السنة Year: 11
العدد No: 3771

األحد SUN

 10فبراير 10 Feb 2019
 5جمادى الثانية 5 JMD (2) 1440

 24صفحة  200 -فلس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

ﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻤ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻓﻲ
ﻣﻌﻨﺎ
ﺳﺎﻫﻢ
80008001
ُ
ﻟﻠﻤـﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸـﻜﺎوى
@BahrainNBR

www.nbr.gov.bh

عدم تأجيل القضايا أكثر من  3أسابيع
المستشار المعال :تطوير منظومة سير عمل المحاكم
المنامة  -المجلس األعلى للقضاء

المستشــار

صحافي ،من أن بالده ســتعاقب الشــركات

المعــا،

التجاريــة األوروبيــة التــي ســتتعامل مــع
اآلليــة الماليــة األوروبية من أجل االلتفاف

أمــام المحكمــة أكثــر مــن  3أســابيع

على العقوبات ضد إيران.

باســتثناء بعــض األســباب المحــددة

وقــال ســاندلند فــي حديــث مــع وكالــة

ومنهــا ســبب انتداب الخبــراء ،وذلك

“بلومبــرغ” إن الواليات المتحدة ستكشــف

مــع بدء المحاكم المدنية ،والجنائية،

عــن هــذه الشــركات ،وعندهــا ســتفرض

والشــرعية بجميــع أنواعها ودرجاتها

عقوبات ضدها.

مــع بدايــة العــام القضائــي - 2018

يشــار إلــى أن اآلليــة الماليــة األوروبيــة

 2019تطبيــق نظــام جديــد إلدارة

للتعامل مع إيران المعروفة بـ ” ،”Instexتم

()06

 % 7نمو اإلنتاجية
اإلجمالية للحاويات

لندن  -العربية.نت

األوروبــي غــوردن ســاندلند ،فــي حديــث

عــدم تأجيــل جلســات نظــر الدعــوى

الجلسات.

وقــف االلتفــاف علــى العقوبــات عبــر اآلليــة األوروبيــة

حــذر الســفير األميركــي فــي االتحــاد

أكد رئيــس إدارة التفتيــش القضائي
عبدالرحمــن

معاقبة الشركات المتعاونة مع إيران

تسجيلها يوم  31يناير الماضي.

()14

“اإلكسبو الياباني” اختتم فعالياته أمس

المنامة  -المواصالت واالتصاالت

عقــد وزيــر المواصالت واالتصــاالت كمال

حــضـــره  31ألــف زائـــر مــن الــبــحـريـــن وخــارجــهــا

بــن أحمــد يــوم  4فبرايــر  2019االجتمــاع

إبراهيم النهام

التنفيذية بالشــركة المشغلة لميناء خليفة

اختتمــت “القريــة اليابانيــة” مســاء أمــس

الســنوي الــدوري مــع أعضــاء اإلدارة
بن ســلمان (أي بــي إم تيرمينالز البحرين).

البحرين الدولية ،وسط حضور جماهيري كبير،

حيــث شــهد العــام  2018العديــد مــن

امتــأت بــه الســاحات بعــد فتــح أبــواب القريــة

اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا مــن خــال
الجهــود المبذولــة والتعاون المشــترك بين

بنصــف ســاعة تقري ًبــا ،ونجحــت “القريــة” فــي

استقطاب نحو  31ألف زائر من داخل البحرين

شــؤون الموانئ والمالحــة البحرية بوزارة

وخارجها منذ افتتاحها.

المواصالت واإلتصاالت والشركة المشغلة

وحرص الكثير من العوائل البحرينية واألجنبية

لميناء خليفة بن سلمان.

على الحضور واالستمتاع بالفعاليات المصاحبة
للقريــة ،التــي قدمــت لألطفــال مختلــف ألــوان

وقــد شــهد مينــاء خليفــة بــن ســلمان نموا

اللعــب ،والمشــاركة الفعالــة ،إضافــة إلــى وجود

فــي اإلنتاجية اإلجمالية للحاويات بنســبة

وفرة لمحالت بيع التحف والمطاعم ،والمشاتل

بلغــت  % 7عــام  2018مقارنــة بالعــام

الجميلــة ،والتــي اســتعرضت للجمهــور الثقافــة

 ،2017حيــث مــن المتوقــع أن تتواصــل

()١٠

 800مليون دينار

02

» »استعرض وزير المالية واالقتصاد
الوطني لدى مشاركته في أعمال
“المنتدى الرابع للمالية العامة في
الدول العربية” تجربة البحرين حول
“التوازن المالي “ ،مشيرًا إلى أن األثر
السنوي المتوقع لتلك المبادرات
يبلغ  800مليون دينار.

ٍ
تحد فرص
الشعلة :وراء كل

فعالياتهــا التــي اســتمرت  3أيــام فــي حلبــة

واســتعرض االجتمــاع أهــم المنجــزات،

وتيرة النمو خالل العام الجاري.

سفير أميركا لدى االتحاد األوروبي

اليابانية في تنظيم الحدائق المنزلية.

جانب من الحضور في القرية اليابانية

القيمة السوقية للبورصة

10

» »شهدت القيمة السوقية لشركات
المساهمة العامة في بورصة
البحرين في شهر يناير الماضي
قياسا بالفترة
ً
ارتفاعً ا بنسبة % 3
ذاتها من العام  ،2018وبنسبة
 % 4مقارنة بشهر ديسمبر
الماضي.

االلتزام بهدنة الحديدة

14

» »أكد الناطق الرسمي باسم
الجيش اليمني العميد عبده
مجلي ،أمس ،أن الجيش ملتزم
بقرار الهدنة بمحافظة الحديدة،
مؤكدا أن الجيش الوطني لن
يقف دوما مكتوف األيدي وهو
على أهبة االستعداد.

رغــم أنــه ال يــزال شــابا يافعــا بمقاييــس

“الفنار” من والده الذي أسســها وشــيدها

عالم األعمال ،إال أن الحديث مع مشــعل

علــى مــدى  40عاما .يؤمن الشــعلة االبن

الشــعلة ابن رجل األعمــال البارز والوزير

بمقولــة والــده المتمثلــة بــأن “وراء كل

األســبق عبدالنبي الشعلة ،يشعرك بمدى

تحــدٍ تقــف الفــرص” ليجســد هــو اآلخــر

ســعة اطالعــه ليتســلم قيــادة مجموعة

الحكمة أن “الفتى سر أبيه”.

()21

()٠٤

صالة سينما لألطفال

23

مازن النسور وعلي الفردان تصوير :خليل ابراهيم

» »احتفلت شركة البحرين للسينما
 Cinecoالرائدة في مجال الترفيه في
مملكة البحرين بنجاح صالة سينما
( )Cinekidsالمخصصة لألطفال
واألولى من نوعها على مستوى
المملكة في مجمعها السينمائي
الجديد بمجمع الواحة.

تتويج أبطال “دولية الطاولة”

16

» »توجت عضو المجلس األعلى
للشباب والرياضة عضو
اللجنة األولمبية البحرينية
رئيسة االتحاد البحريني لكرة
الطاولة الشيخة حياة بنت
عبدالعزيز آل خليفة ،أبطال مسابقة الفرق لبطولة البحرين الدولية
العاشرة للناشئين واألشبال المفتوحة لكرة الطاولة.

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

فرصة لتساقط
أمطار متفرقة اليوم
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المنامة  -بنا

أهالي المنامة يحتفلون في “األندلس”
فـــرحـــة كـــبـــيـــرة بـــســـامـــة ســـمـــو رئـــيـــس الـــــــوزراء

أفــادت إدارة اإلرصــاد الجوية بــوزارة
الــمــواصــات واالتــصــاالت بــأن الطقس

الــمــتــوقــع حــتــى الــســاعــة  6م ــن مــســاء

ال ــي ــوم (األحـــــد) ســيــكــون بمشيئة هللا

غائما جزئيا أحــيــانــا ،ثــم يتحول إلى

ً
احتفاء بســامة رئيس الوزراء
أعلــن خلــف حجيــر ،رئيــس اللجنة المنســقة لالحتفالية الشــعبية ألهالي المنامــة التي تقام

غــائــم هــذه الليلة مــع فــرصــة لتساقط

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،عن اســتضافة حديقة األندلس غ ًدا (االثنين) احتفالية شــعبية

أمطار متفرقة ،قد تكون رعدية أحيانا
في وقت الحق.

حاشدة بمشاركة عوائل المنامة والمآتم والجمعيات الخيرية ونخبة من المثقفين والكتاب والفنانين للتعبير عن سعادتهم

وستكون الرياح جنوبية شرقية عموما

بشفاء سموه وعودته لقيادة الحكومة والمضي قدما بمسيرة التنمية واالزدهار في مملكة البحرين.

مــن  10إلــى  15عــقــدة ،وتــصــل مــن 18

إلــى  23عــقــدة أحيانا فــي وقــت الحق

مع هبات قد تصل إلى  35عقدة أحيانا.
وحـ ــذرت إدارة األرصــــاد الــجــويــة من

أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة

األحد

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
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وقــال حجيــر إن االحتفالية تقام ضمن

واإلنسانية.

سموه العالية في نفوس أبناء البحرين

سلســلة احتفــاالت شــعبية شــهدتها

وأضــاف أن هــذا الحجــم مــن المشــاعر

ليعبروا من خاللها عن فرحتهم برئيس

ً
ابتهاجا بســامة صاحب
المملكة أخيرا

الفياضــة لصاحــب الســمو الملكــي

وزرائهــم وبعودتــه ســالما إلى ممارســة

الســمو الملكي رئيس الــوزراء ،الفتا أن

رئيــس الــوزراء يــدل علــى مــدى الحب

مهامه لتحقيق التنمية الشاملة.

شــعب البحريــن غمرتــه فرحــة كبيــرة

والتقديــر الــذي يحظــي بــه ســموه

وأوضــح حجيــر أن مــن دواعــي الفخــر

برؤيــة ســموه ،ومــا يقام مــن احتفاالت

مــن شــعب البحريــن ،مشــيرًا إلــى أن

واالعتــزاز أن تحتضــن المنامــة هــذه

ما هي إال عرفان من شعب يكن لسموه

مشاركة جموع عوائل المنامة في هذه

الفعاليــة لرجل أســس نهضة هــذا البلد،

كل الحــب والتقديــر فهــو رمــز العطــاء

المناســبة الطيبــة إنما يشــير إلى مكانة

وأن كل شــبر من هذا الوطن وكل حبة

رمــل مــن ترابــه الطاهــر تشــهد لســموه
بإنجازاتــه وعطائــه للوصــول بالبحرين
إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة علــى
األصعدة كافة.
وتتضمــن االحتفاليــة العديــد مــن
الفعاليــات المصاحبــة أبرزهــا عــرض
لفيلــم تســجيلي يحكــي ســيرة صاحب
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ،وفــرق
شــعبية وعرضــة إلــى جانــب تدشــين
معــرض للصــور يعــرض أبــرز محطــات
سموه التنموية ،فضال عن إلقاء قصائد
شــعرية ،وبعــض الكلمــات نيابــة عــن
أهالي المنامة.

البحرين تدعم تقوية اللحمة العربية
المطوع يـشـارك فـي مؤتـمـر القـيـادات العربـيـة بالـقـاهـرة

المنامة  -بنا

شــارك وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء
محمــد المطــوع أمــس فــي أعمــال

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

الجلســة االفتتاحيــة لمؤتمــر القيــادات
العربيــة رفيعــة المســتوى الــذي يعقــد
علــى مــدى يوميــن بدعوة مــن البرلمان

نجاح الحكومة

العربــي فــي مقــر الجامعــة العربيــة
بالقاهــرة ،وذلــك بحضــور ســفير مملكة

Û Ûيبــدو أن مملكــة البحريــن لــم تفقــد ذاكــرة الســنين ،بــل إنهــا تتمتــع بذاكــرة

البحريــن لدى القاهــرة ومندوبها الدائم

حديديــة ال تخطــئ بوصلتها أبدً ا .فالعجز الذي تراجع في أول ســنة من بدء

لــدى الجامعة العربية الشــيخ راشــد بن

العمــل ببرنامــج التــوازن المالي بمقدار الثلث أي بنســبة  % 35أو بقيمة 462

عبدالرحمــن آل خليفــة .وأكــد المطــوع

مليــون دينــار فــي الموازنة العامة للدولــة ،يعني أن الحكومة برئاســة خليفة

أهميــة هــذا المؤتمــر الــذي يســعى إلــى

بــن ســلمان وفريــق عملــه يمكنهــا الوصــول إلــى نقطة التعــادل المالــي خالل

إصــدار وثيقــة مهمــة باســم “الوثيقــة

سنتين من اآلن ،لو كانت السرعة ،وكانت الكيفية التي يمضي بها على “خير

العربيــة لتعزيــز التضامــن ومواجهــة

الدروب” ثابتة وبنفس المعدل.

Û Ûويبــدو أن البحريــن التــي تمكنــت فــي ثمانينــات وتســعينات القــرن الماضي

التحديات” ،الســيما في ظل التحديات

مــن رأب األصــداع ،ولملمة المتناثر من فرص وتحديات ،والوقوف بقوة في

وجــه عاصفــة انهيــار أســعار النفــط ،مــا زالت فــي ريعــان شــبابها ،وأن رئيس
وزرائهــا ومجموعــة العمــل المبدعة التــي آلت على نفســها إال أن تعيد القطار
إلى مســاره الصحيح وتبدأ فورً ا في سياســة ترشــيد إنفاق واضحة للعيان،
وضبط دقيق للمصروفات وتنويع أدق لمصادر الدخل غير النفطية وتحقيق
أكبر استفادة من االرتفاع الملحوظ ألسعار النفط في األسواق العالمية ،كل
ذلك ســاهم في وضعنا على بعد  874مليون دينار بحريني فقط من محطة
االرتيــاح المالــي ،وأن الحلم الــذي كان يبدو عصيً ا أو بعيد المنال ،أصبح في
متنــاول اليــد ،حيــث التجربة التي مررنا بها في الســابق مــا زلنا قادرين على
التعامــل مــع فضائلهــا حتــى اآلن ،وأن ذاكرتنــا المثقلــة باألعبــاء لــم يجهدها
شقاء السنين ،وال تحديات المرحلة.

مؤهل
ً
Û Ûلقد أثبتت األيام أن خليفة بن سلمان بحكمته يستطيع أن يقود فريقً ا

السياســية واالقتصادية واألمنية التي

العربيــة ويجعلهــا أكثــر تضامنــا وقــوة

رؤيــة عربيــة شــاملة فــي مواجهــة

يشــار إلــى أن مؤتمــر القيــادات العربية

تواجههــا العديــد مــن الــدول العربيــة

فــي التعامــل مــع كل التهديــدات .وأكد

التحديــات ،الســيما أنــه يجمــع بيــن

رفيعــة المســتوى يعقــد بحضــور نخبــة

وتشــكل تهديدا مباشــرا لألمــن القومي

المطــوع أن حكومــة البحريــن برئاســة

جنباتــه شــخصيات وقامــات عربيــة

مــن الشــخصيات عربيــة على مســتوى

العربي بأبعاده المختلفة.

رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

رفيعــة المســتوى ولديهــا مــن الخبرات

رؤســاء جمهوريــة ورؤســاء وزراء

ونــوه إلــى موقــف مملكــة البحريــن

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

والتجــارب مــا يؤهلهــا لصياغة خريطة

ووزراء خارجيــة ســابقين وعــددٍ مــن

الثابــت بقيــادة عاهــل البــاد صاحــب

وانطالقــا مــن إيمانهــا بالعمــل العربــي

طريــق عربيــة حــول ســبل مواجهــة

كبار المفكرين والمثقفين والسياســيين

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

المشترك فإنها ال تتأخر مطلقا عن دعم

التحديات التي تحيط ببلدان المنطقة.

واإلعالميين العرب.

خليفة ،والداعم والمساند لكل ما يسهم

أي موقــف أو تجمع مشــترك يســتهدف

فــي تعزيــز العمــل العربــي المشــترك،

تقوية اللحمة العربية.

وتقويــة العالقــات العربيــة  -العربيــة

وأعرب الوزير عن أمله في أن يتوصل

بالشــكل الــذي يقــوى من قــدرات األمة

المؤتمــر عبــر الوثيقــة المقترحــة إلــى

» »وسيخرج عن المؤتمر وثيقة باسم “الوثيقة العربية لتعزيز التضامن

ومواجهة التحديات” ،سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول

العربية على مستوى القمة في اجتماعه المقبل الذي سيُعقد في تونس في

شهر مارس .2019

لعــاج الخلــل الــذي تســلل إلــى موازنــة الدولــة في خضــم األحداث الجســام
واألعبــاء المتالحقــة التي تحملتها المملكة في ســبيل الذود عن المكتســبات

والمحافظة على األمن االقتصادي والمجتمعي بصورة تبعث على االطمئنان،
بــل وتؤكــد يومً ا بعد اآلخر أن بالدنا قادرة وأن قادتنا مصممون على اجتياز

دعم التعاون السياحي مع ُعمان

النفــق العابــر بــل والمرور من عنق زجاجة المعضلــة المالية؛ حتى تنعم البالد
وينعــم العبــاد بما حققناه على طريق النماء المســتدام ،والتوازن الذي يبشــر
بفائض مالي بعد  3سنوات بإذن هللا.

Û Ûكل مــا نطمــح فيــه أن تكون الســرعات التي اعتمدناها فــي التعامل مع عجز
 ،2017والتــي جــاءت نتائجهــا بتراجــع في العجــز مقــداره  462مليون دينار

خالد بــن حــمــود :تحقيق األهـــداف المشتركة باعتماد الــمــبــادرات

ثابتة ،أما إذا كنا قادرين على تحقيق اإلضافة على التنوع االقتصادي فإنني
أبشــر بــأن العجــز المالي يســتطيع أن يختفي في ســنة واحدة ،بــل إننا يمكن
أن نقفــز إلــى الفائــض لو انضم قطاع التعليم الجامعــي الخاص إلى منظومة

المنامة  -هيئة البحرين للسياحة والمعارض

اإلجادة عند التنويع ،واإلبادة آلثار خلفتها أزمات طارئة وتراكمات وافدة.

Û Ûإن المتتبــع لحالــة الخدمــات العامة التي ال تحلق عــادة إال بجناحين أحدهما
حكومــي واآلخــر أهلــي يمكنهــا أن تنضــم إلــى فلســفة الرئيس وفريــق عمله

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن

أثنــاء اللقــاء األهميــة البالغــة لتعزيــز التعاون

للســياحة والمعــارض الشــيخ خالــد بــن حمود

واالرتقــاء بمســتوى العالقــات بيــن البلديــن

آل خليفــة ســفير ســلطنة عُ مــان لــدى مملكــة

المجتهــد ،فقطــاع التعليــم كوافــد جديــد أو رافــد مهــم مــن روافــد االقتصاد
الوطنــي المســتدام ،وذلك بكثير مــن االعتمادية وقليل من التســويق للقيمة

البحرين عبدهللا المديلوي بمقر الهيئة.

المضافــة التــي يمكــن أن يحققهــا محليً ــا وإقليميً ــا ،هــذا في حد ذاته ســوف
يختصــر الطريــق نحــو الفائــض فــي الموازنــة العامة مــن حيث إنه ســيحقق
دخــا منتظمــا مــن آالف الطلبة القادمين مــن المنطقة ،ناهيك عن اآلالف من
ً
عائالتهم وذويهم.

Û Ûنحــن ال نبيــع وهمً ــا ،أو نتاجــر بأحــام النــاس فلقــد تعلمنــا مــن قادتنــا معنى
أن نحلــم بمقــدار مــا نســتطيع ،وأن نتكلــم فــي حــدود اإلنجــاز ،وهللا الموفق

فــي قطــاع الســياحة؛ كونــه يُ عــد إحــدى أبــرز

وســلط االجتمــاع الضــوء علــى العالقــات

الركائــز فــي إســتراتيجية الهيئــة الرئيســة

الثنائيــة المتبادلة بين كل من مملكة البحرين

لتنميــة االقتصــاد الوطنــي ،إضافــة إلــى

وسلطنة عمان ،كما تمت مناقشة إستراتيجية

تحقيــق األهداف المشــتركة من خالل اعتماد

الهيئــة الكائنــة تحــت مظلــة تســويق الهويــة

المبادرات الســياحية التي تعود بالنفع لصالح

الســياحية (بلدنــا بلدكــم) والهادفــة لتطويــر

كل من البحرين وسلطنة عمان.
ٍ
وأعــرب المديلــوي عــن بالــغ امتنانــه برحابــة

الرشيدة للمستقبل.

االستقبال الذي حظي به لدى لقائه مع الشيخ

وأكــد الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة

خالد بن حمود آل خليفة.

القطــاع الســياحي وفــق توجهــات الحكومــة

والمستعان.

الشــقيقين فــي المجــاالت كافــة ،خصوصــا

مستجدات المشاريع اإلسكانية
المنامة  -وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر

اإلسكانية المدرجة على قوائم االنتظار

بمكتبــه بديوان الــوزارة النائب عبدهللا

الســيما بالدائــرة الثالثــة مــن المحافظة

الدوســري وعضــو المجلــس البلــدي

الشمالية.

بالمحافظة الشــمالية محمد الدوســري،

وأبــدى نائــب وبلــدي ثالثــة الشــمالية

إذ تــم خــال اللقــاء اســتعراض خطــط

تقديرهمــا لجهــود الــوزارة الراميــة إلى

الوزارة بشــأن توفير السكن االجتماعي

حلحلــة الملــف اإلســكاني ،مبدييــن

للمواطنين أصحاب الطلبات اإلسكانية.

اســتعدادهما التــام للتعاون مــع الوزارة

وتنــاول اللقــاء خــط ســير المشــاريع

لتخطــي تحديــات هــذا الملــف المهــم

اإلســكانية قيــد التنفيــذ والمســتقبلية،

والمضــي قدمً ــا نحــو تطبيــق محــاور

ورؤيــة

الــوزارة

لتلبيــة

الطلبــات

الخطة اإلسكانية على أرض الواقع.

الحمر والعسومي يناقشان طلبات “العاصمة”
المنامة  -وزارة اإلسكان

النعيمي يبحث االحتياجات
التعليمية مع العامر والبحراني

جرى بحث المواضيع المشــتركة والمتعلقة

العســومي ،مقــدرًا جهــوده فــي إيصــال

بأبــرز مســتجدات الملــف اإلســكاني وخطة

احتياجــات المواطنيــن والســعي إليجــاد

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

الــوزارة للعــام  .2019وخــال اللقــاء أطلــع

الحلــول لهــا ،واهتمامــه المباشــر بتفعيــل

وزير اإلســكان النائب عادل العسومي على
خطة الوزارة في تلبية َّ
الطلبات اإلســكانية

المصلحــة العامة .ومن جانبه ،أشــاد النائب

بجميــع المحافظــات ،ومحافظــة العاصمــة

العســومي بالجهود المبذولة من قبل وزارة

بشكل خاص من خالل المشاريع اإلسكانية

اإلســكان ،الســيما التــي بُذلــت فــي الفتــرة

التــي تنفذهــا الــوزارة ،ســواء علــى صعيــد

األخيرة ،لالرتقاء بالقطاع اإلسكاني.

اللجنــة

النائــب

بديــوان الوزارة النَّائب عادل العســومي ،إذ

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليم ماجد

وعضــو

النعيمــي ،بمكتبــه بديــوان الــوزارة
بمدينــة عيســى كالً مــن نائــب رئيــس

البحرانــي ،إذ تــم خــال المقابلــة بحث
االحتياجــات

لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة

اإلنشــائية في الدائرتيــن االنتخابيتين

بمجلــس النــواب النائــب أحمــد العامر،

للنائبين.

التعليميــة

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمرن بمكتبه

محمــود
والبرامــج

المجمعات أو المدن اإلسكانية الجديدة.

وقــ ّدم وزيــر اإلســكان شــكره للنائــب عادل

يصب في
ال َّتواصــل مع وزارة اإلســكان بما
ّ
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“القرية اليابانية” تختتم فعالياتها بحضور فاق  31ألف زائر
عــدســة “^” رصــــدت الـــتـــجـــاوب اإليـــجـــابـــي بــيــن الــمــشــاركــيــن والـــــزوار

جانب من الحضور في “القرية اليابانية”
إبراهيم النهام (تصوير :خليل إبراهيم)

اختتمــت “القريــة اليابانيــة” مســاء أمــس فعالياتهــا التي اســتمرت  3أيام فــي حلبة البحرين الدولية ،وســط حضــور جماهيري
كبيــر ،امتــأت بــه الســاحات بعــد فتح أبواب القرية بنصف ســاعة تقري ًبا ،ونجحت “القرية” في اســتقطاب حوالي  31ألف زائر
من داخل البحرين وخارجها منذ افتتاحها.
وحرصــت الكثيــر من العوائــل البحرينية

الحدائــق المنزليــة ،مــع عــرض جمــع مــن

يابانية شهيرة ،شائعة االنتشار هناك.

واألجنبيــة علــى الحضــور واالســتمتاع

النباتــات والمزروعات المختلفة كشــجرة

وعبــرت ويليــس ،التــي قضــت  4أعــوام

بالفعاليــات المصاحبــة للقريــة ،التــي

الليمون والبرتقال ،وغيرها.

مــع زوجهــا فــي اليابــان قبــل أن ينتقــل

قدمــت لألطفــال مختلــف ألــوان اللعــب،

وبــدت اليزابيــث ويليس ،وهــي أميركية

عملــه للبحريــن ،عــن ســعادتها بفعاليــة

والمشــاركة الفعالــة ،إضافــة إلــى وجــود

مــن واليــة ســانت دييغــو ،مدهشــة وهي

القريــة اليابانية ،مبديــة تأملها بأن تثبت

وفــرة لمحــات بيــع التحــف والمطاعــم،

مرتديــة الزي الياباني التقليدي ،إذ كانت

كفعاليــة ســنوية يســتقطب مــن خاللهــا

والمشــاتل الجميلــة ،والتــي اســتعرضت
للجمهــور الثقافــة اليابانيــة فــي تنظيــم

ً
عروضا موســيقية رائعــة للجمهور
تقــدم

السواح والزوار ،وتكون فرصة ألن يقدم

علــى آلــة “كوتــو” وهــي قطعة موســيقية

اليابانيــون ومحبــو الثقافــة اليابانيــة،

مشاركاتهم وألوان ثقافاتهم المختلفة.

المهم لذوي اإلعاقة”.

بتنظيمها”.

وقالــت “ســعدت كثيــرًا بتعليــم األطفــال

مــن جانبــه ،عبــر حافــظ عبدالغفــار وهــو

وعن مشاركته قال “حرصت على تقديم

والنشء اســتخدام آلة (كوتــو) التي يبلغ

صاحــب أحــد محالت التحف المشــاركة،

مجموعــة مــن التحــف اليابانيــة التــي

عرضهــا  6بوصــات ،وتصنــع من الخشــب

عن شــكره وتقديره للمحافظة الجنوبية،

تعكس الثقافة اليابانية نفسها ،وأسعدني

اليابانــي األصلــي ،وبهــا  13وتــرًا ،تطلــق

ولســمو المحافظ الشــيخ خليفة بن علي

كم األســئلة الواســع الذي تلقيته من قبل

أجمل األلحان”.

آل خليفــة على افتتاحه القرية اليابانية،

عدد كبير مــن الطلبة والطلبات الزائرين،

والتقطــت عدســة “البــاد” علــى هامــش

ولتشــجيعه علــى إقامــة مثــل هــذه

بمؤشر إيجابي ورائع”.

الجمهور العريض ،مشاركة فاعلة من قبل

المنصــات الســياحية المهمــة والمؤثــرة،

باألثنــاء ،قــال حســين الصبــاغ ،الــذي

عدد من أعضاء المركز البحريني للحراك

والتــي تشــجع الســياحة الخارجيــة

حــرص علــى زيــارة القريــة مــع أفــراد

الدولــي ،وقالت أمل خليــل إن  15عضوا

والداخلية على حد سواء.

عائلتــه ،إن التنــوع الثقافــي الــذي تقدمه

حرصــوا على تســجيل حضورهــم اليوم،

وقــال “كمــا أشــكر جمعيــة الصداقــة

“القريــة اليابانيــة” عامــل نجــاح وتميــز

فــي رســالة بأنهم جزء مــن المجتمع ،في

البحرينية اليابانية على دورها اإليجابي

للبحريــن ،كمــا أن اختيــار موقــع الحلبــة

كل الفعاليات الوطنية والسياحية بالبلد.

فــي التنظيم لفعالية نجحت باســتقطاب

الدوليــة الحتضــان الفعاليــة كان موفقــا

وأضافــت “وجودنا يثبت الدور اإليجابي

الكثيــر مــن الــزوار ،ونأمــل االســتمرار

للغاية ،إنه حدث رائع بالفعل.

local@albiladpress.com
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الهند بين دول مجلس التعاون وإسرائيل

Û Ûســيقوم رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن
نتنياهــو ،فــي هــذا الشــهر بزيــارة عمــل إلــى الهند

يُ تَ وقــع أن يتــم خاللهــا التوقيــع علــى عــدد مــن
االتفاقيــات المتعلقــة بصفقــات أســلحة كبيــرة

بحيــث تمكنــت إســرائيل مــن إبــرام صفقــات مــع
الهنــد بقيمــة  5مليارات دوالر بيــن العامين 2002
و.2005

Û Ûوفي العام  2008وقعت العملية اإلرهابية الكبرى

لها.

Û Ûولذلــك فقــد بــات علــى دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ســرعة التحــرك والســعي للتأثيــر علــى

والمعلومــات األمنيــة واالســتخباراتية ،والتعاون
فــي مجــال األمــن البحــري لمواجهــة التهديــدات
اإلرهابيــة والقرصنــة البحريــة وتأميــن المنشــآت

مســارات هــذه العالقــة والعمــل علــى الحــد مــن

النفطيــة البحريــة ،وإجــراء تدريبــات ومنــاورات

توســعها وتجذرهــا ،مــع إدراكنــا التــام أن دول

عسكرية مشتركة مع قوات درع الجزيرة ،وتعيين
ملحقين عسكريين في سفارات الطرفين ،ودعوة
الهنــد لتكــون عضــوً ا مراقبًــا في مجلــس التعاون

تشــمل بيــع طائــرات تجســس لإلنــذار المبكــر

والتفجيــرات في يــوم واحد وفي مواقع مختلفة

والمراقبة الجويــة ،وصواريخ مضادة للمدرعات،

مــن مدينــة مومبــاي والتــي ارتكبهــا أرهابيــون،

مجلــس التعــاون وحتى الدول العربيــة مجتمعة،

ومدافع ،ورادارات الستخدام سالح الجو الهندي،

تجلببوا زورً ا بعباءة اإلسالم ،وراح ضحيتها أكثر

وألسباب معروفة ،غير قادرة على اإلحالل محل

وطائــرات انتحاريــة مــن دون طيــار وغيرهــا مــن

من  200بريء.

إســرائيل؛ لعجزهــا عــن توفير البديل لســد حاجة

وغيرهــا من الخطوات التي ستشــكل ركائز ثابتة

الهنــد إلــى األســلحة المتطــورة والتكنولوجيــا

لعالقات إستراتيجية متينة مع الهند.

األســلحة اإلسرائيلية المتطورة تفوق قيمتها 3.5
مليار دوالر.

Û Ûوتكتســب هــذه الزيــارة أهميــة قصــوى بالنســبة
لنتنياهــو؛ لحاجتــه الماســة إليهــا لتدعيــم موقفــه

Û Ûوبعــد أيــام مــن هــذه المجــزرة والجريمة البشــعة
باعــت إســرائيل علــى الهنــد أســلحة وأنظمــة

دفاعيــة بقيمــة  600مليــون دوالر ،ثــم أخــذت

العسكرية المتفوقة في الوقت الراهن على األقل.

Û Ûإال أن ذلــك ال يمنــع مــن تــدارك األمــر ،فــا يوجــد

Û Ûإن الهند تدرك ،بال شك ،حساسية تنمية عالقاتها
بإســرائيل وتأثيرهــا الســلبي علــى عالقاتها بدول

عالقــات التعــاون العســكري بيــن البلديــن فــي

شــيء اســمه المســتحيل أو اليأس في السياســة

فــي االنتخابــات البرلمانيــة اإلســرائيلية المقبلــة

التوســع والتطور بقفزات واسعة إلى أن أصبحت

والعالقــات الدوليــة .إن حاجتنــا إلــى إرســاء

والمصالــح الحيوية التــي تربطها بدول المجلس،

التي ستجرى في شهر أبريل المقبل.

إســرائيل ثالــث أكبــر شــريك عســكري للهنــد بعــد

وتوثيــق عالقــات إســتراتيجية مــع الهنــد كقــوة

وتــدرك كذلــك أن هــذه الــدول وخليجهــا العربــي

روســيا والواليــات المتحــدة األميركية وأصبحت

إلحاحا؛ نظرً ا ألهمية
ً
إقليمية كبرى أصبحت أكثر

تقــع ضمــن المجــال الحيــوي المجاور لها وليســت

تقليــص اعتمادنــا علــى الغــرب فقــط لتغطيــة

أيضــا على إبعــاد النفوذ
ً
إســرائيل ،وهــي حريصــة

احتياجاتنا األمنية والسياسية ،وفي هذا السبيل

الصينــي عــن هــذه المنطقــة ،كمــا أن الهنــد تــدرك

فــإن علــى دول مجلــس التعــاون أن تســتنهض

أن التكنولوجيــا واألســلحة واألنظمــة الدفاعيــة
األميركيــة أفضــل بكثيــر مــن اإلســرائيلية ،إلــى
جانب األسلحة الروسية.

Û Ûومنــذ قيــام دولة إســرائيل فــي العــام  ،1948فقد
رفضــت الهنــد بشــدة وصالبــة إقامــة عالقــات

دبلوماســية معهــا تعبيــرً ا عــن موقفهــا المناصــر

الهند أكبر مشترٍ لألسلحة اإلسرائيلية.

Û Ûإن مــا تشــهده العالقــات بين الهند وإســرائيل من

أيضــا عمــق الثوابــت واألواصر
ً
المجلــس ،وتــدرك

للعرب وللقضية الفلسطينية ،إال أنه بعد أن أقامت

تطــور نوعي لهو أمر مقلــق ويتعارض مع مصالح

مصر عالقات دبلوماســية كاملة مع إســرائيل في

دول مجلــس التعــاون الخليجــي ويدعــو هــذه

وتطــور الثوابــت الكثيــرة الراســخة فــي عالقاتها

العــام  1980ومبــادرة دول عربيــة أخــرى بإجــراء

الــدول إلــى مراجعــة وإعــادة النظــر فــي مجمــل

مع الهند مستندة إلى قوة وصالبة هذه العالقات

اتصاالت وإقامة عالقات دبلوماســية معها ،وبعد

العالقــات الخليجيــة الهنديــة بهــدف تطويرهــا

وامتــداد جذورهــا إلــى أعمــاق التاريــخ وارتبــاط

انعقــاد مؤتمــر مدريــد للســام فــي العــام ،1991

وتنميتهــا وجعلهــا تتخطــى حــدود العالقــات

الطرفيــن بقــرب جغرافــي ،ووشــائج إنســانية

مشــترٍ لألســلحة فــي العالــم وهي تنفــق مجتمعة

حيث تم التعانق وتبادل القبالت بين اإلسرائيلين

التجارية والعمالية وبقدر أقل الثقافية واالرتقاء

وحضارية ومصالح اقتصادية واســعة ومتشــعبة

حوالــي  150مليــار دوالر فــي الســنة علــى شــراء

والفلســطينيين ،فقــد نجحت إســرائيل في إقناع

بها إلى مستوى العالقات اإلستراتيجية.

أبرزها حجم مرتفع للتبادل التجاري يفوق معدل

األســلحة ،فلمــاذا ال يتــم اتفــاق ثالثــي األطــراف

 120مليــار دوالر فــي العــام (مقارنــة بمعــدل 4

بين الواليات المتحدة ودول المجلس والهند يتم

مليــارات دوالر حجــم التبــادل التجــاري الســنوي

بموجبــه توحيــد شــراء األســلحة لــدول المجلس

في مجاالت التصنيع الحربي وقدراتها العسكرية

بيــن الهنــد وإســرائيل) ،واعتمــاد الهنــد علــى دول

والهنــد مــن الواليــات المتحــدة؟ وبهــذا االتفــاق

المتطــورة وخبراتهــا األمنيــة واالســتخباراتية،

المجلــس لســد  % 60مــن حاجتهــا المتزايــدة من

يمكن لدول المجلس والهند الحصول على أسعار

المجــاالت مــع التركيــز علــى المجاالت العســكرية

وبذلــك أصبحــت عالقتهــا بإســرائيل ترتكــز فــي

الطاقــة ،ووجــود أكثــر من  7مالييــن عامل هندي

تفضيليــة تفرضهــا ضخامــة حجــم المشــتريات،

واألمنيــة واالســتخباراتية ومكافحــة اإلرهــاب،

األســاس على قناعتها بهذه القــدرات واإلمكانات

في دول المجلس يحولون ما معدله السنوي أزيد

وعندهــا تســتطيع الهنــد االســتغناء عــن شــراء

كمــا تمــدد التعــاون فيمــا بينهمــا ليشــمل مجاالت

والخبــرات ،ومــع مــر األيــام فــإن هــذه القناعة قد

مــن  40مليــار دوالر للخزينة الهنديــة وغيرها من

األسلحة اإلسرائيلية.

والتطويــر،

تترسخ وتتعمق ،ما سيؤدي إلى تصاعد اعتمادها

المصالح األساســية ،هذه الثوابــت القوية تحتاج

والنفــط والغــاز ،والطاقة المتجــددة ،وتكنولوجيا

على إســرائيل كمصدر للتســلح ،وبالنتيجة ازدياد

إلــى اإلســناد والتدعيــم بتطوير وتنميــة وتوطيد

ســلمان ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلس الــوزراء

المعلومات ،واإلنتاج السينمائي ،والطيران ،وأمن

حاجتهــا واعتمادهــا علــى الخبــرات اإلســرائيلية

الروابــط العســكرية واألمنيــة بيــن الطرفيــن مثل

بالمملكة العربية الســعودية الشقيقة كل التوفيق

اإلنترنــت ،والزراعــة والــري ومحاربــة التصحــر،

للتدريــب والصيانة والتطوير لألســلحة واألنظمة

التعاون في األبحاث والتطوير والتصنيع الحربي

والنجاح في زيارته المقبلة للهند في التاسع عشر

وعلــوم الفضــاء وغيرها مــن المجــاالت الحيوية،

الدفاعيــة التي اشــترتها منها وتوفيــر قطع الغيار

المشــترك ،ومكافحــة اإلرهــاب ،وتبــادل الخبــرات

من هذا الشهر.

