البرلمان البريطاني :حزب اهلل بجناحيه منظمة إرهابية
عواصم ـ وكاالت

صــوت البرلمــان البريطانــي أمــس الخميــس لصالــح
اعتبــار حــزب هللا اللبنانــي بجناحيــه السياســي
الحكومة
البريطانية ال
ترى فرقا بين
الجناحين
السياسي
والعسكري

والعسكري”منظمة إرهابية”.
وأعلنــت وزارة الداخليــة البريطانيــة مطلــع األســبوع
الجــاري ،إدراج الجنــاح السياســي لحــزب هللا اللبنانــي
على قائمة التنظيمات اإلرهابية المحظورة في المملكة
المتحدة.
وبعــد تصويــت البرلمــان لصالــح القــرار ،يواجــه كل
متهــم باالنتمــاء إلى حــزب هللا أو دعمه داخــل المملكة

المتحدة ،عقوبة بالسجن تصل إلى  10سنوات)14( .
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سمو رئيس الوزراء :شراكة حتمية مع “النواب”

توظيف  250بحرينيا في “الهرم”

نواب :ســموه رمز للعمل الوطني وقائــد التنمية منذ انطالقتها

هبة محسن من المعامير |تصوير :رسول الحجيري

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددً ا من أعضاء مجلس النواب
المنامة  -بنا

لدى اســتقبال ســموه عد ًدا من أعضاء مجلس
النــواب ،أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن

بالرفــاع صبــاح أمس عد ًدا من أعضاء مجلس

بلقاء ســموه أن صاحب الســمو الملكي رئيس

شراكتنا حتمية مع مجلس النواب ،وأولوياتنا

النــواب ،فــي إطــار اللقــاءات التــي تخــدم

الوزراء رمز للعمل الوطني ،وقائد للتنمية في

مشــتركة وهدفنــا واحــد وهو الوطــن وخدمة

تعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة

الوطــن منــذ انطالقتها ،والملجأ لإلســراع بكل

شــعبه .وكان ســموه قد اســتقبل بقصر ســموه

والتشــريعية .وأكــد النــواب الذيــن تشــرفوا

أمر يخدم الوطن والمواطن.

افتتــح وكيــل وزارة العمــل والتنميــة

فــي مختلــف الوظائــف فــي الفرعيــن

االجتماعيــة صباح الدوســري ،نيابة عن

اللذيــن تــم افتتاحهمــا ،وســيصل العــدد

الوزيــر جميــل حميــدان الفــرع الثانــي

إلــى  ،250حســب مســؤول التوظيــف

لمجموعــة “الهرم” لالســتيراد والتصدير

بالمجموعــة .وتعتــزم الشــركة زيــادة

في منطقة المعامير .وأكد الدوســري أن

حجم اســتثمارها إلى  150مليون دوالر

مجموعة الهــرم من رواد قطاع التجزئة

مــن خــال توســعها بالبحريــن وزيــادة

الواعــدة بالبحريــن والتــي تعتبــر بيئــة

الفــروع إلــى  4أفــرع بافتتــاح فــرع فــي

خصبــة لتوظيــف البحرينييــن الباحثين

الســلمانية وآخر في ديار المحرق خالل

عــن العمل ،إذ تم توظيــف  182بحرينيا

السنوات المقبلة.

()٠٤

()٠٢

“الشورى” يبحث قانونا لالحتراف الرياضي
مروة خميس
يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة بالموافقة على جواز نظر االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي ،والذي يهدف
إلــى نقــل النشــاط الرياضــي من إطار الهواية والتطوع ،إلــى االحتراف الرياضي الكامل ،وتعزيــز دور القطاع الخاص في هذا
المجــال ،مــا يســاهم بشــكل كبيــر في تطويــر العملية الرياضية والدفــع إلى تنميتها ،وتحســين قدراتها التنافســية في المحافل
الرياضية اإلقليمية والدولية.
وجــاء رأي الجهــات المعنيــة مؤيــدا لفكــرة

ويعمــل االقتــراح بقانــون علــى توفيــر

البحرينيــة بحســب األحــوال ،األمــر الــذي

االقتراح بقانــون والمالحظات التي أبديت

الحمايــة الالزمــة للرياضييــن المحترفيــن،

يســاهم فــي ضمــان تحقيــق الحمايــة

تماشــيا مع
فــي االجتماعــات ،والــذي يأتــي
ً

مــن خــال تســجيل عقــود االحتــراف

القانونيــة واإلداريــة لعقــود االحتــراف

الرياضــي واعتمادهــا لــدى وزارة شــؤون

الرياضــي ،وتحقيــق االســتقرار الوظيفــي

الشــباب والرياضــة ،أو اللجنــة األولمبيــة

للرياضيين المحترفين.

توجه البحرين باالهتمام بالرياضة ،والعمل
على تطوير القطاع الرياضي واألندية.

ترخيص جديد
للتأمين عبر
اإلنترنت

()05

مشاركـة  30فريقـا فـي “مشروعـي”

علي الفردان من المنامة
قــال المســؤول فــي مصــرف البحريــن
المركزي ،عبدالرحمن الباكر ،إن المصرف
ً
حاليــا إلطــاق تراخيــص جديــدة
يعــد
للمنصــات الوســيطة التي توفــر خدمات
التأمين عبر االنترنت وذلك عبر شركات
التأمين المرخص لها.

()11

المنامة  -تمكين

ً
ً
مشــاركا فــي النســخة
فريقــا
اســتعرض 30

للجائــزة ،والــذي نظمــه صنــدوق العمــل

الخامســة مــن جائــزة “مشــروعي” لألعمــال

“تمكين” بمجمع السيف .وسيتم اإلعالن عن

الشــبابية نمــاذج أعمالهــم ومشــاريعهم

الفائزيــن بالمراكــز األولــى الثالثــة للمســابقة

التجاريــة ،وذلــك ضمــن المعــرض العــام

فصلت والسبب الحجاب

08

» »أفاد المحامي محمد الذوادي بأن
المحكمة الكبرى العمالية حكمت
بتعويض موظفة عربية بأحد الفنادق
إثر فصلها تعسفيا؛ لرفضها طلب إدارة
الفندق بخلع الحجاب ،وألزمت المحكمة
الفندق أن يدفع لصالحها مبلغ 5726
دينارا عن األضرار.

في حفل ختامي يعقد غ ًدا السبت)10( .

فشل قمة هانوي

14

»»قال الرئيس األميركي دونالد ترامب،
أمس إن اجتماعه مع زعيم كوريا
الشمالية كيم جونغ أون في فيتنام
لم يسفر عن التوصل التفاق؛
بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع
العقوبات األميركية المفروضة
عليها.

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

البحرين تهنئ

البوسنة والهرسك
بذكرى االستقالل
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المنامة  -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك
حــمــد ب ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ورئــيــس
الـ ــوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خــلــيــفــة ب ــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة وول ــي
العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس ال ــوزراء صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،
برقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الرئاسة
للبوسنة والــهــرســك مــيــلــوراد دودي ــك،
بمناسبة ذكــرى استقالل بــاده ،أعربوا
فيها عــن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له
بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة
الوطنية.
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سمو رئيس الوزراء مستقبال عددً ا من أعضاء مجلس النواب

سمو رئيس الوزراء لـ “النواب” :لنكن ي ًدا واحد ًة تبني الوطن

جــــهــــدا فــــي مـــواصـــلـــة مــــد جـــســـور الـــتـــعـــاون مــــع الـــنـــواب
لــــن نـــدخـــر
ً

المنامة  -بنا

لدى اســتقبال سموه عد ًدا من أعضاء مجلس
النــواب ،أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان ال خليفة أن
شراكتنا حتمية مع مجلس النواب ،وأولوياتنا
مشــتركة وهدفنــا واحــد وهــو الوطــن وخدمة
شعبه ،لذا لن نتأخر يومً ا عن دعم هذا التعاون
وتوثيقــه وتعزيــز الــدور الرقابــي والتشــريعي
المشــكور الــذي يضطلــع بــه مجلــس النــواب،
وحرصنــا على تحقيق مــا يطرحه النواب ألنها
تمثــل تطلعــات شــعب عزيــز علينا وضــع ثقته
فــي نوابــه الذيــن لــن تدخــر الحكومــة جهــ ًدا
فــي مواصلــة مد جســور التعــاون معهــم ،فيما
أكــد النــواب الذيــن تشــرفوا بلقــاء ســموه أن
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء رمــز
للعمــل الوطني ،وقائــد للتنمية في الوطن منذ
انطالقتهــا ،والملجــأ لإلســراع بــكل أمــر يخدم
الوطن والمواطن.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

االهتمام بتطوير

نواب :سموه رمز

سموه يمثل

عجلة التحديث

شراكتنا حتمية

عــد ًدا مــن أعضــاء مجلــس النــواب ،وذلــك في

آفاق التعاون

للعمل الوطني

القدوة ...ومثال

ماضية لتطول

مع البرلمان

الحكومي

وقائد التنمية

يحتذى في حب

مختلف مناطق

وأولوياتنا

البرلماني

منذ انطالقتها

البحرين والشعب

المملكة

مشتركة

قد اســتقبل بقصر ســموه بالرفاع صباح أمس
إطــار اللقاءات التــي تخدم تعزيز التعاون بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وخــال اللقــاء شــ ّدد ســموه علــى أن كل أمــر

يرتقــي بحيــاة المواطــن ويوفر لــه احتياجاته
اإلســكانية والصحية والتعليمية ندعمه ونشد
علــى يد مــن يبادلنــا االهتمام بأن يكــون تلبية

إطار ما تســمح به اإلمكانيات” ،وأضاف سموه

ســموه للنــواب “أحيــي فيكــم روح الشــباب،

هــذه االحتياجــات علــى رأس أولوياتــه ،وقال
وندعــم جهودكــم بالتعــاون المطلــق معكــم،
فأنتــم تمثلــون الشــعب ،ومــا تطرحونــه تحت

الداعــم للمزيــد مــن اإلنجازات ،لــذا يجب عدم

على أن عجلة التطوير ماضية لتطول مختلف

الجهــات المعنيــة بالجــدول الزمنــي الموضوع
لتنفيذها.

“لنكــن يــ ًدا واحــدة موجهــة للبنــاء فــي هــذا

الســماح بأي أمر يبطئ من مســار هذا التعاون

مناطــق المملكــة وفــي شــتى المجــاالت التــي

الوطــن العزيــز ،ولتكــن حماســة الشــباب فيكم

والتنســيق ،ودعــا ســموه إلــى توحيــد الكلمــة

تشــكل أهمية للمواطن ،والحكومة ولله الحمد

واســتعرض صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

رئيــس الــوزراء علــى دعــم ســموه للتعــاون

محفــزة نحــو مزيــد مــن العطــاء الــذي يخــدم

واالتفــاق علــى ما فيــه الخيــر والمصلحة فكل

نجحــت فــي خلــق منظومــة خدميــة متطورة

الوزراء مــع أعضاء مجلس النواب احتياجات

الحكومي البرلماني وما يوالي سموه بذله في

علــى أن ســموه ال يقبــل أبــ ًدا التعطيــل فــي أي

عدد من مناطق المملكة ومتطلبات المواطنين

ســبيل اإلســراع بخطى هذا التعاون ،مؤكدين

فيهــا لتطوير المرافق والتوســع فــي الخدمات

أن ســموه يمثــل القدوة والمثــال الذي يحتذى

مشــروع يهــم المواطــن وكافــة المشــروعات

لتلبــي احتياجــات ســاكنيها ،حيــث أكد ســموه

فــي حــب الوطن وشــعبه والبــذل والعطاء في

تخضــع للمتابعــة المســتمرة لضمــان التــزام

دعمــه وإســناده لــكل مــا فيــه الخيــر للوطــن

سبيلهما.

العمل الوطني”.

عضو في مجلس النواب يمثل شعب البحرين

ويحظــى بمتابعتنــا واهتمامنــا ونعمــل علــى

وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء

ونحن على ثقة بأن أبناءنا في مجلس النواب

ضــرورة االهتمــام بالتطويــر المســتمر آلفــاق

أهل لهذا التمثيل الرفيع للمواطن.

تضمينــه فــي برامــج ومشــاريع الحكومــة فــي

التعاون الحكومــي البرلماني فهذا التعاون هو

قبــة البرلمان هــو انعكاس لتطلعــات المواطن،

والمواطــن .وقــد رفــع أعضــاء مجلــس النواب

وشــ ّدد صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء

فــي أجــواء آمنــة ومســتقرة ،كما شــ ّدد ســموه

خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي

سمو ولي العهد يتلقى شكر “الحر للنقابات”

إطالق “الوطني للتوظيف” يعكس حرص سموه على مصالح المواطنين

المنامة  -بنا

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو

معالجة مشكلة البطالة بشكل جذري.

الملكــي األميــر ســلمان بن حمد آل خليفة برقية شــكر من رئيس المجلــس التنفيذي لالتحاد

إننــا فــي االتحــاد الحــر نتطلــع إلــى المزيد

الحــر لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب محمــد ،وذلــك بمناســبة إطــاق البرنامــج الوطنــي

مــن التعــاون مــع الــوزارات والهيئــات

للتوظيف ،هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن
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خالد بن عبد اهلل يتسلم كتابين للمطوع

والمؤسســات المعنية مــن أجل إنجاح هذا
البرنامج الوطني.

للتوظيف من أجل تعزيز فرص المواطنين

حمد آل خليفة حفظه هللا

في سوق العمل وجعلهم الخيار األول.

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

إن توجيهات سموكم حفظكم هللا بإطالق

لرئيس مجلس الوزراء

البرنامــج الوطنــي للتوظيــف تدلــل علــى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

مــدى حرصكــم علــى مصالــح المواطنيــن

حفظكــم هللا وســدد علــى طريــق الحــق
والخير خطاكم وأبقاكم ذخرًا وســن ًدا لهذا
الوطن الغالي ومواطنيه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يطيــب لــي باســمي وبالنيابــة عــن أخواني

وحمايــة حقوقهــم ومكتســباتهم والعمــل

أعضــاء المجلــس التنفيــذي لالتحــاد الحــر

على توظيف الكفاءات والقدرات الشبابية

لنقابــات عمــال البحريــن أن أرفــع إلــى

البحرينية بما يخدم الوطن والمواطنين.

سمو ولي العهد

مقــام ســموكم الكريــم أســمى آيات الشــكر

إن توصياتكــم الكريمــة بإطــاق البرنامــج

ً
وارتياحا كبيرًا بين المواطنين البحرينيين

رئيس المجلس التنفيذي االتحاد

والتقديــر علــى إطــاق البرنامــج الوطنــي

الوطني للتوظيف قد القت ســعادة غامرة

الذيــن تفاءلــوا كثيــرًا بنجــاح البرنامج في

الحر لنقابات عمال البحرين

يعقوب يوسف محمد

وزير الداخلية يشيد بمهنية الدفاع المدني

بـــدء تصفيـــات بطولـــة “تحـــدي رجـــال اإلطفـــاء” بمناســـبة اليـــوم العالمـــي

المنامة  -بنا

اســتقبل نائب رئيــس مجلس الوزراء

الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بجهــود

الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة،

المطــوع فــي توثيــق حقبــة مهمــة

وكيل وزارة التربية والتعليم لشــؤون

مــن الحقــب التاريخيــة التــي شــهدها

التعليــم والمناهــج الســابق عبــدهللا

التعليــم فــي مملكــة البحريــن ،عالوة

المطــوع ،الــذي قــ َّدم لــه نســخة مــن

علــى توثيقــه مســيرته الشــخصية

كتــاب “مــن تربيــة القريــة إلــى تربيــة

المهنيــة فــي خدمــة قطــاع التربيــة

الدولــة” وكتــاب “مــاذا قالــت النجمــة

والتعليــم على مدى أكثــر من  4عقود

األســبوعية؟” اللذيــن ألفهما.وأشــاد

من الزمن.

القائد العام :رجالنا قدوة في التضحية

المنامة  -وزارة الداخلية

شــهد وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ

لتطويــر الدفــاع المدنــي ومواكبــة التوســع

راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة ،أمــس االحتفــال

العمرانــي فــي البحريــن ،واتخــاذ االســتعدادات

الــذي أقامتــه اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي؛

المســبقة لمواجهــة أي حــدث فــي المســتقبل.

بمناســبة اليوم العالمي للدفــاع لمدني ،بحضور

وألقــى نائب المدير العــام لإلدارة العامة للدفاع

عــدد مــن كبــار المســؤولين بــوزارة الداخليــة

المدنــي ،كلمــة أعــرب فيهــا عن شــكره وتقديره

والقطاعيــن العــام والخــاص ،وكذلــك أعضــاء

لدعــم الوزيــر للدفاع المدنــي لمواكبة كل ما هو

الوفــود المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الثانــي

حديــث فــي مجــال الدفــاع المدنــي والحمايــة

لعمليــات اإلطفــاء والــذي عقــد فــي المنامــة.

المدنية؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات .وبدأت

وأشــاد الوزيــر بالجهــود والتضحيــات التــي

تصفيــات بطولة “تحدي رجــال اإلطفاء” والتي

يقدمهــا رجــال الدفاع المدني فــي مجال صون

تعكــس جانبــا مــن جهود رجــال الدفــاع المدني

األرواح والممتلــكات وتعزيــز الســامة العامــة،

ويشــارك فيهــا قطاعــات الســامة فــي عــدد

معربــا عــن اعتــزازه بأدائهــم المهنــي وســرعة

مــن الشــركات الكبــرى .وكــرم الوزيــر عــدد مــن

االستجابة والتزامهم بأعلى درجات االستعداد

شــركاء الدفاع المدني من الرعاة والشخصيات

والجهوزيــة ،وهــو أمــر محــل تقديــر مــن أفــراد

الداعمــة وغيرهــم ،إضافــة إلى عــدد من ضباط

المجتمــع كافــة .وأشــار إلــى أن األداء المتميــز،

وأفــراد الدفــاع المدنــي ،الذيــن قدمــوا خدمات

يعكــس مــا يتمتــع به رجــال الدفــاع المدني من

متميزة في مجاالت اإلنقاذ ومكافحة الحرائق،

إحســاس بالمســؤولية الوطنيــة ،والتي تتطلب

إذ أعــرب عــن شــكره وتقديــره لهــم علــى مــا

التضحيــة مــن أجــل إنقــاذ وســامة اآلخريــن،

يقدمونــه مــن جهــود مخلصــة ،متمنيــا للجميــع

منوهــا إلــى أهميــة اســتمرار الجهــود المبذولــة

مزيدا من التوفيق والنجاح.

الرفاع  -قوة الدفاع

تفقــد القائــد العــام لقــوة دفــاع

ً
ً
كبيــرا علــى
نمــوا
عيســى آل خليفــة

البحريــن المشــير الركــن الشــيخ

مختلــف األصعــدة القتاليــة واإلدارية

خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة صبــاح

والتدريبيــة وكل ذلــك بــإرادة واعيــة

امــس عــددا مــن وحــدات قــوة دفــاع

عنوانهــا البــذل والعطــاء والفــداء
ً
مســتفيدة من خبــرة الحاضر وتجربة

التحديــث واالســتعدادات الدائمــة

الماضــي العريــق والرؤيــة الواعــدة

لالرتقاء بمســتوى الجاهزيــة القتالية

للمســتقبل .وأشــار إلى أنه وبكل فخر

واإلداريــة علــى الســواء.وأكد أن قوة

واعتــزاز أضحــى رجــال قــوة الدفــاع

الدفــاع تشــهد فــي عهــد عاهــل البالد

قدوة ونموذجــا يحتذى به في العمل

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

واإلنجاز والتضحية.

البحريــن ،واســتمع إليجــاز عن برامج
وزير الداخلية يشهد االحتفال الذي أقامته اإلدارة العامة للدفاع المدني

استعراض العالقات القائمة مع إيطاليا
» »استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح امس،
دومينكو بيالتو .وتم خالل اللقاء ،استعراض العالقات الثنائية القائمة بين
البلدين الصديقين ،وبحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

“فــن البحريــن عبــــر الحـــدود” يعــــود في  6مارس

مـــشـــاركـــة  120فـــنـــانـــا بــحــريــنــيــا مـــقـــارنـــة بـــــ  67فــــي الــنــســخــة الــثــالــثــة
هبة محسن

أكــدت مديــرة مكتــب قرينــة عاهــل البــاد صاحبة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت
إبراهيــم آل خليفــة ،الشــيخة مــرام بنت عيســى آل خليفة خالل مؤتمــر صحافي أمس
أن معــرض “فــن البحرين عبر الحدود  ”2019ســيركز هــذا العام على اإلرث الفني الغني
للبحريــن ويقــدم للزائريــن تجربة فريدة مــن نوعها من خالل “ركــن الواقع االفتراضي”
الذي يسمح باستكشاف بعض المتاحف الخاصة الرائدة في العالم.
ً
برنامجا متنوعً ا بمشــاركة
ويتضمن المعرض

لهــم مشــاركة ســابقة وهــذا دليل علــى نجاح

متحدثيــن مــن خلفيــات فنيــة واقتصاديــة

المعرض واســتفادتهم منــه ،كما أوضحت أن

متنوعة وثرية ،في فضاء يجمع المؤسســات

مشــاركة الحــرف البحرينيــة تجربــة تدعمهــا

الفنيــة والثقافيــة والمتاحف مع متخصصين

“تمكيــن” وســيتم قياس مــدى نجاحها؛ حتى

فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة “فينتــك” ،و

يتسنى تكرارها في األعوام المقبلة والتوسع

“بلــوك تشــين” ،والعلــوم الحديثة.وقالــت إن

فيها.وعبرت عن شكرها وتقديرها لـ “تمكين”

الفــن البحرينــي ســيكون عمــا قريب منافســا

الداعــم الرئيــس لمبــادرة “فــن البحريــن عبــر

المشاركون في “فن البحرين عبر الحدود”

الشيخة مرام بنت عيسى

الرئيــس التنفيــذي لفنتيــك البحريــن ،وحاتم

أن الــدورة الحاليــة ،التــي ســتنطلق  6مارس

فضــاءات متنوعــة تتجــاوز حــدود الزمــان

وتقييــم المعــرض وقامــت اللجنــة أعمال 30

الطاهــر مديــر مركز “ديلوت الشــرق األوســط

الجــاري برعايــة األميــرة ســبيكة ،ســتقدم

للفــن العالمــي وذلــك مــن خــال االســتمرار

الحدود” على مدى  3سنوات ،يأتي من ضمنه

ً
مزيجــا فريــ ًدا مــن الفــن البحرينــي ،وكذلــك

والمــكان ،موضحــة أن جنــاح الفنانيــن

فنانا.

البحرينيين الذي يشــكل قلب المعرض تقدم

وأضافــت “ســتكون خطــوة أخــرى مؤثــرة

علــى تنظيــم مثــل هــذه المعــارض ،وأكــدت

تنظيم معرض سنوي في المملكة خالل شهر

ألعمال المعرض في نسخته الرابعة.

االتجاهــات المتطــورة للفــن حــول العالــم،

للمشــاركة فيــه أكثــر من  120فنانــا هذا العام

وكبيــرة من معرض فن البحرين عبر الحدود

مــن جانبهــا ،أشــارت مديــرة معــرض “فــن

وســيأخذ الفنانــون البحرينيــون الموهوبــون

مقارنــة بـــ 67فــي النســخة الثالثــة للمعــرض،

 2019عبــر إعادة تعريف التراث الحرفي في

أن  8بلــدان مــن المشــاركين هــذا العــام كانت

مــارس مــن كل عــام ،إضافــة إلــى خالد ســعد

البحريــن عبر الحــدود” كانيكا ســابروال ،إلى

مــن خــال أعمالهــم زوار المعــرض إلــى

مضيفــة أنه تم تشــكيل لجنة خاصة الختيار

البحرين من خالل نهج التصميم المعاصر.

إشادة بالتعاون الثقافي مع ألمانيا

للتمويــل اإلســامي” علــى الدعم والمســاندة

استعراض مؤشرات تقدم المرأة مع “النقد الدولي”
تســليط الضــوء دوليــا علــى تجربــة البحريــن فــي التــوازن بيــن الجنســين
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة

سيما الثقافية.
ال ّ
َ
وأطلعت الســفير على آخر تطورات الحراك

االتحاديــة لــدى مملكــة البحريــن كاي ثامــو
ً
ً
جديــدا
ســفيرا
بوكمــان ،بمناســبة تعيينــه

تحتفــي هــذا العــام بالمنجــزات الوطنيــة

للمملكــة في مختلف المجاالت تحت شــعار

وتمنــت الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفة

مــن جهته ،أشــاد بوكمان ببرامج ومشــاريع

كمــا أشــادت فــي اللقــاء بمســتوى التعــاون

اســتعداده الدائــم للتعــاون مــع الهيئــة بمــا

واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل

خليفــة فــي مكتبها ســفير جمهوريــة ألمانيا

لبالده لدى المملكة.

للســفير التوفيــق في مهمــات عمله الجديد،
القائــم بيــن البلدين في مختلــف المجاالت،

الثقافــي في البحريــن ،موضحة أن المملكة

“من يوبيل إلى آخر”.

