق ســكنهم .وأضافت أن

التربيــة والتعليم؛ لمواكبة الطلب المســتمر

وزارة األشغال راعت في تصميم المشروع

التوسع
إلنشاء العديد من المدارس وإمكان
ُّ

أن يتناســب مع المتطلبات الحديثة لوزارة

فــي المدارس الحالية في مختلف المناطق

التربية والتعليم.

وبــدأت الــوزارة توجيــه مســؤوليها

األمطــار التــي هطلــت علــى البــاد

الصحــي ،وهــو مــا ينــدرج ضمــن أهــم

المعنييــن إلــى حصــر المناطــق األكثــر

مؤخــرا ،مشــيدا ســموه بالجهــود التي

أولوياتها.

تضــررا فــي المملكــة جــراء األمطــار،

بذلتهــا الجهــات المعنيــة فــي التعامــل

وكان أعلــى معــدل لكميــات األمطــار

ومــن ثــم البــدء بزيــارة تلــك المناطق،

مــع األمطــار بالســرعة الممكنة وتقليل

التي هطلت على المملكة يوم الســبت

ليتــم بالتالــي رفــع تقريــر إلــى مجلس

حجم األضرار المترتبة على ذلك ،بعد

الماضــي تقدر بنحو  70مليمترا ،وهي

الوزراء باإلجراءات التي اتخذتها في

اطــاع ســموه علــى التقاريــر الوزارية

كمية تعادل أمطار شهر كامل بالمعدل

التعامــل معها؛ لضمان عدم تكرار مثل

المرفوعــة بهــذا الشــأن ،ومنهــا تقريــر

المتعارف عليه محليا.

هــذه األضــرار الناجمــة عــن تجمعــات

وزير األشغال.

يذكر أن بوزارة األشــغال (لجنة تقييم

الميــاه فــي المســتقبل وحلهــا بشــكل

وجــددت الوزارة تأكيدها أن المواطن

األضــرار) ،وهــي لجنــة معنية بدراســة

فــوري؛ حتــى ال يتأثــر المواطنــون أو

مــن

الحكومــة

وتقييــم األضــرار الناتجــة جــراء

تتأثــر حركــة الســير جراء ذلــك .وتابع

والــوزارة وأنهــا فــي تنســيق دائــم مــع

مشــاريع الطــرق أو الصــرف الصحــي

صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء

الجهــات الخدميــة األخــرى للحفــاظ

التــي تنفذهــا الــوزارة ،و تــم تفعيــل

اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجهــات

علــى شــبكة الطــرق بشــكل ســلس

دور اللجنــة للبدء في اإلســهام بحصر

المعنيــة فــي التعامــل مــع تجمعــات

وضمــان انســيابية الحركــة المروريــة

األضــرار الناتجــة عــن هطــول األمطار

الميــاه واألضــرار التــي تســببت بهــا

عليهــا والحفــاظ علــى أنظمــة الصرف

بحسب التوجيه الصادر.

الصهاريج وصلت “سمادير”  8مساء

أولويــات

اهتمــام

ضبط مخالفة اصطياد (بوسياف) المحظور

الــعــود :خــلــف لــم يـــزر المنطقة واســـتـــعـــدادات “األشـــغـــال” فقيرة
محرر الشؤون المحلية

قال فاضل العود ممثل الدائرة السادسة في مجلس المحرق البلدي إن وزارة األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني فشلت فشالً ذريعً ا في التعامل مع األمطار التي هطلت.
وقــال إنــه ظــل طــوال اليــوم فــي محــاوالت

يد ،ولكننا فوجئنا بأن االستعدادات فقيرة ج ًّدا

المنامة  -بنا

مستميتة لتوفير صهريج لشفط تجمعات مياه

نهائيا.
وال تتناسب مع الحدث
ًّ

تلقــى المجلــس األعلــى للبيئــة بالغــا مــن قبــل إدارة الرقابــة البحريــة

األمطــار فــي الديــر وســماهيج ولــم يتوفــر إال

كمــا انتقــد تجاهــل الوزيــر للمنطقــة ،حيــث قام

التابعــة لوكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة بــوزارة األشــغال وشــؤون

صهريج واحد في الساعة  8مساء.

بجولــة فــي عمــوم مناطق المملكــة ومن ضمنها

البلديــات والتخطيــط العمرانــي عــن مخالفــة أحد الصياديــن للمادة رقم

وذكــر أن المنطقــة غرقــت بالميــاه حيــث بلــغ

المحــرق ولكنــه لم يحضر إلى الدائرة السادســة

( )١فــي القــرار رقم ( )١لســنة  ٢٠١٢بشــأن حماية ســمك القــرش من نوع

عــدد نقــاط تجمعات المياه الكبيرة عشــر نقاط،

ليشــاهد بعينــه نتائــج اإلهمــال وتغييــب حــق

يحتــاج كل منهــا إلــى عمليــة شــفط تســتغرق

المواطنين في الحصول على الخدمة المطلوبة

ساعتين على األقل.

ليتمكنــوا من مداراة مشــاكلهم التي نجمت عن

مســتغربًا تصريحات الــوزارة التي طمأنت فيها

المطر الذي اقتحم بيوتهم ومنعهم من ممارسة

المواطنيــن إلــى أنهــا مســتعدة لمواجهــة تبعات

حياتهم اليومية.
متســائالً عن سبب عدم إنجاز مصارف األمطار

األمطــار ووضعــت الشــمس فــي يــد والقمر في

(بوســياف) ،والــذي يحظــر صيــده نهائيــا ،وذلــك نظــرا لندرته فــي المياه
طرق الدير وسماهيج تحولت الى بحر

بالشكل الكافي في بلد صغير محدود المساحة

يحصلــوا فــي المقابــل علــى الخدمــات التــي

علــى الرغــم مــن أن المواطنيــن يدفعــون مبالــغ

تتناســب مع ســمعة المملكة كرائدة في التنمية

كبيــرة كرســوم بلديــة مختلفــة ومــن حقهــم أن

البشرية والعمرانية.

الداخليــة واإلقليميــة للبحرين.ووجــه المجلــس األعلــى للبيئــة بالتعــاون مــع
إدارة الثروة الســمكية لضبط المخالفة وســيتم اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير
القانونيــة الالزمــة ضــد المخالــف للقــرار .الجديــر بالذكــر أن أســماك القــرش مــن
الحيوانــات البحريــة المهــددة باالنقــراض وطنيا تبعــا للقائمة الوطنيــة الحمراء،
وعالميا بحسب تصنيف االتحاد الدولي لصون الطبيعة.

طائرة بلدي المحرق تحط بـ“الهداية الخليفية”
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احـــتـــفـــاالً بــمــئــويــتــي الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي والــعــمــل الــبــلــدي

لــم يســجل اجتمــاع مجلــس بلــدي
المحــرق الثامــن فــي الــدور األول مــن
الفصــل التشــريعي الخامس غياب أي

ّ
وجهت طائــرة مجلس بلدي المحرق بوصلتها

من أعضائه.

إصرار على

هــذه المــرة ناحيــة مدرســة الهدايــة الخليفيــة
لعقــد اجتماعها االعتيادي بمبنى أول مدرســة

السماح بالبناء

حكومية بمناســبة مئوية التعليم النظامي في
المملكة وتزامنها مع مئوية العمل البلدي.

على المالحق

وســبق االجتمــاع الــذي عقــد بحضــور مديــر

تغطية :سيدعلي المحافظة

بالدور الثاني

المدرســة ومجموعــة مــن الطلبــة مهرجــان
ّ
مصغــر تضمّ ــن عــد ًدا مــن الفنــون والمهــن
الشعبية بتنظيم ومشاركة طالبية.
وقــال رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي
فــي مســتهل االجتمــاع إن احتفــال مملكــة
البحرين بمئويتي التعليم والعمل البلدي دليل
علــى كيــف أن البحريــن كانــت متقدمــة فــي
هذيــن القطاعيــن علــى محيطها ،وأن الشــعب
البحريني دائمً ا ما كان ينشد التطور والتقدم.
إلى ذلك ،أص ّر المجلس على توصيته بتأجيل
إزالــة مخالفــات البناء على الملحــق في الدور
الثانــي ،وبحــث إمكانيــة الســماح للمواطنيــن
بالبناء فوق هذه المالحق ،وذلك بعد أن أبدى

الغياب أو اعتذار

الثالثاء

وزيــر األشــغال والبلديــات رفضــه لتنفيذ هذه
التوصية.
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وأشار المرباطي إلى أن الكثير من المواطنين
تــم إحالتهــم إلــى المحاكــم وصــدرت بشــأنهم
أحــكام باإلزالة ،إال أن الســؤال الذي يطرح هو

الكهربائــي ،األمــر الذي يصعب مــن تنفيذ هذه

ولفت إلى أن البلدية ســتعمل على إيجاد آلية

الناحيــة القانونيــة واالجتماعيــة والفنيــة ،في

العملية ويولد إشكاالت قانونية.

للتعامــل مــع أصحــاب البيــت والجهــات ذات

بيــن مديــر عــام بلديــة المحــرق
مــن جهتــهّ ،

العالقــة ،إلــى جانــب العمل على إعادة دراســة

ولفــت إلــى أن عمليــة اإلزالــة تتطلــب إخــاء

قضائــي ،وعليــه فــإن الجهــاز التنفيــذي ملــزم

البلــدي وتعديلهــا بالشــكل الــذي يتــاءم مــع

بتنفيذ هذه القرارات.

متطلبات واحتياجات المواطنين.

حــول مــدى إمكانية إزالة هــذه المخالفات من
بيوت مأهولة بالسكان.
المنــزل بالدرجــة األولــى وقطــع التيــار

إبراهيــم الجــودر أن الموضــوع يتعلــق بحكــم

اشــتراطات المنطقــة بالتعــاون مــع المجلــس

 8مواقع “استراتيجية” لتجمع األمطار بالمحرق

انــخــفــاض أعـــــداد صــهــاريــج الــشــفــط فـــي الــمــحــافــظــة إلــــى 3

حمل رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي وزير األشغال والبلديات المسؤولية الكاملة عن عدم دعم بلدية المحرق بالكمية الكافية من صهاريج شفط مياه األمطار،
ومعالجة بعض النواقص في البنية التحتية.
ولفــت إلــى أن فــي المحافظــة مواقــع تجمع ميــاه أمطار مضى
عليهــا أكثــر مــن  15ســنة ،وفــي كل عام يــزور فيهــا الوزير هذه
المواقع دون إيجاد حل جذري لها.
ونــوه بالجهــود التــي بذلهــا الجهــاز التنفيذي لمعالجــة موضوع
األمطــار بحســب اإلمكانات المتاحة .وبين أن شــؤون األشــغال
ً
دورا في دعم بلدية المحرق ،حيث إن عدد
ينبغي أن يكون لها
الصهاريــج المتوافــرة لــدى البلديــة ال يتجــاوز  3صهاريــج على
مســتوى المحافظــة ،بعــد أن كانت تصل في فترات ســابقة إلى
ً
صهريجا .من جانبه ،قال مدير عام البلدية إبراهيم الجودر
20
إن كميــة المطــر التــي هطلــت كانــت كبيــرة جــدا ،بشــكل يفوق
الطاقة االستيعابية للصهاريج المتوفرة.
» »ولفت إلى أن الوزير زار المنطقة وتم رصد  8مواقع
في المحافظة تتطلب وضع حل جذري لها ،حيث
ال يمكن االستمرار في اعتماد آلية الصهاريج لفترة
طويلة ،إذ ينبغي العمل على االنتقال من مرحلة
الصهاريج إلى مرحلة تصريف المياه وأن هذا يعتمد
أيضا على الموازنات المتوافرة.

جانب من الحضور

أحد طالب مدرسة الهداية الخليفية مشارك ًا بالمهرجان الذي نظمته المدرسة بمناسبة
انعقاد اجتماع المجلس البلدي بالتزامن مع االحتفاالت بمئوية التعليم النظامي بالمملكة.

خفض رسوم تجديد رخص البناء إلى الربع

رفـــــــض تــــحــــويــــل الــــمــــحــــرق إلـــــــى “تــــحــــفــــة تـــاريـــخـــيـــة”

وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح خفض رسوم تجديد تراخيص البناء إلى % 25

المبانــي ذات القيمــة األثريــة والتاريخيــة،

الوقت الحاضر كمواقف للسيارات.

من إجمالي رسوم ترخيص البناء التي دفعت عند إصدار الترخيص.

إال أنــه ليــس مــن الصحيــح أن يتــم اعتبــار

وأشــار المرباطــي إلــى أن هــذه العقــارات

المحــرق القديمــة كلهــا تاريخيــة وال يحــق

تقــع ضمــن أمــاك البلديــة ،وعليــه فإنه في

ألحد الهدم والبناء فيها.

حال الســماح لألهالي باســتغاللها ينبغي أن

إلــى ذلــك ،بحــث المجلــس البلــدي إمكانيــة

يعطى الموجودين حاليا األولوية في ذلك.

اســتغالل “البرايــح” لصالــح خدمــة أهالــي

وبين إلى أن األهالي مستعدين لدفع رسوم

وقبــل التصويــت ،قــال رئيــس المجلــس

الواجهــات المائيــة ،والحفــاظ علــى بعــض

المناطــق المحيطة بها ،والتي تنتفع بها في

رمزية مقابل استغالل هذه األراضي.

ورفــع المجلــس خطابــا إلى مجلــس النواب

البلــدي غــازي المرباطــي إن قطــاع الثقافــة

لتعديــل قانــون حمايــة اآلثــار بالشــكل

وضــع الكثيــر مــن القيــود علــى المناطــق

الــذي يمنــح المواطنيــن حريــة التصــرف

القديمة.

بممتلكاتهم وبما يضمن حماية اآلثار.

ولفــت إلــى أن المجلــس مــع الحفــاظ علــى

البلدي الكعبي مقلبا بعض مستندات جدول أعمال االجتماع

 18شه ًرا لمواعيد األسنان ودراسة إنشاء وحدة تكميم
الصالح ر ًّدا على النفيعي 204 :شكاوى مقابل  447826موع ًدا
ليلى مال اهلل
قالــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح إن المتوســط الزمنــي للمواعيــد الخاصة بعيادات مجمع الســلمانية الطبي في عيادة األورام يبلغ يومين بينما يصل إلى أســبوع في عيادتي الكســور
واألمراض الصدرية ،وشــهرين في أمراض القلب ،و 5أشــهر ألمراض الغدد الصماء ،و 8 - 6أشــهر لألمراض العصبية ،و 8 - 7أشــهر ألمراض للعيون ،و 8-9أشــهر في عيادة الروماتزيوم،
ومن سنة إلى سنة ونصف ألمراض األسنان.
جــاء ذلــك ،فــي إجابــة الوزيــر علــى الســؤال

األســنان فــي حــدود أســبوع واحــد لمواعيــد

قامــت الــوزارة على مدى ســنوات علــى تجويد

كانت تتجاوز  64يومً ا عند بدء التحسين.

النيابــي المقــدم من النائب خالــد النفيعي حول

االستشــارة األوليــة ومــن شــهر إلــى  3أشــهر

خدمــة المواعيــد وتدشــين عــدد مــن المبادرات

وقــد تــم التغلــب على عدد مــن المعوقــات منها

المتوســط الزمنــي للمواعيــد الخاصــة بمتابعــة

لمواعيد المتابعة.

لتقليــص الفتــرة إلــى  30يومً ــا للحصــول علــى

عــدم توفــر الغــرف الكافيــة للعيــادات فتــم

وزيرة الصحة

خالد النفيعي

األمــراض المزمنــة واألورام والعيون واألســنان

فــي حيــن يبلغ المتوســط الزمنــي للمواعيد في

موعــد الطبيب المختص لعدة تخصصات ،منها

فتــح عيــادات جديــدة وزيــادة أعــداد المرضــى

كمــا قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد المرضــى عــل

 436691موع ًدا ،في حين وصل عدد الشكاوى

والكســور وعمليــات تكميــم المعــدة ومــا فــي

عيادات األسنان التخصصية قسم عيادة عالج

أمراض الجهاز الهضمي والقلب وقلب األطفال

المحوليــن إلــى الكثير مــن العيــادات الخارجية

قوائم العيــادات الخارجية لتضم حوالي 1200

إلــى  172من أصــل  419981موع ًدا في ،2017

حكمهــا .وعــدد الشــكاوى المتعلقــة بالمواعيــد

أســنان األطفال (التحويــات الجديدة) من يوم

والغدد الصماء والمخ والجراحة العامة وتنمية

التخصصية.

يوميا ،دراسة شراء الخدمة من القطاع
مريض
ًّ

ووصلــت الشــكاوى العام الماضي  204شــكاوى

خــال الخمســة ســنوات األخيــرة واإلجــراءات

إلى أسبوع ،ومن  4-6أشهر لعيادة عالج أسنان

الطفــل جراحــة العظــام والروماتزيــوم وعيــادة

وفتــح أكبــر عــدد ممكــن مــن العيــادات فــي

الخــاص ،وإنشــاء مبنــى للعيــادات الخارجيــة

المتخذة حيالها.

األطفــال والعصــب وفــي حدود  3أشــهر لعيادة

األمراض العصبية لألطفال.

فيما بينت وزارة الصحة أن المتوســط الزمني

تقويــم األســنان ،وفــي حــدود شــهرين لعيــادة

ً
ً
ملحوظا في الفترات
انخفاضا
وذكرت أن هناك

الفترتيــن الصباحيــة والمســائية وفتح عيادات

والــذي ســوف يزيــد عــدد العيــادات الخارجيــة

للمواعيــد في عيــادات المراكز الصحيــة لعيادة

عالج اللثة.

الزمنيــة لمواعيــد المرضى المحوليــن للعيادات

يوميــا
يوميــة لمرضــى الكســور و 4عيــادات
ًّ

وزيادة أيام استقبالها.

ألمــراض النســاء والــوالدة وعيــادات األطفــال

األمــراض المزمنــة (الكشــف المبكــر) فــي حدود

وفيمــا يتعلــق باإلجــراءات التــي اتخذتهــا

الخارجيــة بمجمع الســلمانية الطبــي فأصبحت

وعيــادات الســمعيات لألطفــال واألشــعة وفــي

فــي عــام  2015إلــى  135مــن أصــل 353515

 4أشــهر ،وفيمــا يبلــغ متوســط الزمنــي لعيادات

الــوزارة لضمان ســير المواعيد بشــكل مناســب،

الفتــرات الزمنية ال تتجاوز أســبوعين في حين

مستشفى جدحفص.

موعــ ًدا و 158شــكوى فــي  2016مــن أصــل

وقــد بلغــت عــدد الشــكاوى المتعلقــة بالمواعيد

من أصل  447826موع ًدا.
ولفتــت إلــى أنــه يتــم إجــراء عمليــات تكميــم

ً
مريضــا ســنويًّا مــن عــام
المعــدة لحوالــي 25
 2006وكان عــدد المرضــى علــى قائمة االنتظار
ً
مريضــا ســنويًّا ،فيمــا تــم إجــراء
ال يتجــاوز 50

حوالي  150علمية في سنة .2018
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ربيع ريادة األعمال في “األهلية”

فلسطين ستظل القضية األولى للبحرين والعرب

التفكجي :إسرائيل تعتمد استراتيجية “التطويق واالختراق والتشتيت”

المنامة  -الجامعة األهلية

تنظم الجامعة األهلية صباح اليوم
فعاليات ربيع ريادة األعمال ،تحت
رعايــة الرئيس المؤســس للجامعة
ورئيــس مجلــس األمنــاء عبــدهللا
الحــواج ،متضمنا معرضــا وندوات
ومســابقات فــي مجــال ريــادة
األعمال ،إلى جانب استضافة عدد
مــن الــرواد البحرينييــن الشــباب

إنجي بن حامد

وخريجــي الجامعــة الذيــن خاضوا
تجــارب ناجحة في ريادة األعمال،
وذلــك فــي القاعــة الرئيســة بمقــر
الجامعة.وأوضحــت مديــرة مركــز
ريــادة األعمــال بالجامعــة إنجــي
بــن حامــد أن كلية العلــوم اإلدارية
والمالية تتبنى إستراتيجية تعتمد
علــى تشــجيع الطلبــة وتحفيزهــم
علــى خــوض غمــار ريــادة األعمال؛
حتــى ال تكون الوظيفة هي الخيار

الوحيــد أمامهــم بعد التخــرج ،ولما
لريــادة األعمــال مــن أهميــة كبيــرة
فــي فتــح آفــاق مســتقبلية أمامهم
وخلق فــرص لزمالئهم الخريجين،
منوهــة إلــى أن فعاليــة “ريــادة
األعمال طريق المســتقبل” تتضمن
استعراض لتجارب شبابية ناجحة
في مجال ريادة األعمال.

بدور المالكي من الرفاع فيوز
أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز “دراســات” وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية الشــيخ عبــدهللا بن أحمــد آل خليفة ،أن

ذكر مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية

فوتوغرافيــة بحجم صورة جواز الســفر،

ندوة القدس الحق والحقيقة
جــاء ذلــك خــال نــدوة “القــدس الحــق

والخرائط في جمعية الدراسات العربية
بالقــدس خليــل التفكجــي ،أن إســرائيل
تعمــل ضمن خطــة إســتراتيجية منظمة
لتدويــل القــدس ،مؤكــدا أن هــذا لــن
يحصــل أبــدا ،ما دام الفلســطيني يواجه
هذا المخطط بدمه وحياته.

البحريــن التقنيــة (بوليتكنــك البحريــن)

وشهادات المرحلة الثانوية (التوجيهية)،

أحمــد مــال هللا أن بــاب تقديــم طلبــات

وإفــادة بحســن الســيرة والســلوك لم يمر

اإلســرائيلية تعمــل علــى محوريــن

االلتحــاق بالبوليتكنــك للعــام الجامعــي

عليهــا أكثــر مــن ســنة واحــدة ،باإلضافــة

وهمــا“ :الديموغرافيــا” أي اإلنســان

القــادم  ،2020 - 2019ســيفتح اليــوم

إلى تقرير طبي صادر عن مركز حكومي.

الفلســطيني ،والجغرافيــة وهــي األرض

الموافــق  16أبريل 2019م ،ويســتمر إلى

وبدورهم ،ســيقوم موظفو قسم القبول

األول مــن شــهر يونيــو المقبل.وأوضــح

بالتحقــق مــن المســتندات المطلوبــة،

مــال هللا أن عمليــة تقديــم طلبــات

واعتمــاد تقديــم الطلــب ،وتحديد موعد

االلتحــاق للعــام المقبــل ســتكون بشــكل

الختبــار القبــول ،ومــن ثــم سيتســلم

كامــل عبر اإلنترنت ،من خالل اســتكمال

المتقــدم رســالة بالبريــد اإللكترونــي

اســتمارة طلــب االلتحــاق المتوافــرة

تثبــت تقديمــه لطلــب االلتحــاق وتفيــده

علــى الموقــع اإللكترونــي للبوليتكنــك

بموعــد اختبــار القبــول وكل ذلــك عبــر

(/:http/ ،) www.polytechnic.bhودفع

الموقــع اإللكترونــي للبوليتكنــك ،أي

رســوم تقديم طلب االلتحــاق ( 20دينارًا

أنــه ال داعــي للتوجــه إلــى حــرم الكليــة

غير قابلة لالسترجاع).

لتقديــم المســتندات المطلوبــة ،وإنمــا

كمــا أن على المتقدمين رفع المســتندات

الحضــور لتقديــم اختبــار القبــول فقــط

المطلوبــة التاليــة :بطاقــة الهويــة وجواز

بحسب الموعد المحدد في رسالة البريد

الســفر

(ســاريا

المفعــول)،

وصــورة

وأوضــح

أن

االســتراتيجية

التــي تحــاول تدويلهــا بشــتى الذرائــع،
وأوضــح أن االســتراتيجية اإلســرائيلية
فــي القــدس تقــوم علــى “التطويــق
واالختــراق والتشــتيت” مــن خــال
الحصــار ،فــأي تجمــع فلســطيني يتــم
تطويقــه بالمســتعمرات ويتــم االختراق
داخــل األحيــاء الفلســطينية ثــم يتــم
تحويل البيوت العربية إلى بيوت داخل
المستعمرات التي تقيمها إسرائيل.

القدس تاريخ وحضارة
وأوضــح التفكجــي ،إن القــدس ليســت

وبذلــك يبلــغ إجمالــي المســاحة التــي

حجــرا متمثل فــي األماكــن الدينية ،ألن

علــى هــذه الحــدود التــي وضعــت فــي

القــدس حجــر وبشــر وتاريــخ وحضارة،

 ،1917ألنهــم وضعــوا كل المســتعمرات

فهي مهد الديانات.

اإلسرائيلية التي تقع في الغرب من دون

ولفــت إلــى أن اإلعــام يخطــئ فــي

القرى العربية ،وفي العام نفســه صدرت

المعلومــات والمصطلحات المتداولة عن

أول الخرائــط أو مــا يطلق عليه “القدس

مدينة القدس ،مشددا على أن ما يجري

الدوليــة” والتــي تضــم البلــدة القديمــة

فــي المدينــة حاليــا هــو عمليــة اقتــاع

وتصــل حتــى بيــت لحــم ،وحتــى هــذه

وإحــال للجــذور ،بمعنــى اقتــاع الجذر

اللحظــة لــم تعتــرف أي دولــة فــي العالم

العربي اإلســامي وإحالل لجذور أخرى

بأن القدس عاصمة للدولة العبرية.

مــن المحتــل ،مؤكــدا أن مدينــة القــدس

وأردف :اإلســرائيليون اليــوم يســعون

هــي مدينــة األديــان الســماوية جميعــا

إلــى العــودة إلــى القدس األردنيــة وذلك

ومدينة السالم.

لســبب ديموغرافــي أيضــا ،وفــي 1967

ترسيم الحدود
كمــا قــال إنــه تــم ترســيم حــدود بلديــة
القدس أو مــا يعرف بالقدس البريطانية
ومســاحتها  21كيلومتــر مربــع ،وكانــت
تتجــه ناحية الغرب بينمــا القرى العربية
فــي الناحيــة الشــرقية خــارج هــذه
الحــدود ،والســبب وراء ذلك هو أســباب
ديموغرافية ســكانية ،بمعنى أن الصراع

سن مزيد من التشريعات والقوانين لمراقبة وضبط وسائل التواصل

فــي القدس الشــرقية حوالــي  % 87من
مســاحة القدس الشرقية ،وتمت إحاطة
التجمعــات الفلســطينية بالمســتعمرات
والمناطق الممنوع البناء عليها.
وأوضــح أن االســتراتيجية اإلســرائيلية
فــي القــدس تقــوم علــى التطويــق
واالختــراق والتشــتيت ،أي أن أي تجمع
فلســطيني يتــم تطويقــه بالمســتعمرات
ويتــم

االختــراق

داخــل

األحيــاء

الفلســطينية ثــم يتــم تحويــل البيــوت
العربية إلى بيوت داخل المستعمرات.

قامت إســرائيل بتوســعة حــدود القدس
إلــى  72كيلــو متــر مربــع ،وذلــك بإظهــار

السيطرة على القدس

األمــر كأكبر مســاحة مــن األرض مع أقل
عــدد مــن الســكان الفلســطينيين ،حيــث

وقــال إن اإلســرائيليين يســعون إلقامــة

أن الصــراع يتمحور حــول الديموغرافيا

أكبــر مطار في الشــرق األوســط بمنطقة

حتى تكــون القدس ذات أغلبية يهودية

النبــي موســى ويتم ربطهــا بالقدس عبر

مطلقة وأقلية عربية.

الســكك الحديديــة والــذي يســتقبل 35
مليون مســافر ،وهو أحد المشــاريع التي

مصادرة األرض الفلسطينية

بــدأ قبــل  1917فــي اتجاهيــن الســكان

وأوضــح أنــه فــي  1967قامت إســرائيل

والجغرافيا.

بمصــادرة  % 35مــن مســاحة القــدس

وأشــار التفكجــي إلــى أن األدبيــات

الشــرقية بدعوى المصلحة العامة والتي

اإلســرائيلية تقــوم علــى أن القــدس لــم

تعنــي بالنســبة لهــم إقامــة مســتوطنات

تكــن ذات أغلبية عربية وإنها كانت ذات

ومســتعمرات إســرائيلية إذ أقامــوا 15

أغلبية يهودية ،وذلك من خالل االعتماد

مســتعمرة بهــا ،ولــم يكتفــوا بهــذا األمــر،

تهــدد األردن أيضا ،مســتعرضا الروايات
الدينية التي ترددها إســرائيل وتستغلها
سياســيا مــن خــال الســعي إلــى إقامــة
كنيــس عنــد باب الرحمة داخل المســجد
األقصــى بدعــوى اســتقبال المســيح
المنتظر.

بريطانيا تشيد بجهود البحرين في مكافحة االتجار بالبشر

مبعــوث حريــة الديــن يلتقــي فــواز بــن محمــد والعبســي

القضيبية  -مجلس الشورى

المنامة  -وزارة الداخلية

تابــع مجلــس الشــورى باهتمــام بالــغ

استقبل وزير الدولة والمبعوث الخاص لرئيسة

مــا شــهدته بعــض منصــات التواصــل

وزراء بريطانيــا لحرية الديــن والمعتقد اللورد

االجتماعــي ،من اســتغالل خاطــئ لحرية

طــارق أحمــد ،فــي مكتبــه أمــس ،ســفير مملكة

الــرأي والتعبيــر التــي يضمنهــا الدســتور

البحريــن لــدى المملكــة المتحــدة الشــيخ فــواز

والقانــون ،بمــا يمــس بالســلم األهلــي

بــن محمد آل خليفة والرئيــس التنفيذي لهيئة

واألمــن واالســتقرار المجتمعــي ،ويؤكــد

تنظيــم ســوق العمــل ،رئيــس اللجنــة الوطنيــة

المجلــس أن هــذه االثــارات خارجــة عــن

لمكافحة االتجار باألشــخاص أســامة العبسي.

نطــاق االجمــاع الوطنــي ،وهــي مرفوضة

وأشــاد اللــورد أحمــد بمــا حققتــه البحريــن

جملة وتفصيال من شــعب مملكة البحرين

مجلس الشورى :دعم اإلجراءات القانونية لحماية المجتمع من الفتن

الــذي يقــف ثابتا مــع قيادته وعلى رأســها

مــن إنجــازات فــي مجــال مكافحــة االتجــار
باألشــخاص وحصولهــا علــى الفئــة األولى في

أثناء اللقاء

تقريــر الواليــات المتحــدة األميركيــة للعــام

بــن عيســى آل خليفــة ،لمواجهــة مختلــف

بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد ،مشــيدا

التواصل االجتماعي.

المجلــس بمســتوى الوعــي العالــي الــذي

وقيمه وثوابته الوطنية.

يتحلى به شــعب البحريــن ،مؤك ًدا حرصه

كما يؤكد مجلس الشورى مواصلة الجهود
والمســاعي لســن المزيــد مــن التشــريعات

على تعزيز الشــراكة مع السلطة التنفيذية

والقوانيــن التــي تعــزز مــن قــدرة الجهات

وأعــرب مجلــس الشــورى عن إشــادته بما

لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي،

المعنيــة علــى مراقبــة وضبــط اســتخدام

صــدر عــن مجلــس الــوزراء فــي جلســته

ودعم اإلجراءات القانونية كافة التي من

التــي عقدت صباح أمــس من حرص على

شــأنها حماية المجتمــع من أي إثارة للفتن

داعيــا
وســائل التواصــل االجتماعــي،
ً
المولــى العلــي القديــر أن يحفــظ المملكــة

تعزيــز الشــراكة مــع الســلطة التشــريعية

والنعــرات أو تحريــض علــى الكراهيــة

مــن كل ســوء ،وأن يديــم نعمــة األمــن

تبــرز جهــود المملكــة الرائــدة فــي المنطقة في

لترســيخ قيم التسامح والتعايش السلمي

وبــث األكاذيــب ،عبــر اســتخدام منصــات

واالستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

مجال مكافحة االتجار باألشخاص.

التحديــات التــي تهــدد وحــدة المجتمــع

تخضــع للســيطرة اإلســرائيلية اليــوم

اإللكتروني.

“الشورى” يرفض االستغالل الخاطئ لحرية التعبير

عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك حمد

مســتقبليا لبنــاء مســتوطنات عليهــا،

الدعم للقضية حتى تظل باقية في الوجدان.