الهند بإقامة عالقات دبلوماســية بينهما في العام
.1992

Û Ûومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت العالقات بيــن البلدين
تنمــو وتتطــور بوتائــر متســارعة فــي مختلــف

التصنيــع

المشــترك،

واألبحــاث

Û Ûومن الواضح أن عنصر الجذب األقوى في عالقة
الهند بإســرائيل هو التفــوق التكنولوجي لألخيرة

Û Ûإن الهند ودول مجلس التعاون مجتمعة هي أكبر

Û Ûنتمنــى لصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بن

“نوران” تضيئان المعاني اإلنسانية لدى األطفال بقصة “شمس وقمر”

بــالــكــلــمــة والـــــصـــــوت والـــــصـــــورة وحــــكــــايــــات بـــيـــن الـــخـــيـــال والــــواقــــع

سعيد محمد من جنوسان
“كان يا ما كان في قديم الزمان ،سحابة مظلمة غطت الشمس واألرض بعتمتها ،كانت رطبة ج ً
دا ،وقد غاصت التربة تحت غزر أمطارها ،ذبلت األشجار
وتعــب النــاس ،بــدأت أصواتهــم ترتفــع داعين اإلله بعودة الشــمس لموقعها الطبيعي” .تلك كانت الفقرة التي اســتهلت بها الكاتبــة البحرينية نور النعيمي

بسم هللا الرحمن الرحيم

كتابها الجديد لألطفال “شــمس وقمر” برســومات الفنانة البحرينية نور يونس ،ودشــنته صباح أمس الســبت في مكتبة مقهى كلمات بمجمع النخيل في
جنوسان.

صدق هللا العظيم

وبحضور عدد من المدعوين والضيوف في
حفــل التدشــين ،تحدثــت الكاتبــة النعيمــي

تتقدم

عــن مضامين الكتاب بوصفه قصة مبســطة

لألطفال فيها ثالث شخصيات رئيسة ،وهي:

اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

الســحابة والشــمس والقمــر ،ويتنــاول ســرد
األحــداث مــا يجــري بيــن تلك الشــخصيات،

لتغــرس فــي نفوس األطفــال قيــم الصداقة

ومســاعدة المحتاجيــن من بوابة اســتخدام

الظواهر الطبيعية لزرع تلك المعاني وتنمية
الخيال لدى األطفال.

وتنوعــت أســاليب الرســومات المرافقــة

ألحــداث القصــة بيــن التعبيريــة والخياليــة

والملهمــة لتحقيــق متعــة القــراءة ،وفي هذا
الجانــب تقــول الفنانــة نــور يونــس“ :ألننــا

بأحر التعازي والمواساة إلى السيد

نخاطــب األطفال في ســن القــراءة المبكرة،

فهــذه الفئــة تنجذب للرســومات واأللوان ما

ناصر عبدالعزيز العـسـلي

يلــزم أن يعيــش الطفل لحظــة القراءة ،وهو
يطالــع مشــهدا يلفــت انتباهــه ،وقــد أجــادت

الكاتبــة فــي صياغــة الفقــرات القصيــرة

ذات المعنــى الواضــح ،والــذي يتكامــل مــع

نور النعيمي ونور يونس تدشنان كتاب شمس وقمر

الرســومات ،فقــد يســتوعب الطفــل بدرجــة

أكبــر الصــورة والرســمة أكثــر مــن الــكالم

المطول”.

وبأســلوب جديــد ،تــم تصميــم الكتــاب مــن

الغــاف إلــى الغــاف باســتخدام الــورق

المقوى ،وتعبر الكاتبة النعيمي عن سعادتها؛
خصوصــا
ً
ألن التصميــم أعجــب الكثيريــن
وأن هــذه الطريقــة محــدودة فــي إصدارات
الطفــل ،وحيــن يصــدر بعضهــا بهــذا النمــط،

يكــون المضمــون فيهــا ضعيفــا وال يحقــق
الهــدف مــن القصــة” ،واحتــوى الكتــاب فــي

غالفــه الداخلي علــى حيز فيه قرص مدمج

تــم فيــه تســجيل القصــة بمؤثــرات تمكــن

خصوصــا
ً
الطفــل مــن القــراءة أو االســتماع
بالنســبة لألطفــال الذيــن يتحدثــون اللغــة

اإلنجليزيــة أكثــر من اللغــة العربيــة ،وكذلك

بالنسبة ألولياء األمور الذين قد ال يتمكنون
من قــراءة القصــة ألطفالهم ،فيتم تشــغيلها

لالستماع”.

الموظف في (بنفت)
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

وتعتبــر نور النعيمي من الكتاب البحرينيين
الشــباب الواعديــن فــي مجــال الكتابــة فــي

والــدته

والصحــف المحليــة ،وأول إصــدار لهــا قصة

تغمد هللا الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح

أدب الطفــل ،وقــد عملــت فــي القطاعيــن

العــام والخــاص ،وهــي شــغوفة بالتاريــخ

واألدب ،ولهــا كتابــات في عدد من المجالت
قصيــرة بعنــوان  the peark thiefتــدور

أحداثهــا فــي عصر الغــوص .أما نور يونس،

جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

فهي فنانة بحرينية بدأت مشــوارها كمدربة
للفنــون فــي مؤسســات مســتقلة ،وعملــت

فــي وزارة الشــباب والرياضــة ممــا منحهــا

الفرصــة؛ للمســاهمة في نشــر ثقافــة اإلبداع

بسم هللا الرحمن الرحيم

حاليا لدى شركة
الفني لدى األطفال ،وتعمل
ً

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

الخير لخدمة المجتمع بالرياض في المملكة

العربية السعودية.

غالف الكتاب
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الصالح وخبراء “الصحة العالمية” يزورون “جيبك”

وزيـــر الصحـــة أشـــادت بدعـــم الشـــركة الكبيـــر لقضايـــا االســـتدامة

راشد الغائب

“ما خبروني”
والجريدة
الرسمية

Û Ûتبديــل االســم قــرار صعــب ولكنــه مصيــري بالنســبة للبعــض.
وأحرص على قراءة إعالنات تبديل أسماء السعوديين .مثال
شــيخة تحولت لشــموخ ،ومرعي لعبدالعزيز ،وعيده لسميرة،
وقشاشه لشيماء ،ومناحي لممدوح ،وجمله ألشواق ،وحزوه
لحنــان ،وعماجــه لعزيــزة ،ونفلــه لنــدى ،وصيــده لجواهــر،
وغيرهم الكثير.

Û Ûأتابــع الجريــدة الرســمية الســعودية كل جمعــة ،واســمها “أم
القرى” ،وأسســها الملك عبدالعزيز آل ســعود (طيب هللا ثراه)
بالعام  .1924تنشر على صفحاتها الخارجية األخبار الرسمية
لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وبيان مجلس الوزراء،
وتخصص الصفحات الداخلية للقرارات والمراسيم الملكية.

Û Ûومــا يلفتني بأعــداد الجريدة ازدحامهــا بإعالنات المناقصات
والمزايــدات والمــزادات ،والجمــارك ،وديــوان المظالــم،

وتأسيس وعقود الشركات ،وأسماء من حصل على الجنسية
الســعودية ،وشــهادات الميــاد لغيــر الســعوديين ،وتبديــل
مبان .أما األهم
ٍ
األســماء ،وإعالنات جهات رســمية الستئجار
فهو إعالنات الوظائف الشاغرة.

Û Ûلقــد كانــت الجريــدة الرســمية البحرينيــة مشــابهة للنمــوذج
الســعودي ،والمرجــع األول لقــراءة أخبار القيــادة واإلعالنات
المختلفــة ثــم صــدرت بحلــة إخراجيــة جديــدة حجبــت
إخطارات مهمة عن النشر.

Û Ûوأقتــرح على إدارة الجريدة الرســمية بهيئة التشــريع والرأي
القانونــي تطويــر اإلصــدار باالطــاع علــى التجــارب المميزة،

وال تقذف بهذه المســؤولية لجهة رسمية أخرى؛ ألنها األمينة
علــى تطبيــق المــادة ( )122مــن الدســتور ،والتي توجب نشــر
القوانيــن والمراســيم والقــرارات بالجريــدة؛ باعتبــار النشــر
قرينــة لعلــم الكافــة بمــا صدر وســينفذ ،وال يُ لتفــت لمن يقول
“ما خبروني”!

Û Ûوالحظــت وعيــا بحرينيــا متزايــدا باالطــاع علــى الجريــدة
باألعــوام األخيــرة ،مــا أزاح كثيــرا من اللبس حــول مفهومها،

والذي كان يتصوره البعض أنه الصحيفة اليومية.

تيار

فــي تعزيــز للعالقــات الوثيقــة التــي تربــط

وفــي شــرح موجــز ،تحــدث جواهــري عــن

بين شــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويات

تجربــة الشــركة فــي تطبيق معايير الســامة

ومختلــف مؤسســات الدولــة ووزاراتهــا

والصحــة المهنيــة ،قائــا بــأن الشــركة باتــت

تحقيقــا لألهــداف المشــتركة ،قامــت مؤخرا،

تتمتــع اليــوم بســجل رائــع ومتفــرد فــي هــذا

وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح ،يرافقهــا وفد

المجــال ،مشــيرا إلــى تنظيــم العديــد مــن

مــن خبــراء منظمــة الصحــة العالمية بزيــارة

النشــاطات لرفــع الوعي البيئــي بين المجتمع

استطالعية للمقر الصناعي للشركة.
ّ

مثــل برنامــج أبحــاث البيئــة ومحاضــرات

وقــد ّ
رحــب رئيــس الشــركة عبدالرحمــن

التوعيــة البيئيــة للمــدارس ،وحملــة الموجــة
الخضــراء بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة

ّ
الصحــة والوفــد المرافــق،
جواهــري ،بوزيــرة
ُ
مؤكــدا أن هــذه الزيــارة ســوف تســهم فــي

لتوسيع الرقعة الخضراء في المدارس.

توطيــد العالقــة الوثيقــة التــي تربــط بيــن

ثــم بعــد ذلــك جواهــري وزيرة الصحــة ووفد

الشــركة والوزارة ،خصوصــا في ظل االلتزام

خبــراء منظمــة الصحــة العالميــة فــي جولــة

واالهتمام الكبير الذي تبديه الشــركة لقضايا

ميدانيــة بالشــركة تعــرف الضيــوف خاللهــا

ّ
الصحــة عمومــا ،والصحــة البيئيــة
تعزيــز

علــى مجموعة البرامج واألنشــطة التدريبية

خصوصــا والمشــاركة الفاعلــة فــي البرامــج

التــي تقدمهــا أكاديميــة التدريــب والقيــادة

والمبــادرات التي تطرحها الوزارة بين الحين

ومركــز التعلــم اإللكترونــي ،وإســهامات

واآلخــر .كمــا ّ
رحــب جواهــري بوفــد منظمــة

االكاديميــة فــي تكريــس عمليــة التعليــم

الصحــة العالميــة ،مشــيرا إلــى أن مملكــة

المســتمر لمنتســبي الشــركة ،وكذلــك دورهــا

البحريــن وجميــع مؤسســاتها حريصــون كل

فــي تقديــم برامــج التدريــب العملــي لطلبــة

الحــرص علــى االلتــزام بمبــادئ وتوصيــات
جلي ًا
منظمــة الصحــة العالميــة ،إذ يبدو ذلــك ّ

الجامعات والمؤسسات األكاديمية العليا.

مــن خــال مــا يشــهده الوطــن مــن تطــوّ ر

رق لك يوما”.
“Û Ûال تؤذي قلبا َّ

جالل الدين الرومي

rashed.ghayeb

كمــا نوهــت الصالــح بالتعــاون القائــم بيــن
وزارة الصحــة وشــركة الخليــج لصناعــة

كبيــر فــي القطــاع الصحــي ،وكافــة األوضاع

البتروكيماويــات فيما يتعلق بتطبيق الخطة

جواهري :فرصة
للتعريف بدورنا المهم
في خدمة المجتمع

فــي جميــع مراحــل العمــل األمــر الــذي قــاد
إلــى التميــز الصناعــي الكبيــر للشــركة ،كمــا
أشــادت فــي الوقت ذاته بالبرامــج التدريبية
المتطــورة التــي تقدمهــا الشــركة للموظفيــن
وأيضا للعاملين في الجهات األخرى.
وأوضحــت بــأن زيارتهــا الشــركة قــد أتاحــت

وقائيــة تهــدف إلــى المحافظــة علــى صحــة
المجتمــع بجميــع شــرائحه ،مشــيدة بااللتزام
الكبيــر الــذي تبديــه الشــركة فــي دعــم هــذه
الخطة من خالل مركزها الصحي المتطور.
وفــي ختــام الجولة الميدانيــة ،تفضلت وزير
الصحــة بغــرس شــجرة بمناســبة زيارتهــا
للشــركة ،وإســهاما منهــا فــي دعــم التوجــه
البيئــي للشــركة ،ثــم تفضــل الجميــع بتنــاول
مأدبة الغداء التي أقامتها الشركة بمقر نادي
الشــركة علــى شــرف وزيــرة الصحــة ووفــد
خبراء المنظمة العالمية.
وفــي تعليــق لهــا بمناســبة الزيــارة ،ونيابــة
عــن وفــد خبــراء منظمــة الصحــة العالميــة،
تقدمت الوزيرة بالشــكر الجزيل لعبدالرحمن
جواهــري وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشــركة
لمــا وجدتــه والوفــد المرافــق من حفــاوة في
االستقبال وكرم الضيافة ،ونوّ هت باالهتمام

لهــا وللوفــد المرافــق فرصــة التعــرف عــن
كثــب على تميز الشــركة على مســتوى العمل
المجتمعــي ،ودعمهــا المســتمر للفعاليــات
المجتمعيــة المختلفــة ورعايــة قضايــا
المهنية والبيئة والسعي
االستدامة والصحة
ّ
لغــرس حــس المســؤولية االجتماعيــة لــدى
الشــباب خصوصــا ،مضيفــة بــأن ما شــاهدته
خــال زيارتهــا قــد فــاق التصــوّ ر وأن وجــود
مثــل هــذه الشــركة فــي مملكــة البحريــن لهو
أمر يبعث على الفخر واالعتزاز.
يُ ذكــر أن وفــد منظمــة الصحــة العالميــة
يقــوم حاليــا بزيــارة لمملكــة البحريــن؛ بهدف
متابعــة طــرق وآليات تنفيذ الخطــط الكفيلة
بمكافحــة األمــراض والبرامــج الوقائيــة فــي

الصحــة البيئيــة ،والتي ُتظهــر المملكة حرصا
كبيــرا على متابعتهــا وجعلتها من األولويات؛

الصحيــة في مملكة البحرين وهو ما يحظى

الوطنيــة للصحــة لمملكــة البحريــن (2016

الكبيــر الــذي توليه الشــركة لعمليــات اإلنتاج

للوصــول إلــى األهداف المرجــوة في تحقيق

بدعم مستمر من قيادة هذا الوطن الرشيدة.
ٍ

 )-2025والتــي تقــوم علــى إســتراتيجية

والجودة ومراعاة الســامة والصحة المهنية

التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
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افتتاح المعرض العلمي األول لـ “سيرن” في عمارة بن مطر

رؤيـــــة لــعــالــم الــجــســيــمــات األولــــيــــة والــــقــــوى األســـاســـيـــة وأســـــــرار الــكــون

المحرق  -مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

وينظــم المعــرض مركــز “ابحــث” المتفرّع عن

الدوليــة لمنظمــة ســيرن شــارلوت فاراكــول،

األوروبــي للبحوث النووية” ســيرن في العام

ّ
تــم أمــس افتتــاح المعــرض األول فــي الشــرق األوســط “ســيرن في البحريــن” ،في

مركز الشــيخ إبراهيم ،وبالتعاون مع المنظمة

معربــة عــن شــكرها لرئيــس مجلــس أمنــاء

األوروبية لألبحاث النووية.

مركــز الشــيخ إبراهيــم والعامليــن فــي مركــز

1954؛ بهــدف إجــراء البحوث األساســية في

ويستقبل المعرض زواره كل يوم ،إذ يمكنهم

“ابحــث” الذيــن قامــوا بتنظيــم المعــرض،

استكشــاف مســألة الكون من خالل مشاهدة

كمــا عرّفــت الحاضريــن علــى عمــل المنظمــة

فيلم عن تاريخ الكون وتكوينه ،إضافة للعبة

األوروبيــة ودورهــا فــي نشــر الوعــي العلمــي

تفاعلية لتســريع وتصــادم البروتونات ،وعدد

للطــاب والعامّ ــة ،متمنيــة مــن زوّ ار المعرض

كبيــر مــن الشاشــات التفاعليــة ،وعــن طريــق

االســتفادة العلميــة القصــوى .وإذا عدنــا

التجوّ ل في المعــرض ورؤية الملصقات التي

لتاريــخ إنشــاء المنظمــة ،يمكننا العــودة للعام

تظهــر جوانب عديدة .والمعــرض يق ّدم رؤية

 ،1949إذ اقترح الفيزيائي الفرنســي والحائز

لعالــم الجســيمات األوليــة والقوى األساســية

علــى جائــزة نوبــل ،لويس دي برويلــي ،فكرة

عمــارة بــن مطــر المتفرعــة عن مركــز الشــيخ إبراهيم بن محمــد آل خليفــة للثقافة
والبحوث ،والذي يستمر لغاية  8مايو المقبل.

وأسرار الكون .ويتميز العرض بصورة ثالثية

“مختبر العلوم األوروبي”.

األبعاد لمصادم الهادرون الكبير ( - )LHCأكبر

وفــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة ،كان

يتميــز
وأعقــد أداة علميــة فــي العالــم  -كمــا
ّ

الفيزيائيــون األوروبيــون حريصيــن علــى

بصــورة لكاشــف الجســيمات األوّ ّليــة ()CMS

تعادل الحجم الحقيقي على أرض الواقع.

وخــال االفتتــاح ،تحدثــت مديــرة العالقات

إنشــاء مشــروع علمــي وثقافــي مشــترك أكبر
مــن قــدرة بلــد واحــد علــى توفيــره .وتحــت
رعايــة اليونســكو ،تــمّ تأســيس “المجلــس

عدم تأجيل جلسات المحاكم ألكثر من  3أسابيع

فخرو يشارك بجلسة رفع السودان من قائمة اإلرهاب

المنامة  -المجلس األعلى للقضاء

القضيبية  -مجلس الشورى

ً
وفقا
صــرح رئيــس إدارة التفتيش القضائي المستشــار عبدالرحمن المعــا ،بأنه

يشــارك النائــب األول لرئيــس مجلــس

أعمــال جلســة االســتماع .وقــال إن هــذه
ً
تنفيذا لقرار مجلس الجامعة
الجلسة تأتي

التــي يعقدهــا البرلمــان العربــي اليــوم؛

العربيــة علــى مســتوى القمــة فــي دورتــه

لمناقشــة إصــدار بيــان عربــي لرفــع اســم

العادية التاســعة والعشــرين (قمــة القدس)،

جمهوريــة الســودان الشــقيقة مــن قائمــة

التــي عقــدت فــي  15أبريــل  ،2018حيــث

الــدول الراعيــة لإلرهــاب ،وذلــك بالتعــاون

قرر مجلس الجامعة اعتماد خطة البرلمان

مــع المجلس الوطني الســوداني ،وبحضور

العربــي لرفــع اســم الســودان مــن قائمــة

رئيس المجلس الوزاري العربي.

الــدول الراعية لإلرهــاب ،وتكليف البرلمان

ومــن المقــرر أن يلقــي فخرو كلمــة مجلس

العربــي بتنفيــذ بنود هذه الخطــة ،والطلب

الشــورى التضامنيــة والداعمــة للســودان،

مــن جميع الجهــات العربيــة المعنية تقديم

والمؤكــدة ضــرورة رفع اســم الســودان من

مختلــف أشــكال الدعــم للبرلمــان العربــي

قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،وذلك ضمن

وتمكينه من التحرك على األصعدة كافة.

ً
بنــاء علــى توجيهــات المجلــس األعلــى
للتعاميــم الصــادرة عــن إدارة التفتيــش
للقضــاء ،فقــد بــدأت المحاكــم المدنيــة ،والجنائيــة ،والشــرعية بجميــع أنواعهــا
ودرجاتهــا مــع بدايــة العــام القضائــي  2019 - 2018تطبيــق نظــام جديــد إلدارة
الجلسات يهدف إلى تطوير عمل المنظومة القضائية وتعزيز فاعلية األداء.
وقــال رئيــس إدارة التفتيش القضائي إن

الناجزة.

هذا النظام يرتبط بشــكل أساس بتحديد

وأشــار إلــى أن تحديــد مــدد التأجيــات

مدد التأجيالت ،والذي تضمن عدم تأجيل

جــاء بعــد دراســة مُ عمقــة من واقــع العمل

جلســات نظر الدعوى أمــام المحكمة أكثر

القضائــي ،وبالنظــر إلــى العديــد مــن

مــن  3أســابيع باســتثناء بعــض األســباب

التجــارب المقارنــة مــع مراعــاة تحقــق

المحــددة ومنهــا ســبب انتــداب الخبــراء،

ضمانات العدالة ،والذي يُ ع ُد اإلســراع في

وكذلــك عــدم تكــرار تأجيل الدعــوى أكثر

حســم الدعــاوى القضائية أحــد متطلباتها

من مرة لذات الســبب ،مشــيرًا إلى اعتماد

المهمة.

ذلك ضمن النظام اإللكتروني للمحاكم.

وأردف المعــا أن ذلــك يأتــي فــي إطــار

وأكــد المستشــار المعــا اســتمرار تطويــر

إســتراتيجية المجلــس األعلــى للقضــاء

منظومــة ســير عمــل المحاكــم بمــا يمكــن

في تنفيذ مبادرات اســتراتيجية التطوير

مــن إدارة الوقــت بشــكل أمثــل ،وتهيئــة

القضائــي والهادفــة إلــى دعــم ســرعة

الظــروف المســاندة لســرعة الفصــل فــي
ً
تحقيقــا للعدالــة
الدعــاوى المنظــورة

التقاضــي وتعزيز كفاءة أداء عمل النظام
القضائي.

الشــورى جمال فخرو في جلســة االستماع

الفيزيــاء النووية والجســيمات ،ونشــر جميع
النتائج والبحوث وجعلها متاحة للجميع.
والهــدف الرئيــس مــن إنشــاء المنظمــة
األوروبيــة لألبحــاث النوويــة ،هــو فهم ألصل
وطبيعــة الكــون .وهكذا تمّ اكتشــاف اللبنات
األســاس ،مــا يوضــح كيفيــة تطــور المــادة
مــن الحالــة الكثيفــة الســاخنة ،والتــي كانــت
موجــودة للكــون المبكــر؛ لتصبــح المجــرات
والنجــوم والكواكــب التــي نراهــا اليــوم مــن
حولنــا .ولتحقيــق هذا الهدف ،توفر “ســيرن”
مجموعــة فريــدة مــن مرافــق التســريع التــي
تجعل البحوث في طليعة المعرفة البشــرية.
وفي “ســيرن” يتم تدريب اآلالف من العلماء
والمهندسين الشباب.

العسومي يشارك في اجتماع مكتب البرلمان العربي
المنامة  -بنا

شــارك نائــب رئيــس البرلمــان العربــي عــادل

هيئــة المكتــب ،وأشــار إلــى أن هيئــة مكتــب

العسومي في مؤتمر البرلمان العربي للقيادات

البرلمــان العربــي ناقشــت فــي اجتماعها أمس

العربيــة رفيعــة المســتوى ،الــذي عقــد بمقــر

الخطــة الســنوية للبرلمــان العربــي وكذلــك

الجامعة العربية بالقاهرة.

التحضيــرات النهائيــة لمؤتمــر الخبــراء الــذي

وأكد العســومي أن البرلمان العربي يسعى إلى

ســينظمه البرلمــان العربــي والــذي ســيتحدث

دعم وتعزيز العمل العربي المشــترك من خالل

فيــه نخبــة من القيــادات العربية عن مســتقبل

طــرح المبــادرات التــي تســاهم فــي لم الشــمل

األمة العربية ،كما ناقشت هيئة المكتب كذلك

العربي ومواجهة التحديات وفق مبدأ المصير

التقاريــر المحالــة من لجان البرلمان والرســائل

المشترك لألمة العربية.

الــواردة للبرلمــان وتــم اتخــاذ اإلجــراءات

كمــا شــارك النائــب العســومي فــي اجتمــاع

المناسبة حيال تلك التقارير.

حميدان :تنظيم  10معارض توظيف في 2019

تعييـــن  2652بحرينيـــا بمنشـــآت “الخـــاص” العـــام الماضـــي

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

علــى ضــوء توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة الصادرة في جلســة مجلس
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العبسي يستعرض مستجدات سوق العمل بـ “األهلية”
المنامة  -الجامعة األهلية

الــوزراء يــوم اإلثنيــن الماضي بمواصلة الجهود الرامية إلــى خلق فرص عمل جديدة ونوعية وذات قيمة مضافة للمواطنين،

تحــت رعايــة رئيــس الجامعــة األهليــة عبــدهللا الحــواج ،تســتضيف

وتكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التوظيف أمام الباحثين عن عمل ،وتوجيهاته بضرورة إقامة المعارض
الدوريــة للتوظيــف ،حيــث جاء ذلك خالل اســتعراض وزير العمــل والتنمية االجتماعية جميل حميدان أمــام مجلس الوزراء

الجامعــة الســاعة  12ظهــر اليــوم (األحــد) ،الرئيــس التنفيــذي لهيئــة

فــي جلســته األســبوع الماضــي سلســلة معــارض التوظيف التي نظمتهــا الوزارة في العــام  ،2018والتي تنوعــت بين معارض

تنظيــم ســوق العمــل أســامة العبســي فــي نــدوة نقاشــية بعنــوان

التوظيف العام والمعارض التخصصية ،وما حققته من نتائج طيبة على صعيد توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع

“أحدث األنظمة والمســتجدات بهيئة تنظيم ســوق العمل” ،بمشــاركة

الخاص.

أكاديميين ومتخصصين وطلبة بالجامعة األهلية.

وقد أدلى وزير العمل بتصريح تناول

للباحثيــن عــن عمــل بالتنســيق مــع

إعــداد خطــة متكاملــة إلقامــة ()10

فيه أبرز ما حققته تلك المعارض من

صنــدوق العمــل (تمكيــن) مــن خــال

معارض توظيف خالل العام ،مشيرا

مشــاريع ومؤشــرات ،حيــث نظمــت

عــرض

تدريبــي

إلــى أنه تم تقييم معارض التوظيف

الــوزارة عــدد  7معارض توظيف في

اســتهدف تأهيــل الباحثيــن عــن

التــي أقامتهــا الــوزارة خــال العــام

العــام  ،2018شــاركت فيهــا ()288

عمــل مــن المواطنيــن بمــا يتوافــق

الماضي ،ورصد الجوانب اإليجابية،

منشــأة ،وبلــغ عــدد الشــواغر التــي

مــع احتياجــات أصحــاب العمــل مــن

حيــث ســتعمل الــوزارة علــى تطويــر

عرضتهــا المنشــآت مع بنك الشــواغر

الكفــاءات الوطنيــة ،مشــيرا إلــى

هــذه المعــارض لتحقيــق أهدافها بما

بالــوزارة عــدد ( )6299وظيفــة ،فيما

أنــه اســتفاد أكثــر مــن ( )6239باحثــا

يتــاءم مــع المتغيــرات المتســارعة

بلــغ عدد المتوظفين البحرينيين في

عــن عمــل مــن البرامــج والــدورات

في سوق العمل.

فتــرات إقامة تلــك المعارض ()2652

()500

برنامــج

جميل حميدان

الجــاري ،وهــو مخصــص لإلنــاث
الراغبــات بالعمــل بنظــام الــدوام
الجزئــي ،مؤكــدا أن هــذا المعــرض
ستســتفيد منــه ربــات المنــازل علــى
وجــه الخصــوص ،حيــث ســتعرض

التدريبيــة التــي تــم عرضهــا خــال

ولفــت

والتنميــة

خاللــه وشــواغر وظيفيــة بعــدد

باحثا عن عمل من الجنسين.

العام .2018

االجتماعيــة إلــى أنــه ســيقام أول

ســاعات قليلــة تتناســب مــع ظــروف

كمــا تــم توفيــر الفــرص التدريبيــة

وفي هذا الســياق ،أعلن حميدان عن

المعــارض فــي هــذا العام فــي فبراير

المرأة االجتماعية.

وزيــر

العمــل

وأوضـــــــح مديــــــــر العالقـــــــات

مع ما يتم طرحه.

المهنية حســين حبيب أن هذه

وذكــر أن العبســي ســوف

الندوة تأتي في سياق برنامج

يســتعرض

النــدوة

إدارة العالقات المهنية لتزويد

المتغيــرات المســتجدة
أهــم
ّ

خــال

طلبــة الجامعــة ومنتســبيها

والمؤثــرة علــى آليــة العــرض

بالخبـــــــــــرات والمعـــــــــــــــــــارف

والطلــب في فــرص العمل في

والمســتجدات المتعلقة بسوق

المجتمع ،ومدى تأثر االقتصاد

العمــل ،منوهــا إلــى أن الدعوة

المحلي بالمتغيــرات اإلقليمية

أســاتذة

والعالميــة ،مــع األخــذ فــي

الجامعــة وطلبتهــا والمهتميــن

االعتبار المنافسة الواقعة بين

للحضور والمشــاركة والتفاعل

العمالة الوطنية والوافدة.

مفتوحــة

لجميــع

بلديـــــون للوميـــض المتقطـــع”..لألمــــام ســــر”

ســـــيـــــحـــــد الــــــنــــــظــــــام مــــــــن مــــــخــــــالــــــفــــــات قــــــطــــــع اإلشـــــــــــــارة
سيدعلي المحافظة

عبر بلديون استطلعت “البالد “ آراؤهم حول تدشين تجريبي لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمرانــي التجريبــي لنظــام الوميــض األخضــر المتقطــع لإلشــارات الضوئيــة عــن ارتياحهــم ودعمهــم لهــذا

النظام .وأكدوا أن تطبيق هذا النظام سيساهم في الحد من مخالفات قطع اإلشارة الضوئية ،بما يتالءم
مــع نظــام اإلشــارات الذكيــة المطبقة في تقاطعات وشــوارع مملكــة البحرين ،والتي تقيــس حجم الكثافة
المرورية على الشارع.

مــن جهتــه ،قــال رئيــس لجنــة

وليس حل مشكلة االزدحامات.

للســواق ضمــن نظــام عمــل اإلشــارة

الخدمــات والمرافــق العامة بمجلس

وعبــر

الخدمــات

الضوئيــة ،خطــوة إيجابيــة يفتــرض

أمانــة العاصمــة محمــد توفيــق آل

والمرافــق العامــة بمجلــس بلــدي

أن تســاهم فــي خفــض الحــوادث

عبــاس إن نظــام الوميــض األخضــر

المحــرق فاضــل العــود عــن تطبيــق

المروريــة عنــد اإلشــارات الضوئيــة

المتقطــع لإلشــارت الضوئيــة خطوة

هــذا النظــام بأنــه “خطــوة إيجابيــة

خصوصــا فــي الخطــوط الســريعة

إيجابيــة مــن حيــث المبــدأ ،وأن

ومنتظرة”.

التي تحتاج تنبيه سائقي المركبات.

الفتــرة التجريبيــة للنظــام ســتكون

وتوقــع أن يســاهم هــذا النظــام فــي

وأشــار إلــى أن الخطــوة فــي حاجــة

كفيلــة بالكشــف عــن جــدوى تطبيقه

خفــض معــدل الحــوادث المروريــة

إلى وضع ضوابط إدارية لالســتفادة

وتحقيقه الغاية المرجوة منه.

عنــد التقاطعــات ،وذلــك أن النظــام

مــن أفضليات النظــام وتنظيم حملة

ورأى أن هــذا النظــام أفضــل مــن

الحالي يربك الســائق؛ لعدم اشــتماله

مكثفــة لتوعيــة المجتمــع بالطــرق

ناحيــة نظريــة إذا مــا تــم مقارنتــه

علــى مــا ينبه الســائق بموعــد تحول

الســليمة فــي القيادة عند اإلشــارات

بنظــام اإلشــارات الرقميــة التــي ال

اإلشارة.

الضوئيــة؛ للحــد مــن إمــكان توجــه

تتــاءم مــع معــدل الحركــة المرويــة

إلى ذلك ،رأى رئيس لجنة الخدمات

البعــض إلــى مضاعفــة الســرعة التي

على الطريق في جميع األوقات ،إلى

والمرافــق العامــة بمجلــس بلــدي

مــن الطبيعــي تتســبب فــي حــوادث

رئيــس

لجنــة

محمد آل عباس

فاضل العود

شبر الوداعي

المؤسســية خصوصا وسائل اإلعالم

علــى شــارع ولــي العهــد مــع مدخــل

عملهمــا وتقييمهمــا قبــل تعميــم

ومؤسســات

المستشــفى العســكري ،وتطبيقــه

المجتمــع المدنــي واألنديــة في دعم

على تقاطع شــارع الفاتح مع شــارع

التجربــة علــى جميــع التقاطعــات

مشــروعة حملــة التوعيــة؛ لتعزيــز

الشيخ دعيج يوم السبت.

الوعي االجتماعي بالنظام الجديد.

وأفــاد مدير إدارة تخطيط وتصميم

يشار إلى أن وزارة األشغال وشؤون

بنــاء
ً
الطــرق كاظــم عبداللطيــف أنــه

البلديات والتخطيط العمراني بدأت

علــى قــرار اللجنــة الفنيــة لمجلــس

جانــب قدرتــه علــى تحقيــق الغايــة

الشــمالية شــبر الوداعــي تطبيــق

خطيرة.

الجمعــة الموافــق  8فبرايــر الجــاري

المرور تم استحداث نظام اإلشارات

المرجــوة مــن تطبيقــه ،وهــي الحــد

النظــام الجديــد بصــوة تجريبيــة

ودعــا إلــى أن تســتثمر إدارتــي

بتطبيــق الوميــض األخضــر المتقطع

الضوئيــة الحالــي علــى التقاطعيــن

من مخالفات قطع اإلشارة الضوئية،

إلضافــة نــوع مــن أنــواع التحذيــر

المــرور والطــرق مختلــف القطاعات

علــى اإلشــارات الضوئيــة الواقعــة

كمرحلــة تجريبيــة ،وســتتم مراقبــة

بعثة الحج تبحث مع المسؤولين السعوديين ترتيبات الموسم

خالل االجتماع
المنامة  -بنا

توجه وفد بعثة البحرين للحج برئاسة الشيخ عدنان القطان يوم األربعاء
الماضــي إلى الســعودية لحضور االجتماع الســنوي الــذي يجمع بين كل من
المســؤولين بــوزارة الحــج والعمــرة الســعودية وبعثــات حجــاج بيــت هللا
الحرام.
والتقــى القطــان مــع نائــب وزيــر

الســتقبال ضيوف الرحمــن القادمين

الحــج الســعودي ،إذ تــم التباحــث

من مملكة البحرين.

بشــأن موســم الحــج واالطــاع على

وأشــار القطــان إلــى أن االجتماعــات

الــوزارة

ســتتضمن مناقشــة جميــع المعوقات

لهــذا العــام ،كمــا التقى الوفد رؤســاء

والســلبيات التــي واجهــت الحمــات

مجالس إدارات المؤسسات الخدمية

والحجــاج في موســم العام الماضي،

ذات العالقــة بغــرض الحصــول علــى

ً
موضحــا أن مــن أهــم أهــداف البعثة

أفضــل الخدمــات لراحــة حجــاج

تذليــل الصعوبــات كافــة والســعي

البحريــن ،ومــن أهــم المؤسســات

لتحســين نوعية ومستوى الخدمات

التي التقاها الوفد مؤسســة مطوفي

المقدمــة لحجــاج بيــت هللا الحــرام

حجــاج جنــوب آســيا ،وهــي الجهــة

القادميــن من البحرين ،فنحن جميعً ا

المعنيــة بتوفيــر الخدمــات الالزمــة

مســؤولون عــن ســامة إجراءاتهــم

للحجــاج فــي المشــاعر ،إذ تــم طــرح

وأمنهــم

وراحتهــم

مواضيــع عــدة ،مــن أهمهــا تطويــر

وتمكينهــم مــن أداء نســكهم علــى

دورات المياه في المخيمات وتأمين

الوجه األكمل تقربًا إلى هللا تعالى.

متطلبــات

واســتعدادات

الصحة العامة للحجاج.

وصحتهــم

وأشــاد بالجهــود المباركة التي تبذلها

المثمــر

والمســتمر

مــن

الجانــب

الســعودي فــي لقاءاتــه مــع بعثــات
الحج والجهات ذات العالقة.
معبــرً ا فــي الوقــت نفســه عــن عظيم
شــكره وامتنانــه لعاهــل البــاد جاللة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
ولرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل
خليفــة ،ولولــي العهــد نائــب القائــد
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة
علــى دعمهــم المتواصــل وحرصهــم
ومســاندتهم لبعثــة البحريــن للحــج
وتقديمهــم الرعاية الكاملة والمتابعة
الحثيثــة للحجــاج منــذ خروجهــم
ولحيــن عودتهم بالســامة إلى أرض
الوطــن ،مؤكــ ً
دا أن لتوجيهات رئيس
اللجنــة العليا لشــؤون الحج والعمرة،
وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية

ً
اســتجابة لدعــوة
ويأتــي هــذا اللقــاء

حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين

وزيــر الحــج الســعودي محمــد بنتــن

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل

لحضــور االجتماعــات التنســيقية

ســعود لخدمــة وراحــة حجــاج بيــت

لبعثــات الحــج؛ الســتعراض أهــم

هللا الحــرام ،وتخليــص إجراءاتهــم

الترتيبــات والخطــط التــي وضعتهــا

للدخــول وســهولة حركتهــم فــي

ســواء فــي داخــل البــاد أو أثنــاء

األراضي المقدســة ،مشــيدا بالتعاون

وجودهم في األراضي المقدسة.