الهيئــة الحاليــة والمســتقبلية ،كمــا أبــدى

يرتقي بالمشهد الثقافي في المملكة.

عقد بمقر المجلس األعلى للمرأة اجتماع

تغذيــة صفحــة بيانــات مملكــة البحرين

عمــل مــع وفــد بعثــة صنــدوق البعثــة

علــى موقــع صنــدوق النقــد الدولــي

االستشــارية لصندوق النقد الدولي؛ في

بمؤشــرات تعكــس وضــع المــرأة فــي

إطار زيارة البعثة للبحرين بغرض إعداد

المشــاركة االقتصادية ،ومن بينها نســبة

التقرير الدوري بشأن الوضع االقتصادي

مســاهمة المرأة في المناصــب القيادية،

في المملكة.وخالل االجتماع استعرض

وفــي ريــادة األعمــال ،والقــوى العاملــة،

فريــق األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى

وفــي القطاعين.وقــدم جانــب المجلــس

أحــدث إحصاءات ومؤشــرات مســاهمة

األعلــى لوفــد صنــدوق النقــد الدولــي شــرحا

المــرأة البحرينية في االقتصاد الوطني،

عــن اآلليــات الوطنيــة لمتابعــة التــوازن بيــن

والجهــود الوطنية لدعم مشــاركة المرأة

الجنســين علــى المســتوى الوطنــي ،وذلــك

لقاء وفد صندوق النقد الدولي

المرصــد الوطنــي لمؤشــرات التــوازن بيــن

الحتياجات المرأة.

علــى هــذا الصعيــد ،ومســاعي إدمــاج

مــن خــال الخطــة الوطنيــة لنهــوض المرأة،

احتياجــات المــرأة فــي التنميــة ،إضافة

ومحاور النموذج الوطني إلدماج احتياجات

الجنسين .وجرى التوافق بين الجانبين على

كمــا جــرى بحــث تعزيــز التعــاون المشــترك

إلــى جهــود البحرين في مجــال التوازن

المــرأة فــي التنميــة وإجــراءات تنفيــذه،

بيــن الجنســين ،إذ تــم تأكيــد أهميــة

والتقريــر الوطنــي للتــوازن بيــن الجنســين،

البحريــن فــي مجــال التــوازن بين الجنســين

الدولــي فــي مجــال المبــادرات التــي ينفذهــا

التعــاون لتســليط الضــوء دوليا علــى تجربة
خصوصــا في مجــال الموازنات المســتجيبة

بيــن المجلــس األعلى للمرأة وصنــدوق النقد

الصندوق في مجال تكافؤ الفرص.
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تنسيق بين المحافظة الجنوبية والمجلس البلدي

ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي :حريصــون علــى تلبيــة احتياجــات األهالي

المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل محافــظ المحافظــة الجنوبيــة
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل
خليفة ،رئيس وأعضــاء المجلس البلدي
للمنطقــة الجنوبية بمقــر المحافظة.وفي
اللقــاءّ ،
رحــب ســمو المحافــظ بالحضــور،
ً
مســتعرضا عــددا مــن المواضيــع المرتبطــة
بأبــرز المشــاريع والخدمــات التنمويــة التــي

“البلديات” ثالث أفضل جناح توعوي

وضعــت علــى رأس أولويــات المحافظــة،
وذلــك مــن خالل تلبية احتياجــات وتطلعات
ً
مؤكــدا ســموه ضــرورة التعــاون
األهالــي،

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

حــازت “شــؤون البلديــات “ فــي

التوعــوي فــي القطــاع الحكومــي

وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

المشــاركة فــي معــرض البحريــن

والتخطيــط العمرانــي علــى المركــز

الدولــي للحدائــق وحــازت  % 80من

الثالــث بأفضــل جنــاح فــي المجــال

مجموع نقاط المحكمين.

والتنســيق المشترك بين المحافظة الجنوبية

والتعــاون المشــترك فــي تحقيــق تطلعــات

تنفيذها في المنطقة في المرحلة المقبلة.

األهالــي فــي المجــال التنمــوي والخدمــي،

والمجلس البلدي.

األهالــي فــي مختلــف المجــاالت الخدميــة

مــن جهتهم ،أشــاد رئيــس وأعضــاء المجلس

مؤكديــن فــي اللقاء أن تعزيز ســبل التواصل

وأشــاد ســموه بالجهــود التــي يقــوم بهــا

واالجتماعيــة،

الصــورة

البلــدي بجهــود ســمو الشــيخ خليفــة بن علي

ســيثمر عنــه تحقيــق العديــد مــن الجوانــب

أعضــاء المجلــس البلدي في طرح ومناقشــة

الحضاريــة للمنطقــة وســبل تطويــر تلــك

بــن خليفــة آل خليفــة في العمل علــى تقديم

التطويريــة التــي يطمــح ويتطلــع إليهــا كافة

الموضوعــات التــي تمــس مصلحــة المواطــن

الخدمــات والمشــاريع التطويريــة المزمــع

أفضــل الخدمــات التــي تلبي تطلعــات ورؤى

المواطنين.

التــي

تعكــس

تعزيز التعاون المالي واالستثماري مع اإلمارات

وزيـــر الــمــالــيــة يشيد بــالــوقــفــات الــمــشــرفــة للشقيقة مــع البحرين

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ما يجمع مملكة
البحريــن ودولــة االمارات العربية المتحدة الشــقيقة من عالقــات تاريخية متميزة على

“الزراعة” تكرم المتقاعدين

اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

مختلــف المســتويات والتــي تعكس عمق ومتانــة تلك العالقات التي تلقــى كل االهتمام
والدعم من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس دولة
الستمرار ترسيخها بما يجسد عمق هذه الروابط الوطيدة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية واالقتصاد

وأعــرب وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي

الوطنــي فــي مكتبــه بالــوزارة صبــاح أمس

عــن شــكر وتقديــر مملكــة البحريــن للدعــم

ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

المســتمر مــن اإلمــارات الشــقيقة ووقفاتها

الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن ،الشــيخ

المشــرفة إلــى جانــب المملكــة فــي مختلف

ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان،
ً
منوهــا باالهتمــام الــذي توليــه المملكــة

المياديــن ،ممــا يعكــس الترابــط األخــوي
الوثيــق بيــن البلدين والشــعبين الشــقيقين

فــي تنميــة التعــاون المشــترك فــي كافــة

والحــرص علــى تعزيــز التكامــل بمــا يفتــح
ً
ً
منوهــا بمــا تشــهده دولــة
آفاقــا جديــدة،

التعــاون المالي واالســتثماري بين البحرين

اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة مــن

واإلمــارات بمــا يحقــق النمــاء واالزدهــار

نماء وتطور ملموس مكنها من بلوغ مكانة
ً
ً
واقتصاديا.
تنمويا
مرموقة

المجــاالت ،والحــرص علــى مواصلــة تعزيز

للبلدين والشعبين والشقيقين.

نظمــت وكالــة الزراعــة والثــروة
ً
حفــا لتكريــم موظفيهــا
البحريــة

أثر طيب فــي االرتقاء بالخدمات

تــم

توزيــع

المقدمــة للمراجعيــن ،وأوصــل

التقديريــة

عليهــم

تحيــات وزيــر األشــغال وشــؤون

بحضــور وكيــل الزراعــة والثــروة

البلديــات والتخطيــط العمرانــي

المتقاعديــن،
الشــهادات
وخــال اللقــاء ،اســتعرض وزيــر الماليــة

والحــرص الــذي يوليــه فــي تعزيــز عالقات

واالقتصاد الوطني مع سفير دولة اإلمارات
ً
عــددا من المواضيع ذات
العربيــة المتحدة،

التعــاون المشــترك بيــن مملكــة البحريــن
ً
خاصــة فــي
ودولــة اإلمــارات الشــقيقة،

االهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

الماليــة واالقتصادية ،حضــر المقابلة القائم

مــن جانبــه ،أعــرب الشــيخ ســلطان بــن

بأعمــال وكيــل الــوزارة للشــؤون الماليــة

حمــدان بن زايد آل نهيان عن شــكره لوزير

بــوزارة الماليــة واالقتصاد الوطني يوســف

الماليــة واالقتصــاد الوطنــي علــى االهتمام

حمود.

إذ

قطاعــات الوكالــة والتــي كان لهــا

البحريــة،

والوكيــل

المســاعد

عصام خلف.

لشــؤون

الزراعــة،

ومديــري

وأكــد أن مختلــف القطاعــات فــي

اإلدارات.وأشــاد وكيــل الــوزارة

الوكالــة مقبلة على تعزيز التعاون

الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة

والشــراكة مــع القطــاع الخــاص

بالجهــود التــي بذلهــا المتقاعدون

لتنفيــذ

والبرامــج

طــوال مســيرة عملهــم فــي جميع

الطموحة.

المشــاريع

تدشين فرع “الهرم” الثاني في المعامير
المجموعـــــــة تسعــــى الستثمـــــــار  150مليـــون دوالر وتوظيـــف  250بحرينيـــا
هبة محسن من المعامير (تصوير :رسول الحجيري)
افتتح وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوســري ،نيابة عن الوزير جميل حميدان الفرع الثاني لمجموعة “الهرم” لالســتيراد
والتصدير في منطقة المعامير.
ويقــع المركــز الجديــد للهــرم في مســاحة 10

وافتتحــت

لالســتيراد

وعــن لمعــارض التوظيــف ،ذكر الدوســري أن

آالف متــر مربــع تضــم تشــكيلة متنوعــة مــن

والتصديــر ،إحــدى أكبــر شــركات المالبــس

المالبــس الرجاليــة والنســائية واألطفــال

واألزيــاء فــي الســعودية ،فرعهــا الثانــي فــي

مــن المقرر إقامــة  9معــرض للتوظيف خالل

إضافــة إلــى الحقائــب واألحذيــة وبقيــة

مملكــة البحريــن فــي منطقــة المعاميــر أمس

اإلكسســوارات .كما يضم محــات للمأكوالت

وقــرب تقاطــع “ألبــا” ،وتعتــزم الشــركة زيادة

والمشــروبات ومســاحة أللعــاب األطفــال

حجــم اســتثمارها إلى  150مليــون دوالر من

شــركة

“الهــرم”

وغيرها من التسهيالت.

خالل توســعها بالبحرين وزيــادة الفروع إلى

وأكــد الدوســري أن مجموعة الهــرم من رواد

 4أفرع بافتتاح فرع في السلمانية وآخر في

قطــاع التجزئــة الواعــدة بالبحريــن والتــي

ديار المحرق خالل السنوات المقبلة.

تعتبــر بيئــة خصبــة لتوظيــف البحرينييــن

وأضــاف الدوســري “نســعى دائمً ــا إلــى دعــم

الباحثيــن عــن العمــل ،إذ تــم توظيــف 182

مثــل هــذه المشــاريع ونقــدم لهم الشــكر على

بحرينيــا فــي مختلف الوظائف فــي الفرعين

ثقتهــم فــي االقتصــاد البحرينــي والمســاهمة

اللذيــن تــم افتتاحهمــا ،وســيصل العــدد إلــى

مــع وزارة العمــل لتوظيــف مختلــف الفئــات

 ،250حسب مسؤول التوظيف بالمجموعة.

سواء خريجي الثانوية العامة واألقل”.

العــام الجــاري للباحثيــن عــن العمــل وتعتمــد
أرقــام المقبوليــن فــي الوظائــف علــى مــدى
إقبال أصحاب األعمال على توظيفهم ومدي
إمكانيات الباحثين عن األشغال.
يذكــر أن شــركة الهــرم لالســتيراد والتصديــر
تســتحوذ على  % 60من ســوق المالبس في
الســعودية ،وكانت الشــركة قد افتتحت أول
فروعهــا فــي البحريــن فــي نوفمبــر الماضــي
فــي مجمــع أتريوم فــي الجنبيــة والذي حقق
نجاحــا منقطــع النظيــر وبلغــت كلفتــه 15
مليون دوالر.

السماح بإنشاء أندية وفرق رياضية تجارية
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“الــــــشــــــورى” يـــبـــحـــث قــــانــــونــــا لــــاحــــتــــراف الـــريـــاضـــي
محرر الشؤون البرلمانية

يصــوت مجلــس الشــورى في جلســته المقبلــة بالموافقــة على جواز نظــر االقتراح

للمعايير واألنظمة الرياضية الدولية.
وتؤكــد اللجنــة أن االقتــراح بقانــون

بقانــون بشــأن االحتــراف الرياضــي ،والــذي يهدف إلى نقــل النشــاط الرياضي من

يضــع األســاس القانوني لتطبيــق نظام
ً
وفقــا لمــا تصدره
االحتــراف الرياضــي،

إطــار الهوايــة والتطــوع ،إلــى االحتــراف الرياضــي الكامــل ،وتعزيــز دور القطــاع
الخاص في هذا المجال ،وهو ما يســاهم بشــكل كبير في تطوير العملية الرياضية

الجهــات المعنيــة المنصــوص عليها في

والدفع إلى تنميتها ،وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية اإلقليمية

االقتــراح بقانــون ،مــن لوائــح منظمــة

والدولية.
وجاء رأي الجهات المعنية مؤيدا لفكرة

المحترفيــن ،مــن خــال تســجيل عقود

االقتــراح بقانــون والمالحظــات التــي

االحتــراف الرياضــي واعتمادهــا لــدى

أبديــت فــي االجتماعــات ،والــذي يأتي

وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة ،أو

تماشــيا مــع توجــه البحريــن باالهتمــام
ً

اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة بحســب

لشــروط وأحــكام االحتــراف الرياضي،
واأللعــاب الرياضية التي يشــملها نظام
ً
احترافــا
االحتــراف ونوعــه ســواء كان
رضا منفردي

جزئيا ،وكذلك شــروط وقواعد
كليــا أو
ً
ً

تحقيــق الحمايــة القانونيــة واإلداريــة

المحترفيــن .كذلــك فــإن االقتــراح

التي يحق بعدها لهم االنتقال والحقوق

علــى

لعقــود االحتــراف الرياضــي ،وتحقيــق

بقانون يســمح بإنشــاء األنديــة والفرق

الماليــة المترتبــة علــى ذلــك ،وبمــا ال

توفيــر الحمايــة الالزمــة للرياضييــن

للرياضييــن

الرياضية التجارية ،األمر الذي يســاهم
ً
وفقــا
فــي الرُ قــي بالرياضــة البحرينيــة

يتعــارض مع أنظمــة ولوائح االتحادات

بالرياضــة ،والعمل علــى تطوير القطاع
الرياضي واألندية.
ويعمــل

االقتــراح

بقانــون

األحوال ،األمر الذي يســاهم في ضمان

االســتقرار

الوظيفــي

تعاقــدات الالعبين المحترفيــن والمدد

الرياضية الوطنية والدولية.

تذكير رقم
 3لرئيسة
“التأمينات”

راشد الغائب

Û Ûلفتني حضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي إيمان المرباطي
اجتماع لجنة الخدمات بمجلس النواب قبل فترة لمناقشة عدد من التشريعات.

يتوجب تنشــيط إعالم الهيئة
ّ
أي موضوع مرتبط بالهيئة الرأي العام ،مما
Û Ûويشــغل ّ
ال من التفــرج أو إصــدار بيانات
للــرد والتوضيــح ووضــع النقــاط علــى الحروف بــد ً

متشنجة بعد أن تكبر كرة جليد االنتقادات.

Û Ûكتبــت استفســارات للرئاســة التنفيذيــة للهيئــة بمقال نشــرته صحيفة البــاد بعدد

يوم االثنين الموافق  14يناير( .  2019وصلة المقالhttp://www.albiladpress. :
.)com/news/2019/3744/columns/546798.html

Û Ûولكن المؤسف أن المرباطي لم تجب عن هذه الشواغل منذ أكثر من شهر.

Û Ûفــي حوزتــي مجموعــة قصــص عــن ســوء تدبيــر الهيئــة .كأنهــا تتطبــع بســلوك
األشــخاص وليــس المؤسســات ،مثــل كشــطها أوراقً ــا رســمية إلثبات عمــر مواطن

خالفً ــا للحقيقــة ،وتقديــم هذه الورقــة لعدالة المحكمة ،أو قرارهــا وفاة مواطن ما
زال على قيد الحياة ومخاطبة ذويه الستالم معاشه التقاعدي!

Û Ûأمــا القصــة األوجــع فهــي مالحقة مواطــن لمطالبتــه بســداد مديونية وهميــة،ألن

ال للرقابة على شركات “ربع حكومية”

رفـــض “الــــشــــورى” تــأكــيــدا لــلــحــرص عــلــى حــمــايــة الـــمـــال الــعــام
مروة خميس

يتجه مجلس الشــورى لرفض مشروع قانون

 ،%أو التــي تضمــن الدولــة لها حــ ًدا أدنى من

الماليــة واإلداريــة ،الصــادر بالمرســوم بقانون

أن النــص األصلــي (النافــذ) هو“ :هـ .الشــركات

بتعديــل المــادة ( )4مــن قانون ديــوان الرقابة
رقــم ( )16لســنة  ،2002والــذي يقضــي بمــد

ســلطة ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارية على
الشــركات التــي يكــون للدولــة أو لشــخص
مــن األشــخاص االعتباريــة العامــة حصة في

رأسمالها بما ال يقل عن  ،% 25أو التي تضمن

االعتباريــة العامــة حصــة فــي رأســمالها تزيد

تيار
جالل الدين الرومي

استعراض المشروعات اإلسكانية

علــى  ،% 50أو التــي تضمــن الدولــة لهــا حــ ًدا

أدنــى مــن الربــح أو تقــدم لهــا إعانــة ماليــة”،

أمــا المــادة الثانيــة من مشــروع القانون ،فهي

جانب من جلسة الشورى الماضية

تنفيذيــة .وأكــدت اللجنــة فــي بنــد أســباب

المنامة  -وزارة اإلسكان

منه على أن يستبدل بنص البند (هـ) من المادة

بحســب مــا تنــص عليــه التشــريعات النافــذة

لالســتثمارات ،وهــو مــا يســتلزم أن تكــون

جميــع الشــركات التجارية والبنوك وشــركات

أفضل الممارســات ،والتي تقضي بأن الغالبية

البحريــن ،مــن خــال الجهــات المســؤولة عــن

أي الشــركاء الذيــن يملكــون أكثــر مــن % 50

العامــة حصــة في رأســمالها بما ال يقل عن 25

التي تكبّدت الهيئة سدادها لمن كسب حكمً ا ضد الهيئة؟

التي يكون للدولة أو لشــخص من األشخاص

 % 50من رأس المال .ومع ذلك يحق لجميع

للدولة أو لشــخص من األشــخاص االعتبارية

 -Û Ûكم عدد القضايا التي كسبتها وخسرتها؟

 -Û Ûمــا قيمــة المبالــغ التي عــادت لخزينة الهيئة من أحكام قضائية كســبتها واألخرى

@albiladpress.com

رفضهــا أن ذلــك يأتــي لحرصهــا علــى حمايــة

2002م النص اآلتي“ :هـ .الشركات التي يكون

أنواعها ودرجاتها خالل األعوام الثالثة األخيرة؟

rashed.ghayeb

وبينــت أن البحريــن مركــز مالــي عالمــي،

الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )16لســنة

 -Û Ûكــم عــدد القضايــا المرفوعــة مــن الهيئــة أو عليهــا أمــام المحاكــم علــى اختــاف

الربــح أو تقــدم لهــا إعانــة ماليــة” ،فــي حيــن

أخضع الشــركات لرقابة ديوان الرقابة المالية

( )4من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية

فإن الجد توفي رحمه هللا.

Û Ûوأكرّ راستفساراتي للرئيس التنفيذي:

“Û Ûإذا كان النور في قلبك ...ستجد طريقك”.

الدولــة لهــا حــدا أدنــى مــن الربح أو تقــدم لها
ً
فضل
إعانــة ماليــة .ويتألــف مشــروع القانون

عن الديباجة من مادتين ،نصت المادة األولى

الهيئة مصرة على أنه تقاضى مبالغ شهرية باعتباره وريثً ا لجده وفي هذه القص ة

المــال العام والعمل على إدارته إدارة رشــيدة

وتتمتــع ببيئــة اقتصاديــة منفتحــة ،وجاذبــة

في البحرين ،والتي تكفل بســط الرقابة على

الممارســات والتدابير التشريعية متوافقة مع

التأميــن والشــركات المدرجــة فــي بورصــة

المســيطرة هي التي تحدد سياسات الشركة،

اإلشراف على هذه الشركات.

من األسهم ،وهو ما يحققه النص النافذ الذي

واإلداريــة إذا كانــت الدولــة تمتلــك أكثــر مــن
المســاهمين بمن فيهــم الحكومة الرقابة على
الشــركات التــي يملكــون أســهم فيهــا بغــض
النظــر عــن نســبتها ،مــن خــال الجمعيــات
ً
ووفقا ألحكام القوانين النافذة.
العمومية،

اســتقبل وزير اإلســكان باســم الحمــر بمكتبه

وأكــد الحمــر أهميــة دور مجلس النــواب في

فــي ديــوان الــوزارة النائبيــن بــدر الدوســري

دعــم الخطط تنفيذ مــدن البحرين الجديدة،

وعيســى الدوســري ،وجــرى فــي اللقاء بحث

والمشــاريع اإلســكانية وتنفيــذ االلتزامــات

سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.

الواردة في برنامج عمل الحكومة األخرى.

وأكــد الوزيــر أهميــة دور مجلــس النواب في

كمــا جــرى اســتعراض مســتجدات وجهــود

دعــم الخطــط اإلســكانية وتنفيــذ االلتزامات

الــوزارة فــي تنفيــذ مشــاريع مــدن البحريــن

الواردة في برنامج عمل الحكومة .كما جرى

الجديدة ،والمشــاريع اإلســكانية األخرى في

بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.

محافظات المملكة عموما.

غموض بشأن تجميد توزيع  169بيتا في جنوسان

الــــحــــايــــكــــي بـــمـــجـــلـــســـهـــا تـــبـــحـــث مــــطــــالــــب جــــــد الــــــحــــــاج وبــــــاربــــــار

سعيد محمد من جنوسان

تحالف نيابي

في انتظار إسدال الستار عن الغموض الذي يلف مشروع جنوسان اإلسكاني ،وحتى تتضح الصورة أكثر بشأن برنامج السكن االجتماعي “مزايا”
بنسخته الجديدة وتعديالتها المقررة للتنفيذ اعتبارًا من األول من مارس ،أي يوم غد الجمعة ،خصصت النائب عن الدائرة األولى بمجلس النواب

وطرحــت عــدة مداخــات فــي اللقــاء تتعلــق

كلثم عبدالكريم الحايكي مجلسها األسبوعي مساء األربعاء  27فبراير  2019لمناقشة المشكلة اإلسكانية في الدائرة واحتياجات األهالي.

امتداد القرى

طالبوا بأرض لمشروع امتداد القرى.

مشاريع خاصة

واســتجاب للدعــوة عــدد مــن أهالــي الدائــرة

أدواتي البرلمانية

ومــن جانبــه ،قــال عضو مجلس بلدي الشــمالية

الســيما أصحــاب الطلبــات اإلســكانية بحضــور

وحســب المعلومــات المتوافــرة بشــأن مشــروع

عضــو المجلــس البلــدي الســيد شــبر الوداعــي،

جنوســان ،فــإن المســتثمر مســتعد لتســليمه

الحايكي ،إال أنها وصفت ملف األزمة اإلسكاني

إلــى وزارة اإلســكان ،ولكــن حتــى اآلن ،ال يبــدو
ً
معروفا! حتى أن األهالي رفعوا
ســبب تجميده

ومع أن الدائرة تواجه عدة “أزمات” كما أشارت
بأنــه “أزمــة وطنية” تقــع مســئوليتها على كاهل
الحكومــة ،لتتطــرق فــي حديثهــا إلــى مشــروع
إســكان جنوسان الذي يضم  169وحدة لم يتم

رسائل إلى المسئولين لكن الردود غير واضحة،
وفــي هــذا الشــأن ،أكــدت الحايكــي أنهــا تابعت
الموضوع مع وكيل وزارة اإلسكان ،وستواصل

توزيعها حتى اآلن بســبب خالف مع المستثمر،

العمــل باســتخدام أدواتهــا البرلمانيــة لمعرفــة

ناهيــك عن تواصلها مع أهالي جد الحاج الذين

وضع المشروع بالضبط.