أمــس حيــث ذكر مديــر قســم الجغرافيا

مدينة عيسى  -بوليتكنك البحرين

عليهــا وتعتبــر احتياطيــا اســتراتيجيا

القضيــة الفلســطينية وقضيــة القــدس كانت وســتظل القضية األولى للبحريــن والعرب ،وأن المملكة تحــرص على تقديم كل

والحقيقــة” التــي نظمهــا “دراســات”

“بوليتكنك” تفتح اليوم باب التقدم للعام الجديد

حيــث حــددوا مســاحات ممنــوع البنــاء

 ،2018والتكريــم الــذي حصــل عليــه العبســي

من جانبه ،أشــار الشــيخ فواز بن محمد إلى أن

ً
معربــا
فــي ظــل العهــد الزاهــر لجاللــة الملــك،

مــن وزارة الخارجيــة األميركيــة ضمــن أكثــر

البحرين قامت بتعزيز مفهوم حقوق اإلنســان،

عــن تمنياتــه باســتمرار التنســيق بيــن البلديــن

عشر شخصيات تأثيرا في العالم في مكافحة
ً
متقدمــا بالشــكر لتعــاون
االتجــار باألشــخاص،

عبــر سلســلة مــن اإلجــراءات والتشــريعات

لالستفادة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

الراميــة لتحقيــق الحمايــة والتطويــر الــازم

ســفارة البحرين والســفير خصوصا للمســاعدة

لحقوق اإلنسان ،كما قامت بإنشاء المؤسسات

واســتعرض العبســي أهــم التطــورات الحاليــة
ً
مقدما ملخصا عن أهم اإلنجازات
في البحرين

فــي تنســيق مثل هــذه الزيارات المهمــة والتي

واللجــان التــي تراقــب تطبيــق تنفيــذ هــذه

التي تحققت عبر عدد من اإلجراءات التي تم

التشــريعات وتســهر علــى حمايتها ،وهــذه كلها

تنفيذهــا والقوانيــن التــي تم ســنها فــي الفترة

تعتبــر إحــدى المنجزات التــي تحققت للمملكة

األخيرة.

افتتاح “سوق السفارات” اليوم بمشاركة  32بعثة
محرر الشؤون المحلية من مدينة عيسى
برعاية كريمة من حرم صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ،ســمو الشــيخة حصة بنت علي آل خليفة ،تفتتح كريمة رئيس
الوزراء سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة سوق السفارات الدولية التي تقيمها جمعية رعاية الطفل واألمومة صباح
اليوم (الثالثاء) ،بمقر الجمعية في مدينة عيسى .وستشارك في نسخة هذا العام  32سفارة عربية وأجنبية.
ورفعــت رئيســة جمعيــة رعايــة الطفــل
واألمومــة الشــيخة هنــد بنــت ســلمان آل
خليفــة ،ومجلــس إدارة الجمعيــة والعضوات
بهــذه المناســبة أســمى آيات الشــكر والتقدير
إلــى ســمو الشــيخة حصــة بنــت علــي آل
خليفــة ،وســمو الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة
آل خليفــة علــى دعمهما ومســاندتهما الدائمة
للجمعيــة ورعايتهمــا لألنشــطة الخيرية التي
تقيمها ،ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع
المنتســبين وحافــ ًزا لالســتمرار فــي مســيرة

الخيــر والعطــاء التــي تشــهدها المملكــة فــي
ظل قيادتها الحكيمة.
وأكــدت الشــيخة هنــد بنــت ســلمان أن

برعاية كريمة من
سمو الشيخة
حصة بنت علي
حــرص ســمو الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة
آل خليفــة علــى رعايــة وحضــور فعاليــات
الجمعيــة يعكــس مدى اهتمامهــا بدعم العمل
االجتماعــي والخيــري ،مبينــة أن ســموها
معــروف عنهــا مبادراتها الكريمة ومســاندتها

لكل عمل يحمل أبعا ًدا إنسانية وخيرية.

وأشــارت الشــيخة هند إلى أن جمعية رعاية
الطفل واألمومة تســلط من خــال الفعاليات
التــي تقيمهــا علــى مــا يتمتع بــه المجتمع من
قيــم التعايش واالنفتاح والتعددية في إطار
من االنســجام والتناغم الفريد الذي يشعر به
كل من يقيم على أرض مملكة البحرين.
وأوضحــت أن ســوق الســفارات الدولــي يعد
مناسبة سنوية وفرصة طيبة لتعزيز عالقات

صور أرشيفية من سوق العام الماضي

الشيخة هند بنت سلمان

أن ســوق الســفارات الدولــي يعــد مــن أهــم

أن مثل هذه المشــاريع التعليمية تعتمد على

وســيدات األعمــال وحشــد مــن الفعاليــات

األنشــطة الداعمــة لميزانيــة الجمعيــة والتــي

دعم ومساندة الجمي.

النســائية اإلعالميــة واالجتماعيــة ،في مظلة

تعتمد عليها الجمعية إلقامة المشاريع ،معلنة

وتشهد سوق السفارات سنويا لدى افتتاحها

لدعــم العمــل الخيــري تقودها ســمو الشــيخة

التعاون بين الحضارات المختلفة.

أن من أهم المشاريع التي ستطلقها الجمعية

مــن لــدن كريمــة صاحــب الســمو الملكــي

لولــوة ،وســط مشــاركة ثقافيــة وبانوراميــة

قريبــا هــي روضــة وحضانــة الشــيخة لولــوة

رئيــس الــوزراء حضــورا واســعا مــن قرينات

واجتماعيــة ودبلوماســية ونســوية غيــر

وبينــت رئيســة جمعيــة الطفــل واألمومــة

بنــت محمــد آل خليفــة (رحمهــا هللا) ،مؤكــدة

الســفراء والدبلوماســيين العــرب واألجانــب،

مسبوقة.

التعاون بين مملكة البحرين ومختلف الدول
الشــقيقة والصديقــة وإتاحــة المجــال أمــام
التبــادل الثقافــي والحضــاري بمــا يعــزز روح
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“التمييز” تنقض حكما يرفض إعادة موظف فصل تعسفيا
أكـــــــدت أن ســــكــــوت “الـــــرئـــــيـــــس”  8أشــــهــــر يـــســـقـــط حـــقـــه بــفــصــلــه
اإلثبات على الطاعن ،حيث امتنعت الجهة

بوظيفــة دائمة واســتالمه راتبه وحضوره

اإلداريــة المدعى عليها عن تقديم األوراق

الدوام بصفة مســتمرة أمــام بصر وبصيرة

والمســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع

جميع المســؤولين بالمؤسســة ومــن بينهم

السابق للمؤسسة ،إال أن رئيس المؤسسة فصله عقب تقاعد األمين العام السابق ،كما منعه من دخولها ،وألزمت المحكمة المدعى

والمنتجــة فــي إثباتــه ،وقــال إن االمتنــاع

الرئيــس ،فــإن جميع ذلك يعــد قرائن تؤكد

يقيــم قرينة لصالح المدعــي توجب األخذ

قبــول المؤسســة للقــرار ،وأن الطاعــن قــد

عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بطلباته.

اكتسب حقا باستقرار مركزه الوظيفي.

وأفــاد بــأن قرار الفصل قد شــابه التعســف

مــن جهتهــا ،أكــدت محكمــة التمييــز فــي

فــي اســتخدام الســلطة ،الفتــا إلــى وجــود

أســباب حكمهــا أن األوراق خلــت مما يفيد

الشــاغر لوظيفــة الطاعــن التــي عيــن بهــا،

موافقــة رئيــس المؤسســة علــى القــرار

كمــا وجــد المخصــص المالي الذي اســتلمه

“المعيــب” ،إال أن ســكوته علــى هــذا القــرار

الطاعــن طــوال  8أشــهر ،وقيــام المؤسســة

لمدة اســتطالت لثمانية أشهر ،يسقط حقه
فــي ســحب القــرار ويضحى قرار الســحب

عباس إبراهيم
قــال المحامــي والمحكــم الدولــي محمــد بوحســيِّ ن إن محكمــة التمييــز أثبتت حــق موظف فصل تعســفيا من مؤسســة حقوقية في
العودة إلى عمله ،إذ نقضت حكما معيبا يقضي بعدم إعادته إلى عمله وألغت ذلك القرار ،حيث عينه في وقت ســابق األمين العام

وذكــر بوحســيِّ ن أن موكلــه كان يعمــل لدى

العــام وخروجــه للتقاعــد ،تفاجــأ موكلــه

فمــا كان مــن المدعــي إال أن تقــدم بدعوى

المؤسســة الحقوقيــة منــذ  29مايو ،2013

بالمســؤولين لــدى المؤسســة يخيرونــه مــا

أمــام المحكمــة المدنيــة (الدائــرة اإلداريــة)

بعقــد عمــل بنظــام الــدوام الجزئــي ،ونظرا

بيــن العــودة إلــى نظــام الــدوام الجزئــي أو

مطالبــا فيهــا القضــاء إلغــاء القــرار الصادر

ألدائــه المميــز ،فقــد أصــدر األميــن العــام

إنهــاء خدمتــه ،وإزاء تمســكه بوظيفتــه

مــن المؤسســة بفصله مــن العمــل وإلزامها

للمؤسســة بتاريــخ  17أغســطس 2014

الدائمة ،تفاجأ بمنعه من دخول المؤسســة

بــأن تدفــع لــه مبلــغ  100دينار على ســبيل

محمد بوحسيّن

قــرارا بتعيينــه بوظيفة دائمة على الدرجة

وإخطار الهيئــة العامة للتأمين االجتماعي

التعويض المدني المؤقت ،إال أن المحكمة

بعــد ذلك بسلســلة من التعيينــات الجديدة

الثامنــة ،وتــم تنفيــذ القــرار فــي  1ســبتمبر

بأنه قد تم فصله من العمل بزعم أن رئيس

قضــت برفــض دعواه ،وحتــى عندما طعن

الموظــف المفصــول تعســفيا إلــى الطعــن

والترقيــات لعــدد مــن موظفيهــا بالفتــرة

معيبــا بمــا يتعيــن إلغــاؤه ،فلهذه األســباب

.2014

المؤسسة لم يوافق على قرار تعيينه الذي

باالســتئناف علــى هــذا الحكــم تــم رفضــه

على هذا الحكم أمام محكمة التمييز.

ذاتها.

حكمت المحكمة بنقض الحكم فيما قضى

ودفــع المحامــي أمــام التمييــز بالخطــأ في

وأضــاف أنــه بعــد انتهــاء خدمــة األميــن

أصدره األمين العام السابق.

وتأييــد الحكــم المســتأنف ،لــذا فقــد لجــأ

تطبيــق القانــون حينما ألقــى الحكم عبء

وأوضــح أن ســكوت المؤسســة المطعــون

به بشــأن قرار العــودة للوظيفة ،ورفض ما

ضدهــا لمــدة  8أشــهر علــى قــرار التعييــن

عدا ذلك من طلبات.

رفض دعوى محام موقوف  3أشهر لسلوكه طريق طعن خاطئا

طــــالــــب بــــإلــــغــــاء الـــــقـــــرار وتـــعـــويـــضـــه مــــؤقــــتًــــا بــــديــــنــــار واحـــــــد فــقــط
محرر الشؤون المحلية

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى

أن ســلوك المحامي الموقوف للقضاء اإلداري

بإلغــاء القــرار المطعون فيــه والحكم ببطالنه،

(الدائــرة اإلداريــة) بعــدم قبــول دعــوى محــام

كان مسارا خاطئا للطعن فيه.

مــع إلزام المدعى عليهــم بالتضامن والتضامم

صــدر قــرار تأديبــي بوقفــه عــن العمــل لمدة 3

وجــاء فــي حكــم المحكمــة أن المحامــي

بدفــع مبلغ دينــار واحد على ســبيل التعويض

أشــهر مــن جانــب مجلــس تأديــب المحاميــن،

المدعــي كان قد تقدم بدعواه اإلدارية ،والتي

المؤقــت .وأفــادت المحكمــة فــي أســباب

وتــم تأييــده مــن جانــب مجلــس التأديــب

شــرح فيهــا أنه فــي غضون العــام  2018صدر

حكمهــا أنــه وفقــا ألحــكام المــواد ،46 ،45 ،44

االســتئنافي ،إذ رفضــت دعــواه التــي يطالــب

قــرار مــن مجلــس تأديــب المحاميــن بوقفــه

 47مــن قانــون المحامــاة الصــادر بالمرســوم

فيهــا بإلغــاء هــذا القــرار وبتعويضه لمــا ترتب

عــن مزاولــة المهنــة لمــدة ثالثــة أشــهر تبــدأ

بقانــون رقــم  26لســنة  ،1980يكــون تأديــب

عليــه مــن آثــار؛ اســتنادا إلــى أن قــرار مجلس

مــن صيــرورة القــرار نهائيــا ،فلــم يرتــض ذلك

المحاميــن مــن اختصــاص مجلس يشــكل من

التأديــب االســتئنافي للمحامين يعتبــر بمثابة

القــرار؛ لــذا فقد طعن عليه أمام لجنة التأديب

رئيــس المحكمــة الكبــرى المدنيــة واثنيــن من

حكــم ،وال يعــد مــن قبيــل القــرارات اإلداريــة

االســتئنافية ،إال أنهــا رفضت اســتئنافه ،األمر

قضــاة المحكمة الكبــرى واثنين من المحامين

التــي يجــوز الطعــن عليهــا باإللغــاء ،مــا يعنــي

الــذي حــدا به إلقامــة دعواه الماثلــة للحكم له

المشــتغلين يصــدر بتعيينهــم قــرارا مــن وزيــر

اإلفراج عن الموظف والمحامية المتهمَ ين بالرشوة

المكالمــات الهاتفيــة والرســائل كشــفت صحــة التحريات

العــدل و الشــؤون اإلســامية ،علــى أن ترفــع

المشــرع بهــا هــذا االختصــاص وفــي الشــكل

الطعــن عليهــا باإللغــاء ،ومــن ثــم ال مناص من

الدعــوى التأديبيــة بعريضــة مــن وزيــر العــدل

الــذي حــدده؛ لمــا فــي ذلــك مــن ضمانــات قدر

القضــاء بعــدم قبــول الدعــوى النتفــاء القــرار

والشــؤون اإلســامية ،ولمجلــس التأديــب مــا

أنهــا ال تتحقــق إال بهــذه األوضــاع ،وترتيبــا

اإلداري الــذي هو موضــوع الخصومة ومحلها

للمحكمــة من اختصاصات فيمــا يتعلق بنظام

علــى ذلك ،فإن القرارات الصادرة عن مجالس

في دعوى اإللغاء.

الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود

التأديــب ال تعتبــر مــن القــرارات اإلدارية التي

اما بشــأن طلبه للتعويض ،فإن أوراق الدعوى

وتخلفهــم عــن الحضور أو امتناعهــم عن أداء

يجــوز الطعــن عليهــا باإللغــاء بحســبان أن مــا

خلــت ممــا يفيــد ثمــة خطــأ يمكــن نســبته إلى

الشــهادة وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات ،ويصدر

يصــدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام

جهــة اإلدارة المدعى في شــأن النــزاع الماثل،

مجلــس التأديــب قــراره باألغلبيــة في جلســة

يلــزم توافــر المقومــات األساســية والضمانات

ومــن ثــم تنتفــي مســؤولية المدعــى عليهــم

ســرية .وأضافــت أنــه مــن المقــرر أن المنازعة

الجوهرية في إصدارها.

الموجبــة للتعويــض وال يكون ثمة وجه  -وقد

التأديبيــة تعــد بحســب األصــل نظامــا عقابيا،

كمــا قــررت أن المدعي أقام دعــواه طعنا على

ســقط ركــن الخطــأ  -لبحث عناصــر التعويض

وليســت مــن قبيــل المنازعــات الحقوقيــة،

القــرار التأديبــي الصــادر من مجلــس التأديب

المدعى به ،ويضحي طلب التعويض الماثل -

وهــي منازعــة ذات طبيعــة خاصــة؛ ألن والية

االســتئنافي للمحاميــن ،وهو بمثابــة حكم وال

والحالة هذه  -قائما على غير ســند من الواقع

التأديــب ال تملكهــا ســوى الجهــة التــي أنــاط

يعــد مــن قبيــل القــرارات اإلدارية التــي يجوز

أو القانون جديرا بالرفض.

 6مايو للنظر في إخفاء متهم البن عمته المطلوب

محكــوم عليــه بـــ  26ســنة فــي  4قضايــا أمنيــة
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
صــدر قــرار أمــس بإخــاء ســبيل الموظف فــي وزارة العدل وشــقيقته المحاميــة ،والمتهمين بتقديــم المحامية لشــقيقها الموظف
رشوة مالية ليساهم في إخالء سبيل أحد المحكوم عليهم بقضية جنائية “نصب واحتيال”؛ بضمان محل إقامتهما.
يذكــر أنــه صــرح فــي وقت ســابق رئيس

ماليــة مقابــل اســتعمال نفــوذه بتواصلــه

والرسائل الخاصة بهاتف المتهم ،كشفت

النيابــة أحمــد القرشــي بــأن النيابــة

مــع المحكوم عليهــم أو ذويهم للحصول

صحــة تلك التحريات وباســتمرار الطلب

العامــة باشــرت تحقيقاتهــا بشــأن واقعة

علــى مبالــغ ماليــة ،وأنــه علــم مــن خــال

علــى المحكوم عليــه لدفع المبالغ المتفق

ارتــكاب موظــف عــام يعمــل بــوزارة

عملــه بــأن أحــد المحكــوم عليهــم يقضي

عليهــا وتفاصيــل االتفــاق الــذي تــم بيــن

العــدل وبمســاعدة شــقيقته المحاميــة

محكوميته لمدة ســنتين على إثر قضية

المتهميــن والمحكــوم عليــه ،وقــد تمكــن

فــي طلــب الرشــوة مــن أحــد األشــخاص

احتيــال ،فتواصل معه وطلب أخذ مبالغ

أفــراد إدارة مكافحــة جرائــم الفســاد من

المحكــوم عليهــم بقضيــة جنائيــة ،بــأن

ماليــة مقابــل إلغــاء الحكم الصــادر ضده

القبــض علــى المتهميــن وهمــا فــي حالــة

زعــم األول اختصاصــه في إمــكان إلغاء

أو وقف تنفيذه.

تلبــس اســتالم لدفعة مــن المبلــغ المتفق

الحكــم الصــادر ضده أو توقيفه مســتغال

وأضــاف أن المتهميــن توجهــا إلــى منزل

عليه.

بذلــك وظيفتــه وباالشــتراك مع شــقيقته

المحكــوم عليه ومقابلة ذويه وطلبا دفع

وعليــه تم اســتجواب المتهميــن تفصيال

المحاميــة التــي اتفقــت معــه وســاعدته

المبالغ المالية المتفق عليها مع المحكوم

عن الواقعة ومواجهتهما بما أسفرت عنه

في ذلك الطلب والزعم.

عليــه مقابــل إســقاط الحكــم واإلفــراج

التحريــات ومــا أثبتتــه األدلــة القانونيــة

وتتلخــص الواقعــة فيمــا أســفرت عنــه

عنه.

وأمــرت بحبســهما احتياطيــا علــى ذمــة

تحريــات إدارة مكافحــة جرائــم الفســاد

وبنــاء علــى إذن النيابــة العامــة الصــادر

القضيــة واســتكمال باقــي التحقيقــات

عــن دأب الموظــف باســتحصال مبالــغ

بمراقبــة وتســجيل المكالمــات الهاتفيــة

بشأنها.

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة إخفاء متهم البن عمته المطلوب أمنيا بقضايا عدة محكوم عليه فيها جميعا بعقوبة
الســجن وصلت ألكثر من  26عاما ،حتى جلســة  6مايو؛ للمرافعة مع التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم األول بنســخة من أقوال الشــاهد الذي
استمعت له المحكمة أمس.
وكذلــك لجلــب المتهــم الثانــي مــن محبســه،

صحيــح ،وأن ابــن عمتــه مطلــوب فــي قضايــا

وأحالــت النيابــة المتهميــن للمحاكمــة علــى

كمــا أمــرت باســتمرار حبس المتهمين للجلســة

أمنيــة ،وصــدرت ضــده  4أحــكام :الســجن 15

اعتبار أنهما في أكتوبر  ،2018ارتكبا اآلتي:

المقبلة.وتشــير التفاصيــل إلــى أن بالغــا كان

ســنة فــي قضيــة في العــام  ،2013و 7ســنوات

أوال :المتهم األول :أخفى بنفسه المتهم الثاني

قــد ورد للنيابــة العامــة مــن إدارة المباحــث

فــي العام  ،2015و 3ســنوات فــي العام ،2016

والمحكــوم عليــه فــي جنايــات يعاقــب عليهــا

الجنائيــة بــأن المتهــم األول ( 20عامــا) يخفــي

باإلضافــة إلــى حكم بالحبس ســنة ونصف في

بالســجن المؤقــت وجنحــة ويعاقــب عليهــا

بمســكنه المتهــم الثانــي ابــن عمتــه ( 26عامــا)،

العــام  ،2016ويصــل إجمالي العقوبات إلى 26

بالحبس وصدر في حقه أمر بالقبض عليه ،مع

مــع علمــه بأنــه مطلــوب أمنيــا ،حيــث قــام

ســنة ونصــف .وأضــاف أن ابــن عمتــه وقبــل 3

علمه بذلك ،بأن وفر له المسكن والمأكل.

بإخفائــه فــي منزله ووفــر له الطعام والشــراب

أيام من القبض عليهما كان يحضر إلى مسكنه

ثانيــا :المتهــم الثاني :اشــترك مــع المتهم األول

وســاعده فــي تحركاتــه وتنقالتــه .وعلــى إثــر

وكان يسكن معه في المجلس بمنزل والده ،إذ

عــن طريــق االتفــاق والمســاعدة فــي إخفــاء

المعلومــات المؤكــدة ،تم إرســال دوريــة أمنية

كان ينــام فــي المنزل مســاء إال أنه ال يعلم عنه

نفســه حــال كونــه متهمــا ومحكــوم عليــه فــي

بقيادة شرطي للمنزل الذي يختبئ فيه المتهم

أي شــيء مــن تحركاتــه في فترة النهــار ،مبينا

جنايات يعاقب عليها بالســجن المؤقت وجنح

المطلــوب ،وتــم بالفعــل ضبطهمــا بتاريــخ 8

أنــه طــوال النهار يكــون مشــغول وال يعلم عنه

يعاقــب عليهــا بالحبــس وصــدر فــي حقــه أمــر

أكتوبــر  .2018وبالتحقيــق مــع المتهــم األول

أيــن يكــون ،مؤكــدا أنه تم القبــض عليهما حال

بالقبــض عليه مــع علمه بذلك ،وتمــت الجريمة

بالنيابــة اعتــرف بــأن مــا نســب إليــه مــن اتهام

كونهما نائمين بالمنزل.

بناء على ذلك االتفاق والمساعدة.

براءة متهم من تعاطي مادة “الستوب” رغم اعترافه
محرر الشؤون المحلية
ذكــر المحامــي عميــر صــاح أن المحكمة الصغرى الجنائية برأت موكله من تهمة تعاطي المواد المؤثرة عقليا “مادة الســتوب”
رغــم ثبــوت تعاطيــه لهــا واعترافــه فضال عــن التقارير المؤكدة لذلــك؛ كون أنه قبض عليــه وهو بحالة غيــر طبيعية في حينها
نظرا لبطالن إجراءات القبض عليه ،والتي تمت من دون إذن من النيابة العامة ولعدم وجوده في إحدى حاالت التلبس التي
تسمح للشرطة بتوقيفه.
وكانــت النيابــة العامة قــد أحالت موكله

وطلبــوا مــن الشــخصين الذيــن كانــا

التحــري عــن الجرائــم بكشــف مرتكبیھــا

للمحاكمــة علــى اعتبــار أنــه بتاريــخ

يســتقالنها إبراز بطاقــة هوية كل منهما،

ویســوغه اشــتباه تبــرره الظــروف ،وھــو

 6يوليــو  ،2018حــاز وأحــرز بقصــد

وعنــد التحــدث معهمــا تبيــن أنهمــا فــي

مبــاح لرجل الســلطة العامــة إذا ما وضع

التعاطــي المؤثرات العقلية “الكلونازيبام

حــال غيــر طبيعيــة “مشــفطين ســتوب”

الشــخص نفســه طواعیــة منــه واختیارا

والديازيبــام” فــي غير األحــوال المصرح

بحســب مــا ذكره الشــرطي ،فتــم القبض

فــي موضــع الریــب والظــن ،وكان ھــذا

بها قانونا ،حيث تم القبض عليه حسبما

عليهمــا وتفتيشــهما وأخــذ عينــة مــن

الوضع ینبئ عن ضرورة تســتلزم تدخل

جــاء بــأوراق البــاغ مــن جانــب دوريــة

إدرارهمــا ،والتــي ثبت معمليــا فيها أنهما

المســتوقف للتحــري عنــه والكشــف عــن

أمنية كانت على الواجب بمنطقة مدينة

متعاطيان للمؤثرات العقلية.

حقیقتــه عمــا بالمــادة ( )43مــن قانــون

حمــد ،والتي قرر أحد أفرادها أنه وأثناء

وأثنــاء نظــر القضيــة دفــع وكيــل المتهم

اإلجراءات الجنائیة.

مــا كان علــى الواجــب رفقــة شــرطيين

بعــدم قانونيــة اإلجــراءات التي قــام بها

وأضــاف أن مظاهــر االرتبــاك علــى أي

بالمنطقة المذكورة اشتبهوا في السيارة

الشــرطي ،موضحــا أن التوقيــف إجــراء

إنســان مــن الشــرطة ال يمكــن اعتبارهــا

التي يستقلها المتهم ،فقاموا باستيقافها

یقوم به رجل الســلطة العامة في ســبیل

دالئــل كافيــة علــى وجــود اتهــام يبــرر

عمير صالح

القبــض والتفتيــش ،مبينــا أن مــا قــام به
الشــرطي ضابــط الواقعــة بعــد توقيــف
المتهم واستطالع أمره هو قبض صريح
ليس له ما يبرره وال سند له من القانون،
الســيما وأن محضــر الضبط قــد خال من
بيــان مســوغات االشــتباه الفتــا إلى نص

المادة /19ب من الدســتور بشأن الحرية

بــأي جــدول مــن جــداول المخــدرات أو

الشــخصية بوصفهــا حقــا طبيعيــا مــن

المؤثــرات العقليــة وال يوجــد لهــا تقنيــن

حقوق اإلنسان.

يجرمهــا ويعاقــب عليهــا ،ومــن ثــم فــا

ولفــت إلــى أن أوراق الدعــوى خلــت من

يجــوز التعويــل عليهــا في بنــاء حال من

وجــود ثمــة إذن صادر مــن جانب النيابة

حاالت التلبس.

العامــة بالقبــض على المتهم أو تفتيشــه،

كما دفع بعدم معقولية الواقعة ،ذلك أنه

كمــا انتفــت أي حــال من حــاالت التلبس

ال يتصــور قيام مأمور الضبط باكتشــاف

بحــق موكلــه ،األمــر الــذي يكــون معــه

قيــام المتهــم بشــفط أو استنشــاق هــذه

توقيفــه والقبــض عليــه باطــا ،ويبطــل

المــادة فــور اســتيقافه؛ نظــرا لترجــل

مــا ترتــب عليه مــن تفتيش وأخــذ عينة

المتهم من المركبة فور وقوفها والتوجه

إدرار ،تطبيقــا لقاعــدة كل مــا بنــي علــى

إلــى منزلهــم ولم يكن لدى مأمور الضبط

باطل ،فهو باطل.

الوقت الكافي الكتشاف هذا األمر.

وتابــع ،أن مــادة “الســتوب” التــي كانــت

فلهــذه األســباب قضت المحكمــة ببراءة

أســاس إجــراء القبــض علــى المتهــم هي

المتهــم ممــا أســند إليــه؛ وذلــك لبطــان

إحــدى المواد البخاخة ،والتي تســتخدم

إجــراءات الضبــط والتفتيــش وأخــذ

لتصليــح المركبــات وتصليــح مكائــن

عينــة اإلدرار دون الحصــول علــى إذن

المركبــات ويســتعملها أصحــاب الــورش

مــن النيابــة العامة بذلك ،أو توافر ســبب

الميكانيكيــة ،وهــي مــادة غيــر مضافــة

الضبط لالشتباه.

أسعار النفط
تتراجع
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طوكيو  -رويترز

تراجعــت أســعار النفــط أمــس اإلثنيــن

انطــاق ملتقى “نحو اســتدامة األعمال” بمشــاركة أكثر من  200شــاب

المســتثمرين نحــو إشــارات متباينــة

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية

بعــد أن بلــغ خــام القيــاس العالمــي مزيــج
برنــت أعلــى مســتوياته في خمســة أشــهر
فــي الجلســة الســابقة ،مــع توجــه أنظــار
للمعروض العالمي.وبحلول الســاعة 0629

كشف محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة عن أن هنالك نية إلنشاء

بتوقيــت جرينتــش ،كانــت العقــود اآلجلة

مجلــس استشــاري للمحافظــة يتكــون من مختصيــن في مجــال الحاضنــات وتكنولوجيا

لخــام برنــت عنــد  71.44دوالر للبرميــل،

المعلومات واالتصاالت قري ًبا.

بانخفــاض  11ســنتًا أو  % 0.2عــن ســعر
اإلغالق الســابق ،بعــد أن بلغ الجمعة أعلى
مســتوى لــه منــذ  12نوفمبــر عنــد 71.87
دوالر .وبلغــت العقــود اآلجلــة لخــام غرب
تكســاس الوســيط األميركي  63.63دوالر
للبرميل بانخفاض  26سنتًا أو  % 0.4عن
سعر التسوية السابقة.

وأوضــح الشــيخ هشــام للصحافييــن علــى

واالستمرار في النجاح.

هامــش افتتــاح ملتقــى “نحــو اســتدامة

وأشــاد بالدعــم الذي تقدمــه الحكومة لدعم

األعمــال” أمــس أن “إنشــاء المجلــس

المؤسســات والشــباب للخــوض بريــادة

االستشــاري بهــدف االطــاع علــى تجــارب

الثالثاء

الحاضنــات

 16أبريل 2019
 11شعبان 1440

وتكنولوجيــا

المعلومــات

واالتصاالت والتعرف على طموحاتهم ،وما
يحتاجــون أن نقدمــه لهــم لتطويــر أعمالهم
في البحرين”.
وأضــاف

“ســأزور

بعــض

الحاضنــات

وأتحــدث معهــم إلنشــاء مجلــس يقــدم
المشــورة للمحافظــة في مجــال تكنولوجيا
المعلومــات واالتصــاالت وتطويــر الشــباب

دعم المؤسسات

عبــر المســرعات التــي تركــز بعضهــا علــى

الصغيرة والمتوسطة

التكنولوجيا والمشاريع لدى الشباب”.

د .عبد القادر ورسمه

ولفــت إلــى أنــه “تــم افتتــاح (ســتارت اب
فاكتــري) األســبوع الجــاري واختير  40رائد

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تجــد رعايــة مــن حكومــة البحريــن ومؤسســاتها الرســمية

أعمال وســيتم منحهم مكاتب ومساعدتهم

والمدنيــة .وهــذا واضــح مــن المواقف الرســمية ،وســيل المؤتمــرات والندوات لتبــادل األفكار

للوصــول إلــى النجــاح ”،مؤكــدا “تشــجيع

والنقاش مع المختصين بالبحرين وخارجها .الهدف من هذه النشاطات المحمومة هو تكثيف

هــذا النــوع مــن الحاضنــات والبحرين تضم

تبادل األفكار والرؤى حول أنجع الســبل لدعم هذه المؤسســات الناشــئة المتطلعة للمســتقبل

حاضنــات وبعــض المكاتب التي تدعم رواد

الزاهر.

األعمــال من خالل تمويل المشــاريع وتلقي

إن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وضمنهــم ،رواد ورائــدات األعمال ،يباشــرون نشــاطات

الضوء ونركز عليها في المحافظة”.

اقتصاديــة وتجاريــة متعــددة .ونجدهــم فــي كل شــارع وكل ركــن ووقــت .الــكل يحتــاج
للخبــز والمطاعــم والمواصــات واالتصــاالت وأعمــال الصيانــة ومعاهــد التدريــب والعيــادات
وفي دول العالم ،كبيرها وصغيرها ،هذه المؤسسات ،تلعب دورا محوريا في االقتصاد ودعم
الناتــج القومــي المحلــي .وهــذا الدعــم ظل بنســب كبيرة وتصل فــي العديد من البلــدان – 75
المستويات.

في المؤسســات ويزودهم ببعــض األجهزة،
كمــا أن بنــك البحريــن للتنميــة يقــدم الدعم
للمؤسســات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر،

الشيخ هشام مصرحا للصحافيين

مشــيرا إلــى أن الحكومــة تقــدم اإلرشــاد
والمشــورة للشــباب وطرق كيفية اســتغالل
الفرص المتوفرة بالسوق بأفضل الطرق.
وتــم تنظيم الملتقى مــن محافظة العاصمة
بشــراكة اســتراتيجية مــع صنــدوق العمــل
(تمكيــن) كإحــدى مبــادرات أســبوع المنامــة
لريــادة األعمــال ،بمشــاركة أكثــر مــن 200
شاب ورائد أعمال ومهتمين بهذا المجال.