وزارة الحــج الســعودية؛ تمهيــ ً
دا

واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علي آل
خليفــة األثــر البالــغ فــي تقــدم عمــل
البعثــة وتســهيل أمورهــا المتعلقــة
بخدمــة وراحــة حجــاج البحريــن،

والمجالــس

البلديــة

المدارة باإلشارات الضوئية.
وســيتم تشــغيل الوميــض علــى
االتجاهــات الرئيســة فقــط .أمــا
االتجاهات الفرعية ،فلن يكون هناك
عليهــا وميــض وذلــك لعــدم وجــود
حاجــة ولدواعي تقليل التعطيل في
حركة المرور.

ترحب “البالد” برسائل
ومساهمات القراء ،وتنشر
منها ما ال يتعارض مع قوانين
النشر ،مع االحتفاظ بحق تنقيح
الرسائل واختصارها.
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أدور شغل..
“ماميش
وظايف”!

Û Ûذات مــرة ،التقيــت برجــل أوروبــي كبيــر فــي الســن يتجول
أيضــا بأحــد المجمعــات
ً
مــع زوجتــه الطاعنــة فــي الســن

التجارية .كنت حينما أعمل على تصوير فيديو للمواطنين
والمقيميــن مــن قبيــل أمنيــات العــام الجديــد ومشــاعرهم

ورســائلهم ،والــذي منــه ســنحت الفرصــة للتحــدث مــع ذلك

الرجــل ،وســألته عــن عملــه ،فقــال إنه يعمــل مستشــارً ا لدى

إحدى شركات القطاع الخاص ،وهذه الشركة تدفع له راتبًا

“منتفخا” وتغطي تكاليف ســكنه وعالجه بل وحتى فواتير
ً
الكهربــاء والمــاء والهاتــف .لــم أجــد غيــر كلمــة واحــدة وأنا

أشعر بالغصة“ :عليك بالعافية”.

Û Ûتســاءلت بينــي وبيــن نفســي “أال يوجــد مــن أبنــاء البلد من
يمكنــه القيــام بالوظيفــة التــي يقــوم بهــا هــذا الرجــل وإن

خصوصا من
ً
حصــل علــى نصــف أو ربــع راتبــه وامتيازاتــه،
ذوي الخبــرة والتأهيــل العلمــي والكفــاءة؟ نعــم هــي أرزاق
ال شــك ،ولكننــا نواجــه ظروفً ــا صعبــةً للغايــة ،وهنــاك بيننــا

كفاءات ســواء من الشــباب أو ممن هم في خانة “الخبرات”
لــم يحصلــوا علــى الفــرص الذهبيــة التــي حصــل ويحصــل

عليها غيرهم!

Û Ûعمومً ــا ،الحديــث يطــول عــن وضــع العاطليــن عــن العمــل
والنســبة الدقيقــة لمعــدل البطالة ،وكيفيــة مواجهة أوضاع

ســوق العمل ومنافسة غير البحرينيين وعن االستغناء عن
األيــدي العاملة الوطنيــة في بعض القطاعات ،وتتكرر لدينا

عبــارة“ :مــا ميــش وظايــف ..أدور شــغل” ،بيــن العديــد مــن
الشباب من الجنسين.

Û Ûواآلن ،ســواء بالنسبة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية أو
هيئــة تنظيم ســوق العمــل أو صندوق العمــل “تمكين” ،ومع
العلــم بوجــود برامــج احترافيــة وخطــط تدريبيــة ال ينكــر

أحــد أهميتهــا ،أو بالنســبة للشــباب الباحثين عــن عمل ،فإن

المطلــوب هــو التوجه بدرجة أكبــر نحو المهــن االحترافية،
وأقــول إلخوتي الشــباب“ :اجتهدوا وابذلوا ما تســتطيعون
لتحترفــوا فــي مجــال مطلــوب في الســوق ..ال تفكــروا في

الوظائــف المكتبيــة االعتياديــة ..اتجهــوا نحــو التخصص..
تخصــص واحتــرف فــي تقنيــة المعلومــات ،فــي األعمــال

اإلنشائية ،في الخدمات ،بل حتى في الطبخ إن كنت ماهرً ا
وبارعا..
ً

Û Ûســؤال :هــل تعلمــون مــدى صعوبــة الحصول علــى بحريني
محتــرف وصاحــب خبــرة فــي تصليــح الســيارات؟ أو
فــي الســباكة وأعمــال الكهربــاء واللحــام؟ أو فــي النجــارة

والديكــور؟ أو فــي الزراعــة والبســتنة؟ وإن وجدتــه فلــن
تظفــر بــه بســهولة إلنجــاز عملــك ..ال تســتمعوا لمــن يقــول
هــذه األعمــال “متدنيــة”! اســتمعوا لمن يدربكم ويشــجعكم

لتهزموا البطالة بمهنة احترافية ..تســتطيعون ،فأنتم أبناء
البحرين ذوو العزم القوي.

saeed.mohamed
@albiladpress.com

ديوان الخدمة “يمرمط” متقاعدين عدلوا فتورطوا

الــســمــاهــيــجــي لــــ “^”“ :اإلعــــــام” وافـــقـــت والــعــلــوي أهــانــنــا
بديــوان الخدمة المدنيــة لاللتزام باإلجراءات

محرر الشؤون المحلية
شكا موظف تراجع عن التقاعد االختياري من تجاهل ديوان الخدمة المدنية طلبه وبخاصة أنه
لم يوقع أي ورقة رســمية لمغادرة الوظيفة .وقال المخرج حســن الســماهيجي لمندوب “البالد”:
تلقيــت اتصــاالً من الموارد البشــرية بوزارة شــؤون اإلعالم يفيد برفض ديــوان الخدمة المدنية

انسحابي ومجموعة موظفين آخرين قرروا التراجع من برنامج التقاعد االختياري.
وأضــاف :لدينــا أرقــام البــاغ باالنســحاب

ذلــك واإليميــل المســتلم مــن الــوزارة إلــى

التأكــد بــأن الــوزارة خاطبــت الديــوان برغبــة

المنســحبين .وناشــد الموظف رئيــس الوزراء

وإعــام ديــوان الخدمــة باالنســحاب وتــم

بعــض الموظفين باالنســحاب وعدم توقيعهم
أي أوراق رســمية لذلــك منــذ البدايــة بحســب

األوقات المخصصة لذلك.

وتابــع :قــام الموظــف المســتلم البــاغ بتأكيــد

الديــوان يفيــد بوجــود اســمي مــن ضمــن

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفــة وولــي العهــد النائــب األول لرئيــس

مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة توجيــه المعنييــن

القانونيــة بهذا الصدد والحفاظ على الموظف
الحكومــي الــذي قــرّر عــدم المغــادرة بالتقاعد

االختياري.

ون ّبــه الموظــف إلى أنــه تواصل مــع مدير عام

التنظيــم وموازنــة الوظائــف بالديــوان جميل
العلــوي ،ورفــض األخيــر فتــح بــاب المكتــب
للقائــه ،وتعامــل معــه بأســلوب غيــر الئــق،

ومطال ًبــا الموظف المســؤولين التعامل بشــكل

يحافظ على كرامة الموظف.

وقــال :برنامــج التقاعــد اختيــاري وليــس

إجباريًّــا ،ويجــب أال يدفــع المواطــن ضريبــة

تعسف بعض المسؤولين.

حسن السماهيجي خارج مبنى ديوان الخدمة

اغتيـــــــال طفـــــــل مبـــــــــــدع

قبــل فتــرة مضــت قضيــت ســهرة هادئــة في مشــاهدة الفيلــم البريطانــي الدرامــي (وداعً ا كريســتوفر روبن) ،إذ يُســلط الضــوء على حيــاة الكاتب
أن الجزء األكبر من مضمون الفيلم ارتكز على عالقة
اإلنجليزي الراحل (آالن ألكسندر ميلن) صاحب السلسلة الكرتونية الشهيرة (ويني ذا بوه) .إال َّ
الكاتب بابنه الصغير (كريستوفر) الذي شكل محورًا أساسا في معظم كتاباته السيما السلسلة األشهر على اإلطالق (ويني ذا بوه).
أن لــكل نجــاح ثمنــا باهظــا ،خاصــة إن
غيــر َّ
بلغــت الشــهرة ذروتهــا ،إذ ُتصــور لنــا األحــداث

يتضمــن كل موهبــة أو فــن ســواء كان مكتســبا

الوادعة حيث تستطيبه نفوس اآلباء.

أم نابعــا عــن الفطــرة ،واعتبــاره ذا قيمــة يثيــر

فــإن انتفــت عنه هــذه الصفــات المذكــورة ففي

الرئيســة مــدى تأثير هــذا النجاح الســاحق على

اإلعجــاب في نفــس المتأمــل ،فيســتحق الثناء

نمــوه العقلــي عالئــم شــك ،وقــد تنجــم عوامــل

وحــدة العائلة ،حيث نرى بوضوح كيف انقلبت

واإلشادة به .بينما اإلبداع الزائف يخلو من أي
ً
إطالقا،
فــن ويفتقــر إلــى األصالة ،فــا قيمة لــه

اســتمرت إلــى ســنوات ،مــا يدعــو إلــى الشــفقة،

وبالتالــي لــم يقــدم إنجــازا يســتحق المديــح،

شــك يمثل خطورة تهدد حياته المستقبلية ،بل

ويســتدر عواطفنــا ال إراديــا بعدما فقــد وافتقد
طفولتــه المحببــة فــي ربيــع عمــره كمــا يُ قــال؛

رغــم ذلــك نجــد صاحبــه قــد نــال الشــهرة حتى

وحتــى العمريــة ،ومــا أكثر البراهين فــي واقعنا

لــو كانــت بــا إرادة منــه ،كحــال بعض مشــاهير

المعاصــر المبتلــى ببرامج التواصــل االجتماعي

نتيجة إشــهار شــخصيته إلكرتونية لدى عشاق

برامــج التواصــل االجتماعي نجــد فئة منهم لم

التــي أنشــئت مســاحة مفتوحــة ال حــدود لهــا

السلســلة الذيــن بلغوا اآلالف في أنحــاء العالم.

تقــدم إبداعً ــا أصيــا يجــذب إعجــاب المشــاهد

للشــهرة الهابطــة .وكــم مــن طفــل غافــل وقــع

وكأن صنــاع الفيلــم عمــدوا إلــى إظهــار الجانب
َّ

الفطن .وكما يبدو لواقعنا اليوم ظاهرة الشهرة

ضحية مصائد الواقع االفتراضي دون حســيب

المستحدثة هي السائدة اليوم وال أود اإلطناب

وال رقيــب ،بــل نجد أن لألســرة الالواعيــة دورًا

العبــرة الكامنــة في العواقب الوخيمــة المترتبة

فيهــا ،فمقصــد حديثــي يســتهدف األطفــال

علــى النجــاح الزائــف ألي طفل بــريء دفع ثمنه

المبدعيــن والمشــهورين منهــم ،فحيــن يخطــر

زج أبنائهــا لــدى غياهــب ســجون
رئيســا فــي ِ
العالــم االفتراضــي الــذي أجــاز العــرف تســميته

وفــي هــذا الشــأن يجــدر بنــا أن ُنوجــه أقصــى

الصغيــر تعلــو محيــاه مســحة من البــراءة ،فيما
يتمتــع برشــاقة وخفــة خاصــة ُتخولــه البتــداع

محيطــه المتشــعب بال نهاية .فمــاذا عن الطفل

المراهقــة بعــد ،وقبــل خــوض الحديــث عــن

أصنــاف مــن الشــقاوة والحــركات المنــذرة

المبــدع الــذي لــم يبلــغ الرشــد بعــد؟ أي بــؤس

هــذا األمــر ســأطرح الســؤال التالــي :هــل إبداع

بالتهديــد والتخريــب الــذي ال يطــال ســوى

الطفولة نعمة أم نقمة؟ وما النتائج المترتبة إذا

ممتلــكات المنــزل ومعها المقتنيــات المعروضة،

ســيخيم علــى حياتــه المستأنســة لــو انضم إلى
ُ

مشــاهير المجتمــع االفتراضــي الذين آلــوا مادة

طرق الطفل الموهوب أبواب الشهرة؟
قبــل اإلجابــة علــى الســؤال البــد أن ُنميــز بيــن

فــي المقابــل نضطــر غال ًبــا أن نخــوض معركــة

للتنــدر والهــزء واإلنــكار ،وإنــي ألســتذكر مقطع

اإلبــداع األصيل وصناعة اإلبداع ،أو األجدر أن
ً
تزييفا .فاألول
نقــول تلفيق اإلبداع إن لــم يكن

صيحــات الصراخ والصياح واإللحاح ثم البكاء

علــى دندنــة أخيهــا بعــد عودتهــا مــن المدرســة،

يغيبن عن أسماعنا رنين ضحكاته
الهادر ،كما ال
َّ

حتــى انتشــر المقطــع كالنــار فــي الهشــيم ،ولــم

حيــاة الصغيــر “كريســتوفر” إلــى معانــاة طويلة

الســوداوي مــن حياة الكاتب ،مســتهدفين إبراز

كر ًها.

اهتمامنا إلى الطفل المبدع الذي لم يبلغ مرحلة

إلي ذلــك الكائن
فــي ذهنــي لفــظ “طفل” يُ خيــل َّ

شرســة مــع عنــاده التقليــدي الــذي تنــوب عنــه

ســلبية تحــ ُّد مــن النمــو العقلــي للطفــل الســليم،
وبالتالــي َتشــل ســلوكياته الطبيعيــة ،وهــذا بــا

بفضاء الواقع ســالف الذكر ،نعم هو عالم واســع
ال محالة ،لكن من يســيء اقتحامه ســيتوه في

تلــك الطفلــة الوديعــة التــي أدت رقصــة عفوية

تجد الطفلة نفســها إال مثــارًا للتداول بين أعين
النــاس وألســنتهم .وفي مقطع آخــر يتراءى لي
ُ
وكأنهــا ألزمت بالحضــور الفتتاح أحد المحالت

التجاريــة العريقة ،إذ احتشــد الجمهــور والتموا
عليهــا بهيــاج ،فيمــا هــي تبــدو عبوســة الوجــه،
متجهمــة المالمــح ،ال أثــر لهــا مــن راحــة النفس
وســكينتها ،بينما في المقابل نــرى أخيها يحثها
على رســم ولو بســمة واحدة فــي وجوه هؤالء
الغوغائيين وتســعدهم بحضورها الذي ســيقت
إليــه كر ًهــا وبــا حيلــة .أخــال صراحتــي في ما

طرحــت لــن يــروق للبعــض ،بــل ال أســتبعد أن
تطالنــي تعليقات الســخط وما يتبعها من إنكار،
جــراء فهــم أصحابهــا لتوجهــي الداعــي لكبــت
المواهــب فــي أي طفل إن وُ جدت كما يزعمون،
وكأن أوالء لــم يلتقطــوا مــن الموضــوع ســوى
ً
مطلقــا .فمن
قشــوره ،أو لــم يســتوعبوا فحــواه
ُ
نافلــة القــول أوضــح أن من واجبــي الحث على
االلتفــات إلــى الطفل المبدع ،وأن نوليه الرعاية
واالهتمام الوافي ،دون أن نســلب حقوقه التي
أوجبهــا الشــرع وقوانين المجتمــع ،وال نحرمنَّه
حريتــه الممنوحــة لممارســة حياتــه الخاصــة
القائمــة علــى التســالي مــن األلعــاب المناســبة
ورفاهيــة الحركــة .والحــذر كل الحــذر أن يقــع
ضحيــة عبــث البرامــج االفتراضية ،أو يُ ســتغل
بســوء لمطامع شــهرة ال حيلة له فيها وال إرادة
قد تغتال مرحلته المبكرة ثم طفولته المسالمة.

طفل بالصف الرابع :أستاذنا يبرحنا ضربا
نحن أولياء أمور طلبة بالصف الرابع
فــي إحــدى المــدارس الحكوميــة
نناشــد وزيــر التربيــة والتعليــم النظر
في موضوع أســتاذ مادة الرياضيات
للصف الرابع ،التي باتت ترهق اﻵباء
واألمهــات مــن الزيــارات المتكــررة
ورفع التقارير والشكاوى لإلدارة.
ورغم أن إدارة المدرسة رفعت جميع

اإلفـــــــالس اإلعالمـــــي
في هذه الحياة التي نعيشها ال يُ مكن

أســمائهم “اإلعالمــي” ،مــا أدى إلــى

ألي شــخص أن يضــع قبــل اســمه

إفــاس اإلعــام من المحتــوى ..فقد

“دكتــور” قبــل أن يــدرس الدكتــوراه

أصبحــت الفتــاة إعالميــة بمــا تلبس

وال يمكــن ألي شــخص أن يضــع قبل

وبمــا تضــع مــن مكيــاج ..وكذلــك

اســمه “المهنــدس” إال إذا أتم دراســة

أصبح الشاب إعالميا بما يعرض من

الهندســة وهكــذا هــي باقــي المهــن

سيارات أو غير ذلك..

كاألســتاذ والممــرض وغيرها ..ولكن

إن اإلعــام مادة راقية ذات محتوى

الجميــع اســتطاعوا أن يضعــوا قبــل

يحمل الكثير من الرســائل وال يُ جيد

التقاريــر مســبقا ﻷصحــاب الشــأن،
لكــن ال جــدوى وال تقــدم بالموضــوع،
فاألستاذ ال يزال ينهر الطلبة باأللفاظ

اإلعــام إال العقل المثقــف والراقي..
َفالســبب الرئيــس وراء إفــاس
اإلعــام اليوم هو النــاس التي تدعو
نفسها بإعالميين ويحملون محتوى
فارغ من الرســائل ويســتعرضون ما
ال يجب عرضه لجذب الناس.

فاطمة يوسف حسن

البذيئــة والضــرب المبــرح ويتوقــف
عــن الشــرح للمــادة طــوال ســاعات
الحصة اليومية.
أصبحنــا نخــاف علــى أبنائنــا مــن
حضــور حصة الرياضيات ،إذ ينتابهم
الخــوف والرعــب والتبــول الالإرادي،
أليس من حقنا اولياء األمور أن نرفع
شكوانا للنظر في اﻷمر بجدية؟

محمد الواعظ
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إبراهيم النهام

Û Ûلــم توفــق الدولــة حين مــدت يد التقشــف والتوفير إلى مكافــآت العاملين
بمراكــز تحفيــظ القــرآن الكريم الزهيــدة أصال ،بتحصيل يقــدر بـ  ٤٠٠ألف

دينــار ،وهــو مبلــغ ال يذكر ،قبالة خدمة كتاب هللا عــز وجل ،وتعليم عظيم

شأنه وهامته.

Û Ûوأوضــح القــرار بــأن الهــدف مــن ذلــك تحقيــق التــوازن بيــن المصروفــات
واإليرادات مع نهاية العام  ٢٠٢٢وفقا لبرنامج التوازن المالي ،حيث تقرر
خصــم مــا نســبته  ٢٠بالمئــة من مكافــآت العامليــن بمراكز تحفيــظ القرآن

الكريم ،ابتداء من شهر يناير الماضي.

Û Ûوكان مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقــاف الشــيخ الفاضــل عبــدهللا العمري ،قــد اجتمع مرارا مــع موظفي

إدارتــه مطلــع هــذا العام؛ للخــروج بحلــول توافقية لمواجهة هــذا الموقف
المعقــد ،مــع التقليــص المفاجئ لميزانيــة المراكز القرآنيــة ،دون أي نتيجة

تذكر.

Û Ûوال يمكــن قيــاس مشــقة تحفيــظ كتــاب هللا ،وتدريــس علومــة ،بالعلــوم

المنامة  -بنا

اإلنســانية األخــرى ،والتــي يشــوبها التغييــر والتعديــل والتطويــر ،فالعلــم

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفــة أن مملكة

القرآنــي علــم صعــب ،دقيــق ،يحتــاج جهــدا جهيــدا ،ســواء بالتصبــر علــى

البحريــن تســير فــي االتجــاه الصحيــح نحــو تحقيــق الهــدف الرئيــس لبرنامــج التوازن

الطلبــة ،وفــي توجيههــم ،وتربيتهــم ،أو في نقــل صحة الكلمة ،بالتشــكيلة

المالــي الــذي تــم إطالقه في أكتوبر  2018للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات

والحرف ،وتفسير معناها ،وهي مهمة ليست بالسهلة أبدا.

واإليرادات في الميزانية العامة .وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من المبادرات والبرامج؛

Û Ûوفــي الوقــت الــذي تميــزت بــه مملكــة البحريــن لســنين طويلــة باحتضان

مــن أجــل المحافظــة علــى اســتمرارية النمــو االقتصــادي وتشــجيع االســتثمار وتوفير
ً
وفقا للمبادئ
فــرص العمــل النوعيــة ،وتعزيز قــوة االقتصاد الوطنــي وتنويع قطاعاتــه

المسابقات القرآنية الكبرى ،وتصدر المسابقات اإلقليمية والدولية الكبرى،
والفــوز ،للمقرئيــن والحفظة ،تخرج هــذه القرارات على بغتة ،لتفرمل هذه

النجاحات ،وتعثر مساعي من يناضلون لتحقيق هذه الغايات النبيلة.

األساس للرؤية االقتصادية  2030المرتكزة على االستدامة والتنافسية والعدالة.

Û Ûإن هــذه النجاحــات الكبــرى لــم يكــن لهــا أن ترى النــور لــوال توفيق هللا عز

جــاء ذلــك لدى ترؤس الوزيــر وفد مملكة

ً
منوهــا بــأن ذلــك يعــود
الماليــة ،2017

البحريــن المشــارك فــي أعمــال “المنتــدى

لمبــادرات إعــادة هيكلــة الميزانيــة العامة

الرابــع للماليــة العامــة في الــدول العربية”

التــي تــم البدء بها منذ العام  2015والتي

أســاتذة ومعلميــن ومســؤولين بجهــود تكامليــة موضعــة للبحريــن مكانــة

تحت شعار “إرساء أسس اإلدارة النشطة

أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات

متقدمة بهذه الحقول الربانية الكبرى.

للسياســات الماليــة فــي الــدول العربيــة”

المتكــررة وتنويع اإليــرادات غير النفطية

Û Ûوإنني آلمل أنا وغيري كثيرون جدا ،من مشايخ دين ،ومعلمين ومحفظين
لكتاب هللا ،وطالب وطالبات ،وأولياء أمور ،بأن تتجه الحكومة الرشيدة

فــي دبــي ،وذلــك بتنظيــم مــن صنــدوق

خــال األعوام الســابقة ،إلــى جانب البدء

وجــل ،ثــم دعم جاللة الملك حفظــه هللا ،وجهود القائمين على المراكز من

بالخيــر والنمــاء علــى الوطــن والمواطــن

المرجــوة منــه ومواءمتهــا مــع التطورات
االقتصادية المحلية والعالمية لالستفادة

النقــد العربــي بالمشــاركة مــع صنــدوق

الفــوري بتطبيــق برنامج التــوازن المالي،

النقــد الدولــي ووزارة الماليــة فــي دولــة

وارتفــاع أســعار النفــط فــي األســواق

الــذي يعــد الهــدف األســاس للبرامــج

اإلمــارات ،إذ اســتعرض تجربــة البحريــن

الدولية.

ً
منوها إلى المتابعة
الماليــة واالقتصادية،

مــن النمــو االقتصــادي فــي زيــادة الدخل

حــول برنامــج التــوازن المالــي بمبادراته،

كمــا نــوه إلــى أن النتائــج األوليــة تعــد

المســتمرة لتنفيــذ برنامج التــوازن المالي

الحكومــي ليواكــب النمــو االيجابــي فــي

مشيرً ا إلى أن األثر السنوي المتوقع لتلك

ناجحة وفق مؤشــرات قيــاس األداء وما

المبادرات يبلغ  800مليون دينار.

صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل

كما أشــار إلــى التقديرات األوليــة للنتائج

أســواق المال العالمية ووكاالت التصنيف

الماليــة للــوزارات والجهــات فــي ضــوء

العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي،

االنتهــاء مــن اإلقفــال األول لحســابات

وأن هــذه النتائــج تأتــي لتؤكــد علــى نهج

الميزانيــة للســنة الماليــة  ،2018والتــي

المملكــة فــي المضــي نحــو بلــوغ نقطــة

بينــت انخفــاض العجــز فــي الميزانيــة

التــوازن بيــن اإليــرادات والمصروفــات

العامــة بنســبة  % 35مقارنــة بالســنة

وتحقيــق كل مــا مــن شــأنه أن يعــود

بشــكل فعّ ــال؛ لضمــان تحقيــق األهــداف

لشطب هذا القرار المؤسف ،والذي يخالف الصواب.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

القطاعات غير النفطية.

» »يذكر أن المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية ،يهدف إلى تبادل الخبرات
ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات االقتصادية في المنطقة في إطار
التطورات االقتصادية والمالية اإلقليمية والدولية ،كما أن المنتدى يتناول قضايا
السياسة المالية وآفاق التطورات االقتصادية والمالية ،واإلستراتيجيات والتحديات
لتحقيق النمو الشامل والمستدام ،إضافةً لمناقشة تجارب تطوير أطر وقواعد
المالية العامة ،كما يناقش التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إطار
التطورات االقتصادية والمالية ،إضافة إلى التجارب اإلقليمية والدولية المتعلقة
بجوانب تطوير سياسات وإستراتيجيات إدارة الدين العام.

الرميحي يبحث التعاون
اإلخباري مع “العربية” و “الحدث”

التعريف بـ “جائزة الشيخة حصة للعمل التطوعي”

تــعــزيــز الــمــنــافــســة لــــدى الـــشـــبـــاب بــالــمــشــروعــات اإلنــســانــيــة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أقام مركز دعم المنظمات األهلية التابع
إلدارة المنظمــات األهليــة بــوزارة العمل
والتنميــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع
لقاء تعريفيا عن
ً
المجلس األعلى للمرأة
جائــزة الشــيخة حصــة بنــت ســلمان آل
خليفــة للعمل الشــبابي التطوعي ،وذلك
بمشــاركة عــدد مــن المنظمــات األهليــة
المســجلة لدى الوزارة ،أمس السبت في
قاعة المركز بالجفير.
واســتعرض اختصاصــي تكافــؤ الفرص
بالمجلــس األعلــى للمــرأة دعيــج العامــر
خــال المحاضــرة أبــرز أهــداف الجائزة
التــي تتمحــور حــول نشــر وتعزيــز
مفهــوم ثقافــة العمــل التطوعــي وإبــراز
قيمتــه

المعنويــة

كواجــب

وطنــي

وإنســاني ،وتعزيــز وتطويــر دور األفراد
والجماعــات
واإلبــداع

فــي

تحقيــق

واالســتدامة

اإلنجــاز

لمشــروعات

جانب من اللقاء التعريفي

العمــل التطوعي ،إلى جانب تعزيز روح

ومنهــا أن يكــون المشــاركة فــي الجائزة

التعليميــة أو الجامعــات أو مؤسســات

المنافسة وإبراز المبادرات الشبابية في

بحرينــي الجنســية ،ويتــراوح عمــره
ً
عامــا ،وأن تكــون األعمــال
بيــن  18و35

المجتمــع المدنــي ،مبينــا بــأن مجــاالت
الجائــزة تكــون مــن خــال أفضــل عمــل

لخدمة المجتمع.

الفنيــة الجماعية المشــاركة تحت مظلة

تطوعي على المســتوى الفردي ،وأفضل

كما تناول العامر شروط التقدم للجائزة،

قانونيــة ،أي تابعــة إلحــدى المؤسســات

عمل تطوعي على المستوى الجماعي.

مجال تنفيذ مشروعات متميزة موجهة

المنامة  -بنا

قــام وزيــر شــؤون اإلعــام علــي

اإلعالمــي والفني ،وتبادل األخبار

الرميحــي بزيــارة إلــى قناتــي

والمعلومــات والخبــرات التقنيــة

“العربيــة” و “الحــدث” فــي مدينــة

والمهنيــة فــي مجــاالت اإلعــام

دبــي لإلعــام بدولــة اإلمــارات

المرئي والمسموع واإللكتروني.

العربيــة المتحــدة الشــقيقة علــى

وأعــرب وزيــر شــؤون اإلعــام

هامــش مشــاركته فــي القمــة

لــدى جولتــه التعريفيــة داخــل

العالميــة للحكومات ،تحت رعاية

أســتوديوهات األخبــار واإلنتــاج

نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات

وغــرف التحرير بقناتــي “العربية”

العربيــة المتحــدة رئيــس مجلــس

و “الحــدث” عــن إعجابه بالقدرات

الوزراء حاكم دبي صاحب السمو

البشــرية المتميــزة وتقنيات البث

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

اإلعالمــي واإلمكانــات الفنيــة

خــال الفتــرة مــن  12 - 10فبراير

والتقنيــة المتوافــرة ،ومــا تقدمــه

الجاري.

القناتــان مــن برامــج إخباريــة

واســتعرض الرميحي لدى التقائه

وحواريــة بنــاءة وتغطيات مهنية

نائب المدير العام لقناتي “العربية”

وموضوعيــة لمختلــف األحــداث

و “الحــدث” ممــدوح المهينــي

والقضايــا اإلقليميــة والدوليــة،

ومســؤول الشــؤون اإلماراتيــة

ومواقفهــا الثابتــة فــي التصــدي

عبــدهللا

اإلعالمــي

التطــرف

المطــوع ،ســبل تعزيــز التعــاون

واإلرهاب.

فــي

قنــاة

العربيــة

لمخاطــر

ميثاق العمل الوطني :عالمة فارقة في تاريخ الوطن
ميثــاق العمــل الوطنــي رؤيــة ملكيــة وحــدث تاريخي غير مســبوق جاء بمبادرة شــجاعة من قائــد ملهم قل نظيره فــي العالم،

الكهربائــي بيــن دول مجلس التعــاون الخليجي

من قبل مجلس الوزراء الموقر ،وتشــكيل لجنة

له رؤية ثاقبة ودائمً ا يســبق األحداث ،حباه هللا بحب شــعبه وحب القاصي والداني وكل من حظي بشــرف مقابلته ،أال وهو

الذي يعتبر أحدى أهم ثمرات التعاون الخليجي

وطنيــة برئاســة وزيــر الكهربــاء والمــاء لمتابعة

والتــي عمّ ــت فائدتــه علــى جميــع دول مجلــس

تنفيــذ هاتيــن الخطتيــن ،ويتوالــى التقــدم فــي

التعــاون ،والعمــل جــاري اآلن كذلــك على إعداد

قطــاع الطاقــة المتجــددة بخطى متســارعة من

استراتيجية طموحة الستدامة المياه.

أهمهــا عــزم الحكومة الموقــرة على بناء محطة

وألول مــرة فــي تاريــخ البحريــن تــم إدخــال

للطاقــة الشمســية بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 100

مصــدر جديــد لتوليــد الكهربــاء والمــاء ،أال وهو

ميغــاوات مــن خــال القطاع الخــاص والتي تم

الطاقــة المتجــددة مــن الشــمس والريــاح التــي

اإلعالن عن ترســية مناقصتهــا بتاريخ  7فبراير

تمتــاز بنظافتهــا واســتدامتها ،وأعطــت القيــادة

 ،2019وآخــر تلــك الخطــوات التاريخيــة هــي

بمملكــة البحريــن أقصــى اهتماماتهــا بتشــجيع

الموافقـ�ة علـ�ى نظـ�ام صافـ�ي العـ�دا د �Net Me

االســتفادة من الطاقة النظيفة من أجل تحقيق

 teringالــذي يســمح لألشــخاص ســواء أفــراد

تنميــة مســتدامة وشــاملة فــي البــاد ،وقــد

أو مؤسســات مــن إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة

خطــت الحكومــة الموقــرة خطوات واســعة في

المتجــددة فــي منازلهــم ومنشــآتهم وربــط هــذا

هــذا الشــأن ،حيــث تــم تأســيس وحــدة الطاقــة

اإلنتــاج بالشــبكة الحكوميــة ،وكذلــك تبنــي

المســتدامة فــي نوفمبــر العــام  ،2014وتــم

الحكومــة الموقــرة لدليــل المبانــي الخضــراء،

اســتحداث خطتين وطنيتين للطاقة المتجددة

وهــذا الدليــل ســوف يشــكل نقلــة نوعيــة فــي

وتحســين كفــاءة الطاقــة ،همــا بمثابــة خارطــة

تقليــل اســتهالك الكهربــاء والمــاء فــي المبانــي

الطريــق لتحقيــق األهــداف الوطنيــة المعتمــدة

الجديدة.

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
وبهــذه المناســبة يســرني أن أرفــع أســمى آيــات

كافة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في ظل

تــم تنفيــذه فــي الســابق ومضاعفــة الجهود في

التهانــي والتبريــكات لمقــام حضــرة صاحــب

العهــد الزاهــر لصاحــب الجاللــة الملــك المفــدى

المســتقبل لتحقيــق المزيــد مــن التقــدم والرقي

الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل

حفظه هللا.

واالزدهار للمواطن والوطن ،وعند الحديث عن

الميثــاق شـ ّ
ـكل نقلــة نوعيــة نقلــت مملكــة

قطــاع الكهربــاء والمــاء فيمكننــا القــول إن هذا

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

البحريــن إلــى مصــاف الــدول الديمقراطيــة

القطاع اســتطاع إحداث نقلة نوعية في جودة

خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه،

المتقدمة ومرحلة جديدة من التقدم واالزدهار

الخدمــات التــي يقدمها للمواطنيــن والمقيمين،

وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن

والرفاهيــة للمجتمــع البحرينــي ،حتــى أصبحت

وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،تــم تقليل عدد

حمــد آل خليفــة ولي العهــد نائب القائــد األعلى

البحريــن موضــع التقدير واالحتــرام واإلعجاب

ومــدة االنقطاعــات الفنيــة فــي فتــرات الصيــف

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه

مــن قبــل المجتمع المحلي واإلقليمــي والدولي،

ألقصــى الحــدود حتــى أصبحــت شــبه معدومة

هللا ورعــاه ،وإلى شــعب مملكــة البحرين الوفي

بفضــل الرؤيــة الثاقبــة والمتابعــة الحثيثــة

فــي الكثيــر من المناطــق ،وتمت الســيطرة على

بمناسبة حلول الذكرى التاريخية لميثاق العمل

لحضــرة صاحــب الجاللــة الملك المفــدى حفظه

الفاقــد مــن الميــاه ،وتــم إنجــاز تحســن كبيــر

البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه وإلى صاحب

بقلم :د .عبدالحسين ميرزا
خدمات الكهرباء والماء إلى المشــتركين الجدد
والمشــاريع االســتثمارية ،كمــا امتــدت خدمــات
الكهربــاء والمــاء؛ لتشــمل جميــع المحافظــات

الوطني في  14فبراير من كل عام.

هللا لتعزيــز مكانــة البحريــن بيــن دول العالــم

فــي تقليــل عــدد الحــوادث المضيعــة للوقــت،

وتأتــي هــذه المناســبة العزيــزة علــى قلــب كل

وفــي المحافــل الدوليــة على المســتويات كافة،

وتكثيــف التواصــل مــع الســلطة التشــريعية

ربــوع المملكــة ،وتمــت االســتعانة بأحــدث

مواطــن فــي ظــل كل ما قــد تحقــق للمملكة من

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ومــع المواطنيــن لتلمــس احتياجاتهــم ،وإعــادة

التقنيــات الحديثة لرفع كفاءة اإلنتاج وترشــيد

تقدم وازدهار وإنجازات مشــرفة على األصعدة

وتعتبــر هــذه المناســبة فرصــة لتقييــم كل مــا

هندســة اإلجراءات للتسريع في عملية توصيل

االســتهالك ،وتنفيــذ المشــروع الطمــوح للربــط

والمــدن والقــرى والمناطــق النائيــة فــي جميــع

استدعاء “المبورجيني”

لعيوب بخزانات الوقود

10

4

bussines

@albiladpress.com

%

زيادة القيمة

بكين  -أ ش أ

ذكــر تقريــر حديــث أنــه تــم اســتدعاء

السوقية للبورصة في يناير

أسهما بـ 13.1مليون دينار الشهر الماضي
البحرينيون يتداولون
ً

سيارات “المبورجيني” في الصين؛ بسبب
عيوب في خزانات الوقود.
وأعلنــت مصلحــة الدولــة الصينية لتنظيم

أمل الحامد

الســوق أمــس ،أن شــركة “فولكــس فاجن”
بالصيــن قــررت اســتدعاء  48ســيارة مــن

قياســا بالفترة ذاتها من العام  ،2018وبنسبة 4
شــهدت القيمة الســوقية لشــركات المســاهمة العامة في بورصة البحرين في شــهر يناير الماضي ارتفاعً ا بنســبة % 3
ً
ً
ووفقا لنشــرة التداول الشــهرية للبورصة ،فإن القيمة الســوقية في شــهر يناير الماضي ،تجاوزت  8.53مليار دينار بزيادة 251.36
 %مقارنة بشــهر ديســمبر الماضي.

طــراز “المبورجينــي”؛ بســبب عيــوب فــي
ً
وفقا لوكالة أنباء الشــرق
خزانــات الوقود،

مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام  2018إذ بلغت نحو  8.28مليار دينار ،كما ارتفعت القيمة السوقية بنحو  332.04مليون دينار في يناير مقارنة بشهر ديسمبر

األوســط “أ ش أ” .وذكــرت المصلحــة،

الماضي إذ بلغت نحو  8.2مليار دينار.

أن عمليــة االســتدعاء تشــمل  32ســيارة
“أفينتــادور إس كوبيــه” مصنعــة فــي

أمــا قيمــة األســهم المتداولــة فقــد

الفتــرة بيــن  10يونيــو  2017وحتــى 5

انخفضــت

أبريــل  ،2018و 16ســيارة “أفينتــادور إس

بنســبة

50.95

%

لتصــل إلــى  35.41مليــون دينــار.