بقوائــم االنتظــار وبرنامــج مزايــا وحاجــة
المواطنيــن إلــى معلومــات واضحــة ً
أيضــا على
هــذا الصعيــد ،وهنا ،شــددت الناشــطة النســوية
مريــم الرويعــي علــى أن موضــوع اإلســكان من
الملفــات المهمــة التــي يلــزم أن يناقــش علــى

عــن الدائــرة الســيد شــبر الوداعــي بــأن ملــف

مســتوى البلــد وليس على مســتوى دائــرة ،لهذا

اإلســكان مقلــق للحكومــة وللنــاس علــى حــد
ســواء ،والبــد مــن التفكيــر فــي الحلــول ،فلدينا
فــي الدائــرة أراض أصبحــت تصنــف إلــى
“مشــاريع خاصــة” لالســتثمار ،فــأرض مشــروع

حيــن علمنــا ببرنامــج “مزايــا” تفاءلنــا باعتبــاره
جانب من لقاء أهالي أولى الشمالية بمجلس النائب كثلم الحايكي

برنامج مطور سيســهم في حل مشــكلة الســكن
مــن خــال توفيــر الوحــدات لزيــادة الطلــب

جنوسان مصنفة “إسكانية” واآلن هي “مشروع

المواطنيــن مــن المشــروع ،وبالطبــع هنــاك فــي

إلــى الجهــات المســئولة للوصــول إلــى حــل،

القــرى األخــرى كذلــك مزارع واســعة وأصبحت

فــآراء المجتمــع هــي البوصلــة ولذلــك اليــوم

المشــروع للحاجــة إلــى رؤيــة مســتفيضة مــن

تحــول إلــى مشــاريع اســتثمارية ..أهالــي باربار
ً
إســكانيا ،لكن ســنتابع
أيضا ينتظرون مشــروعً ا
ً

جئــت للوقــوف على مرئيــات النــاس لصياغتها

فأرخصهــا يصل إلى  140ألف دينار ،داعية إلى

كمشــروع أمــام البرلمــان والجهــات المســؤولية

“تحالــف نيابــي” داخــل البرلمــان لوضــع حلــول

وأي جهة لها يد في حل هذه المشكلة”.

معقولة.

ســكن خــاص”! وزاد قولــه“ :توقفــت عنــد هــذا
الدراســة وال شــيء مقــدم علــى تحقيــق فائــدة

مــع األخــت كلثــم لدراســة الموضــوع ورفعــه

عليهــا ،لكــن حتى لــو كان القرض يصــل إلى 81
ألــف دينــار فمــن الصعــب الحصول علــى منازل

ميرزا يستعرض مشاريع الطاقة مع معصومة

الدوسري يبحث الدعم الفني مع المفوضية

المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

المنامة  -وزارة الخارجية

استعرض وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا ،مع النائب معصومة عبدالرحيم عد ًدا من المواضيع المرتبطة بالكهرباء

اجتمع مســاعد وزير الخارجية عبدهللا

بمــا يحقــق األهــداف المشــتركة ويعلــو

الدوســري مع المفوض السامي لحقوق

القيــم اإلنســانية لحقــوق اإلنســان على

والمــاء والطاقــة المتجــددة والتعــرف علــى أهــم الخدمات التي يتــم تقديمها للمواطنيــن والمقيمين بالمملكة ،واســتمع من
معصومة إلى بعض االستفسارات واالقتراحات الواردة من عدد من أهالي دائرتها االنتخابية ،معربًا عن تقديره الهتمامها

كافــة المســتويات ،وأن المملكــة تقــ ّدر

اإلنســان ميشــيل باشــليه فــي مكتبهــا
بجنيف ،وخالل االجتماع ،نقل مساعد

شــراكتها مــع المجتمــع الدولــي الــذي

الوزيــر تحيــات عاهــل البــاد صاحــب

تجســده األمم المتحــدة لخدمة قضايا

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

األمــن والســام والتنميــة وتشــجيع
احتــرام وحمايــة اإلنســان إيما ًنــا منهــا

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

بأهمية وترابط تلك القضايا مع التنمية

خليفــة ،وولي العهد نائب القائد األعلى

البشرية الشاملة.

بجــودة وكفــاءة الخدمــات المقدمــة،

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

وخــال االجتمــاع ،بحــث مســاعد

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان

وزيــر الخارجية ســبل التعــاون الثنائي

التــي

بــن حمــد آل خليفة ،وتهنئتهــم لها على
ً
ســاميا لحقوق اإلنسان
مفوضا
تعيينها
ً

واالســتفادة مــن برامــج الدعــم الفنــي

بحل هموم المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وخــال اللقــاء ،أشــاد ميــرزا بالجهــود
المخلصــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء

خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب الســمو

مجلــس النــواب فــي طــرح ومناقشــة
القضايــا التــي تمــس مصلحــة المواطن
وتحقيــق تطلعات المواطنين واالرتقاء
وقــام بتقديــم عــرض مرئــي عــن آخــر
المســتجدات

واإلنجــازات

تحققــت في مشــاريع الطاقة المتجددة
والخطــوات التــي اتخذتهــا الحكومــة
لتشــجيع

االســتثمار

فــي

وزير الكهرباء والماء مع النائب معصومة عبدالرحيم

الطاقــة
بجهــود الوزيــر في العمل على تحســين

المواطــن البحرينــي ،معربة عن شــكرها

الطاقة.

جــودة الخدمــات ،مؤكــدة تعزيــز ســبل

وتقديرها للتعاون المستمر الذي يحظى

مــن جهتهــا ،أشــادت النائــب معصومــة

التواصــل لتحقيــق كل مــا يتطلــع إليــه

به النواب من كبار المسؤولين بالدولة.

الشمســية والعمــل علــى زيــادة كفــاءة

وثقتهــم في قدرتها علــى الدفع بتعزيز

واحتــرام حقوق اإلنســان وكرامته في
ً
وفقا ألحكام ميثاق
جميع أنحاء العالم،
األمــم المتحــدة والصكــوك والمواثيــق
الدوليــة ذات الصلــة ،متمنييــن لهــا كل
التوفيق والسداد في منصبها الجديد.

وبناء القــدرات والتدريب التي يقدمها
الدوسري لدى زيارته باشليه

وأكــد الدوســري حــرص البحريــن علــى
دعــم كافــة جهــود المفــوض الســامي

مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان ،والمســاعدة فــي إعــداد
خطــة وطنيــة لحقــوق اإلنســان .كمــا
جــرى خــال االجتمــاع بحــث عــدد من

لحقــوق اإلنســان وفــق أطــر مــن

المواضيــع والمســائل ذات االهتمــام

الشــفافية والمصداقيــة والموضوعيــة

المشترك.
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تحويل التدريس التقليدي إلى “إلهام وابتكار”
النعيمي :تالشي  % 40من الوظائف بسبب الذكاء االصطناعي

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

وصفتي
لعالج أزمة
التوظيف

سيد علي المحافظة

أقيــم امــس بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة منتــدى التعليــم العالمــي

وتحــ ّدث الوزير عن دعائــم التعليم اإللهامي،

الثانــي عشــر ،تحــت رعايــة نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ،والذي عقد تحت شــعار ُ
(نلهم..

يهــدف إلــى ترســيخ االنتمــاء ،وتحقيــق

ملقيــا الضــوء علــى التعليــم التمكينــي الــذي
ً

المشــاركة الفاعلــة ،وتطويــر مســتوى األداء،

ُن ّ
مكــن ..نزدهــر) ،بمشــاركة العديــد مــن المســؤولين مــن  40دولــة ،و 200مؤسســة

وزيــادة اإلنتاجيــة ،مشــيرًا إلــى أن الخبــراء

متخصصة في مجال التعليم من مختلف دول العالم.
وخــال جلســة افتتــاح المنتــدى ،قــدم وزيــر

Û Ûأعــادت مبــادرة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل

التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي ورقة أشــار

خليفــة لزيــادة فــرص توظيــف المواطنين في ســوق العمــل بوصلــة وزارة العمل إلى

فيهــا إلــى أن التعليــم فــي القــرن الحــادي

االتجــاه الصحيــح ،بعــد ســنوات عجــاف طالما تطلــع العاطلــون فيها إلــى أذن واعية

والعشــرين يواجــه تحديــات كبيــرة فــي ظل

تصغي لهمومهم ومطالبهم ،وتشعرهم بجدية السعي نحو معالجة التصحر الوظيفي

تطــور المعــارف والعلــوم وثــورة تكنولوجيــا

بسوق العمل البحرينية .فالوزارة طوال السنوات الماضية ما فتأت تؤكد أن معدالت
البطالــة مســتقرة ،وأن االقتصــاد البحريني ال يزال يحتفــظ بقدرته على توليد فرص

والتغيــرات فــي عالم
المعلومــات واالتصــال،
ّ

العمــل المناســبة للمواطنيــن ،وذلــك ردا علــى أي مطالب ودعوات لمراجعة سياســات

أن أجيــال
االقتصــاد وســوق العمــل ،حيــث ّ
ّ
وتتعلم وتعيش
الحاضر والمســتقبل ستنشــأ

التوظيــف وتصحيــح أوضــاع ســوق العمــل .ويُ كتــب للبرنامــج الوطنــي للتوظيــف
تأسيســه لمرحلــة واعــدة مــن الســعي نحو مراجعــة السياســات القائمة ،بمــا يعزز من

وتعمــل فــي بيئــات وســياقات أكثــر ذكاءً ،

فــرص توظيــف البحرينييــن وردم فجــوة التكلفــة بيــن البحرينــي واألجنبــي ،لجعلــه

واعتما ًدا على التقنيات والمعارف ،مع أهمية

خيارا مفضال لدى مؤسسات القطاع الخاص.

إعدادها للتأقلم مع هذه البيئات والسياقات،
وأن النجاح فيها يُ م ّثل التحدي األكبر للتعليم

Û Ûولذلــك فــإن المرحلــة المقبلــة بحاجــة إلى فهــم دقيق للواقــع ،ووضع اليــد على أصل
المشــكلة ،لتقديــم وصفــة عــاج ناجعــة تؤســس لســوق عمــل وطنيــة تســتفيد مــن

تغير
ً
خــال الســنوات المقبلــة،
خصوصــا مــع ّ

الخبرات األجنبية بدال من جعلها سببا في إشاعة البطالة بين المواطنين وما يترتب
عليهــا مــن تبعــات ســلبية علــى المجتمع البحرينــي .وانطالقــا مــن دور الصحافة في

مهــارات العيش في بيئــات الحياة التفاعلية،

معالجــة قضايــا المجتمــع والمشــاركة فــي إدارة عجلــة التنمية الشــاملة ،أقدم وصفة

وتغيــر نوعيــة الطلــب علــى الكفايــات
ّ

العــاج التالية إلى المســؤولين في وزارة العمــل والتنمية االجتماعية ،راجيا أن تجد

والمهــارات المنشــودة للعمــل ،واالندمــاج في

لها موقعا ضمن خطط الوزارة وبرامجها خالل المرحلة المقبلة.

وتغيــر غايــات التعليم إلى
اقتصــاد المعرفــة،
ّ

 -Û Ûاالســتفادة مــن قاعــدة بيانــات الــوزارة فــي رصــد أعــداد العاطليــن

يؤكــدون تالشــي أكثــر الوظائــف الحاليــة

تخريــج أجيــال قــادرة علــى االســتفادة مــن

وظهــور وظائــف جديــدة ،ويصــل األمــر إلــى

البديلة المبتكرة.

فــي المســتقبل بســبب الــذكاء االصطناعــي،

المعــارف والتقنيــات فــي تصميــم الحلــول

أن حوالــي  40%مــن الوظائــف ستتالشــى

وأضــاف الوزيــر أن الدراســة الصــادرة عــن

كمــا أن الروبوتــات ســتحل محــل اإلنســان

المكتــب الدولــي للتربيــة عــام 2017م ،حول

وزير التربية والتعليم

فــي المســتقبل وبالتالي ســتقوم بالعديد من

للثــورة الصناعيــة الرابعــة في القــرن الحادي

اإللهــام واالبتــكار ،بحيث يقــوم التعليم على

وفــي ختــام كلمتــه ،دعــا الوزيــر المشــاركين

التصنيــف المقتــرح للكفايــات المطلوبــة
والعشــرين ،قــد شــملت عــد ًدا مــن الكفايــات

أعماله.

ركائز الــذكاء والتكنولوجيا والخيال والقيم،

في المنتدى إلى مناقشــة العديد من القضايا
ّ
تتعلــق بالمعلميــن والمتعلمين
واألمــور التــي

ّ
وحل المشــكالت،
والعالميــة ،والتفكير الناقد

والتنميــة مــن اســتهالكي تنافســي إلــى ذكي

والريادة والمبادرة.

مســتدام ،مشــيرًا إلــى أن المعلميــن الملهمين
هــم الذيــن يُ ّ
علمــون طلبتهــم علــى العديــد

التربويين من أجل تحقيق التطور المنشــود،
ومنظومات االستدامة.

ً
ناجحــا ،وإكســابهم مــا تتطلبــه وظائفــه
آمنًــا

المثابرة والمســئولية وااللتزام ،واالستقاللية

العديــد مــن ورش العمــل المتخصصــة فــي

التحــوّ ل بطرائــق التدريــس وأســاليبه إلــى

التميز.
والطموح إلى
ّ

الشؤون التعليمية.

المهمــة ،منها القرائية اللغوية والتكنولوجية،
ّ
والتعلــم المســتمر مــدى الحيــاة ،والتشــارك
واإلبداعيــة واالبتكار ،والقيادة وصنع القرار،
ً
إدخال
وأوضــح أن إدخــال أبنائنــا للمســتقبل

وأعمالــه مــن كفايــات ومهــارات ،يتطلــب

ويهتــم بالتدريــب علــى تصميــم الحلــول

ً
ً
شــامل هذا تمكين القادة
ومســتقبل،
حاضرًا

البديلــة المبتكرة ،ويتحــوّ ل معه نمط الحياة

وبناء مجتمعات المعرفة واقتصادات الذكاء

مــن األمــور منهــا ،التســاؤل واالستكشــاف،

الجديــر بالذكــر أن برنامــج المنتــدى تضمــن

واالعتمــاد علــى الــذات ،والشــغف بالتحــ ّدي

مجــال المعلميــن والمناهــج وغيــر ذلــك مــن

وتخصصاتهــم ،ودراســة عــدد األجانب في ســوق العمــل الذين يشــغلون وظائف في

ذات التخصصــات وبنفــس المؤهــات ،ووضــع خطــة عمــل زمنيــة إلحاللهــم في هذا
القطاع.

سفير اإلمارات ّ
يطلع على خطط جامعة البحرين

 -Û Ûإعــادة صياغــة نظــام البحرنــة الموازيــة وجعلــه خيــارا اســتثنائيا للمؤسســات
والوظائــف التــي ال يقبــل عليهــا المواطنين عادة ،مع إقرار آليــة تثبت عدم توافر من

يشغل هذه الوظائف من المواطنين.

 -Û Ûإعــادة صياغــة برامــج التعليــم الجامعــي فــي الجامعــات الحكوميــة لجعلهــا
أكثر تخصصية ومالءمة الحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

عـــرض الــمــشــاريــع الــبــحــثــيــة والـــشـــراكـــات الــعــلــمــيــة والــعــالــمــيــة

 -Û Ûمنــح البحرينييــن األولويــة فــي التوظيــف فــي الوظائــف العامــة التــي ال
تتطلب تخصصات دقيقة ،واتخاذ القرارات الالزمة لهذا األمر.

 -Û Ûاالســتمرار فــي تقديــم الدعــم المالــي والتدريــب االحترافــي للمواطنيــن فــي
العاملين في القطاع الخاص ،بما يجعلهم خيارا مفضال في سوق العمل.

الصخير  -جامعة البحرين

ali.almahafdha
@albiladpress.com

اســتقبل رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض

قاعــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن محمــد آل

حمــزة ،فــي مقــر الجامعــة فــي الصخيــر

خليفــة للمؤتمــرات ،والمكتبــة المركزيــة،

أمس األول ،ســفير دولة اإلمارات الشقيقة
الشــيخ ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد آل

“التربية” :تعديل معيار تنظيف المدارس

نهيــان ،والوفــد المرافــق مــن مســؤولي

وقطاعات الوزارة ،بما ال يمس بالخدمة .وأضاف

عــن الكليــات والتخصصــات التــي تقدمهــا

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

تعقيبا على ما يثار عن “تدهور مســتوى النظافة

ً
شــرحا
الســفارة فــي المملكة.وقــ ّدم حمــزة
جامعــة البحريــن ومشــاريعها البحثيــة

أوضــح الوكيــل المســاعد للمــوارد الماليــة

ببعــض المــدارس” :لــم تلــغ الخدمــة كمــا يشــاع

والخدمات بــوزارة التربية والتعليم خالد غريب

وتكليــف الطلبــة بهــا ،لكن تغير المعيــار .وبين أن

أن الــوزارة ،وفــي إطار ترشــيد اإلنفاق ،اضطرت

الــوزارة وجهــت المــدارس إلــى التعامــل مــع أي

وقــام ضيــف الجامعــة ســفير اإلمــارات

لتعديــل المعيــار العــددي للمنظفيــن بالمــدارس

نقص باالستفادة من ميزانيتها عند الضرورة.

بزيــارة مرافــق الجامعــة المختلفــة ومنهــا

والشــراكات العلميــة والعالميــة والمحليــة،
وإنجازات الجامعة على مختلف األصعدة.

ومركز تسهيالت البحرين لإلعالم.
وفــي ختــام الجولــة ،أدلــى رئيــس جامعــة
البحرين بتصريح قال فيه“ :تشــرفنا اليوم
فــي جامعــة البحريــن بزيــارة ســفير دولــة
اإلمــارات لــدى مملكــة البحريــن ،الشــيخ
ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان
والوفد المرافق ،مشــي ًدا بالمستوى العلمي
المتطــور الــذي وصلــت إليــه الجامعــات
ومؤسسات التعليم العالي بدولة اإلمارات.

بحث استحداث
مجاالت
للتعليم الفني

حميدان :جذب االستثمار يخلق الفرص

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اجتمــع وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم
لشــؤون التعليــم والمناهج فــوزي الجودر،
مــع لجنــة التعليــم بغرفــة تجــارة وصناعة
البحرين برئاســة وهيــب الخاجة وحضور
عــدد مــن األعضــاء ،حيــث تــم اســتعراض
أهــداف اللجنــة وخططهــا االســتراتيجية
لتطويــر

قطــاع

التعليــم

والتدريــب

والســياحة الطالبيــة وخدمــات التدريــب

تعزيز الــتــعــاون والتنسيق مــع السلطة التشريعية

والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية ،بما يصب في صالح المواطن واستفادته من المشاريع والمبادرات
التنموية والعمالية في مملكة البحرين.
وأكــد حميــدان أن الــوزارة ،وفــي ضــوء
التوجيهــات

الصــادرة

عــن

الوزراء ،تســعى باســتمرار إلــى خلق بيئة
عمــل محفــزة إلدمــاج وتحســين القــوى

لتحقيــق رؤيــة واعدة للقطــاع كجزء مهم

االقتصاديــة الوطنيــة وجــذب االســتثمار

وتــم االتفاق على عقــد مزيد من اللقاءات
الثنائيــة بيــن الجانبيــن ،علمً ــا بــأن لجنــة
التعليــم بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن
تســعى للتعــاون والتنســيق مــع وزارة

الخــاص ،وذلك في إطار مراعاة األوضاع
بمــا يحقــق النتائــج اإليجابيــة على أرض
الواقع.
وأشاد النائب الصالح بجهود وزارة العمل
والتنميــة االجتماعية في المحافظة على
معــدالت البطالــة فــي أدنــى مســتوياتها،

التربيــة والتعليــم والقطــاع الخــاص فــي

وإدارة ملــف العمــل والتوظيــف بفاعليــة،

والمهني تواكب متطلبات سوق العمل.

تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة في إحالل

اســتحداث مجاالت حديثــة للتعليم الفني

الجفير  -جمعية الصحفيين

مجلــس

واالستشــارات ،ودور القطــاع الخاص في

وحيوي في دعم االقتصاد الوطني.

“الصحفيين” :اتفاقية مع “”Capital Club

التقــى وزيــر العمــل والتنمية االجتماعية جميل حميــدان ،النائب ممدوح الصالح .وتم بحث عدد من القضايا العمالية واالجتماعية،

مهنيا بمنشــآت القطاع
العاملــة الوطنيــة،
ً

تنميــة المــوارد البشــرية بمملكــة البحرين،

رئيس جامعة البحرين مستقبال السفير اإلماراتي

منوّ ً
هــا بطــرح المبــادرات الراميــة إلــى

ّ
وقعت جمعيــة الصحفيين البحرينية

واســتضافة هــذا النــوع من األنشــطة

يــوم األحــد الماضــي مذكــرة تفاهــم

والفعاليات”.

مــع  ،Capital Club Bahrainوســيتم

وأشــار إلــى أن التعاون سيســاهم في

بموجبهــا تنظيــم فعاليــات وأنشــطة

تعزيــز التواصــل وتبــادل األفــكار مــع

الجمعيــة فــي مقــر النــادي بالمرفــأ

العديــد مــن الشــخصيات المحليــة

المالي.

البارزة في شتى المجاالت.

وقــال مديــر عــام نــادي كابيتــال

بدورهــا ،رحبــت رئيســة جمعيــة

كلوب ســميت جينجان “نحن ســعداء

الصحفييــن عهديــة أحمــد بالتعــاون

ومنتديــات

مــع كابيتــال كلــوب البحريــن ،مؤكدة

جمعيــة الصحفييــن فــي كابيتــال

أن النــادي يعتبــر مــن أبــرز الوجهــات

كلــوب ،إذ إننــا نؤمــن بأهميــة إعطــاء

المهيــأة لعقــد االجتماعــات ،وتنظيــم

الســتضافة
وزير العمل مستقبال النائب ممدوح الصالح

العاطليــن البحرينييــن فــي الوظائــف

الوظائــف من خالل إلزام القطاع الخاص

المتاحة في ســوق العمل ،وتفعيل بحرنة

ومراقبته.

فرصــة

فعاليــات

للجيــل

القــادم

لتنظيــم

المؤتمرات وورش العمل.

التربية والتعليم أساس ترسيخ التعايش السلمي
المنامة  -بنا

خالد بن خليفة:

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن محاربة التطرف واإلرهاب مقرون
ً
حتمية
بمحاربــة الجهــل ،عبــر التربيــة والتعليم والتوعيــة ،والمرتكزة على فهم حقيقة الوجود اإلنســاني الذي يقتضي التســامح والتعايش

مقولة جاللة
الملك “الجهل

للبقاء ،مشيرا إلى مقولة جاللة الملك “الجهل عدو السالم ”..بأنها “تغني عن  100مقال يكتب في توظيف التسامح في التربية والتعليم”.
جــاء ذلــك فــي ورقــة قدمهــا الشــيخ خالــد

وقــال إن “وجــود سياســيات وطنيــة تعنــى

علــى أن التربيــة والتعليــم هــي أســاس

بــن خليفــة فــي “المؤتمــر الــوزاري اإلقليمي

بالتســامح والتعايــش الســلمي يعتبر جوهر

ترســيخ التعايش الســلمي كسمة اجتماعية

عدو السالم”

األول  2018لتعزيــز الحريات الدينية ودور

مســيرة التطــور والتنميــة واالزدهار في أي

تنطلق من التسامح كقيمة إنسانية.

التعليــم والتســامح فــي مكافحــة الفكــر

مجتمــع إنســاني” ،مســتدال بتاريــخ المملكة

وأضــاف “يجــب علينــا النظــر إلــى التعليــم

تغني عن 100

المتطــرف” ،الــذي عقــد فــي أبوظبــي خالل

منــذ تأسيســها فــي الزبــارة العــام 1762

كمنظومــة متكاملــة ،وتطويــر المناهــج

الفتــرة  25 - 24فبرايــر  ،2019برعاية وزير

وصــوال إلــى اإلنجــازات العصرية فــي العهد

لتأصيــل قيــم التســامح جنبــا إلــى جنب مع

التســامح اإلماراتي الشــيخ نهيان بن مبارك

الزاهــر لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك

ترســيخ القيــم لــدى المعلم وطلبتــه ،إضافة

آل نهيــان ،وبحضــور نائــب رئيــس مجلــس

حمد بن عيسى آل خليفة.

إلــى بيئتــه الكبرى والمدرســة والمنــزل ،فال

أمنــاء مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايش

ودعــت الورقــة إلــى االسترشــاد بمضاميــن

يمكــن أن نطبــق مناهــج تســامحية دون أن

الســلمي بيتســي ماثيسون ،وأســتاذ كرسي

“إعــان البحريــن” فــي ربــط جهــود التربيــة

نرســخ قيمها أوال لدى المعلم ،حيث إنه هو

الملــك حمد للحــوار بين األديــان والتعايش

والتسامح ،إذ يعزز اإلعالن أصول التسامح

الوسيط وبه تحقق أهدافنا النبيلة”.

الســلمي بجامعــة ســابيانزا اإليطاليــة

القائمــة علــى اإليمــان الــذي يرتكــز علــى

وأوضــح أن التعليــم النظامــي والخــاص

أليساندرو ساجيورو.

التعدديــة والتنــوع كأصل إنســاني ،مشــددا

يجــب أن يســتوعب االنفتــاح واحتضــان

مقال
رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لدى حضوره المؤتمر

اآلخريــن كجزء من المجتمــع ،وهي مرحلة

وبيــن الشــيخ خالــد بــن خليفــة أن التعليــم

والتعايش الســلمي في جامعة ســابيانزا ،إذ

خصبــة لغــرس قيــم التعايش التــي تقتضي

الجامعــي مقتــرن برعايــة الشــباب وبــث

أكــد أنهــا “مبــادرة ملكيــة تؤكــد أن التعليــم

التفاعــل اليومــي ،مســتدال بسياســات دمج

األمــل والطموح ،وهي فترة مهمة لتشــكيل

هــو أولويــة لترســيخ التســامح والتعايــش

المقيميــن مــن مختلــف االنتمــاءات فــي

الوعــي بالتســامح والتعايــش ،وتحصيــن

والســام ،وان الوعــي والمعرفــة هــي

منظومــة التعليــم فــي البحريــن منــذ عقــود

الفكر ،وترســيخ القيم اإلنسانية ،مستشهدا

األســلحة التي يجب أن يتســلح بها الشباب

ودون قيود.