ورش عمل وجلسات حوارية
وانطلــق الملتقــى بورشــة تحــت عنــوان
“مــا تعلمتــه مــن تأســيس أكثــر مــن 40
شــركة ناشــئة” قدمهــا روبــرت النغــر ،وهــو
عالــم أميركــي فــي مجــال الهندســة الطبية
والحيويــة ومختــرع ورائــد أعمــال ،ويعمل
ً
أســتاذا فــي معهــد ديفيــد كــوخ لتطبيقــات

عبرها ،ويتم تكوين الشاب الطموح ليحقق

الهندســة

لمعهــد

أحالمه عبــر حضور المؤتمر واالطالع على

ماساشوستس للتكنولوجيا (.)MIT

تجــارب اآلخريــن وكيفيــة تخطــي العقبات

 ،80%وهــذه نســبة ال يســتهان بهــا بل يجــب أن تحظى بالرعاية القوميــة واالهتمام من أعلى

يدعم المؤسســات ماليا ويــدرب الموظفين

وأكــد الشــيخ هشــام أن محافظــة العاصمــة
تركــز علــى الريــادة؛ ألن االقتصــاد ينمــو

واالستشــارات وغيرهــا من الخدمات التي ال يمكننــا العيش بدونها وجلها من هذه القطاعات.

األعمــال عبــر صنــدوق العمل (تمكيــن) الذي

الكيميائيــة

التابــع

بعدهــا أقيمــت جلســة حواريــة بعنــوان

“رحلة تنظيم المشــاريع” ،شــارك فيها جيف

وتطويــر األعمال بمجلــس البحرين للتنمية

هوفمانمؤســس موقــع “ ،”Pricelineومنتج

االقتصادية علي مرتضى.

أفــام هوليود ،والرئيــس التنفيذي والعضو
المنتــدب لمشــروع أرامكــو لريــادة األعمــال
(واعد) خليل الشافعي.
وتواصلــت فعاليــات الملتقــى ،بجلســة
حواريــة تحــت عنــوان “عوامــل النجــاح”،
تحــدث فيها حامد فخرو ،وهو رجل أعمال
ومطــور عقاري ومخترع ،وســنان الخطيب
وهــو مؤســس عــدد مــن المطاعــم منهــا
“بوريتو لوكو” و”نودلوك”.
واســتكملت فعاليــات الملتقــى بجلســة
حواريــة حملــت عنــوان “بنــاء مــدن أكثــر
ً
ارتباطــا وشــمولية” ،شــارك فيهــا نائــب
الرئيــس التنفيــذي رئيــس قســم شــراكات
المــدن العالميــة فــي ماســتركارد ميغيــل
جامينو ،ومدير إدارة االستثمارات العقارية

واختتم الملتقى بجلسة تحت عنوان “ثورة
األعمــال والتحول الرقمــي” ،قدمها الرئيس
التنفيــذي لشــركة الخدمات الماليــة العربية
بــي .شاندراســيخار ،ومؤســس والرئيــس
التنفيذي لشــركة ديناميكا العالمية الدكتور
بيجــان مجيــدي ،وعضــو هيئــة التدريــس
فــي جامعــة البحريــن هالــة حاطــوم ،وهــي
بحاثــة في مجال األســواق الناشــئة وريادة
األعمــال خاصــة لــدى اإلنــاث والشــباب،
إضافــة إلــى المخترعــة البحرينيــة الشــابة
شيماء المير ،فيما أدار الجلسة رئيس قسم
نظم المعلومات في جامعة البحرين رئيس
الجمعيــة الدوليــة لتدقيــق وضبــط نظــم
المعلومات فرع البحرين مازن علي.

شيماء المير ..مبرمجة أول روبوت بالبحرين

مــن أولويــات االهتمــام بهــذه المؤسســات ،الحرص علــى تقديم الدعــم المادي والمعنــوي .كما
نالحظ ،فالدعم المعنوي متوفر بكثرة ،وهذا أمر هام له انعكاسات ذاتية ونفسية.لكن بالنسبة
للدعم المالي ،فانه ليس بقدر الدعم المعنوي .لهذا هناك حاجة ألخذ القطاع “للعناية المركزة”،
لحاجتــه للدعــم المالــي وتمكينــه مــن االنعتــاق من العوز المــادي ثم االنطــاق .اآلن ما يحصل
عليه هذا القطاع من دعم مادي ،في نظرنا ،ال يلبي الطموحات .وال بد من تقديم المزيد ،ومن
الضروري فتح “الخزائن “ لتقديم كل الدعم الممكن .وقطعا ،بدون األموال لن يتمكن أحد من

تعتبــر شــيماء الميــر أول امــرأة بحرينيــة برمجــة للروبــوت ببنك

خاللهــا التعــرف علــى العــروض الترويجيــة ،وغيرهــا

البحرين اإلســامي ،إذ حولت اهتمامها وشــغفها إلى استكشــاف

فــي البنوك.وأوضحــت أن الروبــوت موجود فــي البنك الرقمي

وتعلــم تكنولوجيــات جديــدة فــي تنفيذ مشــاريع مفيــدة .والمير

لـ ـ “البحريــن اإلســامي” ،إذ تتوافــر تكنولوجيــات جديــدة ،كمــا

خريجة جامعة بوليتكنك البحرين بقطاع تكنولوجيا المعلومات

تــم توفيــر فيديوهــات تعليميــة وصوتيات تشــرح للعميل كيفية
ً
وأيضا توفير
استخدام الربوت ،وكذلك تقييم تجربته مع البنك،

واســتعرضت الميــر فــي ملتقــى “نحــو اســتدامة ريــادة

خرائــط بمواقــع فــروع البنــك عبــر تقنيــة “ .”QR codeوأشــارت

األعمــال” تجربتهــا بمشــروع تخرجها مع بنــك البحرين

إلــى أنهــا تمكنت مــن برمجة الروبوت في فترة  3أشــهر .وذكرت

اإلســامي ببرمجــة أول روبــوت لتقديــم الخدمــات

أنهــا واجهــت صعوبــات من بينها عــدم توفر مصــادر؛ ألن برمجة

للعمــاء فــي البحريــن ،وهــي خدمة يتمكــن العميل من

الروبوتات أمر جديد في البحرين.

واالتصاالت.

تنفيذ المشاريع الكبيرة المردود ،وبدون المال ستظل األفكار داخل العقول والدراسات داخل
الملفات وبدون المال سيخبو وهج األمل وتنطفئ الشمعة المضيئة في آخر النفق .وحينها لن
نجني ما نريد من هذا القطاع المارد بقيادة جيل اإلبداع المتشبع بطموح المستقبل.
* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

محافظ العاصمة مكرمً ا شيماء المير

“بروموسفن” تستحوذ على مدرسة “السالم”

ثاني صفقة بالتعليم بعد “البريطانية” باستثمار  4ماليين دينار
علي الفردان

كشــف رئيــس مجلــس إدارة مجموعة “بروموســفن” القابضة ،أكرم مكنــاس ،عن أن المجموعة
استحوذت مؤخرًا على مدرسة السالم الخاصة في البحرين لتكون ثاني استثمارات المجموعة

أحمد البسام

بعد أن استحوذت في وقت سابق على عقار المدرسة البريطانية.
وأبلــغ مكنــاس “البالد” أن المجموعة ستســتثمر نحو

ذاتــه ّ
رحــب مكناس باســتحواذ مؤسســة “انســبايرد

 4مالييــن دينار فــي عمليات صيانــة وإعادة تجديد

 ”Inspiredعلــى تشــغيل المدرســة البريطانيــة ذاتها

شــامل للمدرســة إلــى جانــب تهيئــة مرافــق جديــدة

ً
موضحا
مــن مجموعــة جــي إف أتــش المالية أيضــا،

وبين أن المدرسة
مثل المسابح والمرافق الرياضيةّ .

أن مجموعتــه ســتقدم كل الدعــم الــازم لمؤسســة

تقــع فــي على شــارع الجنبية مقابل مشــروع “مارينا

ترخيصا لـ“سيغنا”
ً
“المركزي” يمنح

“انسبايرد” .وعلى صعيد االستثمارات العقارية أشار

ويســت” وهــو عقــار وقفــي مؤجــر ،مشــيرًا إلــى أنــه

مكنــاس إلــى أن المجموعــة بــدأت بعمليــات البنــاء

يجري دراســة هوية جديدة للمدرســة وإطالق اســم
جديد قائالً إن االسم الجديد سيتحدد بعد أسابيع.

فــي مشــروع “ديــار الخير” الواقــع في منطقــة الديه
بعــد الحصــول علــى الرخــص والتأكــد مــن متطلبات

وأكد مكناس استمرار المجموعة في البحث عن أية

توصيل التيار الكهربائي.

فــرص مجزية لالســتثمار فــي قطاع التعليــم لتعزيز

وأضــاف أن العمــل ســيجري علــى قــدم وســاق

أصولها في المحفظة التعليمية.

الســتكمال قرابــة  1200شــقة ســكنية فــي غضــون

وكانــت مجموعــة بروموســفن القابضــة أعلنــت فــي

الخمــس ســنوات المقبلــة بكلفــة اســتثمارية تفــوق

العام الماضي عن االســتحواذ على العقار الذي يضم

الســبعين مليــون دينــار ،مشــيرًا إلــى أن المجموعــة

المدرســة البريطانية في البحرين من مجموعة جي

تتطلع إلى تنفيذ المشــروع على مراحل وأولى هذه

إف أتش المالية مقابل  22مليون دينار .وفي الوقت

المراحــل تنتهــي بعد نحو عام ونصــف العام على أن

أكرم مكناس

تبــدأ األســعار مــن نحــو  40ألــف دينار لتناســب ذوي
الدخــل المحدود وأصحــاب الطلبات اإلســكانية عبر
خدمة مزايا اإلســكانية التي تقدمها وزارة اإلســكان
للمواطنين.
ويأتــي هــذا المشــروع العقاري الضخم بعــد عدد من
المشــروعات التــي شــاركت فيهــا المجموعــة مثــل
أبراج اللولو وحدائق الدير ،إذ تنفذ المشروع الجديد
شركة الديه للتطوير العقاري التابعة للمجموعة.

“الوطني” :عرض ترويجي للقروض الشخصية

يسري حتى ديسمبر  2019ويمنح العمالء مزايا إضافية

المنامة  -البحرين الوطني

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمــس عــن عرضــه المميــز للقــروض الشــخصية والــذي ســيتم مــن خالله منــح عمــاء القروض
الشخصية مزايا إضافية ،حيث يوفر هذا العرض الساري لغاية شهر ديسمبر  2019مميزات وحوافز فريدة وعديدة لعمالء
القروض الجدد أو الراغبين بزيادة مبالغ قروضهم مع البنك والتي ستشــمل اســترداد مبلغ القرض لثالثة مقترضين ،وذلك
بحد أقصى مبلغ يصل لغاية  15ألف دينار لكل مقترض.
كمــا يمكنهــم االســتفادة مــن خيــار تأجيــل دفــع القســط األول
لفتــرة تصــل إلــى  4أقســاط ،إضافــة للتمتــع بخصــم نســبته
 % 25علــى رســوم معاملــة القــرض .وقــال القائــم بأعمــال
رئيــس تنفيــذي للخدمــات المصرفيــة لألفــراد والشــركات

لمزاولــة نشــاط خدمــات التأميــن بفرعهــا الجديــد

المنامة  -المصرف المركزي

ترخيصــا
ً
منــح مصــرف البحريــن المركــزي
لشــركة ســيغنا لتأميــن الحيــاة أوروبــا اس.ايه
 ان.فــي .لمزاولة نشــاط خدمــات التأمين منخالل فرعها الجديد في البحرين.
وســتقدم الشــركة مــن خــال الفــرع التأميــن
الصحــي حيث ســتقدم بالتعاون مع الوســطاء
المحليين لتقديم خدمات التأمين الصحي إلى

الشــركات العالمية التي لها وجود في البحرين

موظف لخدمة أكثر من  95مليون عميل حول

والشــركات المحليــة الخاصة التــي لها عمليات

العالم.

في الخارج وتحتاج إلى تغطية عالمية.

وقــال مديــر إدارة التراخيــص فــي مصــرف

وتأسســت مجموعة سيغنا للخدمات الصحية

البحريــن المركــزي ،أحمد البســام “إن المصرف

العالميــة منــذ  200عــام نتيجة اندماج “شــركة

يرحــب بقــرار شــركة ســيغنا فــي اختيارهــا

تأميــن أميــركا الشــمالية” التــي أسســت عــام

البحريــن لتأســيس مقر لها لممارســة أنشــطتها

 ،1792مــع “مؤسســة كونكتكــت العامــة” التــي

وعملياتهــا للعمــاء المحلييــن والمقيميــن فــي

أسســت فــي عــام  .1982وتعمــل المجموعــة

الخليــج العربــي والشــرق األوســط مــن خــال

حاليــا فــي  30دولــة ولديهــا ما يقــارب  40ألف
ًّ

تقديم خدمات التأمين الصحي الدولي”.

“الغرفة” تطلق حزمة خدمات إلكترونية

بهــدف االرتقــاء ببيئــة األعمــال التجاريــة بالبحرين

السنابس  -الغرفة

أطلقــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن علــى موقعهــا اإللكترونــي  www.bcci.bhحزمــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة التفاعليــة لخدمــة
أعضائها ،بهدف االرتقاء ببيئة األعمال التجارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري.
ويأتــي إطــاق هــذه الخدمات اســتكماالً لجهود الغرفة فــي االرتقاء

مصنفــة حول أنشــطة وقطاعــات الشــركات العاملة فــي المملكة ،كما

بــاألداء التقني ومواكبة طفرة اســتخدام وســائط التطبيقات الذكية

يمكــن االســتفادة مــن تلك المنصــة االفتراضية الجديــدة عبر البحث

ً
وترســيخا لثقافــة
تماشــيا مــع األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة 2030
ً

اســتنا ًدا إلــى االســم أو العنــوان التجاري أو حســب النشــاط التجاري

الحكومــة اإللكترونيــة للمملكــة ،حيــث تتضمــن الخدمــات“ :نظــام

المصنــف أو حســب القطاعات التجاريــة والمنظمة أبجديا في تقديم

حجــز المواعيد اإللكتروني ،الدليل التجــاري اإللكتروني ،قياس رضا

الخدمات ألعضاء الغرفة.

العمالء ،ونظام المراسلة المباشر”.

كمــا أطلقــت الغرفــة خدمة “قياس رضــا العمالء” ،إيما ًنــا منها بأهمية

ومــن خــال “نظــام حجــز المواعيــد اإللكترونــي” ســيتمكن أعضــاء

إرضــاء العميل ،كــون ذلك أحد أهم وأبرز الطرق الناجحة في تطوير

الغرفة القيام بحجز مواعيد لعقد اجتماعات مع مسؤولي الغرفة من

بيئة العمل.

جميــع اإلدارات واألقســام ،حيــث يحدد لهم النظام الموعد المناســب

فيمــا يأتــي تدشــين “نظــام المراســلة المباشــر” للتواصــل المباشــر مع

ومنتجاتــه المصرفية المتنوعة للعمالء .ويعد عرض القروض

إلجراء اللقاء عبر رسالة قصيرة تصلهم على الهاتف النقال أو البريد

الغرفة خالل فترة الدوام الرسمي مع إمكانية التواصل غير المباشر

الشــخصية لهــذا العــام اســتمرارًا لجهودنا في تقديــم األفضل

اإللكتروني.

خارج أوقات الدوام الرســمية بطريقة ميســرة ومريحة وذات كفاءة

لعمالئنا الكرام ومكافأتهم لتعاملهم مع بنك البحرين الوطني،

أما “الدليل التجاري اإللكتروني” فإنه يعد مرجعً ا مهمًّ ا لرجال األعمال

عاليــة ،فــي إطــار ســعي الغرفــة الحثيــث لتنويــع وتحديــث قنــوات

وعالميا نظرًا الحتوائه على معلومات
وإقليميا
محليا
والمســتثمرين
ًّ
ًّ
ًّ

التواصل بينها وبين أعضائها.

والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بالبنــك ،محمــود العالــي
“يمتلــك بنــك البحريــن الوطنــي ســجالً حافــاً بتقديــم أفضــل
الخدمــات والفــرص المتوافرة في الســوق ضمن باقة خدماته

والتزامنا الدائم بتقديم قيمة مضافة للعمالء”.

الشيخ :ملتقى “استدامة ريادة األعمال” يعزز االبتكار

ثمن جهود
محافظة العاصمة
و “تمكين” في
إطالق المبادرات

المنامة  -مونتريال للسيارات

أشــاد رجــل األعمــال ،ومالــك شــركة “مونتريــال للســيارات” ،إبراهيم الشــيخ “بانطــاق ملتقى (نحو اســتدامة ريــادة األعمــال) ،تحت رعاية
محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة ،وبشــراكة اســتراتيجية مع صنــدوق العمل (تمكيــن) ،كإحدى مبادرات أســبوع
ً
موضحــا أن “مثــل تلــك الملتقيــات والمبــادرات تعــزز مــن مفهــوم تطوير ريــادة األعمال ،وتســهم فــي تطوير روح
المنامــة لريــادة األعمــال”،

يعــزز مــن توفير فرص التعــاون واالبتكار مع
شــتى الشــخصيات والمؤسســات المحليــة
واإلقليمية والعالمية”.
وأشــاد بجهــود صنــدوق العمــل (تمكيــن)

المبادرة ومفهوم االبتكار والتميز في ريادة األعمال واإلبداع”.
وأثنى الشــيخ على “دعــم محافظة العاصمة

عالــم ريــادة األعمــال واالبتــكار ،ومــن ثــم

احتياجات فئة الشــباب وتع ّبر عن وجودهم

مــن خــال عــرض قصــص نجــاح إقليميــة

للجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة مــن أجــل

تشجع الشباب على أن يكونوا قادة مؤثرين

الفعلــي فــي المجتمــع البحرينــي وتأثيرهــم

ودولية رائدة”.

إبراهيم الشيخ

وشــراكتها االســتراتيجية في إطــاق ملتقى
“نحــو اســتدامة ريــادة األعمال ،مشــددا على
أن “جهــود (تمكيــن) تواكــب الخطط الوطنية

النهــوض بالشــباب البحريني من الجنســين”،

فيما يتعلق بفرص العمل المختلفة”.

مشــيرا إلــى أن “تلــك المبــادرات والملتقيات

وأوضــح أن “الملتقى يترجم بشــكل مباشــر،

المباشــر في نهضــة االقتصاد وتطــوره ،وهو
ً
جميعا”.
ما نصبو إليه

تسهم بشكل مباشر في إبداع وتفرد الشباب

جهــود محافظــة العاصمــة فــي اســتدامة

ورأى الشــيخ أن “أســبوع المنامــة لريــادة

ً
ً
ً
ســنويا
حدثــا
ســنويا منــذ العــام  ،2015يعــد
ً
متميــزا ،كونــه يعتبــر منصــة تربــط وتمكــن

و اعتبــر الشــيخ أن “إقامة محافظة العاصمة

البحرينــي ،عبــر التحفيــز علــى استكشــاف

مشاريعها التي تتميز بديمومتها لكونها تلبي

األعمــال الــذي تقيمــه محافظــة العاصمــة

رواد األعمــال وأصحــاب المشــاريع الناشــئة

ألســبوع المنامــة لريــادة األعمــال ســنويا،

الســاعية إلى تنويع مصادر الدخل وتشــجيع

جهود “تمكين” تواكب الخطط الوطنية

االبتــكار وريــادة األعمــال ،وتشــجيع الشــباب
علــى إطــاق مشــاريعهم الخاصــة بما يســهم
في خلق فرص عمل نوعية في سوق العمل”.
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الثالثاء

الزياني :خطة لرفع الناتج المحلي وزيادة الصادرات
ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات الــــمــــؤتــــمــــر الــــعــــالــــمــــي لـــــــريـــــــادة األعـــــمـــــال

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يلقي الكلمة االفتتاحية في االجتماع
المنامة  -الصناعة والتجارة

تطــرق

وزيــر

الصناعــة

العام بهدف تنميته وتطويره

والتجــارة

والســياحة زايــد الزيانــي إلــى تجربــة
البحريــن الرائــدة في دعم المؤسســات
الناشئة من خالل تشكيل مجلس تنمية
المؤسســات

الصغيــرة

والمتوســطة

واإلعــان عــن خطــة اســتراتيجية
تهــدف إلــى رفــع نســبة المســاهمة فــي
الناتــج المحلي اإلجمالي وزيادة نســبة
الصــادرات وخلــق فــرص العمــل ،حيث
تضمنت الخطة  5محاور رئيســة وهي
تيســير التمويــل وتيســير الوصــول
لألسواق وتسهيل بيئة األعمال وتعزيز
المهارات وتعزيز االبتكار.
جــاء ذلــك ضمــن فعاليــات المؤتمــر
العالمــي لريــادة األعمــال  2019الــذب
انطلــق أمــس ،والذي يأتــي بتنظيم من

ً
مركزا للمشــاريع الناشــئة من
ألن تكون

المشــاريع الجديــدة وتطويــر األعمــال.

خــال التطويــر المســتمر للتشــريعات

حيــث ســيتطرق المشــاركون لمناقشــة

واألنظمــة والقوانيــن التــي مــن شــأنها
ً
مشــيرا
توفير بيئة اســتثمارية محفزة،

محــاور اقتصاديــة مختلفــة كالنظــم
البيئيــة عاليــة األداء وثــورة النظــام

وتطــرق الوزيــر إلى إنجــازات المجلس

إلى الترخيص لـ  21حاضنة ومســرعة

البيئــي العالمي واالقتصادات الشــاملة

خــال الفتــرة الماضية والتــي تضمنت

أعمــال يســتفيد منهــا مــا يفــوق 600

المدعومــة باالبتــكار وذلــك مــن خــال

تدشــين عــدد مــن المبــادرات كإطــاق

مؤسســة ناشــئة محتضنة .واستعرض

عقــد ورش عمــل واجتماعــات ثنائيــة

صنــدوق الصناديــق “الواحــة” وســوق

الشبكة العالمية لريادة األعمال ()GEN
ومجموعــة البنــك الدولــي .ورحــب
الوزيــر بوفــود الــدول المشــاركة فــي
االجتماع البالغ عددها  48دولة.

الوزيــر أيضــا مبــادرة “البيئــة الرقابيــة

مكثفة.

البحريــن

االســتثماري

و”صــادرات

التجريبية”.

وتأتــي اســتضافة البحريــن للمؤتمــر

البحريــن”

وتخصيــص

مــن

يذكــر أن مؤتمــر ريــادة األعمــال يعــد

العالمــي لريــادة األعمــال  ،2019بعــد

المشــتريات والمناقصــات الحكوميــة

حدثــا ســنويا عالميــا يســتقطب صنــاع

تنظيــم سلســلة مــن الفعاليــات ذات

والمتوســطة

القــرار ورجــال األعمــال والمســتثمرين
ً
بلــدا
والمهتميــن مــن أكثــر مــن 170

العالقــة بريــادة االعمــال والمؤسســات
الناشئة والصغيرة والمتوسطة تناولت

التنظيم واإلفالس.

حــول العالــم إليجــاد أحــدث الســبل

مختلــف المواضيــع الهادفــة التــي مــن

وأشــار إلــى تواصــل مســاعي البحريــن

فــي دعــم رواد األعمــال علــى بــدء

شــأنها تسليط الضوء على هذا القطاع

للمؤسســات

الصغيــرة

نســبة

و”ســجالت  ”2.0وإصــدار قانون إعادة

الزياني :جهود حكومية لتطوير بيئة ريادة األعمال
البلديــن الصديقيــن وســبل تعزيــز التعــاون

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي بوزيــر تنميــة األعمــال التجاريــة

والتنســيق المشــترك بين البحرين وجمهورية

بماليزيــا رضــوان يوســف ،وذلك تزامنا مع انطــاق فعاليات المؤتمر العالمــي لريادة األعمال

المالديــف ،واالســتفادة مــن خبــرات كال
ً
خصوصــا فــي مجــال تنميــة ريــادة
الجانبيــن

 2019الذي تستضيفه البحرين.
وتم اســتعراض العالقــات الثنائية التي تربط

والتمويــن بجمهوريــة النيبــال Matrika

البلديــن الصديقيــن ،والســبل الكفيلــة بتعزيــز

.Prasad Yadav

آليــات التعــاون بينهمــا فــي المجــاالت كافــة

واســتعرض

خصوصــا ريادة األعمال و تنمية المؤسســات

والســياحة واقــع قطــاع ريــادة األعمــال

وزيــر

الصناعــة

الصغيــرة والمتوســطة والتأكيــد علــى أهميــة

فــي البحريــن وجهــود الحكومــة فــي وضــع

الزيــارات واللقــاءات الثنائيــة فــي تعزيــز

االســتراتيجيات الهادفــة إلــى تطويــر بيئــة

وتطويــر التعــاون فــي مختلــف المجــاالت

ريــادة األعمــال وتقديــم كل التســهيالت التي

واالســتفادة مــن الخبــرات الماليزيــة فــي هذا

مــن شــأنها تعزيــز المنظومــة الداعمــة لريــادة

القطــاع ،باإلضافــة إلى بحــث القضايا موضع

األعمال واعتماد االستراتيجيات الداعمة لها،

االهتمام المشترك.

مؤكــدا ضرورة فتح آفاق التعاون والتنســيق
والعمل المشــترك بما يســهم فــي تعزيز جهود

األعمــال والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة
و تبــادل الخبــرات بيــن الجانبيــن وغيرها من

والتجــارة

المجاالت ذات االهتمام المشترك.
واجتمــع الزيانــي مــع وكيــل وزارة الدولــة
لريـ�ادة األعمـ�ال والتكنولوجيـ�ا البولندي ة �Ta
 .deusz Koscinskiواســتعرض الوزيــر مــع
وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بوزير تنمية األعمال التجارية الماليزي

المتحــدة األميركيــة لــدى البحريــن جســتن

كمــا اجتمع الزياني بوزيرة الصناعة والتجارة

الجانبيــن فــي تنميــة قطــاع المؤسســات

كمــا اســتعرض الوزير إمكانــات البحرين التي
ً
ً
اســتراتيجيا للتجارة واالســتثمار
موقعا
تعــد

هيكس سيبريل.

واالســتثمار بجمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة

الصغيــرة والمتوســطة وتطوير برامــج ريادة

الجانبيــن فــي تنميــة قطــاع المؤسســات

وتــم اســتعراض عــدد مــن الموضوعــات

عائشة أبو بكر .واستعرض واقع قطاع ريادة

األعمال واالستفادة من الخبرات الثنائية في

وريــادة األعمــال فــي ظــل وجــود البيئــة

الصغيــرة والمتوســطة و تطويــر برامج ريادة

والقضايــا المتعلقــة بقطاع تنمية المؤسســات

األعمــال فــي البحريــن وجهــود الحكومــة في

هذا الجانب.

المالئمة والتســهيالت التــي تتيحها الحكومة

األعمال واالستفادة من الخبرات الثنائية في

الموقرة للمستثمرين والتي جعلت منها بوابة
ً
ً
إقليميــا للعديد
ومقــرا
لألعمــال فــي المنطقــة

هذا الجانب.

الصغيــرة والمتوســطة وتبــادل الخبــرات فــي
ً
معربا الوزير في هذا الصدد عن
هذا الجانب،

وضع االستراتيجيات الهادفة إلى تطوير بيئة

واجتمــع الزيانــي مــع وزيــر الدولــة للتنميــة

ريادة األعمال وتقديم كافة التســهيالت التي

االقتصاديــة بجمهوريــة المالديــف الســيد

ترحيــب البحريــن وإشــادتها لــكل الخطــوات

مــن شــأنها تعزيــز المنظومــة الداعمــة لريــادة

محمــد إياد حميد وذلك علــى هامش انطالق

التــي تتخذهــا حكومتــي البلديــن الصديقيــن

األعمال واعتماد االســتراتيجيات الداعمة لها

فعاليــات المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال

والهادفــة إلــى تعزيــز عالقاتهمــا المشــتركة

مؤكــدا ضرورة فتح آفاق التعاون والتنســيق

 2019الذي تستضيفه البحرين.

والتاريخية واالستثمارية بين الجانبين.

والعمل المشــترك بما يســهم فــي تعزيز جهود

وبحــث الجانبــان العالقــات المشــتركة بيــن

والتقــى الزيانــي مــع مســاعد مديــر إدارة

من الشركات العالمية.

األعمــال الصغيــرة فــي الواليــات المتحــدة

كمــا اجتمــع الزياني بوزيــر الصناعة والتجارة

 David Glaccumبحضــور ســفير الواليــات

المسؤول البولندي واقع قطاع ريادة األعمال
فــي البحريــن وجهــود الحكومــة فــي وضــع
االســتراتيجيات الهادفــة إلــى تطويــر بيئــة
ريادة األعمال وتقديم كافة التســهيالت التي
مــن شــأنها تعزيــز المنظومــة الداعمــة لريــادة
األعمال واعتماد االســتراتيجيات الداعمة لها
مؤكــدا ضرورة فتح آفاق التعاون والتنســيق
والعمل المشــترك بما يســهم فــي تعزيز جهود
الجانبيــن فــي تنميــة قطــاع المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة و تطويــر برامج ريادة
األعمال واالستفادة من الخبرات الثنائية في
هذا الجانب.
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عرض وطلب

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

10/4/2019

14/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم المجموعة

اعالن رقم () CR2019 - 48495
تسجيل اسم تجاري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

شركة غرانت ثورنتون نيابة عن مطعم ومندي السويفية ذ.م.م ،والمسجلة تحت

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

قيد رقم  ،8825بطلب تغيير اسم المجموعة من:
مطعم ومندي السويفية ذ.م.م

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL

اسم التاجر :مريم محمد مبارك موسى

لتصبح :شركة بن غريب التجارية ذ.م.م

االسم التجاري الحالي :رقية لكي المالبس

BIN GHAREEB TRADING Company WLL

االسم التجاري الجديد :جرين ستي إلدارة وإلستشارات

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

قيد رقم11565-10 :

إعالن بحل وتصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

شركة كالم ومحمد الحق لخدمات المعلومات ذ.م.م

اعالن رقم ()CR2019-50935

سجل تجاري رقم 93135

تنازل  -عن المحل التجاري

بناء على قرار الشركاء في شركة كالم ومحمد الحق لخدمات المعلومات ذ.م.م
المس���جلة بموج���ب القيد رقم  ،93135بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/
كالم عبدالكريم مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :كالم عبدالكريم
رقم الموبايل)+973( 66382836 :
البريد االلكترونيakhilchunda@gmail.com :

تقدم إلينا طيبة يعقوب محمد يعقوب حاجي مولبي ش���راق دين بطلب تحويل
المحل التجاري التالي :الى خولة احمد محمد الغتم
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

االسم التجاري

1-120976

ريما للخياطة النسائية

درة 1

Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019 -51281
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )30468لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

شركة مينزيز كونسلتينغ ش.ش.و لمالكها انتوني مينزيز

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

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

اسم التاجر :محمد جواد طاهر محمد علي المحاري

الس���ادة  /ش���ركة انفال ألصحابها احمد خليل القاهري ومشاركوه (شركة تضامن)

االسم التجاري الحالي :مصنع المحاري لالمنيوم واللحام والحداده

باعتبارهم المصفي القانوني لش���ركة مينزيز كونسلتينغ ش.ش.و لمالكها انتوني

االسم التجاري المطلوب :ورشة المحاري لالمنيوم واللحام والحداده

مينزيز ،المس���جلة كشركة الش���خص الواحد بموجب القيد رقم  ،114046طالبين

االنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة :ورش���ة لح���ام وح���داده وفبركة ،صن���ع المنتجات

إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل

المعدنية اإلنشائية  -ورشة

التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون

قيد رقم15003-4 :

رقم  21لسنة .2001

15/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن رقم ( )23092لسنة 2019

اعالن رقم ()CR2019 -52489

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تسجيل اسم تجاري

شركة موهيا لإلنشاءات ذ.م.م

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

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

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

الس���يد  /كنج���را كنت عبدهللا ابوبك���ر باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة موهيا

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

لإلنش���اءات ذ.م.م ،المسجلة كش���ركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم

اسم التاجر :اميره حسن عبدالرحمن حسن

 ،109881طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها

االسم التجاري الحالي :موسسة اوتوا التجارية
االسم التجاري الجديد :المهري للتجارة

م���ن الس���جل التج���اري ،وذل���ك وفقا ألح���كام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

قيد رقم50301-2 :
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اجتماع طارئ بالجامعة

14

العربية األحد حول فلسطين

تجمع المهنيين السودانيين يدعو لحل مؤسسات النظام السابق

international

@albiladpress.com

القاهرة ـ وكاالت

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس

محتجــون يتحركــون لحماية “اعتصــام القيــادة العامة” مــن محاولة لفضه

جامعة الدول العربية على

مستوى وزراء الخارجية العرب،
بناء على طلب
ً
األحد المقبل،

القاهرة ـ رويترز

دولة فلسطين ،وذلك لبحث آخر

دعا تجمع المهنيين السودانيين ،وه جماعة

مستجدات وتطورات األوضاع

االحــتــجــاج الــرئــيــســة فــي ال ــس ــودان أمــس

باألراضي المحتلة .وقال السفير

اإلثنين إلى حل مؤسسات النظام السابق

حسام زكي ،األمين العام المساعد
للجامعة العربية ،في تصريح ،إنه

وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة

تقرر عقد االجتماع بناء على طلب

عسكرية محدودة .وخالل مؤتمر صحفي

من دولة فلسطين ،حيث سيشارك

نقله الــتــلــفــزيــون ،دع ــا التجمع إل ــى إقــالــة

فيه الرئيس الفلسطيني ،محمود

رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام

عباس ،إلطالع الجامعة العربية

وحث المجلس العسكري على االستجابة

على رؤيته وتقييمه للوضع الخاص
بالقضية الفلسطينية.