رودســتر” مصنعة في الفترة بين  16يناير

األحد

 2018وحتى  16أبريل .2018

واستحوذت تداوالت البحرينيين

 10فبراير 2019
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بالبورصــة علــى  % 36.96مــن
إجمالــي قيمــة التــداوالت فــي
الشــهر الماضــي ،التــي تقــدر بنحو
 13.1مليــون دينــار ،أمــا تــداوالت
األخــرى

الجنســيات

فشــكلت

 % 63.04أي مــا قيمتــه 22.3

تفاوت بين النمو والديون عربيا

مليون دينار.

ً
نشــاطا
والشــركات الخمــس األكثر
مــن حيــث قيمــة التــداوالت فــي

دبي  -مباشر

ينايــر ،واســتحوذت علــى 31.61

حذر مسؤول بصندوق النقد الدولي من الفجوة بين معدل نمو اقتصادات

تقريبــا وتمثــل نحــو
مليــون دينــار
ً

الدول العربية ومستوى ديونها الخارجية.

 % 89.27مــن إجمالــي قيمــة

وأكــد مديــر إدارة الشــرق األوســط

العنصر البشري.

وآســيا الوســطى فــي صنــدوق النقــد

وجــاءت تصريحــات أزعــور فــي جلســة

الدولــي ،خــال منتــدى الماليــة العامــة

بعنوان “إرســاء أســس اإلدارة للسياســة

المنعقــد في دبي أمــس ،أن تفاوتا كبيرًا

الماليــة فــي الــدول العربيــة” ،وتناولــت

بيــن مســتوى نمــو اقتصاديــات الــدول

مؤشــرات األداء المالــي لــدول المنطقــة

العربيــة وبيــن حجــم الديــن الخارجــي.

ومســتويات النمو فيها مقارنة بمثيالتها

ودعــا جهــاد أزعــور إلــى ضــرورة إدخال

فــي دول العالــم ،إضافــة إلــى تأثيــر

مزيــد مــن اإلصالحــات واتخــاذ تدابيــر

انخفــاض أســعار النفط على السياســات

لتحســين السياســات الماليــة العامــة

الماليــة للــدول ومــا يصاحبــه ذلــك مــن

بالــدول العربية .وقــال أزعور إنه ينبغي

تباطــؤ اقتصــادي يتطلب العمــل بجدية

علــى صانعــي السياســات الماليــة فــي

على تحسين السياسات المالية واعتماد

دول الشــرق األوســط األخــذ باالعتبــار

األنظمــة التكنولوجيــة لتعزيز الشــفافية

قيمــة الزيــادة المرجحــة فــي تكاليــف

والثقــة فــي الحكومــات .ولفــت إلــى أن

خدمــة الديــن والعمــل علــى تحســين

معظم بلدان منطقتي “الشــرق األوســط

جودة اإلنفاق واتخاذ إجراءات إضافية

وشــمال إفريقيــا اعتمــدت إجــراءات

لزيــادة االســتثمارات فــي رأس المــال

خافضــة لإلنفــاق ومعــززة لإليــرادات،

المادي.

ممــا أدى إلــى انخفــاض العجــز فــي تلك

كمــا طالــب الــدول العربيــة ،بالعمل على

الــدول ،لكــن تلــك اإلصالحــات لــم تكــن

دعم المؤسســات المالية عبر رفع كفاءة

دائمً ا مواتية للنمو”.

التــداوالت ،هي :أوال البنك األهلي
المتحــد وبلغــت قيمــة تداوالتــه
نحو  25.85مليون دينار ما نسبته
 ،% 72.99تلتــه شــركة “إي بــي إم

حجما من حيث القيمة السوقية
ً
الشركات الخمس األكبر

تيرمينالــز البحريــن” بنحــو 2.31
مليــون دينــار مــا نســبته ،% 6.53
ً
فثالثــا شــركة “بتلكــو” بنحــو 1.33
مليــون دينــار مــا نســبته 3.75
 ،%ورابعً ــا مجموعــة “جــي اف
اتــش الماليــة” بنحــو  1.18مليــون
دينــار مــا نســبته  ،% 3.34وأخيرً ا
مصرف السالم بنحو  943.61ألف
دينار ما نسبته .% 2.66

 54.16نقطة ارتفاع

وسجل مؤشــر البحرين اإلسالمي

األيــام المتداولــة بالبورصــة 22

ديســمبر .أمــا عــدد الصفقــات فــي

ارتفاعً ــا بمقــدار  8.51نقطة ،أي ما

يومــا فــي الشــهر الماضــي بزيــادة
ً

ينايــر فقــد ارتفعــت بنســبة 37.66

نســبته  ،% 1.03مــن  823.1نقطة

يوميــن عــن شــهر ديســمبر الــذي

 %ليصل إلى ألفين و 98صفقة.

فــي ديســمبر؛ ليصــل إلــى 831.61

يوما.
ً
شهد تداوال لألسهم في 20

وتركــز التــداول في قطــاع البنوك

نقطة في يناير.

وانخفضــت

وارتفعــت بنهايــة ينايــر أســعار 13

المتداولــة

شــركة مقابــل انخفاض  9شــركات

لتصــل إلــى  140.72مليون ســهم،

بذلــك على  % 80.47مــن إجمالي

فــي حين حافظت  21شــركة على

بمتوســط يومي  6.4مليون ســهم،

قيمة األسهم المتداولة.

كميــة
بنســبة

األســهم

التجاريــة ،إذ تــم تداول مــا قيمته
ً
مســتحوذا
 28.5مليــون دينــار،

27.72

%؛

حجما من حيث القيمة السوقية تشكل  % 59.24من
ً
» »وأظهرت البيانات أن الشركات الخمس األكبر

المؤشر العام

إجمالي القيمة السوقية ،وتقدر قيمة هذه الشركات الخمس بنحو  5.05مليار دينار .وجاء في المرتبة

وأقفــل مؤشــر البحريــن العــام

األولى البنك األهلي المتحد إذ بلغت قيمته السوقية نحو  2.27مليار دينار التي تمثل  % 26.59من إجمالي

 1391.42نقطــة ،مســجال ارتفاعً ــا

ورابعا “بنك
ً
شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” لتبلغ قيمتها السوقية  823.6مليون دينار ما نسبته ،% 9.65

 %مقارنــة بالشــهر الســابق ،حيــث

بنحو  512.09مليون دينار ما نسبته  % 6من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

بنهايــة

» »وتابع أن ذلك ال يعني التخلي عن البرامج اإلصالحي؛ ألن ما يمر به
االقتصاد العالمي يساعد دول المنطقة على اتخاذ خطوات احترازية
تجنبها الصدمات التي قد تنجم عن التقلبات االقتصادية.

بلغ  1337.26نقطة.

أســعارها دون تغيــر .وبلــغ إجمالي

قياســا بـ 9.9مليون ســهم في شهر
ً

الشــهر

عنــد

مســتوى

 54.16نقطــة ،أي مــا نســبته 4.05

القيمة السوقية للبورصة ،ثم بنك البحرين الوطني بنحو  932.99مليون دينار ما نسبته  ،% 10.94فثالثًا

 ”ABCبقيمة سوقية  515.89مليون دينار تقريبًا ما نسبته  ،% 6.05وأخيرًا شركة الخليج المتحدة القابضة

استعراض الخطة السنوية لـ “أي بي إم تيرمينالز”

نــــمــــو فــــــي اإلنــــتــــاجــــيــــة اإلجــــمــــالــــيــــة لــــلــــحــــاويــــات بـــنـــســـبـــة % 7

المنامة  -المواصالت واالتصاالت

عقــد وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمــال بــن أحمــد يــوم  4فبرايــر  2019االجتماع الســنوي الــدوري مــع أعضــاء اإلدارة التنفيذية
بالشــركة المشــغلة لمينــاء خليفــة بــن ســلمان (أي بــي إم تيرمينالز البحرين) .واســتعرض االجتمــاع أهم المنجزات ،حيث شــهد العام
 2018العديد من اإلنجازات التي تم تحقيقها من خالل الجهود المبذولة والتعاون المشــترك بين شــؤون الموانئ والمالحة البحرية
بوزارة المواصالت واإلتصاالت والشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان.
وشــهد العــام  2018نجــاح منقطــع النظيــر

للحاويــات والبضائــع العامــة بالمينــاء .كما

اإلدارة

لالكتتــاب العــام ،والــذي بلغت نســبته أكثر

شــهد المينــاء نمــوا فــي عــدد الحاويــات

للمينــاء االســتثمارات والمشــاريع الحيوية

من  5أضعاف الحجم اإلجمالي المتوقع.
وعلــى صعيــد آخــر ،شــهد مينــاء خليفــة
بــن ســلمان نمــوا فــي اإلنتاجيــة اإلجماليــة
للحاويات بنســبة بلغت  2018 % 7مقارنة
بالعــام  ،2017حيــث مــن المتوقــع أن
تتواصــل وتيــرة النمو خالل العــام الجاري
 2019علــى خلفيــة المشــاريع الصناعيــة
اإلســتراتيجية الجاريــة لكبــرى الشــركات
الصناعيــة بالمملكــة؛ األمــر الــذي ينعكــس
إيجابــا علــى حجــم اإلنتاجيــة اإلجماليــة

الــواردة بنســبة بلغــت  ،% 7ونمو في عدد
الحاويــات الصــادرة بنســبة بلغــت % 8
مقارنــة بالعــام  ،2017وشــهد عــدد الســفن
الســياحة القادمــة إلــى المملكــة ارتفاعــا
بلغــت نســبته  % 5مقارنــة بالفتــرة نفســها
خالل الموسم الماضي .2016-2017

التنفيذيــة

للشــركة

المشــغلة

التــي ســتقوم الشــركة المشــغلة بتنفيذهــا
فــي المينــاء خــال العــام  2019وأهمهــا
األتمتة الكلية إلجراءات تســليم واســتالم
الحاويــات والبضائــع العامــة عــن طريــق

االجتماع مع اإلدارة التنفيذية لـ “أي بي إم تيرمينالز”

إتاحــة المنصــة اإللكترونيــة ( ،)Liftوالتــي
أطلقتهــا الشــركة العــام الماضــي ،حيــث

إلكترونيــا علما بأن الشــركة قد أفادت بأنه

أقصــى درجــات الرضــى للمتعامليــن.

التقنيــة ســهولة التعامــل وتتبــع خط ســير

أتمتة إجراءات تسليم
واستالم الحاويات

يجــري العمل حاليا مع كافة عمالء الميناء

ســيتم تســجيل  % 100من عمالء الميناء

وأفــادت الشــركة بــأن العمل جــار مع بعض

الحاويات أو البضائع في مختلفة المراحل

لتحويــل كافــة التعامــات المتعلقــة بهــم

خــال هــذا العــام؛ لتســهيل اإلجــراءات

عمـلاء المينـ�اء لتجربـ�ة تقنيـ�ة الـــ( )�Block

عبــر سلســلة التوريــد ،والتي من شــأنها أن

الســتالم وتســليم الحاويــات والبضائــع

وجعــل الخدمــات المقدمــة بالمينــاء أكثــر

 ،)chainوتوفيرهــا للمتعامليــن مــع مينــاء

توفر الوقت والجهد والمال للمتعاملين مع

ومــن ناحيــة أخــرى ،ناقــش الوزيــر مــع

العامــة مــن وإلــى المينــاء ليتــم إجراؤهــا

ســهولة تلبيــة الحتياجــات العمــاء وبلوغ

خليفــة بــن ســلمان ،حيــث ســتتيح هــذه

الميناء.

اإلمارات تحذر من تبني الحمائية

“دار القرار” يؤهل باحثين عن العمل

حـــاجـــة لـــتـــدريـــب مــحــكــمــيــن فــــي جــمــيــع الــتــخــصــصــات

المنامة  -دار القرار

احتفــى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول

مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية “دار

دبي  -مباشر

القــرار” بقيــد عــدد مــن الباحثيــن عــن عمــل

حــذر وزيــر دولــة اإلمــارات للشــؤون الماليــة

لتفــادي التحديــات القائمــة وتعظيــم الفرص

فــي تبنــي سياســة الحمائيــة؛ كونها ســتؤدي

وشــدد علــى أهميــة امتــاك الــدول لقطــاع

عبيد حميد الطاير من اســتمرار بعض الدول
إلــى المزيــد مــن الضغــط علــى التدفقــات

التجاريــة العالمية .وأكد الطاير ،على هامش
المنتــدى المالــي العربــي المنعقــد فــي إمــارة

دبــي أمــس الســبت ،أن السياســات الحمائية

تساهم بتراجع العديد من االقتصادات حول
العالــم ،وقــد تــؤدي فــي النهايــة إلــى التأثيــر
ســل ًبا علــى الــدول المتبنيــة للنهــج الحمائــي
ذاتهاً ،
وفقا لموقع وزارة المالية.

وأشــار الطايــر إلــى أهميــة التنســيق العربــي

أمام دول المنطقة.

خــاص قــوي بمــا لــه مــن دور فــي تعزيــز
اإلنتاجيــة ،والقــدرة التنافســية وروح

المبــادرة ،ورفع مســتوى التعليــم والمهارات،
ما يستدعي تحفيز هذا القطاع.

كمــا ألمح الوزير إلى أهميــة البيانات كعصب
االقتصــاد الحديــث ،مشــيرًا لجهــود الــوزارة

بالتزامن مع قرب االنتهاء من إعداد مشروع
قانون اتحــادي لحماية البيانات والمعلومات

الشخصية في المعامالت المالية.

فــي قائمــة المحكميــن (حديثــي التخــرج)

بحضــور ممثليــن من وزارة العمــل والتنمية

االجتماعية وصندوق العمل “تمكين”.

وبلــغ عــدد الخريجين الذين تــم قيدهم 39
خريجــا مــن تخصــص القانــون والهندســة.

وأشاد األمين العام لمركز التحكيم التجاري

الخريجون وإدارة المركز في صورة جماعية

لـــ “دار القــرار” أحمــد نجــم بــدور “تمكيــن”

ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي

الباحثيــن وهــي كل مــن برنامــج“ :الشــهادة

الفيديك”.

تدريبهــم وتعزيــز مهاراتهــم فــي ممارســة

“التحكيــم فــي منازعــات أســواق األوراق

محكميــن فــي جميــع التخصصــات ،وهــو

دعــم الخريجين حديثــي التخرج؛ من أجل
التحكيــم التجــاري بالبحريــن عبــر برامــج

المركــز التخصصيــة ،والتــي تخــرج منهــا

االحترافيــة فــي التحكيــم البحــري” و

الماليــة (البورصــات)” و “التحكيم الهندســي
وعقــد المقــاوالت (اإلنشــاءات) فــي ضــوء

ونــوه نجــم بــأن “هنــاك حاجــة لتأهيــل
مــا حــذا بالمركــز لطــرح برامــج تخصصيــة
فــي المجــاالت التــي لحــظ فيها قصــور في

المحكمين المعتمدين”.

وذكــر أن الســوق البحرينيــة وبالرغــم مــن

المستوى المتقدم الذي تتبوأه البحرين في
مختلــف األصعــدة ،فإنها ال تــزال تعاني من

قصور في ثقافة التحكيم التجاري.

“دي جي سي” تعزز نمو “الصغيرة” و “المتوسطة”

السعودية 3.1 :مليار دوالر لـ “الفاتورة المجمعة”

المنامة  -ديفيدند جيت كابيتال

الرياض  -رويترز

شهدت شركة ديفيدند جيت كابيتال

مــن المصرفييــن المخضرمين ،وهما

(دي جي ســي) ،الشركة االستثمارية

محمد خنجي وخالد الحمادي.

الراجحي ،إن العاهل الســعودي وافق

الواقــع مقرهــا فــي البحريــن ،تقدمً ــا

وقال الرئيس التنفيذي للشركة خالد

علــى مبــادرة ”الفاتــورة المجمعــة“

رؤيتهــا

الحمــادي “هدفنــا ضمــان االســتثمار

لتحفيــز القطــاع الخــاص ،والتــي

فــي “تويتــر” إن ”هــذه المبــادرة

الطموحــة الراميــة إلــى تعزيــز نمــو

اإليجابــي ،ومهمتنــا المســاهمة بدور

ســتدعم منشــآت القطاع الخاص عبر

تأتــي ضمــن خطــة تحفيــز القطــاع

لكــن شــركات القطــاع لخــاص ورجال

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة

نشــط وفعــال كشــركاء ديناميكييــن

تغطيــة الزيــادة فــي المقابــل المالــي

الخــاص دعمــا للمنشــآت وتذليــا لمــا

األعمــال ضغطــوا بقــوة ضــد الفاتورة

فــي المملكــة ،مــن خــال زيــادة

فــي تطويــر الشــركات .إن تعاوننــا

لرســوم العمالــة الوافــدة فــي 2017

قــد يعترضهــا مــن معوقــات ويســهل

المجمعــة على أســاس أنهــا تؤدي إلى

اســتثماراتها فــي عامهــا األول منــذ

مــع شــركات تنميــة الشــباب علــى

و.2018

تحقيــق أهدافهــا وتحفيزهــا للنمــو

شــلل القطاعــات التــي تحتــاج لعمالة

التأســيس .وتعــد الفلســفة الفريــدة

المســتوى االجتماعــي والرياضــي

وطبقا للمرسوم الملكي ،الذي حصلت

والتوســع فــي توظيــف المواطنيــن

كثيفــة مثــل صناعــة البناء وبالنســبة

مــن نوعهــا التــي تطبقهــا شــركة دي

أظهــر اهتمامنــا باالســتثمار فــي

“رويتــرز” علــى نســخة منــه ،تخصص

والمواطنات“.

للمشــروعات الصغيــرة ومتوســطة

جــي ســي هي فكــرة مبتكــرة الثنين

الشباب البحريني”.

الحكومــة  11.5مليار ريال ( 3.1مليار

واعتبــرت زيــادة الرســوم الســنوية

الحجم.

فــي

ملموســا
ً

تحقيــق

خالد الحمادي

قــال وزيــر العمــل الســعودي أحمــد

دوالر) لعمليــة الســداد بموجــب هــذا
القرار.

إلــى  ،2020مهمــة لخطــة الريــاض

وقــال الراجحي على حســابه الخاص

توفيــر عــدد أكبــر مــن فــرص العمــل
وتقليص معدل البطالة.

(علــى الوافدين) ،التــي تزيد تدريجيا
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األحد

مباحثات الستقطاب  5شركات للخدمات اللوجستية
“مجلـــس التنميـــة” نجـــح فـــي ضـــخ  210مالييـــن دوالر بالبحريـــن فـــي 2018
فــي الحكومــة طلــب لتخصيــص أراض

علي الفردان

جديدة ،وأن األمر ال يزال قيد الدراسة.
وتوقــع العريــض قــرب انتهــاء المعروض

قــال مســؤول فــي مجلــس التنميــة االقتصاديــة إن المجلس الذي أســس بغية اســتقطاب االســتثمارات األجنبية إلــى البحرين

مــن األراضــي الصناعية ،لكنه لم يعط أي

وخلق بيئة محفزة لالستثمارات الداخلية والخارجية ،نجح في استقطاب العديد من االستثمارات ،وإنه سيكون هناك إعالن

مواعيد ،مشــيرا إلــى أن ذلك يعتمد على

عن مصنع أو شركة خدمية جديدة في كل شهر تقريبا.وأضاف أن هناك مفاوضات الستقطاب نحو  5أو  6شركات في مجال

حجــم الطلبــات التــي تصــل مــن جانــب

الشــحن والخدمات اللوجســتية .وقال المدير التنفيذي للصناعة والنقل والخدمات اللوجســتية والســياحة والتعليم والصحة

المســتثمرين ،خصوصــا أن االســتثمار

بمجلس التنمية حسين رجب إنه في كل شهر سيكون هناك إعالن عن مشروعات جديدة سواء مصانع أو شركات خدمية “كل

باألراضــي الصناعيــة مــن تاريــخ تلقــي

شهر سيكون هناك إطالق أو إعالن عن مشروع جديد بالمجال الصناعي واللوجستي”.

الطلــب إلى تشــييد المصنع قد يســتغرق

وأشــار إلــى أن المجلس يقدم المســاعدة

االســتثمارات التــي نجــح المجلــس فــي

الناتــج المحلــي اإلجمالي ،مشــيرا إلى أن

للمســتثمرين والشــركات فــي تقديــم

استقطابها.

األرقــام تقيــس حاليــا هــذا القطــاع إلــى

الخدمات وتســجيل الشــركات ،وتسهيل

وتابــع “نتناقــش مــع عــدد مــن الشــركات

جانب االتصاالت والمواصالت.

اإلجراءات بالتعاون مع مختلف الجهات

الجديــدة فــي مجال الشــحن والخدمات

مــن جانبــه ،أكــد وكيــل وزارة التجــارة

الحكومية.

اللوجســتية مــا بيــن  5إلــى  6شــركات؛

والصناعــة والســياحية لشــؤون الصناعة

وبيــن رجــب أن مجلــس التنميــة
َّ

لالســتثمار فــي مطــار البحريــن الدولــي،

أســامة العريض أن هناك تعاونا وتنســيقا

إلى جانب عدد من المشــاريع في منطقة

بيــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة إلى

اســتثمارات جديــدة تقــدر بنحــو 210

البحرين للخدمات اللوجستية”.

جانــب مجلــس التنميــة االقتصاديــة

نحو ثالثة أعوام.
وأشــار إلــى أنــه ال يــزال هنــاك معــروض
يقــدر بنحــو  % 20مــن منطقــة البحريــن
أسامة العريض

حسين رجب

وأضــاف العريض أن البحرين ســترخص

وبخصوص اســتحداث مناطــق صناعية

لمصانع جديدة ،مفضال عدم ذكر أســماء

جديــدة ،أكــد العريــض الحاجــة لوجــود

مالييــن دوالر في العــام  2018وذلك من

وقــدر رجــب مســاهمة قطــاع الشــحن

و”تمكين” في خلق بيئة اســتثمارية ذات

معينة ،مشــيرا إلى أنها ســتعمل في أكثر

أراض صناعيــة جديــدة؛ للوفــاء بطلبات

نحــو  830مليــون دوالر تقريبــا إجمالــي

مــن قطــاع مثــل األغذيــة والبالســتيك،

تشــييد المصانــع الجديــدة ،الفتــا إلى أن

والخدمــات اللوجســتية بنحــو  % 4مــن

سمعة طيبة.

وغيرها من القطاعات.

الــوزارة قدمــت إلــى الجهــات المعنيــة

االقتصاديــة

نجــح

فــي

اســتقطاب

 40زائر لـ “البحرين لالستثمار العقاري”
ألــــــــــــف

بــمــشــاركــة  15شـــركـــة مـــن مــســتــثــمــريــن ومــهــتــمــيــن بــالــقــطــاع

العالميــة لالســتثمار في الحــد إلى جانب
عــدة مئــات الــى آالف األمتــار المربعــة،
لكــن جــزء كبيــر منهــا مغمــور فــي البحر.
واستبعد العريض علمه عن عملية تقنين
منــح اإلعفــاءات الجمركيــة للمصانــع،
موضحــا أن عمليــة منــح اإلعفــاءات ال
تزال تسير وفق النظام السابق.

تدشين الموقع اإللكتروني لـ “اإلبداع”
المنامة  -بنك اإلبداع

دشــنت رئيســة مجلــس إدارة بنــك اإلبــداع
 البحريــن للتمويــل متناهــي الصغــر منــىالمؤيــد ،الموقــع اإللكترونــي الجديــد للبنــك،
والــذي يتضمن مزايا عديــدة متطورة ،وذلك

المنامة  -شركة اكسبريشنز

خالل اجتماع مجلس إدارة البنك أخيرا.

اختتمت مســاء أمــس الســبت فعاليات معرض

وقــال الرئيس التنفيذي للبنــك خالد الغزاوي

البحريــن لالســتثمار العقــاري  2019الــذي

إن الموقــع اإللكترونــي الجديــد للبنــك يأتــي

نظمتــه شــركة “اكسبريشــنز” للعالقــات العامــة

فــي إطــار اإلســتراتيجية الجديــدة الراميــة

وتنظيــم المؤتمــرات تحــت رعاية رئيــس جهاز

لتعزيــز التواصــل مــع المســتفيدين مــن

المســاحة والتســجيل العقــاري رئيــس مجلــس

القروض متناهيــة الصغر ،وخدمتهم بأقصى

إدارة مؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ ســلمان

فاعليــة ممكنــة ،مضيفــا أن الموقــع بحلتــه

بــن عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة ،والــذي تكــرم

الجديــدة يوفــر معلومــات شــاملة عــن بنــك

بالحضــور وافتتــاح المعــرض يــوم الخميــس

اإلبــداع ومــا يقدمــه مــن خدمــات ومنتجات

الماضــي بحضور كبار الشــخصيات والمدعوين

إقراضيــة فــي إطــار رؤيته الراميــة إلى دعم

من مسؤولي الهيئتين ،بمجمع السيتي سنتر.
وشــهد المعرض نســبة حضور فاقــت التوقعات

محــدودي الدخــل فــي البحريــن تماشــيا مــع

إقبال منقطع النظير على المعرض

بإجمالــي  40ألــف زائــر خــال  3أيام ومشــاركة

رؤية المملكة .2030

 15شــركة عقاريــة مختلفــة مــن مســتثمرين

المشــاريع العقاريــة المميــزة التــي تطرحهــا

وأعربت الرئيس التنفيذي لشركة “اكسبريشنز”

المشــاركين فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة

ومهتميــن بالقطــاع العقــاري ،كمــا شــهد إقبــاال

الشــركات المشــاركة في المعرض وتتراوح بين

أســيل المهندس ،عن ارتياحها لمســتوى النجاح

الراهنــة ،ومؤكــدة أهميــة الدعــم المتواصل من

ملحوظــا مــن العائــات البحرينيــة والخليجيــة
التي ترتاد المجمع بح ًثا عن عقار بسعر مناسب

فلل ســكنية وشقق ســكنية واستثمارية بأسعار

الــذي حظــي بــه معــرض البحريــن لالســتثمار

جهاز المساحة والتسجل العقاري ممثلة براعي

مختلفــة .كما طرح المركز البلدي الشــامل نظام

العقــاري فــي نســخته الثانيــة وبحلــة جديــدة،

المعــرض ،والشــريك اإلســتراتيجي “تمكيــن”،

ويحتــوي الموقــع اإللكترونــي الجديــد لبنــك
اإلبــداع علــى خاصية تقديــم طلب الحصول
علــى قــرض مــن بيــن  7أنــواع مــن القــروض

منى المؤيد

ســداده ،وهــو مــا يتيــح لــه اختيــار القــرض
األنسب لفكرته أو مشروعه القائم.
كمــا يعــرض الموقــع قصــص نجاح العشــرات
مــن عمــاء بنــك اإلبــداع أصحــاب المشــاريع
متناهيــة الصغر ،والذيــن تمكنوا من تحويلها
إلــى مشــاريع ناشــئة وصغيــرة ومتوســطة،
عبر االســتفادة من قروض البنك في توسعة
المشــروع وزيادة اإلنتاجيــة والربحية ،وتقع

مثــل قرض األمل أو قــرض التميز أو القرض

تلك المشاريع في مجاالت مختلفة من بينها

للسكن واالستثمار.

التراخيص البلدية الجديد والذي يختصر وقت

مشــيرة إلــى أن الفريــق المنظــم بــذل جهــودا

وجميع الجهات اإلعالمية التي أبرزت المعرض

الموســمي وغيرهــا ،إذ يمكــن للمتعامــل

أنشــطة الضيافــة والمكتبــات وتربيــة طيــور

وتمكــن زوار المعــرض مــن التعــرف علــى آخــر

التقديم ومنح الرخص بكل يسر وسهولة.

مضاعفــة؛ مــن أجــل اســتقطاب المزيــد مــن

بالوجه المشرف الذي ظهر عليه.

التعــرف علــى قيمــة ومزايــا كل قــرض وآلية

الزينة وإصالح السيارات وغيرها.

انطالق “ريغفاكت  25 ”2019فبراير
المنامة  -خليج التكنولوجيا

بدعم “التنمية”

أبرم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية “فينِتك” اتفاق شراكة إستراتيجية مع كل من “تمكين” ومجلس التنمية االقتصادية؛

و “تمكين” لخلق

ً
صباحا
وذلــك لتنظيــم مؤتمــر ريغفاكــت  ،2019الــذي ســيقام بتاريــخ  25من شــهر فبرايــر الجاري في الفتــرة ما بين الســاعة 8

منصة لالبتكار

وحتى الساعة  4عصرًا في فندق الدبلومات راديسون بلو.
وســتقام الفعاليــة بدعــم مــن “تمكيــن”

التنفيــذي لخليــج البحريــن للتكنولوجيا خالد

مؤتمر ريغفاكت”.

ومجلــس التنميــة االقتصاديــة بصفتهــم

ســعد “نحــن متحمســون الســتضافة فعاليتنــا

مــن جهتــه ،أكــد الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق

شــركاء إســتراتيجيين .ويهــدف المؤتمــر

للتكنولوجيــا التنظيميــة (ريغفاكــت) هنــا فــي

العمــل “تمكين” إبراهيــم جناحي أهمية الدور

إلــى خلــق ّ
منصة لمناقشــة المشــهد التنظيمي

البحريــن .تتغيــر التكنولوجيــا التنظيميــة

الــذي يلعبــه التحــول التنظيمــي؛ باعتبــاره

فــي المنطقــة ،باإلضافــة إلــى توفيــر حلــول

حسب تفاعل الشركات والمنظمون وتعاملهم

جــزءً ا مــن االســتدامة .وقــال جناحــي “تعــد

تكنولوجيــة متقدمــة لمتطلبــات االلتــزام في

القطاع المالي ،والتي تشهد ازديا ًدا مضطر ًدا.

والتزامهم باألنظمة ،وتعتبر هذه التكنولوجيا

األطــر التنظيميــة مــن أحــد العناصــر المهمــة

جــزءً ا أساســا ومهمً ا مــن التكنولوجيا المالية.

التــي تحتضــن النمــو االقتصــادي مــن خــال

ويُ عنى مؤتمر ريغفاكت  2019بشــكل حصري

ونظــرًا للتطــور المســتمر للنظــام البيئــي

األنشــطة التــي يمكــن القيــام بهــا ،وبــا شــك

بأنظمة ولوائح النظام البيئي الذي يســتهدف

للتكنولوجيــا الماليــة فــي البحريــن وســائر

الجهــات التنظيميــة ،وكبــار التنفيذيــن

الــدول فــي المنطقــة ،مــن المتوقع أن تســتمر

المؤتمــر كشــريك إســتراتيجي ،إذ إن ذلــك

المســؤولين عن منظمــات المخاطر واالمتثال

التكنولوجيا التنظيمية في النمو بشكل مهم.

يتماشــى مع رؤيتنا لتعزيــز النظام البيئي في

المالــي ،وباعة الخدمــات التكنولوجية ،ورواد

نحــن فخــورون بشــراكتنا مع مجلــس التنمية

المملكــة مــن خالل دعمنــا للمنصــة التي توفر

المجــال واالستشــاريين .وقــال الرئيــس

االقتصاديــة وتمكيــن؛ وذلــك من أجــل إنجاح

المعرفــة وتبــادل الخبــرات والتجارب ألفضل

فإننــا حريصــون ج ًدا على أن نشــارك في هذا

ِ
في”الفينتك”
ً
أيضــا مجموعــة مــن
وســيتضمّ ن المؤتمــر
البرامج المتعلقة بشــكل أساس بالتكنولوجيا
إبراهيم جناحي

خالد سعد

التنظيميــة كالنقاشــات التفاعليــة ومجموعــة
مــن المتحدثيــن ،ودراســات الحــاالت للــدول

الممارســات المطبقــة فــي جميع أنحــاء العالم

التكنولوجيا المالية”.

ونظــرة معمقــة فــي مســار التدريــب الفنــي

في مجال التكنولوجيا التنظيمية”.

ويجمــع مؤتمــر ريغفاكــت  2019العديــد مــن

والتجاري .ويهدف المؤتمر الذي سيقام لمدة

وأضاف “يســعدنا التعاون مع مجلس التنمية

القــادة البارزيــن فــي مجــال االبتــكار فــي
ّ
يســلط
التكنولوجيــا التنظيميــة وســوف

يــوم واحــد إلــى تقديــم وجهــات نظــر خبــراء
الخدمات المالية وإبراز الدور المهم للعمليات

الماليــة فــي اســتضافة مؤتمــر ريغفاكت الذي

الضوء على المشــهد التنظيمــي في البحرين،

سيشــارك فيــه نخبــة مــن الخبــراء فــي قطاع

إضافــة إلى احتضانها وتطبيقها في المنطقة،

المتعلقــة بااللتــزام التنظيمــي وذلــك في بيئة

االقتصاديــة وخليــج البحريــن للتكنولوجيــا

مشتركة وشفافة ومفتوحة للجميع.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019 -17067
تسجيل اسم تجاري

عرض وطلب

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ،فعلى كل من لديه اي اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :ابراهيم علي ابراهيم بوفرسن
االسم التجاري الحالي :سوبر اكسبرس للتنظيفات
االسم التجاري المطلوب :سوبر اكسبرس للتجارة
األنشطة التجارية المطلوبة :تجارة عامة
قيد رقم25064-5 :

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان
منتجـات ترسـت
تريـدرز ..نصـ ٌّر بإصرار
ucts.. we insist
Trust Traders Prod
أوقــات الـدوام :مـن  8:30صباحـًا إلـى  1:00ظهـرًا
مساء
ومن  4:00عصرًا إلى 8:30
ً

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36900555

الفـسيـلة بـالزا  -النـويـدرات

info@trusttraders.com
www.trusttraders.com

Trust Traders
trust_traders
trust_traders

ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻲﻓ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن ﻲﻓ ﻣﻤﻠﮑﺔ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺘﯽ ﮐﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ

ﻓﺤﺺ أﻧﮑﺴﺎر اﻟﻌﯿﻦ

ﺗﻨﻈﯿﺮ ﻗﺎع اﻟﻌﯿﻦ

ﻗﯿﺎس ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﯿﻦ

ﻋﻼج ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻌﯿﻦ

إزاﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ ﺣﺪة اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت أﻋﺘﺎم ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ رؤﯾﺔ اﻷﻟﻮان

ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج اﻟﺰرق

أﺧﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺨﺪﻣﺘﮑﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮق واﻗﻒ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻤﺪ

Opp. Souq Waqif, Hamad Town

P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973
Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me
Al AMAL Hospital wll

al_amal_hospital
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+973 17111502

عرض وطلب

+973 38344464
+973 17580939
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المغرب :ال صحة

لسحب سفيرينا في

السعودية واإلمارات

14

international

@albiladpress.com

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر

بوريطة ،إن الخبر المتداول بشأن سحب

الرباط سفيريها في كل من السعودية

واإلمارات “ال أساس له من الصحة ولم


يصدر عن أي مسؤول”.

وأكد بوريطة في تصريح لوكالة

“سبوتنيك” الروسية ،أن “المغرب

لديه قنوات رسمية إلعالن مثل هذه
القرارات”.

وأوضح الوزير أن “تاريخ الدبلوماسية
المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها

بوسائلها الخاصة ،وليس من خالل
وكاالت أنباء أجنبية”.

األحد

 10فبراير 2019
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مقاتلون من “سوريا الديمقراطية” في قرية الباغوز بمحافظة دير الزور في  2فبراير ( 2019أ ف ب)

المعـركـة األخيـرة ضـد “داعـش”

بومبيو يحذر من خاليا حزب اهلل في فنزويال

“سوريا الديمقراطية” تهاجم جيبا للتنظيم فور خروج المدنيين

دبي  -قناة العربية

قال وزيــر الخارجيــة األميركي مايك

ال يدركــون أن لــدى حــزب هللا خاليــا

بومبيــو إن ميليشــيات حــزب هللا

ناشــطة فــي فنزويــا .اإليرانيــون

لديها خاليا ناشطة في فنزويال ،وفي

يؤثــرون بدورهــم علــى الشــعب

جميــع أنحــاء أميــركا الجنوبيــة ،جاء

الفنزويلــي وجميــع أنحــاء أميــركا

ذلــك خــال مقابلة مع شــبكة “فوكس

الجنوبية.

بزنس” األميركية .تصريحات بومبيو

لدينــا مســؤولية مواجهة ذلك الخطر

قوات تدعمها الواليات المتحدة.

كانــت بمثابــة تأكيــد رســمي واتهــام

مــن أجــل أميــركا” .وتتســق اتهامــات

مباشــر مــن الواليــات المتحــدة ضــد

بومبيــو مــع التقاريــر االســتخباراتية

ولــم يذكــر مديــر المركــز اإلعالمــي

حــزب هللا وخالياه النائمة في أميركا

الدوليــة المســتمرة عن أنشــطة حزب

الجنوبيــة .وقــال بومبيــو“ :هنــاك مــن

هللا وإيران في أميركا الجنوبية.

القامشلي (سوريا)  -رويترز

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن القوات التي تدعمها الواليات المتحدة تستعد لشن هجوم على آخر جيب تابع لتنظيم داعش في منطقة عملياتها فور إجالء المدنيين
الموجودين داخل الجيب .ويتمركز الجيب المحاصر التابع للتنظيم حول باغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويعد آخر معقل للتنظيم في هذا الجزء من سوريا الذي تقاتل فيه

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

توجه الرئيس الســوداني عمر البشير،
أمس الســبت ،إلى العاصمة اإلثيوبية

فضال عن الوضع في بالده.

أديــس أبابــا ،للمشــاركة فــي قمــة

ورافــق الرئيــس الســوداني وفد رفيع

االتحاد اإلفريقي التي ســتبدأ أعمالها

المســتوى يضــم كل مــن وزيــر رئاســة

صبــاح اليــوم األحــد وتســتمر لمــدة

الجمهوريــة فضــل عبــد هللا فضــل،

يومين.