بكرســي الملك حمد لدراسات حوار األديان

لمواجهة تحديات التعايش واالختالفات”.

 50خبيرا يستعرضون أحدث العالجات بالعالم
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انــطــاق مؤتمر طــب األطــفــال بــرعــايــة رئــيــس “األعــلــى للصحة”
بدور المالكي من المحرق

افتتــح رئيــس جامعــة الخليج العربي خالــد العوهلي أمس المؤتمــر الدولي الثاني

حلبة مصارعة
رومانية بالجفير

لطــب األطفــال ،تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ
محمد بن عبدهللا آل خليفة.
أمــراض

الــدم،

األمــراض

وقــال العوهلي لـ “البــاد” إن البرنامج العلمي

وســيناقش

للمؤتمــر يتضمن تقديــم  50محاضرة علمية،

االســتقاللية ،األمــراض العصبيــة لألطفــال،

و 9جلسات نقاشية ،إلى جانب  6ورش عمل

التغذيــة ،الرضاعــة الطبيعيــة ،واألورام عنــد

متخصصــة .ويمنــح المؤتمــر المشــاركين 24

األطفال.

ســاعة للتعليــم الطبــي المســتمر معتمــدة من

وقالــت إنــه ينعقــد وســط حــدوث تطــورات

الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات

نوعيــة فــي العلــوم الطبيــة والتكنولوجيــا

الصحية.

العالجيــة ومنهــا الطــب الشــخصي والدقيــق

وأوضحــت رئيســة اللجنــة العلميــة للمؤتمــر

وتكنولوجيــا النانو ،وهو ما يحفز الحاضرين

فضيلــة المحــروس أنــه يناقــش أمــراض

لتبــادل أحــدث مــا توصــل إليــه الطــب فــي

الجينــات ومواضيــع العــاج الطبــي الدقيــق

مجال الكشــف والتدخــل الطبي المتطور في

الــذي يعتمــد علــى التحليل الجينــي للمريض

مختلف فروع طب األطفال.

إبراهيم النهام

ÛÛتســبب العادات المرورية الخاطئة ،لبعض أولياء األمور ،كإيقاف الســيارة
فــي منتصــف الشــارع ،ألصحــاب وتنزيــل األوالد مــن المدرســة ،لحــدوث

اختناقات مرورية كبيرة ،تمتد أحيان ًا للشوارع الرئيسية.

ÛÛهــذا الســلوك غيــر الحضاري يضاف لســلوكيات أخرى ،كاســتخدام (الهرن)
بشــكل مضجــر ،والدخــول العشــوائي علــى المســارات األخــرى ،وتضييــق
الخناق على تحرك الحافالت المدرسية ،وعدم احترام أولوية السير على

خطوط المشاة للطلبة والمدرسين.

ÛÛوتحولــت بعــض الشــوارع القريبة من المدارس ،لســاحات فوضوية أقرب
ألســواق الســمك وبيــع الخضــار ،مــع أنانيــة وتســابق الكثيريــن لاللتحــاق

المؤتمر الدولي الثاني لطب األطفال عقد تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة

بأعمالهم ،دون النظر للحق العام في استخدام الشارع.

ÛÛأوليــاء األمــور يجــب أن يكونــوا قــدوة حســنة ألوالدهــم فــي التعامــل
والمعاملــة ،ســواء فــي الشــارع أو البيــت أو أي مــكان آخــر ،بنظــام (الفــول
باكــج) وليــس (الجزئــي) ،والذي يُ فســد العمليــة التربوية ،ويُ ــورث العادات

الخاطئة ،ويصعب مهام الوالدين في التربية والنصح واإلرشاد.

العميد أمين يحرز جائزة “فاينجباوم” للتميز القيادي

ÛÛكما يفترض أن يقوم رجال شرطة المجتمع بواجبهم أثناء وجودهم بهذه
األماكــن ،حيــث يالحــظ أن (البعــض) منهم يمارس هوايــة التأمل ليس إال،
ومن الشــواهد الحيه على ذلك ،الشــارع المالصق للمعهد الديني بالجفير،
حيــث يتحــول بفترة نهاية الدوام ،لحلبة من حلبــات المصارعة الرومانية

القديمة (كولوسيوم).

إنج ــاز جدي ــد لـــ “الداخلي ــة” يعك ــس مس ــيرتها ف ــي التطوي ــر والتحدي ــث

المنامة  -وزارة الداخلية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فــي إنجــاز جديــد لوزارة الداخلية يعكس مســيرتها ونهجها فــي مجاالت التطوير

إطالق “النوخدة” مرهونٌ بإتمام التدريب

أميــن بجائــزة فاينجباوم للتميز القيادي عن فئة “القادة المنجزون” ،التي أطلقتها

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

والتحديــث ،فاز الوكيل المســاعد للموارد البشــرية بــوزارة الداخلية العميد عادل
جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة اإلمارات.

أكــدت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

حيــز التنفيــذ
أن تفعيــل البرنامــج لــم يدخــل ّ

والتخطيــط العمرانــي أن تفعيــل الربــان

حتــى اآلن ،منوهــة إلــى أنــه بعــد اكتمــال كل

البحرينــي (النوخــذة) علــى ظهــر كل ســفينة

المتطلبــات الالزمــة لهــذا البرنامــج ،ســيتم

صيــد تجــاري ،والــذي جــاء ضمــن القــرارات

رســميا ،ولفتــت إلى أن األولوية
اإلعالن عنه
ًّ

التــي أصدرهــا الوزيــر فــي  15نوفمبــر 2018

فــي هــذه المرحلة تنصــب على إتمــام عملية

بنــاءً علــى موافقــة مجلــس الوزراء ،ســيعود

التدريب بالشراكة مع “تمكين”.

بالمنفعــة العامة على جميع البحارة ،إذ تعمل

وجــ ّددت الــوزارة دعوتها للراغبيــن مــن

وكالــة الزراعة والثــروة البحرية بالتعاون مع

البحرينييــن بااللتحــاق بالبرنامــج إلــى

“تمكين” على إطالق مشروع لقبول عدد من

المبــادرة بتقديــم المســتندات المطلوبــة مــن

الشباب البحريني الراغب في شغل المهنة.

أجل االستفادة من البرنامج .وذكرت الوزارة

وأشــارت الــوزارة إلــى أن وكالــة الزراعة

أن إطــاق البرنامــج يأتي اســتجابة لقرارات
مجلــس الــوزراء بتكليــف الوزيــر المختــص

وتســلم العميــد أميــن الجائــزة خــال

الرجــال والســيدات فــي العالــم العربــي

الحفــل الــذي أقيــم فــي افتتــاح مؤتمــر

لقيادتهم المثالية في إدارة مؤسســاتهم

اإلبــداع العربــي بدولــة اإلمــارات ،بعدما

وفــاء لدورهــم فــي األعمــال والمجتمــع،
ً

حصــل علــى الدرجة األعلى مــن بين 20

وألســاليبهم الواثقــة فــي نشــر ثقافــة

ترشــيحا ،خضعوا للتقييم من قبل لجنة

الجــودة فــي العمــل ،وكونهــم قــدوة

مــن المحكميــن الدولييــن ،إذ تضمنــت

لآلخريــن ،وتدعــم الجائــزة ممارســات

معايير الجائزة تطور الشخصية القيادية

التخطيــط علــى المــدى البعيــد واألداء

للمرشــح وأهــم اإلنجــازات في مســيرته

المســتدام ،بالتركيــز بصــورة جوهريــة

المهنيــة في مجال القيــادة والتعامل مع

علــى الجــودة والتشــجيع علــى مواصلة

النجــاح والفشــل والتحديــات فضال عن

تطويــر بنيــة ذهنيــة وســلوكية فــي
ً
دائما
مجتمعــات األعمــال تفتح المجــال

والثــروة البحريــة ســتدرب الشــباب

وتخصــص الجائزة ،التــي يتولى إدارتها

أمــام بــروز قــادة فاعليــن ومؤثرين على

لمزاولــة المهنــة بالتعــاون مــع خفــر

باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ علــى

نــادي القيــادات اإللكترونــي ،لتكريــم

المستويات كافة.

الســواحل و ”تمكين”.وأوضحــت الــوزارة

الثروة السمكية والبيئة البحرية.

محاور فرعية عديدة.

الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية يتسلم الجائزة

األسبــــوع المصـــــري فــي “اللــولــو هايبـــر ماركــت”
تصوير :رسول الحجيري
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المؤبد وإسقاط الجنسية لمتهم بإيواء هاربين
ألـــجـــأهـــم فــــي شـــقـــتـــه  3أســـابـــيـــع وبـــيـــنـــهـــم الـــمـــتـــوفـــى الـــغـــســـرة
أماكــن ومســاكن ألعضــاء جماعــات إرهابيــة

علــى ثبوت التهم فــي حقه إلى األدلة القولية

بالســجن المؤبد والغرامة بمبلغ  500دينار مع

منها شــهود اإلثبات واعتــراف المتهم واألدلة

إسقاط جنسيته ومصادرة المضبوطات.

الفنيــة ،فتــم إحالــة المتهــم إلــى المحكمــة

وذكــر أن الواقعــة تخلــص فيمــا ورود مــن

الكبــرى الجنائية الرابعــة ،وتم تداول القضية

معلومــات ،مفادهــا قيــام المتهــم بالتســتر

بجلســات المحكمــة بحضــور محامــي المتهــم

علــى عدد مــن المطلوبين أمنيــا وإيوائهم إثر

ومكنتــه من الدفاع وإبــداء الدفوع القانونية

ارتكابهم قضايا إرهابية.

ووفرت له جميع الضمانات القانونية وقضت

وبإجــراء التحريــات فقــد توصلــت التحريات

بحكمها سالف البيان.

إلــى قيــام المتهــم بالتســتر علــى عــدد مــن

وللمتهــم حــق الطعن على الحكم الصادر أمام

المتهميــن بقضايــا االنضمــام إلــى جماعــة

محكمــة االســتئناف فــي المواعيــد المقــررة

إرهابيــة وقتــل أحد رجــال الشــرطة وتهريب

قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك،

عــدد مــن الســجناء بمركز اإلصــاح والتأهيل

كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد

وإخفــاء متهميــن فــي جنايــات عقوبتهــا

بســجن جــو وقــد كان المتهمــون يحــوزون

مرحلــة الطعــن أمــام االســتئناف الطعــن أمام

أسلحة نارية وذخائر خاصة بتلك األسلحة.

محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية

اإلعــدام والســجن المؤبــد والمؤقــت وتدبيــر

وأفاد بأن النيابة العامة استندت في التدليل

المكفولة ألي متهم.

عباس إبراهيم
عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة متهما بحيازة أســلحة نارية وذخائر فضال عن إخفاء عدد مــن المحكومين الهاربين
من إدارة اإلصالح والتأهيل “ســجن جو” ،إذ رتب لهم أمر تســكينهم في عدد من األماكن؛ بالســجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 500
دينار ،فضال عن إسقاط جنسيته البحرينية ومصادرة المضبوطات.
وقــرر المتهــم أثنــاء التحقيــق معــه بمعرفــة

البحر.

وتابع ،أنه وأثناء مدة وجودهم برفقته جلب

النيابة العامة أنه في بداية شهر يناير ،2017

وبيــن أن أحــد الهاربيــن كان بحوزتــه

لهــم شــرائح هواتــف ومالبــس وهاتــف نقــال

تواصل معه شقيقه عبر برنامج “اإلنستغرام”،

حقيبــة ســوداء اللــون ثقيلــة الــوزن ،تبيــن

وآخر ثريا ومبالغ مالية ،وعندما قرروا الهرب

والــذي كلفــه بالتوجــه إلــى مقبــرة منطقــة

لــه أنهــا تحتــوي علــى ســاحين نارييــن (فــرد

إلــى خــارج البــاد قــام بتوصيلهــم إلــى قــرب

أبوصيبــع الســتالم عــدد من المطلوبيــن أمنيا

وكالشــنكوف) ،وذخيــرة ،مبينــا أنهــم مكثــوا

البحر بمنطقة باربار ،إذ تســلمهم منه شــخص

وإيوائهم في شقته بمنطقة باربار.

برفقته في الشقة حوالي  3أسابيع.

آخر وانتهت مهمته بعد ذلك.

وأضــاف أنــه وافــق علــى طلبــه وتقابــل فــي

ولفــت إلــى أن شــقيقه طلــب منه أيضا تســلم

وعقــب صــدور الحكــم صــرح رئيــس نيابــة

المقبــرة مــع  4محكومين هاربين ،من ضمنهم

شــخص آخــر ،والــذي اتضــح أنــه هــو اآلخــر

الجرائــم اإلرهابيــة المحامي العام المستشــار

رضا الغسرة الذي قتل خالل مقاومة الشرطة

هارب من سجن جو ومتهم بقضية قتل ألحد

أحمــد الحمــادي أن المحكمــة أصــدرت حكمــا

بالســاح أثناء محاولته الهرب إلى إيران عبر

أفراد الشرطة.

علــى متهــم فــي وقائــع حيــازة أســلحة ناريــة

أحمد الحمادي

وذخائــر بغير ترخيص تنفيــذا لغرض إرهابي

تعويض موظفة فندق فصلت تعسفيا لرفضها خلع الحجاب

اإلدارة تــقــدمــــــــت بــمــســتــنــــــــدات أدانــــــــــــــت بــهــــــــا نــفــســهــــــــا
محرر الشؤون المحلية

أفــاد المحامــي محمــد الــذوادي بــأن المحكمة الكبــرى العماليــة حكمت بتعويــض موظفة عربية الجنســية
كانــت تعمــل بأحــد الفنــادق ،والتــي فصلــت تعســفيا مــن عملهــا؛ نظرا لرفضهــا طلــب إدارة الفنــدق بخلعها
اإلدارة لهــا جــراء فقدهــا وظيفتهــا؛ خصوصــا أن الفندق لم يتمكن من تبرير ســبب إقدامه على فصلها من
عملها ،فضال عن إثبات إدارة الفندق كذبها بمستندات تقدمت بها.
وأشــار إلــى أن موكلتــه (المدعيــة)

فصلها وفســخ عقــد العمــل بإرادة

أقامــت دعواهــا ضــد الفنــدق

منفــردة منهــم وعــدم تســليمها

المدعــي عليهمــا بالتضامــن بــأن

المدعــى عليــه األول إضافــة إلــى

لحقوقهــا العماليــة ،وبينــت فــي

يؤديــا لهــا مبلــغ وقــدره 10069

الشــركة التــي تعمــل فــي إدارة

الئحــة الدعــوى أن اإلدارة طلبــت

دينــارا مقابــل المبلــغ المســتقطع

الفنادق والمطاعــم ،كمدعى عليها

منهــا نــزع حجابهــا أثنــاء العمــل

مــن راتب شــهري أكتوبــر ونوفمبر

ثانيــة ،وقالــت فيهــا إنهــا كانــت

فــي الفنــدق ،إال أنهــا رفضت ذلك،

 ،2016وبــدل اإلخطــار ،ومكافــأة

تعمل لــدى الفندق ،لكنهــا تفاجأت

مؤكدة أن هذا هو الســبب المؤدي

نهايــة الخدمــة والتعويــض عــن

بتاريــخ  28نوفمبــر  2016بقــرار

لصدور قرار فصلها من وظيفتها.

الفصــل التعســفي بمــا يعــادل

عليهمــا بأن يؤديا للمدعية شــهادة

ادعاءاتــه ،إذ قــدم محــرر إحالــة

نهايــة الخدمــة ،ورســوم الدعــوى

المدعيــة للتحقيــق بتاريــخ 13

أتعــاب

ديســمبر  2016وســماع أقوالهــا

ومصروفاتهــا

للحجــاب ،وألزمــت المحكمــة الفنــدق أن يدفــع لصالحهــا مبلــغ  5726دينــارا عــن األضــرار التــي تســببت بها

وطالبــت المدعيــة المحكمة بإلزام

وشــهرين ،فضال عن إلزام المدعى

قدم مستندا أكد فيه بنفسه كذب

محمد الذوادي

الفتــرة المتبقية مــن العقد ،وببدل
تذكــرة عودتهــا إلــى بلدهــا ،وبــدل
اإلجــازة الســنوية عــن مــدة عــام

ومقابــل

المحاماة.

وفق المادة ( )76من قانون العمل؛

ولفــت الــذوادي إلــى أن الفنــدق

وذلــك إيماء منهــم لتوقيع الجزاء

حــاول تقديــم مســتندات تضفــي

المتوقــع بعــد التحقيــق معهــا عــن

حجيــة فصــل موكلتــه ،إذ ادعــى

واقعــة غيابهــا ،وقامت المؤسســة

أنهــا تغيبــت عن العمل لمدة شــهر،

بتحديــد موعد  19ديســمبر 2016

وقــدم للمحكمــة صــورة ضوئيــة

لبــدء التحقيــق معهــا ،فــي حيــن

ليــس لهــا ثمة حجية فــي اإلثبات،

أن المســتندات تظهــر أن فصــل

فضــا عــن أنهــا جــاءت خاليــة

المدعيــة عــن العمــل قــد جــاء

تماما من ثمة توقيع منســوب إلى

بتاريــخ  8ديســمبر  2016وهــو

المدعية.

تاريخ ســابق عن واقعــة التحقيق

وأضــاف أن الفنــدق المدعى عليه

معها.

إسقـــاط واليـــة أب علـــى ابنتـــه بمسألـــــة الـزواج

 10ســنــوات ال يــعــلــم عــنــهــا وعـــن شقيقاتها شــيــئــا ومــهــمــل بــواجــبــاتــه
محرر الشؤون المحلية
أفادت المحامية هدى الشاعر بأن محكمة االستئناف العليا الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) قضت بقبول استئناف أب
شكال ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات سقوط اعتبار إذنه في شأن تزويج ابنته المستأنفة ،واستقاللها في
تزويج نفسها من أي متقدم كفؤ من الناحية الشرعية والعرفية من دون مراجعة المستأنف عليه والدها.

هدى الشاعر

ذلك من شــأن أخواتها وما مفاده تعســف

رفعــت دعواهــا أمــام محكمــة أول درجة

األب الخصــم في اســتعمال حقه وإعمال

بطلب إسقاط والية المدعى عليه والدها

واليته بتعســف في هذا الحق المعطى له

في شأن تزويجها واستقاللها في تزويج

شرعا ،وهو يعتبر مبررا وسببا وجيها في

نفســها مــن أي متقــدم كفء مــن الناحية

إسقاط واليته في التزويج.

الشــرعية والعرفيــة مــن دون مراجعــة

وتابعت ،أن موكلتها في هذا الصدد تنظر

المدعى عليه والدها ،بيد أن محكمة أول

لواقــع الحــال ومــا يقتضيه عــدم إجابتها

درجة انتهت إلى رفض الدعوى.

لطلبهــا من تعريضهــا وتعريض أي متقدم

وأشــارت إلــى أنــه ولمــا كانــت البنــت لــم

للحــرج ،بــل وإلى عــزوف المتقــدم وأهله

ترتــض ذلــك الحكــم ،فقــد طعنــت عليــه

عن الزواج بها إذا علموا أن ذلك من شأنه

باالســتئناف الماثل ،والذي انتهى للقضاء
لصالحها بإســقاط والية والدها الشــرعية
عنها بشأن مسألة الزواج.

وأوضحــت وكيلــة البنــت المحكــوم

يزيــد عــن  10ســنين وحتــى تاريخــه ،بل

لبناته  -أخوات المســتأنفة  -فقد خاضت

لصالحها أن تفاصيل وقائع الدعوى محل

إنــه يرفــض حتــى القيــام لهم بــأي إجراء

شــقيقتا المســتأنفة األكبــر منها ســنا ذات

الحكــم أن موكلتها ابنة المســتأنف ضده،

قانونــي أو شــرعي فيما يخص شــؤونهم

التجربــة واضطرتــا لرفــع دعــوى قضائية

ونظــرا للخــاف الدائر بين األخير ووالدة

الحياتيــة ومــن دون مســوغ شــرعي فــي

فــي مواجهة والدهن فــي ظل وفاة الجد

المســتأنفة والمنتهــي بالطــاق قــد قطــع

ذلك.

ألب مــن أجــل تزويجهــن ،واســتصدرتا

التواصــل مــع أبنائه  -ومنهم المســتأنفة -

أضافت أن من موجبات رفع الدعوى كان

علــى إثــر ذلــك أحــكام قضائيــة شــرعية

اختصامهــم أمــام القضــاء ،ومنعــا لهــذا

وتخلــف عن مســؤولياته تجاههم منذ ما

مــا دأب عليــه األب الخصــم مــن إعضالــه

صــادرة لصالحهن ،فشــأن المســتأنفة في

الحــرج أو الضــرر الحتمــي الحصــول فقد

رفض استئنافات  5بائعين ومتعاطين لـ “الشبو” بينهم فتاتان
محرر الشؤون المحلية
أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة
األولــى إدانــة  5متعاطين للمؤثــرات العقلية
أحدهــم باعهــا على مصدر ســري ،فيما أعفي
آخــر مــن تهمــة البيــع مــن قبــل محكمــة أول
درجــة .وكانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة
األولــى قــد أعفــت فــي وقــت ســابق متهمــا
ممــا نســب إليه من اتهام ببيــع المؤثر العقلي
“الشــبو” ،وعاقبتــه وكذلــك اثنيــن آخريــن
بينهــم شــابة بالحبــس لمــدة ســنة واحدة مع
تغريــم كل منهــم مبلغ  1000دينــار عن تهمة
التعاطي ،وبحبس بنت شقيق الشابة لمدة 6
أشــهر وبتغريمها مبلــغ  100دينار فقط لذات
التهمــة ،فيمــا ســجنت متهمــا خامســا لمدة 5

للمستأنف الثالث ،وبعد ذلك طلب من عمتها

األحوال المرخص بها.
ثانيــا :المســتأنف الثانــي :حــاز وأحــرز بقصد
التعاطــي مــادة الحشــيش المخــدرة في غير

الخمســة فــي أن أحــد أفــراد الشــرطة

وأفــاد الثانــي عند ســؤاله أنه حضر الســتالم

المواد المخدرة ،كما قررت أن الثالث هو من

المشاركين في عملية القبض على المستأنف

المبلغ ،حتى يشــتري “الشــبو” من المســتأنف

سلمها المبلغ وطلب منها إخفائه.

أخــذ األموال وإخفائهم فقامت بذلك .وثبت

األول ،قــرر أنــه كانــت قــد وردت معلومــات

الثالــث ( 43عامــا) لصالــح األول ،إذ إن بينــه

كما قرر الشرطي اآلخر المشارك في الكمائن

معمليا احتواء عينات إدرار المســتأنفين من

إلدارة مكافحــة المخــدرات ،مفادهــا قيــام

والمســتأنف الثالــث اتفــاق مســبق على مثل

أنه بتفتيش مسكن المستأنف األول بموجب

األول وحتــى الرابعة على مادتي الحشــيش

األحوال المرخص بها قانونا.

المســتأنف األول ( 40عامــا) بحيــازة وإحــراز

هــذه العمليــات ،فتعــاون مــع أفراد الشــرطة،

حالــة التلبس ،عثر بحوزته على عدد  3قطع

والميتامفيتامين ،واحتواء عينة المســتأنفة

ثالثا :المستأنف الثالث:

المــواد المخــدرة بقصد البيع والتعاطي .فتم

والذيــن توجهــوا برفقتــه لمــكان لقائــه مــع

مــن مــادة يعتقــد أنهــا الحشــيش المخــدرة،

الخامســة علــى مــادة الميتامفيتاميــن فقط،

 .1حــاز وأحــرز بقصد االتجــار المؤثر العقلي

إعداد كمين لضبط المذكور بواســطة مصدر

الثالــث ،وبالفعــل تمــت عمليــة االســتالم

وعلــى ميــزان حســاس وأقــراص مــن نــوع

وأن المضبوطــات كانــت تتمثــل فــي مــادة

الميتامفيتاميــن في غير األحــوال المرخص

ســري موثــوق ،والــذي تمكن من شــراء مادة

والتســليم ،ورجــع المســتأنف الثانــي وســلم

الالريكا والزينكس ،وعلى عدد  5أكياس من

الحشــيش المخــدرة والمؤثريــن العقلييــن

بها قانونا.

يعتقد أنها “الشــبو” المؤثرة عقليا ،موضوعة

الشــرطي الشــيء الــذي اشــتراه مــن الثالث،

مــادة “الشــبو” وعلــى مشــرب زجاجي وورق

الميتامفيتامين واأللبرازوالم.

 .2حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش

فــي كيســين بقيمــة  130دينــارا ،وبتفتيــش

والــذي كان كيســا يعتقد احتوائــه على مادة

لف كاغد ،وكانت كل تلك األدوات موضوعة

فأحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى

المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين في

األول ذاتيــا تــم العثــور علــى المبلــغ المصــور

“الشبو”.