الثالثاء

لمطالب الشارع السوداني.
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وأك ــد تجمع المهنيين الــســودانــيــيــن على
اســتــمــرار االعــتــصــامــات إلــى حين تحقيق
مطالب الشعب السوداني.
وقـ ــال شــاهــد م ــن روي ــت ــرز إن محتجين
ســودانــيــيــن تــحــركــوا لــصــد مــحــاولــة لفض
اعتصام أمام وزارة الدفاع أمس اإلثنين،

أميركا تدرج الثوري اإليراني على قائمة اإلرهاب رسم ًيا

حــيــث يــضــغــط ال ــم ــت ــظ ــاه ــرون؛ م ــن أجــل
تحول سريع إلى حكم مدني بعد اإلطاحة
بالرئيس عمر البشير.

واشنطن ـ رويترز

وتــجــمــعــت قـ ـ ــوات ع ــن ــد ث ــاث ــة ج ــوان ــب

أدرج ــت الــواليــات المتحدة رسميا ق ــوات الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي على قائمة

لالعتصام ،وتستعد جرارات إلبعاد حواجز

المنظمات اإلرهابية األجنبية حسبما ورد في مذكرة نشرت في السجل االتحادي

مــن الــحــجــارة والــمــعــادن ،لكن المحتجين

محاولة لفض االعتصام أمام القيادة العامة لألركان

الفريق أول ركــن محمد عثمان الحسين

شــكــلــوا حــلــقــات ح ــول منطقة االعــتــصــام

األميركي أمس اإلثنين .وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب قال األسبوع الماضي

نائبا لرئيس األركان المشتركة.

لمنعهم.

إنه سيتخذ هذه الخطوة الرمزية ،لكن غير المسبوقة .ونددت إيران على الفور بهذا

وق ــال السفير الــبــريــطــانــي ل ــدى الــســودان

وردد المحتجون ،الــذي يبلغ عددهم نحو

اإلعالن الذي أثار مخاوف من شن هجمات انتقامية على القوات األميركية.

عــرفــان صــديــق إنــه التقى نــائــب المجلس

خــمــســة آالف وي ــت ــواف ــد عــلــيــهــم الــمــزيــد،

وق ــوات الــحــرس الــثــوري هــي المسؤولة عــن برنامج إي ــران للصواريخ الباليستية

الــعــســكــري االنــتــقــالــي الــفــريــق أول محمد

شــعــارات ”حــريــة ،حــريــة“ و“ثـ ــورة ،ث ــورة“،

وبرنامجها الــنــووي .وهــي أيضا منخرطة فــي القطاع المصرفي وقــطــاع الشحن

حــمــدان دقــلــو ،وطلب منه ”تحديد مكان

وناشدوا الجيش أن يحميهم.

البحري .وستسهل الخطوة األميركية الجديدة مقاضاة الشركات أو األفــراد في

الــرئــيــس الــســابــق البشير وغــيــره مــن كبار

وقرع بعضهم الطبول ولوحوا بأعالم البالد

االتحاد األوروبي ممن يدخلون في أنشطة اقتصادية مع إيران.

شخصيات النظام“.

مع نزولهم الشوارع ،بينما احتمى آخرون

وعندما أعلن الجيش اإلطــاحــة بالبشير،

من الشمس تحت المظالت والخيام.

فرنسا :شعارات معادية للمسلمين في أماكن العبادة

اكتفى بالقول إنــه اعتقل وجــرى التحفظ

وفــي وقــت سابق من أمــس ،أصــدر تجمع

عليه فــي ”مــكــان آمـ ــن“ .وأبــلــغــت مــصــادر

الــمــهــنــيــيــن ال ــس ــودان ــي ــي ــن ،وهــــو جــمــاعــة

ســودانــيــة رويــتــرز أن البشير فــي القصر

االحتجاج الرئيسة في البالد ،نداء عاجال

باريس ـ اف ب

الرئاسي تحت ”حراسة مشددة“.

للمواطنين لالنضمام لالعتصام وإحباط أي

سيرفع المجلس اإلقليمي للديانة اإلسالمية في بريتاني (غــرب فرنسا)

محاولة لفضه.

محتجون سودانيون في الخرطوم

وقــال صديق على تويتر إنــه طلب أيضا

شكوى بعد العثور على شعارات معادية للمسلمين أمس اإلثنين في رين

وقـ ــال ”نــرجــو مــن الــجــمــيــع الــتــوجــه فــورا

(غرب) على جدران عدد كبير من أماكن العبادة اإلسالمية ،كما أعلن مصدر

إلــى ســاحــات االعــتــصــام لحماية ثورتكم

ثالثة أشهر ،أشعلت فتيلها أزمة اقتصادية

الوطني ،بينما واصل المحتجون المطالبة

قريب من الملف .وأوضح مصدر في الشرطة أن هذه الشعارات وضعت على

ومكتسباتكم“.

متفاقمة.

بالتغيير.

وذكــرت أن هناك محاوالت مستمرة لفض

وأعــلــن الــجــيــش ي ــوم الــخــمــيــس اإلطــاحــة

وفــي مزيد مــن التغييرات ،قــال المجلس

االعتصام.

بــالــبــشــيــر الـ ـ ــذي ح ــك ــم الـ ــبـ ــاد  30عــامــا

العسكري امــس إنــه يعيد تشكيل رئاسة

بــدأ االعتصام خــارج المجمع ،الــذي يضم

واح ــت ــج ــازه وتــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري

األركــان المشتركة ،وإنــه عين الفريق أول

أيضا مقر جهاز األمن والمخابرات الوطني

انتقالي إلدارة شؤون الدولة.

ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر رئيسا

انــتــهــاكــات عــلــى نــطــاق واسـ ــع ف ــي إقليم

ومــقــر إقــامــة الــرئــيــس ،فــي ال ــس ــادس من

بعد ذلك تم استبدال كل من رئيس المجلس

لألركان.

دارفور بغرب البالد .وسبق أن نفت حكومة

أبريل بعد احتجاجات استمرت أكثر من

العسكري ورئيس جهاز األمن والمخابرات

وأضــاف المجلس في بيان أنــه تم تعيين

السودان ارتكاب القوات ألي مخالفة.

جدران ثالثة مبان .وقد عثر مصلون ومسؤولون صباح اإلثنين على هذه
الشعارات ،منها شعار “عد إلى بالدك” ورموز دينية مثل نجمة داود والصليب

والهالل وقد ُكتب تحتها “ال شكرا” .وقال رئيس المرصد الوطني ضد معاداة
اإلســام ومندوب المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية ،عبدهللا زكــري ،إن
ورشة لمحو الشعارات بدأت بعد الظهر.

هشا بالحديدة
غريفثس :الوضع مازال ًّ

التحالــف يســقط  11طائرة مســيرة حوثية في ســيئون

أعلن المبعوث األممي إلــى اليمن مارتن

قتل  147شخصا وأصيب  614آخــرون

غريفثس أمس اإلثنين أن الطرفين قبال

منذ شن المشير خليفة حفتر في الرابع

بنشر قوات المراقبة األممية في الحديدة.

من ابريل هجومه على العاصمة الليبية،

مؤكدا في جلسة لمجلس األمن “أنه يعد

وف ــق حصلية جــديــدة نــشــرتــهــا منظمة

العدة لبدء محادثات سياسية بعد التقدم

الصحة العالمية أمس االثنين.

في ملف الحديدة”.

مــن جهته قــال مكتب تنسيق العمليات

وق ـ ــال “ســنــنــتــقــل لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من

االنــســانــيــة لــامــم الــمــتــحــدة فــي تغريدة

اتــفــاق الــحــديــدة لنشر الــقــوات المحلية

أن أك ــث ــر م ــن  18الـ ــف شــخــص نــزحــوا

فـــي ال ــم ــدي ــن ــة” ،مــضــيــفــا “عــلــيــنــا إحــــراز

بسبب الــمــعــارك يتلقى ستة آالف منهم

السياسي”.
وأك ــد غريفثس أن الــجــنــرال لوليسغارد
عمل جاهدا لتنفيذ اتفاق السويد ،مشيرا
إلــى أن عملية تطبيق اتفاق ستوكهولم
تأخرت كثيرا.
وأوضح أن اليمنيين يجوعون وكثير من

مساعدات.

القتال في اليمن.

يــخــزنــون طــائــرات “درون” ق ــرب أحــيــاء

وأكد أن الحوثيين يفرضون عراقيل على

مأهولة في صنعاء ويضعون منصاتها في

حركة الموظفين األمميين.

المناطق السكنية”.

إلــى ذل ــك ،أعــلــن الــنــاطــق بــاســم التحالف

وقال “إن صعدة وعمران ال تزاالن منطقة

في اليمن ،تركي المالكي ،أمس اإلثنين،

تخزين صواريخ باليستية”.

كل مظاهر البيروقراطية والسماح بتسليم
المساعدات اإلنسانية .ويقود دقلو ،الذي
يشتهر باسم حميدتي ،قوات الدعم السريع
التي اتهمتها جماعات حقوقية بارتكاب

نجاة رئيس جهاز مكافحة اإلرهــاب ببنغازي من االغتيال

عواصم ـ وكاالت

تــقــدم مــلــمــوس قــبــل االنــتــقــال إل ــى الحل

واإلف ــراج عن معتقلين ،إضافة إلــى إلغاء

 147قتيال في ليبيا منذ بدء هجوم حفتر
طرابلس ـ وكاالت

مارتن غريفثس

إصــاح جهاز األمــن والمخابرات الوطني

وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من ابريل
في الضاحية الجنوبية من طرابلس بين
قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف
بها دولــيــا وق ــوات المشير خليفة حفتر
الــســاعــي للسيطرة عــلــى الــعــاصــمــة مقر
حكومة الوفاق.

قوات موالية لحكومة فائز السراج في منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس

وسيارات االسعاف والطواقم الطبية.

اإلره ــاب في بنغازي عــادل مرفوعة من

وقــالــت الــمــنــظــمــة أنــهــا نــشــرت ف ــرق من

محاولة اغتيال عند جسر سيدي خليفة

الــجــراحــيــن فــي المستشفيات لمواجهة

شرق المدينة.

“تدفق” الجرحى.

وأكد مراسل “العربية/الحدث” أن سيارة

وفــضــا عــن الــمــعــارك على األرض ،ينفذ

انفجرت عند كوبري سيدي خليفة شرق

أن التحالف تمكن من إسقاط  11طائرة

وأكد أن الميليشيات الحوثية انقلبت على

ودعـ ــت األمـ ــم الــمــتــحــدة أمـــس االثــنــيــن

ط ــرف ــا الــــنــــزاع غـــــــارات ج ــوي ــة يــومــيــة

بنغازي دون وقوع خسائر بشرية.

م ــن جــانــبــه طــالــب وكــيــل األم ــي ــن الــعــام

مسيرة حوثية في سيئون.

اتفاق ستوكهولم ،وارتكبت  3364خرقا

“ك ــاف ــة األطــــــراف الـ ــى الــتــحــلــي بضبط

ويتبادالن االتهام باستهداف مدنيين.

كما أوض ــح أن االنــفــجــار كــان يستهدف

للشؤون اإلنسانية ،مــارك لــوكــوك ،بوقف

وأكــد فــي مؤتمر صحفي “أن الحوثيين

منذ االتفاق.

النفس” وتفادي استهداف المستشفيات

الـ ــى ذلــــك ،نــجــا رئــيــس جــهــاز مكافحة

رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب بالمدينة.

األطفال منقطعون عن الدراسة.

طعون أردوغان تثير الغضب في إسطنبول

شعبية رئيسة وزراء نيوزيلندا للقمة

كوربين األوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية

أنقرة ـ وكاالت

ويلينغتون ـ وكاالت

لندن ـ وكاالت

أمر مسؤولو االنتخابات المحلية في تركيا ،أمس االثنين ،بإعادة فرز األصوات

أظهــر اســتطالع للــرأي ،أمــس االثنيــن ،أن شــعبية رئيســة وزراء نيوزيلنــدا،

أظهرت نتائج اســتطالع للرأي في بريطانيا أجرته وســائل إعالم محلية ،أمس

مــرة ثانيــة فــي حي بشــرق إســطنبول ،بعــد الطعون التــي قدمها حــزب العدالة

جاسيندا أرديرن ،وصلت إلى أعلى معدالتها منذ توليها المنصب.

االثنيــن ،أن زعيــم حــزب العمــال البريطاني المعارض جيريمي كوربين ســيكون

والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان على مدار أسبوعين في النتائج
التي أظهرت خسارة الحزب الحاكم للسيطرة على أكبر مدن البالد.
وأدت ال ــط ــع ــون وال ــش ــك ــاوى الــمــتــكــررة

النتائج المبدئية لالنتخابات البلدية التي

مــن حــزب الــعــدالــة والتنمية فــي النتائج

أجــريــت فــي  31مـ ــارس ،أن إم ــام أوغــلــو

المبدئية ،إلى تزايد الشعور باإلحباط بين

متقدم بفارق ضئيل يبلغ نحو  0.2نقطة

أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض،

مــئــويــة عــلــى مــنــافــســه الــمــنــتــمــي للحزب

وهـ ــو إح ــب ــاط وصـ ــل ل ــم ــدرج ــات تشجيع

الــحــاكــم رئــيــس الـ ــوزراء الــســابــق بــن علي

مباريات كرة القدم ،إذ شهد مطلع األسبوع

يلدريم.

مباراتين بين فرق كبرى في المدينة.

كما خسر حــزب العدالة والتنمية الحاكم

وهتف بعض الجمهور “امــنــح التفويض.

الـ ــذي يــتــزعــمــه أردوغـ ـ ــان وم ــا ســبــقــه من

امــنــح إم ــام أوغــلــو التفويض اآلن”،

أحزاب ذات توجه ديني ،هيمنة استمرت

فــي إشـ ــارة إل ــى أكـــرم إمــام

 25عاما على أنقرة.

أوغلو مرشح حزب الشعب

لكن من شأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة

الــجــمــهــوري الــمــعــارض في

فــي إسطنبول أن يشكل ضــربــة أقــوى

انتخابات بلدية إسطنبول،

للرئيس الذي يتصدر المشهد السياسي

الذي حضر المباراتين.

في تركيا بانتصارات انتخابية متكررة

وأظ ـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ــرت

على مدى نحو  15عاما.

األوفر حظا لرئاسة الحكومة إذا أجريت انتخابات مبكرة.

وك ــان ــت أرديــــــرن نــالــت اإلشــــــادة في

نفس الشهر ،وبلغ هامش الخطأ فيه

الداخل والخارج بسبب طريقة تعاملها

 .% 3.1ومــن ناحية أخــرى ،تراجعت

مع واقعة إطــاق النار في مسجدين

شعبية سايمون بريدجز ،زعيم الحزب

وبـ ّـيــن االســتــطــاع ال ــذي أجــرتــه “صــنــداي

بمدينة كرايستشيرش الشهر الماضي.

ال ــوط ــن ــي الـــمـــعـــارض ،الـــــذي يــنــافــس

وأوضـــح االســتــطــاع ال ــذي أجــرتــه (1

أرديـ ــرن ،بنسبة نقطة مئوية واحــدة

خالل الفترة من  2إلى  11أبريل الجاري،

السلطة في بريطانيا منذ  ،2010حين تقدم

نيوز كولمار بــرونــتــون) الستطالعات

لتصل إلى  .% 5وأظهرت نتائج شعبية

أن ح ــزب الــمــحــافــظــيــن الــحــاكــم بــزعــامــة

على خصمه العمال في االنتخابات العامة

ال ــرأي أن  % 51مــن المشاركين فيه

األحزاب في االستطالع ،زيادة التأييد

تيريزا مــاي سيخسر  59مقعدا بمجلس

بعد استقالة ج ــوردون بــراون آخــر رئيس

قــالــوا إن أردي ــرن هــي رئيس ال ــوزراء

لحزب العمال بزعامة أرديرن بنسبة 3

العموم في حال إجــراء انتخابات مبكرة،

وزراء لبريطانيا عن حزب العمال.

المفضل لهم ،وهــو مــا يزيد بنسبة 7

نقاط مئوية لتصل إلــى  ،% 48بينما

ما يمهد الطريق للزعيم اليساري كوربين

وفــي وقــت سابق ،تعهد جيريمي كوربن،

نــقــاط مئوية مــقــارنــة بــآخــر استطالع

تراجعت شعبية الحزب الوطني إلى

ليصبح رئيسا للحكومة القادمة .وكشف

بتغيير السياسة الخارجية للبالد إذا ما فاز

أجري في فبراير.

أدنــى مستوى لها منذ سبتمبر 2017

االستطالع أن العمال سيزيد عدد مقاعده

حزبه في االنتخابات .وقــال إن سياسات

في مجلس العموم  34مقعدا ،ليحصل على

حــزبــه تــهــدف إل ــى “تــقــلــيــص الــتــهــديــدات

وهــــــــذا أول اسـ ــتـ ــطـ ــاع رأي

لتصل إلى .% 40

ســيــاســي مــنــذ أن قــتــل مسلح

وقالت أرديرن لمحطة ( 1نيوز)

 50مصليا في مسجدين في

التلفزيونية عندما ُسئلت على

تــلــغــراف” وشــمــل  8آالف و 561شخصا

 296مقعدا مقابل  259للمحافظين،

األوروبي بحلول الـ 29من مارس المنصرم.
يذكر أن حزب المحافظين يتولى مقاليد

اإلرهابية ال زيادتها”.

وهو ما سيجعله الحزب األقوى في

وتـ ــحـ ــدث كـ ــوربـ ــن عـ ــن وجـ ــود

البرلمان .وقال أنصار المحافظين إن

ارتــبــاط بــيــن انــخــراط المملكة

مدينة كرايستشيرش في 15
ُ
مارس .وأجري في الفترة من

نتيجة االســتــطــاع“ :ك ــل ما

سبب انخفاض دعمهم هو فشل ماي

المتحدة فــي ح ــروب خارجية

أعــرفــه هــو أنني أقــوم بعملي

بالوفاء بتعهدها إخراج

 6أبريل وحتى العاشر من

على أفضل وجه ممكن”.

بريطانيا مــن االتــحــاد

وبــيــن اإلرهـ ـ ــاب في
الداخل.
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عن فلسفة التخطيط
بوزارة األشغال
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أسامة الماجد

يالحظ ألول وهلة غياب خطة طويلة األمد أو برنامج لمشكلة األمطار التي

الوقــوف عنــده طويــا وفــك شــفرته ،فالتميمــي قــال “إن مــا يثيــر العجب هو

تتعرض لها البحرين ســنويا ،وقبل أن أتحدث عن الفلســفة والتخطيط أنقل

مشروع تقاطع ألبا الذي كلف الدولة  58مليون دينار تحول اليوم – أي السبت

تعليق النائب السابق علي المقلة وكان قد نشره في حسابي باإلنستغرام ردا
علــى الفيديــو الــذي نشــرته عن “غــرق فريجنا” وتحولــه إلى نهر يوم الســبت
الماضي( ..ال توجد خطة لدى الوزارة لمعالجة مياه األمطار أو حتى االستفادة
منهــا ،مــع العلــم بشــح الميــاه لدينــا ،والمجالــس البلديــة تتقــدم بمقترحــات
لكــن الــوزارة ليســت مــن أولوياتهــا معالجــة هــذه المشــكلة التي تســببت في
خســائر فــي الممتلــكات وتعطيــل مصالح الناس ســنويا والحــوادث المرورية
واالختناقــات نتيجــة المســتنقعات ،مــع العلــم أن الــوزارة تدفــع الماليين في
عمل مصارف أمطار فاشــلة وليســت ذات جدوى ،إضافة إلى تأجير ســيارات
ومعدات شفط ،ولو وفرت الدولة هذه الماليين لعمل مصارف أمطار حقيقية
النتهت المشكلة منذ زمن ،وحسب علمي المستنقعات في البحرين محدودة
ومــن الممكــن معالجتهــا خصوصا أننــا جزيرة ومن الممكــن التخلص من هذه
المياه بسهولة ولكن أين الخلل؟).
رئيس بلدية الجنوبية بدر التميمي قال كالما أشــبه باللوحة القاتمة ،وينبغي

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

– إلى أنهار ومستنقعات وهو مشروع حديث ،وهذا ما يؤكد فشل المشروع”.
إذا نحن أمام مشكالت وعيوب والنظرة الفاحصة إلى الشكاوى الموجهة إلى
وزارة األشــغال تظهر بوضوح أن الشــكاوى تكثر في قضية ومشــكلة انعدام
التخطيــط ،خصوصــا أن هناك مشــكالت تحتاج إلى تركيــز حتى يمكن حلها،
وكل المشــكالت التي تتعرض لها شــوارع البحرين في موســم األمطار ترجع
أصــا إلــى عيــوب شــابت التخطيط ،فالمفــروض مثال أن مشــروع تقاطع ألبا
الجديد الذي كلف الدولة  58مليونا يحتاج إلى أكبر قدر من العمل والتجارب
التخطيطيــة وتصــورات واضحــة وأهــداف وأولويــات وآليــات ،ال أن يتحول

الثالثاء
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للتواصل17111483 :

خــال ســاعتين فقــط إلــى بحــار ال نهاية لها ناهيــك عن األضــرار الصحية بل
المظهر الذي يالقيه السائح عندما يحاول أن يتبين معالم بالدنا.
» »يقول المثل الصيني “إذا أردت أن تخطط لسنة واحدة ابذر الحبوب ...وإذا
أردت أن تخطط لعشر سنوات اغرس األشجار”.

عادل عيسى المرزوق

متابعة سمو رئيس الوزراء ألضرار األمطار
مــن المهــم جــ ًدا ،بــل من أولويــة األولويــات التي يلــزم أن تضعها وزارة األشــغال وشــئون
البلديات والتخطيط العمراني ،بعد صدور توجيهات صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه ،لمعالجة المواقع المتضررة
من جراء موجة األمطار التي هطلت على البالد مؤخرًا ،إلى الوزارة وإلى سائر الوزارات
الخدمية ضمن التعاون والتنســيق ،أقول يلزم أن تضع في أولوياتها التشــخيص الدقيق
والواقعــي لألســباب والجوانــب التــي تســهم فــي تكــرار مظاهــر المشــكلة في البــاد حال
هطول المطر أيًا كان حجم الهطول.
إن ســمو رئيس الوزراء حين يوجه إلى حصر األضرار ووضع الحلول الســريعة والفورية،
بل ومتابعة الشــكاوى والحاالت اإلنســانية التي تنتشــر في وســائل التواصل االجتماعي،
وتكليــف المعنييــن بالتواصــل مــع المواطنيــن المتضرريــن ،كل ذلــك مــن أجــل أال يتأثــر
المواطــن وأال يتعثــر المســار اليومــي فــي مختلــف المرافــق بما فــي ذلك حركة الســير ،إال
أن ذلــك يتطلــب ،اإلســراع فــي رفع تقرير متكامــل إلى مجلس الوزراء ،فمــن المهم إدراج
اإلجراءات التي تم اتخاذها في التقرير ،لكن األهم بدرجة أعلى هو وضع التصور العملي
والدقيق لعدم تكرار هذه المشــاكل التي – مع شــديد األســف – تظهر مع كل موجة مطر،

وليــس بعيــ ًدا مــا حدث في موجة أمطار شــهر أكتوبر من العام  ،2018والتي كانت تجربة
ً
مســتقبل
من المفترض أنها وضعت في االعتبار االحترازات واالســتعدادات التي ســتأتي
في أي موسم.
إن ســمو رئيــس الــوزراء ،رعــاه هللا ،أشــار بالتأكيد على أن “كل أمر يتعلــق بالمواطن لزاما
أن يكــون محــور اهتمــام الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة ،ويجــب تســخير كافــة الجهــود
واإلمكانيــات فــي ســبيل ذلــك” ،ومــع توجيــه ســموه لتقييــم ســرعة التعامل مــع تجمعات
األمطار خالل هذا الموسم وتطويره في المستقبل ،فإن من األهمية بمكان أن يتم تفعيل
خطة الطواريء الوطنية من جانب كل أطرافها من الوزارات والمؤسسات.

نحو أمن غذائي ُمستدام

» »وألهمية الموضوع ،فقد بحثه مجلس الوزراء للتعرف على ما تم إتخاذه بشأن
التعامل التعامل مع تجمعات المياه واألضرار التي نتجت عن األمطار ،وبكل
صراحة نقول ،تكررت هذه المشكلة وعانى منها المواطن والمقيم ،والبد من
صياغة برامج عمل واضحة وناجعة للتعامل مع مواسم األمطار وبالتأكيد ،لدى
الجهات المعنية الكفاءات والخبرات التي تمكن من وضع التصورات المطلوبة،
فال يكفي إعداد التقارير ،بل البد من أن يتبعها إنجاز واضح ميدانيًا.

عبدعلي الغسرة

نعنــي باألمــن الغذائي توفير الغذاء لألفراد دون أي نقص ،ويتحقق ذلك عندما
ال يخشــى أحــد الجــوع أو يتعرض لــه ،ويختلف تحقيق األمــن الغذائي النباتي

وتواجــه مملكــة البحريــن كمــا يؤكــد الخبــراء بمركــز “البحريــن للدراســات
االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة” فــي هــذا المجــال عــد ًدا مــن التحديات في

والحيواني من بلد إلى آخر بحســب القدرة على اإلنتاج وكميته وقدرة الدولة

مجــال الزراعــة ومنهــا (البيئــة الصحراويــة للبحريــن ،ونضــوب الميــاه الجوفية

على الشــراء من الخارج ،وبحســب قدرة المســتهلك ،وبســبب عدم وجود بيئة

والزحــف العمرانــي ،وعزوف البحرينيين عن االســتثمار فــي الزراعة النخفاض

غذائية آمنة فهناك أكثر من ( )950مليون فرد يعانون من الجوع.

عائدهــا المالــي ،وطــول دورة رأس المال في بعض األنشــطة الزراعية وتعرض

إن تنميــة القطــاع الغذائــي فــي مملكــة البحريــن جــزء ال يتجــزأ مــن (تحقيــق

االســتثمار فيهــا إلــى مخاطــر عاليــة) ،ويؤكــدون كذلــك أن (أكثر مــن  % 90من

التنميــة الشــاملة وضمــان اســتدامة األمن الغذائــي الوطني) ،وهو أمــرٌ لن يأتي
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العمالــة الزراعيــة فــي البحريــن ُ
هــم من األجانــب) .لهــذه األســباب وغيرها فإن

مــن فــراغ بــل مــن االهتمــام الرســمي والتوجه األهلــي باالســتثمار فــي اإلنتاج

البحريــن (تعمــل على توفير أمنها الغذائي باســتيراده مع وجود بعض المخاطر

الغذائــي بشــقيه ،وتوفيــر معطياته ،والعمل على اســتقطاب الشــركات العالمية

المُ تمثلــة فــي التقلبــات في األســعار أو نقــص في اإلمــدادات أو اضطرابات في

لالســتثمار في هذا المجال مع توفير المناخ االســتثماري والتشــريعي المُ ناسب

الشحن أو بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية لدول المنشأ اإلنتاجي).

لــه ،وتعتبــر الزراعة النباتية والتربية الحيوانية مصدرً ا أساســيا لغذاء اإلنســان

» »إن اإلنتاج الزراعي في البحرين مُ كلف بحسب رأي الخبراء ،لذا فإنهم

وإذا حافظنــا علــى المــوارد المائيــة بزيــادة االعتماد على ميــاه الصرف الصحي

البحرين في شراكات مع شركات إنتاج األغذية الدولية ،وبذلك تكون

القطــاع الخــاص والمســتثمرين الصغــار من الشــباب على دخول قطــاع اإلنتاج

غذائية من هذه الشركات) .وحتى نُحقق أمنًا غذائيًا البد أن تكون التنمية

إذا عملنا على تطوير األرض وأعدنا تأهيلها جي ً
دا واعتنينا بالتربية الحيوانية،

يؤكدون أن أفضل طريق لتحقيق األمن الغذائي في البحرين (دخول

فاتن حمزة

المُ عالجــة فــي الــري ،وتكثيف إنتــاج محاصيل االحتياجات المحلية ،وتشــجيع

للبحرين حصة في هذه الشركات بما يضمن للبحرين توفر منتجات

الزراعي والحيواني.

الزراعية بشقيها خيارًا استراتيجيا وتنمويًا مُ ستدامً ا.

المرأة البحرينية ...إنجاز جديد ومكانة متقدمة
حققــت البحريــن إنجــازا عالميــا جديــدا ،إذ احتلــت المرتبة الثانية فــي قائمة أفضل
األماكــن لعمــل النســاء ،والتــي أعدتهــا مجلــة فوربــس األميركيــة الشــهيرة ،وذكــرت
المجلة أن  % 66من النســاء في البحرين راضيات تماما عن عملهن وآفاق تقدمهن
فــي العمــل ،وكانــت النســبة للرجــال  ،% 62وبهــذه النســبة احتلت البحريــن المرتبة
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الثانيــة عالميــا ،كمــا احتلــت البحريــن المرتبــة األولــى كأفضــل بلــد إلقامــة وعمــل
المغتربين وذلك للعام الثاني على التوالي.
رغــم أننــا فــي غنــى عن دراســاتهم ،وعــدم علمنا بمقاييســهم التــي على ضوئهــا بنوا
أحكامهــم عــن مســتوى الرضا لدى المــرأة عندنا ،إال أننا نود أن نذكر مقارنة بســيطة
بيننــا وبيــن أميــركا وربما الغرب بأكمله في بعض المســائل التي تتعلــق بالمرأة ،منها

المهم أن يبقى السودان

تصريحــات ومواقــف ترامــب العنصريــة ضــد المــرأة ،والتســاؤالت حــول معاملتــه

بثينة خليفة قاسم

قبــل فتــرة كتبــت عــن االحتجاجــات فــي الســودان وعبــرت عن قلقــي من أن

فالشــعب هتــف فــي البداية من أجــل الخبز ثم هتف من أجل إســقاط النظام،

يحــدث للســودان مــا حــدث لغيــره مــن فوضــى وانهيــار ،وحــذرت إخوانــي

وقد ســقط النظام وانتهى أمره ويبقى الخبز وتبقى العدالة االجتماعية التي

الســودانيين مــن الســير فــي طريق الشــعوب التي ندمت ولم ينفــع الندم ،ولم

سقط من أجلها الشهداء.

أكــن أفكــر فــي األفراد وال بقاء الرئيس المعزول عمر البشــير أو رحيله ،لكنني
كنت أفكر في السودان وبقاء السودان على الخريطة.
وهاهو الشــعب الســوداني قد وصل إلى مراده وهاهو الجيش الســوداني قد
انحــاز لمطالــب الشــعب الســوداني وقال للبشــير ورجاله كفــى ،والحمد لله ثم
الحمــد للــه أن الجيــش والشــعب الســوداني كيان واحــد ،ألن هذه هــي الحالة
الوحيــدة التــي تمنــع الســودان مــن الســقوط فــي الهاويــة التــي ســقطت فيها
الدول التي لم تنحز جيوشها لمطالب شعوبها والدول ذات الجيوش الطائفية
التي تسمع نداء الطائفة أو القبيلة وال تسمع نداء الوطن.
ونتمنــى مــن هللا أن تبقــى حالــة التالحــم بين الجيش والشــعب لكــي يتجاوز
السودان المرحلة الحرجة ويصل إلى بر األمان ولكي يحقق الشعب السوداني
مــراده فــي التغييــر وتحقيــق العدالة االجتماعيــة والعيش الكريــم الذي خرج
من أجله ،فاليوم يحتفل الشــعب الســوداني بنجاحه في إســقاط نظام البشير
بعد ثالثين عاما قضاها في الحكم ،لكن غدا ســتذهب الســكرة وتأتي الفكرة،

القادم هو األهم واألخطر والســودان أمانة في رقاب رجال الجيش والشــعب
معــا ،وعلــى الجميــع أن يضــع الســودان بيــن عينيــه عنــد كل نقــاش وخــاف،
أتذكــر عندمــا كتبــت عمــودي الســابق وحــذرت فيه إخوانــي الســودانيين من
جــر بلدهــم إلــى الفوضى ،أتذكر أن أحد القراء قال لــي ال تخافي علينا فنحن
نســتطيع التغييــر ونســتطيع فــي الوقــت ذاته أن نحافــظ على بلدنــا .وأتمنى
فعال أن يكون السودانيون كذلك ،وأتمنى أن يدرك كل سوداني في أي موقع
كان مــا لــه ومــا عليــه ،وأتمنــى أن يكــون الجميــع على وعي بــأن للتغييــر ثمنا
وأن المطالــب لــن تتحقــق بكــن فيكون ،وأن الحفــاظ على الســودان وتحقيق
األهداف سيحتاج إلى وقت وتكلفة وصبر وسد كل الثقوب التي يدخل منها
األعداء وعدم االستماع ألية نداءات سوى نداء الوطن.
» »إذا ما تسلح السودانيون بهذه الدرجة من الوعي ،سيتجاوز السودان الخطر
وسنفرح جميعا ونقول ألنفسنا إن ما جاء بالبيان رقم واحد لم يكن كالما

منمقا وسنقول “الله أكبر والعزة للسودان”.