ووزيــر الداخليــة أحمــد بــال ،ومدير

وأفادت الرئاسة السودانية أن البشير

جهــاز األمــن والمخابــرات الوطنــي

ســيجري علــى هامــش القمــة عــددا

الفريــق أول صــاح عبــد هللا ،وينضم

مــن اللقــاءات مــع الرؤســاء والقــادة

للوفــد في أديس أبابا وزير الخارجية

األفارقــة ،لمناقشــة العالقــات الثنائية

الدرديري محمد أحمد.

ا لديمقراطيــة

وحتــى نتأكــد مــن خلــو المدينة من

أن تفقــد الدولــة اإلســامية آخــر

جنوبــا باتجــاه محافظــة ديــر الــزور

مصطفــى بالــي الموع ـ ـ د المتوقــع

المدنييــن سنشــن هجومــا إلنهــاء

منطقــة تســيطر عليهــا فــي غضــون

وهاجمت المتشــددين فــي المنطقة

لالنتهــاء مــن إجــاء ال م د ن ييــن.

وجــود داعــش ،أو تســليم أنفســهم،

أســبوعين .وألحقــت قــوات ســوريا

الواقعــة علــى الضفــة الشــرقية لنهر

ومعظــم المدنييــن هــم عائــات

ال خيــارات أخــرى أمامهــم .ونؤكــد

الديمقراطيــة الهزيمــة بداعــش فــي

الفــرات .ومــا زال لداعش معقل في

مقاتلــي داعــش .وقــال بالــي فــي

ال مفاوضــات ،وال حتــى نيــة فــي

شــمال وشــرق ســوريا .وبعــد طــرد

سوريا غربي نهر الفرات في مناطق

وقــت متأخر يــوم الجمعة ”ثمة ممر

المفاوضــات ،فــي خصــوص هــذا

المتشــددين مــن الرقــة ،معقلهم في

تخضع رغم ذلك لســيطرة الحكومة

آمــن ويوميا يخــرج المدنيون وهذا

الموضوع“ .كانت الواليات المتحدة

ســوريا ،فــي أكتوبــر العــام 2017

السورية وحلفائها.

لقــوات

البشير يشارك بالقمة اإلفريقية في إثيوبيا
والقضايا المشــتركة التــي تهم القارة،

يقلــل مــن عددهــم داخــل باغــوز،

قالــت يوم  29ينايــر إن من المتوقع

توغلت قــوات ســوريا الديمقراطية

ســوريا

القوات العراقية تستعد للهجوم على “داعش” في  5محافظات
» »أربيل  -العربية.نت :تستعد القوات
العراقية لشن هجوم كبير على
فلول تنظيم داعش في المناطق
الحدودية ما بين  5محافظات
عراقية ،بحسب ماكشفه أحمد
الجبوري ،محافظ صالح الدين
السابق ورئيس تحالف المحور
الوطني .عملية أمنية مرتقبة

وقف االلتفاف على العقوبات عبر اآللية األوروبية

سفير أميركا في أوروبا :نعاقب الشركات المتعاونة مع إيران

لمطاردة فلول داعش تستعد لها
القوات العراقية وسالح الجو في
المناطق الحدودية بين محافظات:
صالح الدين ونينوى وكركوك
وديالى واألنبار ،فيما يعرف بمناطق
“النهايات السائبة” بين المحافظات،
وفقا للجبوري .وتأتي االستعدادات
للعملية العسكرية بعدما أعدم

تنظيم داعش ثالث أشقاء شمال
محافظة صالح الدين ،إضافة إلى
خروقات أمنية متفرقة أخرى،
راح ضحيتها أطفال ونساء .وأكد
جاسم جبارة ،عضو لجنة األمن
والدفاع البرلمانية ،انتشار فلول
تنظيم داعش في العراق .ومن
المتوقع أن تشمل رقعة العملية

العسكرية المرتقبة جبال مكحول
شمالي محافظة صالح الدين وجبال
حمرين جنوب غرب محافظة كركوك
باإلضافة إلى حويجة كنعوص ما
بين محافظتي نينوى وصالح الدين
لضرب قدرة داعش على نصب
الكمائن التي تحصد أرواح المدنيين
العراقيين.

الجيش اليمني ملتزم بهدنة الحديدة

أكد جهوزيته للحسم العسكري في حال فشل المفاوضات

لندن  -العربية.نت

دبي  -العربية.نت

حــذر الســفير األميركي في االتحاد األوروبي غوردن ســاندلند ،فــي حديث صحافي،

أكد الناطق الرســمي باســم الجيش اليمني العميد عبده مجلي ،الســبت ،أن الجيش ملتزم بقرار الهدنة بمحافظة الحديدة ،مؤكدا
ً
دومــا مكتــوف األيدي وهــو على أهبة االســتعداد وفي جوهزية قتالية عالية للحســم العســكري في
أن الجيــش الوطنــي لــن يقــف

األوروبية من أجل االلتفاف على العقوبات ضد إيران.

جبهة الحديدة في حال فشل المفاوضات الجارية وعدم قبول الميليشيات بالحل السلمي وصدرت التوجيهات للجيش بذلك.

من أن بالده ستعاقب الشركات التجارية األوروبية التي ستتعامل مع اآللية المالية
وقــال ســاندلند فــي حديــث مــع وكالــة

 ”Todayاإلخباريــة ،أشــار وزيــر الخارجيــة

وقــال “إن المفاوضــات األخيــرة عــرّ ت

“بلومبــرغ” إن الواليــات المتحــدة ستكشــف

اإليرانــي ،محمد جــواد ظريف ،إلى أن اآللية

المليشــيات الحوثية ،وعلــى األمم المتحدة

عــن هــذه الشــركات ،وعندهــا ســتفرض

المالية األوروبية “ليســت آلية مالية بالمعنى

ومجلــس األمــن والــدول الراعيــة أن تقــوم

عقوبــات ضدهــا .يشــار إلى أن اآلليــة المالية

الحقيقــي ،لكنهــا ســتوفر إطــارًا للتواصــل

بالضغط على الميليشيات لتنفيذ االتفاقات

األوروبيــة للتعامــل مــع إيــران المعروفــة

بيــن التجــار اإليرانييــن واألوروبييــن ،ومــن

والرحيــل

الحديــدة

ب” ،”Instexتــم تســجيلها يــوم  31ينايــر

المقــرر أن يتم توســيعها لتشــمل الــدول غير
األوروبية ً
أیضا”.

والصليــف ورأس عيســى ،أو تســميتها

الماضــي .وفــی حدیثــه مــع قنــاة “Russia

سفير أميركا لدى االتحاد األوروبي

حائــزة “نوبل” تدعــو العالم إلى إضعاف النظــام اإليراني
دعت الناشطة اإليرانية الحائزة

الجمهورية اإلســامية ،بمنع بث

لهــا مــع وكالــة “رويتــرز” ،إلــى

ضغــوط المجتمــع الدولــي علــى

على جائزة نوبل للسالم ،شيرين

القنــوات التلفزيونيــة التابعــة له

أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان

إيــران ،وقالت إن “العالم بحاجة

عبــادي ،أمــس الســبت ،المجتمع

على األقمار الصناعية.

بــدأت فــي إيــران منــذ اليــوم

إلى فعل شــيء إلضعاف النظام

الدولــي إلــى إضعــاف نظــام

وأشــارت عبــادي ،فــي مقابلــة

األول للثــورة .وطالبت بتشــديد

اإليراني”.

وتســليم

موانــئ

معرقلة لعملية الســام والســماح باستكمال
الحسم العسكري”.
واستعرض مجلي االنتصارات التي يحققها
الجيــش الوطنــي فــي محافظــات صعــدة

ميليشيات الحوثي االنقالبية مستمرة في خروقاتها للهدنة في محور الحديدة

وحجــة والجــوف وتعــز الضالــع والبيضــاء،
ً
مشــيرا إلى الخســائر الكبيــرة والهزائم التي

الحديــدة ،حيث بلغت ألفا و120خرقا ،أدت

والجــاح إلــى جانــب اســتمرارها فــي تعزيــز

منيت بها ميليشيات الحوثي االنقالبية.

إلــى مقتــل  65مدنيــا ،منهــا  530خرقا على

مواقعهــا وحفــر الخنادق واألنفــاق وتهريب

وأوضــح أن ميليشــيات الحوثــي االنقالبية

مواقــع الجيــش ،وأجبــرت المواطنيــن على

الســاح والطائرات المســيرة عبر الســواحل

مســتمرة فــي خروقاتهــا للهدنــة فــي محور

النــزوح والرحيل من قرى الطائف والنخيل

التي ال تزال تحت سيطرتها.

طائرات حربية تقصف حقال نفطيا بليبيا

الحزب الحاكم بالجزائر يرشح بوتفليقة للرئاسة

المؤبد لـ 7متّ همين بهجومين في تونس
ّ

بنغازي  -وكاالت

الجزائر  -رويترز

تونس  -رويترز

أكدت مصادر محلية تعرض حقل الفيل النفطي جنوب ليبيا لقصف جوي تركز

قــال معــاذ بوشــارب القيــادي بحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الحاكــم ،أمــس

حكم القضاء التونسي مساء الجمعة بالسجن المؤبّد على  7م ّتهمين باعتداءي

على مهبط الحقل دون تسجيل إصابات حتى اآلن.

الســبت ،إن الحــزب اختــار الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة مرشــحه لالنتخابات

باردو وسوسة اللذين قتل فيهما عشرات السياح األجانب في .2015

وقصفــت طائــرات حربيــة تابعــة لقوات

الليبي بمنح وحظر الطيران واســتخدام

الرئاسية التي تجرى في  18أبريل.

وقــال المتحــ ّدث باســم النيابــة العامّ ــة

شــرق ليبيا بقيادة المشــير خليفة حفتر،

المطــارات فــي جنــوب البــاد .يذكــر أن

وال يــزال يتعيــن على الرئيس أن يعلن

وســيوفر إعــادة انتخابــه نوعــا مــن

هو ترشحه رسميا ،وهو ما سيتم على

االســتقرار علــى األمد القصير بالنســبة

أهدافا قرب حقل الفيل النفطي.

حــوض الفيــل يقــع فــي منطقــة حــوض

وقــال مهندس بحقل الفيــل النفطي ،إن

مرزق جنوب البالد والتي تسيطر عليها

قــوات شــرق ليبيــا نفــذت أربــع ضربــات

قــوات المعارضــة التشــادية المتحالفــة

جويــة تحذيريــة قــرب الحقــل ،أمــس

مع مجموعات مســلحة .وبحســب بعض

األرجح عبر رسالة تقرأ نيابة عنه ،قبل
الثالث من مارس.
وقال بوشــارب لنحــو  2000من أنصار

السبت.

المعلومــات الــواردة مــن مصــادر ،فــإن

وأضاف أن المســتهدف من التحذير هو

الجماعــات المســلحة تســتعمل المهبــط

علــي كنــة آمــر منطقــة ســبها العســكرية

الســتالم األســلحة القادمــة مــن مناطــق

والــذي عينــه رئيــس وزراء حكومــة

أخرى ونقل الجرحي.

له في االنتخابات الرئاسية في أبريل.

» »هذا ودان المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني الذي
يترأسه السراج ،القصف الذي
تعرض له حقل الفيل ،وقال إن
القصف استهدف طائرة مدنية
كانت تقل جرحى من مزرق إلى
طرابلس.

وأضــاف أن االختيــار جــاء من منطلق

الوفاق ،فائز السراج ،األسبوع الماضي.
ووردت الحقــا أنبــاء عــن هبــوط طائــرة
مجهولــة في الحقل النفطــي .وأكد قائد
عمليــات القــوات الجويــة ،اللــواء محمد
منفــور ،إطالق طلقــات تحذيرية لطائرة
هبطــت في حقــل الفيــل النفطي جنوب
ليبيا بســبب عــدم امتثالها لقرار الجيش

الحزب في اســتاد رياضي في الجزائر
إن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي
الحاكــم قــرر اختيار بوتفليقة مرشــحا

للنخبــة فــي حــزب جبهــة التحريــر
والجيش وكبار رجال األعمال ويؤجل
موضــوع الحديــث عن خالفتــه المثير
للجدل.

إن م ّتهميــن آخريــن
ســفيان الســليطي ّ
ّ
بحقهم أحكام
فــي االعتداءين صدرت

بالســجن تراوحــت م ّدتهــا بين  6أشــهر
ً
عامــا ،فــي حيــن أخلــت المحكمــة
و16

متحــف بــاردو ،بينهــم عنصــر أمــن تونســي
و 4فرنســيين و 4إيطالييــن و 3يابانييــن
وإســبانيين .وبعــد  3أشــهر علــى اعتــداء
ً
ً
بريطانيا
ســائحا بينهــم 30
بــاردو ،قتــل 38

ّ
وأكــدت
وإيرلنــدي وألمانــي وبلجيكــي.

ً
ســبيل  27م ّت ً
شــخصا
همــا آخر.وقتــل 22

شــهادات الم ّتهميــن وجــود روابــط بيــن

فــي  18مــارس  2015باعتــداء علــى

االعتداءين اللذين تبناهما تنظيم داعش.

» »لكن سيتعين على الرئيس أيضا

إيجاد وسيلة للتواصل مع الشباب
حيث أن  70%منهم تقريبا تحت

سن الثالثين .وال يزال بوتفليقة

الرغبــة فــي االســتمرارية واالســتقرار

يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير

وعلــى مــدى أشــهر ســادت حالــة مــن

له الفضل في إنهاء أطول حرب

ســيخوض االنتخابــات مــرة أخــرى

العفو عن مقاتلين إسالميين

وأن الحزب يستعد للحملة االنتخابية.

من الجزائريين الذين ينسبون

عــدم اليقين حول ما إذا كان بوتفليقة

أهلية بالبالد من خالل عرض

وذلك بسبب سوء حالته الصحية.

سابقين.

ورود ملقاة على بقع دماء ألحد ضحايا اعتداء باردو بتونس في ( 2015أ ف ب)

Osama.almajed@albiladpress.com
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السوق الشعبي ...ورمي
الصحافة وراء الحدود

أسامة الماجد
إن الصحافة تضع الكثير من القضايا في وضعها الصحيح ،وتكون مخلصة تمام

ألنهــا تعتبــر خزينــة مــن اإلرث الثقافــي والحضــاري والتاريخي وتعبــر عن أصالة

اإلخــاص فــي التنبيــه والتوجيــه والمتابعة المســتمرة ،لكن بعض المســؤولين ال

البلد بشكل عام .سوقنا الشعبي في مدينة عيسى يفتقد الدعاية والترويج ،وأي

يلتفتــون إلــى الصحافــة وكأن مــا تكتبه اختراعــات حديثة وعمليــات خلق ذاتي

سائح يدخل المملكة سواء عن طريق جسر الملك فهد أو مطار البحرين الدولي

من الصعوبة تنفيذها ،وأفكار تستعصي على الهضم.

ال يجد “بروشورا أو كتيبا” يطلعه على السوق.

قبــل أن أتحــدث عن المناقشــات والمباحثات التي أجراها وزير شــؤون البلديات

السوق الشعبي بمدينة عيسى يحتاج إلى أن يكون وجهة سياحية ال تقل أهمية

والتخطيــط العمرانــي مــع النائــب عيســى القاضــي ممثــل الدائــرة الثانيــة فــي

عــن أيــة وجهــة أخــرى بالمملكــة ،نطمــح لحملــة شــاملة للتعريــف والترويــج لهذا

المحافظــة الجنوبيــة ســأعيد بعــض ما كتبتــه في هذه الزاوية فــي  ،2015فاألمر

الســوق فــي مختلف وســائل اإلعالم وأولهــا تلفزيون البحريــن الغائب رقم  1عن

يســتحق ،ويدخــل فــي صلــب الموضــوع ويؤكــد أن الصحافــة بفضــل توجيهــات

هذه المسؤولية الوطنية) ...انتهى ما كتبته.

ســيدي ســمو رئيــس الوزراء أيده هللا تســير علــى بصيرة وهدى وتنبــه دائما إلى

فــي لقــاء الوزيــر مع النائب القاضــي قبل أيام وجه الوزير إلى التنســيق مع هيئة

وضــع البرامــج الطموحة التي تســتهدف تطوير المرافق( :اســتراتيجية الترويج

البحرين للسياحة والمعارض لوضع السوق الشعبي في الدائرة الثانية بالجنوبية

الســياحي بالنســبة للســوق الشــعبي فــي مدينة عيســى غائبــة تماما عــن الجهات

كإحدى الوجهات السياحية والترويج لذلك ،ويحق لنا كصحافة أن نتساءل هنا

المختصــة ،بالرغــم من وجــود الخدمات والمقومــات المتنوعة والبنى األساســية

عــن ســبب أو الهــدف والمعنــى مــن رمــي الصحافــة وراء الحــدود حينمــا طالبت

لهذا الســوق الذي يشــكل معلما تراثيا مهما للمملكة من المفترض االســتفادة منه

بوضع السوق الشعبي كإحدى الوجهات السياحية في المملكة!!.

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

األحد

 10فبراير 2019
 5جمادى الثانية 1440

للتواصل17111483 :

كمركز للتراث والتســوق يجذب الســواح .األســواق الشعبية في أية دولة تحظى
باهتمــام خــاص ومتابعــة مســتمرة ولهــا وضعيــة تختلف عــن أية أســواق أخرى،

عادل عيسى المرزوق

اهتمام سمو رئيس الوزراء بتطوير
قطاع رعاية وتعليم األطفال

يحمل تقرير األمم المتحدة حول إنجازات حكومة البحرين برئاســة صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه ،الكثير من
اإلنجازات المهمة على صعيد توفير الحماية لألطفال من العنف واإليذاء النفسي والجسدي
والجنســي ،حتــى حظيــت البحرين بإشــادة عالميــة في مجال حماية حقــوق الطفولة خالل
اســتعراض التقريــر الــدوري ضمــن اجتماعات الــدورة الثمانين للجنة حقــوق الطفل بجنيف
في شهر يناير الماضي.
وفي الحقيقة ،إن سمو رئيس الوزراء أولى اهتمامً ا بالعمل باالستراتيجية الوطنية لألعوام
الخمســة المقبلــة بهــدف تغطيــة أو اســتكمال مــا لــم يتــم تحقيقــه مــن سياســات ومبادرات
خصوصا بالطفولة ،وتكمن األهمية في أن االهتمام برعاية األطفال من كل النواحي هو من
المســؤوليات الكبيــرة التــي ترتبط بالتنمية اآلنية والمســتقبلية ،وعلى صلة بالموضوع ،أود
اإلشــارة إلــى اجتماع اللجنــة الوزارية للشــؤون االجتماعية واالتصاالت واإلعالم والشــباب
االعتيــادي يــوم األربعــاء الماضــي  6فبراير برئاســة ســمو الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،فالمواضيــع التي ناقشــتها اللجنــة تدل على حــرص ومتابعة
دقيقــة تتتعلــق بتطويــر قطــاع رعايــة وتعليــم األطفــال فــي المرحلــة قبــل االبتدائيــة وهي
الحضانــة وريــاض األطفــال ،والكثيــرون يعلمــون أن هــذه المرحلة ال تختلف عــن غيرها من
المراحل التعليمية ،بل هي األهم حيث تمثل القاعدة واللبنة األساسية لتربية النشء.
هذه النقطة أشــار إليها ســمو الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
ً
انطالقــا مــن أهميتهــا فــي تكوين شــخصية النــشء التربويــة والعلمية وفق
رئيــس اللجنــة،
األســس الحديثــة ،وبالفعــل ،هنــاك حاجة ملحة ألن يحظى هذا القطــاع بمرئيات جديدة بل
ويحتــاج إلــى دعــم مــن ناحيــة تهيئــة وتأهيل وتنمية قــدرات الكــوادر الوطنيــة العاملة في
ahmedjuma44@yahoo.com

هــذا المجــال ،وتقييــم المناهــج التعليمية وبحــث إمكانية إدخــال األســاليب التعليمية التي
تواكب العصر.
خصوصا
ً
» »إن النجاح في االرتقاء بقطاع ما قبل المدرسة ،ومنه ما ناقشته اللجنة

على صعيد معايير إصدار تراخيص الحضانات ورياض األطفال والرقابة على هذه
المؤسسات ،ووضع خطط وبرامج الدعم ،من شأنه أن يسهم في إضافة منظور

قلبه دائما مع المواطن

أحمد جمعة

لم أر إجراء أو قرارا ما اتخذه سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه

بيــن خانــة المكاســب والمنجــزات وهــي بــا شــك كثيــرة وال تحصــى وشــهادتنا بذلك

وال مــرة جــاء مــن ورائــه ضرر للمواطن ،ســواء كان هــذا المواطن موظفــا أو متقاعدا
ً
مســتفيدا مــن إجراء أو قــرار اتخذه خليفة
أو تاجــرا أو طالبــا أو أي مواطــن إال وكان

الــرأي العــام األممــي الــذي أشــاد بمختلــف الوســائل مــن شــهادات وجوائــز وتقديرات
كلهــا صبــت بجانب ســمو رئيــس الوزراء الــذي يقف وراء هــذه المنجــزات ،وبالمقابل

بــن ســلمان ،فلنعــد لــكل المواقــف والوقائــع واألحــداث التي مــرت بالوطن منــذ تولي

هنــاك أخطــاء وتجاوزات وقرارات متســرعة اتخذها بعض المســؤولين دون دراســة،

ســموه مســؤولية القيادة ،ولنراجع كل المواقف التي مرت بنا وبالبالد ،كل ما يتخذه
ويبادر التخاذه إما أن يكون قرارا لتعديل إجراء سابق اتخذه أحد المسؤولين وترك
وراءه ضــررا للمواطــن وجــاء ســموه وعالج هذا الموضوع ،أو مشــكلة وقعت بســبب
تطبيق إجراء خاطئ نتيجة عدم دراســة هذا القرار ،فتحمل ســموه مســؤولية عالج
هــذا الخطــأ بمــا يثلــج صدر المواطن ،أو أزمــة وقعت بين جهة وأخــرى بالدولة تضرر
منهــا المواطــن فســارع ســموه إلصــاح هــذا الضــرر ،ولنتذكــر مــا حــدث قبل ســنوات

القرارات التي اتخذت وجاءت بنتيجة عكسية على المواطن رأينا كيف عالج سموه
بكل شجاعة مثل هذه القرارات ،وهنا تكمن الشجاعة الحقيقية وإلى جانبها الحكمة
والخبــرة ،فمــن النــادر أن تــرى قائــدا يعمــل لمعالجة قــرار أو إجراء بحاجــة لمراجعة،
وهنــا شــجاعة تفــوق ما يتحلى به الكثير من المســؤولين وهــذه المواقف ال تدل على
تراجع وال على ضعف بل على رؤية بعيدة وســديدة تضع مصلحة الوطن والمواطن

حيــن تأزمــت العالقة بين النواب وأحد الوزراء فما كان من ســموه إال وتوجه بنفســه
لــو راجعنــا مراحــل تطــور البــاد وتأملنا مســيرة عالقة الدولــة بالمواطن البــد أن نرى

» »تنويرة:

بعــض المــد والجــزر ،بين قــرارات تصيب وقــرارات تخطئ ،وهذا أمــر طبيعي بداخل
كل دولة حتى بداخل األسرة هناك شد وجذب يحدث باألسرة الواحدة ،ورب األسرة
الحكيم من يعالجها ،وبحالة البحرين مررنا بالكثير من المراحل التي شــهدت أحداثا

استشراف تنمية بمؤشرات أعلى في المستقبل.

وهنا رأينا ســموه يبادر ويعالج ما هو خاطئ ويســحب ما هو ضار ،بل إن الكثير من

فوق كل اعتبار.

للمجلس وأصلح العالقة بما كفل كرامة الجميع.

مستقبل بخلق جيل يتمتع بأعلى مستويات التحصيل العلمي وبالتالي
ً
جديد يسهم

ً
دائما خطأ ،بعض األحيان تكون مطلوبة إلصالح ما أفســدته
مخالفة القواعد ليســت
القواعد ذاتها.

عباس الناصر

حدث في مؤسسة حكومية!
ُ
المتخصص والمتابع لعلوم اإلدارة والتطوير والتنمية ،يالحظ أن هناك أساليب حيوية ومتقدمة
َ
جديــدة حــول كيفيــة النهوض بمســتوى الدول والمؤسســات والمشــاريع في العالم ،فعلى ســبيل

ُ
يعادل دخلها اليوم دخل دولة غنية بالبترول والموارد ،هو بالطبع ليس
المثال شركة أبل العالمية
ً
ً
ُ
ســاخرا أحد المفكرين  -بل العبقرية
يعلق
دورا هنا في هذا النجاح  -كما
عامــل الحــظ الــذي لعب
اإلداريــة التــي أبدعــت في صنع النجاح .في الجهة المقابلة ،مازالت مؤسســات ومشــاريع عديدة
ُ
تعرف النجاح.
اســتنزاف دائم للموارد وال
حول العالم تقبعُ في خانة الفشــل المســتمر بل هي في
ٍ

ُ
قصته وجعلني في حالةٍ مــن التعجب والضيق ،حينما
أتذكــرُ حكايــة ذلك الشــاب الذي حكى لــي

بــاح لــي بما ُ
يغص به صدره جراء توبيخ مســؤول ُله في مؤسســةٍ حكوميــة عندما كرر مراجعته

طلب التوظيف ،فما كان من هذا المســؤول ســوى التلفظ عليه بعبارة قاســية لمنعهِ من مراجعتهِ
ً
ُ
ُ
يقول
سمحت لك حتى بالعبو ِر من البوابةِ الرئيسية”،
مرة أخرى .قائال له “لو كان األمرُ بيدي لما
ً
كفاءة ومؤهالً! ال تعليق
ذلك بينما تضمُ هذه المؤسسة عشرات الوافدين العاملين ممن هم أقل
ً
أبدا.

نحو فكر إنتاجي

سمر األبيوكي

هناك ظاهرة تجتاح الدول األوروبية بشــدة ،أال وهي موت المجمعات التجارية ،فمع

تواجد الكثير من المطاعم والمقاهي وغيرها.

انشــغال األفراد بنمط الحياة الســريع بات التســكع في المجمعات وزيارة األسواق من

إن ســردي هنــا للمشــكلة ال يقتصــر علــى الســرد واإلشــارة ،إنمــا أحــاول أن أطرح هذه

األمــور المهملــة ،ناهيــك عن توفر خدمة التســوق عبــر اإلنترنت وتوصيــل الخدمة أو
البضاعــة دون عنــاء إلــى باب المســتهلك ،وهو ما يوفر الكثير مــن الجهد والوقت ،لذا
فإن المجمعات هناك تعاني من موت حقيقي ،فال تجد ســوى الجمعيات االســتهالكية
الكبرى التي تحوي المواد الغذائية والمنتجات األساسية هي وحدها الصامدة وسط
هذا العزوف الكبير عن التسوق.
فــي المقابــل نجــد أنفســنا ال نزال نوفــر الكثير من المناخــات الجيدة لفتــح الكثير من
المحال والمجمعات ،وأنا هنا لست ضد الفكرة كونها ضمن أفكار التنشيط السياحي،
إنما أنا ضد نمطية الثقافة االســتهالكية التي تربينا عليها ،وال أســتثني نفســي ألنني
مــن أفــراد مجتمــع كبيــر اعتــاد علــى االســتهالك لمجــرد االســتهالك ،فتجــد أن مفهوم
التنــزه أو الترفيــه بات مقتصرا على الشــراء أو الذهــاب إلى المطاعم ،وضاعت فرص
االســتمتاع وســط هذه األفكار النمطية ووســط الكثير من فرص الصرف المطلق مع

الظاهرة على أصحاب االختصاص كونها مشكلة حقيقية ،فال تخلو أيامنا جميعا من
محاوالت االستمتاع أو التغيير عن طريق اإلنفاق ،وأعتقد هنا من وجهة نظر بسيطة
أن المعادلــة تحتــاج إلــى زيــادة تركيــز حول اإلنتاج بــدال من اإلنفــاق ،وأن يكون ذلك
مــن خــال تربيــة النشء وتوجيهه نحو فرص إنتاجية بدال من الفرص االســتهالكية،
كأن تكون مكافأة األطفال الذهاب للعب الكرة بدال من شراء الحلوى كمثال بسيط.

» »ومضة:
الثقافة االستهالكية التي تربينا عليها كمجتمع يجب أن نعمل عليها جميعا لتحويلها
إلــى ثقافة إنتاجية وســط ظروف راهنة تحيط بالعالم بأســره توجــب علينا االهتمام
ببناء فكر اإلنتاج واالبتعاد قدر الممكن عن الفكر االستهالكي.

صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الموقر يحث ويوجه في كل محفل ولقاء مع المســؤولين
بتعزيــز توظيــف البحرينــي وتفضليــه علــى الوافــد ،والعمــل علــى تمكيــن الطاقــات الوطنيــة ،ثم
يأتــي مــن يعمــل ضمن هذه المنظومة الحكومية التي يحرص ســمو رئيس الوزراء على اتســاقها
ً
دارســا على نفقته الخاصة إن األمر لو كان بيده
وتطويرها ليقول لشــاب تغرب لســنوات طويلة
لما ســمح له بالعبور حتى من البوابة الرئيســية للمؤسســة ليقدم أوراقه .هناك أيضا برنامج ســمو
ولــي العهــد األميــن حفظــه هللا للمنــح الدراســية على ســبيل المثال ،والذي يســتفيد منه الشــباب
البحريني المتفوق ،فيتم ابتعاثهم ألعرق الجامعات العالمية وبمتابعة دقيقة من سموه ،وبرنامج
النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية ،هذا المشروع الواعد الذي يرفد المواقع الحكومية بطاقات
شبابية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات .هذه الجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو
الملكــي رئيــس الــوزراء الموقــر وولــي العهد األميــن ينبغي على المســؤولين أن يكونوا بمســتوى
ً
ُ
حقــا غربلة بعض
نحتاج في هــذه المرحلة المهمة
أداء متســق مــع هــذه الرؤيــة واالســتراتيجية،
المســؤولين فــي الجهــاز الحكومــي الذيــن ال يعرفــون أبجديات العمــل اإلداري ،وبــدوا يتصرفون
كمــا لــو أن المؤسســة الحكوميــة إرث لهم ،فيفعلون ما يشــاؤون ليصل األمر إلــى ما وصل له ذاك
َ
بعبارات
مواطن شــاب في مقتبل العمر يحمل شــهادة الماجســتير
اغتال أحالم
المســؤول حينما
ٍ
ٍ
محبطة! فمتى تتسق استراتيجية التطوير بكفاءات وطنية مخلصة مُ عافاة من أمراض األنا؟.

عدد ال بأس به

من محالت األلبسة

الرياضية والمطاعم والصالونات
أقدم على إقامة تخفيضات
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Sports
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للزبائن؛ بمناسبة يوم البحرين

مــشــاركــــــــة  20العــبــــــــا يــمــثــلــــــــون  10فــــــــرق

الرياضي ،ما يعكس الحرص على

المساهمة في إنجاح الفعالية

ونشر الوعي الرياضي.

الرفاع  -قوة دفاع البحرين

تحــت رعايــة القائــد العــام لقــوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة انطلقت مســاء أمس بطولة القائد العام لقــوة دفاع البحرين للتنس
(السوبر) بنسختها السادسة ،والتي تتزامن مع االحتفاالت بالذكرى الحادية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين.

بعض الالعبين واإلداريين

والحكام والجماهير بدوري

الطائرة يجلسون في األماكن

المخصصة لإلعالميين ،وبالتالي

يعرضون أنفسهم لإلحراج عندما

وهو ما ال نتمناه لهم.

نــادي ضباط قوة دفاع البحرين بمنافســات

خليفــة ،والقائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين

الزوجــي للضبــاط ،بعــدد  20العبــا يمثلــون

ووزير شــؤون الدفاع ورئيس هيئة االركان

عشــرة فــرق ،زوجــي يتــم تقســيمهم إلــى

وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين.

مجموعتيــن لــأدوار األوليــة ،ومــن ثــم

يطلب منهم االبتعاد سواء من

مسؤولي االتحاد أو رجال األمن،

ســتقام منافســات البطولــة علـــى مالعــب

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل

ينتقلــون إلى دور األربعة وبعدها المباريات

األحد
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النهائيــة .ويشــارك في البطولــة العبون من

البطولة تتزامن

فيمــا ســتبدأ منافســات مباريــات بطولــة

مع االحتفاالت

جميــع األجهــزة األمنيــة بمملكــة البحريــن،
الســوبر اليــوم األحــد بمشــاركة أفضــل

بالذكرى الحادية

الالعبين في المملكة.

وثيقة الشباب
العالقة منذ 14

أحمد كريم

عاما!

ينتظــر نادي الشــباب الحصول على وثيقة األرض التــي يقع عليها مقره النموذجي الجديد
منذ العام  ..2005ولكن دون جدوى!
المســألة متشــعبة ،فهنــاك أراض تقــع داخــل أســوار النــادي لــم تســجل باســمه حتــى اآلن،
وبالتالي ليس من حقه القانوني االستفادة منها في إنشاء مشاريع استثمارية أو غير ذلك!
وأمضى نادي الشــباب  14عامً ا من دون أن يســتفيد من أرضه؛ بســبب هذه الوثيقة ،ويبدو
أنــه لــن يســتطيع الصمــود أكثر في ظــل تزايد االلتزامــات المالية على كاهلــه وبقاء األرض
خاوية دون أن يبنى عليها مشــروع اســتثماري يعينه على تســديد ديونه وتسيير نشاطاته
بالشكل المأمول.
ويأمــل القيمــون علــى النــادي أن يبــذل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة الجديــد جهــودا
استثنائية؛ من أجل حل مشكلتهم العالقة بعد أن تعرقلت جهود أسالفه في الوزارة وقبل
ذلك المؤسسة!
ويعانــي نــادي الشــباب ،الــذي يمثــل  7أنديــة مندمجــة في كيان واحــد ،أزمة ماليــة خانقة؛
بســبب ضعــف مــوارده المالية وتعطل مشــاريعه االســتثمارية التــي تنتظر وثيقــة الملكية؛
كونهــا تتيــح للنــادي التفــاوض مــع المســتثمرين لبنــاء مشــاريع مــن شــأنها المســاهمة فــي
مضاعفة عوائده المالية كغيره من األندية النموذجية.
وربما ال يعرف كثيرون أن نادي الشباب لم يعد يسدد رواتب المدربين في الفئات العمرية،
وغيرهم من المتطوعين في خدمة الماروني منذ أكثر من  3سنوات ،وهذه الحالة رغم أنها
تعكس والء أبنائه ومنتسبيه إال أنها أثرت سلبا على نتائجه ومستوياته.
ويحــدو نــادي الشــباب األمــل فــي أن يتحــرك الوزيــر الشــاب أيمــن المؤيــد لمســاعدته فــي
الحصــول علــى الوثيقــة ،بمســاند رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمــد آل خليفة الحريص على توفير البيئة الصحية والمالئمة لتطوير المنظومة
الرياضية وقاعدتها المرتكزة على األندية.
ahmed.kareem

وبهــذه المناســبة رفعــت اللجنــة المنظمــة

والخمسين على

والتبريــكات إلى مقام عاهــل البالد صاحب

تأسيس قوة

وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

دفاع البحرين

العليــا للبطولــة أســمى آيــات التهانــي
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة،
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب

القائد العام لقوة دفاع البحرين

سلطان بن دعيج يعاهد ناصر بن حمد

بــمــنــاســبــة تكليفه رئــيــســا التــحــاد الــصــم الــريــاضــي

عاهــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الرياضي البحريني للصم الشــيخ بن دعيج آل خليفــة ،ممثل جاللة الملك
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة ببذل المزيد من العطــاء وحصد اإلنجازات في مجــال رياضات الصم،
مؤك ً
رئيسا لمجلس إدارة االتحاد
دا أن الثقة الكريمة التي أوالها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتعيينه
ً
الرياضي البحريني للصم ،سوف تدفعه لبذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير الحركة الرياضية واالرتقاء
بها؛ لكي تتواصل اإلنجازات في العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعــرب ســلطان بــن دعيــج عــن

وأشــار إلــى أن مــا تحقــق مــن

فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة لقطاعــي

اعتــزازه بثقــة ســمو الشــيخ ناصــر

إنجازات كبيرة على صعيد الحركة

الشــباب والرياضــة ،مؤكــ ً
دا أن

بــن حمــد آل خليفــة ،مؤكــ ً
دا أنهــا

الشــبابية والرياضيــة فــي المملكــة

دعــم ســموه كان األســاس لتحقيق

شــهادة فخــر ســوف تجعلــه يعمــل

يعود إلى الدعم المستمر والمتابعة

اإلنجــازات المتميزة وبلوغ الحركة

بمزيــد مــن اإلخــاص والتفانــي؛

الحثيثة من قبل سمو الشيخ ناصر

الرياضيــة والشــبابية فــي مملكــة

مــن أجــل خدمة الحركــة الرياضية

بــن حمــد آل خليفــة ودعــم ســموه

البحرين مراتــب عليا على الصعيد

والشبابية.

البرامــج والخطــط التــي أســهمت

اإلقليمي والقاري والعالمي.

سلطان بن دعيج
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حياة بنت عبدالعزيز تتوج أبطال الفرق بـ “دولية الطاولة”

انـــــطـــــاق مــــنــــافــــســــات الــــــفــــــردي ومــــســــتــــويــــات مـــتـــقـــدمـــة لــاعــبــيــن

اتحاد الطاولة

توجت عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة عضو اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة ،أبطال مسابقة
الفرق لبطولة البحرين الدولية العاشرة للناشئين واألشبال المفتوحة لكرة الطاولة التي يستضيفها اتحاد الطاولة خالل الفترة من  7حتى  11فبراير الجاري.
وقلــدت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز

الهنــد ( )1والمكــون مــن أنارجيــا وســوهانا

سيدحســين أحمــد مــن المصــري زيــاد

عجــاج ( ،)3/0وتفــوق الهنــدي ديبيت على

الميداليــات الذهبيــة وكأس المركــز األول

وديبــاك علــى منتخــب الهنــد ( )2بنتيجــة

الشــاوي ( ،)3/0وخســر محمــد خــان مــن

العمانــي أحمــد الريامــي ( ،)3/0والمصــري

التشــيكي بوريــو ( ،)3/0كمــا خســر العبنــا

محمــد ســميح فــاز علــى العمانــي مشــعل

إذ توجتهم حياة بنت عبدالعزيز.