علــى طاولــة فــي غرفــة نــوم المســتأنف

اعتبــار أنهــم فــي يومــي  8و 9مايــو ،2018

غير األحوال المصرح بها قانونا.

ســلفا فــي جيبــه .وعنــد ســؤال المســتأنف

فأمــر الشــرطي بالقبــض علــى المســتأنف

األول .وبالتحقيــق مــع المســتأنفين ،اعترف

ارتكبوا اآلتي:

رابعــا :المســتأنفة الرابعــة :حــازت وأحــرزت

األول عن مصدر المخدرات قرر أنه يشتريها

الثالــث ،وتبيــن أن برفقتــه المســتأنفتين

األول والثانــي والثالــث بتعاطيهــم للمــواد

أوال :المستأنف األول:

بقصــد التعاطــي مــادة الحشــيش المخــدرة

مــن المســتأنف الثاني “ 22عامــا” ،كما تعاون

الرابعــة ( 34عامــا) وبنــت شــقيقها الخامســة

المخــدرة ،فيمــا أقــرت الرابعة أن المســتأنف

 .1حــاز وأحــرز وباع واشــترى بقصد االتجار

والمؤثــر العقلــي الميتامفيتاميــن فــي غيــر

مع أفراد الشرطة في إعداد كمين للثاني ،إذ

( 17عامــا) ،وبســؤالهما عمــا إذا كانتا تحمالن

الثالــث طلــب منهــا إخفــاء مــواد كانــت فــي

المؤثــر العقلــي الميتامفيتاميــن فــي غيــر

األحوال المرخص بها.

عــن تهمة بيع المؤثر العقلــي الذكور ،وأمرت

طلــب منه شــراء مادة الشــبو المؤثــرة عقليا

شــيئا مــن الممنوعات ،أخرجــت الرابعة مبلغ

محفظتــه ،فقامــت بإخفائهــم فــي مالبســها

األحوال المرخص بها قانونا.

خامســا :المســتأنفة الخامســة :حــازت

بقيمــة  260دينــارا ،علــى أن يكــون مــكان

 770دينــارا مــن مالبســها الداخليــة ،ومــن

الداخليــة ،وأكــدت ذلــك مــا اعترفــت بــه

 .2حــاز وأحــرز بقصــد التعاطــي مــادة

وأحــرزت بقصــد التعاطــي المؤثــر العقلــي

بمصادرة المضبوطات.

التســليم واالســتالم بمنــزل األول ،وبمجــرد

ضمنهــا المبلــغ المصــور ســلفا للكميــن 260

المســتأنفة الخامســة بنــت شــقيق الرابعــة،

الحشــيش المخــدرة والمؤثريــن العقلييــن

الميتامفيتامــن فــي غيــر األحــوال المرخص

وتتحصــل تفاصيــل القبــض علــى المدانيــن

حضور المستأنف الثاني تم القبض عليه.

دينــارا ،وباقــي المبلغ يعتقد أنــه حصيلة بيع

مــن أن شــخصا  -المصــدر الســري  -حضــر

الميتامفيتاميــن واأللبــرازوالم فــي غيــر

بها قانونا.

ســنوات وأمــرت بتغريمــه مبلــغ  3000دينــار

Osama.almajed@albiladpress.com
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لماذا ال تكون عندنا

“قمة الثقافة والفن”؟

أسامة الماجد

المشــكلة الكبــرى التــي تواجــه األديــب والفنــان البحرينــي هي تركــه وحيدا ظال

همــوم أهــل اإلبــداع بحضور صناع القرار وتواجدهم تحت ســقف واحد للتحاور

محلقا وراء المجهول بال مالمح وألوان زاهية ،فكل شــيء محجوب عنه ،ويتم

والنقــاش ومــن ثــم الخــروج بتوصيات واقعيــة حقيقية تنطلق بالحــراك الثقافي

التعامــل معــه علــى أنــه “طــراز قديــم” ،مجــرد أوراق وأدوات وأقــام مــن أعمــاق
الجاهلية ال معنى لها.
لقد أعجبت بفكرة قمة الرياضة التي احتضنها مركز المحرق الشــبابي بمشــاركة
صناع القرار من مختلف الجهات الرياضية والداعمة للحركة الشبابية البحرينية
برعاية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ســيدي جاللة الملك لألعمال
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األولمبية البحرينية ،فهذه القمة ســتقترب من هموم الرياضيين وســتضع النقاط
علــى الحــروف وســتبرز مكامن الخلل في الجوانب اإلداريــة والفنية وغيرها في
األندية ،وأتساءل بحرقة من يرى حطام المعركة من حوله ..لماذا ال تكون هناك
قمــة الثقافــة والفن ،يجتمــع فيها األدباء والمســرحيون والفنانون والتشــكيليون
والســينمائيون لبحــث ومناقشــة همومهم ومشــاكلهم والوقوف علــى احتياجات
المؤسســات والكيانــات الثقافية والفنيــة بكل جدية وعمق؟ لماذا ال تتبنى الجهة
المســؤولة عــن الثقافة في البــاد إقامة “قمة الثقافة والفــن” وتفتح عيونها على

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

إلى آفاق أرحب.
دعائــم الفكــرة اليــوم تقف عند االقتراب من همــوم المثقفين والفنانين من خالل
حــوارات عميقــة جــادة على مســتوى الدولــة ،فاألديب ال يســتطيع طباعة نتاجه
الفكــري إال بعــد عبــوره حــدود الزمان ،والمطربــون وخصوصا الشــباب يخترقون
المجهــول من أجل تســجيل “أغنية واحــدة” وبعضهم يضطر لبيع بعض ممتلكاته
ليحصــل علــى ومضــة إشــعاع مــن شــركات اإلنتــاج ،والممثــل البحرينــي يمتــص
الذكريــات ويحلــق فــوق أشــعة البراكين ويندب حظــه لندرة األعمــال ،وحتى إذا
شــارك فــي أعمــال خليجيــة يعانــي مــن آهات وآالم شــحة األجر لكنــه ال يملك أي

الجمعة
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للتواصل17111483 :

خيار ألنه يريد أن يشعر بكيانه ووجوده كفنان.
» »أنقذوا الراقد الصامت “األديب والفنان” بقمة ثقافية فنية تعيد ضحكته
وضياءه وإشراقته ،فهذه القمة ستكون بمثابة حقول الورد وبيادر
المحبة والتكريم.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

عصر الفضيحة
نســتطيع ،دون مبالغــة أو تهويــل ،أن نقــول إننــا اآلن نعيش في عصــر الفضيحة،
لكثرة الفضائح التي تنقلها بسهولة وسرعة وسائل االتصال وتكنولوجيا التصوير
الحديثة التي تسببت في عدد هائل من الفضائح الجنسية التي يسجلها البعض
ألنفســهم أو يســجلها طرف آخر لهم ثم تتســرب أو تسرق لتجد طريقها فيما بعد
إلى شبكة اإلنترنت وما عليها من وسائل التواصل االجتماعي ليراها العالم كله،
خصوصا أنه يتم تناقلها بسرعة تشبه سريان النار في الهشيم.
المصيبة الكبرى أن الكثير من الفضائح الخاصة بالعالقات الجنسية كان طرفاها
زوج وزوجة في غرفة النوم ،بعد أن يقوم الزوج المريض نفسيا بتصوير العالقة
الحميمــة بينــه وبيــن زوجتــه مــن خالل كاميــرات ســرية موضوعة في مــكان ما
بالغرفــة .وســواء كانــت العالقــة المصورة مشــروعة أم غير مشــروعة فهذا ليس
موضوعنــا هنا ،ألن كل إنســان محاســب على فعله أمــام هللا ،لكن المصيبة تكمن
في التصوير ،ثم في النشر ،والفعلتان هدفهما االبتزاز واالنتقام.
وإذا كانــت المــرأة التــي علــى عالقــة جنســية غير مشــروعة مذنبة ،فمــا هو ذنب
التــي يتــم تصويرهــا ونشــر صورها أمــام الدنيا كلهــا وهي مع زوجهــا؟ لقد تابعنا
خالل األيام الماضية قصة الفيديوهات الجنســية التي تداولتها الدنيا وتحدثت
عنهــا الصحــف والفضائيــات للمخــرج الشــهير واثنتيــن مــن الممثــات الناشــئات
وكذلك الفيديو الخاص بنفس الشخص مع سيدة أعمال معروفة!
الممثلتان وسيدة األعمال أعلن أنهن كن متزوجات من المخرج المذكور وقدمن
عقــود زواج عرفيــة أثناء التحقيق معهن وحبســهن على ذمــة التحقيق! فماذا لو
انتهت التحقيقات إلى أن هؤالء كن متزوجات فعال أثناء تلك العالقة ،فمن الذي
ســيالم ومن الذي ســيعاقب على هذه الفضائح التي قضت عليهن لألبد وقضت
علــى أســرهن وأســاءت إلــى المجتمــع بأســره ،بــل أســاءت إلــى الفن نفســه؟ من
الظالــم هنــا؟ من الذي صور؟ ومن الذي نشــر؟ وحتى إذا كانت النســاء المتهمات

خصائص واتجاهات

غير متزوجات ،هل يترك الذي صور والذي نشر دون عقوبة؟
» »أعتقد أن المسألة تحتاج إلى قوانين تردع من يصور ومن ينشر هذه
الفيديوهات على اإلنترنت ،قوانين تكون قاسية شأن قوانين المخدرات
والقتل وغيرها من الجرائم ،فال يجوز أبدا أن تدفع المرأة الثمن كامال
وحدها بعد أن يتم تصويرها بالشكل الذي يحدث.

السياح السعوديين في
مملكة البحرين ()1

د .حابس السماوي

أصبحت الســياحة اليوم ،أحد المرتكزات األساســية للعديد من االقتصادات العالمية ،وانطالقا

المنظمــة العالميــة للســياحة أن إيــرادات مملكة البحرين من الســياحة بلغت عــام  2014حوالي

مــن ذلــك تســعى العديــد مــن الدول لجــذب أكبر عدد مــن الســياح ،فاإلحصائيات تشــير إلى أن

 1,915مليــار دوالر أميركــي ،فــي حيــن أنفــق مواطنوها على الســفر ما يقارب مــن  864مليون

أوروبا تتصدر قائمة البلدان األكثر جذبا للسياح لعام  ،2017حيث بلغ عدد السياح األوروبيين

دوالر ،ويســاهم القطاع الســياحي في البحرين بنسبة  % 6.3من الناتج المحلي اإلجمالي لعام

نحو  670مليون ســائح من مجموع أعداد الســياح البالغ نحو  1323مليون ســائح للعام نفســه،
وبالنسب المئوية نجد أن أوروبا استحوذت على  % 50,6من الحركة السياحية العالمية تليها
آســيا والمحيــط الهــادئ بنســبة  ،% 24,4واألميركيتيــن  ،% 15,7في حيــن كان نصيب كل من
أفريقيا والشــرق األوســط  % 4,2 ،% 4,3على التوالي (المنظمة العالمية للســياحة ،مؤشــرات
الســياحة .)2018 ،أما على صعيد الســياحة والدخل الســياحي في العالم ،فقد أنفق السياح في
عــام  2017نحــو  1,34تريليــون دوالر ،موزعــة علــى النحــو التالــي :أوروبــا  % 36,7من الدخل
الســياحي العالمــي بالمرتبــة األولــى ،وجــاءت آســيا والمحيــط الهــادئ بالمرتبــة الثانيــة ،% 30
وفــي المرتبــة األخيرة جاءت منطقة الشــرق األوســط  % 4,7من الدخــل العالمي ،وبالرغم من
أن منطقــة الشــرق األوســط تزخــر بالثــروات الحضارية والتاريخيــة ،إال أن مســاهمتها العالمية

 ،2017ومن المرجح ازدياد هذه النســبة في الفترة القادمة ،نتيجة اهتمام الدولة بتطوير هذا
القطاع ،باإلضافة إلى اســتقطاب اســتثمارات كبيرة في اآلونة األخيرة ،قدرت بنحو  13مليار
دوالر (مجلس التنمية االقتصادية في البحرين.)2018 ،
لقــد تصــدرت مملكــة البحريــن قائمة الدول األكثر جذبا للســياح الســعوديين ،ففــي عام ،2016
وحســب تقرير المركز اإلحصائي الســعودي للدراســات واألبحاث ،التابع للهيئة العامة للســياحة
والتراث الوطني (ماس) ،بلغت نســبة الســياح الســعوديين المســافرين إلى البحرين نحو % 23
مــن إجمالي عدد الســياح الســعوديين المســافرين إلى الخارج ،تليها مباشــرة اإلمــارات العربية
المتحدة بنسبة .% 20

» »وتشير اإلحصائيات أيضا إلى أن عدد السياح السعوديين القادمين لمملكة البحرين لعام

ضعيفة جدا ،ألسباب كثيرة؛ أهمها الحروب والصراعات وعدم االستقرار من جهة وعدم وجود

 2017بلغ نحو  11.4مليون سائح وزائر ،واحتلت السعودية المرتبة األولى وبعدد إجمالي

وتعــد منطقــة الخليــج دوال مســتهلكة للســياحة بالدرجــة األولــى ،حيــث تفــوق مصروفــات

دول مجلس التعاون الخليجي بعدد إجمالي يقارب  1.1مليون سائح ،في حين جاءت

خدمات سياحية تليق بالحركة السياحية العالمية.
مواطنيهــا مدخــات دولهــم مــن الســياحة ،باســتثناء مملكــة البحريــن ،إذ أظهــرت إحصائيــات

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

بلغ  9.9ماليين ،أي ما يقارب  % 87من مجموع السياح والزوار لمملكة البحرين ،ثم بقية

الدول األوروبية وأميركا وبقية الدول العربية واآلسيوية بنسب أقل.

ياسمين خلف

هكذا أصبحوا أغنياء
ً
غنيا ،ال يفكر متى سيســتلم راتبه ،وال يحمل هم
ليــس منــا مــن ال يريــد أن يصبح
الديــن والقــروض ،وال يقــارن بين األســعار ،وال حتى يفكر كم ســيدفع ،فالمال من
زينــة الحيــاة ،وبغــض النظــر عن أولئــك الذين يولــدون وفي أفواههــم مالعق من
ذهــب كمــا يقــال ،فــإن األمر يحتــاج إلى تخطيط ،وتدبر وســعي ،فال يأتي شــيء

ztawfeeqi@gmail.com

بالركون والتمني والكسل.
مليارديــر صيني أشــار إلــى الفروقات بين األغنياء والفقراء ،وعاداتهم الســلوكية
وأفكارهــم التــي إمــا أن تجعلهــم أغنيــاء ،وإمــا أن تبقيهــم فــي قعــر الفقــر والعوز
والحاجة ،يمكن أن تكون للبعض خارطة طريق نحو الرفاهية والغنى.
فكمــا يقــول صاحبنــا الملياردير ،إن الفقراء يشــاهدون التلفــاز ،واألغنياء يقرأون

الالمباالة شعارنا

الكتــب ،فعلــى الواحــد منــا أن يســأل نفســه كــم عــدد الســاعات التــي يقضيها في

زهير توفيقي

يُ عتبــر المجتمــع البحرينــي ،بجميــع أطيافــه ،توليفــة رائعــة مــن األخــاق والطيبــة ،وهــذا األمر

المخالفــات كمــا ســيح ّد بشــكل كبيــر مــن الســلوكيات الخاطئــة التــي قــد ال يتســع المجــال هنــا
ً
شــخصيا أمارس هذا الحق الذي أعتبره مســؤوليتي تجاه مجتمعي ،إذ ال يمكن
الســتعراضها،

بطبيعته إنسان مسالم إلى أبعد الحدود ،ويغلب عليه الحياء ،كما أنه وبحكم تصرفاته الراقية
واحترامه النظام والقوانين أثناء رحالته إلى الخارج ترك ً
أثرا طيبا وسمعة رائعة.

أن أســمح ألي شــخص بتشويه اســم ديرتنا الحبيبة البحرين ،وأنا أطالب الجميع بممارسة هذا

ليس بشــهادتنا نحن فحســب ،بل بشــهادة الوافدين وحتى من هم خارج البحرين ،فالبحريني

ونتيجــة لطبيعتــه التــي يغلــب عليهــا الحياء والخجل ،نجد لها بعض االنعكاســات الســلبية في
بعــض األحيــان ،فنــرى البحريني يُ ّ
فضــل االبتعاد عن الجدال والنقاش حتى لــو كان معه الحق،
ً
جدا .هناك الكثير من الممارســات الخاطئة التي نمارســها بشــكل
وهذا في اعتقادي أمر ســلبي
ً
أيضــا الكثير من الالمبــاالة التي ُنظهرها في مجمل حياتنــا وأعمالنا ،وقد تكون
يومــي ،وهنــاك
ً
أحيانا على هيئة مشــاهدات نراها بأم أعيننا ،وندرك أنها ممارســات خاطئة تؤثر بشــكل ســلبي

ً
ً
غالبا ما نكتفي بالسكوت والتجاهل.
جدا علينا وعلى سمعة بالدنا ،لكن بدالً من توضيحها فإننا
ً
صفــة الجــرأة تنقصنا ســواء فــي المجاالت االقتصادية أو السياســية أو االجتماعيــة ،وغالبا ما

ســتتغير
الحق فإن لذلك وقعا كالســحر ،وأنا على يقين تام بأننا إذا ما التزمنا بهذه الممارســات
ّ
الكثير من العادات الســيئة التي يمارســها الناس .على ســبيل المثال ،كنت أقود مركبتي قاصداً
عملي ،وفجأة خالف أحد الســواقين نظام المرور بشــكل صارخ وكاد يتســبب في وقوع حادث
بليغ لوال رحمة رب العالمين ،ونظرًا ألن السيارة كانت تابعة إلحدى المؤسسات الخاصة وطبع

يُ دفع لهم مقابل النتائج ،إذ يحصل األغنياء على المال بناء على النتيجة ،وليس

بعــدد الســاعات التــي يقضونها في العمل .فيقول :لنفتــرض أنك تعمل على منتج
مــا ،قضيــت عامــا كامال فــي تصنيعه وتطويــره ،وعرضته في الســوق واتضح أن
المنتج سيء ،وال يبدو كمنتج ذي قيمة ،لن يكترث السوق بهذا ،ولن تجني المال،
ولن يهتم أحد بمقدار الوقت ،والعرق الذي أهدرته لصنع هذا المنتج؟ وال بحجم
المخاطر التي تحملتها؟ الســوق لن يكترث بكل ذلك ،المهم هو النتائج ،لهذا فإن
الرياضي الذي يحصل على أعلى أجر في العالم ،ال يجني المال على عدد ساعات
التمرين ،إنما يجني المال بمقدار أدائه.

علــى جانــب المركبــة عبــارة (كيف ترى ســياقتي) ومــدون عليها رقــم الهاتف ،بــادرت باالتصال
واإلبــاغ عــن الواقعــة .وقصــدت أن أعطي هــذا المثال وأنا على يقين بأن قلــة من الناس فقط

فــي حين يتحمل األغنياء مســؤولية فشــلهم ،فالفقراء تجدهــم يلقون اللوم على
ً
فدائما الخطأ هو خطــأ اآلخرين ،في
االقتصــاد ،والحكومــة ،والعمــل ،والمــدراء...

بالرقــم ،وقمــت بإبــاغ المؤسســة بهــذه المخالفــة حيث قاموا بشــكري وتقديري علــى االتصال
هــي التــي يمكــن أن تقــوم بهــذا الفعــل رغــم أهميتــه ،ولــو كان القــرار بيــدي لقمت بإلــزام جميع

نجــد أنفســنا أمــام الكثيــر مــن المواقف التي نقــف أمامها مكتوفــي األيدي ُ
ونردد قولنــا المأثور

(روح بعيد وتعال سالم) ،ومن وجهة نظري الشخصية فإن هذه الصفة ليست جيدة ويجب أن
يتعين علينا في حال رأينا أي عمل أو تصرف غير صحيح أو الئق أن ُنبادر
نتحرر منها ،حيث
ّ

بهدف وضع حد لتهور الكثير ومنعهم من ارتكاب مخالفات قد تقود إلى وقوع عواقب وخيمة.

بتنبيه مرتكب هذا العمل ،أو نقوم بإبالغ الجهات المختصة حسب طبيعة المخالفة.

كمــا يجــد أن الفقــراء يحصلون علــى المال مقابل عدد ســاعات العمــل ،واألغنياء

ً
دائما على اآلخرين لسوء حظهم،
كما يجد هذا الملياردير أن الفقراء يُ لقون اللوم

المركبــات المملوكــة للمؤسســات الخاصة والحكوميــة بوضع عبارة “كيف ترى ســياقتي” وذلك

صدقونــي أننــا إذا مــا بادرنا بتبني هذا األســلوب فإن ذلك ســيمنع الكثير من الناس من ارتكاب

مشــاهدة التلفــاز ،ومتابعــة وســائل التواصــل االجتماعي؟ ومتى قــرأ آخر كتاب؟

» »ومن هذا المنبر اإلعالمي ،أوجه الدعوة للسلطتين التشريعية والتنفيذية
للعمل على إصدار القرار أعاله في أقرب وقت ممكن لما في ذلك من سالمة
للجميع .والله من وراء القصد.

حين يتحمل األغنياء المســؤولية ونتائج أعمالهم ،فإذا كانت حياتك بائســة فإنه
خطأك ال حظك ،فعندما تتحمل المسؤولية تكتسب القوة ،قوة التغيير ،قوة لعمل
شيء مختلف ،قوة أنك تنقل نفسك من مستوى اقتصادي معين إلى آخر أعلى.
» »ياسمينة :إن كنت تتمنى أن تكون غنياً ،ترقب تتمة المقال األسبوع القادم.

أسهم أوروبا تهبط
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 11لبناء وتوسعة محطات وقود

مليون دينار

ميالنو  -رويترز

تراجعت األسهم األوروبية للجلسة الثانية

“تطويـــر” 3.2 :مليـــون دينـــار لتوفيـــر ريشـــة الحفـــر

أمــس مــع تأثــر شــركات التعديــن بفعــل
بيانات مخيبة لآلمال عن القطاع الصناعي
فــي الصيــن أكبــر مســتهلك للمعــادن فــي

أمل الحامد

العالم.وبحلــول الســاعة  08:32بتوقيــت
جرينتــش ،هبــط المؤشــر ســتوكس 600

طرحــت شــركة نفــط البحريــن “بابكــو” فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات أمــس مناقصة بنــاء  10محطــات جديدة

األوروبــي  % 0.4لينــزل أكثــر عــن ذروة

وتوسيع  5محطات قائمة ،بنحو  11مليون دينار .وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع المجلس أمس أن أعمال المناقصة

 4أشــهر ســجلها ســابقا .وانخفض المؤشــر

التــي طرحتهــا “بابكــو” تشــمل إعداد الموقع وتوريد المواد والمعدات كجزء من مشــروع توســيع شــبكة البيــع بالتجزئة ،تقدم

داكــس الحســاس للتجــارة  % 0.4وفقــد

إليها  10عطاءات أقلها بنحو  11مليون دينار في حين أكبرها بقرابة  17.3مليون دينار.

فايننشــال تايمز  100الغني بشركات السلع
األوليــة  .% 0.7وتصــدر التعديــن خســائر

وكان وزيــر النفــط ،الشــيخ محمــد بــن

وشــهادة كفــاءة المشــغلين تقــدم إليهــا

الحفــر تقــدم إليهــا  3عطــاءات عُ لــق

خليفــة آل خليفــة ،أعلن في نهاية شــهر

 7عطــاءات لــم يتــم اإلفصاح عــن قيمة

أحدهــا وأقــل عطاء بـــ  8.6مليون دوالر

يناير الماضي عن طرح مناقصة إلنشاء

أي منهــا وعُ لــق أحدهــا ،والثانية لتقديم

(ما يعادل  3.2مليون دينار).

مجموعــة مــن محطــات الوقــود فــي آن

خدمــة تنظيــف األنابيب الخاصــة بفرن

كمــا نظر المجلس في مناقصتين إلدارة

واحــد خــال الربــع األول  ،2019وتــم

التســخين ( )70F7001خــال فتــرة

المخــازن المركزيــة بهيئــة الكهربــاء

تخصيــص مجموعــة مــن األراضــي فــي

إيقــاف وحــدة التقطيــر الفراغــي رقــم

والمــاء ،أبرزهمــا لشــراء كابــات أرضية

المناطق ذات االكتظاظ السكاني والتي

 6فــي شــهر أبريــل المقبــل ،تقــدم إليهــا

أقلها بـ  31.2ألف دينار.