زوجته ،وقوله إن النساء حيوانات مقززة وخنازير وقاذورات!
لقــد أوضحــت إحصائية أميركية ُنشــرت عام 2012؛ أن في الســنوات الســابقة هناك
مــا يزيــد عــن  11ألــف امــرأة ُقتلــت علــى يد زوجهــا ،أو الشــخص الــذي تجمعها معه
عالقــة عاطفيــة ،وفــي  ،2016نشــر اإلعالم األميركي النســب المئويــة التي تؤكد أن
العنــف ضــد المرأة األميركيــة من قبل المقربين لها ،في تزايــد وليس العكس ،العنف
ضــد المــرأة فــي أميركا ،له تأثير ســلبي علــى االقتصاد األميركي ،حيــث كلف الدولة
مــا يزيــد عــن  50بليون دوالر ســنويًا ،لتكاليــف الرعاية الصحية للنســاء المتضررات
جســديًا من العنف! كما أثبتت دراســة أن  12مليون امرأة ســنويًا بالواليات المتحدة
األميركية تعاني من االكتئاب.
ومن جهة أخرى لم تصدق الواليات المتحدة األميركية على أية اتفاقية للقضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،لم تصدق على أية تعديالت تخص المساواة ،وهي
الدولة الوحيدة التي ال تمنح إجازة مدفوعة األجر للوالدين رغم دخلها المتزايد.
ال هنيئ ًا لنا ولقيادتنا هذا اإلنجاز ،فالمرأة اليوم في البحرين تحتل
» »فع ً

مكانة متقدمة نظراً إلى ارتفاع مستوى التعليم واالنفتاح الذي تشهده

البالد ،وأيضا بسبب الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس األعلى للمرأة
في تمكين المرأة ،واالرتقاء بأوضاعها اقتصاديا واجتماعيا .نتمنى

استمرارية النجاح واحتالل المراتب المتقدمة في جميع المجاالت لتكون

البحرين دائما في الصدارة.

طاقم بحريني لكأس
االتحاد اآلسيوي
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اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،طاقمً ا
دوليا؛ إلدارة مباراة فريقي
بحرينيا
تحكيميا
ًّ
ًّ
ًّ
يانغون يونايتد الميانماري وهانوي تي تي
الفيتنامي ،ضمن منافسات دور المجموعات
لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .وستقام
المباراة يوم األربعاء المقبل الموافق 17
أبريل الجاري في ميانمار.
وسيدير المباراة الحكم الدولي عمار
محفوظ ،ويعاونه الحكم المساعد الدولي
نواف شاهين والحكم المساعد الدولي
عبدهللا صالح .ويأتي التكليف اآلسيوي
لحكامنا تواصالً لسلسلة النجاحات التي
تحققها الصافرة البحرينية عبر تواجدها
في مختلف المحافل .كما يعد التكليف
تأكي ًدا على المكانة المتميزة للتحكيم
البحريني ،والثقة التي يتمتع بها على جميع
األوساط .

الثالثاء

 16أبريل 2019
 11شعبان 1440
سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ عيسى بن علي يتوجان الرفاع بكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

رئيس الرفاع يهنئ سمو الشيخ عيسى بن علي بنجاح “أغلى كؤوس”

المحرق يواصل صدارة دوري كرة الصاالت
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

صعبا في المنافسات
رقما
ً
أشاد بجهود العجمي وجعل الفريق ً

واصــل المحرق سلســلة انتصاراته في دوري المصــرف الخليجي التجاري
لكــرة الصــاالت ،حينمــا حقــق فــوزا بثالثــة أهــداف دون رد علــى حســاب
البديــع ،ضمن منافســات الجولة  11من المســابقة ،مواصــا بذلك صدارته

الحنينية  -نادي الرفاع

للترتيب العام.
 11مــبــاراة ،المالكية 8

جاء ذلك في مباريات
الــــجــــولــــة  11ال ــت ــي

نقاط مــن  11مــبــاراة،

أقــيــمــت الــجــمــعــة 12

الــبــديــع  6نــقــاط من

أبــــــريــــــل الـــــجـــــاري

 11مــبــاراة ،وأخيرًا

عــلــى ص ــال ــة ن ــادي

قــــــالــــــي ب ــن ــق ــط ــة

الشباب.

وح ـ ــي ـ ــدة م ـ ــن 11

وفي نتائج أخرى،
المالكية بنتيجة (1-

آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة بمناسبة

الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل لمباريات

في نسختها الثالثة.

ويـــــتـــــصـــــدر العــــب
الـــحـــد س ــل ــم ــان الــمــا

 ،)0فيما تفوق التضامن

إدارة نادي الرفاع الرياضي ،سمو الشيخ عيسى بن علي

وقــف عيسى بــن سلمان التعليمي الخيري نائب رئيس

النجاح المبهر لمسابقة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

مباراة.

فــــاز ال ــش ــب ــاب على

هنأ الشيخ عــبــدهللا بــن خــالــد آل خليفة رئــيــس مجلس

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس أمناء

ترتيب الهدافين بواقع

وأكد الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة أن الحفل الختامي

بمنظومة اللعبة.

لمسابقة أغلى كــؤوس كرة السلة البحرينية ظهر بشكل

وفي هذا السياق ،هنأ الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة

مميز يستحق اإلش ــادة وذلــك لما تحمله هــذه المسابقة

رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع ،محمد العجمي رئيس

من اسم غالي على قلوبنا جميعا ،مشيرًا إلى أن المباراة
ـرســا ريــاضـ ًّـيــا وكــرنــفــاالً رائــعً ــا
النهائية للمسابقة كــانــت عـ ً

جهاز كرة السلة بالنادي بمناسبة فوز الرفاع بكأس خليفة

استمتعت فيه الجماهير الحاضرة في مــدرجــات صالة

( )19هــدفــا ،يليه الع ــب المحرق

لعبة الكرة السلة ،مؤك ًدا أن وجود سموه يعد مكس ًبا للعبة
وحاف ًزا لكل األندية لتقديم المزيد من العمل نحو االرتقاء

بن سلمان لكرة السلة ،مشي ًدا سموه بالعمل الذي يقدمه

العجمي خــال الموسم الثاني بعد إع ــادة نشاط اللعبة

على قاللي بواقع ( ،)5-0كما حقق
الحد فــو ًزا على سترة في مباراة
ً
هدفا وبواقع (.)8-3
شهدت 11

فيما يأتي زميله في الفريق علي

وقــال الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة إن هذا النجاح

السلة.

ـاء عــلــى ذلـــــك ،فــــإن تــرتــيــب
وبـ ــنـ ـ ً

صالح في المرتبة الثالثة برصيد

الجديد لمجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة

كما أثنى رئيس نادي الرفاع بمستوى الفريق خالل النهائي

الــدوري صار كاآلتي :المحرق في

( )13هدفا.

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ليس بغريب على

الــغــالــي ،معربًا عــن شكره وتــقــديــره ألعــضــاء الفريق من

الصدارة برصيد  33نقطة من 11

إلـــى ذلــــك ،تــقــام ال ــي ــوم (الــثــلــثــاء)

سموه الذي يقود كرة السلة البحرينية لمزيد من التطور

جهازين فني وإداري والعبين على هذا المستوى المميز

مــبــاراة ،الشباب  25نقطة مــن 10

الــمــبــاراة المؤجلة مــن الجولة ،10

مــبــاريــات ،الــحــد  22نقطة مــن 10

ال ــت ــي ســتــجــمــع فــريــقــي الــشــبــاب

مــبــاريــات ،التضامن  21نقطة من

والــحــد عــنــد  8مــســاء عــلــى صالة

 11م ــب ــاراة ،ســتــرة  10نــقــاط من

نادي الشباب.

علي عبدالرسول الذي يملك (،)18

مدينة خليفة الرياضية.

وال ــذي جعل مــن الــرفــاع رقــمً ــا صع ًبا فــي منافسات كرة

واالزدهـ ــار ،مشي ًدا بالتطور الهائل للعبة على المستوى

الذي يليق باسم وكيان نادي الرفاع.

الفني واإلداري في فترة قصيرة مما يدل على الكفاءة

وثمّ ن الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة حضور جماهير

العالية التي يملكها سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

نــادي الرفاع ومساندتها للفريق األول لكرة السلة التي

كما أشاد الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة بحضور سمو

ساهمت بشكل بارز في هذا الفوز الكبير.

القعود يهنئ سمو الشيخ عيسى بن علي بنجاح موسم السلة
هنّأ محمد العجمي بتحقيق الرفاع لقب كأس خليفة بن سلمان

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

هنأ خليفة القعود رئيس لجنة رياضات الموروث

االتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ

كرة السلة بنادي الرفاع بمناسبة تحقيق الفريق

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد

قيادة اتحاد السلة نحو مزيد من الرقي والتطور

سلمان في نسختها الثالثة.

الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية ،سمو
البحريني لكرة السلة بمناسبة نجاح موسم كرة

السلة والــذي اختتم مؤخرًا بنهائي كأس خليفة
بن سلمان الذي فاز فيه الرفاع على المحرق في
المباراة النهائية.

وأشاد القعود بالمستوى التنظيمي الراقي والحفل
ً
موضحا أن
المميز لنهائي أغلى كؤوس كرة السلة،

عيسى بن علي آل خليفة الذي أثبت كفاءته في
خالل فترة قصيرة.

األول لكرة السلة بالنادي لبطولة كأس خليفة بن
وأشاد القعود بالمستوى الفني العالي الذي ظهر

وقال القعود إن الحضور الجماهيري الغفير في

عليه العبي الرفاع خالل المباراة النهائية ألغلى

هذا العرس الرياضي الكبير والــذي ظهر بصورة

حققها الــرفــاع وهــو فريق جديد على لعبة كرة

صالة مدينة خليفة الرياضية ساهم في إنجاح
مشرقة تعكس ما وصلت له الرياضة البحرينية

كؤوس السلة ،مشيرًا إلى أن هذه البطولة التي
السلة ،ال يدل إال على حجم العمل الكبير المقدم

فقرات الحفل كانت مبهرة رغم بساطته ،مؤك ًدا

م ــن م ـس ـتــوى وس ـم ـعــة ع ـلــى مـخـتـلــف األصــع ــدة،
مشي ًدا بالعطاء الــذي قدمه العبو الفريقين بعد

العجمي ،كما أنه يؤكد على التميز واإلبــداع لهذا

مملكة البحرين بقيادة سمو الشيخ عيسى بن

المستوى الــراقــي ال ــذي تعيشه كــرة السلة في

لفريق كرة السلة بنادي الرفاع بعد إعــادة نشاط

على التطور الكبير الــذي تعيشه كــرة السلة في

علي آل خليفة الذي حقق نقله نوعية في مسيرة

اللعبة على الصعيدين اإلداري والفني.

أن ظـهــرت الـمـبــاراة بمستوى فني كبير يعكس
مملكة البحرين.

مــن جهاز كــرة السلة بالنادي برئاسة محمد بن
الجهاز ال ــذي أثـبــت كفاءته فــي الموسم الثاني

اللعبة .وأكــد القعود أن وجــود محمد بــن حمد

ونـ ــوّ ه ال ـق ـعــود بــالـمـسـتــوى الـمـمـيــز ل ـكــرة السلة

ون ــوّ ه رئـيــس لجنة ريــاضــات ال ـمــوروث الشعبي

التابعة للجنة األولمبية البحرينية ب ــدور سمو

العجمي فــي ن ــادي الــرفــاع يـعــد مكس ًبا للنادي
ولكرة السلة البحرينية بشكل عام ،مشي ًدا بعطائه

يتنافس عليه عدد من األندية ،إضافة إلى مسابقة

لعبة كرة السلة بدليل الحضور الجماهيري الكبير

التتويج ودخوله للمنافسة في الموسم الثاني من

البحرينية من خالل وجود دوري جماهيري قوي
غاليا على قلوبنا جميعًا،
غالية للكأس تحمل اسمً ا ً
مثنيا على ال ــدور ال ــذي يـقــوم بــه مجلس إدارة
ً

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بزيادة شعبية
الذي يصاحب منافسات هذه اللعبة بشكل دائم.

كما هنأ خليفة القعود ،محمد العجمي رئيس جهاز

المستمر والذي ساهم في ارتقاء الرفاع لمنصات
انضمام الرفاع للعبة كرة السلة.

وأوض ـ ــح ال ـق ـعــود أن الـعـجـمــي ي ـعــد واحـ ـ ـ ًدا من

رمضان يقود سلة المنامة في “الخليجية”

الزعيم يدعم صفوفه بمحتــرف بولندي وآخر أميركي

الكفاءات البحرينية الشابة التي وضعت بصمة
واض ـحــة فــي لـعـبــة ك ــرة ال ـس ـلــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
الحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين
كسبت وجـ ًـهــا جــدي ـ ًدا يــؤكــد أن المملكة زاخــرة

بالكفاءات والطاقات في مختلف المجاالت.
كما أثنى رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي
التابعة للجنة األولمبية على جهود جميع أفراد
فريق الرفاع من العبين وجهازين فني وإداري
من خالل الكفاح المستمر لرفع شأن اسم كيان

سمو رئيس الحرس الوطني يتلقى شكر رئيس نادي الرفاع
المنامة  -بنا

تلقى رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل
خليفة برقية شكر جوابية من رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشيخ عبدهللا
بن خالد بن عبدهللا آل خليفة ،وذلك ردا على البرقية المهنئة التي بعث بها سموه
إليه بمناسبة فوز نادي الرفاع بكأس خليفـة بن سلمـان لكـرة السلـة للموسم 2018
.2019 /
وهذا نص البرقية:
سيدي الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحرس الوطني الرئيس الفخري لنادي الرفاع حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
تشرفت باسمي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة ببرقية سموكم المهنئة
لناديكم الرفاع بمناسبة فوز الفريق األول لكرة السلة ببطولة كأس خليفة بن
سلمان ،والتي تحققت بفضل من هللا ثم بفضل دعمكم ومساندتكم وتوجيهاتكم
رئيسا فخريًا لنادي الرفاع.
المستمرة لنا في إدارة النادي وذلك بصفتكم
ً
وبهذه المناسبة ،نــود أن نع ّبر لسموكم عن خالص الشكر والتقدير على طيب
مشاعركم الصادقة والتي كــان لها وقــع كبير لــدى جميع منتسبي الــنــادي الذي
يفاخرون برئاسة سموكم الفخرية لهذا الصرح العظيم ،كما نود أن نغتنم هذه
الفرصة بأن نهدي سموكم هذه البطولة الغالية ،سائلين المولى العلي القدير أن
يحفظ سموكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية.
أخوكم المخلص
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع

الرفاع.

الظاعن يجتاز ماراثون مانشستر بنجاح

قدم شــكره لناصر بــن حمد وتأهل إلى ماراثون بوســطن ولندن

اللجنة اإلعالمية

محمد الدرازي
أعلن نادي المنامة عن التعاقد مع المدرب
الوطني سلمان رمــضــان؛ لقيادة الفريق
األول لكرة السلة في البطولة الخليجية
لألندية األبطال التاسعة والثالثين التي
سيستضيفها نادي المنامة في الفترة من
 20إلى  27أبريل الجاري.
ول ــج ــأت إدارة نـ ــادي الــمــنــامــة لــلــمــدرب
الخبير “ابن النادي” سلمان رمضان ليتولى
قيادة الفريق في المرحلة المقبلة؛ كونه
حاليا لمباشرة عمله ،وهو
األقرب واألجهز
ًّ
خصوصا
ً
على دراية تامة بالالعبين كافة
أنـــه أشـ ــرف عــلــيــهــم مــســبـ ًـقــا ف ــي الــنــادي
والمنتخب الوطني قبل أشهر بسيطة،
ويمتلك الــقــدرة الــكــامــلــة لــوضــع بصمته
الفنية وإعادته لوضعه الطبيعي.
وتعاقد النادي مع محترفين اثنين لتدعيم
صفوف الفريق في البطولة ،إذ تعاقد أوال

خليفة القعود

عبدالله بن خالد

شــارك المتسابق البحريني نــواف الظاعن في مــاراثــون مانشستر
الــدولــي الــذي شهد مشاركة واسعة من مختلف جنسيات العالم،
وقدم نواف الظاعن مستويات مميزة طوال السباق ،وسط منافسة
خصوصا من أبطال المسابقات الكبرى في
ً
قوية على المراكز األولى
الماراثون.
ماسيج المب

تريكو وايت

مع األميركي تريكو وايت ،قبل أن يتعاقد
مع البولندي ماسيج المب.
ويــطــمــح الــمــنــامــة للمنافسة عــلــى اللقب
وخصوصا في ظل الدعم المعنوي والمالي
ً
الـــذي يــلــقــاه الــفــريــق ،إل ــى جــانــب الــدعــم
الجماهيري الكبير والذي سيساعده على
الوصول لمراحل متقدمة في المنافسة.
ووق ـ ــع ن ـ ــادي الــمــنــامــة ف ــي الــمــجــمــوعــة
الــثــانــيــة إل ــى جــانــب ف ــرق شــبــاب األهــلــي
دبي اإلمــاراتــي ،السيب العماني ،الشمال

سلمان رمضان

الــقــطــري ،فــي حين وقــع ممثل البحرين
الثاني في البطولة األهلي في المجموعة
األولــى إلــى جانب حامل اللقب الشارقة
اإلمــــــاراتــــــي ،ال ــع ــرب ــي ال ــق ــط ــري وأحـ ــد
السعودي.
وستنطلق منافسات البطولة التي ستقام
على صالة مدينة خليفة الرياضية ،يوم
السبت  20أبــريــل المقبل ،فيما ستقام
المباراة النهائية للبطولة بتاريخ  27أبريل
المقبل.

واستطاع نواف الظاعن من اجتياز الماراثون بزمن وقدره ساعتين
وخمسة وخمسين دقيقة وساهمت هــذه النتيجة بتأهل نــواف
الظاعن للمشاركة في ماراثون بوسطن ولندن الدولي الذي سيقام
خالل الفترة القادمة.
وأعــرب نــواف الظاعن عن بالغ شكره وتقديره إلــى سمو الشيخ
نــاصــر بــن حمد آل خليفة ممثل جــالــة الملك لــأعــمــال الخيرية
وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة على دعمه
المتواصل لكافة الرياضيين البحرينيين في المشاركات الخارجية،
مشيرًا إلى أن دعم سموه قاده الجتياز الماراثون بنجاح وبزمن جيد
ساهم بوصوله إلى بطولتي بوسطن ولندن ،وأكد أن سموه الملهم
األول له في الرياضة.

خالل مشاركته في الماراثون

وأوضح الظاعن أنه يدخل السباقات بعزيمة وإصرار تعلمها من سمو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي يتخذ شعار العزيمة واإلصرار
في مشاركاته في البطوالت ،مقدمً ا لسموه كل الشكر والتقدير على
دعمه المتواصل وتحفيزه له في الفترة الماضية.
وأشار نواف الظاعن أن السباق شهد مشاركة واسعة من الجنسين
من مختلف دول العالم ،حيث يعتبر ماراثون مانشستر من أقوى
بطوالت الماراثون ودائمً ا ما تكون مثيرة وحماسية ،مبينًا أن هذه
النتيجة تعطيه حاف ًزا كبيرًا لمواصلة التألق في المشاركات القادمة.

الرفاع الشرقي يالقي الحد ..اليوم

الجولة  16لدوري الدرجة الثانية

أحمد مهدي

أحمد مهدي
تنطلــق اليــوم (الثالثــاء) منافســات الجولــة

يغيــب االتفــاق عــن الجولــة؛ لخضوعــه إلــى

 16لــدوري الدرجــة الثانيــة لكــرة القــدم،

الراحة اإلجبارية.

 11لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم ،وتجمــع الرفــاع

وذلك بإقامة مباراة وحيدة تجمع التضامن

ويشــير ترتيــب الــدوري حاليــا إلــى صــدارة

الشرقي

مع قاللي على ملعب مدينة حمد عند 6.45

األهلــي برصيــد  35نقطــة مــن  13مبــاراة ،ثــم
البســيتين وصيفــا برصيــد  29نقطــة مــن 13

مساء.

مباراة،

ويقــود الفريقيــن مدربــان وطنيان:ســيد حســن

تقام عند  6.45من مساء اليوم (الثلثاء) مباراة مؤجلة من الجولة

مع الحد ،وذلك على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
ويدخــل الرفاع الشــرقي مبــاراة اليوم لوضع حد لسلســلة نتائجه
الســلبية خــال المباريــات األخيــرة ،وكان آخرهــا الخســارة مــن

شبر مع التضامن وصالح حبيب مع قاللي.

ســترة  28نقطــة مــن  13مبــاراة ،مدينــة عيســى 25

المحــرق بنتيجــة ( ،)3-1إذ عجــز عــن الفــوز فــي الجــوالت األربــع

وتســتكمل مباريــات الجولــة غــدا (األربعــاء) بإقامــة 3

نقطــة مــن  ،14االتحــاد  24مــن  ،14البحرين  15من ،13

األخيرة.

المحــرق بهدفيــن نظيفيــن ،كمــا فــاز علــى البديــع بنتيجــة ()2-1
مواصــا كســبه لمزيــد من النقاط نحــو االرتقاء إلــى مراكز أفضل
على سلم الترتيب.
ويملــك الحــد  25نقطــة مــن  15مبــاراة فــي المركــز الخامــس ،أما
الرفــاع الشــرقي فإنــه يملــك  16نقطــة مــن  15مبــاراة فــي المركز
السادس.
يــدرك الحــد جيــدا أهميــة النقــاط الثــاث اليــوم لالرتقــاء بــه إلى
المركــز الثالــث نحــو ســباق التنافــس علــى المراكــز المتقدمة ،في

مباريــات :البســيتين مــع البحريــن ،مدينــة عيســى مــع

التضامن  7من  ،13قاللي

فــي المقابــل ،فــإن الحد يدخــل المباراة منتشــيا بتحقيقــه فوزين

حيــن أن الرفــاع الشــرقي يســعى لتحقيــق فــوز يؤمــن بــه موقعه

االتحاد ،واألهلي مع سترة ،فيما

 6من  ،13وأخيرا االتفاق بنقطة وحيدة من  13مباراة.

متتالييــن بعــد فتــرة التوقــف التــي شــهدها الــدوري ،إذ اجتــاز

ضمن األندية الكبار مبتعدا عن شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.
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الثالثاء

الخياط يزور تدريبات منتخبي المالكمة وفنون القتال

ُقـــبـــيـــل مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــبـــطـــولـــتـــيـــن اآلســـيـــويـــتـــيـــن فــــي بـــانـــكـــوك

اتحاد فنون القتال المختلطة  -المركز اإلعالمي

زار عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة  BMMAFخالد الخياط تدريبات
المنتخــب الوطنــي للمالكمــة والمنتخــب الوطني لفنون القتال المختلطــة بالصالة الرياضية التابعة لمنظمــة خالد بن حمد الرياضية
 ،KHK SPORTSواللذيــن يســتعدان لخــوض غمــار المشــاركة القاريــة المرتقبــة ببطولة آســيا للمالكمة وبطولة آســيا لفنــون القتال
المختلطة ،واللتين من المقرر إقامتهما في العاصمة التايلندية بانكوك في شهر أبريل الجاري.
وخــال الزيــارة ،التقــى الخيــاط بالجهازيــن

وقــال“ :إنــه تنفيــذا لتوجيهــات ســمو الشــيخ

خالــد بــن حمــد آل خليفــة بإعــداد منتخــب

الفنــي واإلداري للمنتخبين وكذلك الالعبين،

خالــد بــن حمــد آل خليفــة بتشــكيل منتخــب

وطنــي قــادر علــى المشــاركة والمنافســة

حيــث أشــاد بجديــة أفــراد المنتخبيــن مــن

وطنــي للمالكمــة ،فقــد تــم اعتمــاد مشــاركة

والوصول لألولمبياد”.

خــال التحضيــرات للمشــاركة فــي هاتيــن

المنتخــب الوطنــي للمالكمة في بطولة آســيا

وأضــاف أن المنتخــب الوطنــي للمصارعــة

البطولتين ،مؤكدا أن االتحاد يسعى لترجمة

للمالكمــة ،إحــدى أكبــر البطــوالت القارية في

والمكــون مــن البطــل آدم باتيــروف وحاجــي

رؤيــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى

هذه الرياضة ،والتي تشــهد مشــاركة واســعة

محمد ،تنتظره مشــاركة ببطولة آســيا المقرر

للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة

مــن جانــب المنتخبــات اآلســيوية ،وأبــرز

إقامتهــا فــي الصيــن بمنافســات وزن 74

البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد البحريني

الالعبيــن علــى صعيــد هــذه الرياضــة ،حيــث

كيلوجرامــا ووزن  65كيلوجرامــا ،مشــيرا

لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن

يتكــون المنتخــب مــن العبيــن ،همــا المالكــم

إلــى أن هــذه البطولة ســتكون مؤهله لبطولة

حمــد آل خليفــة؛ لتعزيــز الحضــور البحرينــي

بــال محمــد الــذي سيشــارك فــي منافســات

العالم القادمة.

عبر المشــاركة في مختلف البطوالت القارية

وزن  52كيلوجرامــا ،والمالكمــة نــور النســاء

وأوضــح الخيــاط أن منتخــب فنــون القتــال

والدوليــة ،والســعي نحــو الظهــور بالمســتوى

جــان التــي ستشــارك فــي منافســات وزن

المختلطــة سيشــارك بوفــد يتكــون مــن 17

المشــرف والمنافســة علــى إحــراز المزيــد من

 51كيلوجرامــا .وقــد تــم اعتمــاد العبيــن من

العبــا في مختلف األوزان ،مؤكدا أن االتحاد

اإلنجــازات التــي تضــاف لسلســلة اإلنجازات

الجنســين فــي خطوة أولــى لالتحــاد؛ لتعزيز

يطمــح مــن خــال هــذه المشــاركة إلحــراز

التــي حققها االتحاد البحرينــي لفنون القتال

هــذه الرياضــة علــى مســتوى الجنســين ،بمــا

نتيجــة مشــرفة تضــاف لإلنجــازات التــي

المختلطة للرياضة البحرينية.

يحقــق األهــداف التــي رســمها ســمو الشــيخ

حققها المنتخب.

“الموروث” تبدأ تحضيرات مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني

إضافة كرة السلة ضمن األلعاب اإللكترونية بجانب (فيفا) و”الببجي”

جانب من الزيارة

سلمان بن إبراهيم يشيد بدكتوراه عسكر

تسخير كل الجهود لخدمة القطاع الشبابي والرياضي

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

ضاحية السيف  -المجلس األعلى للشباب والرياضة

بــدأت لجنــة رياضــات الموروث الشــعبي التابعة للجنــة األولمبية البحرينية تحضيراتها اســتعدا ًدا لتنظيم مهرجــان ناصر بن حمد

اســتقبل األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة بمكتبــه األمين العام المســاعد

الرمضانــي الشــعبي .وعقــدت اللجنــة اجتماعً ا بمقر اللجنــة األولمبية البحرينية مع فريق العمل الخــاص بتنظيم مهرجان ناصر بن

للمجلــس عبــد الرحمــن صــادق عســكر ،الذي أهدى نســخة من رســالة الدكتــوراه والتي تحمل عنــوان “الضغوط النفســية وعالقتها

حمد الرمضاني الشعبي الذي سيقام في الثلث األول والثاني من شهر رمضان المبارك.

بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرار لــدى العاملين فــي االتحادات الرياضية فــي مملكة البحرين” حصــل عليها من جامعــة محمد الخامس

وتــرأس االجتماع خليفــة القعود رئيس لجنــة رياضات الموروث

المشاركين التي سيعلن عنها في وقت الحق.

بالمملكة المغربية.

الشــعبي وذلــك بحضــور محمــد جناحــي أمين ســر اللجنــة وعدد

وسوف يبدأ فريق العمل الخاص بتنظيم مهرجان ناصر بن حمد

مــن أعضــاء اللجنــة ،وطالــب فريــق العمــل الخــاص بتنظيــم هذا

الرمضانــي الشــعبي بتجهيــز موقــع المهرجــان فــي المدينــة

وأشــاد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم بالجهــود التــي بذلهــا

المهرجــان بضــرورة بذل المزيد مــن الجهد والحرص على

الرياضيــة بالقــرب مــن اســتاد البحريــن الوطني

متمنيا له التوفيق والســداد فــي حياته العلمية
الدكتــوراه
ًّ

كمــا قــرّ رت اللجنــة اســتغالل مهرجــان

للشــباب والرياضــة بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل

االهتمــام بكافــة التفاصيــل التنظيميــة وذلــك بهــدف
إظهار هذا الحدث الذي يقام للمرة األولى بأفضل
صــورة والتــي تليق باالســم الغالي الــذي يحمله

بالرفاع.
ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي

المهرجان.

وتحويلــه لفعاليــة عائليــة ترفيهيــة

وقــال القعــود إنــه تــم إضافــة لعبــة كرة الســلة

تهــم كافــة أفــراد العائلــة بمختلــف

ضمــن األلعــاب اإللكترونيــة التــي يتضمنهــا

أعمارهــم مــن خــال معارض األســر

المهرجــان وذلك بجانب لعبة كرة القدم

المنتجــة التــي ســتقام علــى

(فيفا) ولعبة “الببجي “.
كمــا

ناقــش

االجتمــاع

الدكتــور عبدالرحمــن عســكر لحصولــه علــى شــهادة

هامــش المهرجــان ،عــاوة
علــى منطقــة خاصة بألعاب

اللوائــح

األطفال ،باإلضافة إلى منطقة

والقوانيــن الخاصــة بهــذه األلعــاب

مخصصة للمطاعم المتنقلة.

الشــعبية ،باإلضافــة إلــى طريقــة تســجيل

عيسى بن راشد يهنئ خالد بن حمد

يتسلح بخبرة ورؤية ستقود إلى المزيد من اإلنجازات

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

والعمليــة ،مؤكــ ً
دا فــي الوقــت ذاتــه أن المجلــس األعلــى
خليفة يســعى دائمً ا لدعم ومســاندة القيادات والموظفين
فــي زيــادة تحصيلهــم العلمــي ورفــع كفاءتهــم وقدراتهــم
الوظيفية بما يعود بالنفع والفائدة على مملكة البحرين.
بــدوره ،أعــرب الدكتــور عســكر عــن بالــغ شــكره وتقديــره
لألميــن العــام لدعمــه وتشــجيعه الدائــم وحثــه علــى الجد

والمثابــرة في العمــل ،معاه ً
دا معاليه بتســخير كل الجهود
ســعيا لتحقيــق
لخدمــة القطــاع الشــبابي والرياضــي
ً

عاليا فــي المحافــل اإلقليمية
رفعــة اســم مملكــة البحريــن
ً

والدولية.

األمين العام يتسلم رسالة الدكتوراه من عسكر

رئيس بني جمرة يشيد بتزكية خالد بن حمد

ـدم شكره لناصر بن حمد على عطائه الالمحدود
قـ ّ

اللجنة اإلعالمية

رفع الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب

لالرتقــاء بالحركــة الرياضيــة مــن مختلــف

قدم عبدالمجيد إبراهيم محمد رئيس مجلس إدارة نادي بني جمرة باســمه ونيابة عن كافة منتســبي النادي خالص التهاني والتبريكات

الثانــي لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

المناصــب التــي تقلدهــا ،ويتســلح بخبــرة

والرياضــة ،الرئيــس الفخري للجنــة األولمبية

ورؤيــة مســتقبلية ثاقبــة ســتقود اللجنــة

لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس االتحاد البحرينــي أللعاب القوى،

البحرينيــة أســمى آيــات التهانــي والتبريكات

األولمبيــة إلــى المزيــد مــن النجاحــات للبنــاء

إلــى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة

على المكتســبات التي تحققت في عهد سمو

النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب

الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة

رئيســا لمجلــس
والرياضــة بمناســبة تعيينــه
ً

الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب،

القطاع الشــبابي والرياضي ســتتواصل لبلوغ
أسمى المراتب بعد ترؤسه اللجنة ،مؤك ًدا في

ذهــب يشــار إليها بالبنان ،وذلــك بفضل حكمة

إدارة اللجنة األولمبية البحرينية بالتزكية.

رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

لخيــر ســلف فــي قيادة دفــة اللجنــة األولمبية

اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ،حيــث ســيولي

وأكد الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة أن

والــذي قــاد خاللهــا ســموه اللجنــة األولمبيــة

اإلجمــاع الكبير من قبل االتحادات الرياضية

خالل عقد من الزمان.