محمــد نــادر مــن الفرنســي مايشــاي (،)3/0

الشــحي ( ،)3/0والعمانــي عيســى الريامــي

وخســر أحمــد الرقــراق مــن الهنــدي أكاش

خســر مــن التشــيكي بوريــك ( ،)3/0وفــاز

انطالق مسابقات الفردي

( ،)3/0وجاسم علي خسر من األردني رائد

المصــري بــدر مصطفى علــى العماني منذر

الدميســي ( ،)3/1وخســر حــازم بديــر مــن

الغساني (.)3/0

لمنتخــب إيــران الــذي فــاز بالمركــز األول
فــي مســابقة فــردي األوالد بعد فــوزه على
منتخــب التشــيك ( )3/2بعــد مبــاراة مثيرة
تفــوق فيهــا المنتخــب اإليران في الشــوط
الخامس والفاصل.
كمــا توجــت حياة بنــت عبدالعزيز منتخب
فرنســا ( )1بتفوقــه علــى فرنســا ( )2فــي
مســابقة فــرق األوالد ،إذ اســتمرت المباراة
ألكثــر مــن ســاعتين وشــهدت نديــة وإثارة
وســط تفاعــل كبيــر مــن الجماهيــر التــي

( ،)3/1وحصــل المنتخــب الهنــدي ( )1علــى
كأس المركــز األول والميداليــات الذهبيــة،

انطلقت يوم أمس مسابقات الفردي ضمن
بطولة البحرين الدولية العاشــرة للناشئين
واألشبال المفتوحة لكرة الطاولة.
وشــهدت المنافســات مســتوى مميــز مــن
الالعبين.
وخــاض

العبــو

منتخبنــا

البحرينــي

حضرت المباراة.

المواجهــات ،إذ فــاز علــي عبــاس علــى

وفــي مســابقة فــرق الفتيات ،فــاز منتخب

العمانــي معــاذ الشــاهي ( ،)3/0وخســر

اإليراني نافيد شمس (.)3/0

وتســتأنف اليــوم األحــد منافســات الفردي

وفــي المواجهــات األخــرى ،فــاز الفرنســي

فــي الفئــات وهــي البراعــم واألشــبال

فينسيت على العماني معاذ المطوع (،)3/0

والناشــئين ،وســتنطلق المنافســات عنــد

وفــاز الهنــدي بايــاس علــى العمانــي لقمــان

 9:30صباحــا وتســتمر حتــى الفتــرة

الفارســي ( ،)3/0وخســر الســعودي مهــدي

المســائية ،علمــا أن المباريــات تقــام علــى

الحويــل مــن البوســني نيكــوال ( ،)3/0وفــاز

صالــة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة

الســويدي إليــاس علــى الســوري عبــدهللا

بالرفاع.

جانب من التتويج

عنان يقود األهلي لعبور النجمة ويرتقي للوصافة
حسن علي
بأشواط ماراثونية وبصعوبة بالغة حقق األهلي انتصارًا مستحقا على النجمة بنتيجة 3/1
في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على صالة االتحاد ضمن منافسات
الجولــة  13لــدوري الدرجــة األولى للكرة الطائرة ليحرز أول فــوز له على الفرق الكبيرة هذا
الموسم ويرد الدين للنجمة الذي فاز عليه  3/2بالقسم األول.
وانتهــت األشــواط األربعــة كالتالــي ،26/24

شــكلها عنــان والخبــاز أكثر من مــرة في وجه

 27/25 ،26/27 ،26/24بــإدارة طاقــم الحكام

محمــود عبدالواحــد؛ ليتقــدم األهلــي 21/19

الدولــي المكــون من علي عبدالحميد حســين

وســط مالحقة مســتمرة مــن النجمة وتوهج

الكعبي.

هجومــي واضــح لمحترفــه ماتيــوس مــن

وبهذا الفوز رفع األهلي رصيده إلى  29نقطة

مركــزي  2و1؛ ليحرز النجمة التعادل ،23/23

ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا ،فيما توقف

لكــن محترف األهلي الكولومبي برز هجوميا

رصيــد النجمــة عنــد  27نقطــة فــي المركــز

فــي النقــاط األخيــرة؛ ليتقدم األهلــي 25/24

الرابع.

ومن محاولة هجومية غير ناجحة لماتيوس

واســتطاع األهلــي أن يفــوز فــي الشــوط

النجمة فاز األهلي بالشوط .26/24

األول؛ بفضــل التنــوع الهجومــي لــدى الفريق

وكاد األهلــي أن يفــرط فــي الفــوز بالشــوط

وباألخــص فــي منتصــف الشــبكة عبــر الخباز

الثانــي رغــم تقدمــه فــي أكثــر مــن مناســبة،

والصيرفــي ،إضافــة إلــى حوائط الصــد التي

إذ فــرض األهلــي هيمنتــه بالقــوة الهجوميــة

مواجهة قوية
تجمع داركليب
والمحرق اليوم
بدوري الطائرة

فــي الشــوط الرابع فاز األهلــي بصعوبة بالغة
وكعادتــه لــم يســتثمر تقدمــه فــي مناســبات
عــدة رغم أفضليتــه ،إذ كان يفصله عن الفوز
نقطــة ( )24-20لكــن النجمــة أدرك التعــادل
مســتغال أخطــاء اســتقبال منافســه وارتبــاك
العبيه إال أن تألق عنان حسم األمور بإحرازه
آخر نقطتين لينهي الشوط .27/25

مــع تميــز محمــد عنــان ليتقــدم النســور 16-

تســتمر منافســات الجولــة الثالثــة عشــر مــن

 11مســتغلين كثــرة األخطــاء علــى مســتوى

الــدوري عندمــا يلتقــي المحــرق وداركليــب

االســتقبال والهجوم لدى النجمة ،إضافة إلى
انتهــاج أســلوب اللعب المكشــوف والذي كان
بطله ماتيوس.
لكــن النجمــة وعبــر ســاح اإلرســال تمكــن
مــن التعــادل  16/16ثــم عــاد األهلــي للتقــدم
 23/19وتمكــن النجمة مرة أخرى من العودة
 23/22بخطأ اســتقبال من مرهون والنجاعة
الهجوميــة لماتيــوس؛ لتصبــح النتيجــة 24-

األهلي يجتاز النجمة بصعوبة

 ،24ومــن ضربــة ســريعة للصيرفــي وخطــأ

حوائــط الصــد واســتثمار االســتقبال المهزوز

هجومي من ماتيوس فاز األهلي .26/24

لبيــزا ليــدرك التعــادل  24/24ثــم 25/25

فــي الشــوط الثالــث دفــع األهلــي ثمــن عــدم

حيث قــدم الصيرفي هديــة مجانية بإضاعة

احتفاظــه بالتقــدم عندمــا كان قــادرا علــى

اإلرســال ،ليتقــدم النجمــة  26/25ومــن صــد

حسم الشوط إثر تقدمه  24-22بتألق محمد

للجشــي علــى الخبــاز فــاز النجمــة ،27/25

عنــان ليقلــب عليــه النجمــة الطاولــة بقــوة

وعموما عانى األهلي من سوء االستقبال.

الساعة  7مساء على صالة االتحاد.
والمحــرق بقيــادة المــدرب الوطنــي محمــد
المرباطــي يســعى لتحقيــق االنتصــار الثالــث
عشــر ،إذ يحتــل الفريــق المركــز األول فــي
الترتيــب بـــ  34نقطة من دون أي خســارة أما
داركليــب بقيــادة المدرب البرازيلي لوشــيانو
يحتــل المركــز الثالــث بـــ  28نقطــة ،ويتطلــع
الفريق لتعويض خسارته في القسم األول.

جعفر حكما مساعدا بكأس زايد لألندية

انطالق بطولة السنوكر التصنيفية األولى

اتحاد الكرة

اتحاد البلياردو

شــارك حكمنــا المســاعد الدولــي محمــد جعفــر

اإلضافــي األول ســلطان عبدالــرزاق ،الحكــم

انطلقــت منافســات بطولــة البحرينــي

تقديم نفسهم بشكل مختلف ،حيث تغلب

التونســي والرجــاء المغربــي ،والتــي أقيمــت

الرابع العراقي زيد ثامر.

األولــى للســنوكر فــي العــام  ،2019وذلــك

 3أشــواط مقابل شــوط وحيد ،وهي ذات

فــي إدارة مبــاراة فريقــي النجــم الســاحلي

الجمعة  8فبراير الجاري ،ضمن إطار إياب ربع

البلياردو والســنوكر والدارتس التصنيفية

اإلضافــي الثانــي يعقــوب الحمــادي والحكــم

وجاء التكليف الصادر من االتحاد العربي لكرة

بمشــاركة  42الع ًبــا فــي صالــة “كيــو إن”

وشارك محمد جعفر في إدارة المباراة بصفته

تواصــا للنجاحــات المتعــددة التــي يحققهــا

أهميــة كبــرى ،إذ تعتبــر بوابــة وصــول

ولعبــت المبــاراة فــي تونــس ،وأدارهــا طاقــم

البطوالت واالســتحقاقات؛ نظير الثقة الكبيرة

العراقــي مهنــد قاســم ،الحكــم المســاعد األول

ويعتبــر الحكــم المســاعد الدولــي محمــد

نهائي كأس زايد لألندية األبطال.
حكما مساعدا ثانيا.

تحكيــم مختلــط ومكــون مــن :حكــم الســاحة

العراقي حيدر عبدالحســين والحكم المســاعد
الثانــي البحرينــي محمــد جعفــر ،الحكــم

بالمنامــة ،وتمثــل البطــوالت التصنيفيــة

القــدم لحكمنــا المســاعد الدولــي محمــد جعفر

الالعبيــن للمنتخبــات الوطنيــة وتمثيــل

التحكيــم البحرينــي فــي تواجــده بمختلــف
محمد جعفر

التي يتمتع بها على جميع األصعدة.

جعفــر ضمــن قائمــة نخبــة حــكام قــارة
آســيا للعــام  ،2019وكانت آخر مشــاركاته

المملكــة

الخارجية.

الخارجية المشــاركة في كأس آسيا 2019
باإلمارات.

فــي

البطــوالت

والمحافــل

حامــد ضيــف علــى محمد عيســى بنتيجة

النتيجة التي تفوق فيها ماجد ضيف على
ســلمان قمبــر ،ويونــس صقــر علــى حميــد

الشــعلة ،وعبــدهللا مجــران علــى يوســف
فاضــل ،وعبدالمنعم الشــويخ على جاســم

صالح ،فيما تلقى تفوق سيد أحمد العلوي
علــى الالعب المخضرم نزار التوبالني بـ 3

وشــهدت المرحلــة األولــى مــن دور

أشــواط دون رد ،وســيد جــواد على جعفر

قبــل العديــد مــن الالعبيــن الــذي يرغبــون

بذات النتيجة.

المجموعــات مســتويات فنيــة مميــزة مــن

الريــس ويحيــى حســن علــى بــدر جاســم

صادق عبدالغني
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اتحاد السلة يستعد إلقامة دوري البنوك

تـــنـــويـــع الــــبــــرامــــج واألنــــشــــطــــة وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة مـــمـــارســـي الــلــعــبــة
اتحاد السلة

يســتعد االتحاد البحريني لكرة الســلة ،لتدشــين النســخة األولى لدوري البنوك
لكرة السلة الثالثية “.”3X3
وتأتــي خطــوة االتحــاد البحرينــي

وعــرض ممثلــو البنــوك بعــض اآلراء

لكــرة الســلة في تنظيم هــذا الدوري
ً
توافقــا مــع إســتراتيجيته المعتمدة

والمقترحــات بخصــوص البطولــة
وناقشــوا االتحــاد في كل مــا يتعلق

لتنويــع البرامــج واألنشــطة التــي

بتنظيــم هــذه الفعالية ،وتــم االتفاق

تهتــم برياضــة كــرة الســلة ونشــرها

علــى تشــكيل لجنة مكونــة من علي

المجــال

األنصــاري ممثــا لبنــك البحريــن

فئــات

والكويــت وجــال جهرمــي ممثــا

المجتمــع بالمشــاركة فــي مســابقات

للمصرف الخليجي التجاري ،وأحمد

كــرة الســلة ،الســيما قطــاع البنــوك

عبدالعزيــز ممثــا لـــ “ ”ABCبنــك

الــذي يعد واحــدا من أهم القطاعات

وممثــا لالتحــاد البحرينــي لكــرة

بشــكل

أكبــر،

والفرصــة

وإتاحــة

لجميــع

قطــاع

في المملكة.

السلة .وستجتمع هذه اللجنة بشكل

وعقد االتحاد البحريني لكرة الســلة

متواصــل؛ لوضــع التصــورات التــي

خاصــا مــع ممثلــي البنــوك
ً
اجتماعً ــا

مــن شــأنها إخــراج البطولــة بأفضــل

المحلية لمناقشة الترتيبات المتعلقة

صورة.

بهــذه البطولــة وإقامتهــا .وتــرأس

وتعتبر مبادرة اتحاد الســلة بتنظيم

االجتمــاع رئيــس لجنــة المســابقات

دوري خــاص للبنــوك تأكيــدا علــى

ســيد أنــور شــرف ،وســتكون هــذه

رغبــة االتحــاد الجــادة فــي رفــع

البطولة تحت مظلة اللجنة.

مســتوى لعبــة كــرة الســلة وتوســيع

جانب من االجتماع

قاعدتها ،من خالل إقامة العديد من

وتجســد بطولة دوري البنوك بشــكل

المشــاركة في مســابقات كرة السلة،

من قبل مختلف محبيها ،ما يســاهم

المســابقات التــي تكتشــف مواهــب

كبيــر أهــداف اتحــاد الســلة فــي

األمــر الــذي يعــزز قيــم كــرة الســلة

في اكتشــاف المواهب وزيادة قاعد

جديــدة تعتبــر رافدا أساســا لألندية

تحقيــق التطلعــات العاليــة؛ لتعزيــز

ورسالتها النبيلة إضافة إلى تكريس

ممارسي اللعبة وهذا ما يساعد على

الوطنية والمنتخبات في المستقبل.

مواهــب وطاقات الشــباب؛ من أجل

ثقافــة متابعة وممارســة كرة الســلة

تطوير كرة السلة في البحرين.

لجنة اليوم الرياضي ترفع تحضيراتها

ركـــــن خـــــاص بــمــجــمــع الـــرمـــلـــي والـــشـــمـــالـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى إنــــجــــاح الـــحـــدث

اللجنة األولمبية

مع بدء العد التنازلي ليوم البحرين الرياضي الذي سيقام يوم الثالثاء المقبل الموافق
 12فبرايــر الجــاري ،تتواصــل التحضيــرات علــى قدم وســاق؛ مــن أجل إقامة النســخة
الثالثة من الحدث الوطني الرياضي من قبل اللجنة المنظمة العليا برئاسة عبدالرحمن
عسكر ،واللجنة التنفيذية وجميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة.
وأكــدت المنســق العــام للجنــة التنفيذيــة

أكــدت ممثلــة المحافظــة الشــمالية رئيســة

فاطمة الســكران أن اللجــان العاملة أكملت

قســم البرامــج االجتماعيــة بالمحافظــة

جهوزيتهــا من أجل انطــاق الحدث ،وهي

حيــاة الحليبــي أن المحافظة بدأت بإعداد

بصــدد وضــع اللمســات األخيــرة لعمليــة
التنظيــم ســواء في القريــة الرياضية التي
ســتكون المكان الرئيــس للفعاليات بمدينة
عيســى الرياضيــة (منطقــة ســتاد البحرين
الوطنــي) أو فــي باقــي المحافظــات والتي
ستشرف عليها المحافظات األربع.

الحليبي :الشمالية حريصة على
إنجاح الحدث

برنامج متكامل لتنظيم أنشــطة وفعاليات
رياضيــة خــال يــوم البحريــن الرياضــي
المقــرر إقامتــه يــوم الثالثــاء الموافــق 12

جانب من يوم البحرين الرياضي بالنسخ الماضية

اللجنة المنظمة ترفع جهوزيتها

فبراير الجاري؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء

العصفــور ،بــدأت المحافظــة باإلعــداد

والــذي يأتــي متوافقــا مــع قــرار قــادة دول

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

والتحضيــر إلقامــة فعاليــات رياضيــة

مجلــس التعــاون بــدول الخليــج العربيــة،

ســلمان آل خليفــة ،بتخصيــص نصــف يوم

مختلفــة؛ تفاعــا مــع قــرار صاحــب الســمو

بتخصيــص يــوم رياضــي فــي جميــع دول

عمل للنشاط الرياضي.

الملكــي رئيــس الــوزراء ،بتخصيص نصف

المنطقــة؛ بهــدف تعزيــز دور الرياضــة فــي

وقالــت الحليبــي إنــه تنفيــذا لتوجيهــات

يــوم عمــل لممارســة النشــاط الرياضي في

المجتمــع ،وأهميتها فــي تكوين مجتمعات

علــي

جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة،

محاربــة لألمــراض مــن خــال ممارســة

محافــظ

المحافظــة

الشــمالية

ركنــا خاصــا لفعاليــة اليــوم الرياضي

مختلف أنواع الرياضة.

بمجمــع الرملي الكائــن بمنطقة عالي

ركن خاص بمجمع الرملي
خصصت اللجنة المنظمة العليا ليوم

ابتــداء من يــوم أمس األول الجمعة؛
للترويــج للحــدث الوطنــي ،وذلــك

البحرين الرياضي وبجهود من لجنة

برعايــة ودعــم مــن إدارة مجمــع

التســويق برئاســة محمــود عاشــوري

الرملي.

معسكر رياضي وتجربة الطيران الحر الداخلي فعاليات ومسابقات متنوعة التحاد السباحة
نشاطات رياضية للجميع وحصص للكابويرا واليوغا

الـــكـــشـــف عــــن الـــشـــعـــار والـــهـــويـــة الـــجـــديـــدة

جرافيتي

اتحاد السباحة

بنــاء علــى التوجيهــات الســديدة لرئيــس الــوزراء صاحــب
ً

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي للســباحة محمد مجبل على حــرص مجلس إدارة االتحــاد الدائم على

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص

تنفيــذ رؤى وتطلعــات ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى

يــوم الثالثــاء  12فبرايــر الــذي يصــادف اليــوم الرياضــي

للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ،وأنه

الوطني لمملكة البحرين نصف يوم عمل للنشــاط الرياضي،

تماشيا مع تلك التطلعات فإن االتحاد البحريني للسباحة يعلن عن برنامجه للمشاركة ضمن فعاليات
ً

ستقوم “جرافيتي فيليج” و “جرافيتي اندور سكاي دايفينغ”

مهرجان يوم البحرين الرياضي الذي سيقام يوم الثالثاء المقبل والموافق  12فبراير الجاري.

بنتظيــم فعالية رياضية مفتوحة للجميع ،تتضمن نشــاطات
عدة ابتداء من الساعة  10صباحا حتى  6مساء؛ لتحقيق ما

يؤســس لثقافــة مختلفــة ويحــث الجميــع على

منها معســكر رياضي في الفترة الصباحية في تمام الســاعة
الحــر الداخلــي مجانــا ألول  30مشــاركا فــي تمــام الســاعة
 12ظهــرا .أمــا في الســاعة  3مســاء فســتقام حصــة لرياضة
الكابويــرا مــع المــدرب حســن وتليهــا حصــة يوغــا فــي تمــام
الساعة  5مساء مع المدرب ساجيف.
وبهــذه المناســبة تدعــوا “جرافيتــي” جميــع المواطنيــن

بالنســبة لجميــع قطاعــات المجتمــع ،مبينًــا أنــه

خليفــة الرياضيــة فــي مدينــة عيســى ،على أن

يــوم البحريــن الرياضــي تمثــل أهميــة كبــرى

واجتماعيا.
وصحيا
رياضيا
يهدف إليه هذا اليوم
ً
ً
ً
فتستعد اآلن “جرافيتي فيليج” بإعداد وتحضير النشاطات،
 ،10وبعــد ذلــك ســتفتح “جرافيتي” أبوابهــا لتجربة الطيران

وشــدد المستشار محمد مجبل على أن مناسبة

علــى أن تســتمر لغايــة الســاعة  5مســاءً  ،مبينًا

والمقيميــن وزوار مملكــة البحريــن للمشــاركة واالســتمتاع

بــدء أســلوب حيــاة مختلــف قائــم الرياضــة
ً
مضيفــا “نحــن في
والحيــاة الصحيــة الســليمة،

االتحاد البحريني للسباحة نحرص كل الحرص

بالفعاليــات واألنشــطة مجانا في “جرافيتــي فيليج” بالزالق

علــى أن تكــون لنــا بصمتنا فــي هذه المســابقة،

للفعاليــات عبــر موقــع ( )www.sportsday.bhالمخصــص

وأشــار رئيــس االتحــاد إلــى أن فعاليــات اليوم
ً
صباحا
الرياضي ستنطلق في تمام الساعة 10

يوم الثالثاء الموافق  12فبراير .وبإمكان الجميع التســجيل
ليوم البحرين الرياضي.

من خالل تنظيمنا للعديد من الفعاليات”.

أن البرنامج سيقام في مقر االتحاد في مدينة
يشــتمل على العديد من الفقرات والمســابقات،

كمــا أن الدعــوة مفتوحــة للمشــاركة فــي تلــك
الفعاليات لجميع السباحين.

وكشــف المستشــار محمــد مجبــل عــن توجــه
رســميا عــن شــعاره وهويتــه
االتحــاد لإلعــان
ً

تماشــيا مــع مناســبة يــوم البحريــن
الجديــدة
ً
ً
مضيفــا “تمثــل هــذه الفعالية أفضل
الرياضــي،

توقيت بالنسبة لنا للكشف عن الشعار الجديد،

محمد مجبل

الــذي يأتي ضمن الرؤية واإلســتراتيجية التي
اعتمدهــا مجلــس اإلدارة للتطويــر منظومــة
عمل االتحاد ،وتنفيذا لرؤى سمو الشيخ ناصر
بــن حمــد آل خليفــة” ،مبينًــا أن الشــعار الجديد
يتميــز بتصميمــه العصــري الــذي يرمــز لعراقــة
آن
مملكــة البحريــن والرياضــات المائيــة فــي ٍ
واحد.
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عبدالقادر بطال للمسابقة الكبرى لقفز الحواجز

مــنــافــســات قــويــة ومــشــاركــة واســـعـــة مـــن الــفــرســان واإلســـطـــبـــات المحلية

اللجنة االعالمية

تــوج رئيــس لجنة قفز الحواجز الشــيخ خالد بن محمد آل خليفــة ،الفارس محمود عبدالقادر
مــن فريــق االتحــاد الرياضي العســكري بلقب بطولة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة
رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ،نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة

وبرعاية شركة دلمونيا التي اختتمت يوم الجمعة بميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفه
بمشاركة نخبة من فرسان وفارسات المملكة من مختلف اإلسطبالت ،حيث لم تخلو البطولة
من عنصري التشويق واإلثارة والمفاجآت والمنافسات العالية.

الحواجز بالتنسيق والمتابعة من قبل مجلس

مستمرون في دعمنا لرياضة

إدارة االتحاد الملكي.

قفز الحواجز
وأكــد خالــد بن محمد أن بطوالت ومســابقات
قفــز الحواجــز تشــهد طفــرة كبيرة مــن خالل

التطــور الكبيــر للفرســان ومــا يقدمونــه مــن

مســتويات عالية ،وأكد أن المشــاركة الواسعة
والجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا الفرســان

كانــت الســبب الرئيــس وراء تطــور المســتوى
التنافسي التصاعدي.

“دلمونيا” تفتخر بشراكتها مع
االتحاد الملكي

المقام األول بما يتماشى مع توجهات الشركة

أكد مدير مشــروع دلمونيا جان كلود البجاني
الــذي حضــر منافســات البطولــة نيابــة عــن

الرئيــس التنفيــذي بشــركة إثمــار للتطويــر -
دلمونيــا ،محمــد خليل الســيد ،أنهــم فخورون

بالشــراكة مــع االتحــاد الملكــي للفروســية

وأكــد خالــد بــن محمــد أن االتحــاد الملكــي

وسباقات القدرة.

الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة يســعى

من الشــراكة الناجحة والمتطــورة مع االتحاد

للفروســية وســباقات القــدرة وبرئاســة ســمو

وأوضح البجاني في حديثه ً
قائل “ 6ســنوات

دائمً ــا لخلــق أفضــل األجــواء التنافســية
ً
أيضــا هــذا الموســم هــو
للفرســان ،والمميــز

الســتمرارها .إن ســبب دعمنــا هــو أن لدينــا

البحرينيــات ،وهــو مــا يؤكــد نجــاح الخطــة

مشــروع جزيــرة صحية ،ونحــن نحرص على

المشــاركة النسائية الالفتة من قبل الفارسات
واإلســتراتيجية التــي وضعتهــا لجنــة قفــز

الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ونتطلع

مشــروعا يقــع فــي محافظــة المحــرق ،وهــو

دعــم المبــادرات الرياضية؛ كونهــا صحية في

وكل مــا يــؤدي لحيــاة أفضــل لصحــة النــاس.

ومن هذا المنطلق ومن باب التعاون المشترك
مــع اإلخوة باالتحــاد الملكي ارتأينا كمشــروع

دعــم بطــوالت قفــز الحواجــز ،ومــن أولوياتنا
دعمنــا لنهضــة الرياضــة البحرينيــة التــي

تشــهدها مملكتنــا الحبيبة ،التي يقودها ســمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وبمبادراته

للشباب والرياضة”.

الكبــرى التي بلغ ارتفاع حواجزها 140 - 130
ســم وســرعة الملك  350مترا /دقيقة ،وإنهاء
جولتي المســابقة مع جواده “التيكا دو فورت
بــي دي إف” دون أخطــاء بزمــن بلــغ 55.17
ً
تــاركا المركــز الثانــي للفــارس الناشــئ
ثانيــة،
أحمد عيسى مع  4أخطاء من الجولة الثانية،
والمركــز الثالــث الفــارس المخضــرم ســامي
غزوان.

“دبل بوديوم” للرميحي

عبدالقادر يحلق بالمسابقة

وضمــن نتائــج مســابقات فئــة الناشــئين أحرز

الكبرى

المركــز األول والثانــي بأولــى المســابقات،

تمكــن الفــارس محمود عبدالقــادر من تحقيق

وهــي مســابقة فئة الناشــئين المســتوى األول

المركــز األول والتحليــق بلقــب المســابقة

(مســابقة التأهــل لمرحلــة التمايــز) وارتفــاع

المســابقة الثالثــة فئــة المبتدئيــن مــن العمــوم

الحواجز 95 - 85 :ســم ،ســرعة المســلك 350
متــرا /دقيقــة الفــارس معيــوف الرميحــي،

المســتوى األول ،وهي مسابقة على مرحلتين

والمركز الثالث الفارسة مايلن ماك.

وارتفــاع حواجزهــا 105 - 95 :ســم وســرعة
المســلك  350متــرا /دقيقــة حقــق المركــز

سيطرة األخوين الرميحي

األول الفــارس جيــري تايلــور مــع الجــواد “اير

في المســابقة الثانية فئة الناشــئين المســتوى

فــورس ون” ،والمركز الثانــي الفارس معيوف

الثانــي (مســابقة علــى مرحلتيــن) وارتفــاع

الرميحي ،والمركز الثالث إيمي كين.

الحواجز 105 - 95 :ســم ســرعة المسلك 350

يوسف بطل السرعة

متــرا /دقيقة تمكن الفارس معيوف الرميحي
من العودة للتألق مجد ًدا والصعود على منصة

المســابقة الرابعة للمتقدمين (مسابقة السرعة

التتويج بالمركز األول مع جواده “ماشاءهللا”
ً
تــاركا المركــز الثانــي ألخيــه
مــن دون أخطــاء

ضــد الزمــن) وارتفــاع حواجزهــا110 - 120 :
ســم ،ســرعة المســلك  350مترا /دقيقــة ،تألق

األصغر الفارس سلطان الرميحي.

الفــارس المتميز عباس يوســف وأوفى بعهده
وخطــف اللقــب مــع جــواده “أميــره ثنقــس تو

ً
بطل على مرحلتين
تايلور

دو” مــن اســطبل صحــارى ومــن دون أخطــاء
رغــم أن الترشــيحات انصبت لصالــح الفارس

فــؤاد الريس مع جــواده “أرجنتينا هورس أند
هود” ،بينما جاء ثال ًثا الفارس أحمد عيسى.

فرج يحصد العالمة الكاملة
المســابقة الخامســة فئة المتقدمين المستوى
الثالــث (مســابقة جمــع النقــاط) وارتفــاع

حواجزهــا 130 - 120 :ســم ،ســرعة المســلك
 350متــرا /دقيقــة ،أحــرز لقبهــا الفــارس

المخضــرم ســلمان فــرج مــع الجــواد “مــاي

بريشــس ثينقس تو دو” من إسطبل صحارى،

وفي المركز الثاني الفارس سيد محمد خلف،

والمركز الثالث الفارس فاضل الحداد.

فوز البسيتين ...وتعادل المدينة مع البحرين

منتخب ذوي العزيمة لألثقال يشارك بـ “دولية فزاع”
غــادر الوفــد البحرينــي لرفــع

الـــيـــوم لـــقـــاءان فـــي خــتــام الــجــولــة  9لـــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة

االثقــال مــن ذوي اإلعاقــة إلــى
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة؛
للمشــاركة فــي بطولــة فــزاع

أحمد مهدي

الدوليــة العاشــرة لرفــع االثقــال،
التــي تقــام خــال الفتــرة مــن 5

أســفرت نتائــج افتتــاح الجولــة التاســعة مــن دوري الدرجــة الثانيــة لكــرة القــدم عــن

حتى  13فبراير الجاري.

فــوز البســيتين علــى قاللــي بهدفين دون رد ،وتعادل مدينة عيســى مــع البحرين بهدف

ويتكــون الوفد من الالعب حســن

لكليهما ،في المباريات التي أقيمت أمس.

الــدرازي والمــدرب عبــدهللا نجــم
الذي أشــرف علــى تدريباته خالل
الفتــرة الماضية .وســوف يشــارك
الالعب الدرازي عن فئة “.”up 72
وذكــر الالعب الدرازي أنه اســتعد
جيــدا لهــذا البطولــة الدولية ،وأنه
يطمــح فــي تحقيــق اإلنجــاز ،إذ
إن هــذه أول بطولــة يشــارك فيهــا
االتحــاد البحرينــي لرياضــة ذوي
اإلعاقى خالل هذا العام.
وأكــد المــدرب عبــدهللا نجــم
أن الالعــب الــدرازي التــزم فــي
البرنامــج التدريبــي المرصــود لــه

وأنه على أتم االستعداد للمشاركة
في هذه البطولة الدولية،
إذ إن المنافسة قوية ،والمشاركون
ذوو خبرة في مجال رفع األثقال،
ولكــن يأمــل وكلــه ثقــه أن يحقــق
أول إنجاز لهذا العام.
كمــا ســيكون الحكــم الدولــي
البحرينــي نادر أحمــد حكما دوليا
بهذه البطولة.

فعلى استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة،

يلعب األهلي مع التضامن على اســتاد النادي

حقــق البســيتين فــوزا مهما بهدفين ســجلهما

األهلــي ،فيمــا يلعــب ســترة مــع االتفــاق علــى

عبدهللا دعيج وماركوس.

ملعب مدينة حمد.

ووصــل رصيــد البســيتين إلــى  18نقطــة،

فــي المبــاراة األولــى ،يدخــل األهلــي برغبــة

وقاللي  6نقاط.

تعزيــز صدارتــه بشــكل أكبــر حينمــا يالقــي

وعلى ملعب مدينة حمد ،خرج مدينة عيسى

التضامــن الســاعي لتحســين موقفــه .ويملــك

والبحرين بالتعادل اإليجابي بهدف للطرفين.

األهلي  19نقطة ،فيما لدى التضامن  4نقاط.

وســجل لمدينــة عيســى :أحمــد صالــح،

وفــي المبــاراة الثانيــة يســعى ســترة لزيــادة

وللبحرين :عيسى علي.

رصيــده مــن النقــاط والتقدم إلــى األمام على

ووصــل رصيــد مدينة عيســى إلــى  15نقطة،

ســلم الترتيــب حينمــا يالقــي االتفــاق متذيل

والبحرين  9نقاط.

الترتيب.

وتســتكمل اليــوم (األحــد) مباريــات الجولــة

ويملــك ســترة  13نقطــة واالتفــاق نقطــة

التاســعة بإقامــة لقاءيــن عند  6:10مســاء ،إذ

وحيدة.

من لقاء مدينة عيسى والبحرين (تصوير :سيد علي شبر)

البدء في تنفيذ برنامج “الميني تنس” “نواصي” يسلط الضوء على كأس خادم الحرمين

 30معلمــا يشــاركون في التدريب بقيادة دو ســوزا

اســتضاف المدربيــن عبــداهلل الخاطــري وفهــد ســليمان

ســلط أســتوديو “نواصــي” فــي حلقته الثانيــة الضوء على مشــاركة ممثل

اتحاد التنس

ضمن برنامج االتحاد الدولي للتنس لنشر وتنمية التنس بمنطقة غرب آسيا
عــن طريــق برنامج تنس الصغار تحت  10ســنوات بإشــراف مندوب االتحاد
الدولــي أميــر برغــي ،ســعى االتحــاد البحرينــي للتنــس لوضــع البرنامــج حيز
التنفيذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
الخبيــر

الدولــي

للتنــس

وأخــذت إدارة التربيــة الرياضيــة

بقيــادة

والكشــفية والمرشــدات برئاسة مدير

البرتغالي لويس دو سوزا ،عن كيفية

اإلدارة عصــام عبــدهللا وبالتنســيق

إعطــاء التالميــذ دروســا مبســطة

مــع نائب رئيس اتحاد التنس الشــيخ

فــي رياضــة التنــس ،والتعــرف علــى

عبدالعزيز مبارك الخليفة على عاتقها

أنــواع وأحجــام المضــارب والكــرات

مســؤولية تنفيــذ البرنامــج بمــدارس

المســتخدمة لــكل فئــة ،وكيفيــة

المرحلــة االبتدائيــة بمملكــة البحرين

ترغيــب وجــذب التالميــذ لممارســة

تحت إشراف الفنيين باتحاد التنس.

هذه الرياضة المتميزة.

وبالمرحلــة األولــى للتنفيــذ رشــحت

وأكــد المشــاركون أنهــم ســيعودون

وزارة التربيــة  20مدرســة ابتدائيــة،

إلــى مدارســهم للبــدء البرنامــج فــورا

وشــارك  30معلما في ورشــة تدريبية

باســتخدام أدوات التدريــب مــن

مضــارب وكــرات وشــبكات وفرهــا
االتحاد الدولي للتنس لهذا البرنامج.
ووفقــا

لتصريحــات

المســؤولين

باتحــاد التنــس ســوف يقــوم جهــاز
التدريــب باالتحــاد بزيــارات ميدانية
للمــدارس لمتابعــة تنفيــذ البرنامــج
وتوفير االحتياجات الالزمة.
وأشــار نائــب رئيــس االتحــاد إلــى أن
هــذه الخطــوة ســوف يليهــا خطــوات
أخــرى الختيــار أفضــل الالعبيــن
لتوجيههــم

للتدريــب

باالتحــاد

بالتنســيق مــع أوليــاء أمورهــم لخلــق
قاعــدة مــن البراعــم تمــد المنتخبــات
الوطنيــة للتنــس باحتياجاتهــا مــن
الالعبيــن؛ لتمثيــل البحريــن فــي
المحافل الرياضية.

جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى
للشــباب والرياضة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي
للقــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة فــي كأس خــادم الحرمين
الشــريفين للقــدرة ،التــي أقيمــت فــي محافظــة العــا بالمملكــة العربيــة
فارسا يمثلون  12دولة.
السعودية وشهدت مشاركة الفريق الملكي و254
ً

واألســتوديو مــن تقديــم قنــاة البحريــن الرياضيــة وبالتعاون مــع المكتب
اإلعالمي لســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات ،وأعد
الحلقــة وقدمهــا مديــر المكتــب اإلعالمــي لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد،
توفيق الصالحي ومركز المعلومات.
واســتضاف البرنامــج المــدرب عبــدهللا هــال الخاطــري والمــدرب فهــد
ســليمان ،وتناولت المحاور مشــاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
والفريــق الملكــي ،إضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى العديــد من الفرســان
المشاركين في البطولة.
وشــهد البرنامج تقديم العديد من التقارير الخاصة بالبطولة وتصريحات
إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وتصريحــات متنوعــة مــن

جانب من البرنامج

المشاركين في البطولة ،كما تناول معالم محافظة العال السياحية.
واســتقبل البرنامــج العديد من االتصــاالت من المملكة العربية الســعودية
واإلمارات العربية المتحدة.
وحقــق الفريــق الملكــي المركز الثاني في الترتيب العــام في البطولة التي
شهدت منافسة قوية بين الفرسان.
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خالد بن سلمان :رضا جاللة العاهل الهدف األسمى

اإلشــــــادة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة ودعــــم نــاصــر بـــن حــمــد دافــــع لــبــذل الــمــزيــد

اتحاد الكرة

أكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم للشــؤون الفنيــة ورئيــس لجنــة المنتخبــات

الوطنية الشــيخ خالد بن ســلمان آل خليفة ،أن رضا جاللة الملك عن أداء المنتخب الوطني
وإعجــاب جاللتــه بمســتواه فــي كأس آســيا  ،2019وهــو األمــر الــذي نقله ممثل جاللــة الملك

لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة

األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة ،هو الهدف األســمى الذي نســعى
على الدوام لتحقيقه.