بحاجــة إلنشــاء المحطــات ،بمختلــف

عطــاءان وتــم تعليقهمــا وأقــل عطــاء

إضافــة إلى ذلك ،فتــح المجلس مزايدة

ّ
تخفض من النفط اإليراني
آسيا

يذكر أن هناك  52محطة وقود مرخصة

بنحو  75.4ألف دينار.
ً
ووفقــا للبيانــات المنشــورة علــى موقــع

لبلديــة المنامــة الســتثمار مبنــى رقــم
 85طريــق  1302بمنطقــة الســويفية

عاملة منها  45محطة (برية) للســيارات،

المجلــس ،فإنــه تــم فتــح  14مناقصــة

فــي مجمــع  313بالمنامــة لفتــرة زمنيــة

و 7محطــات وقــود (بحريــة) للقــوارب

ومزايــدة تابعــة إلى  9جهــات حكومية،

محــددة فــي مقابــل مبلــغ بــدل انتفــاع

سنغافورة  -رويترز

موزعــة علــى مختلف مناطــق البحرين،

بإجمالــي  51عطــاء ،فــي حيــن علــق 11

سنوي  /شهري للمتر المربع بنحو 762.5

وجميــع هــذه المحطــات تبيــع وقــود

عطــاء تابعً ا إلــى  4جهات .وبلغ مجموع

ألــف دينــار ،وكان قــد تقــدم إليهــا 3

الجازوليــن بنوعيه الجيــد والممتاز ،في

أقــل العطــاءات المقدمــة نحــو 18.3

عطاءات.

حيــن تبيــع  6منهــا الجازوليــن الســوبر
ً
أيضا
الــذي طــرح العــام  .2017ويتوفــر

مليون دينار.

كمــا فتــح المجلــس مناقصــة لــوزارة

ومناقصــة لشــركة مطــار البحرين لطلب

ونظــر المجلس في  3مناقصات لشــركة

الماليــة لفتــح العطاءات الماليــة لتقديم

تقديــم مقترحــات مقــاوالت البنــاء

بعــدد مــن المحطــات وقود الكيروســين

تطويــر للبتــرول ،أبرزهــا لتوقيــع عقــد

العــروض

االستشــارية

للتصاميــم الداخليــة للزاويــة البحرينية

والديــزل بمــا يخــدم الســوق المحليــة

زمنــي لمدة  5ســنوات لتوريــد صمامات

الخاصة بتحديث الدليل المالي الموحد

بمطــار البحريــن الدولــي تقــدم إليهــا

واحتياجاتها.

اختالف الضغط لألســمنت المستخدمة

تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بـــ  119ألــف

 4عطــاءات أقلهــا بنحــو  480.7ألــف

كمــا طرحــت شــركة “بابكــو” في جلســة

فــي حفر آبار النفــط والغاز تقدم إليها 4

دينــار ،ومناقصــة لهيئة الكهربــاء والماء

دينــار ،ومناقصــة لشــؤون الجمــارك

أمــس مناقصتيــن أخرييــن ،أولهمــا

عطــاءات عُ لــق اثنــان منهــا وأقــل عطاء

(إدارة التخطيط والدراســات) لمشــروع

بــوزارة الداخليــة إلعــادة هيكلــة مبنــى

االستشــارية

بنحــو  4مالييــن دوالر (مــا يعــادل 1.5

تجريبــي لتحســين كفــاءة الطاقــة فــي

شــؤون الجمــارك في الحد تقــدم إليها 4

لتصميــم وتطويــر البرنامــج التدريبــي

مليــون دينــار) ،ومناقصــة لتوفير ريشــة

بعــض المبانــي الحكوميــة تقــدم إليهــا

عطاءات أقلها بنحو  445ألف دينار.

القطاعــات ،إذ انخفــض مؤشــره  % 1.8مع
هبوط أســعار النحاس بعد انكماش نشــاط
المصانــع في الصين .وتراجعت أســهم ريو

الجمعة

تينتو  % 1.8وبي.اتش.بي .% 2.2

 1مارس 2019
 24جمادى اآلخرة 1440

مناطق البحرين لتلك المحطات.

أظهرت بيانات تجارية وحكومية أن واردات آسيا من النفط اإليراني انخفضت
فــي ينايــر إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي شــهرين ،بعــد أن قللــت الصيــن والهنــد
المشتريات واستمر توقف اليابان عن االستيراد للشهر الثالث .وأظهرت البيانات
التي أعدتها تومسون رويترز أن أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط إيران ،وهم
الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ،استوردوا ما إجماليه  710آالف و699
برميالً
يوميا في يناير ،بانخفاض  % 49عن الشهر ذاته من عام .2018
ًّ
وقللــت العقوبــات األميركيــة التــي

الشحنة هذا الشهر.

دخلــت حيــز التنفيــذ فــي نوفمبــر

وأشــارت بيانــات مــن مؤسســة النفط

صــادرات إيــران النفطيــة إلــى آســيا

الوطنيــة الكوريــة إلــى أن كوريــا

بشــكل حــاد ،علــى الرغــم مــن منــح

الجنوبيــة اســتأنفت اســتيراد النفــط

واشــنطن إعفــاءات لثمانــي دول

اإليرانــي فــي ينايــر بعــد توقــف دام

ســمحت لهــا باســتيراد كميــات أقــل

أربعــة أشــهر ،لكــن الشــحنات قلــت

مــن النفــط اإليرانــي لمــدة ســتة

بنســبة  % 75مقارنــة مــع الشــهر ذاته

أشــهر.

وواجــه

المشــترون

فــي

من العام الماضي.

لالســتعانة

دينار).
عالوة على ذلك ،فتح المجلس مناقصة
لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض
الســتقطاب األفــواج الســياحية مــن
روسيا تقدم إليها عطاء وحيد بـ 599.5
ألــف دوالر (ما يعادل  225.4ألف دينار)،

الجهة

وصف المناقصة

العدد

الشركة

بابكو

بناء محطات جديدة وتوسيع محطات قائمة
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Poullaides Construction Co.
WLL

11,036,116.00

عقد زمني لمدة  5سنوات لتوريد صمامات اختالف الضغط لالسمنت المستخدمة في حفر آبار النفط والغاز

4

Top-Co Inc.

 4,001,644.24دوالر

توفير ريشة الحفر

3

Halliburton Worldwide LTD

 8,600,000.00دوالر

ALMOAYYED
CONTRACTING W.L.L.

445,013.86

اليابــان وكوريــا الجنوبيــة مشــكالت
اســتئناف اســتيراد النفــط اإليرانــي.

في يناير بانخفاض أكثر من  500ألف

وإيــران هــي رابــع أكبــر منتــج للنفــط
في منظمــة البلدان المصدرة للبترول

يوميا في ديسمبر.
برميل
ًّ

كما قللت الهند ،ثاني أكبر مشتر للخام
اإليرانــيً ،
أيضا من وارداتها في يناير

شؤون
الجمارك

وحمّ لــت اليابــان الشــهر الماضــي

(أوبك).

إماراتــي (مــا يعــادل نحــو  235.5ألــف

أقل عطاء بالدينار

واســتوردت الصين ،أكبر مشتر للنفط
ألفــا و 38برميالً
اإليرانــيً 377 ،
يوميا
ًّ

تتعلــق بالمدفوعــات والشــحن أجلــت

بالخدمــات

للخدمــات

عطــاءان أقلهمــا بـــ  2.3مليــون درهــم

تطوير
للبترول

4

إعادة هيكلة مبنى شؤون الجمارك بالحد

أول شــحنة نفــط إيرانــي منــذ فــرض

يوميــا،
إلــى  270ألفــا و 500برميــل
ًّ

وهــو مــا يقــل عن الحــد المســموح لها

شركة المطار

طلب تقديم مقترحات لمقاوالت البناء للتصاميم الداخلية للزاوية البحرينية بمطار البحرين الدولي

4

Kontra

480,699.30

العقوبات ،ومن المتوقع أن تصل تلك

يوميا.
بشرائه وهو  300ألف برميل
ًّ

هيئة
الكهرباء

مشروع تجريبي لتحسين كفاءة الطاقة في بعض المباني الحكومية

2

Siemens LLC

235,479.92

“جي إف إتش” تناقش إلغاء أسهم الخزينة

استثناء  20مليون ســهم لتوفير السيولة وصناعة السوق
زينب العكري

أشــاد النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ،خالد نجيبي ،بعالقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البحرين وروســيا االتحادية،
ً
منوهــا بأهميــة مواصلــة تعزيزهــا بمــا يعكس تنامي وازدهار هذه العالقــات التي تلقى كل الدعم والرعاية من قيادة وشــعب البلدين الصديقين.

بإلغــاء أســهم الخزينــة المملوكــة مــن قبل البنــك في جمعيتهــا العمومية غيــر العادية

ً
ســفيرا لبالده لــدى المملكة ،حيث
جــاء ذلــك لــدى لقائه مع الســفير ايغور كريمنوف ســفير روســيا االتحادية لدى البحرين وذلك بمناســبة تعيينه

باســتثناء  20مليون ســهم ســيتم االحتفاظ بها من أجل عمليات صنع الســوق /توفير

رحب نجيبي بالسفير وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه ومواصلة تطوير التعاون االقتصادي واالستثماري بين البلدين.

السيولة ،شريطة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
وأوضحــت الشــركة فــي بيــان لهــا أنــه

أيــام مــن تاريخ انعقــاد الجمعية العامة

ســيتم مناقشــة تعديــل عقد التأســيس

عــن جميــع األســهم العاديــة حســب

والنظــام األساســي للمجموعــة فيمــا

ســجل المســاهمين كما هو مســجل في

يتعلق بإلغاء أسهم الخزينة ،والموافقة

يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة

علــى تفويض الرئيــس التنفيذي أو من

بنســبة  3.07%مــن القيمــة االســمية

ينــوب عنــه التخــاذ كافــة اإلجــراءات

للســهم (مــا عــدا أســهم الخزينــة)،

والتوقيــع

وتوزيــع أســهم منحة على المســاهمين

علــى تعديــل عقــد التأســيس والنظــام

بقيمــة  55مليــون دوالر (مــا عدا أســهم

األساســي للمجموعــة بالنيابــة عــن

الخزينــة) وترحيــل مبلــغ  36.2مليــون

المســاهمين أمــام كاتــب العــدل فــي

دوالر كأربــاح مســتبقاة للعــام المقبــل،

الالزمــة

لتنفيــذ

“الغرفــة” تبحــث التعــاون مع الســفير ايغــور كريمنوف

السنابس  -الغرفة

أعلنــت مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة أنــه ســيتم مناقشــة توصيــة مجلــس اإلدارة

القــرار،

تنمية التبادالت التجارية مع روسيا

وخــال اللقــاء الــذي حضــره النائــب الثانــي

لرئيــس الغرفــة محمــد الكوهجــي ،والرئيــس

التنفيــذي شــاكر الشــتر ،تــم اســتعراض

لصندوق الزكاة.
ومــن ضمــن التوصيــات التــي ســيتم
مناقشــتها في العمومية العادية اعتماد
مبلغ  3.5مليون دوالر كمكافأة ألعضاء
مجلس اإلدارة ،والتصديق على تعيين
عمــرو ســعد المنهالــي كعضــو بمجلــس
إدارة مســتقل خلفا إلى كمال باحمدان

الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك وســبل
تعزيزهــا ،كمــا ثمــن جانــب الغرفــة الجهــود
والمســاعي الفاعلــة التــي تقــوم بهــا الســفارة

مســاع
الروســية فــي المملكــة ،وبمــا تبذلــه من
ٍ
طيبــة لتعزيــز أطــر التعــاون االقتصــادي

واالســتثماري بين البحرين وروسيا ،كما بحث
ً
عــددا مــن التوصيــات والمقترحــات
الجانبــان

للفتــرة التكميليــة من  2017إلى ،2019

التي تســتهدف تقوية وتنمية حجم التبادالت

والنظــام األساســي للمجموعــة فيمــا

من جانبه ،أعرب الســفير كريمنوف عن شكره

فاعلــة لتطويــر عالقــات الشــراكة االقتصاديــة

والموافقــة علــى تعديل عقد التأســيس

التجارية بين البلدين.

وتقديــره للغرفــة لما تقوم به من أدوار وجهود

البحرين.

وترحيــل مبلــغ  11.4مليــون دوالر إلــى

وســتناقش الشــركة فــي عموميتهــا

االحتياطــي القانونــي ،واعتمــاد مبلــغ

العاديــة تخصيــص صافــي أربــاح العام

مليون دوالر ألعمال الخير ومؤسسات

يتعلق بزيادة رأس مال الشركة الصادر
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المجتمــع المدني ومبلغ  941ألف دوالر

وذلك بإصدار أسهم منحة.

أثناء استقبال “الغرفة” السفير الروسي الجديد

ً
داعيــا إلــى اســتثمار
بيــن البحريــن وروســيا،

توفــر خطــوط الطيران المباشــرة بيــن البلدين
فــي تكثيــف زيــارة الوفــود االقتصاديــة بيــن

البلدين في سبيل استكشاف المزيد من فرص
ً
تمهيدا إلقامة مشــروعات
االســتثمار المتاحــة
استثمارية بحرينية روسية واعدة.

 30فريقًا تعرض نماذج مشاريعها في “مشروعي”
غدا
اإلعالن عن الفائزين ً

المنامة  -تمكين

ً
ً
مشــاركا فــي النســخة الخامســة مــن جائــزة “مشــروعي” لألعمــال الشــبابية نمــاذج أعمالهــم
فريقــا
اســتعرض 30
ومشــاريعهم التجاريــة ،وذلــك ضمــن المعــرض العــام للجائــزة ،والــذي نظمه صنــدوق العمــل “تمكين” فــي بهو مجمع
السيف بضاحية السيف.
وتأتــي جائــزة “مشــروعي” لألعمــال

إبراهيــم جناحــي عــن ســعادته باإلقبــال

الشــبابية بوصفهــا إحــدى مبــادرات دعم

الالفــت الــذي تحظى بــه هذه المســابقة

الشــباب التــي أطلقها “تمكيــن” في العام

الســنوية ،ودورهــا البــارز فــي االحتفــاء

 ،2012وذلــك بهــدف تأســيس جيــل من

بــروح ريــادة األعمال من خالل تشــجيع

رواد األعمــال الشــباب ،وتمكينهــم مــن

فئة الشــباب وتقديم الدعــم لهم لتطوير

المهــارات الرياديــة والخبــرات المعرفية
من خالل سلسلة من الورش والجلسات

وصقــل خبراتهــم الرياديــة ،منوّ ًهــا بمــا
حققتــه هذه المســابقة من قصص نجاح

ضمن معرض
الجائزة الذي
نظمه “تمكين”
بمجمع السيف

التطويرية واالستشارية.

ملهمــة ضمــن فئــة الشــباب ،ومــا قدمتــه

وقــد شــهد المعــرض الــذي يأتــي ضمــن

الجائزة من منصة انطلقت منها عدد من

المرحلــة النهائيــة مــن رحلــة البرنامــج
إقبــاالً الفتًا من الــزوار والمهتمين ،حيث

األعمــال الشــبابية الناجحــة علــى أرض

التنمويــة والمهنيــة المتاحة أمام األفراد،

الواقع.

ويســهم فــي توجيههــم من خــال الدعم

تمكــن الحضــور مــن التصويــت علــى

وأوضــح جناحــي أن بنــاء ثقافــة ريــادة

االستشــاري الــذي تقدمــه الجائــزة ضمن

أفضل المشاريع المشاركة.

األعمــال ،بين مختلف فئــات المجتمع ،ال

وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لـ”تمكيــن”

ســيما بين فئة الشــباب ،يعزز من الفرص

برنامجهــا المتميــز ،والــذي يشــمل عــد ًدا
مــن الخبــراء ورواد األعمــال البارزيــن،

مفتتحا معرض جائزة “مشروعي”
ً
جناحي

هــذا فضــاً عمــا يقدمــه البرنامــج مــن

التحكيم ترحيبهم بهذه المشــاركة ضمن

متابعــة ودعم لوجســتي يخدم اكتســاب

النسخة الخامسة من جائزة “مشروعي”

المشــاركين للخبــرة العمليــة الالزمــة

لألعمال الشبابية ،وأثنوا في سياق ذلك

النطالق مشاريعهم بشكل فعلي.

علــى فرصــة االطــاع والمشــاركة فــي

ومــن جانــب آخــر ،أبــدى أعضــاء لجنــة

دعم الشباب.

» »ومن المقرّر أن يتم اإلعالن عن الفائزين في
المراكز األولى الثالث للمسابقة في حفل
ختامي سيعقد غدً ا السبت  2مارس الجاري،
وذلك بعد حسم نتائج تصويت الجمهور
وتقييم أعضاء لجنة التحكيم .وسيتضمن
الحفل اإلعالن عن  10جوائز تصنيفية مقدمة
من مجموعة من الجهات الداعمة لرواد
األعمال ،حيث تشمل قائمة الرعاة للجوائز
التصنيفية كل من :شركة زين ،وفالت  6البز،
ومركز برينك بتلكو إلنترنت األشياء ،،وخليج
البحرين للتكنولوجيا المالية ،وكوربوريت
هب  ،9ومنظمة رواد األعمال ،وستارت أب
فاكتوري ،ونادي اإلعالم االجتماعي ،وبنك
البحرين اإلسالمي ،وألواني ،ومركز أعمال
بروسكاي.
ملحوظا في عدد
ً
وشهد هذا العام تضاعفً ا
طلبات المشاركة ،والتي تجاوزت  400طلب.

تمديد مهلة تسجيل البطاقات “مسبقة الدفع”

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين

ضاحية السيف  -تنظيم االتصاالت

لندن  -رويترز

مــددت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالبحريــن فترة تســجيل مشــتركي بطاقات ال SIMالمســبقة الدفع الخاصــة بهم لدى

اســتقرّ ت أســعار الذهــب يــوم الخميــس قــرب أدنــى مســتوياتها فــي أســبوعين الذي المســته خالل الجلســة الســابقة،

مزودي خدمات االتصاالت لمدة ( )3أشهر إضافية ،على أن تنتهي تلك المهلة في تاريخ  2يونيو  ،2019وذلك استجابة

مــع تعويــض الــدوالر خســائر بعــد تصريحــات حــذرة مــن الممثــل التجــاري األميركي روبــرت اليتهايــزر نالت مــن آمال

لطلبات المشتركين الذين لم يقوموا بتسجيل بطاقاتهم المسبقة الدفع في الفترة المحددة سابقا.

المستثمرين في إنهاء حرب الرسوم الجمركية مع الصين.

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان لهــا

ً
امتــدادا
إن هــذا اإلجــراء يأتــي

أمــس أن عــدم التســجيل خــال

لجهــود الهيئــة المســتمرة فــي

مخالفة لقانون االتصاالت.

المهلــة المحــددة ســينتج عنــه

العمــل علــى حمايــة المشــتركين

وحثــت الهيئــة المشــتركين علــى

تعليــق الخدمــة بشــكل مؤقــت،

فــي خدمــات االتصــاالت ،وحفــظ

زيــارة أقــرب فــرع لمــزود الخدمــة

وعنــد اســتمرار المشــتركين عــدم

حقوقهم ،وعدم استغالل بياناتهم

الخــاص بهــم مــع إبــراز الوثائــق

التســجيل خالل فترة التعليق يتم
ً
نهائيا.
فصل الخدمة عن المشترك

الشــخصية ،باإلضافــة إلــى الحــد

المطلوبــة إلتمام عملية التســجيل

من أي آثار ســلبية على اســتخدام

لتفادي قطع الخدمة.

خدمــات

االتصــاالت

بطريقــة

وفــي الســاعة  0530بتوقيــت جرينتــش،

الجلســة الســابقة وهبــط للمــرة األولــى فــي

االقتصــادي فــي البنــك الوطني األســترالي

كان الســعر الفــوري للذهــب وعقــود الذهــب

خمسة أشهر .وأبلغ اليتهايزر الكونجرس أن

”ثمة عدم تيقن بشأن اتفاق التجارة وبعض

األميركيــة اآلجلــة عنــد  1318.31دوالر

من الســابق ألوانه التكهن بنتيجة محادثات

(طلــب) المــاذ اآلمن ذهب إلى الدوالر .نال

و 1320.30دوالر لألوقيــة (األونصــة) علــى

التجــارة الجاريــة مــع بكيــن وأن الواليــات

ذلــك مــن الذهــب بعــض الشــيء” .وانتعش

الترتيــب ،بانخفــاض  .% 0.1وكان معــدن

المتحــدة بحاجــة لإلبقاء علــى تهديد فرض

مؤشــر الــدوالر ،الــذي يقيــس قــوة العملــة

المــاذ اآلمــن نزل إلــى أدنى مســتوياته منذ

الرســوم على الســلع الصينية لســنوات حتى
ً
اتفاقا .وقال جون شــارما
إذا أبــرم الجانبان

األميركيــة مقابــل ســلة عمــات ،مــن أدنــى

 15فبرايــر عند  1316.43دوالر لألوقية في
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مستوياته في ثالثة أسابيع.

 1مارس
 2019الجمعة
 24جمادى اآلخرة 1440

“المركزي” يطلق ترخيصا جديدا للتأمين عبر اإلنترنت
يــســتــهــدف الــمــنــصــات الــرقــمــيــة الــتــي تــعــرض أســـعـــارا لمختلف الــشــركــات
علي الفردان من المنامة

الباكر :الخدمة

قــال مســؤول فــي مصــرف البحريــن المركــزي إن المصــرف ،الــذي يقــود خطــوات

ستساعد

تنظيميــة نحــو تبنــي البيئــة الرقمية في تشــغيل الخدمات المالية فــي المملكة ،يعد

ً
حاليا إلطالق تراخيص جديدة للمنصات الوسيطة التي توفر خدمات التأمين عبر

المستهلكين

االنترنت وذلك عبر شركات التأمين المرخص لها.
لمراقبــة

وبيــن أن زبائــن تأمين الســيارات وزبائن
ّ

المديــر

وذكــر

التنفيــذي

المؤسســات المالية في مصرف البحرين

التأميــن بشــكل عــام سيســتفيدون

المركزي ،عبدالرحمن الباكر ،أن المصرف
ً
حاليــا لتشــريعات تتعلــق
المركــزي يعــد

مــن هــذه الخدمــة “ وذلــك سيســهل
عمليــة االختيــار والمقارنــة بيــن األســعار

بوكيـ�ل التأميـ�ن �insurance aracla

والمزايــا” .وبيــن الباكــر “ ســنصدر لوائــح

 torللشــركات التــي تقــدم خدمــات

ورخــص خاصــة لهــذا العمــل ،وســتكون

للمســتهلكين عبــر منصــات خاصــات،

هذه تراخيص جديدة ،ســيكون ذلك في

على اختيار
شركات التأمين
عبدالرحمن الباكر

تطبيقات الحاسبات في المواقع اإللكترونية

تعزيز الشفافية وزيادة الوعي

فــي إطــار المجلــد  3والتــي ســيصدرها

متطلبــات الممثليــن المعينيــن ،وتعزيــز

المصــرف للتشــاور خــال عــام :2019

متطلبــات التعامل مع أمــوال العمالء من

وتتركز هذه الخدمات على توفير أسعار

مصلحــة القطاع ومصلحة الناس ،ويزيد

وتأتــي هــذه المبــادرات الجديــدة كجــزء

والتــي تضــم  7مبــادرات وهــي :مشــاورة

خــال المكاتــب التمثيليــة أو الوســطاء،

خدمــات التأميــن لمختلف الشــركات إلى

من مستوى الشفافية ويدعم المنافسة”.

مــن سياســة مصــرف البحريــن المركــزي

تتعلــق بوحــدة “التدريــب والكفــاءة” ،و

جانب المميزات لكل بوليصة ،مما يسهل

وأوضــح أن إحــدى الشــركات الرائــدة

المســتمرة فــي تعزيــز الشــفافية وزيــادة

الحد األدنى للتغطيــة التأمينية الموحدة

ومراجعــة المعاييــر الخاصــة بتعزيــز
ً
وأخيرا
متطلبــات وحدة “مديــر التأمين”،

علــى المســتهلكين االختيار بين شــركات

ترغــب فــي تقديــم تطبيق خــاص يخدم

الوعــي بمبــادرات التطويــر التنظيمــي ،إذ

“ بوليصــة التأميــن الشــاملة للســيارات،

إدخــال إطــار تنظيمــي جديــد لتقديــر أو

التأمين.

قطاع التأمين.

الوثيقــة بالتنســيق بيــن مختلــف األطــراف،

ســيتم إدراج القواعد المقترحة المتوقعة

ومستويات التحكم في المالءة ،و تعزيز

تثميــن أســعار خدمات التأميــن من خالل

والتي يتوقع أن يتم تدشينها الحقا.

 130مليون دينار مكاسب سوقية لبورصة البحرين

خالل فبراير وبفضل محفزات النتائج السنوية وتوزيعات األرباح
المحرر االقتصادي

للشركات .وكان الباكر ،أشار في وقت سابق،
أن المصــرف يســتعد بالتعــاون مــع شــركات
التأميــن المحليــة إلطــاق وثيقــة موحــدة
لتأميــن الســيارات (التأميــن الشــامل) وذلــك
بعد أن تم وضع اللمســات األخيرة على هذه

“المركزي” يؤكد سالمة “األوراق النقدية”

عقــب تــداول صــور فــي وســائل التواصــل االجتماعي
المحرر االقتصادي

حققــت بورصــة البحريــن مكاســب شــهرية فــي شــهر فبرايــر وصلت قيمتهــا إلى  130مليــون دينار مع آخر جلســات الشــهر؛ بفضل
محفزات النتائج السنوية وتوزيعات األرباح المحتملة على مستثمري السوق.