علــى تزكيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل

وعبر الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة عن

خليفــة يعكس مــا يتمتع به ســموه من مكانة

ثقته الكبيرة في قدرة ســمو الشــيخ خالد بن

متميــزة علــى الســاحة الرياضية بعــد أن ترك

حمــد آل خليفــة إلــى تحقيــق نهضــة رياضية

رئيسا للجنة األولمبية البحرينية ،وذلك من قبل الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها األخير.
بمناسبة تزكية سموه
ً
وأضــاف أن جهــود ســموه الطيبــة بدعــم

نفــس الوقــت بــان ســموه ســيكون خيــر خلف
البحرينيــة التــي حققــت الكثيــر والكثيــر مــن

اإلنجازات في األعوام األخيرة في ظل العهد

الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى بن راشد

عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفدى حفظه

هللا ورعاه.

لمجلــس إدارة االتحــاد حتــى بلغــت العالميــة
وحفــرت اســم مملكتنــا الغاليــة بأحــرف مــن

ســموه وحنكتــه اإلداريــة وهــذا مــا ستعيشــه

ســموه اهتمامً ــا كبيــرًا من أجــل مواصلة عمل
من سبقوه ،وأشاد رئيس بني جمرة في نفس
الوقــت بالجهــود الجبــارة التــي قدمهــا ســمو

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة خــال التي

حققت األولمبية فيها جميع األلعاب الرياضية

الرياضي واإلداري والفني بما يع ّزز من مكانة

بصمــات واضحة في االرتقاء بمســيرة العمل

جديــدة وقيــادة اللجنــة األولمبيــة البحرينية

الرياضــة البحرينيــة علــى خارطــة الرياضــة

ونوّ ه عبدالمجيد محمد باإلنجازات المتعددة

إنجــازات عديديــة علــى كافــة المســتويات

الشــبابي والرياضــي وقدم إســهامات متميزة

إلــى المزيــد مــن اإلنجــازات علــى الصعيــد

العالمية.

ترؤس ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة

مــن المعالم الرياضية على المســتوى العالمي،

التــي حققتهــا ألعــاب القــوى البحرينيــة خالل

والمحافــل الرياضيــة جعلــت البحريــن علمً ــا

عبدالمجيد محمد

وسيســتمر ســموه علــى نهجــه شــقيقه ســمو

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة إلضافــة

العديد من اإلنجازات المشرفة.
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نجاحا متمي ًزا
نادي البحرين للدراجات النارية يحقق
ً

نــــور الـــديـــن خـــــارج الــمــنــافــســة بــســبــب تــعــرضــه لـــحـــادث عــلــى الــمــضــمــار

نادي البحرين للدراجات النارية

ً
ً
متميــزا مــن خــال تنظيمــه الرائــع
نجاحــا
ســجل نــادي البحريــن للدراجــات الناريــة
للجولــة الثانيــة والثالثــة مــن مســابقة بطولــة البحريــن الوطنيــة للدراجــات النارية
الصحراوية (الموتوكروس) ،ضمن منافســات فئتي  450ســي ســي و 250ســي ســي
باإلضافــة لفئــة الــرواد (الكلوب مــان) ،حيث كان اإلقبــال الجماهيري من محبي هذا
النــوع مــن الســباقات له األثــر البالغ في إنجاح البطولة التي كانــت على مدار عطلة
نهايــة األســبوع يومــي الجمعة والســبت  12/13أبريل الجــاري ،فبالرغم من ظروف
األحوال الجوية غير المســتقرة مع صبيحة يوم الســبت إال أن الحضور الجماهيري
ً
موفقا مما أعطى الضوء األخضر الستمرارية السباق.
كان
وقــد أســفرت النتائــج بعــد جمــع النقــاط في

وقبــل بــدء منافســات فئتــي  MX1وMX2

الســباق األول والثانــي لفئــة الــرواد (كلــوب

وخــال فتــرة اإلحمــاء تعــرض المتســابق

مــان) عــن فــوز المتســابق راشــد علــي حســن

البحرينــي بطــل الجولــة الســابقة حســن نور

بالمركز األول ،والمتســابق مشعل غازي ظفر

الديــن إلــى حــادث مؤســف بمضمــار الســباق

بالمركــز الثاني ،وأمــا المركز الثالث فكان من

قبــل بــدء المنافســة ممــا أســتدعى نقلــه

نصيب المتسابق البحريني سلمان محمد.

إلــى المستشــفى بواســطة اإلســعاف نتمنــى

وبالنســبة لفئة  MX2 250ســي ســي فقد فاز

لــه الشــفاء العاجــل وأن يحالفــه الحــض

بالمركــز األول المتســابق الكويتــي محمــد

بســباقات قادمــة بــأذن هللا ،وقــد أســفرت

جعفــر ،والمتســابق خالــد الفايــز حصــل على

نتائج منافســات ســباق فئة  MX2 250ســي

المركــز الثانــي ،والمركــز الثالــث كان مــن

ســي فقــد أشــتد الحمــاس بيــن المتســابقين

نصيب المتسابق البحريني نور الدين أحمد.

وبالرغم من شــدة المنافســة إال أن المتسابق

وبالنســبة لفئــة  MX1 450ســي ســي فقــد

الكويتــي محمد جعفر احتفظ بمركزه ليتوج

حــاز علــى المركــز األول المتســابق البحريني

بالمركز األول متقدم على منافسه المتسابق
ً
ثانيــا والمركز الثالث
خالــد فيصــل الذي حــل

نصيب المتســابق اإلماراتي محمد البلوشــي

كان مــن نصيــب المتســابق البرتغالــي جوس

والمتســابق عبــدهللا أنــور حــاز علــى المركــز

بيدرو.

حســن نــور الديــن ،والمركــز الثانــي كان مــن

الثالث.

وأما بالنســبة لمنافســات فئة  MX2 450سي

وأما نتائج الجولة الثانية من بطولة البحرين

ســي فقد حاز المتســابق عبدهللا أنور المركز
ً
متقدمــا علــى المتســابق اإلماراتــي
األول

بعــد إعادة ترتيب حلبة الســباق جراء أمطار
الخيــر التــي هطلت بغزارة علــى المملكة منذ

ثانيا ،بينما حصل
محمد البلوشــي الذي حــل ً
المتســابق البحرينــي عيســى كريمــي علــى

الصباح الباكر ،وقد أسفرت نتائج فئة الرواد

المركز الثالث.

(كلــوب مــان) عن فــوز المتســابق راشــد علي

وفــي الترتيــب العــام للمتســابقين ضمن فئة

بالمركــز األول وهــو يعتبــر بطــل الجولتيــن

 450ســي ســي يتصــدر المتســابق عبــدهللا

الثانيــة والثالثــة ،وأمــا المركــز الثانــي فــكان

أنــور اســلم المتســابقين برصيــد  50نقطــة،

مــن نصيب المتســابق مشــعل غــازي والمركز

في المركز الثاني المتســابق محمد البلوشــي

الثالث ظفر به المتسابق علي عبدهللا.

برصيــد  44نقطــة ،والمركز الثالث المتســابق

الوطنيــة والتــي بدأت عند الســاعة  3مســاء

مؤتمر صحافي للكشف عن كأس النخبة اليوم
الرفاع  -االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

ينظــم االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة الســاعة  7:00مســاء اليــوم
صحفيا لكافة ممثلي وسائل اإلعالم
الثالثاء  16أبريل الجاري مؤتمرًا
ًّ

جانب من المنافسات

عيســى كريمــي برصيــد  40نقطــة ،وفــي
ترتيب فئة  250ســي ســي يتصــدر الكويتي
محمــد جعفــر الترتيــب العــام للمتســابقين
فــي هــذه الفئــة برصيــد  50نقطــة ،المركــز
الثانــي المتســابق خالــد فيصــل برصيــد 44
نقطة ،المركز الثالث المتســابق جوس بيدرو
برصيــد  40نقطــة ،وأمــا بفئــة الــرواد (كلــوب
مان) فيتصدر الترتيب العام األول المتسابق
راشــد علــي برصيــد  50نقطة ،المركــز الثاني
المتســابق مشــعل غــازي برصيــد  44نقطــة،
المركز الثالث المتســابق علي عبدهللا برصيد
 38نقطة.

مطر يخطف لقب الروتاكس ماكس موجو

الـــجـــولـــة الـــخـــتـــامـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة الـــكـــارتـــنـــج الــمــحــلــيــة

المحليــة بقاعــة المؤتمــرات بمقــر االتحــاد بمدينــة عيســى الرياضيــة

الصخير  -حلبة البحرين الدولية:

بمنطقــة الرفــاع للحديث عن النســخة األولى مــن بطولة كأس النخبة

انطلقــت يوم الجمعــة الماضي الجولــة الختامية من بطولة

المستحدثة مؤخرًا من قبل مجلس إدارة االتحاد.
ّ
ويوجــه االتحــاد البحرينــي للكــرة
الطائــرة الدعــوة لكافــة ممثلــي
وســائل اإلعالم مــن الصحف المحلية
وقنــاة البحريــن الرياضيــة واإلذاعــة
ومراســلي القنــوات الرياضيــة
الخليجيــة وأصحــاب الحســابات
التواصــل
بمواقــع
الرياضيــة
االجتماعــي لحضــور وقائــع المؤتمــر
الصحفــي والــذي سيكشــف خاللــه
االتحــاد عن تفاصيل النســخة األولى
من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة
وكل مــا يتعلق بنظام المســابقة والرد
علــى استفســارات ممثلــي وســائل
اإلعالم.
وتعتبــر بطولــة كأس النخبــة التــي

جانب من التتويج

الكارتنــج المحليــة المتمثلــة فــي بطولــة الروتاكــس ماكــس
موجو للكارتنج وبطولة ســودي ســبرنت وذلك على مضمار
حلبة البحرين الدولية للكارتنج.
وضمــن منافســات الجولــة تمكــن محمــد مطر من الســيطرة
علــى ســباقي الجولــة ،ومنهيــا الســباق األول فــي  10دقائق
و 20.410ثانيــة ،وفــي الســباق الثانــي  14دقيقــة و06.335
ثانيــة ،بينمــا تبــادل كل مــن رائــد رفيعــي وحســين حســن
المراكــز الثانيــة والثالثــة خــال ســباقي الجولــة الختاميــة،

ســتقام للفــرق الخمســة األوائــل
بمســابقة الــدوري واحــدة مــن ضمــن
مبــادرات اتحــاد الطائــرة الهادفــة
إلــى االرتقــاء بالمســتوى الفنــي للعبة
وتوفيــر أجــواء تنافســية تكســب
الالعبيــن المزيــد مــن الخبرة وتســهم
في رفع أدائهم الفني.

وتمكــن رفيعــي مــن تحقيــق  4.186ثانيــة فارق عــم المركز

جانب من التتويج

األول فــي الســباق األول وحســن حقــق فارقــا  2.212ثانيــة
خالل السباق الثاني ،بينما تبادلوا المراكز ،حيث حل حسن
ثالثا في السباق األول ورفيعي ثالثا في السباق الثاني.
فئــة الجونيــور تصدرهــا فهــد الخالــد ،ثانيــا لويــس ســميث
وثالثــا فهــد المقلــة وذلــك فــي منافســات الســباق األول .أما
الختامــي ،فتمكــن فهــد الخالــد مــن المحافظــة علــى مركزه
وكذلــك لويــس ســميث ،بينمــا جــاء فــي المركز الثالــث عمر
الدريان.

فئــة المايكــرو جــاء ماتيــو كوينتاريلــي أوال وثانيــا جاكوب

الختامــي فــي جولتهــا الختاميــة عبــدهللا بــو هنــدي ،منهيــا

تــوب وفــي المركــز الثالــث أكســاندا تــوب ،بينمــا تمكنــت

الســباق المكــون مــن  11لفة في  13دقيقــة و 20.003ثانية،

أكساندا توب من التقدم للمركز األول في السباق الختامي،

وثانيــا علــي بســلر وذلــك بفــارق 0.097ثانيــة فقــط ،وثالثــا

وجاء ثانيا ماتيو كوينتاريلي وفي المركز الثالث سانتوش

راشد المعماري .أما السباق الختامي ،فتمكن علي بسلر من

كومار.

التقدم للمركز األول ،منهيا السباق في  19دقيقة و54.370

أمــا بطولــة ســودي ســبرنت ،فتصدرهــا في الســباق مــا قبل

ثانية ،وثانيا راشد المعماري ،وثالثا محمد أمين.

“الفنية” تؤكد جهوزيتها لبطولة غرب آسيا لبناء األجسام
النســخة أكبــر عــدد مــن المشــاركين مــن مختلــف

أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

تتواصل االســتعدادات المكثفة لالتحاد البحريني لرفع األثقال الســتضافة وتنظيم بطولة

غرب آســيا لبناء األجســام واللياقة البدنية في نســختها الثالثة في الفترة من  18حتى 21

من شهر أبريل الجاري ،التي ينتظر أن تشهد أكبر مشاركة في تاريخها نظرًا لإلقبال الواسع
مــن الالعبيــن البحرينييــن والعبيــن دول منطقــة غــرب آســيا ومــا ســجلته اللجنــة المنظمــة

للبطولة من أعداد حتى اآلن من مختلف هذه الدول.

دول منطقــة غــرب آســيا ،وذلــك بنــاء علــى مــا

حققته هذه البطولة من نجاح كبير في الســنتين

الماضيتين وأثبتت وجودها بين بقية البطوالت،
لــذا فإن هذه النســخة ســتكون مغايرة وستشــهد

أقوى المنافسات في جميع األوزان واألطوال”.

البطولة ستضم أسماء المعة

اللجنــة الفنيــة قامت وما زالت تقوم بدور كبير
اســتعدا ًدا لهــذا الحــدث الرياضــي الضخــم فــي

خــال الموقــع الرســمي لالتحــاد البحريني لرفع

عبدالعظيــم علــي أكــد أن البطولــة

كان اللجنــة الفنيــة قــد بــدأت اســتعداداتها فــي

المعلومــات والمســتجدات فــي عالــم رياضــة

األجســام واللياقــة البدنيــة وقــال “نحــن

لتعــم الفائــدة للجميــع وليــس فقــط لالعبيــن

مغايــرة وستســتقطب العبيــن مميزيــن مــن

خالل مختلف وسائل الصحافة واإلعالم.

البحرينيون ســيكون لهم تواجد ضخم حيث

رياضــة بنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة ،حيث

وقت مبكر من خالل الدورات التي أقامتها بدءً ا

من حصص التدريب على العرض على المسرح

التي تأتي للمرة األولى بناء على طلب من قبل
الالعبيــن خــال المجلــس الشــهري الــذي يقيمه

االتحاد ،والتي استمرت على مدى عدة أسابيع،

ودورة الوقــوف علــى المعاييــر التحكيميــة
وفحــص الالعبيــن األســبوعي للوقــوف علــى

مدى جاهزية الالعبين البحرينيين ومساندتهم

ودعمهم لدخول أجواء البطولة بأعلى جاهزية،

كمــا وتواصلــت اللجنــة الفنيــة مــع متابيعها من
األثقــال @ bwf.bhمــن أجــل إيصــال كل هــذه

ستســتقطب أســماءً المعــة فــي رياضــة بناء

بناء األجســام واللياقة البدنية مع كل متابعينه

واثقــون بــأن نســخة هــذا العــام ســتكون

البحرينييــن ،وكذلــك التواصــل مــع العامــة مــن

مختلــف دول منطقــة غــرب آســيا ،الالعبــون

جميعا على إنجاحها
سنعمل
ً

إن العــدد الــذي بلــغ  110العبيــن عــدد كبيــر
جــ ًّدا موزعيــن علــى مختلــف الفئــات الوزنية

فقــد أعرب ياســر الغنــي عضو اللجنــة الفنية عن

والطولية ،نحن في اللجنة الفنية وبالتنسيق

الجميع بفارغ الصبر وقال “نتوقع بأن تشهد هذه

علــى فحــص الالعبيــن بشــكل دوري لتطوير

بالغ سعادته بقرب انطالق البطولة التي ينتظرها

مــع مجلــس إدارة اتحاد رفــع األثقال نحرص

سيد نضال سلمان

مســتوياتهم بمــا يخدمهــم أثنــاء مشــاركتهم

في البطوالت المختلفة سواء على المستوى
المحلي أو الخارجي.

سنشهد أقوى المنافسات
عضــو اللجنــة الفنية يوشــع أشــكناني وصف

المنافســة التي ستشــهدها بطولة غرب آســيا
لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة ســتكون
تنافســية علــى أشــدها ،وقــال “اليــوم بــات

يوشع أشكناني

عبدالعظيم علي

الالعبــون أكثــر ثقافــة مــن الســابق وكذلــك
ً
دائمــا
المدربــون ،وبطــوالت بنــاء األجســام
ينتظرهــا الالعبــون بفــارغ الصبــر فهــي التــي

تحدد مستوياتهم وتطوراتهم.

كلنا #فريق_البحرين
أمــا نضــال ســلمان فقــد أشــار أن الــدورات

التي أقيمت والفحوصات الخاصة بالالعبين
ً
واضحا التطور الكبير الذي نشــهده على
كان

ياسر الغني

مستويات الالعبين البحرينيين ،وقال “حتى

الجانــب التحكيمي فلجنــة التحكيم حريصة
ً
أيضــا بــأن تقــوم بدورهــا بأعلــى درجــة مــن
الشــفافية ،ولله الحمد بالنســبة لحكام مملكة
البحريــن فهــم من أصحــاب الخبرة الواســعة

والمتراكمــة وقــادرون علــى إيصــال هــذه

البطولة إلى بر األمان ،وبال شــك فإننا جميعً ا
نعمــل ضمن #فريق _ البحرين لتحقيق أعلى

درجات النجاح في هذه البطولة”.
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المحرق يسقط داركليب ويضع قدما بنهائي أغلى الكؤوس

ثــــــأر لـــخـــســـارتـــه بـــنـــهـــائـــي الـــــــــدوري واثــــبــــت نـــــوايـــــاه الــبــطــولــيــة
حسن علي
أطاح المحرق بفريق داركليب بطل الدوري واقترب من بلوغ نهائي كأس سمو ولي
العهد للكرة الطائرة بعدما هزم العنيد بثالثة أشواط مقابل شوطين في المواجهة
الماراثونيــة التــي اســتمرت ســاعتين و 25دقيقة مســاء أمــس االثنيــن واحتضنتها
صالــة االتحــاد البحريني للكرة الطائرة في إطار منافســات الدور نصف النهائي من
مسابقة أغلى الكؤوس.
وبذلــك الفــوز تقــدم المحــرق بعــدد

ليتقــدم داركليــب  15/13ثــم 18/15

المباريــات  1/0وهــو بحاجــة إلــى الفوز

حتــى وســع الفــارق  22-18مســتفيدا

فــي اللقــاء الثانــي الــذي ســيجمعهما

مــن تراجع أداء منافســه على مســتوى

يــوم الســبت المقبــل  20ابريــل الجاري

االســتقبال

الهجوميــة،

ليحســم تأهلــه فيمــا يطمــح داركليــب

حيــث غــاب فاضــل عبــاس والمحترف

في تحقيق الفوز ليحتكم الفريقان إلى

البورتوريكــي جاكســون ريفيــرا عــن

واألخطــاء

مباراة ثالثة.

فورمتهمــا المعهودة ،وكانــت ضرباتهما

وانتهــت نتائــج األشــواط الخمســة

فــي مصيــدة حوائــط داركليــب لينتهي

كالتالــي

،25/18

،21/25

،25/23

الشوط لمصلحة األخير .25/21

 16/14 ،25/27بــإدارة طاقــم الحــكام

اســتعاد المحــرق مســتواه فــي الشــوط

الدولــي المكون من األول جعفر المعلم

الثاني بتألق فاضل عباس في تخليص

والثاني خالد الشوملي.

الكــرات الهجوميــة مــع االعتمــاد علــى

ويديــن المحــرق بالفضــل فــي تحقيــق

منتصــف الشــبكة حيــث يوجــد راشــد

الفــوز إلى نجمه فاضل عباس مع باقي

أحمــد المتألــق بضرباتــه الســريعة

افراد الفريق الذين قدموا أداءا جماعيا

وحائطــه القوي ،كما نجــح المحرق في

اســتطاعوا مــن خاللــه أن يبرهنــوا عــن

التأثير على منافسه باإلرساالت القوية

رغبتهم في المنافســة بقوة على اللقب

ليتقــدم منــذ البدايــة  9-5ثــم 18-15

بعدما خسروا نهائي الدوري.

محافظــا علــى تقدمــه حتــى النتيجــة

الشــوط األول شــهد بدايــة ناريــة

 20-16مــع بــروز جاكســون ريفيــرا ،أما

لداركليــب كان بطلهــا محمــد يعقــوب

داركليــب فقــد اهتــزت كرتــه األولــى

بــا منــازع فــي تخليــص الكــرات

وغابت حوائط الصد كما ارتكب العبوه

الهجوميــة مــن مركــزي  4و( 6المنطقــة

الكثيــر مــن األخطــاء الهجوميــة ،ومــن

الخلفيــة) وأحيانــا مركــز  2كمــا أنــه

خطأيــن هجومييــن متتالييــن لالعــب

تميــز بقــوة اإلرســاالت مــع حوائــط

علــي إبراهيــم فــاز المحــرق  24/18ثــم

الصــد ،ونجــح “العنيــد” بالضغــط علــى

 25/18لينتهي الشــوط لمصلحة طائرة

المحــرق باإلرســاالت القويــة وتعــدد

األحالم.

الخيــارات الهجومية مــن علي إبراهيم

الشــوط الثالــث شــهد تقاربــا كبيــرا في

بمركــز 2باإلضافــة إلــى المحتــرف

المســتوى وكان التعــادل ســيد الموقف

البرازيلــي ويليــان الــذي كان حاضــرا

حتــى النتيجــة  16-16قبــل أن يفــرض

جانــب

داركليــب ســيطرته علــى مجريــات

حوائــط الصــد والتغطيــة الدفاعيــة،

المبــاراة بالفاعليــة الهجوميــة لمحمــد

بضرباتــه

الهجوميــة،

إلــى

فاضل عباس قاد المحرق للفوز

محمد يعقوب يصوب ضربة ساحقة

يعقــوب وحائــط الصــد للبديــل صالــح

علــى ويليــان وصــد آخــر لكــرة علــي

وفاضــل عباس ليتعــادل الفريقان 24-

في الشوط الحاسم تقدم المحرق 5-1

مهــدي ليواصــل الفريق تقدمه ويوســع

إبراهيم فاز المحرق .25-23

 24ثــم  25/25مــن صــد ناجــح أليمــن

ألفضليتــه الهجوميــة لكــن داركليــب

الفــارق  20-17لكــن المحــرق اســتطاع

أبــى داركليــب إال أن يعود في الشــوط

علــى جاكســون تقــدم العنيــد ،25/24

أدرك التعــادل  6-6كمــا تعادل الفريقان

أن يقلــص الفــارق إلــى نقطــة 20-19

الرابــع ليحتكــم الفريقــان إلــى الشــوط

حتــى صــوب محمــد يعقــوب ضربــة

فــي أكثــر مــن مناســبة حتــى وصلــت

بفضــل صحــوة الفريــق فــي الهجــوم

الحاســم ،واســتطاع العنيــد أن يتقــدم

ســاحقة أنهــى بهــا الشــوط لفريقــه

النتيجــة  14-14وفــرط داركليــب فــي

واستغالل أخطاء المنافس ليتمكن من

بســاح االرســال والهجــوم الفعــال

 ،27/25ولــم يحســن المحــرق التعامــل

الفــوز بعدمــا صــوب علــي إبراهيم كرة

قلــب الطاولــة على منافســع  23-22ثم

 14-12فيمــا كان المحــرق نــدا عنيــدا

مــع مجريــات اللقــاء رغــم تقدمــه فــي

طائشــة تبعتهــا كــرة مماثلــة لويليــان

التعادل  23/23ومن صد ناجح للحداد

لمنافســه عبــر محترفــه جاكســون

النقاط األخيرة.

ليفوز المحرق .16-14

آسـيويا مـن الكـويـت
النجـمــة يخســر
ً

الـــمـــالـــكـــيـــة يــســتــضــيــف الـــقـــادســـيـــة الــــيــــوم عـــلـــى اســــتــــاد مـــديـــنـــة خــلــيــفــة
أحمد مهدي
خســر ممثــل المملكــة فريــق النجمــة أمــام الكويــت الكويتي بهدفيــن مقابــل واحد ،في

الدخيــل أهميــة نقــاط المبــاراة اليــوم نحــو

وحضــر المؤتمــر من جانــب المالكية:مدرب

المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن ،أمــس ،على اســتاد الكويــت ،ضمن منافســات الجولة

مشوار بلوغ نصف نهائي منطقة غرب آسيا

الفريــق أحمــد صالــح الدخيــل والحــارس

للبطولة ،خصوصا

يوسف حبيب.

أن المالكيــة ســيخوض لقــاءه المقبــل أيضا

وأكــد مــدرب المالكيــة جاهزيــة فريقــه

على أرضه وبين جماهيره حينما يستضيف

لخــوض المبــاراة ،مؤكــدا التطلــع للظهــور

السويق العماني.

بمستوى إيجابي.

وعقــد يــوم أمس االجتمــاع الفنــي للمباراة،

بــدوره قــال الحــارس يوســف حبيــب إن

وحضــره مــن جانــب المالكية المنســق العام

الفريق الملكاوي يستمد قوته من جماهيره،

للفريــق محمــود الشــاخوري ،مديــر الفريــق

متمنيا إســعادهم بتحقيــق الفوز في مباراة

علــي خميــس والمنســق اإلعالمــي عبــاس

اليوم.

الرابعة للمجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وسجل هدف النجمة الالعب ممادو درامي،

الرابعة للمجموعة الثالثة ،حينما يستضيف

فيمــا ســجل للكويــت يعقــوب الطــراروه

فريق القادسية

وجمعة سعيد.

الكويتــي علــى اســتاد مدينــة خليفــة

وفــي مبــاراة ثانيــة ضمــن ذات المجموعــة

الرياضية.

فــاز الجزيرة األردني على االتحاد الســوري

واختتــم الفريقــان تحضيراتهمــا لمبــاراة

بهدفين دون رد.

اليوم بخوضهما المران األخير مســاء أمس

وبنــاء علــى النتائــج المســجلة ،فــإن الفريق

علــى ملعب المبــاراة ،إذ تدرب المالكية عند

األردني يتصدر برصيد  10نقاط ثم الفريق

 6مســاء ،وشــهد المران حضور نائب رئيس

الكويتــي برصيــد  7نقــاط ،النجمــة  4نقــاط

اتحاد الكرة للشؤون الفنية الشيخ خالد بن

وأخيرا الفريق السوري بال نقاط.

سلمان آل خليفة ،فيما تدرب القادسية عند

لقاء المالكية

 7مساء ،علما بأنه التمرين الثاني للقادسية

ويخوض ممثل المملكة فريق المالكية عند

فــي البحريــن ،بعــد أن خــاض مرانــه األول

 7مــن مســاء اليــوم (الثلثــاء) لقــاء الجولــة

يوم األحد على ملعب نادي الرفاع.

وفي لقاء آخر ضمن ذات المجموعة يلتقي

وبالعــودة إلــى مبــاراة اليــوم ،فــإن فــارس

السويق العماني مع العهد اللبناني.

الغربيــة يســعى إلــى تكــرار نتيجــة الذهــاب

سلمان.

ومــن جانب القادســية حضر مــدرب الفريق

وتقــرر خــال االجتمــاع أن يرتــدي المالكية

ماريــن والالعــب بــدر المطــوع ،وأكــد فيــه

اللون األخضر ،والقادسية اللون األصفر.

مارين التطلع بعين االعتبار للحد من سالح

ويشــير ترتيــب المجموعــة إلــى صــدارة

حينمــا تفــوق علــى القادســية فــي الكويــت

وخــال

احتضنــت

الهجمــات المرتــدة للمالكيــة ،فــي حين قال

المالكيــة برصيــد  7نقــط ،ثم العهــد  5نقاط،

بهدفين مقابل واحد.

قاعــة المؤتمــرات باســتاد خليفــة المؤتمــر

المطــوع إن المبــاراة تعــد الفرصــة األخيــرة

القادسية  3نقاط ،وأخيرا السويق بال نقاط.

ويــدرك العبو المــدرب الوطني أحمد صالح

الصحافي الذي يسبق المباراة.

لفريقه نحو التأهل للدور التالي.

الفتــرة

المســائية،

الشباب بطل كأس رئيس االتحاد
علي مجيد
ظفــر فريــق الشــباب األول ببطولــة كأس رئيــس االتحــاد لــدوري أنديــة الدرجــة
األولى لكرة اليد للموسم الرياضي .2019/2018
وجــاء ذلــك بعــد فــوزه فــي المبــاراة

قــد انتهيــا بنتيجــة التعــادل ()12/12

النهائيــة علــى نظيــره االتحــاد بعــد

( ، )21/21وعقــب اللقــاء تــوج فريــق

األوقات اإلضافية بنتيجة ( )27/28في

الشباب بكأس المركز األول.

المبــاراة التــي جمعتهمــا أمــس االثنيــن

مجريات اللقاء

وســط حضور جماهيري متوسط العدد

شــهد الشــوط األول تقلــب فــي األداء

علــى صالــة اتحــاد اللعبــة بــأم الحصــم
من أنصار وعشاق الفريقين.

الــذي كان يتأرجــح بينهمــا علــى مــدار

وكان الشــوط األول والوقــت االصلــي

 30كاملــة مــا انتــج عن نتيجــة التعادل
ً
متفوقــا بفــارق
بعدمــا كان الشــباب

تغلب على
االتحاد بفارق
هدف بعد الوقت
اإلضافي

مــن األهــداف .البدايــة كانــت لصالــح
المارونــي بيقظــه حارســه ودفــاع
الجيــد ليتقــدم بالنتيجــة تدريجيــا الى
ان دخــل العبــي االتحــاد جــو اللقــاء
ليقارعو خصومهم وتســجيل األهداف.

جانب من التتويج

المارونــي حتــى العشــرين الدقيقــة

األخيرة.

وســط أخطــاء مارونيــة ونقــص عددي

( )24/24فــي تكافــئ تــام ،إال أن خبــرة

األولــى كان متقدمــا بالنتيجــة وبفــارق

وفــي الشــوط الثانــي ،ازدادت االثــارة

حتــى الثوانــي األخيــرة التــي تحصــل

العبــي المارونــي ونجاعــة هجومــه

 ٤أهــداف تقريبــا بفضــل تنويــه مصادر

والنديــة بيــن الطرفين في ظــل تكافئ

الشباب على رمية جزاء سجلها بنجاح

قادتــه لحســم األمــور لصالحــه فــي

التســجيل اال ان األخطــاء التي ارتكبها

المستوى وفارق الهدف لصالح الشباب

أحمــد جــال ( )21/21ليلجــئ الفريقان

الوقت اإلضافي الثاني بخالف االتحاد

وتألــق حارس والعبــي االتحاد أعادهم

حتــى منتصــف الشــوط ،إلــى أن اخــذ

لألوقات اإلضافية.

الذي وقع ضحيــة األخطاء والتصويب

بتقليــص وتعديــل النتيجة مــع الدقيقة

االتحــاد أفضليــة التقــدم بالنتيجــة

الوقــت اإلضافــي األول انتهى بالتعادل

العشوائي.

الثالثاء
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“لعنة” برشلونة

وكاالت

يســعى برشــلونة اإلســباني ونجمه األرجنتيني ليونيل ميســي للتخلص من عقدة الدور
ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تالحقهما منذ ثالثة أعوام
عندمــا يســتقبل الفريــق الكاتالونــي اليوم الثالثاء في “كامب نو” “شــياطين” مانشســتر
يونايتد اإلنكليزي في إياب المسابقة القارية العريقة.
ويــصــارع برشلونة على ثــاث جبهات ،فعلى

ال ــدوري أمــام هويسكا التي انتهت بالتعادل

الصعيد المحلي يخطو بخطوات ثابتة نحو

الــســلــبــي الــســبــت ،م ــن بــيــنــهــم نــجــمــه ميسي

االحتفاظ بلقبه في “الليغا” للعام الثاني على

تحضيرا للمباراة المرتقبة أمام يونايتد اليوم.

التوالي ،كما يتطلع لتحقيق الثنائية المحلية

ولــكــن عــلــى الصعيد الــقــاري الــخــطــأ ممنوع،

واالحتفاظ بالكأس عاما خامسا على التوالي

فبرشلونة ال يريد أن يكون ضحية جديدة

عندما سيواجه فالنسيا على ملعب “بينيتو

أم ـ ــام يــونــايــتــد بــعــدمــا ســقــط ف ــي األع ـ ــوام

فيامارين” في إشبيلية في  25مايو المقبل.

الثالثة الماضية في ربع النهائي أمام كل من

وعمد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إلى

أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وروما اإليطاليين،

إراحة تسعة العبين أساسيين في مباراته في

خصوصا أن ذكــرى خسارة العام الماضي ما

ليونيل ميسي

زالت راسخة في األذهان.