وقــال الشــيخ خالــد بــن ســلمان إن اإلشــادة

احتــراف العــب المنتخــب عبــدهللا يوســف

واعتزاز لنا في بيت الكرة البحرينية ،مشــيدا

خصوصــا مع توقيعه عقــدا احترافيا مع نادي

الملكيــة الســامية جــاءت لتكــون مصــدر فخر

في هذا السياق بالدعم والمتابعة المستمرين
مــن قبــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل
خليفــة للمنتخــب الوطنــي ،خصوصــا فــي

االســتحقاقات األخيــرة ،وهــي كأس الخليــج

العربي (خليجي  )23وكأس آسيا .2019

يعــد األكبــر فــي تاريــخ البحريــن حتــى اآلن،

سالفيا براغ التشيكي أحد أكبر وأعرق الفرق
فــي دوري أبطــال أوروبــا والــدوري األوروبي

حاليا (كأس االتحاد األوروبي سابقا).

وأكــد نجــاح التجربــة االحترافيــة لعبــدهللا

ونــوه نائــب رئيــس االتحــاد للشــؤون الفنيــة

يوســف ،مشــيرا إلــى أن االهتمــام الــذي أبداه

ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة تعطي

الالعــب محمد مرهون دليل على ذلك ويفتح

بــأن اإلشــادة الملكية والدعــم المقدم من قبل

االتحــاد الدافــع لبــذل المزيــد مــن الجهود في

إطار المســؤولية الملقاة على عاتقنا في عمل
المنتخبات الوطنية.

نــادي بوهيميانــز بــراغ التشــيكي حديثا لضم
المجــال الحتــراف العبين آخريــن أيضا ،الفتا
إلــى أن ذلــك يؤكــد نجــاح هــذا الخــط فــي

وجــود العبــي المنتخــب األول فــي صفــوف

وأكــد رئيــس لجنــة المنتخبــات أن مجلــس

األنديــة األوروبية بصفة االحتــراف؛ بما يعزز

خليفــة بــن أحمــد آل خليفة يولــي المنتخبات

البحرينية بوجه عام.

إدارة االتحــاد برئاســة الشــيخ علــي بــن
الوطنيــة اهتمامــا بالغــا ودعمــا كبيــرا مــن
مختلــف النواحــي ،مشــيدا بمــا يقدمــه رئيس

االتحــاد مــن دعم كبيــر للجنــة المنتخبات في

ســبيل تهيئة اإلعدادات المناســبة للمنتخبات

وتطــور عملها بــدءا من األول ومرورا بالفئات
العمرية ،بما يتماشــى مــع اإلمكانات المتوفرة
والظروف المحيطة.

خالد بن سلمان

التشــيكية ،الســيما أنه يملك سجل مشاركات

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال المنتخب الوطني األول

إمكاناتهــم بانعكاســات إيجابيــة علــى الكــرة

وفيمــا يخــص المــدرب الســابق للمنتخــب

ميروســاف ســكوب ،أشــار الشــيخ خالــد بــن

ســلمان إلــى أن عقد المــدرب انتهى مــع نهاية
شــهر ينايــر ،إذ تــم وضع العقد بهــذه الطريقة؛

لتجنب دفع أي شروط جزائية.

وأشــاد الشــيخ خالد بن سلمان بجهود أعضاء

منتخب األكاديمية

لجنــة المنتخبــات ،منوهــا بــدور العضويــن

أســامة المالكــي وأحمــد جواهــري اللذين بذال

المنتخب األول

جهودا مضنية عبر االهتمام والمتابعة ،مشيرا

واســتعرض الشــيخ خالــد بــن ســلمان فــي

إلــى دورهمــا فــي تقريــب وجهــات النظــر بين

الســنتين الماضيتيــن  2017و ،2018مشــيرا

عبــر االجتماع بيــن األطراف الثالثــة :اللجنة،

تصريحــه عمــل المنتخــب األول خــال

إلى أن االتحاد اســتطاع التغلب على تقليص
الميزانيــة مقارنــة مــع العــام  ،2016إذ نقصت
بمــا يقــارب  ،% 50وصاحب ذلــك غياب مبلغ

الرعايــة عــن المنتخبــات ،مبينــا أن االتحــاد

تعامــل مــع األمر بالشــكل المطلوب مســتفيدا

ســتكون فــي بطولــة كوتيــف الدوليــة الوديــة

بإســبانيا نهاية شهر يوليو المقبل ،إذ سيدخل
منتخبنــا البطولة بالعبين من مواليد العامين

المــدرب ســكوب والالعــب محمــد الرميحــي

(.)2002 - 2001

المــدرب والالعــب الــذي عاد لقائمــة المنتخب

منتخب الناشئين

الالعبين بتسجيله هدفين.

أما عن منتخب الناشــئين ،فأكد الشــيخ خالد بن

وشــارك في كأس آســيا  2019وكان أحد أبرز

ســلمان اســتمرارية العمــل تكويــن منتخــب مــن

المنتخب األولمبي

العبــي مواليــد العاميــن 2005 - 2004؛ لإلعــداد

وفيمــا يخص المنتخب األولمبي ،أكد الشــيخ

نحــو االســتحقاق المقبــل المتمثــل فــي تصفيات

وقــال إن مشــوار المنتخبــات بمــا فيهــا األول

منــذ  4ســنوات ،إذ خــاض الالعبــون أكثــر من

المنتخب سيشارك في بطولة غرب آسيا باألردن

الميزانيــة بنســبة تقــارب  ،% 50مؤكــدا أن

بطــوالت دوليــة وديــة كبطولــة كوتيــف فــي

مــن برامــج الدعــم المقدمــة مــن االتحاديــن

الدولي واآلسيوي لكرة القدم.

ســار علــى نحــو تكيفنا مــن خالله مــع تقليص
المنتخــب األول تحديــدا حقــق نتائــج طيبــة

في السنتين تمكن فيها من الصعود  22مرتبة
فــي تصنيــف (الفيفــا) ،إذ كان المنتخــب فــي

المرتبــة  133عالميــا خــال  ،2016فيما وصل

حاليا مع شهر فبراير إلى المرتبة .111

خالــد بــن ســلمان أن عمــل المنتخــب مســتمر

 68مبــاراة دوليــة ســواء رســمية أو من خالل

حمد شمسان

محمد مرهون

إســبانيا وتولــون فــي فرنســا وإندونيســيا

أثمــرت عــن احتــراف  7العبيــن كســبوا أنظار

علــى األندية التــي باتت تعتمد بشــكل رئيس

األنديــة الخارجيــة ،إذ يشــارك حاليا  5العبين

على هذه العناصر ،مســتعرضا ثمار هذا القرار

بحرينييــن محترفيــن فــي أوروبــا والعبــان

بوجــود العبيــن مميزين عدة أثبتــوا قدراتهم

اثنان في الخليج.

كمحمــد مرهــون وحمــد شمســان اللذيــن

ولفــت إلــى أن االتحــاد زاد مــن دعــم هــذا

مثــا المنتخــب األول فــي كأس آســيا 2019

المشــاركة فــي تصفيــات كأس آســيا تحــت
 23عامــا  ،2020إذ ســتقام التصفيــات فــي
البحريــن ،مؤكدا أن الهدف هو تحقيق بطاقة
التأهــل للنهائيــات التــي ســتقام مطلــع العــام
المقبل في تايلند.

 4ســنوات متواصلــة حتــى العــام  ،2021وهو

منتخب الشباب

تحــت  16لفئــة الناشــئين ،مبينــا أن المنتخب

وغيرها.

وأوضــح أن االتحــاد دمــج منتخــب مواليــد
 2000 - 1999مــع منتخــب مواليــد 1997

 ،1998 -مشــيرا إلــى المكتســبات اإليجابيــة

وبيــن أن المنتخــب خــاض  3اســتحقاقات

متصــدرا عــن مجموعتــه فــي تصفيــات كأس

نــواة للمنتخــب األول خــال تصفيــات كأس

آســيا  ،2019كما وصل إلى نصف نهائي كأس

الخليــج ووصــل إلــى ثمــن نهائــي كأس آســيا
.2019

وفيمــا يخــص احتــراف العبــي المنتخــب

الوطنــي ،أوضــح الشــيخ خالــد بن ســلمان أن

عالوة على مباريات ودية مع منتخبات مختلفة.

عبدالله يوسف

مــن وراء ذلــك عبــر تجانــس المجموعة لفترة

كبيــرة خــال الســنتين الماضيتيــن ،إذ تأهــل

كأس آســيا تحــت  16عاما  ،2020مشــيرا إلى أن

طويلــة ،وهــو األمــر الــذي يســهم فــي تكويــن
العالــم  2026عبــر وجــود مجموعــة لهــا مــن

التجربــة والخبــرة الكبيرتيــن مــن العديــد من
المباريــات الدوليــة التي خاضوهــا والتجارب
المختلفــة التــي عاشــوها في شــتى الظروف،

مشــيرا إلى أن المشــاركات الدولية المســتمرة

منتخبنا األولمبي

المنتخــب عبــر وضــع قــرار مشــاركة الالعبين

باإلمارات.

تحــت  21عاما في منافســات الــدوري لجميع

وأكــد أن هــذا التوجــه لــدى االتحــاد مســتمر،

األنديــة الـــ  ،19إذ أثمــر ذلــك عــن مشــاركة

خصوصــا مــع ظهــور العديــد مــن الالعبيــن

حوالــي  120العبــا فــي الموســم الماضــي

الشــباب فــي عمر المنتخــب األولمبــي الحالي

والحالــي ( 50فــي الــدوري الممتــاز و 70فــي

أصحــاب اإلمكانــات القادريــن علــى تكويــن

دوري الدرجــة الثانيــة) ،مشــيرا إلــى أن ذلــك

اإلضافة ألنديتهم والمنتخبات الوطنية.

أســهم في االنعكاس اإليجابــي الفني والمالي

وقــال إن المنتخــب األولمبــي مقبــل علــى

منتخبنا لفئة الشباب

وفيما يخص منتخب الشــباب ،أوضح الشيخ
خالد بن سلمان أن المنتخب يسير على خطة
مماثلــة للمنتخــب األولمبــي فــي المشــاركات
ببطــوالت ومباريــات دوليــة ومعســكرات
مكثفــة؛ ليكــون رديفــا للمنتخــب األولمبــي،
مبينا أن أولى المشاركات الخارجية للمنتخب

منتخبنا الوطني األول

منتخب األكاديمية
وفيما يخص منتخب األكاديمية ،ذكر الشــيخ
خالد بن ســلمان أن هذا المنتخب تم تشــكيله

من مواهب األندية وسيســتمر في عمله لمدة
موعــد مشــاركته فــي تصفيــات كأس آســيا
يضــم العبيــن مــن مواليــد العاميــن 2006

و .2007وقــال إنــه تم إعداد خطة مشــاركات
مكثفــة ومتكاملــة للمنتخــب فــي الســنوات

األربــع المقبلــة ،ســتكون أوالها المشــاركة في
بطولة كأس دبي باإلمارات خالل شهر مارس
المقبل.

منتخبنا لفئة الناشئين

المنامة يشارك الرفاع في صدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز
موسمين جيدين ،ها هو يعاني من حالة

اتحاد الكرة

شــهد اللقــاءان المقدمان مــن الجولة 16

مــن الظــروف التــي يمــر بهــا الفريق على

لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم،

مســتوى الغيبــات واإلصابــات والظروف

فوزيــن مهميــن للنجمــة والمنامــة علــى

التــي يمــر بهــا النــادي فــي هــذا التوقيت

الشباب والمالكية على التوالي.

بالتحديد .فالفوز يمنح الدفعة المعنوية

وكان النجمة تفوق على الشباب بنتيجة

ألفــراد الفريــق للمضــي نحــو تقديــم

( ،)2-1وبــذات النتيجــة فــاز المنامة على

األفضــل فيمــا تبقى مــن منافســات هذه

المالكية.

المســابقة .وأشــكر جميع أفراد الجهازين

وشــارك المنامة فريق الرفاع في صدارة

الفنــي

الترتيب بشــكل مؤقت برصيد  21نقطة

تضحيتهــم مع الفريق في هــذه المرحلة

بعد الفوز يوم أمس األول على المالكية.

وخــال الفتــرة القادمــة علــى الرغــم من

 3نقاط مهمة في هذه المرحلة

واإلداري

والالعبيــن

علــى

التراجــع فــي هــذا الموســم ،وهــذا أمــر
طبيعــي .فالفريــق بحاجــة لفــوز معنــوي
يعود من خالله ألجواء المســابقة .فرغم
أن الفريــق قــدم نفســه بشــكل جيــد فــي
مبــاراة النجمــة ،إال أنــه خــرج بنتيجــة
الخســارة ،ونتطلــع لمزيــد مــن التهديــف
وتحقيــق نتيجة إيجابية فــي المباريات
المقبلة”.

 3نقاط في مباراة صعبة
أكــد حــارس فريق المنامة أشــرف وحيد

فرحة منامية تكررت مرتين

جميع الظروف.

أن المباريــات التــي تلعــب علــى مركــز

قــال نائــب رئيــس جهــاز الكــرة بنــادي

نحتاج فوزا معنويا

الصدارة دائما ما تكون صعبة.

ولفت أشــرف وحيــد إلى أن الفريق

النجمة حمد سلمان “إن ما حققه الفريق

قــال العــب فريــق نــادي الشــباب األول

وأشــار أشــرف وحيــد في تصريحــه إلى

المنامــي عانــى فــي الشــوط الثانــي

في مباراة الشــباب أمــر إيجابي منحه 3

لكــرة القــدم محمــود مختــار “الحمــد للــه

أن المنامة حقق األهم عبر حصد النقاط

مــن بعــض اإلصابــات التــي ألمــت

نقــاط مهمــة في هذه المرحلــة بالتحديد

علــى كل حــال ،قــدر هللا ومــا شــاء فعل،

الثالث ،مبينا أن الالعبين نفذوا تعليمات

بالالعبيــن ،عــاوة علــى وجــود

المــدرب محمــد الشــمالن وتمكنــوا مــن

أخطــاء أنتجــت احتســاب ركلــة

قبــل المشــاركة اآلســيوية ،علــى الرغــم

فهــذه حــال الكــرة ،فالفريق بعــد أن قدم

تسجيل هدفين في الشوط األول.

جزاء.

من لقاء النجمة والشباب

قلة التركيز واألخطاء الفردية
أكــد العــب فريــق المالكيــة أحمد يوســف أن
قلة التركيز واألخطاء الفردية هي ما ســبب

في مرمانا هدفين من أخطاء فردية ،مشيرا
إلــى أن األخطــاء الفرديــة التــي حصلــت
يتحملها الجميع.
ولفت إلى أن المالكية كان يرغب في تحقيق

الخسارة أمام المنامة.

الفــوز والنقــاط الثــاث ،إال أن األخطاء التي

وأشــار أحمــد يوســف إلــى أن المنامة ســجل

حصلت أثرت على مسار المباراة.
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ناصر بن حمد :الرياضات التراثية حققت قفزات بفضل الرعاية الملكية

ســــمــــوه يــــرعــــى حـــفـــل “مـــــزايـــــن لـــلـــصـــقـــور” ويـــــتـــــوج الـــفـــائـــزيـــن

لجنة الموروث

برعايــة كريمــة مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،أقيــم يوم أمــس األول (الجمعة) حفل مســابقة النســخة
الرابعــة مــن “مزاين ناصر بــن حمد للصقور” ،وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج،
بتنظيــم مــن لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينية
بحضــور عــدد مــن أفــراد العائلة المالكــة الكريمة ،وعــدد كبير من مــاك الصقور من
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ،إضافة بعض الشخصيات المهتمة
برياضة الصقور.
وتــوج ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد

مــن مالك الصقور مــن البحرين وبعض

الفائزيــن بمســابقة “مزايــن ناصــر بــن

دول الخليج.

حمــد للصقــور” فــي فئتــي الحــرار

وبهذه المناسبة ،أكد سمو الشيخ ناصر

(تفريــخ) والحــرار (وحوش) ،إذ فاز في

بــن حمــد أن الرياضــات التراثيــة فــي

فئــة الحــرار (تفريــخ) المالــك ســلطان

مملكــة البحرين حققت قفــزات نوعية

القحطانــي الذي أحــرز المراكــز الثالثة

بفضــل التوجيهات الســديدة والرعاية

األولى ،بينما حل المالك خالد الهاجري

الســامية من لدن عاهــل البالد صاحب

رابعا وفريق  BHRخامسا.

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

وعلــى مســتوى فئــة الحــرار (وحــوش)

خليفــة ،حيــث يولــي جاللتــه اهتمامــا

حقــق المالــك معجب الدوســري المركز

بالغــا لرياضــات المــوروث الشــعبي؛

األول ،فيمــا حــل غانــم الدوســري فــي

كونهــا رمــزا للهويــة الوطنيــة وتمثــل

المركــز الثانــي وعلــي العجمــي فــي

القيم األصيلة للمجتمع البحريني .

المركــز الثالــث والخامــس ،فيمــا جــاء

واعتبر ســموه أن مســابقة مزاين ناصر

رابعا خالد الهاجري.

بــن حمــد للصقور تمثــل حدثا مهما في

وبــدأ الحفل الــذي قدمه اإلعالمي نادر

الرياضــات التراثيــة علــى المســتوى

بن جخير بتالوة آيات عطرة من الذكر

المحلــي؛ كونهــا تعطــي الصقاريــن

الحكيم ،قبل أن يلقي الشــاعر علي بن

مســاحة أكبر للمشــاركة في استعراض

رفدة قصيدة نظمها بهذه المناسبة.

النواحــي الجماليــة للصقــور بعيــدا عن

ثم تم استعراض الصقور المشاركة في

الســرعة والقــوة فــي بقية المســابقات،

مســابقة مزاين ناصر بن حمد للصقور،

مشــددا علــى أهميــة دعــم الصقاريــن

إضافــة إلــى تأهيلهــم لتحقيــق تمثــل

كما أشــاد ســموه بالجهود الكبيرة التي

أعضاء اللجان العاملة التي تقدم عمال

ويعكــس المســتوى الــذي وصلــت لــه

قبــل أن تعلن لجنة التحكيم عن نتائج

البحرينيين ورفع إمكاناتهم في سبيل

مشــرف لمملكة البحرين في البطوالت

يبذلهــا خليفــة القعــود رئيــس لجنــة

مميــزا يســاهم فــي إظهــار مســابقات

المملكــة فــي تنظيــم هــذه المســابقات

المســابقة التــي حظيــت باهتمــام كبير

االرتقاء بمســتوى المسابقات المحلية،

الخارجية.

رياضــات المــوروث الشــعبي وجميــع

المــوروث بأفضــل حلــة تنظيميــة

التراثية.

رغــم أنــه ال يــزال شــابا يافعــا بمقاييــس عالــم األعمــال (نحــو  33عامــا) ،إال أن الحديث مع مشــعل الشــعلة ابن رجل األعمــال البارز والوزير األســبق
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عبدالنبي الشعلة ،يشعرك بمدى سعة اطالع رجل األعمال الشاب الذي عاد من الغربة في أستراليا ليتسلم قيادة مجموعة “الفنار” من والده الذي
أسسها وشيدها على مدى أربعين عاما لتصبح من أكثر المجموعات تنوعا وتجددا على مستوى المنطقة.
وخالل  8أعوام من دخوله إلى جانب والده في إدارة المجموعة التي تضم حاليا نحو  18شركة ،نجح مشعل الشعلة في تعزيز نجاح شركات

استثمار 5
ماليين دينار
في مبان تجارية
جديدة

bussines

@albiladpress.com

العائلة ،واستطاع خاللها تأسيس نحو  4شركات جديدة تحت مظلة المجموعة ما ضاعف عدد الموظفين بفضل العقود الكبيرة التي حصلت
عليهــا المجموعــة مــن كبريات الشــركات الصناعية والنفطية بالمنطقة .ويقر الشــعلة والذي يشــغل حاليا رئيس مجلــس إدارة مجموعة “الفنار”
أن بدايتــه فــي العمــل لــم تكن ســهلة ،إال أن والده كان بمثابة المدرســة التي تعلم منهــا الكثير ،فهو يؤمن بفكرة
الوالــد القائلــة بــأن “وراء كل تحــدٍ تقــف الفرص” ،وهــو ما حدث فعال في تســعينات القرن الماضي عند
اندالع حرب الخليج الثانية.

تقليل المركزية
والعمل
المؤسسي مهم
للشركات العائلية

ورغم أنه كان يعيش حياه هانئة في أستراليا ،بحسب وصفه ،بعد استكمال دراسته ،حيث عمل
مجز ،وعالقات اجتماعية واسعة ،لم يكن أفق العودة للبحرين واضحة بعد
بوظيفة جيدة وبأجر
ٍ

أن انغمس في الحياة األسترالية.

والمفاجــأة كانــت فــي  2010حيــن زاره والــده والعائلــة ويطلبــون منــه العــودة ،ليشــعر
بحجــم المســؤولية؛ كونــه الولــد الوحيــد ألبيــه بيــن  3أخــوات ،ليقــرر العــودة ألرض
الوطــن ،ويبــدأ العمــل فــي الشــركة مــن أول يــوم له منــذ وصولــه المطــار .انكب على
العمل اليومي مع والده الذي شــكل له جامعته الثانية التي تعلم فيها ما لم يحصل
عليه بالمراحل الدراسية .فيما يلي نص الحوار معه:

ذهبت للدوام
بعد عودتي
إلى البحرين بـ 7
ساعات

مازن النسور وعلي الفردان | تصوير :خليل إبراهيم

مشعل الشعلة
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ٍ
تحــد تقــف الفــرص ..والفتــى ســر أبيــه
وراء كل
مــــركــــز مـــتـــكـــامـــل إلعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل بـــاســـتـــثـــمـــار مـــلـــيـــونـــي ديـــنـــار
»»

كيف كانت عالقتك مع والدك عبدالنبي

تعلمت الكثير من
سنوات الغربة في
أستراليا

الشعلة؟

ُ
كنت في الســابعة من عمري أصبــح الوالد وزيرا
حيــن
للعمــل ،وكان يحــب عملــه كثيــرا ،حيــث يقضــي معظم
وقتــه بالمكتــب ،وربمــا هــذا أثر بصــورة أو بأخرى على
تواجــده فــي المنزل لكثرة انشــغاالته ،ومع انتهائي من
الدراســة الجامعيــة والعــودة إلــى البحريــن كان الوالــد
بمثابة المدرســة الكبيرة ،إذ تعلمت منه في ســنة ما لم

أحب القراءة منذ
الصغر ..أقرأ كتابا
كل أسبوع

أتعلمه في ســنوات دراستي الجامعية ،وساعدني ذلك
على تولي قيادة الشركة بصورة تدريجية.
أعمــل مع والدي بشــكل يومي وأتعلم منــه الكثير ،فهو
مدرستي الحقيقية ،وهو معلمي وقدوتي في الحياة.

»»

أين تلقيت تعليمك األساسي والجامعي؟

بدأت مرحلتي الدراســية بمدرســة “البيان” ،ثم مدرسة

الفنار 40 ..عاما من
التنوع والتجدد على
مستوى المنطقة

البحريــن فــي المرحلــة الثانويــة ،وبعــد التخــرج مــن
الثانويــة توجهــت إلــى اســتراليا لدراســة االقتصــاد
والفلسفة في العام  2004في جامعة كوينزالند بمدينة
برزبــن .كانــت الدراســة لنحــو  4أعــوام ،لكننــي قــررت

ُ
عملــت هنــاك لعاميــن ،وهذا لــم يكن في
البقــاء ،حيــث
خططــي المســبقة .وخــال  6ســنوات لــم أزر البحريــن
ســوى مرة لبعد المســافة ،ولكون الرحلة تســتغرق نحو
 27ساعة.

»»

ما طبيعة عملك في أستراليا؟

عملــت كمحلــل اقتصــادي ،إذ كانــت جامعــة كوينزالنــد
ملحقــة بقســم األبحــاث االقتصاديــة للحكومــة
األســترالية ،وكان عدد من الجامعات األســترالية تقدم
المساعدة للحكومة بخصوص التخطيط االقتصادي.

»»

كيف أثرت فيك حياة الغربة؟

بالطبع الحياة مختلفة ،في البحرين كانت سبل الحياة
مهيــأة ولــم أكــن أجــد صعوبــة فــي التعامــل مــع األمور
اليوميــة ،فــكل شــيء كان جاهــزا تقريبــا ،ومــع حيــاة
علــي أن أعتمد على نفســي في تدبير
الغربــة كان البــد
َّ
أمــور الســكن والمعيشــة ،وغيرهــا .كانت بدايــة صعبة،
لكننــي تعلمــت منهــا الكثيــر وبنــاء العالقــات خصوصــا
مــع غيــاب الجالية العربية الكبيــرة ،واختالف المجتمع
هناك عن مجتمعاتنا العربية.
وأذكــر أول درس جميــل وربمــا كان مؤلمــا قليــا فــي
“إدارة المال” ،حين أعطاني والدي قبل السفر لاللتحاق
بالدراســة مصروفــا لســتة أشــهر كميزانيــة لتدبيــر
أمــوري عنــد الوصــول إلى اســتراليا ،لكــن حين وصلت
أنفقــت المبلغ بســرعة خــال أســبوعين ،وحين أخبرت
الوالــد بذلــك ،رد علــي بالقــول بأننــي يجــب أن أتحمــل
علي مشــاركة
علي أن أتصرف ،وكان
وأن
المســؤوليةّ ،
َّ
َّ

الســكن ،واســتطعت بالتدبيــر أن أمدد الفترة إلى شــهر

مشعل الشعلة متحدثا لـ “ البالد”

شــركة عائليــة ،إذ إن الشــركات العائليــة التــي تعتبــر

الــدرس اآلخر الذي تعلمتــه من الوالد أنه ال توجد بيئة

معقــدة ولديهــا تاريخ ،وال يوجد لديهــا أنظمة واضحة

عمــل خاليــة مــن المصاعــب ،فالمصاعب هــي جزء من

مثل الشــركات األخرى ،عملية توليها ال تكون في شــهر

الحياة اليومية التي ينبغي لنا التعامل معها.

وال سنة ،بل تستغرق وقتا لمعرفتها.
عندمــا اســتلمت العمــل كانــت إحــدى أخواتــي الثــاث
غــادرت بالفعــل الشــركة ،وخالل الســنة األولــى غادرت
األختان بعد أن تزوجتا وأنجبتا ،وكان هذا تحديا آخر
كذلك.
ومــن الطبيعــي أن يرغــب الوالــد بعــد ســنوات العطــاء
الطويلــة أن يقــوم بــاإلدارة من خارج المكتــب ،ليتفرغ
النشغاالته الرسمية واالجتماعية ،وغيرها.
اســتغرق تولــي العمل بالطريقــة المطلوبة نحو  3إلى 4
ُ
تمكنت من أسس العمل بالمجموعة.
أعوام إلى أن

»»

فــا يوجــد شــيء اســمه “ظــروف جيــدة أو ســهلة”،
ففــي العــام  2008شــهدنا األزمــة االقتصاديــة العالمية
وتداعياتهــا المســتمرة ونــرى بعــض المصاعــب
االقتصادية حاليا.

»»

ًإذا أنت تتفق مع مقولة والدك بأن وراء
فرصا؟
ً
التحديات

أتذكــر حيــن أخبرنــي الوالــد أن الطفــرة التــي حققتهــا

في اإلدارة ،هل واجهت هذه الصعوبة؟

أشعر بذلك ،وهذا أمر يحسب للوالد.
الوالــد كان يترك لــي الحرية في اتخاذ القرارات ،وربما
تكــون قــرارات خاطئــة ،وهــو كان يعلم بذلــك ،وينتظر
منــي أخــذ القــرار لتبــدأ نتائجــه ،بعدهــا يبــدأ بتصحيح
الخطــأ؛ لكــي أتعلــم من واقــع التجربة ،إذ يشــرح الوالد
أبعــاد هــذا القــرار .وعلمنــي كيفيــة تطويــر العالقــات،
وكيــف يدار العمل ،وأن يشــارك الموظفون في تحقيق
األهداف لتصبح هذه األهداف جزءا من اهتمامهم.

»»

ونصف الشهر قبل أن يرسل لي الوالد مزيدا من المال.

مع الظروف االقتصادية غير المواتية في

علي العمل ضمن ميزانية محددة،
من هناك تعلمت أنه
َّ
الوالــد لــم يكــن يرغب معاملتي بــدالل زائد؛ وذلك لكي

أدى إلى قيامنا بفتح شــركات فرعية في دول التعاون
وعلى هذا األساس ،وكمثال على ذلك ،فقد ارتفع عدد
العاملين في شركة أسواق الخليج في البحرين من 60
موظفا إلى أن بلغ اآلن  160موظفا.

»»

أين يقع مجال عملكم الجغرافي ،وفي أي
القطاعات؟

االســتثمارية والوضــع فــي المنطقــة صعبــا ،لكــن هــذه

بتقديــم خدمات إعالميــة لحكومة الكويت في المنفى

لكــن طريقــة الوالد فــي العمل كانت سلســة للغاية ،ولم

شــركات األلمنيــوم واألســمنت والبتروكيماويــات ممــا

فــي اإلمــارات وأخــرى بالســعودية ،ونعمــل كــوكالء

الصعوبــات والتحديات خلقــت فرصا كذلك ،إذ تمكنت

وقتهــا وذلــك بالتعــاون مع أكبر شــركة للعالقات العامة
في العالم آنذاك.
* ما الشركات التي تضمها مجموعة الفنار حاليا؟
لدينا  18شــركة حاليا ،ولكــن العدد في زيادة ونقصان،
إذ ّ
كونا مجموعة اســتثمارية ،فنحن نؤســس الشــركات
ونســاهم فــي الحصــص ،ونقــوم بالتخــارج منهــا بعــد
أن نعمــل علــى نجاحهــا فــي فتــرة  5ســنوات أو أكثــر،
لكننــا نحافــظ على  4شــركات تقريبا مــن أصولنا ضمن
المجموعة.

»»

كم عدد الموظفين؟

ساعد والده منذ
 8سنوات بإدارة
المجموعة التي
تضم  18شركة

قطاعات الصناعات الثقيلة بدول مجلس التعاون مثل

الشــركة حدثــت بعــد غــزو الكويــت حيــن كانــت البيئة

عندما يتسلم جيل قيادة شركة عائلية من جيل

صحيــح ،ربمــا تجد ذلك فــي بعض الشــركات العائلية،

نعم صحيح ،ولكن حصلنا على عقود كبيرة في مختلف

إضافــة إلى البحرين ،لدينا شــركتان في عمان وشــركة

الشــركة مــن الحصــول على أكبــر عقد للعالقــات العامة
ً
متعلقا
فــي تاريــخ الخليج في ذلك الوقت ،وكان العقد

آخر عادة ما تكون هناك نوع من اإلشكاالت

»»

لكن كان العدد أقل بقليل قبل أعوام؟

وموزعين لعدد من كبار الشــركات األوروبية والصينية
والهنديــة ،وغيرهــا .وكل شــركة لديهــا تخصصهــا،
ولكــن عامــة نعمــل علــى توريــد وتوزيــع المعــدات
واألجهــزة واألنظمــة ومدخــات صناعــات األلمنيــوم
والبتروكيماويــات واألســمنت وغيرهــا ،لدينــا أكثــر من
 200خدمة ومنتج ،ونتعامل مع شركات عالمية كبرى،
والتــي لديهــا تكنولوجيــا متطورة في تلــك الصناعات،
وذلــك مــن خــال شــركة أســواق الخليــج وشــركاتها
الفرعيــة فــي دول مجلــس التعــاون .كمــا لدينــا نشــاط
واسع في مجال المصاعد واألجهزة المتحركة وأنظمة

ألمــان ،ونقــوم بتصدير المنتج بكاملــه لخارج البحرين،
حيــث كانــت شــركة هيونــداي للســيارات أكبــر زبائننــا
ســابقا ،وحاليا نتعامل مع شــركات عالمية في أستراليا
وأميركا وآسيا ،وغيرها.

»»

هل هناك استثمارات جديدة؟

نعــم فــي القطــاع الصحــي ،حيــث دخلنــا فــي شــراكة؛
مــن أجــل إنشــاء مركــز دلمــون إلعــادة التأهيــل ،والذي
ســيكون أول مركــز متخصــص فــي البحريــن لعــاج

تنظيــف المباني وصيانتهــا ،وغيرها من أنظمة الحلول

الحــاالت التــي تتطلــب تأهيل بعد العمليــات الجراحية

المطلوبة في قطاعات اإلنشاء.

الكبرى وغيرها من الحاالت ،المشــروع يقع في جزيرة

كذلــك لدينا نشــاط في المجال الطبــي خصوصا تزويد
المعــدات المتعلقــة بالتصويــر واألشــعة وطب األســنان
وما شابه.
كمــا أننا شــركاء فــي شــركة البحرين لصناعة الســبائك

السنوات الماضية ،كيف تقيم صعوبات تطوير

يعمــل لــدى المجموعــة نحــو  250موظفــا فــي مختلف

المعدنيــة “بامكــو” ،وهــي مــن الصناعــات التحويليــة

أداء الشركة لمزيد من النمو؟

االختصاصات والشركات.

لأللمنيوم ،وقد أسسنا الشركة بالتعاون مع مستثمرين

أتعلم االعتماد على نفسي.

دلمونيــا .لقد بدأنا أعمال البناء وذلك بكلفة تقدر بأكثر
من مليوني دينار كمرحلة أولى.
ونأمل االنتهاء من المشروع بنهاية هذا العام أو بداية
العام المقبل على أكثر تقدير.

»»

هل مازلتم تستثمرون في العقار؟

مبــان جديــدة
نعــم ،لدينــا مشــروع جديــد إلنشــاء 3
ٍ
للمكاتــب التجارية ومركــز تجاري قرب مقر المجموعة

»»

متى قررت العودة إلى البحرين؟

بالرفــاع ،بكلفــة  5مالييــن دينــار ،ونتوقــع البــدء فيهــا

كانت أموري في أســتراليا ممتازة ،وحين كان يســألني

قريبا.

األهــل متى ســتعود لم أكن أرى ســببا للعــودة ،ولألمانة

كمــا نقــوم بتوفيــر مــواد البنــاء والمصاعــد وغيرها من

لــم يكــن هنــاك ضغــط مــن جانــب العائلــة فــي البدايــة

الخدمــات لمشــروعات البنــاء ،ونســتثمر فــي العقارات

للعــودة .وعندمــا لــم تــر عائلتــي أفقــا للعــودة ،فوجئت
بزيارة من الوالد والعائلة في العام  2010إلى أستراليا.

فــي مختلــف المناطــق ،وقــد أسســنا لهــذا شــركة الفنار

وحينمــا أخبرنــي والدي بأن أخواتــي بدأن الخروج من

لتطويــر وإدارة العقــارات ،وتــم تحويــل المحفظــة

إدارة الشــركة للتفــرغ لحياتهــن الخاصــة وطلــب منــي

العقاريــة إليهــا إلدارتهــا ،ونحــن اآلن في طور تأســيس

علي وشعرت بالمسؤولية،
مساعدته ،هذا الحديث أثر
َّ

شــركة للمقاوالت اإلنشــائية تحت شــركة فنار البحرين

وخالل شهر واحد قمت ببيع كل ما أملك في أستراليا،

للمقاوالت.

ورجعت إلى البحرين.

»»

كانــت رحلــة العــودة طويلــة مــن أســتراليا لســنغافورة
ثــم دبــي ثم البحرين ،أتذكر أنه كان يوم الســبت ،وبعد

أتذكــر أول كتــاب قرأتــه وعمــري  13عامــا ،ومازلــت

عودتــي ارتحــت لبضــع ســاعات وتناولــت الغــداء مــع
العائلة في المنزل ،وبعدها إلى مكتب الشــركة من أول
يــوم وصول ،كانت  7ســاعات فقط من لحظة وصولي
للبحرين قبل بدء العمل.

»»

هل استلمت العمل منذ البداية؟

مــن المســتحيل أن تتســلم شــركة ،خصوصــا إذا كانــت

هل لديك اهتمامات أدبية على غرار الوالد؟

أحافظ على شغفي بالقراءة ،ومع عودتي من أستراليا

 200خدمة ومنتج
توفرها “الفنار
القابضة”

ال أنسى أول درس
من والدي في إدارة
المال

زبائننا كبريات مصاهر
األلمنيوم والشركات
الصناعية بالمنطقة

وانشــغالي فــي العمــل ّ
قــل نشــاطي في القــراءة ،حيث
كنــت فــي الســابق اقرأ كتابين في األســبوع ،لكن حاليا
أقــرأ كتابــا واحــدا ،ومعظمها باللغة اإلنجليزية لألســف
بحكــم دراســتي مــن الصغــر ،لكــن أعمــل علــى زيــادة
قراءاتي بالعربية.

تولى دفــة القيادة مــن وال ــده فأسس شــركــات جــديــدة وضــاعــف الموظفين
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شيري تيغو  ...7شبابية رائعة

خصائص السالمة والذكاء والتصميم المميز بسعر مناسب ج ًدا

اســتنادا علــى النجــاح الكبيــر الذي حققــه الشــركة الصينية الراقية شــيري مع
طراز تيغو  5الذي انتشر في البحرين بكثرة من موتور سيتي ،اطلقت الشركة
مؤخــرا فــي البحريــن الجيــل الجديــد من طــراز تيغــو  ،7التي قدمــت خرجت

بعد أن شوقت الند روفر

بشــكل واضــح عــن النمــط التقليــدي الــذي ســيطر علــى معظــم

معجبي رنج روفر لسيارتها

ويتميــز بشــبك أمامــي متعــرج
نماذجهــا الســابقة،
ّ

الكوبيه االختبارية ،أعلنت

ومصابيــح أماميــة متموجــة ،بإطــار شــبابي

الشركة إلغاء فكرة السيارة.

وعصري.

وقالت “لقد اتخذنا القرار

الواجهة األمامية الجميلة بمصابيحها

الصعب إلعالم عمالئنا
بأن  SVكوبيه لن تدخل
خطوط اإلنتاج.