أكــد مصرف البحرين
المركزي سالمة كافة
فئات األوراق النقدية

ومــع إقفــال تعامالت شــهر فبراير الجاري ،بلغ المؤشــر المســتوى

ال ــم ــت ــداول ــة .وأوضـــح

ً
رابحا نحو
 1412.66نقطــة مقارنــة بإقفال عنــد  1391.42نقطة،

“المركزي” في تغريدة

 ،% 1.5بمكســب شــهري  21.24نقطــة .وبلغــت القيمــة الســوقية

نــشــرهــا عــلــى حــســابــه

للبورصة بنهاية فبراير نحو  8.662مليار دينار ،مقابل  8.53مليار
ً
مكسبا قدره  130مليون دينار في فبراير.
دينار؛ لتربح

ف ــي مــوقــع الــتــواصــل
االجــتــمــاعــي “تــويــتــر”،

وارتفــع قطــاع البنــوك فــي فبراير بنســبة % 6.7؛ بدعم من ســهم

أن الورقة النقدية فئة

البحرين الوطني الصاعد بنحو  ،% 2.9واألهلي المتحد .% 8

 20دينارًا المشار إليها

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة  % 20من

سليمة ،ويرجح فقدان

القيمــة االســمية للســهم الواحــد ،إضافة إلــى توزيع أســهم منحة

دوالر فــي عــام  ،2017بزيــادة  .% 0.04كما اقتــرح مجلس إدارة

بنســبة  % 10مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع بعــد ارتفــاع

البركــة المصرفيــة توزيــع أربــاح نقديــة عن عــام  ،2018بنســبة 3

األربــاح  % 10.5فــي  .2018وتوقــع إبراهيم الفيلــكاوي ،المحلل

 %مــن رأس المــال المدفــوع؛ أي مــا يعــادل  3ســنتات أميركيــة

الطباعة .كما أكد المصرف أن األوراق النقدية البحرينية

المالــي ألســواق المــال العربيــة واألجنبيــة ،نتائــج إيجابية لســهم

للســهم الواحــد .وقاد ســهم بتلكــو القيادي الصاعــد  ،% 10قطاع

األهلــي المتحــد بنهاية الربع األول  .2019وربح قطاع االســتثمار

الخدمات لالنتعاش الشــهري بنســبة  ،% 6.2على خلفية توصية

تحمل خــصــائــص ومــواصــفــات أمــنــيــة ذات تقنية حديثة

بنحو  ،% 2.18مدعومً ا بســهم البركة المصرفية % 6.25؛ بفضل

بتوزيــع  27.5فلــس للســهم الواحــد علــى مســاهمي شــركة بتلكو

االنتعاش بعد اإلعالم عن النتائج الســنوية بارتفاع أرباح ،2018

للعــام الماضــي .وذلك بعــد أن حققت فــي  50.108 ،2018مليون

إلــى قيمــة  129.083مليــون دوالر ،مقابل نحــو  129.028مليون

دينار ،مقابل  3.491مليون دينار في .2017

الــرقــم المتسلسل في

ومتطورة .يذكر أنه قد تم مؤخرا “تداول صور لورقة نقدية
من فئة  20دينارًا دون رقم متسلسل ،مع عبارة تحذيرية
مصاحبة للصور تفيد بأن هنالك نقو ًدا مزورة ويجب أخذ
خصوصا لألوراق النقدية فئة  20دينارًا”.
ً
الحيطة والحذر

هل تستكمل بورصات الخليج مكاسبها خالل مارس؟
واألربــاح ،الفتــا إلــى أن عمليــات جنــي

دبي  -مباشر

األربــاح ســتكون مؤثــرة فــي مطلــع تلــك

اســتمرت موجة المكاســب القوية لبورصات الخليج في تعامالت شــهر فبراير  ،2018وسط توقعات بمواصل األداء اإليجابي

الفتــرة .وأكــد نائب الرئيس بقســم بحوث

واتجــاه المحافــظ القتنــاص األســهم الكبرى الســيما األعلى توزيعــات .وبنهاية تعامالت فبراير ،كان األداء األبرز لســوق دبي

االســتثمار في شركة كامكو رائد دياب أن

المالية الذي ارتفع بنسبة  ،% 2.6إضافة إلى مكاسب سوق أبوظبي الذي ارتفع نحو  ،% 1.8فيما مُ ني مؤشر السوق السعودي

األجــواء العامــة تبــدو جيــدة مع اســتقرار

بتراجعات هامشية.

أســعار النفط عند مستويات جيدة مقارنة

وقــال محللــون إن أداء األســواق

نقديــة أعلــى مــن العــام  ،2017وهــو مــا

التــداوالت ظهــر بأســواق اإلمــارات

الخليجيــة فــي فبرايــر لــم يكــن متوقعا،

فتــح شــهيتهم القتنــاص مراكــز جديــدة

بعــد تأكيــد تقريــر صــادر عــن “مورجــان

وهو ما ظهر بشــكل ملحوظ في بورصة

باألســهم التــي وصلــت إلــى مســتويات

ســتانلي” بأنــه حــان الوقــت لرفــع تقييم

دبــي ،التــي كان يتوقــع لهــا الهبــوط بعــد

مغرية.

األسهم المحلية.

التكهنــات الســلبية التــي ظهــرت بشــأن

وأوضحــوا أن مــن المحفــزات الرئيســة

وأضاف إيهاب رشاد أن االتجاه الشرائي

بالمســتويات المتدنية في الفترة الســابقة
الســيما بعــد التفــاؤل الــذي خيــم علــى
المســتثمرين بشــأن قــرب انتهــاء الحــرب
التجارية بيــن الواليات المتحدة والصين،
ويســعى الجانبــان إلــى الوصــول التفــاق
جديد في أوائل شهر مارس.

القطاع العقاري .وأشــاروا إلى أن الداعم

التي دفعت األجانب لزيادة االستثمارات

ارتفــع وتزامــن ذلــك مــع إعــان نتائــج

األكبــر لتلــك النتائــج كان التفــاؤل الــذي

ببورصات الخليج والسيما بأسهم البنوك

ســنوية قويــة ألكبــر الشــركات العقاريــة

ظهــر بشــأن العقــار بدبــي بعــد كشــف

هــي موجــة االندماجات التــي أعلن عنها

“إعمــار” وهــو ما أعطى المزيــد من الثقة

لألسواق المالية خالل شهر مارس.

“إعمــار” عــن نتائــج فائقة غيــرت النظرة

بالقطاع خالل ذلك الشهر.

فــي قــرب تعافــي األســواق الماليــة.

لذلك القطاع.

وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة الصفوة

وأكــد أن اإلعــان عــن توزيعــات ماليــة

مارس موسم التوزيعات واألرباح

وبينــوا أن مــن تلــك الدعائــم إفصــاح

مباشــر للخدمــات الماليــة إيهــاب رشــاد،

مجزية ســيكون هو الدافــع لجذب مزيد

بعــض الشــركات عــن خطــط توزيعــات

إن هنــاك نشــاطا ملحوظــا فــي حركــة

مــن االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة

الشــهور الســابقة في مســتويات األسعار
والســيولة ،وســجلت معظــم األســهم
تحســنا ملحوظا السيما األسهم القيادية
وقطاع المصارف.

وقال المحلل الفني بأسواق المال إبراهيم
الفيلــكاوي ،إن موســم التوزيعــات ســيعيد
توزيع اســتثمارات المتداولين بشكل جيد
مــع تطلع الكثير إلعالنات نتائج الشــركات

مــن جانبــه ،قــال المحلــل المالــي جمــال

وأشــار إلــى أن شــهر مــارس قــد يكــون

المتعثــرة ،المتوقــع لهــا عــدم العــودة لنمــو

عجــاج ،إن أداء فبرايــر كان أفضــل مــن

أفضــل؛ بســبب موســم التوزيعــات

األعمال.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2019 -27698
تنازل  -عن المحل التجاري

عرض وطلب

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

تق���دم إلين���ا الس���يدناصر محم���د ناص���ر جاس���م الس���ليطي بطلب تحوي���ل المحل
التجاري التالي :إلى السيدة /ماجدة منصور غانم الحريري
فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد59172 :
االسم التجاري :مركز تبوك للداللة
نوع النشاط :األنشطة العقارية على أساس رسوم او عقود  -الداللة في العقارات

26/2/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن رقم () CR2019 -28074

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري ،فعلى كل من لديه

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

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اعالن رقم () CR2019 -27026

تسجيل اسم تجاري

تسجيل اسم تجاري

اسم التاجر :خضر حمد عبيد عبد

اسم التاجر :عادل علي علي عراد

االسم التجاري الحالي :خدمات بوابة النور 2لتصليح جميع انواع السيارات

االسم التجاري الحالي :عادل عراد للتنظيفات

االسم التجاري المطلوب :مغسلة الهملة

االسم التجاري المطلوب :فتنس تراك

قيد رقم85896-3 :

قيد رقم3-81486 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

26/2/2019

تسجيل اسم تجاري

سجل تجاري رقم 1-81802

اعالن رقم () CR2019 -28374

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :حنان علي عبدهللا الشرقي
االسم التجاري الحالي :نادي الحنان الصحي
االسم التجاري الجديد :نادي ميرسي الصحي

قيد رقم1-79254 :

إعالن بحل وتصفية شركة روم سكيور ذ.م.م

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة روم سكيور ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم
 ،1-81802بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���ادة /عبدالعل���ي عبدالنبي جعفر
شمس مصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين ق���د انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم
مطالباته���م إلي���ه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نش���ر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس
)+973( 39622852
shams@reliancehahriain.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019-27103
تنازل  -عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة كرم حس���ن علي البلوش���ي بطلب تحويل المحل التجاري التالي:
الى متعب كرم حسن علي البلوشي فضل فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني
التق���دم إل���ى اإلدارة المذكورة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص

مكتب خدمات ديباج لاليدي العاملة
يعلن مكتب خدمات ديباج لاليدي العاملة والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في
مملكة البحرين تحت القيد تجاري رقم  13616-2والمرخص لدى هيئة تنظيم س���وق العمل تحت
الرقم  13616-2بإغالق المكتب نهائي ًا منذ تاريخ 28/2/2019
وعلي���ه يتق���دم المكت���ب إلى جميع المراجعي���ن والمتعاملين مع المكتب بالتأك���د من عدم وجود اي

رقم القيد

االسم التجاري

1-9722

الراس للعقارات والتنظيفات

3-9722

كرم حسن علي البلوشي

6-9722

كرم حسن علي البلوشي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019-28996
تنازل  -عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن علي عباس جاس���م محمد حس���ن علي بطل���ب تحويل المحل
التجاري التالي :الى السيد /احمد محمد عيسى محمد اسماعيل
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

االسم التجاري

1-93166

آي كواليتي ميديا

استحقاقات او التزامات على المكتب خالل فترة زمنية اقصاها  90يوم ًا
نرجو مراجعة السيد /صالح ناصر محسن
رقم االتصال 39606368
البريد االلكترونيx8973@hotmail.com :

إعالن بحل وتصفية

شركة ايزي ميد ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-120694
بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة اي���زي ميد ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم
 ،1-120694بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة /فاطمة عبدهللا محمد جاسم
مصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين ق���د انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم
مطالباته���م إلي���ه ،مدعومة بالمس���تندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نش���ر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
)+973( 38888682
leored786@gmail.com
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+973 17111502

عرض وطلب

+973 38344464
+973 17580939
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الفروف يبدأ جولة

خليجية األحد المقبل
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البرلمان البريطاني :حزب اهلل بجناحيه منظمة إرهابية

international

@albiladpress.com

موسكو ـ وكاالت

أعلنت الخارجية الروسية أمس الخميس

السعودية ترحب ..وتعتبر القرار خطوة مهمة في مكافحة عدم االستقرار

أن الوزير سيرغي الفروف سيقوم

في الفترة ما بين  3و 7مارس المقبل

بزيارة عمل إلى دول الخليج ،ستشمل

السعودية والكويت واإلمارات وقطر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا

زاخاروفا ،خالل مؤتمر صحفي أمس

الخميس ،إنه من المتوقع أن يعقد

الفروف خالل جولته لقاءات مع قادة
تلك الدول ،إضافة إلى نظرائه في

وزارات الخارجية.

وأضافت أن المحادثات في الجولة

ستركز على تطورات الوضع في سوريا،

وليبيا واليمن ومنطقة الخليج ،باإلضافة

إلى التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية.

الجمعة

 1مارس 2019
 24جمادى اآلخرة 1440

اتفاق على انتخابات عامة في ليبيا
أبوظبي ـ وكاالت

أعلنت بعثة األم ــم المتحدة فــي ليبيا،

عامة ،خالل اجتماع عقداه في أبوظبي.

أمس الخميس ،أن حكومة الوفاق الليبية

وقالت البعثة“ :بدعوة من الممثل الخاص

والــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي ،اتــفــقــا على

غسان سالمة ،وبحضوره ،عقد اجتماع

“إنهاء المرحلة االنتقالية” في ليبيا“ ،من

في أبو ظبي حضره فائز السراج وقائد

خــال انتخابات عــامــة” .وأش ــارت بعثة

وخليفة حفتر“ .وأضافت“ :اتفق الطرفان

األم ــم المتحدة إلــى أن رئــيــس حكومة

على ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية من

الــوفــاق الــوطــنــي الليبية فــائــز الــســراج،

خالل انتخابات عامة ،والعمل من أجل

وقــائــد الجيش الوطني الليبي المشير

الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار ليبيا وتوحيد

خليفة حفتر ،اتفقا على إجراء انتخابات

مؤسساتها”.

الحكومة البريطانية ال ترى فرقا بين الجناحين السياسي والعسكري
عواصم ـ وكاالت

صوت البرلمان البريطاني أمس الخميس لصالح اعتبار حزب هللا اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري”منظمة إرهابية” .وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية مطلع
األسبوع الجاري ،إدراج الجناح السياسي لحزب هللا اللبناني على قائمة التنظيمات اإلرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث محطة مصر

وبــعــد تصويت الــبــرلــمــان لصالح الــقــرار،

بــالــســاح خــافــا لــقــرارات مجلس األمــن

وسبق أن فرضت الحكومة البريطانية

اإلرهــــاب ،تحسبا للتداعيات المحتملة

يواجه كل متهم باالنتماء إلى حزب هللا

الــــدولــــي ،مــضــيــفــة أن دعــــم حــــزب هللا

ح ــظ ــرا عــلــى مــنــظــمــة األم ـ ــن الــخــارجــي

لهذه الخطوة على العالقات مع الحكومة

أو دعمه داخل المملكة المتحدة ،عقوبة

لحكومة الــرئــيــس الــســوري بــشــار األســد

والجناح العسكري لحزب هللا في عامي

اللبنانية التي تضم أعضاء من الحزب.

بالسجن تصل إلى  10سنوات.

“أطــال أمــد النزاع وزاد من أعمال القمع

 2001و 2008على الــتــوالــي ،لكن دول

وكـ ــان ح ــزب هللا ق ــد أدرج عــلــى قائمة

وفــســرت الحكومة البريطانية قــرارهــا،

العنيفة والوحشية للنظام ضــد الشعب

أوروبـ ــا لــم تــتــجــاوب مــع دع ــوات إلدراج

اإلرهاب من قبل الواليات المتحدة وكندا

بــالــقــول إن حـ ــزب هللا ي ــواص ــل الــتــزود

السوري”.

الــجــنــاح الــســيــاســي لــلــحــزب عــلــى قائمة

وإسرائيل وجامعة الدول العربية.

السعودية ترحب بالقرار

القاهرة ـ وكاالت

أع ــل ــن ــت وزارة ال ــص ــح ــة وال ــس ــك ــان

ال ــج ــرار لــقــمــرة الــقــيــادة دون اتــخــاذ

المصرية ،أمس الخميس ،ارتفاع عدد

إجراءات األمان والسالمة مما تسبب

ضحايا حــادث القطار فــي العاصمة

في وقوع الكارثة .وأمس الخميس،

حزب الله اللبنانية الموالية إليران كمنظمة

الــمــصــريــة الــقــاهــرة األرب ــع ــاء إل ــى 21

اس ــت ــدع ــت الــنــيــابــة ال ــع ــام ــة بــشــمــال

قــتــيــا ،فــيــمــا ي ــرق ــد  28مــصــابــا في

القاهرة ،القائم بأعمال رئيس هيئة

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة،

المستشفيات حتى اآلن .وفي وقت

الــســكــك الــحــديــديــة ،محمد حسين،

سابق ،أصــدر النائب العام المستشار

ومصطفى مهران ،مدير محطة سكك

نبيل صادق ،بيانا أوضح أن مشاجرة

حــديــد مــصــر وعـ ــدد م ــن الموظفين

نــشــبــت ،بــيــن س ــائ ــق ق ــط ــار وجــــرار

داخــل المحطة للتحقيق معهم حول

متسبب في الحادث أدت لترك سائق

مالبسات الحادث.

» »رحبت السعودية بتصنيف بريطانيا ميليشيات
إرهابية ،بجناحيها السياسي والعسكري.

المتحدة يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة

وحثت المملكة المجتمع الدولي والمنظمات

والدولي ،لما يمثله هذا الحزب من مخاطر

وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق

اإلرهاب وتمويله على الصعيدين اإلقليمي

حقيقية وتهديدات واضحة على األمن والسلم

المشترك بما يكفل القضاء على اإلرهاب بكافة

وأعربت السعودية عن تقديرها لجهود المملكة

وأكد المتحدث عن مواصلة السعودية

أمس الخميس ،إن المملكة العربية السعودية

الدوليين”.

ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية

المتحدة في اتخاذ هذا القرار االستراتيجي ،الذي

“ترحب بتصنيف المملكة المتحدة ميليشيات

بجناحيها السياسي والعسكري”.

وأضاف المتحدث أنه “تؤكد المملكة العربية

السعودية بأن هذا القرار الصادر من المملكة

“مواكب التحدي” تجوب مدنا سودانية

رغــم الطــوارئ ..الحشــود تســتجيب لدعــوة “المهنيين”

في المنطقة بما يكفل حفظ األمن والسلم
الدوليين.

“قسد” :سنعلن االنتصار على “داعش” قريبا

اكتشــاف مقبرة جماعية إليزيديين بال رؤوس في الباغوز

أفادت وسائل إعالم سودانية ،الخميس،
أن تــظــاهــرات جــابــت شـ ــوارع العاصمة
الخرطوم وع ـ ً
ـددا مــن الــمــدن السودانية

الديمقراطية مظلوم كوباني في تسجيل
فيديو وزع ــه الــمــركــز اإلعــامــي للقوات

اس ــت ــج ــاب ــة لـ ــدعـ ــوة “ت ــج ــم ــع الــمــهــنــيــيــن

أمس الخميس إن قواته ستعلن ”االنتصار

السودانيين” لمواكب “تحدي الطوارئ”.

الكامل“ على تنظيم داعش بعد أسبوع.

وذكــرت وسائل اإلعــام أن المتظاهرين

وك ـ ــان ك ــوب ــان ــي يــتــحــدث ف ــي الــفــيــديــو

خــرجــوا إلــى الــشــوارع للمطالبة بتنحي

لــمــجــمــوعــة م ــن مــقــاتــلــي قــــوات ســوريــا

الرئيس ،عمر البشير ،رغــم سريان حال

الــديــمــقــراطــيــة الــمــدعــومــة مــن الــواليــات

الطوارئ التي أعلنها يوم الجمعة الماضي.

الــمــتــحــدة بــعــد تــحــريــرهــم مـــن قبضة
التنظيم المتشدد في آخــر جيوبه قرب

ُ
رئيسية أطلق عليها اسم “مواكب تحدي

وشهد سوق البوستة التاريخي بأم درمان

الطوارئ”.

تظاهرة وصفتها وســائــل إع ــام محلية

تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10

وأظ ــه ــرت مــقــاطــع فــيــديــو تــم بثها على

بـ”الحاشدة” رفعت شعارات “حرية سالم

ســنــوات وغــرامــات بمبالغ تصل إلــى 50

“فــيــســبــوك” مــســيــرة كــبــيــرة ف ــي ش ــارع

وعدالة” و “الثورة خيار الشعب”.

ألــف جنيه (أكــثــر مــن ألــف دوالر بالسعر

الــســتــيــن ش ـ ــرق ال ــع ــاص ــم ــة ال ــخ ــرط ــوم،

ويــدعــو “تجمع المهنيين السودانيين”،

تحرير  24من مقاتليها كانوا محتجزين

الرسمي).

باإلضافة تظاهرات في أحياء الشجرة

وهو تحالف نقابات مستقلة ،إلى مواصلة

لدى داعش في بلدة الباغوز بشرق سوريا

وخ ــرج ــت أح ــي ــاء بُــــري شـــرق الــعــاصــمــة

والــكــاكــلــة والــصــحــافــة وجــبــرة والسلمة

االح ــت ــج ــاج ــات الــســلــمــيــة حــتــى تنحي

حيث يتمركز المتشددون قرب الحدود

وشــمــبــات شــمــال العاصمة كعادتها إلى

والـ ــقـ ــوز وال ــم ــع ــم ــورة والـ ــحـ ــاج يــوســف

الرئيس البشير ،وتجد دعواته االستجابة

العراقية.

ال ــش ــوارع ونــظــمــت مــواكــب احتجاجية

بالخرطوم بحري.

في المواعيد واألماكن المحددة.

إل ــى ذلـــك ،ق ــال قــيــادي فــي قــســد ،أمــس

بعقوبات ضد المخالفين لقانون الطوارئ

تأثير حزب الله وإيران المزعزع لالستقرار

واأليدولوجيات المتطرفة”.

قــــــال الـ ــقـ ــائـ ــد ال ـ ــع ـ ــام ل ـ ــق ـ ــوات ســـوريـــا

بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم رغ ــم الــتــهــديــدات

بالشراكة مع حلفائها العمل على وقف

بكل أشكاله والتصدي للجماعات اإلرهابية

الخرطوم ـ وكاالت

وشـ ــهـ ــدت شـــــــوارع رئــيــســيــة وأســــــواق

أشكاله وأنواعه.

“يعكس حرصها الشديد على محاربة اإلرهاب

عواصم ـ وكاالت

من مظاهرات السودان

الدولية ذات العالقة باتخاذ مثل هذه الخطوة،

العثور على مقبرة جماعية في سوريا

الحدود العراقية .وقال ”نحن بعد أسبوع
نعلن االنتصار الكامل على داعش“.
ولم يتضح متى تم تصوير المقطع.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس

إنـ ــه ت ــم ال ــع ــث ــور عــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة

وأضــاف أن أصحاب الجثث ُذبحوا وأن

تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها

رؤوس معظمهم مقطوعة.

إليزيديين كانوا محتجزين لدى داعش.

ويــتــحــصــن مــســلــحــو داع ـ ــش ف ــي جيب

وقال عدنان عفرين لرويترز إن المقبرة

صغير بالقرب من الحدود العراقية منذ

تــقــع فــي منطقة اســتــعــيــدت مــن داعــش

ط ــرده ــم م ــن غــالــبــيــة األراضـ ـ ــي شمالي

في الباغوز ،آخــر جيب خاضع لسيطرة

سوريا قبل عامين ،بدعم أميركي للقوات

التنظيم بالقرب مــن الــحــدود العراقية.

الكردية في هذه المناطق.

روحاني يعتزم زيارة العراق قريبا

أويحيى يحذر من “سيناريو سوريا”

باكستان تقرر اإلفراج عن الطيار الهندي

طهران ـ وكاالت

الجزائر ـ أ ف ب

إسالم أباد ـ وكاالت

أفادت وكالة “تسنيم” لألنباء ،أن الرئيس

بــأنــه الــشــريــك الــرئــيــســي إليـ ـ ــران ،وق ــال

ح ــذر رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة أحمد

العربي الذي جاء متأخرا .وأضاف” “نقول

أعلنت باكستان أنها سوف تفرج عن الطيار

اإلي ــران ــي حــســن روح ــان ــي يــعــتــزم زي ــارة

إن “الــبــلــديــن اتــفــقــا عــلــى جــعــل الــعــاقــات

أوي ــح ــي ــى ،أمـ ــس الــخــمــيــس ،م ــن تــكــرار

لــلــجــزائــريــيــن م ــن حــقــكــم االخ ــت ــاف مع

العراق في  11من شهر مارس المقبل ،في

الهندي األسير لديها ،اليوم الجمعة.

الشهر الجاري ،وتساءل عن سبب التأخير

المصرفية أقوى بكثير”.

“س ــي ــن ــاري ــو س ـ ــوري ـ ــا” فـ ــي بـ ـ ــاده جـ ــراء

النظام لكن ال نريد االختالف مع الوطن،

كما ذكــر أن الشركات العراقية تستطيع

التظاهرات التي ترفض ترشح الرئيس

الجزائر عانت كثيرا وبكت كثيرا ،ال نريد

وفي كلمة له خالل جلسة مشتركة للبرلمان

خــصــوصــا بــعــد االنــتــهــاك الــهــنــدي للسيادة

فتح حسابات متبادلة في البنوك اإليرانية

الــجــزائــري عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة لــواليــة

وإجراء معامالتها بالدينار.