رونالدو ،الــذي أكد بتسجيله “هاتريك” الفوز

الخروج المتكرر من الــدور ربع النهائي وبألم

لــمــســاعــدة مــيــســي عــلــى تحقيق الــمــزيــد من

وال ي ــام مــيــســي عــلــى ضــعــف بــرشــلــونــة في

النظيف على أتلتيكو مــدريــد فــي إيــاب ثمن

الــخــروج أم ــام روم ــا الموسم الماضي بعدما

اإلنجازات.

اوروبــا ،ولكن الفوز في المباراة النهائية على

النهائي ،بعدما كــان فريق “السيدة العجوز”

فرط الفريق بفوزه ذهابا  ،4-1بالخسارة 0-3

وك ــان ســواريــز عــبــر عــن ه ــذه الخيبة بقوله

ملعب “وانــدا ميتروبوليتانو” في مدريد من

قد تخلف بثنائية نظيفة ذهابا في مدريد ،أنه

شأنه أن يضيف المزيد من البريق والسحر إلى

“سيد” دوري األبطال.

سجل االرجنتيني مقارنة مع غريمه اللدود

وتشعر جماهير برشلونة بــاإلحــبــاط نتيجة

ً
إيابا.

بعد الفوز بثنائية الــدوري والكأس المحليين

ً
أيــضــا بــثــقــل الــتــاريــخ
ويــشــعــر رفـ ــاق مــيــســي

الموسم الماضي “هــي بــطــوالت مهمة ،ولكن

على أكتافهم وبأهمية الفوز بــدوري األبطال

هذا ال يخفي ما حصل في روما”.

سالح يوفنتوس

االثنين  15أبريل
وكاالت

سيشــكل النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالدو رأس حربــة الحرس القديم لفريــق يوفنتوس اإليطالي ،الذي ســيحاول إنجاز
المهمة أمام شباب أياكس أمستردام الهولندي لدى استضافة األخير اليوم الثالثاء على ملعبه أليانز ستاديوم في تورينو في
إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

إياب ربع النهائي

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

يوفنتوس

م يونايتد

22.00

اياكس

22.00

انهيار باريس

وكاالت

أبـ ـ ــدى تـ ــومـ ــاس ت ــوخ ــي ــل ،مـ ــدرب

الــفــريــق بعقلية رائــعــة عــلــى مــدار

بــاريــس س ــان جــيــرمــان ،اعــتــراضــه

أشهر ،ليل فريق رائع واللعب أمامه

على ما قاله مهاجم الفريق الفرنسي

ب 10العبين بعد طرد بيرنات يعد

كيليان مبابي بعد الخسارة أمام ليل

مهمة معقدة للغاية ،ولكننا قدمنا

بنتيجة ( ،)1-5في الدوري الفرنسي.

مباراة جيدة ،وهذه الخسارة تثبت

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها

الشخصية القوية لفريقي على مدار

صحيفة “ليكيب” الفرنسية“ :ال..

فترة طويلة ،ألننا حققنا المزيد من

لم نكن مثل فريق من الهواة مثلما

االنتصارات”.

صرح مبابي ،فالكالم أسهل شيء،

وواص ــل“ :الفريق يعاني من نقص

لقد سجلنا  3أهداف في شباك ليل،

عددي شديد ،ال أعرف من سيلعب

اثنين منهم رفض الحكم احتسابهما

ال ــم ــب ــاراة ال ــق ــادم ــة ض ــد ن ــان ــت ،لم

بداعي التسلل ،ولم يخلق فريق ليل

يــعــد لــديــنــا س ــوى  13أو  14العـ ًبــا

أي فرصة على مرمانا طوال الشوط

ويريد كل من الفريقين كسر اليأس الذي أصابه في السنوات
األخــيــرة الــمــأســويــة على الصعيد األوروب ـ ــي ،وتــحــديـ ً
ـدا في
المسابقة األولــى ،التي تقتصر مشاركتهما عليها كون األول
يهيمن على اللقب في الدوري اإليطالي ،بينما يتبادل أياكس
ً
لقبا) التتويج مع آيندهوفن الثاني
حامل الرقم القياسي (33
(ً 24
لقبا).
وكانت مباراة الذهاب على ملعب يوهان كرويف أرينا في
أمستردام األربعاء الماضي انتهت بتعادل الفريقين  ،1-1إذ
منح رونالدو التقدم ليوفنتوس في نهاية الشوط األول ،وادرك
البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة األولى من الثاني التعادل
لشباب أياكس الذين لفتوا األنظار بعدما واصلوا انطالقتهم
القوية والــتــي تمثلت بتجريد ري ــال مــدريــد اإلســبــانــي بطل
النسخ الثالث األخيرة ،من اللقب في ثمن النهائي (الذهاب
 1-2في أمستردام ،واإلياب  4-1في مدريد).
ويملك يوفنتوس افضلية التسجيل خارج أرضه بفضل الهدف
 125لرونالدو ،الهداف التاريخي المسابقة ،لكن تعادلهما في
الذهاب يعكس صعوبة المهمة.
ويبقى رونــالــدو ( 34عــامــا) الــســاح األمــضــى بالنسبة لفريق
“السيدة العجوز” الــذي اشتراه من ريــال مدريد مقابل نحو

بعد إصابة مونييه وتياجو سيلفا

األول”.

أم ــام ليل وإيــقــاف مــاركــو فيراتي

وأضـ ــاف ال ــم ــدرب األلــمــانــي“ :هــذه
الــخــســارة الــثــقــيــلــة ُتــعــبــر عــن مــدى

وبيرنات”.
واستطرد“ :لدينا قائمة أخــرى من

شخصية فــريــقــنــا طـــوال الــمــوســم،

اإلص ــاب ــات مــثــل دي مــاريــا ونيمار

لقد لعب بيرنات في مركز الظهير

وماركينيوس وكــافــانــي ،ومــع ذلك

األيــســر ثــم العــب وس ــط ،فــهــذا أمر
غير طبيعي”.

فإن بي إس جي يكون مطال ًبا دائما

بــاالنــتــصــارات ،كــان بإمكاننا الفوز

وأردف توخيل“ :لقد تحلى العبو

على ليل إذا أكملنا اللقاء بـ 11العبا”.

وكاالت

أعــلــن بــايــرن ميونيخ حــامــل لقب دوري
ال ــدرج ــة األول ـ ــى األل ــم ــان ــي لــكــرة الــقــدم
يــوم االثــنــيــن أن ح ــارس مــرمــاه مانويل
نــويــر سيبتعد لــفــتــرة ل ــم تــتــحــدد عقب
إصابته بقطع في األلياف العضلية لربلة
الــســاق خ ــال الــفــوز  4-1عــلــى فــورتــونــا
دوسلدورف.
ولم يعلن بايرن عن مدة غياب نوير.
وتتطلب مثل هذه اإلصابات عدة أسابيع
عــادة للتعافي ما يعني أن نوير سيغيب
عــن بــعــض إن لــم يــكــن كــافــة الــمــبــاريــات
الخمس المتبقية للفريق في الدوري هذا
الموسم في ظل صراعه على اللقب مع
بروسيا دورتموند.
وأضــاف بايرن أن المدافع ماتس هوملز
أصيب بشد عضلي في نفس المباراة لكن
من المتوقع أن يبتعد لبضعة أيام.
وجــمــع الــفــريــق الــبــافــاري ،الــســاعــي للقبه
السابع على الــتــوالــي فــي ال ــدوري معززا
رقمه القياسي 67 ،نقطة متقدما بفارق
نــقــطــة واح ـ ـ ــدة ع ــل ــى غ ــري ــم ــه بــروســيــا
دورتموند.

عضالت الفخذ.
ولفت نيريس األنظار بتسجيله
سبعة أهداف في ثماني مباريات،
لكن دي يــونــغ يبقى استثنائيا
في خط الوسط.

طبول الحرب

بايرن يفتقد نوير

توماس توخيل

 100مليون يورو مع راتب سنوي يصل الى  31مليونا بهدف
المساهمة في احراز الكأس الطويلة األذنين بعد أن حل وصيفا
للبطل سبع مرات (رقم قياسي) آخرها عامي ( 2015خسر أمام
برشلونة اإلسباني  )1-3و( 2017خسر أمام ريال .)1-4
وسجل رونالدو خمسة أهداف في المسابقة هذا الموسم أولها
في مرمى فريقه األسبق يونايتد ،ثم ثالثية في مرمى أتلتيكو
مدريد اإلسباني في اياب ثمن النهائي ليتخطى الخسارة ذهابا
صفر ،-2وآخرها في مرمى أياكس.
وعلى الطرف اآلخــر ،يسعى أياكس الــذي أحــرز لقبه الثالث
تواليا عام  1973على حساب يوفنتوس قبل أن يتوج بالرابع
األخير عام  1995بفوزه على ميالن اإليطالي (1-صفر) ،للعودة
بقوة في هذه المسابقة بفريق شاب ،برغم أن التأثير المالي
لزعماء البطولة الهولندية هــو أقــل بكثير مــن المتاح لدى
يوفنتوس.
وأنفق الفريق الذي يحمل شارة القائد فيه المدافع ماتييس
دي ليخت ( 19عاما) 45 ،مليون يورو في سوق االنتقاالت من
اجل تدعيم صفوفه وتعزيز آماله في دوري األبطال.
وجــاء الدوليان الهولندي دالــي بليند من مانشستر يونايتد،
والصربي دوشــان تاديتش من ساوثمبتون اإلنكليزي لقيادة

فريق يبلغ متوسط أعماره  24عاما.
وتحوم حول مشاركة العب الوسط
النشيط فــرانــكــي دي يــونــغ الــذي
سيلتحق فــي الصيف ببرشلونة،
ب ــس ــب ــب اص ــاب ــت ــه بــتــشــنــج فــي

وكاالت

ســيقاتل برشــلونة في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة ،من أجل الفوز بخدمات المهاجم الصربي ،لوكا يوفيتش ،العب آينتراخت
فرانكفورت األلماني.
ً
ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية ،فإن
ً
مسؤولي البارسا يعلمون تماما ،أن الصراع
على يوفيتش سيكون على أشــده ،عقب
نهاية الموسم.
وأكــدت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة
لن يستسلموا ،فهم يريدون الالعب ،وإذا
لم يتمكنوا من الحصول عليه ،سيرفعون
ســعــره ألقــصــى حــد مــمــكــن ،عــلــى أي نــادٍ
منافس لهم فــي الصفقة ،ال سيما ريــال
مدريد.
وم ــن جــانــبــهــا ،ألــمــحــت صحيفة “مــاركــا”
المقربة من الريال ،إلى أن نادي العاصمة
سيواجه صعوبة كبيرة ،في التعاقد مع

لوكا يوفيتش

هــاري كين أو كيليان مبابي ،ألنهما ليسا
للبيع ،ولذا سيتجه إلى يوفيتش.
وأشــارت إلى أن وكيل الالعب ،التقى مع

وبــالــعــودة إل ــى تــقــريــر “ســـبـــورت” ،قالت

أط ــول .ومــن المقرر أن يجتمع مسؤولو

فلورنتينو بيريز ،رئيس الــنــادي الملكي،

الصحيفة الكتالونية إن الــبــارســا ،ليس

برشلونة ،مرة أخرى ،مع وكيل يوفيتش،

منذ بضعة أسابيع في مدريد ،حيث تحدثا

لديه مانع في االنتظار لعام آخر ،إذا أراد

قــبــل نــهــايــة أبــريــل ال ــج ــاري ،لمعرفة آخــر

عن مستقبل الصربي.

يوفيتش الــبــقــاء فــي فــرانــكــفــورت لفترة

تطورات موقف الالعب.

ذروة اإلثارة
وكاالت

ازداد مستوى اإلثـــارة عند قمة ال ــدوري

المفاجآت لكن االنتصارات الدائمة وفارق

سيزيد من اإلثــارة والتميز الرياضي وهو

االنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تحقيق

النقطتين الضئيل للغاية بين ليفربول

ما كــان من الــنــادر مشاهدته في الــدوري

مانشستر سيتي لتاسع انتصار لــه على

المتصدر وسيتي المدافع عن اللقب يدفع

الممتاز.

التوالي مقابل خامس انتصار لليفربول

األمور نحو نهاية ملحمية للموسم.

تواليا.

لكن السؤال هو هل سيتمكن هذا الثنائي

خمس مباريات في كافة البطوالت ،وجد

يــدفــع مستوى االتــســاق فــي األداء الــذي

من التغلب على التوتر والعقبات للفوز في

أولــي جونار سولسكاير مــدرب مانشستر

يقدمه مانشستر سيتي (بتحقيق تسعة

ختام الموسم أم أن أحدهما سيتعثر في

يونايتد حــالــة مــن االرتــيــاح فــي تحقيق

انــتــصــارات متتالية) ولــيــفــربــول (خمسة

النهاية؟

الفوز على وست هام يونايتد يوم السبت

انــتــصــارات عــلــى الــتــوالــي) إل ــى االفــتــقــاد

وســتــكــون الــعــشــرة أي ــام المقبلة حاسمة

الــمــاضــي ،حــتــى وإن ك ــان ذل ــك بمساندة

للقدرة على متابعة األداء الجمالي في

حــيــث ســيــواجــه سيتي تــحــديــات صعبة

الحظ.

خضم هذا الصراع القوي.

أمام توتنهام هوتسبير على أرضه ثم في

لكن المستوى غير المشجع الذي ظهر عليه

ويــلــعــب ك ــا الــفــريــقــيــن ك ــرة ق ــدم تتسم

أولد ترافورد في لقاء قمة أمام مانشستر

الفريق في اللقاء شكل تذكرة بأنه ورغم

بالتميز الفني والمتعة والتنظيم العالي

يونايتد.

الــتــأثــيــر الـــذي تــركــه ال ــم ــدرب الــنــرويــجــي

وذل ــك فــي ظــل قــيــادة اثــنــيــن مــن أفضل

وف ــي إضــافــة ال ــى تــبــايــن الــحــظــوظ بين

منذ حلوله بديال لجوزيه مورينيو ،فإن

المدربين وهما بيب جــوارديــوال لسيتي

الفريقين ،لم ينل ليفربول لقب الــدوري

يونايتد يحتاج لضم العديد من الالعبين

وعقب سلسلة مؤلفة من أربع هزائم في

بيب جوارديوال ويورجن كلوب

ســيــتــي ولــيــفــربــول عــلــى الــفــوز بــاأللــقــاب

يونايتد سيتطلع بالتأكيد لالعب وسط

لتطوير أسلوب لعب أكثر فاعلية إذا ما

مستقبال.

مــدافــع وصــانــع لــعــب مــبــدع إضــافــة إلــى

أراد إخ ــراج كــل مــا فــي جعبة ماركوس

ويورجن كلوب لليفربول.

المحلي على مدار  29عاما بينما سيبحث

المميزين خالل فترة االنتقاالت الصيفية

وكــان ينظر ولفترة طويلة لقلب الدفاع

ظهير أيمن .ويضم خط الهجوم بالفعل

راشــفــورد وأنطوني مارسيال وروميلو

لكن اإلثارة قلت بشكل كبير في ظل غياب

سيتي عــن ربــاعــيــة ال ســابــق لها وهــو ما

المقبلة إذا أراد المنافسة مــع مانشستر

بــاعــتــبــاره الــمــركــز صــاحــب األولــويــة لكن

العديد من المواهب لكن يونايتد بحاجة

لوكاكو.

“البحرين والكويت” يك ّرم موظفيه القدامى

21

multaqa

@albiladpress.com

دروع تذكارية ومكافآت نقدية للذين أمضوا  5إلى  40سنة في البنك

احتفــل بنــك البحريــن والكويــت مؤخــرًا

يفــرح القلب كذلك ،ازديــاد عدد المكرمات

بتكريــم ( )158مــن موظفيــه ممــن خدمــوا

إلــى  44%وهــي النســبة األعلــى منــذ

البنــك لســنوات طويلــة وســاهموا خاللهــا

تأسيس البنك”.

بــدور فعــال فــي نجــاح وتعزيــز مكانتــه

مــن جانبــه ،صــرح المديــر العــام لمجموعــة

الرائــدة فــي القطــاع المالــي والمصرفــي.

الموارد البشــرية والشــئون اإلدارية حســان

أقيــم الحفــل فــي قاعــة المؤتمــرات بفنــدق

بورشــيد“ :إن بنك البحريــن والكويت يولي

الخليــج ،بتاريــخ  14أبريــل  ،2019تحــت

جــل اهتمامــه نحــو تنميــة وصقــل القــادة

رعايــة الرئيــس التنفيــذي ريــاض ســاتر

الشــباب ،والعمــل علــى توفيــر المحيــط

وبحضور واإلدارة التنفيذية ،ورئيس نقابة

العملــي وتقديم والمميــزات الوظيفية التي

المصرفيين عبدالعزيز أحمدي.

تالئــم وتواكــب التغييرات في نمط الحياة.

وخالل هذه المناســبة التي دأب البنك على

إن البنــك يعــد مــن المؤسســات الرائــدة في

إقامتهــا بصــورة ســنوية ،قام ســاتر بتقديم

المملكــة ،التــي تســتثمر وبقــوة فــي تنميــة
وتدريــب الكــوادر البحرينيــة ،ســواء أكان

دروع تذكاريــة ومكافــآت نقدية للموظفين
والموظفــات الذيــن أمضــوا ،20 ،15 ،10 ،5

وأشــاد

ســاتر

بجهــود

 16أبريل 2019
 11شعبان 1440

للتواصل17111509 :

علــى المســتوى األكاديمــي أم المهني ،األمر

الموظفيــن

 35 ،30 ،25و 40ســنة مــن العطــاء والعمــل

ّ
ووجــه لهــم خالــص التحيــة
والموظفــات،

استثنائيا نظرًا لزيادة عدد المكرمين،
عامً ا
ًّ
حيث بلغ  158مكرمً ا ،مما يعكس مســتوى

المخلــص فــي خدمــة البنــك وتحقيــق رضا

والتقديــر علــى مســاهماتهم البنــاءة فــي
تعزيــز مكانــة البنــك ،قائالً“ :يعد هــذا العام

الرضــا العــام ،وإيمــان إدارة البنــك بالــكادر

التــي يقدمهــا البنــك ليلبــي بهــا تطلعــات

البحرينــي وقدرتــه علــى العطــاء ،وممــا

المساهمين من العمالء”.

عمالئه.

الثالثاء

إعداد :هبة محسن

الــذي ينعكــس إيجابًا على جــودة الخدمات

مجوهرات كريستوفي تعرض مجموعة YESSAYAN

أقيــم معــرض فــي مجوهــرات كريســتوفي مودا مــول ،وقد
تــم عــرض المجموعــة الجديــدة “مجموعــة ربيــع  ”2019من
مجوهــرات  ،YESSAYAN JEWELLERYوهــي مجموعــة

مــن األلمــاس واألحجــار الكريمــة المتنوعــة والمفعمــة
بالحيــاة واألنوثــة بلمســة من كريســتوفي ،والتي تســتخدم
الطبيعــة كموضــوع محــوري للتخيــل والتصــور لتصنيــع
قطــع المجوهــرات الخالبــة ،وهــي مزيــج فريــد مــن القالئــد
ً
يدويــا والقالئــد واألقــراط واألطقــم
المتشــابكة المصنعــة
الخاصة بمناسبات األعراس المصنعة بعناية وشكل مميز.

“الغــرفـة” تعــزّز ليــاقــة منتسبيهــا

فــي إطــار ســعيها إلــى تعزيز صحــة وســامة موظفيهــاّ ،
نظمت

غرفة تجارة وصناعة البحرين فعالية رياضية تزامنًا مع أسبوع
الصحــة العالمــي بالتعاون مع (مركز وينــرز) ()Winners Center
الــذي شــارك بعــدد مــن مدربيــه بتقديــم عــدة تماريــن رياضيــة
ومكتبيــة متنوعــة لموظفــي الغرفــة ،وذلــك بهدف تعزيــز ثقافة
اللياقة البدنية .وقد ع ّبرت الغرفة عن خالص شكرها وتقديرها
إلــى مركــز  Winners Centerلتعاونــه معهــا فــي تقديــم هــذه

الفعالية ،متمنية دوام الصحة والعافية للجميع.

“األهلي المتحد” يموّ ل بنك األسرة

تقديم الدعم لتأســيس مشروعات األفراد محدودي الدخل

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة،

“الخليجي التجاري” يواصل تدريب الطلبة
الخليجــي

علــى نظــام المصــارف اإلســامية

يواصــل

المصــرف

التجاري اســتضافة طلبة الجامعات

وبيئــة العمــل فــي مختلف األقســام

ببرنامجــه التدريبي الســنوي ،حيث

مــن خالل تدوير منتســبي البرنامج

اســتقبل  8طلبــة مــن الجامعــات

على مختلف اإلدارات.

المحليــة كجزء من متطلبات إكمال

وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية

برنامجهــم األكاديمــي .وتعكــس

فاطمــة البنعلــي “يســرنا أن نســاهم

هــذه المبادرة حــرص المصرف على

فــي تدريب وإعداد قادة المســتقبل

التزامــه بمســؤوليته االجتماعيــة

عبــر برنامــج يشــمل أهــم الجوانــب

واهتمامــه بتهيئة األجيال الصاعدة

المعرفيــة

المتعلقــة

لالنخــراط فــي قطــاع الصيرفــة

بالقطــاع المصرفــي اإلســامي .إن

اإلســامية للمســاهمة فــي تطويــر

قيــام المصــرف بتنظيــم مثــل هــذه

هــذا القطــاع ،حيث يمنــح البرنامج

البرامــج ينطلــق مــن إيمانــه العميق

التدريبــي الــذي يمتــد علــى مــدى

بأن الكوادر البشــرية هي مرتكز كل

شــهرين الفرصــة للطلبــة للتعــرف

نجاح”.

“أيـوفـي” تكـرّم “بيتـك”

تقديــرا للــدور البارز في دعــم صناعة التمويل اإلســامي
ً

كــرّم مؤتمــر “أيوفــي” الســنوي الـــ 17للهيئــات الشــرعية الــذي عقــد فــي

رئيــس مجلــس إدارة بنــك األســرة جميــل

البحريــن مجموعــة بيــت التمويــل الكويتــي “بيتــك” ،تقديــرًا للرعايــة

حميــدان ،والرئيس التنفيــذي وعضو مجلس

الرئيســية وللــدور البــارز فــي دعــم الجهــود المبذولــة لالرتقــاء بصناعــة

اإلدارة لبنــك األســرة خالــد عبــدهللا عتيــق

التمويل اإلسالمي.

برئيــس مجموعــة الخدمــات المصرفيــة

وتســلم التكريــم نيابــة عن مجموعــة “بيتك” ،العضو المنتــدب والرئيس

للشــركات في البنك األهلي المتحد رضا علي

التنفيــذي لـ”بيتك–البحريــن” عبدالحكيــم الخيــاط ،على هامــش المؤتمر

محمد ،الذي قدم لبنك األسرة مساهمة مالية

الــذي اســتمر علــى مــدار يوميــن ضمــن حضــور كوكبــة مــن أهــم قيادات

مــن البنــك األهلــي لدعــم خدمــات ومشــاريع

الصناعــة الماليــة اإلســامية مــن علمــاء وفقهــاء ومصرفييــن وخبــراء

البنك.

ومحاميــن ومحاســبين وكبــار مســؤولي البنــوك المركزيــة والســلطات

وأعــرب رئيــس المجلــس عــن خالــص شــكره

الرقابيــة واإلشــرافية .وقــال الخيــاط “يســرنا أن نعلــن عــن اســتمرار

وتقديــره لمبــادرة البنــك األهلــي المتحــد

تعاوننــا مــع مؤتمــر أيوفــي الــذي يحرص على ســن المقاييــس والمعايير

بتمويــل بنــك األســرة ،الفتًــا إلــى أن هــذه

أثناء تسلم المساهمة المالية

المبــادرة تؤكــد دور البنــك البــارز فــي دعــم
المشــروعات التنموية بمملكة البحرين ،وهذه
المبادرة تحتذى بالنسبة للمؤسسات الوطنية
األخرى في دفع عجلة التقدم االقتصادي في
ً
اســتراتيجيا في
شــريكا
البــاد ،والتــي تمثــل
ًّ
تعزيــز الجهــود القائمــة علــى مبــادئ الشــراكة

المجتمعية.
وأكــد الرئيــس التنفيــذي لبنــك األســرة أن

والعمليــة

مثــل هــذه المبــادرات الداعمــة تتوافــق مــع

ومــن جانبه ،أعــرب رضا محمد ،عن أمله في

اســتراتيجية البنــك لإلســهام فــي تحقيــق

أن يســهم هــذا الدعــم فــي تمويــل أصحــاب

قصــص نجاح مختلفة وتجــارب مميزة لرواد

المشــاريع التنمويــة الصغيــرة ورواد األعمال،

األعمال ،من خالل تقديمه التمويل المناســب

مؤك ًدا أن البنك يعتز بتقديم الدعم لتأســيس

للمشــروعات المختلفــة ،أو عــن طريــق تقديم

مشــروعات األســر واألفراد محدودي الدخل،

االستشــارات المناسبة ،وكذلك مساعدة رواد

وتنمية المشــروعات الناشئة المتناهية الصغر

األعمال في النهوض بأعمالهم .

في البحرين.

“اإلثمار” يدعم التدريب والبحوث الطبية

تقديــرا للدور البارز في دعم صناعة التمويل اإلســامي
ً

قــ ّدم بنــك اإلثمــار ،دعمه لمركز ولي العهد للتدريــب والبحوث الطبية

الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية ،حيث تأتي هذا الشراكة تماشيا
مــع اســتراتيجية البنــك المتمحورة حــول االرتقاء بالصيرفة اإلســامية
والرقميــة” .وتنــاول المؤتمــر عــدة مواضيــع حيويــة متعلقــة بمســتقبل
الصناعــة الماليــة اإلســامية ،ضمــن  6جلســات حواريــة ،وهــي :أهميــة
إلــزام البنــوك المركزيــة للمؤسســات المالية اإلســامية بتطبيــق المعايير
ِّ
بالحط من ال َّدين عند
الشرعية ،إلزام الجهات الرقابية للبنوك اإلسالمية
الســداد المبكــر ،تصحيــح العقود الفاســدة وأثره في اســتقرار التعامالت
وتطبيقاتــه المعاصــرة ،أهميــة التنســيق بيــن الهيئــات الشــرعية العليــا،
إدراج الصكــوك فــي األســواق الماليــة العالميــة ومــدى توافــق متطلباتــه

البحريــن فــي المستشــفى العســكري وسيســهم في تطويــر الخدمات
الصحية في البحرين.

الجمعية ســعيد الســمّ اك أن الجمعية تسعى لتقديم أفضل الخدمات

واجتمــع الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلثمــار أحمد عبدالرحيــم مع قائد

للمتقاعديــن عبــر توفيــر عــروض ترويجيــة لألمــور الخدماتيــة

الخدمــات الطبيــة الملكية اللواء الشــيخ خالد بــن علي آل خليفة في

واالســتهالكية والصحيــة ،وذلــك بحصــول المتقاعــد علــى بطاقــة

حضــور نائــب الرئيــس التنفيذي ،المجموعــة المصرفية عبــد الحكيم

“تســتاهل” التــي أطلقتهــا الجمعيــة التــي تؤهــل المتقاعد لالســتفادة
مــن تلــك العــروض المقدمــة للمنتســبين للجمعيــة .كمــا ّ
أكــد الســمّ اك

طالب.

أن اختيــار غرناطــة العقاريــة لتكــون ضمــن قائمة مقدمــي الخدمات

وأعــرب عبدالرحيــم خالل اللقاء عن شــكره له إلتاحــة الفرصة لبنك

بتقديــم خدمــات عقاريــة جاء لمــا تتمتع به غرناطة من ثقة وســمعة

المستشفى العسكري.
وقــال “إن بنــك اإلثمــار ملتــزم بــأن يكون لــه دور مهم تجــاه المجتمع

المشــاركة فــي دعــم مركــز ولــي العهــد للتدريــب والبحــوث الطبيــة

والوطــن ،ونحــن نســعى دائمً ــا للبحــث عــن المجــاالت والفــرص التي

المتميز ”.

حرصــه علــى تطوير صناعة الصيرفة اإلســامية وتأكيد دعمه المســتمر
لكافة الجهود المبذولة لالرتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة
مــع الشــريعة اإلســامية وتطوير المعاييــر المنظمة لهــا ،ومواكبة أحدث
متطلبات المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة للمؤسسات المالية التي
تعمل وفق الشريعة اإلسالمية.

ّ
وقعــت غرناطــة العقارية مع جمعيــة الحكمة للمتقاعديــن في مقرها

والــذي ســيعزز مــن مكانــة الخدمــات الطبيــة الملكيــة لقــوة دفــاع

اإلثمــار للتعــاون مع الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين في

المنتهيــة بالتمليــك .وتأتــي مشــاركة “بيتــك” فــي المؤتمــر انطالقــا مــن

عــروض حصريــة لمنتســبي “الحكمــة للمتقاعديــن”

اســتثمارية لمنتســبي الجمعيــة .وخــال التوقيــع ع ّبــر نائــب رئيــس

أثناء تقديم الدعم للمركز

مع هياكلها الشــرعية ،طرق توقي مخاطر الملكية في التمويل باإلجارة

“غرناطة العقارية” ضمن قائمة “تستاهل”
الرئيســي مذكــرة تفاهــم تختــص بتقديــم عــروض عقاريــة وفــرص

المطــوع ورئيــس مجموعــة األعمــال المصرفيــة التجاريــة عبــدهللا

عبد الحكيم الخياط متسلما درع التكريم

طيبة وخبرة وانتشار.
و قــال الســمّ اك إن الجمعيــة لديهــا أكثــر من  3000عضــو ،وبعد طرح

اعتماد غرناطة العقارية

بطاقــة “ تســتاهل” مــن المتوقــع أن يرتفــع العــدد ليصــل إلــى خمســة

بتقديــم خدماتنــا العقاريــة وفــق آليــة محــددة باالتفــاق مــع جمعيــة

آالف.

الحكمــة لضمــان تلبيــة كافــة االحتياجــات العقاريــة للمتقاعديــن عبر

يمكن من خاللها خدمة المواطنين ومن أهمها الرعاية الصحية .وقد

ً
صرحا مهمًّ ــا لتدريب
وأضــاف عبدالرحيــم“ :إن هــذا المركــز ســيكون

مــن جانبــهّ ،
أكــد مديــر التســويق والعالقــات العامة أحمــد حبيب أن

توفير االستشارات المجانية وعمل الندوات وتخصيص خط ساخن.

شــهدنا طــوال هذه األعوام المســتوى المتميز للخدمــات الطبية التي

الكــوادر الطبية وطــاب الجامعات الطبية فــي مختلف تخصصاتهم

هــذه المذكــرة ســتكون بدايــة لفتــح آفاق جديــدة مع شــريحة كبيرة

وأضاف أن “غرناطة” تمتلك الكثير من المشاريع المتعددة والفرص

توفرهــا قــوة دفــاع البحرين ،ولذلــك فإنه يســعدنا أن نحظى بفرصة

على المستوى المحلي واإلقليمي ”.

من المواطنين وتحدي ًدا المتقاعدين من نساء ورجال ،حيث سنقوم

االستثمارية الواعدة وسيتم عرضها على المنتسبين .
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بطل خارق عالق بين عالمين فائق للطبيعة وعالم بشري اعتيادي
طارق البحار

طــرح االســبوع الماضــي فــي فوكس ســينكو فيلم الفانتازيا واألكشــن  Hellboyبشاشــاتها المتنوعة في البحرين وتــدور أحداث الفيلم
استنادا على الروايات التي رسمها مايك ميجنوال ف” ”hell boyعالق بين عوالم الطبيعة الخارقة والبشرية ،ويخوض معركة ساحرة
عازمة على االنتقام بحضور مسافات البالد وعدد من الصحفيين والمدعويين في البحرين وعشاق الفيلم في الستي سنتر.

المسلسل البحريني اليوتيوبي “حكايا حسن”
قدمــت إدارة حكايــا بحريــن

مشــاهداته ع اليوتيــوب إلــى

الحلقــة األخيــرة مــن مسلســل

أكثر من  200ألف مشاهدة.

حكايــا حســن الجــزء الثانــي،

ويعــرض المسلســل فــي يــوم

العمــل الفنــي اإلعالمي لمخرجه

الجمعــة مــن كل اســبوع حلقــة

ســيد هاشــم الحالي وهــو إنتاج

تقــدم فكــرة وقيمــة تربويــة

بحرينــي مقــدم لألطفــال علــى

لألطفــال تالمــس مشــاعرهم

قنــاة اليوتيوب ،قــد القى رواجا

وقلوبهم وغيرت من سلوكياتهم

كبيرا بين الصغار والكبار وخارج

الكثيــر ويصبــح بعدهــا حديــث

مملكة البحرين حيث يصل عدد

اليوم ولقاءات العائلة.

» »كحايا حسن بشخصيته الجميله وإخراجه اإلبداعي هو إنتاج
بحريني جبار يشار له بالبنان ،ويعلق الجمهور المتابع “ال

نريد لحسن أن يتوقف ونأمل أن نرى أعمال بحرينية بمثل
هذه الجودة والرقي “ وتؤكد إدارة “حكايا” لصاحبها هاشم

الحالي “هذه ليست النهاية بل بداية ألعمال إبداعية قادمة
وشخصيات جديدة وعطاء مستمر“.