األمــامــيــة الــمــصــنــوعــة مــن الــزيــنــون،
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أكتوبر2019
 15فبراير
10
2017
جمادى الثانية
الحجة1440
1438
 155ذو

وال ــت ــي تــأتــي عــلــى شــكــل تــرايــدنــت
بــوســيــدون األســطــوري ،فهي تضيف
طــابــعــا مــن الــقــســاوة عــلــى مظهرها.
وتبعث المصابيح األمامية العاملة
بتقنية الزينون أربعة أضعاف الضوء
الــــذي تــبــعــثــه مــصــابــيــح الــهــالــوجــيــن
رغـــم م ــن اســتــهــاكــهــا لــطــاقــة أق ــل.
أمــا المصابيح الخلفية التي تشبه
مخالب النمر ،فهي تتميز بأنها تعطي
السيارة مظهرا مميزا حتى في القسم
الــذي يتم بــالــعــادة إغفاله مــن جانب
العديد من الصانعين.
أمــا بالنسبة لتصميمها مــن الــداخــل،
فهي تتميز بتقليم داخلي ثنائي اللون
غني مــع لــوحــة تحكم مــركــزيــة على
شكل جــنــاح ،والــتــي تمنح إحساسا
بـــالـــقـــوة .ك ــم ــا تــتــضــمــن ش ــاش ــة HD
قياس  9بوصات تعمل باللمس توفر
مختلف خيارات الوسائط المتعددة،

نسخ أكثر من لكزس Track Edition
نســخ أكثــر مــن لكــزس  Track Editionتخطــط لكزس لزيادة نســخها من
سيارات  ،Track Editionحيث ظهرت لكزس  RC Fفي معرض ديترويت
قبل أسبوعين.
وهـــــي تــتــمــيــز بـ ــقـ ــدرة حــصــانــيــة

وأن الشركة لديها خطط لتحديث

جيدة وخفة الــوزن أكثر من الفئة

ســلــســلــة  Track Editionبشكل

األساسية.

مستمر ،في الوقت الحالي الخطة

لن تكون النسخة الخاصة للكزس

ه ــي بــنــاء  60س ــي ــارة 40 ،نسخة

 RC Fهــي الــنــســخــة األخ ــي ــرة كما

باللون األبيض و 20باللون الرمادي

ت ــق ــول لـ ــكـ ــزس ،ح ــي ــث أك ـ ــد كــوبــر

غير الالمع وذلك لموديالت ،2020

إريــكــســن نــائــب رئــيــس التخطيط

كما نعتزم إطــاق المزيد من نسخ

للمنتجات في لكزس ،قائال “لكزس

 Track Editionفـــي الــســنــوات

 RC Fلن تكون األخيرة من نوعها،

المقبلة”.

وإعدادات ضبط التكييف ،وإعدادات
الــســيــارة الــتــي تــوفــر للسائق تجربة
تفاعلية سهلة وبسيطة .إضافة لذلك

االسـ ــتـ ــخـ ــدام ،مـ ــع ش ــاش ــة تــفــاعــلــيــة
مــزدوجــة تــعــرض إعـــــدادات الــصــوت
ولوحة التحكم بالقيادة.
ولــلــمــزيــد مــن ال ــراح ــة ،تــأتــي تيغو 7
الجديدة كليا بتقنيات دخول السيارة
مــن دون مــفــتــاح ،فضال عــن تشغيل
المحرك بلمسة زر واحــدة .كما يمكن
تأمين السيارة وفتحها ببساطة عن
طريق الضغط على زر على المقبض
خــارج باب السائق .كما يمكن لفتحة
الــســقــف الــبــانــورامــيــة ذات الــحــجــم
الكبير  0.92متر مربع والمزودة بعازل
كهربائي

هــــي ت ــض ــم أيـ ــضـ ــا شــاشــة
قياس  4.8بوصات

للشمس أن ُتفتح بالكامل أو جزئيا

نــظــام الــكــامــيــرا الــبــانــورامــيــة بــزاويــة

لنشر الــهــواء الــنــقــي بشكل طبيعي،

 360درجـــــة ال ــت ــي تــعــطــي الــســائــق

وخلق أجــواء مريحة داخــل السيارة
لــاســتــمــتــاع بــالــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة
الخارجية.
تأتي تيغو  7بمحرك تــوربــو  1.5لتر
عالي الكفاءة أو محرك 2.0-DVVT
الذي يوفر قوة عالية واستهالك أقل
للوقود .كما أنها أيضا م ــزودة بعلبة
تــــروس م ــزدوج ــة الــقــابــض الــفــاصــل
تتمكن من نقل الطاقة بشكل مباشر،
وتوفير كفاءة نقل أعلى ،واستجابة
أسرع ،مما يعد باستهالك أقل للوقود
وقــوة تحمل أعلى للسيارة .إضافة
لــذلــك ،فــهــي تــأتــي مــع نــظــام تعليق

تـــوفـــر واج ــه ــة

خــلــفــي مــســتــقــل مــتــعــدد ال ــوص ــات

س ــه ــل ــة

وإطـــــار ف ــرع ــي ،كــمــا أن ــه ــا تــعــزز
االس ــت ــق ــرار بــشــكــل كــبــيــر عند
تغيير الــمــســارات واالنعطاف
بسرعة عالية ،فضال عن أنها
تمنع بشكل فــعــال االهــتــزاز
والــضــوضــاء؛ لتوفير قــيــادة
ممتعة ومريحة.
الــــســــيــــارة مــلــيــئــة
بـــالـــخـــصـــائـــص
ال ــذك ــي ــة ،مثل

خــيــار الــتــبــديــل بسهولة بــيــن المنظر
الــبــانــورامــي وال ــرؤي ــة المستقلة من
أرب ــع كــامــيــرات .وه ــذا بـــدوره يسمح
بالسيطرة السريعة على المركبة لمنع
االص ــط ــدام بــاألشــيــاء المحيطة بها،
والتقليل مــن الــنــقــاط العمياء أثناء
القيادة وصف السيارات .وعالوة على
ذلك ،لمنح السائق رؤية واضحة من
ً
أيضا تم تزويد تيغو  7بكاميرا
الخلف
عالية الوضوح أثناء الرجوع بالمركبة
للخلف ،إضافة إلــى رادار ذي ثمانية
مجسات.
كما ُ
صممت سيارة تيغو  7وفق معايير
سالمة ممتازة  C-NCAPلمنح أعلى
درجات األمان للركاب .إضافة لذلك،
ف ــإن الــســيــارة مـ ــزودة بــنــظــام الثبات
اإللــكــتــرونــي (ESPن ــس ــخ ــة  )9.1من
شــركــة بـ ــوش؛ لــضــمــان أفــضــل درجــة
ثبات للسيارة والمقود .ولتوفر المزيد
من األمان ،فهي أيضا مزودة بأنظمة
الكبح التالية :منع انــغــاق المكابح
 + ABSتوزيع قــوة الكبح إلكترونيا
 + EBDنظام مراقبة الجر .TCS

كهربائية من إنفينيتي تنطلق نحو المستقبل

جي ايه سي GA8 2019

تعرض شــركة إنفينيتي وللمرة األولى في معرض أميركا الشــمالية الدولي للســيارات  2019الســيارة إنفينيتي  QXانسبيريشــن التي تنتمي لفئة

ظهرت مؤخرا الســيارة جي ايه ســي  GA8 2019التي تم اإلعالن عنها منذ أشــهر قليلة ،ظهرت في أســواق الخليج العربي ،حيث

السيارات الرياضية متعددة االستخدامات ( )SUVمن الحجم المتوسط ،والتي تمثل باكورة المركبات الكهربائية كليا من العالمة التجارية.

يوجد لها العديد من المنافسين.

وبــكــونــهــا شــركــة تتمتع بــتــفــوق تكنولوجي

تــمــتــلــك ج ــي ايـــه س ــي  GA8 2019الــعــديــد

وإب ـ ــداع ـ ــات فـ ــي ع ــال ــم ال ــم ــح ــرك ــات كــجــزء

مــن تقنيات الــســامــة ،مثل خاصية التنبيه

جــوهــري مــن أعــمــالــهــا ،تنطلق الــشــركــة نحو

عــنــد م ــغ ــادرة الــمــســار وخــاصــيــة التنبيه من

عالم السيارات الكهربائية التي تعتبر الخطوة

النقطة العمياء ،والوسائد الهوائية األمامية

الطبيعية التالية بالنسبة إلنفينيتي ،وتشير

والــجــانــبــيــة ،وتــتــمــيــز الــســيــارة بــتــوافــر نظام

دراس ــات تصميم إنفينيتي  QXانسبيريشن

الــقــيــادة ال ــذك ــي ،الــســيــارة تــمــيــزت بالصالبة

إلى خطط العالمة التجارية لتدشين مجموعة

الــعــالــيــة ،الــواجــهــة األمــامــيــة جـ ــاءت بشبك

الفخامــة الصينيــة الجديــدة بمحــرك تيربــو اقتصــادي

أداء قــوي مــع تعزيــز ثقــة الســائق بالمــدى التشــغيلي للمركبــة

من المركبات الكهربائية عالية األداء التي تعِ د

كبير الحجم ذي تصميم عريض غير متصل

بتقديم أداء قوي مع تعزيز ثقة السائق بالمدى

بالمصابيح التي تأتي بتصميم مسحوب إلى

التشغيلي للمركبة الكهربائية.

طــرفــي الــســيــارة ،وتــحــتــوي عــلــى لــمــبــات ليد

وق ــال كريستيان مونييه رئــيــس إنفينيتي:

شركة إنفينيتي ،لتمثل المركبة التجريبية -

بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال التصميم من

وعدسات زينون.

مــيــز الــســيــارة مــن ال ــداخ ــل ،الــجــلــد والــكــروم

تسخين وتبريد المقاعد .السيارة تتوفر بثالث

“تمثل إنفينيتي  QXانسبيريشن بداية جيل

المنتمية إلى فئة السيارات الرياضية متعددة

إنفينيتي ،وذلك من خالل لغة تشير إلى قوة

إط ـ ــارات جــي اي ــه ســي  GA8 2019مقاس

الــمــنــتــشــر ف ــي األبـــــواب والــطــبــلــون األمــامــي

فــئــات ،لكنها تختلف مــن حيث المواصفات

جــديــد مــن ســيــارات إنفينيتي ،وتــضــع خطة

االســتــخــدامــات ( - )SUVانــطــاقــة مجموعة

وسمات المحركات الكهربائية .تضع السيارة

 18بوصة ذات تصميم رياضي ،وتطعيمات

والــكــونــســول الــوســطــي ،م ــع شــاشــة مــاحــة

الخارجية والداخلية .أما المحرك ،فهو واحدة

مــبــاشــرة ألول ســيــارة كهربائية تحمل اسم

مــن المنتجات تــقــدم أداءً عــالـ ًـيــا وانبعاثات
منخفضة للغاية وثقة أكبر بالمدى التشغيلي”.

التجريبية أسسا جوهرية ألول سيارة إنتاج

الكروم منتشرة عند مقابض األبواب والعتبات،

كبيرة الحجم ،وشاشة معلومات خلف مقود

في كل الفئات ،وهو سعة  2.0لتر تيربو بعدد

كهربائية بشكل كامل من الشركة ،وتوضح

وعلى المصد الخلفي األسطبات ذات تصميم

الــســيــارة ،بينما المكيف يــأتــي بــثــاث نقاط

 4سلندرات يعطي قوة  198حصانا ،مع ناقل

بنية المركبة الكهربائية الــجــديــدة الخاصة

كما تعتبر إنفينيتي  QXانسبيريشن بالدفع

كيفية تأثير البنى والتقنيات الجديدة على

تقليدي ،ولكن اللمبات من الداخل تأتي على

لــتــوزيــع الــهــواء بشكل جــيــد ،الــمــقــاعــد قابلة

الحركة ذي  6ســرعــات أوتــومــاتــيــكــي ،وتبلغ

الـــربـــاعـــي ان ــط ــاق ــة لــعــهــد ج ــدي ــد م ــدع ــوم

تصميم إنفينيتي العصري.

شكل حرف  Gمن نوع ليد.

للتحريك في  10وضعيات كهربائية مع إمكان

السرعة القصوى للسيارة  220كم  /ساعة.

الــعــامــة الــتــجــاريــة .اعــتــمــدت الــســيــارة على
واس ُتلهمت من جوهر الصناعة اليابانية في

سيارات يرفض أصحابها التخلي عنها
رغم اســتخدامهم لها ألكثر من  10ســنوات ،كشــف خبراء من “ ”iSeeCarsالمتخصصة
بتحليل البيانات عن قائمة ببعض السيارات التي ال يفضل أصحابها التخلي عنها؛ كونها
حافظت على قدر جيد من الكفاءة في العمل.

مرسيدس  A-CLASSالجديدة

وجــاءت سيارات “”Toyota Highlander

“ ”RAV4و” ”Tundraو” ”Camryالمصنعة

الكروس أوفــر في صــدارة القائمة ،بعدما

م ــن جــانــب تــويــوتــا أي ــض ــا .وخــلــف هــذه

أظهرت اإلحصاءات أن نحو  % 18.5من

القائمة جــاءت سيارات “،“Honda Pilot

مالكيها استعملوها لنحو  15سنة .وحلت

و” ”Foresterمن سوبارو ،و”Mazda MX-

ســيــارات “ ”Toyota Priusالهجينة في

 ،“5إضافة إلى عدد من سيارات شيفروليه

المركز الــثــانــي ،وج ــاءت ثالثة السيارات

و”.“GMC

فورد  F-150هايبرد

أعلنت مرسيدس – بنز عن وصول سيارة الفئة  A-CLASSالجديدة إلى المنطقة ،والتي

تحدثــت شــركة فــورد مــرارا وتكــرارا عن طــراز  F-150هايبــرد القادم ،ولكــن صانعة

تأتــي بمحــرك يحتوي  4أســطوانات بســعة  1.991ويولد قوة بمقــدار  224حصان وناقل

السيارات استغلت مؤتمر دويتشه بنك العالمي للسيارات؛ لتأكيد خططها الستخدام

حركة .9G-TRONIC

بديل كهربائي لمولد الطاقة بالسيارة.

وت ـ ــم إدخ ـ ـ ــال جــمــلــة مـ ــن الــتــحــســيــنــات

وإلـ ــى جــانــب مــمــيــزات الــفــخــامــة والــقــوة

ووفــقــا لصحيفة ديــتــرويــت نــيــوز ،فقد

للشركة.

والمميزات على تصميم السيارة الداخلي

والــســامــة تــبــرز عــنــاصــر الــتــرفــيــه ،حيث

قال رئيس فورد لألسواق العالمية جيم

ولــم تكن أخبار اإلصــدار الكهربائي غير

والـ ــخـ ــارجـ ــي مـ ــع م ــواص ــل ــة ن ــه ــج شــركــة

ستكون سيارة  A-CLASSهي أول طراز

فارلي في المؤتمر إن الشركة ستكشف

متوقعة ،فقد تواصلت صحيفة فوكس

مــرســيــدس – بــنــز فــي االهــتــمــام بجوانب

من سيارات مرسيدس – بنز مزود بنظام

عن طــرازات كهربائية بالكامل وهجينة

نــيــوز مــع مــديــر االت ــص ــاالت فــي أميركا

الــســامــة عــبــر ع ــدد ضــخــم مــن التقنيات

الوسائط المتعددة  ،MBUXوالــذي يمنح

مــن شــاحــنــات  ،F-Seriesوامــتــنــع عن

الشمالية بــشــركــة فـ ــورد ،مــايــك ليفين،

المتطورة التي تعزز السالمة واألمان داخل

مــن بــداخــل المركبة خــيــارات واســعــة من

الكشف عن المزيد من التفاصيل ،ولكنه

والذي أكد أن فارلي كان يتحدث بالفعل

المركبة وخارجها.

وسائل الترفيه ونظام معلومات عصري.

أك ــد أن ه ــذه هــي الــخــطــط المستقبلية

عن نسخة كهربائية بالكامل من .F-150

tariq_albahhar
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“نون باي نور” تشارك في أسبوع نيويورك للموضة
الشــيخة نور والشــيخة هيــا تمزجان األلــوان المســتوحاة من طبيعــة البحرين

فــي عودتهما الرابعة عشــرة علــى التوالي
إلى أســبوع الموضة فــي نيويورك ،قامت
المصممتــان الشــيخة نــور بنــت راشــد
آل خليفــة ،والشــيخة هيــا بنــت محمــد
آل خليفــة بتقديــم مجموعــة “Noon
 ”By Noorلخريــف وشــتاء ،2019
وذلــك  ٧فبرايــر  ٢٠١٩فــي “”Gallery II
باستوديوهات “.”Spring Studios
وقد شــاهد العرض من الصفوف األمامية
مجموعــة مــن المشــاهير علــى رأســهن
Delevign

Poppy

وDyer

Natalia

والتي ارتدت كل منهن تصاميم مجموعة
“.”Noon By Noor
» »مازالت أغنية “ ”Dark horseللنجمة كاتي بيري ،تحقق النجاحات،
وهو ما ال يتوقعه الكثيرون من المعنيين بالموسيقى والغناء من
شتى أنحاء العالم .فبعد مرور  5أعوام كاملة وصلت نسبة مشاهدة
كليب “ ”Dark horseعلى “يوتيوب” إلى  2.5مليار مشاهدة ،وهو رقم
ضخم لم يستطع الكثير من أهم وأشهر المطربين أن يحققوه ،رغم
شهرتهم وشعبيتهم الجارفة.

وقد وصفت الشــيخة نور هذه المجموعة
قائلــة “قمنا بتقديم مجموعة تتميز بدمج
التصاميــم الرجاليــة واللمســات األنثويــة
مــن خــال لوحــة مســتمدة مــن طبيعــة
مملكة البحرين الصحراوية”.
كمــا ذكــرت الشــيخة هيــا “نحــرص دائمــا
علــى إظهــار هويــة ()Noon By Noor

بإيجــاد معادلــة بيــن النعومــة والقــوة في

مملكة البحرين كالبني واألسود ،ولمسات

قدمــت المصممتان من خالل هذا العرض

مــن ألــوان الزعفــران والزمــرد وألــوان
ً
طابعــا
الغــروب لتضفــي إلــى مجموعــة
ً
فاخرا من األناقة العصرية.

آن واحد”.
مزيجا من األلوان المســتوحاة من طبيعة

“ ”Cinecoتحتفل بنجاح صالتها المخصصة لألطفال
إيمــان الغــواص :اتركــوا أطفالكــم معنــا يمرحــون بينما تســتمعون بمشــاهدة األفالم
طارق البحار
احتفلــت شــركة البحريــن للســينما  Cinecoالرائــدة فــي مجــال الترفيــه فــي مملكــة
البحريــن بنجاح صالة ســينما ( )Cinekidsالمخصصة لألطفــال واألولى من نوعها على
مســتوى المملكــة فــي مجمعهــا الســينمائي الجديــد بمجمــع الواحــة فــي منطقــة الجفير
مؤخــرا بحضــور كبيــر من الصحافة والمدعوين وبالطبع مع الصغار التي تقدم الشــركة
هــذه الصالــة لهــم خصيصا بمميزات كبيــرة ،أولها الخدمــة الرائعة المعهودة بابتســامة
الموظفين واإلمكانات الكبيرة التي تقدمها لروادها.
ومنــذ بداياتهــا فــي  ،1968نجحــت شــركة

وبمناســبة مــرور أشــهر مــن نجــاح الصالــة

البحريــن للســينما علــى مدى الســنوات في

الرائــدة فــي البحريــن بالتعــاون معنــا “بوك

تبوؤ الصــدارة في طليعة الرواد ،وتحقيق

ورمز” ،وشركة البحرين للسينما التي تقدم

العديــد مــن النجاحــات غير المســبوقة في

تجربــة ترفيهيــة متكاملــة للجميــع وفيــه

قطــاع الترفيــه فــي البحريــن ،حيــث يبلــغ

الجليســة المتخصصــة ،حيــث ســتتمكن

عــدد دور العــرض التابعــة لشــركة البحرين

العائــات من اصطحاب أطفالهــا إلى صالة

للسينما  57صالة في مملكة البحرين ،و47

ســينما ( )Cinekidsالمخصصــة لألطفــال،

صالــة فــي دول مجلس التعــاون الخليجي

والتــي تضــم منطقــة مخصصــة للعــب

األخــرى ،وتعــد صالــة ســينما ()Cinekids

متعلقــة بالفيلــم ،مع توفر جليســات أطفال

المخصصــة لألطفــال من أحــدث ما قدمت

محترفــات لرعايتهــم أثناء غيــاب أهاليهم.

الشــركة اليوم في المجمع السينمائي الذي

وتحــرص الشــركة عبــر صالــة “”Cinekids

يضم  10شاشات عرض على مساحة تبلغ

أجــواء ممتعــة عنــد
ً
لمنــح زوارهــا الصغــار

 3,000متــر مربع ،ويقدم لــزواره مجموعة

مشــاهدة األفــام الســينمائية المخصصــة

جديــدة مــن الخدمات المبتكــرة والنوعية،

لألطفــال مــع وجبــات متنوعــة وصحيــة

تشــمل تجربــة VIP

مختــارة بعنايــة بأحجــام خاصــة
لألطفــال .وتتمكــن العائــات ً
أيضا

مجموعــة مــن ألــذ

االحتفــال بمناســبات أطفالهــم

األطبــاق وشاشــات

الخاصــة مــع باقــات متنوعــة

وأفــام كبيــرة ،إلــى

وشاملة ألعياد الميالد في الصالة،
ً
تألقــا
مــا يجعــل مناســباتهم أكثــر

المخصصة لألطفال،

ً
ومرحــا ،مــع وجود خدمــات كثيرة

والتــي قالــت عنــه

بالصالــة وبأســعار متنوعــة مثــل

الغــواص

عروض البطاقات المتميزة ،والتي

صاحبة (بــوك ورمز)،

تبــدأ مــن  ٢٠دينــارا للحضــور ١٠

تتولــى

مــرات ،وفيها العديد من الخدمات

إدارة صالــة ســيني

لألطفــال والعائــات مثــل اللعــب

كيــدز فــي Cineco

الحصريــة

لتــذوق

جانــب صالــة عــرض

إيمــان
والتــي

إيمان الغواص

فــي صالــة ســيني كيــدز ،وهنــاك

الحفالت”.

تصريحــات

العديــد مــن األنشــطة األســبوعية المتعلقة

وأضافــت إيمــان أن الصالــة تقــدم خدمــة

خاصــه

لمســافات

بأحــدث االفــام وأيضــا حجــز الســينما

لبرنامــج “أنــا ومامــا نلعــب” ،والتــي تشــمل

في ( )Cinekidsمن  ٣دنانير”.

البــاد:

“نجتمــع

بالكامل ألصحاب الحفلة مع إمكان اختيار

ســاعة مــن اللعــب والغنــاء والوجبــات

وتم تقديم في األمســية فيلم “The Lego

جديــد يجعلهــم يدخلــون فــي سلســلة مــن

اليــوم مــع الصحافــة

الفيلم الذي ســيعرض في الســينما وخدمة

الخفيفــة لألطفــال مــا بيــن الثمانيــة أشــهر

 ”Movie 2: The Second Partالــذي

المغامـ�رات ،وهـ�و مـ�ن إنتـ�اج شـ�ركة“ “�War

فــي

و ٢٠دقيقــة لعــب داخــل

مرور  5ســنوات على أحداث الفيلم األول،

الســينما قبــل الفيلــم ،تبــدأ اســعار الباقــات

والحياة المسالمة التي يحياها أهل البلدة،

مليون دوالر تقري ًبا.

وتحــرص الشــركة عبــر صالــة “”Cinekids

حيــث يكتشــفون أنهــم فــي مواجهــة خطر

أجــواء ممتعــة عنــد
ً
لمنــح زوارهــا الصغــار
مشــاهدة األفــام الســينمائية المخصصــة
لألطفــال .وباســتطاعة العائــات أيضــا

والمدعويــن ،ونحــن

الضيافــة المميــزة وتزييــن مميــز لصالــة

إلــى  ٤ســنوات ،إضافــة إلــى اســتقبال

يشــارك عــدد كبيــر مــن نجــوم هوليــوود

 ”.ner Brosيُ ذكــر أن الجــزء األول صــدر

االحتفــال بمناســبات أطفالهــم الخاصــة مع

بعــرض

ســيني كيدز وهدايا وأنشــطة تتناســب مع

خــاص للرحــات المدرســية الســينمائية

بــاألداء الصوتــي ،ومن أبرزهــم ويل فاريل

العام  2017بعنوان “The LEGO Batman

باقات متنوعة وشــاملة ألعيــاد الميالد في

فيلــم ليغــو الجــزء

الفيلــم المعــروض ،وتقــدم الصالــة الخاصة

الممتعــة ،والتــي تشــمل تذاكــر الســينما

وكريــس بــرات واليزابيــث بانكــس وويــل

 ،”Movieوحقــق  312مليــون دوالر فــي

الصالــة ،ممــا يجعــل مناســباتهم أكثــر تألقــا

الثانــي مــع العائــات

كعكــة الحفــل ضمــن الباقــات المتنوعة من

لألطفــال والمعلميــن مع الوجبــات الخاصة

ارنيــت وجيســون ســاند ،ويبــدأ الفيلم بعد

شــباك التذاكــر العالمــي بميزانيــة بلغــت 80

ومرحا.
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رأس
األولويات
ومحور
التنمية

تشهد تالل قوس قزح في والية إغدير شرقي تركيا ،إقباال
كبيرا من السياح ،وخاصة عشاق الرياضة والتصوير في
الطبيعة .واشتهرت التالل بشكل الفت إثر انتشارها على
بلوحات طبيعية نادرة.
ٍ
مواقع التواصل االجتماعي

Û Ûالوضــع الراهــن لالقتصــاد العالمــي يفــرض علــى جميــع دول العالــم
تحديــات كبيــرة ،لــن تســتطيع تجاوزهــا إال الحكومــات التــي تلتــزم
بالبناء على نجاحات الماضي وتوفق في استشراف آفاق المستقبل.

Û Ûحكومة البحرين بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة اســتطاعت تجــاوز أعتــى التحديــات
ونجحــت فــي تحقيــق معــدالت نمــو إيجابيــة فــي أوقــات عصفــت
األزمــات العالميــة واإلقليميــة بــدول كبــرى وقلبــت دوران عجلــة
التنمية إلى االتجاه السلبي.

Û Ûمســتقبل االقتصــاد فــي البحريــن يدعــو إلــى التفــاؤل ،وهــذا مــا
استشــعرناه خــال لقــاء وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة مــع رؤســاء تحريــر الصحــف وكتــاب
األعمدة اإلثنين الماضي.

Û Ûمعالــي الوزيــر قــدم لنــا عرضا محكمــا كان عنوانــه الكبيــر “المواطن
محور التنمية” ،عنوان وضع لبنته األولى سمو رئيس الوزراء؛ ليدير

سموه دفة العمل الحكومي في المسار الصحيح بحكمة واقتدار.

Û Ûســمو األميــر خليفــة بن ســلمان ،الذي قال عنــه األمين العام الســابق
لألمــم المتحــدة بــان كــي مون إنــه حــول البحرين مــن مجموعة من

القــرى الريفيــة إلــى اقتصــاد متنــوع ومزدهــر ،هــو مــن وضع أســس
الدولــة الحديثــة .هذه األســس المتينة يجــب البناء عليهــا لمواصلة
مسيرة التنمية بخطى واثقة ومعنويات مرتفعة.

Û Ûلعل أكبر دليل على تماسك برنامج الحكومة للتوازن المالي أنه نال
استحســان األشــقاء في الســعودية واإلمارات والكويت وموافقتهم
على تمويل البحرين بمبلغ  10مليارات دوالر حتى العام  ،2022وما
يبشــر بنجــاح البرنامج ما أبداه الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة
مــن حــرص صــادق علــى االلتــزام بنهــج وفكــر ســمو رئيس الــوزراء
بوضع المواطن على رأس األولويات وجعله محورا للتنمية.

ayman.hamam
@albiladpress.com

توصيات طبية لحماية األطفال من األجهزة الذكية
نصح مســؤولون كبار في قطاع الصحة في المملكة المتحدة
بحظــر الهواتــف المحمولــة علــى طاولة العشــاء ،وفــي أوقات
النــوم ،وذلــك في إطــار توجه يهدف إلــى التعامل الصحي مع
األجهزة اإللكترونية.
ُ
وأوصــى المســؤولون كذلــك بــأن يأخــذ األطفــال فســحة مــن
الوقــت بعيــ ًدا عن األنشــطة القائمة على اســتخدام الشاشــات
كل ساعتين.
وقالــوا إن شــركات التقنيــة يجــب أن تتخــذ المزيــد مــن
الخطــوات التي تهدف لحماية األطفال من األضرار المحتملة
لألجهزة اإللكترونية.
وتزامــن صــدور تقريــر بتلــك التوجيهــات مــع لقاء مزمــع بين
وزيــر الصحــة البريطانــي مــات هانكــوك ،ورؤســاء فــي موقــع
انســتغرام حــول التعامــل مع المحتويــات الباعثة علــى إيذاء
النفس واالنتحار.
ورُ صدت روابط بين انتحار المراهقة مولي راســل ومشــاهدة
محتــوى ضــار على انســتغرام .وقال والد الفتــاة إنه يعتقد أن
موقــع انســتغرام المملــوك لشــركة فيســبوك “أســهم فــي قتــل
ابنته”.

بعد أن انتحرت مولي راسل اكتشفت أسرتها أنها كانت تشاهد
محتوى مؤلما عن االنتحار على اإلنستغرام

أدانــت محكمــة دنماركيــة ،مؤخــرا،
امرأة بالحبس  4ســنوات ،بعدما ظلت
تعتدي على ابنها بشكل “دموي” طيلة
 5أعوام.
وبحســب موقــع “إن دي تــي فــي”،
فــإن األم التــي تعمــل ممرضــة ،كانــت

من نوعه في مصر يقدم هذه الخدمة.

الكتــب التي يرغبون فــي تبادلها ،والتي

ويقــول مؤسســو الموقــع إنهــم اختــاروا

وصــل عددهــا وفقــا آلخــر إحصــاء على

تســلم مراهــق أميركــي اكتشــف ثغــرة

هــذه الطريقــة لمواجهــة ارتفــاع أســعار

صفحــة الموقــع إلــى نحــو  14ألف كتاب

الكتــب ،مــع تراجــع مســتوى دخــل

في مجاالت معرفية مختلفة.

المواطنيــن ،وهــو األمــر الــذي قــد يدفــع

ويعمــل

قطاعــا كبيــرا مــن الشــباب للعــزوف عــن

“بوكابيكيا”  4أشخاص فقط.

الســجاد ويضعــون األفخــاخ ويمــأون

الطوابق.

ً
كثيرا،
وقــد تفاقمــت مشــكلة الجــرذان

عرضة للمحتويات الضارة .واســتدركت قائلة لم يثبت وجود

األجواء بالدخان في مقر “سيتي هال”

ارتباط واضح بين األنشــطة القائمة على اســتخدام الشاشات

البلدي لمحاربة انتشــار الجــرذان ،التي

إلــى درجــة أن رئيــس المجلــس البلدي

اجتاحــت المبنى التاريخــي الواقع في

هيرب ويسن دعا إلى التحقيق في هذه

وســط المدينــة بعــد هــدم مبنــى قريب

القضيــة لمكافحــة اآلفــات والحشــرات

منه العام الماضي.

في المبنى والهياكل المجاورة.

ويقول أعضــاء في المجلس البلدي إن

وقــال لصحيفة “لــوس أنجلوس تايمز”

الجــرذان تســرح فــي المبنى ،وتعشــش

“يجــب علــى الموظفيــن أال يأتــوا إلــى

في أحــواض النباتات وتقضم الســجاد

العمل قلقين من مسألة القوارض”.

ومشاكل تتعلق بالصحة النفسية.
» »ويمكن للتقنية الرقمية أن تكون بمثابة قوة نافعة
االجتماعية ،كما تساعد الناس على صعيد تحسين

إنقاذ  100شخص من األمطار بالمدينة المنورة
ً
شــخصا نتيجة
أنقــذ الدفــاع المدنــي في منطقة المدينة المنورة غرب الســعودية 111
األمطار التي هطلت على المنطقة ،وكذلك تم إيواء  14أسرة.

نفقــت نمــرة مــن نــوع النمــور

فيمــا انتشــلت جثة مواطن يبلــغ من العمر

وتجــري اآلن عمليــات بحــث عــن شــخص

خليجيــة ،والعــراق ودول الشــام ومصــر.

مفقود في وادي فضال غرب محافظة العال.

وقال المســند إن المؤشرات األولية تكشف

وكان خبير المناخ بجامعة القصيم عبدهللا

أن أجــزاء مــن منطقتي المدينــة وتبوك قد

المســند ،قــد حــذر من حالة مطرية شــتوية

يكون لهما نصيب األسد من الحالة.

ً
عاما توفي بسيول وادي فضال.
65

ً
تقريبــا ،و 6دول
نحــو  11منطقــة ســعودية

وبــدأت المــرأة البالغــة مــن العمــر 36

وكانــت ميالتــي البالغة مــن العمر 10
أعــوام ،قــد ولــدت جرويــن فــي عــام
 2013من نمر اسمه (جاي جاي) ولكن
أحدهما مات غرقا في بركة.
» »وتعيش النمور السومطرية في
غابات سومطرا في إندونيسيا
وهي مهددة باالنقراض ويقدر

األطباء على حقن الطفل (7

أعوام) بالدم  110مرات على مدى
هيئة األرصاد في السعودية أصدرت تنبيهات لتقلبات جوية تتعرض لها مناطق عدة في المملكة

علــى المكالمات الجماعية التي تجري
باســتخدام هــذه الخاصيــة ،وذلــك
عندمــا كان يســتخدم فيــس تايــم في
إجــراء مكالمات جماعية مع أصدقائه
لمناقشــة أســاليب جديــدة فــي لعبــة
فورتنايت اإلليكترونية.
» »ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض
باحث إليكتروني إخبار أبل عن

ثغرة أمنية في أجهزتها بسبب

رفضها تقديم مكافأة مالية له.

حتــى يعتــاد على محيطــه ،ولكن بعد

الحيوان.

بإلقاء اإلبر في القمامة .ودأب

“فيــس تايــم” تمكنــه مــن التجســس

وُ ضــع فــي معــزل عــن ميالتــي أليــام

ميالتــي ،حســب بيــان لحديقــة

دم الطفل داخل الحمام ثم تقوم

و اكتشــف تومســون ثغــرة أمنيــة فــي

وكان النمــر ،واســمه عاصــم ،قــد

هرنينغ ،وسط البالد.

» »واعترفت األم بأنها كانت تسكب

تومسون البالغ من العمر  14عاما.

التزاوج.

أســبوعي دون أي رأفــة ،فــي مقاطعة

دون وعي.

الماليــة لكــن يعتقــد انهــا مســاهمة

نمــر جــيء بــه مــن الدنمــارك لغــرض

ونشــب عــراك بينهمــا انتهــى بمقتــل

بأنهــا أقدمــت علــى فعلتهــا الشــنيعة

ولم تكشف الشركة عن حجم الجائزة

حديقــة حيــوان لنــدن ،بعــد عــراك مع

تســحب نصف لتر من دم االبن بشكل

الحــادي عشــر ،وقالــت أمــام المحكمة

ألبل جائزة من الشركة.

الســومطرية ،واســمها ميالتــي ،فــي

وأصبحــت عالقتهمــا أكثــر عدوانيــة

عامــا ،بســحب دم االبــن منــذ شــهره

بالفيديــو فــي أجهزة الهواتــف التابعة

النمر عاصم

يقتل “خطيبته”

متوقــع أن تســتمر لبضعة أيــام ،وتؤثر على

فــي خاصيــة “فيــس تايــم” لالتصــال

فــي تكاليــف دراســة المراهــق غرانــت

وضعهمــا معــا ،ازداد التوتــر بينهمــا

سنوات.

فــي

الموقــع

اإللكترونــي

ووضــع حــدود عمريــة إلزاميــة بشــكل مناســب الســتخدام

األطفال عُ رضة لمحتويات غير مالئمة.

طفلهـا

يحمل اســم “بوكابيكيا” ،وهو أول موقع

“أكثــر مــن  4آالف مشــترك ،وأتــاح لهــم

يزيــل مســؤولون فــي لــوس أنجلــوس

أحوالهم الصحية.

“تمـص” دم

إلكترونيا لبيع وتبادل الكتب المستعملة

وفي غضون شــهور قليلة ،جذب الموقع

ثغـرة

وتتــرك فضالتهــا فــي العديــد مــن

تساعد في التعلم عبر اإلنترنت وفي التنشئة

سجـن دنمـاركيـة

دشــن عدد مــن الشــباب المصــري موقعا

وترى ســالي أن على تلك الشــركات االلتزام بحماية األطفال،
وســائل التواصــل االجتماعي .كمــا تنصح بعدم تــرْ ك األطفال

مـراهقا اكتشف

عادة القراءة.

الجرذان تحتل مبنى بلدية لوس أنجلوس

وقالــت ســالي ديفيز ،كبيرة المســؤولين الطبييــن في المملكة
المتحدة ،إن الحادثة كانت “مأساوية” وكان واضحا أن بعض

“بوكابيكيا” ..لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب

“أبـل” تكافـئ

عددها في البرية اليوم ب300

فقط.

قالت سيدة المكسيك األولى سابقا ،انجليكا ريفيرا ،على إنستغرام ،الجمعة ،إنها
قررت الطالق من زوجها الرئيس السابق ،إنريكي بينيا نييتو .وكان بينيا نييتو
قد أنهى فترته الرئاسية التي استمرت  6سنوات في نوفمبر .وتزوج بينيا نييتو
من ريفيرا الممثلة التلفزيونية السابقة في  2010في حفل مبهر .وقالت ريفيرا
( 49عاما) على حسابها“ :يؤسفني بشدة هذا الوضع األليم بالنسبة لي وألوالدي.
اليوم كل طاقتي وقوتي وحبي تتركز على أن أظل أم ًا صالحة ،وأستعيد حياتي
ومشواري المهني” .ونشرت مجلة اجتماعية مكسيكية قبل أسبوع تقريبا
صورا لبينيا نييتو في إسبانيا مع عارضة أزياء مكسيكية شابة مما زاد
من تكهنات احتمال انفصال الزوجين .وكان بينيا نييتو ( 52عاما) قد ترك
السلطة بمعدالت تأييد منخفضة بشكل قياسي بسبب تفشي الجريمة
وفضائح فساد وركود االقتصاد .وتراجع ظهوره منذ مغادرته الرئاسة.