والنسـ�خة الجديـ�دة مـ�ن شـ�خصية“  “�Hell

بشــباك التذاكــر األميركي ،بإيــرادات عالمية

لصالــح شــركة ســوني ،وحقــق  99مليــون

 ”boyيقــوم ببطولتهــا النجــم األميركــي،

بلغت  99مليون دوالر من ميزانية إنتاجية

دوالر في شباك التذاكر العالمي.

ديفيد هاربر ،والذي اشــتهر مؤخرًا ببطولته

بلغت  66مليون دوالر.

وحقــق فيلم  Hellboyفــي أول أيام عرضه

لمسلســل الفانتازيــا والغمــوض “Stranger
 ”Thingsويُ عــد الفيلــم هــو أولــى بطوالتــه

يـ�روي الفيلـ�م قصـ�ة البطـ�ل الخـ�ارق“ “�Hell

حوالي  1.5مليون دوالر في أكثر من 2000

 ،”boyالعالــق بين عالميــن متنافرين :العالم

دار ســينما في الواليات المتحدة األميركية

المطلقــة فــي هوليــوود ،ويشــاركه البطولــة

الفائق للطبيعة ،والعالم البشــري االعتيادي،

وحدها ،ورغم ذلك لم يســتطع التغلب على

نخبــة مــن النجوم منهــم ميــا جوفوفيتش،

حيــث يدخــل هذه المرة في صــراع مفتوح

عمــاق شــركة “دي ســي” ،البطــل الخــارق

برايــن جليســون ،مــارك ســتانلي ،وإيــان

مــع ســاحرة مــن العصــور البائــدة أقســمت

“شازام” الذي يتوقع أن يحقق هذا األسبوع

ماكشــين .وقدمــت شــخصية “”Hellboy

علــى االنتقام وعلى تدمير الجنس البشــري

إيــرادات تتــراوح بيــن  24إلــى  28مليــون

ألول مــرة عــام  ،2004وقــام ببطولتهــا

بأكملــه .يشــارك فــي بطولــة الفيلــم :ديفيــد

دوالر ،في حين يتوقع محللون سينمائيون

الجمهــور بخفــة ظــل أبطاله ،بحســب موقع
 Varietyاألميركي.

النجــم األميركــي ،رون بيرلمــان ،للمخــرج

هاربــر ،أيــان ماكشــين ،دانييــل داي كيــم،

أال تتجــاوز إيــرادات  Hellboyحاجــز ال20

المكســيكي الحائــز علــى جائــزة األوســكار،

صوفــي أوكونيــدو ،بينيلــوب ميتشــل،

مليــون دوالر ،وهــو مــا يؤكــد اكتســاح

جويرمــو ديــل تــورو ،والــذي قــدم رؤيــة

توماس هادن شيرش ،ﺇﺧﺮاﺝ نيل مارشال.
يُ ذكــر أن المخــرج المكســيكي جييرمو ديل

 !Shazamشباك التذاكر األميركي في ثاني

انتقــادات الذعــة مــن قبــل نخبــة مــن النقاد

أسابيع عرضه ،رغم أن ميزانيته لم تتجاوز

تــورو ،قدم فيلــم “ ”Hellboyفي عام 2004

 50مليــون دوالر ،لكنــه أثبــت شــعبيته لــدى

والســينمائيين وذلــك بعروضــه المســبقة
ً
تجاريا بــدور العرض األميركي
قبــل طرحه

ســينمائية عــن الشــخصية القــت إعجــاب
ً
نجاحــا كبيــرًا
محبيهــا ،كمــا القــى الفيلــم

وحصلــت

النســخة

الجديــدة

والعالمــي حيــث كشــف موقــع “Rotten
 ”Tomatoesعــن التقييــم المبدئــي للفيلــم

بروفايل

والــذي لــم يتع ْد ال 9%في صدمة لجماهير
ً
ووفقا
ومحبــي هــذه النوعيــة مــن األفــام.

» »احتفل النجم األميركي رون بيرلمان بعيد ميالده
 ،69وهو أحد أشهر نجوم التمثيل في هوليوود
في فترتي التسعينيات واأللفينيات ،له العديد من
المشاركات السينمائية المميزة التي نجح خاللها في
وضع بصمته ووضعه وسط مصاف نجوم السينما
العالمية .ولد رونالد فرانسيس بيرلمان في  13أبريل
عام  1950بمدينة نيويورك في الواليات المتحدة
األميركية ،بدأ مسيرته الفنية بالظهور في عدد من
المسرحيات إلى جانب ظهوره بعدد من اإلعالنات
الدعائية لكبرى الشركات .وكانت تعاوناته مع عدد
من أهم نجوم السينما العالمية مثل مارلون براندو
وشون كونري بوابته الحقيقية للشهرة والمجد.

ْ
يحــظ الفيلــم
لموقــع “ ”Comicbookلــم

بإعجــاب النقاد بعروضــه المبدئية ،ووصفه
البعــض بأنــه فيلــم ســيء للغايــة ولــم يعيد
تقديــم الشــخصية بالشــكل األمثــل ،علــى
الرغم من وجود شركة إنتاجية بحجم“ “�Li
 ”onsgateإال أنهــم أكــدوا أن الفيلــم افتقــر
العديــد مــن العناصــر الســينمائية ،واهتــم
فقــط بالمؤثــرات البصريــة والتــي لــم تكــن
راضيــة ً
أيضــا بالنســبة لهــم ،وســط توقعات
بعــدم نجاحــه فــي شــباك التذاكــر األميركي
والعالمي.

فيلم نادي البحرين للسينما

أنا ما أعتقد

ورد الخال واألسود

يعرض نادي البحرين للســينما وضمن برنامجه االســبوعي في

أكــدت الفنانة بلقيــس أحمد فتحــي أنها بصدد طــرح أغنية

انتهت الفنانة ورد الخال من تصوير مشــاهدها في مسلسل

األميركي “الكتاب األخضر” للمخرج بيتر فيرلي.

خاللهــا للمرة األولــى مع الشــاعر أحمد الشــاعر .وكانت

ويشــاركها في بطولته عدد من الفنانين في لبنان ،بينهم

تمام الســاعة الســابعة من مســاء يــوم غد األربعــاء الفيلم

فيلــم كوميدي دراما أميركي عــن جولة حقيقية في الجنوب

العميق في فترة الســتينات التي قام بهــا عازف البيانو دون

شــيرلي وحارسه توني ليب الذي عمل كســائق وحارس لدون.

الفيلــم مــن كتابــة ابن تونــي ليب الحقيقــي ،عــرض الفيلم في

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة اختيار الجمهور.

للفيلــم

«أســود» المقــرر عرضه فــي الموســم الرمضانــي .2019

«ســنغل» كالســيكية بعنوان «أنا ما أعتقد» ،تتعاون من

باســم مغنية ،داليدا خليل ،فيفيان أنطونيوس وعدد من

بلقيــس قــد طرحــت آخــر أعمالها بعنــوان «عريســنا»

األســماء األخرى ،وهو من تأليف كلوديا مارشليان ،وإخراج

الخاصــة باألعراس ،والتي حققت نســبة مشــاهدة بلغت

ســمير حبشــي ،وســيعرض علــى شاشــة إحــدى القنوات

مليونــا و 900ألف مشــاهدة على «يوتيوب» ،كما شــاركت

اللبنانيــة ،ويتناول المسلســل جملة من القضايــا االجتماعية

في حفل غنائي أقيم في مركز جابر الثقافي األســبوع الماضي،

بأسلوب جريء.

جمعها مع والدها الفنان أحمد فتحي.

 16ابريل
1917

1938
إيطاليا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية.

1955
قتيل.
ً
انهيار منجم “جبل بوتا” في ساسيبو بناغاساكي مخلفً ا 68

زعيم الحزب الشيوعي
البلشفي فالديمير
لينين يعود

1972
انطالق المكوك الفضائي أبولو  16باتجاه القمر.

إلى العاصمة
الروسية
بيتروجراد بعد عقد

1975
محمد أنور السادات يعين محمد حسني مبارك نائبًا للرئيس.

كامل في المنفى ليتسلم
مقاليد الثورة الروسية.

1993
إعالن مقاطعة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك محمية من األمم المتحدة.

الميزان

الحمل
ال كثيرة.
تخوض مجاالت متعددة وتنجز أعما ً

قد تمر بفترات عصيبة تحتاج للراحة.

العقرب

الثور
تغيير قد يحصل يكون لمصلحتك.

من الضروري حماية الوضع الصحي.

القوس

الجوزاء
التدخين يشكل خطر ًا على الوضع الصحي.

السرطان

تتوضح نقاط عالقة ويتجاوب المحيط معك.

الجدي

تعالج مسألة عبر المفاوضات الذكية.

األسد

ال تتوان عن القيام بخطوات كثيرة.

الدلو
يكون حكمك على األمور صائباً.

العذراء

ال في انفعاالتك وابتعد عن المواقف.
كن معتد ً

الحوت
كُ ن جدي ًا وال تفوت الفرصة التي تتاح لك.

تفتح أبواب النجاح لك تعرف ازدهاراً.

tariq_albahhar
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توثيق تجربة “الطعام ثقافة  ”4بمتحف البحرين
تنظم هيئة البحرين للثقافة واآلثار اليوم الثالثاء فعالية من أجل توثيق التجربة المميزة لسلســلة أنشــطة” الطعام ثقافة  ،”4وذلك في متحف البحرين الوطني
ً
مســاء والدعوة عامة .وتقيم هيئة الثقافة فعالية “الطعام ثقافة” بشــكل ســنوي ،حيث أقيمت نســختها الرابعة خالل شــهر يناير الماضي
في تمام الســاعة 7:00
وجاءت ّ
متسقة مع جهود الهيئة لتنظيم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الخامس واألربعين.

» »رغم أن كليب “ ،”MONOPOLYللنجمة أريانا غراندي وفيكتوريا مونيه،
حقق نسبة مشاهدة وصلت إلى  13مليونا ،خالل  5أيام فقط على
“يوتيوب” ،فإنها تعد نسبا قليلة بالنسبة لغراندي ،التي تصل عادة
كليباتها إلى أرقام قياسية في األيام األولى منذ طرحها ،وهو األمر الذي
رفضه جمهور النجمة الشابة .الكليب جعل أريانا محطا إلثارة الكثير
من الجدل ،رغم أنها تصدرت خالل فترة قصيرة قائمة “.”Top 10

ويتضمــن برنامــج توثيــق “الطعــام

التجربة ،إضافة إلى التفاعل مع أســئلة

ثقافــة  ”4تدشــين إصــدار مطبــوع

ومداخالت الجمهور.

يــروي حكايــة النســخة الرابعــة مــن

يُ ذكر أن النســخة الرابعــة للطعام ثقافة

المبــادرة ويصــوّ ر التعــاون الفريــد الذي
ً
ً
وطاهيــا .كمــا وســيتم
11فنانــا
جمــع

شــهدت مشــاركة وتعــاون كل مــن:
الخيــر والشــيف أيــرف
الفنانــة نبيلــة
ّ

فيلــم وثائقــي ّ
يلخــص التجربــة
عــرض
ٍ

برونزاتو ،الفنان عليم شــهدي والشــيف

بجوانبهــا المختلفــة وينقــل للحضــور

ســلمان بوحجــي ،مصممــة األزيــاء ريم

وجهات نظر الفنانين والطهاة ومراحل

بوقيسوالشــيف بــدور ســتيل ،الفنانــة

تعاونهــم التي أنتجــت األعمال النهائية

أريــج رجــب والشــيف أريــج معتــوق،

المشــتركة .وفــي الختــام تقــام حلقــة

وأخيــرً ا الموســيقيين أحمــد القاســم

نقــاش يتبــادل خاللهــا المشــاركون في

وعبــدهللا حاجــي والشــيف جونيــور

“الطعــام ثقافــة  ”4انطباعاتهــم حــول

غوميز.

» »وتهدف هيئة البحرين للثقافة واآلثار عبر هذه الفعالية السنوية إلى إعادة تقديم

عناصر الفن في قوالب متنوعة ،وتسعى لخلق مساحة لالبتكار يعبّر اإلبداع فيها عن
وبلغات مختلفة .وقد انطلقت ألول مرة عام  2016لتمد جسور
ٍ
نفسه بصورٍ متعددة

اإلبداع بين الفنانين والطهاة ،حيث يجتمعون في فرق عمل مكوّ نة من ثنائيات (فنان
وطاه) يعمالن معً ا لتدبير روائع تبهر الحواس الخمس ،ويحظى الجمهور في نهاية

التجربة بفرصة التعرف على ما ينتج عن تداخل فن التشكيل وفن الطهي ،بعيدً ا عما
هو مألوف.

حسن الهدار“ :كل صورة تحاكي حالة مقتطعة مني”
التصويـــر موهبـــة تحتـــاج إلـــى ممارســـة لصقلهـــا وتقديمهـــا بحرفيـــة أكبـــر
نبحــر في ســماء التواصــل االجتماعي فنجــد الكثير من المبدعيــن والمتميزين على

عقــدت عدة دورات خاصة ألشــخاص
ً
ســابقا ،وال مانــع بالطبــع بــأن
معينيــن

شــاكلة الشــاب حســن الهــدار ،فهو طالب جامعــي وهاوي تصوير يبلغ مــن العمر 23
ً
ربيعــا ،عشــقت يــداه مداعبــة الكاميــرا ليلتقــط أجمــل الصــور وأروعها فعدســته ال

أقيــم دورات علــى نطــاق أوســع فــي
المستقبل.

تقتنــص إال الجمــال ،والتي تتســم بالعفوية والمثالية في الوقت نفســه ،أبرز نفســه
بتميــزه فــي مجالــه من خالل مشــاركته في العديــد من معارض التصويــر ،وكان لنا
ً
ً
شيقا معه لمعرفة إبداعه.
حوارا

»»

حدثنا عن بدايتك في مجال التصوير؟

بــدورات تعليــم األساســيات المتعلقــة

هــاو هــي الهوايــة
ال شــك أن بدايــة كل
ٍ
وحــب التجريــب ،ثــم محاولــة الوصــول

بالتصوير وكل ما يخصه بشــكل عام إلى

إلى مســتوى اإللمــام واإلتقان ،فقد كانت

 2014مــع جمعيــة الهملــة الخيريــة فــي

أول كاميــرا امتلكتهــا كانــت D1100

فعاليــات خارجيــة وداخليــة مختصــة
بعمــل الجمعيــة ،وفــي عــام  2016بــدأت
العمــل فــي التصويــر الرياضــي مــع مركز
ً
أيضــا حتــى انضمامــي
شــباب الهملــة
لمجموعــة فوتــو آرت التــي شــكلت نقلــة
نوعيــة بالنســبة لي ،وهكذا بدأ مشــواري
في مجال التصوير وبدأت التعمق فيه.

»»

كيف كانت بدايتك مع العدسة أو
الفن الفوتوغرافي عموما؟

ً
شخصا
في بادئ األمر كنت أعتبر نفسي
ً
هاويــا ال أكثــر ،بعدهــا بــدأت أطبــق مــا
أشــاهده في اليوتيوب من خالل قنوات
متخصصــه بمصوريــن محترفيــن مــن
شــتى أرجاء العالم ،إلــى جانب التحاقي

هــي موهبــة ولكــن تحتــاج إلــى ممارســة
بالتأكيــد ،ألنه من خالل هذه الممارســات
نســتطيع صقل ما نمتلكه من إبداع ومن
ثم نقدمه بحرفية أكبر.

»»

بدايتــي بســيطة ومتواضعــة فــي عملية

قســم اللجنــة اإلعالمية حيــث كنا نغطي

ممارسة بالنسبة لك؟

جانب البصرية التي طورت مني الكثير.
ما أول كاميرا امتلكتها؟ وكيف
اقتنيتها؟ وما نوع الكاميرا الحالية؟

التصويــر ألننــي بــدأت التصويــر في عام

»»

هل تعتقد أن التصوير موهبة أو

 Canonاشــتراها لي والــدي ،أما الكاميرا
التــي أمتلكها اليوم من نفس النوع وهي
.Canon 70D

»»

من هم المصورون الذين لفتوا
نظرك في بدايتك وهل استنبطت
أفكارك منهم؟

مــن وجهــة نظــري أرى أن كل مصــور
متميــز ومبــدع ،فــا يســعني ذكــر أســماء
ً
حاليــا ألن هنالــك عــدة مصوريــن
معينــة

ً
أيضــا كنت أســتلهم منهم
عــرب وأجانــب

أفكاري.

»»

هل توجد لديك أفكاراً معدة مسبقاً
قبل الشروع في اخذ اللقطة؟

ً
دائمــا مــا تكــون لــدي مجموعــة أفــكار

»»

برأيك ما مميزات المصور الناجح؟

مميــزة فــي مخيلتــي وأحــاول تنفيذهــا

الكبيــر إلــى جانــب التشــجيع والثنــاء

“ تــراث البحــر “ الــذي أقيــم بنــادي

بعدة أشــكال لكي تكون المحصلة صورة

منهــم ،والعديــد مــن اإلطــراء التــي

النجمــة تحــت رعايــة الشــيخ هشــام بن

متكاملة وجميلة.

تحفزنــي اللتقــاط المزيــد مــن الصــور

عبدالرحمــن آل خليفــة ،حيــث قدمــت

اإلبداعية.

صــورة تمثــل حالــة الصيــاد البحرينــي

»»

هل تجد ان في اللقطات التي
تلتقطها بعدستك الخاصة مساحة

خاصة تبوح فيها بمشاعرك؟
كل صورة ألتقطها تحاكي حالة مقتطعة
منــي ســواء كانــت تعبــر عنــي أو عــن
مضمونها.

»»

كيف ترى إقبال األشخاص

على موهبتك من خالل وسيلة

»»

من الشخص المشجع والداعم لك؟

القديم.

»»

كل إنسان يسعى إلى النجاح في مختلف
مجــاالت الحيــاة المتعــددة والمتنوعــة،
وبالتأكيــد إن التصويــر الفوتوغرافــي ال
يختلــف من حيــث وجهة نظرتــه لحياته
ً
دومــا الوصــول
المهنيــة كونــه يحــاول
إلــى المســتوى المطلــوب ،فهــو مجــال
بحاجة إلى الطموح والسعي واإلستمرار

يعــود الفضل الى والداي وعائلتي اللذين

هل شاركت في مسابقات؟

قدمــوا لــي الدعــم المــادي والمعنــوي ،ثم

ال ،لكــن في الفترة المقبلة ســوف أشــارك

األصدقــاء الذين معي فــي نفس المجال

فــي العديــد من المســابقات على الصعيد

الناجــح يخلق التجديــد عن طريق أفكار

وخارجه.

المحلي أو الخارجي إن شاء هللا.

جديــدة فــي عالــم التصويــر ،حتــى وإن
ً
متخصصــا فــا يجب عليــه الوقوف
كان

»»

لك حضور كبير في معارض التصوير
الفوتوغرافي ،ما أهم مشاركاتك؟

»»

هل تفكر في عقد دورات تدريبية
لهواة التصوير؟

التواصل االجتماعي (االنستغرام)؟

نعــم ،شــاركت فــي الكثير مــن المعارض

يعتبــر عقد الــدورات التدريبية خطوة

مجــرد مشــاهدة اآلخريــن ألعمالــي قد
ً
كافيــا ،لكننــي أجــد الترحيــب
يكــون

وكان أهمهــا بالنســبة لــي هــو المعــرض

مهمــة لكســر حاجــز الخــوف ،ومــن

التشــكيلي الســنوي الســادس بعنــوان

ثــم االســتفادة مــن الخبــرات ،لذلــك

للحصــول علــى أفضل النتائــج ،فالمصور

ً
وأحيانــا المجازفة التي
عنــد حــدٍ معيــن،
ً
نوعــا مــن التحــدي بيــن المصــور
ُتضفــي
وذاته.

لقاء آمنه حسين
طالبة إعالم في جامعة البحرين
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وقال المستخدم جاسم مرهون
“دعكــم مــن االســم والتوقيــع
وركــزوا فيمــا يهــم المواطــن..

س.ت 67133

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

المشــكلة األســاس الزم يكــون
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ليها حل من قبل وزارة الصحة”.
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نشيد صدام حسين يصدح
في جامعة عراقية
أثار عزف السالم الجمهوري العراقي السابق ،أو ما يعرف بنشيد البعث ،بلبلة في
الناصرية جنوب شرقي العراق ،بعد أن صدح في حفل تخريج دفعة من الطالب
فــي جامعــة ذي قــار .ما دفع الجامعة إلى إصــدار بيان أمس االول ،أوضحت فيه
أن “صاحب المكتب المنظم للحفل هو المســؤول عن الحادثة وهو قيد االعتقال
حاليا” .وقال رئيس الجامعة رياض شــنته ،في بيان إن “الســام الجمهوري عزف
بالفعــل فــي حفــل تخــرج كلية اآلداب بجامعة ذي قار الــذي أقيم قبل يومين في
قاعة بهو اإلدارة المحلية في الناصرية”.

ِ
تعط ترخيصا به وال
وأضــاف أن “الجامعــة لــم تكن على علم بتنظيم الحفل ولــم

تتحمل أي مسؤولية قانونية”.
وتابــع أن “مثــل هــذه األمور تقع على عاتق صاحب المكتب المنظم للحفل والذي
اعتقل بالفعل من قبل الشرطة للتحقيق معه”.
وتــداول مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتماعــي مقطــع عــزف “نشــيد صــدام
حسين” ،مستنكرين األمر.
يذكر أن القانون العراقي يجرم تمجيد البعث أو الترويج له وألفكاره وقياداته.

متطوع يصب مسحوقا من اللون األصفر خالل أول مسابقة األلوان في الجيزة ،مصر.

خبراء الصحة يحسمون “جدل القيلولة”
يحــرص بعــض النــاس علــى أخــذ قيلولــة،

الليــل ،لكــن مــا الــذي يقولــه خبــراء الصحــة
بشأن النوم في منتصف اليوم؟

النعــاس ،ويزيد من اليقظة والتفكير بشــكل

أيضــا علــى خفــض ضغــط الــدم لــدى بعــض
األفراد ،لكن إذا كنت ممن ينامون في النهار
حتــى تعوض مــا فاتك في الليل ،فهذا األمر
يشــكل اضطرابــا صحيــا وعليــك أن تجد له
حال.
وينصــح األطبــاء مــن يأخــذون قيلولــة بأن
يجعلــوا وقتهــا مضبوطــا ،فضــا عــن عــدم
النــوم فــي فتــرة متأخــرة من النهــار حتى ال
يكابدوا األرق حين يحل الليل وتحين فترة
النوم األساسية.
ويقــول اختصاصي الطب النفســي ،ميشــال

يقاضي والديه
لتخلصهما من

للقيلولة فوائد كثيرة

أوليثــي ،إن القيلولــة تعــود بمنافــع صحيــة

العــادة شــائعة بيــن  51فــي المئة من ســكان

كثيرة ،الســيما حين تستغرق مدة محدودة

العالم الذين يغطون في النوم ،خالل النهار.

تتــراوح بيــن  10و 30دقيقــة ،وأوضــح أن

ويــرى الباحــث فــي شــؤون النــوم ،رايمونــد

النــوم لهــذه المــدة القصيــرة ال يؤثــر علــى

ماثيــو“ ،إذا ســأل أحدهــم حــول مــا إذا كان

اإلنسان خالل الليل.

عليــه أن ينــام خــال النهار ،علينــا أن نجيبه

وأضــاف أن النــوم لمــدة تتــراوح بيــن  7و9

بشــكل مباشــر ،نعــم ،اذهــب وخــذ قيلولــة”،

ســاعات خــال  24ســاعة ،ضــروري جــدا

وأضــاف أن النــوم هــو أفضــل شــيء يمكــن

للحفــاظ علــى المناعــة ووظائــف الدمــاغ

القيام به للتخلص من التعب.

والوقايــة مــن حــوادث الســير وبعــض

ويوضح ماثيو أن القيلولة تؤدي إلى أمرين

األمــراض المزمنة ،لكــن الوقت األمثل للنوم

اثنين؛ أولهما أنها تساعد على اليقظة ،وهذا

هو الليل وليس النهار.

مهــم لمــن يريــدون اســتعادة التركيــز فــي

ويرى الخبراء أن القيلولة ال يمكن أن تكون

األعمال التي يقومون بها أو السيارات التي

بديال عن النوم الليلي ،حتى وإن كانت هذه

يقودونها.

النيران تلتهم  40سيارة ألسطورة المالكمة

“ديلي ميل” البريطانية.
شخص .ووفقا للصحيفة ،فقد تم إلقاء القبض على الشرطي على خلفية الواقعة.

أب “يرهن” ابنته في مطعم مقابل وجبة
لجــأ أب قــاس إلــى “حل غريب” حين وجد نفســه غير قادر علــى دفع فاتورة المطعم،
برفقة ابنته التي تبلغ من العمر عامين.
فبعد أن تناول رجل من إقليم غوانغ دونغ ،جنوبي الصين ،وجبة معجنات مع طفلته،
لــم يجــد فــي جيبه إال ما يعــادل  0.75دوالر أميركي فقط ،فيما بلغــت قيمة الفاتورة
 0.89دوالر .ورغم هزالة هذا الفارق ،أخبر الرجل القائمين على المطعم بأنه ســيترك
ابنته رهينة عندهم ،ألنه مضطر إلى جلب النقود من الخارج.
وشك أصحاب المطعم أن يكون الرجل قد اختطف الفتاة الصغيرة ،ألن من المستبعد
أن يقدم أب حقيقي على خطوة من هذا القبيل.
وبعــد مــرور ســاعات ،حضــر األب وفــي حوزتــه المبلــغ المالي البســيط ،لكنــه وجد أن
األمور قد وصلت إلى الشرطة ،وعندها ،تعرض لتوبيخ شديد.

مقتنياته المشبوهة

ونجح فورمان ( 70عاما) وعائلته بالفرار من المنزل في الوقت المناسب ،عندما اشتعلت

يقاضــي أميركــي من واليــة إنديانا والديه

النيران في بيت المالكم المعتزل الشهير ،لكن مجموعته “المذهلة” من السيارات احترقت.

لتخلصهمــا مــن مقتنياتــه المشــبوهة
الضخمــة ،والتــي تقــدر قيمتهــا بنحــو 29
ألف دوالر!
رفــع الرجل البالغ من العمر  40عاما دعوى

ويأتي الحادث ليضاعف أحزان عائلة فورمان ،الذين تفاجأوا بانتحار ابنته فريدة الشــهر
الماضي داخل منزلها في هيوستن.

النقود والباب األمامي للبنك.
» »وذكرت صحيفة “داالس مورنينغ

نيوز” أن كيو أبلغت بأنها أشعلت

النار في ماكينة الصراف اآللي

ألن البنك كان من المفترض أال

ال من حسابها .تم حجز
يأخذ أموا ً

كيو في سجن بمقاطعة داالس،

وهي في األساس تقيم بلوس

أنجلوس.

للطعــام لكنكــم تخشــون التبعــات
الصحيــة للمــادة التــي يطلــق عليهــا
“الســم األبيــض” ،فــإن العلمــاء قــد
يقدمون لكم حال “وشيكا”.
وحســبما نقلــت صحيفــة “ديلــي ميل”
الواليــات المتحــدة إنــه طــور تركيبــة

ميشــيغان األســبوع الماضــي ،حيث انتقل

جديــدة مــن الملــح ،بنســب قليلــة من

للعيش مع والديه في  2016بعد الطالق.

كلوريد الصوديوم.

وأوضــح أنــه عندمــا انتقــل بعد  10أشــهر،

وقــال عــدد ممــن جربــوا هــذه المــادة،

قامــوا بنقــل أغراضــه إلــى منزلــه الجديــد

إنهــم شــعروا بالمــذاق المالــح المفضل

في مونســي ،بوالية إنديانا ،لكن صناديقه

لديهــم ،رغــم قلــة نســبة كلوريــد

االثنــا عشــر مــن مقتنياتــه المشــبوهة مــن

الصوديــوم الــذي يقــول أطبــاء إن

األفــام والمجــات اإلباحيــة فقــدت.

اإلكثــار منــه يــؤدي إلــى اضطرابــات

واعتــرف والــداه بأنهمــا تخلصــا مــن هــذه

صحية.

المواد اإلباحية.

ويشــكل كلوريــد الكالســيوم 25

وتقــدم الرجــل بشــكوى إلى الشــرطة ،لكن

بالمئــة مــن مــادة الملــح الجديــدة،

المدعــي العــام لمقاطعــة أوتــاوا رفــض

كمــا أنهــا تحتــوي علــى نســبة مــن

توجيــه اتهامــات لوالديــه .يســعى الرجــل
حوالي  87ألف دوالر.

اإلطفــاء مــن إخمــاد النيــران بســرعة
ً
أضــرارا بآلــة صــرف
والتــي ألحقــت

البريطانيــة ،قــال فريــق علمــي فــي

قضائيــة فــي المحكمــة الفيدراليــة فــي

إلــى الحصــول علــى تعويضــات مالية تبلغ

فــي صحيفــة “داالس مورنينــغ نيوز”.
ً
ووفقــا للصحيفــة فقــد تمكــن رجــال

علماء يطورون ملحا

إذا كنتم ممن يعشــقون المذاق المالح

الثقيل ،إال أن فورمان المعروف بولعه بالسيارات ،فقد  40مركبة دفعة واحدة.

متعمــد فيمــا يتعلــق بالنيــران التــي
ً
وفقــا
شــبت فــي “بنــك أوف أميــركا”،
إلفــادة مذكــرة توقيــف استشــهد بهــا

التهمــت النيــران  40ســيارة علــى األقــل ،فــي المــرآب الخــاص بأســطورة المالكمة الســابق

وقالــت الســلطات إنــه تــم الســيطرة علــى الحريــق فــي مرآب بطــل العالــم الســابق بالوزن

أشعلت النار في ماكينة صراف خارج

وقد تم إلقاء القبض على ريكســا كيو
ً
عامــا) ووجهت إليهــا تهمة إحراق
(56

جديدا ال يضر بالصحة

جورج فورمان ،الذي تعرض منزله في والية تكساس األميركية لحريق ضخم ،األحد.

قالــت الشــرطة األميركيــة إن امــرأة

وقالــت المــرأة ،وهــي مــن مدينة أوش شــريف فــي باكســتان ،إن الضابــط أخذها إلى

كمــا تدعي الســيدة أن ضابط الشــرطة صــور اغتصابها ،وهددها بنشــره إذا أبلغت أي

قصيــرة خــال النهــار يســاعد علــى طــرد

فحرقت ماكينة الصراف
بنــك فــي داالس ،ألنهــا كانــت غاضبــة
من أن البنك أخذ أمواالً من حسابها.

منزل بحجة تســجيل تفاصيل واقعة االغتصاب ،ثم هاجمها ،حســبما أفادت صحيفة

وبحســب موقــع “أنفــرس” ،فإن أخــذ قيلولة

ويقول األطباء إن النوم خالل النهار يساعد

عندما ذهبت إلى المخفر لإلبالغ عن الجريمة.
لالغتصاب من رجلين.

ألنهــم يخشــون أال ينامــوا جيــدا حيــن يحل

ويضبط المشاعر.

اتهمت امرأة تعرضت لالغتصاب في باكســتان ضابط شــرطة باغتصابها مرة أخرى،
كانت المرأة ذهبت إلى مركز الشرطة في فبراير الماضي ،حيث زعمت أنها تعرضت

خــال النهار ،لكــن آخرين يحاولــون تفاديها

منطقــي وتقويــة الذاكــرة ويحســن المــزاج

أبلغت عن اغتصابها ..فاغتصبها الشرطي

غضبت من البنك

كلوريــد البوتاســيوم ،بدال مــن كلوريد
وحقق فورمان لقب بطل العالم بالمالكمة مرتين ،كما أنه خاض واحدة من أشهر النزاالت في تاريخ
الرياضة أمام البطل الراحل محمد علي كالي في زائير (الكونغو الديموقراطية حاليا) عام .1974

الصوديوم ،ويقول األطباء إنه ال ينذر
صحة اإلنسان بأي مخاطر جانبية.

أسرت السيدة األميركية األولى السابقة ميشيل أوباما قلوب آالف
البريطانيين ،عندما تحدثت عن اجتماع مع الملكة إليزابيث “الحنون
واللطيفة للغاية” وأثنت على التنوع الذي تشهده لندن في ندوة بالعاصمة
البريطانية .وتزور ميشيل ،زوجة الرئيس السابق باراك أوباما الذي تولى
السلطة بين  2009و ،2017لندن للترويج لسيرتها الذاتية (بيكامينج)،
وفقا لرويترز .وفي القاعة التي اكتظت بالحضور الذين سافر كثير منهم
لساعات للقاء ميشيل ،ضحك الحاضرون طويال بعد دقائق من اعتالئها
خشبة المسرح عندما استرجعت الضجة التي أحدثتها عام  2009عندما
خرقت البروتوكول الملكي بوضع ذراعها حول الملكة.