خامسة .وقال أويحيى خالل كلمة له في

إطار ترسيخ العالقات بين البلدين.
وزار كل من وزيــري النفط بيغين زنكنه،
والخارجية محمد جواد ظريف ،وعدد من
المسؤولين رفيعي المستوى بغداد للتمهيد
لزيارة الرئيس روحاني.
وذك ــرت مــصــادر مطلعة ،أن وف ــدا رفيعا
سيرافق الرئيس اإليــرانــي خــال زيارته،
على خلفية جهود طهران لتعزيز تجارتها
ال ــخ ــارج ــي ــة خــــال ف ــت ــرة الــعــقــوبــات
األميركية على البالد.
ووقــع محافظا البنك المركزي
اإليراني والعراقي ،مطلع الشهر
الــجــاري ،اتفاقية لتطوير آلية
دفع تهدف إلى تسهيل العالقات
المصرفية بين البلدين.
ووصف همتي ،العراق

مــن جــهــتــه ،كــشــف السفير اإلي ــران ــي لــدى
بــغــداد ايــرج مسجدي ،عــن زي ــارة مرتقبة
للرئيس اإليــرانــي إلــى الــعــراق ،متمنيا أن
“تسفر الزيارة عن اتفاقات جديدة تصب
في مصلحة البلدين”.
وأعــلــن رئيس ال ــوزراء العراقي
عـــــادل عــبــد ال ــم ــه ــدي ،خــال
مـ ــؤتـ ــمـ ــر ص ــح ــف ــي ل ـ ـ ــه ،عــن
زي ــارة روحــانــي إلــى الــعــراق،
وقـ ــال “ع ــازم ــون عــلــى حسم
ملفات استراتيجية مع الرئيس
اإليراني الذي يعتزم زيارة بالدنا
قريبا”.

إن المسيرات فــي ســوريــا بــدأت
البرلمان ّ

بالورود وانتهت بالدم ،داعيا الشباب الى
التعقل وتجنب محاولة تضليلهم ،على
حــد تــعــبــيــره .ونقلت صحف محلية عن
أويــحــيــى تحياته لـ ـــ”روح السلمية” التي
أبداها المتظاهرون ،إال أنه ّ
حذر من بعض
األطـ ـ ــراف الــتــي تــريــد اســتــغــال
األوض ـ ـ ـ ــاع ل ـ ـ ـ ـــ”زرع الــفــتــنــة،
والدعوة إلى الخراب” .كما
ع ّبر عن غضبه ،من التقارير
اإلع ـ ــام ـ ــي ـ ــة األج ــن ــب ــي ــة

التي وصفت المسيرات
السلمية بالجزائر ،بالربيع

عــودة الــخــراب” .بالمقابل ذكــرت صحيفة
“الــخــبــر” أن ن ــواب الــمــعــارضــة الــجــزائــريــة
قاطعوا كلمة أويحيى بالتصفيق ،والتأكيد
بأصوات عالية أن المسيرات التي تشهدها
البالد “سلمية والخوف منها ”.وفي سياق
متصل ،اعتقلت الشرطة الجزائرية عشرة
صحفيين كانوا يشاركون في اعتصام في
وســط الــجــزائــر احتجاجا على “الــرقــابــة”،
بحسب ما أفــادت وكالة فرانس برس.
وكان حوالي  100صحفي ،تجمعوا
فــي “ســاحــة حــريــة الصحافة”،
ل ــل ــت ــن ــدي ــد ب ــال ــض ــغ ــوط ال ــت ــي
تمارس عليهم من رؤسائهم ،
خالل عملهم في خضم حركة
االحتجاج الجارية في الجزائر.

الباكستاني بشقيه النواب والشيوخ ،أعلن
رئيس الوزراء عمران خان أن بالده قررت
اإلف ــراج عــن الطيار الهندي يــوم الجمعة،
ك ــب ــادرة لــحــســن الــنــيــة .وقـ ــال خ ــان أم ــام
الــبــرلــمــان فــي إس ــام آب ــاد امــس الخميس
“سنطلق سراحه كبادرة سالم”.
وج ــدد عــمــران خــان رغــبــة ب ــاده بالسالم
ونزع فتيل التوتر مع الهند ،مجددا دعوتها
للحوار ،لكنه حــذر في الوقت نفسه من
أن ب ــاده س ــوف ت ــرد بــقــوة عــلــى أي
اعتداء على أراضيها ،وحث عمران
المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
ونزع فتيل التوتر بين البلدين.
وانــتــقــد عــمــران خ ــان تــأخــر الهند
في تسليم الملف المتعلق بهجوم
بلوامه الــذي خلف عشرات القتلى

والــجــرحــى مــن الــجــنــود الــهــنــود منتصف

الــبــاكــســتــانــيــة ،مــشــيــرا إل ــى ســعــي الــقــيــادة
ال ــه ــن ــدي ــة الس ــت ــغ ــال ال ــه ــج ــوم ســيــاســيــا
وانتخابيا.
وأشـ ـ ــاد ع ــم ــران خـ ــان ب ــوح ــدة األح ـ ــزاب
الباكستانية في الحكومة والمعارضة أمام
التصعيد الهندي ،كما بجاهزية وقــدرات
القوات المسلحة الباكستانية.
وكــانــت وزارة الخارجية الباكستانية قد
أعلنت الخميس ،أنها مستعدة لإلفراج عن
الطيار الهندي إذا كان ذلك سيؤدي
إل ـ ــى “خ ــف ــض الــتــصــعــيــد” مــع
جارتها النووية ،الهند .وكانت
باكستان أعلنت األربعاء أنها
أسقطت طائرتين هنديتين
اخــتــرقــتــا الــمــجــال ال ــج ــوي،
وأسرت طيارا.

ليبيريا ال تستبعد نقل سفارتها إلى القدس

أكد رئيس ليبيريا والعب كرة القدم الســابق جورج ويا في زيارة إلســرائيل ،أن إمكانية نقل
سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس ال تزال مفتوحة.
وقــال ويــا فــي مؤتمــر صحفــي ردا علــى ســؤال صحيفــة “يديعــوت أحرونــوت” بشــأن نقــل
الســفارة الليبيريــة إلــى القــدس ،إن “كل اإلمكانيات مفتوحة وســوف نصل إلــى النقطة التي
نتحدث فيها بهذا الشأن”.

نستعرض أهم ما ينشر في

وأضاف أن لحكومة بالده ســلم أولويات ،وأن هناك أمورا دولية يجب معالجتها“ ،وفي هذه

الصحف العربية والعالمية.

األثنــاء ســوف نتركــز فــي مواصلــة التعــاون بيننــا في مجــاالت أخرى” ،مشــيرا إلى أنــه يزور

مقال اليوم من صحيفة:

إسرائيل “بهدف تعزيز العالقات والصداقة بين الطرفين ،والدفع بالسالم”.
وكان ويــا قــد شــارك أمــس االول فــي حفــل اســتقبال نظــم ألجلــه في ملعــب كــرة القدم في
القدس ،كما زار حائط البراق واعتمر قلنسوة اليهود.
ودعا القائم بأعمال وزير الخارجية اإلســرائيلي يســرائيل كاتس ،رئيس ليبيريا إلى “تســديد
هدف تاريخي” ،بنقل سفارة بالده إلى القدس.
وأعلنــت هنــدوراس مؤخــرا أنهــا تــدرس نقل ســفارتها إلــى القدس مشــيرة إلى أنها “ســتعقد
محادثــات تتنــاول مســألة افتتــاح ســفارتها فــي القــدس” ،وذلــك بعــد أن اقتــدت غواتيمــاال
واألوروغواي بواشنطن ،بنقل سفارتهما إلى القدس المحتلة.
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الجمعة

األمم المتحدة :يجب إحالة انتهاكات إسرائيل للجنائية
غــــــــزة ..غــــــــارات لــيــلــيــة لـــطـــيـــران االحـــــتـــــال ضــــد مــــواقــــع لــحــمــاس
عواصم ـ وكاالت

ً
فلســطينيا
قال محققون تابعون لألمم المتحدة ،أمس الخميس ،إن قوات األمن اإلســرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189
وإصابة أكثر من  6100في احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وقــال تقريــر اللجنــة “قتلــت قــوات األمــن

ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة”.

نساء وأطفال ،نحو األسيجة الحدودية .وهي

اإلســرائيلية وأحدثــت عاهــات مســتديمة

وقالــت الرئاســة “المطلوب اآلن مــن المحكمة

منظمــة هدفهــا المعلــن تدمير إســرائيل ،وهي

بمتظاهريــن فلســطينيين لــم يشــكلوا خطــرا

الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق

التــي يجب أن تتحمل المســؤولية” .الى ذلك،

وشــيكا علــى آخرين ســواء بالقتــل أو بإلحاق

في هذه الجرائم المرتكبة” ،مشددة على أنه آن

إصابــة خطيــرة عندما أطلقــت النيران عليهم،

“األوان لمحاســبة إســرائيل على هذه الجرائم

أعلــن الجيش اإلســرائيلي أمــس الخميس ،أن
ً
عددا
الطيــران الحربــي اإلســرائيلي اســتهدف

كمــا لــم يكونــوا يشــاركون بشــكل مباشــر فــي

وأن ال تبقــى دولــة فوق القانــون” .من جانبها،

مــن المواقــع التابعــة لحمــاس فــي غــزة بعدما

اشــتباكات” .وأضــاف التقريــر أن اللجنــة

رفضــت إســرائيل نتائــج التحقيــق ،ووصفتــه

ألحــق “بالــون متفجــر” أطلق مــن القطاع الذي

لديهــا معلومــات ســرية بشــأن مــن يعتقــد

بأنــه “عدائــي وخــادع ومنحــاز” .وصــرح وزير

تســيطر عليــه الحركــة ،أضــرارا بمنــزل .وقال

أنهــم المســؤولون عــن القتــل وبينهــم قناصــة

الخارجيــة إســرائيل كاتس في بيــان ردا على

جيــش االحتــال في بيــان إن “بالونــا متفجرا

وقــادة عســكريون وســتقدمها إلــى ميشــيل

التقريــر أن “إســرائيل ترفــض التقريــر رفضــا

أطلــق مــن قطــاع غــزة ألحــق أضــرارا بمنــزل

باشــليه المفوضــة الســامية لألمــم المتحــدة

قاطعــا” .وقــال“ :ال يمكــن ألي مؤسســة أن

فــي إســرائيل ،بعدمــا انفجر في الجــو على ما

لحقــوق اإلنســان ،كــي تحيلهــا للمحكمــة

تنكــر حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن النفــس

يبــدو” .وأضــاف “ردا علــى ذلــك ،اســتهدفت

الجنائيــة الدوليــة .من جهتها ،رحبت الرئاســة

وواجبهــا في الدفاع عــن مواطنيها وحدودها

مقاتــات ومروحيــات تابعة للجيش عددا من

الفلســطينية بتقريــر محققــي األمــم المتحدة،

مــن الهجمــات العنيفــة” .وأضــاف كاتــس أن

المواقع في مجمع عسكري لحماس في وسط

حــول مــا تقوم بــه إســرائيل مــن جرائم حرب

“حمــاس هي من تدفع ســكان غزة ومن بينهم

قطاع غزة” .ولم يعلن عن خسائر في غزة.

التقرير حمل إسرائيل مسؤولية ارتكاب انتهاكات إنسانية

فشل قمة هانوي بين ترامب وكيم

نتنياهو متهم بالرشوة وخيانة األمانة

األســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة ورفــــــع الـــعـــقـــوبـــات يـــعـــرقـــان االتـــفـــاق

هانوي ـ وكاالت

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ،أمــس
الخميــس ،إن اجتماعــه مــع زعيــم كوريــا
الشــمالية كيــم جونــغ أون في فيتنام لم يســفر

بنيامين نتنياهو

عــن التوصــل التفــاق بســبب مطالــب كوريــا

القدس المحتلة ـ وكاالت

الشــمالية برفع العقوبــات األميركية المفروضة
عليهــا .وقــال ترامــب للصحفييــن بعــد تقليص
مــدة المحادثــات فــي العاصمــة الفيتناميــة
هانــوي “بشــكل أساســي كانــوا يريــدون رفــع
العقوبات كلية لكننا ال نستطيع فعل ذلك...كان
يتعين أن ننسحب”.
ومــع ذلــك ،قــال ترامــب إن كيــم أكــد لــه أنــه
ســيواصل التوقــف عــن التجــارب النوويــة
والصاروخية.
وردا علــى ســؤال حــول ما إذا تــم االتفاق على
قمــة ثالثــة مع كيم ،قال ترامــب للصحفيين “ال
لم نتفق ( )...سنرى إن كانت ستحدث”.
من جانبه ،قال وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهانوي
إنــه يتمنــى أن يتمكــن الجانبــان مــن المضــي

ترامب وكيم فشال في التوصل إلى اتفاق بشأن األسلحة النووية

أعلــن النائــب العــام اإلســرائيلي أفيخــاي

بتأجيل إعالنه حتى انتهاء االنتخابات.

مندلبليــت أمــس الخميــس قــراره توجيــه

واستشــهد النائــب العام بمبدأ المســاواة أمام

اتهامات رســمية إلى رئيــس الوزراء بنيامين

القانــون وحــق المجتمع في معرفة مثل هذه

نتنياهو في ثالث قضايا فساد.

القرارات المهمة.

ويواجــه رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية تهــم

ووجــاء هــذا القــرار بعــد ثــاث ســنوات مــن

الرشوة ،واالحتيال ،وخيانة األمانة ،وستتاح

التحقيقــات ،وهــذه هــي المــرة األولــى التــي

لــه فرصة للطعــن على هذه التهم في جلســة

يوجــه فيــه نائــب عــام إســرائيلي اتهامــات

استماع ستعقد قبل رفع أي دعاوى ضده.

بالفساد إلى رئيس وزراء حاكم.

وجــاء قــرار مندلبليــت تلبيــة لتوصيــات

وينفــي رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ،الــذي

الشرطة ،قبل أقل من ستة أسابيع من موعد

يســعى للفــوز بواليــة جديــدة ،ارتــكاب أي

االنتخابات المقررة في إســرائيل في التاســع

مخالفــات .وفــي أول تعليــق علــى القــرار
المرتقــب ،وصف حزب الليكــود الحاكم الذي

قدما.

بفتــح مكتــب اتصــال أميركــي فــي العاصمــة

نــووي مــع كيم ،منوهــا إلى العالقــة القوية بين

وأضــاف أنهــم طلبــوا مــن كيم أن يفعــل المزيد

الكوريــة الشــمالية بيونغيانــغ .وقــال كيــم:

الجانبين وأنه يكن احتراما كبيرا لكيم ولكوريا

لكنه كان “غير مستعد للقيام بذلك”.

“هنــاك أشــخاص يرحبــون باالجتمــاع وآخرون

الشــمالية .وتأتي قمة هانوي بعد ثمانية أشــهر

ويأتي اإلعالن عن التعثر ،رغم أن كيم قال إنه

متشــككون” مضيفــا “ســأبذل قصــارى جهــدي

مــن قمة ســنغافورة التاريخية التــي اتفق فيها

مــا كان ليحضــر قمــة فيتنــام مــع ترامــب لو لم
يكــن مســتعدا لنزع األســلحة النووية من شــبه

ّ
جيــدة” فــي المحادثــات
للتوصــل إلــى نتيجــة ّ

ترامب وكيم على نزع السالح النووي من شبه

مــع ترامــب .إال إن ترامــب من ناحيتــه قال إنه

الجزيــرة الكوريــة ،لكــن االتفاق مــا زال يواجه

مــن أبريــل المقبــل ،ورفــض النائــب العــام

الطلب الذي ق ّدمه في وقت ســابق من امس

يتزعمــه نتنياهــو “ادعــاءات” الفســاد بحــق

الجزيــرة الكوريــة .وكذلــك عبــر عــن ترحيبــه

ّ
للتوصــل إلــى اتفاق
فــي غيــر عجلــة مــن أمــره

عدة عراقيل بحسب خبراء.

الخميــس حزب “الليكود” إلى المحكمة العليا

رئيس الوزراء ،بأنها “اغتيال سياسي”.

صنعاء

بروكسل

عمان

اليمن ..ميليشيا الحوثي

السيول تعلن حالة

طوارئ قصوى في األردن

ضد نساء الدواعش

دبي ـ العربية نت

عمان ـ وكاالت

بروكسل ـ رويترز

تفجر قرية بكاملها

بلجيكا تربح “معركة قضائية”

أقدمــت ميليشــيا الحوثــي االنقالبيــة

بمحافظة حجة.

داهمــت ميــاه األمطــار منــازل ومركــزا

إلــى أخــذ الحيطــة والحــذر ،وأغلقــت

فــازت بلجيــكا بطعــن على أمــر قضائي

ارتكبها آباؤهم.
محكمــة

االســتئناف

فــي

علــى تفجير عدد مــن منازل المواطنين

وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا“ :إن

تجاريــا ومستشــفى فــي العاصمــة

الســلطات األردنيــة عــددا مــن الطــرق

يلزمهــا باســتعادة امرأتيــن مدانتيــن

وقالــت

فــي قريــة النامــرة التابعــة لمنطقــة

الميليشــيا الحوثيــة أقدمــت علــى

األردنيــة وعــدد من محافظــات المملكة،

بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

باالنتمــاء لتنظيــم داعــش وأطفالهمــا

بروكســل إن الدولــة البلجيكيــة ليســت

العبيشــة بمديرة كسر ،وذلك في عملية

اقتحــام قريــة النامــرة بمديريــة كشــر

وقالــت وكالــة األنبــاء األردنيــة إن ميــاه

وفــي العاصمــة ،أعلنــت أمانــة عمّ ــان

الستة من سوريا.

مجبــرة علــى “القيــام بــأي عمــل يتعلــق

وصفت باالنتقامية.

محافظــة حجة وفجــرت نحو  13منزال

األمطــار داهمــت عــددا مــن المنــازل في

الكبــرى العمــل بحالــة الطــوارئ القصوى

وكان قــاض حكــم األســبوع الماضــي

بإعــادة (هــؤالء) إلــى الوطــن” ،وفقــا

جــاءت هــذه الخطــوة ردا علــى الهزائم

مــن منــازل عشــائر بنــي جبهــان وبنــي

محافظتــي مأدبــا وعجلــون ،وجــرش،

للتعامــل مــع الحالــة الجويــة الســائدة،

بــأن علــى بروكســل أن تســتعيد تاتيانا

لوكالة “رويترز”.

التــي منيــت بهــا الميليشــيات فــي

الجشيبي”.

وتوســعة مستشــفى النديــم الحكومــي

وقدمــت األمانــة المســاعدة لعــدد مــن

فيالنــدت ( 26عامــا) وبشــرى أبــو عالل

وردت وزارة العــدل البلجيكيــة بالقــول

مواجهاتها المستمرة مع قبائل حجور.

وأضــاف البيــان“ :إن هــذه الجريمــة

فــي مأدبــا أمــس الخميــس ،كمــا داهمت

المنازل التــي داهمتها المياه في مناطق

( 25عامــا) وأطفالهمــا الذيــن أنجبتاهما

إنهــا ال تــزال تســعى الســتعادة جميــع

وأفــادت مصادر قبلية بأن الميليشــيات

تأتي مع اســتمرار الحصار الذي تفرضه

األمطــار مدرســة ومنــزال فــي محافظــة

بالعاصمة.

مــن متشــددين في التنظيــم من مخيم

األطفــال دون ســن العاشــرة من العراق

اقتحمــت قريــة “النامــرة” آخــر قــرى

الميليشــيا علــى قــرى المنطقــة ،وعــزل

جرش.

ووصــل عــدد المالحظــات والشــكاوى

الهــول الواقــع بمنطقة خاضعــة لألكراد

وســوريا ،حيــث تحتجــز فصائل كردية

مديرة كشــر ،وفجرت منازل لمواطنين

مديريــات حجور منذ أكثر من  40يوما

وتعاملــت شــرطة الباديــة الملكيــة مــع

التــي تلقتهــا غرفــة طــوارئ أمانــة

في سوريا.

مســلحة تســاندها الواليــات المتحــدة

أجبرتهــم الحــرب على مغــادرة منازلهم

كعقــاب جماعــي بالتزامــن مــع القصــف

عائــات الجئيــن ســوريين ،وأخلــت

عمــان حتــى صبــاح الخميــس نحــو 50

لكــن الحكومــة البلجيكيــة تســعى

مواطنيــن أوروبيين ،كثير منهم أطفال

والنزوح إلى مناطق آمنة.

العشــوائي المتواصــل لمنــازل األهالــي

الشــرطة  46ســوريا يقطنون الخيام في

مالحظــة تنوعت بيــن تجمع مياه أمطار

للتمييــز بيــن المرأتيــن ،اللتيــن أدينتــا

رضــع ،في مخيمات فــي أعقاب هزيمة

وكانــت وزارة حقــوق اإلنســان اليمنيــة

مــا نتــج عنــه مــن خســائر جســيمة فــي

منطقة منجــا بالقرب من محافظة مأدبا

ومداهمــات لعدد مــن المنازل وانهيارات

العــام الماضي غيابيا باالنتماء لداعش،

قوات التحالف للتنظيم اإلرهابي.

دانت تفجير ميليشيات الحوثي لمنازل

األرواح والممتلــكات وســقط قتلــى

من دون تسجيل أي إصابات بينهم.

ألســوار خفيفــة ،وتعطــل لعــدد مــن

وبيــن أطفالهما الذين يقول مســؤولون

ولــم يتضح بعد كم من األطفال الســتة

المواطنيــن المدنييــن في مديرية كشــر

وجرحى بينهم نساء وأطفال”.

ودعــت مديرية األمــن العــام المواطنين

اإلشارات الضوئية.

إنــه ال يمكن تحميلهم مســؤولية أعمال

في القضية البلجيكية دون العاشرة.

مستوى الفت ومبهر

قدمه العب المحرق محمد

ناصر في مباراة األهلي سالويًّا،

ال لترجيح كفة فريقه في
كان كفي ً
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تحقيق الفوز واالقتراب من نهائي

رئيس الهيئة العامة ســعيد بالتواجد واالطالع على التجربة الرياضية

الدوري .صنع الفارق بتحركاته

ونقاطه الحاسمة واستحق أن
يكون بطل المباراة.

التصرفات الفوضوية

المتكررة من قِ بل جماهير األندية

باتت في ازدياد وبشكل ملحوظ
خصوصا
ً
وفاضح ومسيء للعبة

والرياضة البحرينية عمومً ا ،وهذا

يعود لسببين ،األول غياب ثقافة

التشجيع ،واآلخر التراخي في فرض

العقوبات.
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جانب من االستقبال
ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

عقــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيــد اجتماع عمل مع اللــواء محمد
خلفــان الرميثــي رئيــس الهيئــة العامة للرياضــة بدولة االمــارات العربيــة المتحدة

الكهرماء يفوز على تطوير بخماسية

الشــقيقة ،وذلك بمقر وزارة شــؤون الشــباب والرياضة بضاحية الســيف وبحضور
عبدالرحمن عســكر األمين العام المســاعد للمجلس األعلى للشباب الرياضة األمين
العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة وعــدد مــن كبــار المســؤولين فــي وزارة شــؤون

اللجنة اإلعالمية

الشباب والرياضة والمسؤولين في الهيئة العامة للرياضة باإلمارات.

اســتعاد فريــق الكهرمــاء نغمــة االنتصــارات فــي دوري الشــركات
والمؤسســات لكــرة القــدم بعــد الفــوز علــى فريــق التطويــر بخمســة
أهــداف ألربعــة فــي المباراة التــي جمعتهما أمس األول في األســبوع
السادس.
ورفــع الكهرماء المتصــدر رصيده
إلــى  19نقطــة .فيمــا بقــى رصيــد
التطوير عند  7نقاط.

وبعيــ ً
دا عــن أي تحفــظ فقد كانت

المبــاراة مفتوحــة مــن الفريقيــن

» »وعزّز الكهرماء التقدم بهدف
سريع في الشوط الثاني

وتحديدً ا في الدقيقة “”46

جاء بواسطة محمد عادل،

لكن التطوير نجح في تقليص
النتيجة في الدقيقة “”56

قدما مباراة طيبة المستوى ،فريق

عن طريق حمزة الكوهجي،

ال يواجه أي ضغوطات بعد حسم

الفريقين في اللقاء ،ومع

أراد العــودة وتعويــض الخســارة

جاء الهدف الرابع في مرمى

الكهرمــاء لعب بأريحيــة باعتباره

للتواصل اإلثارة والندية بين

لقب المســابقة قبل جولتين ،لكنه

تواصل األخطاء الدفاعية

الماضيــة أمــام فريــق بابكــو مــن

التطوير عند الدقيقة “،”60

أجل االســتعداد لمســابقة الكأس،
واستطاع أن يحول تأخره بهدف
فــي الحصــة األول لهدفين مقابل

أيضا يضع الكهرماء
ومن ثم ً

الهدف الخامسة عن بإمضاء

هدافه المميز رائد أنور في

الدقيقة “ .”80التطوير مع

وفــي بدايــة اللقــاء رحــب وزيــر شــؤون

قنــوات التواصــل والتعــاون في مختلف

الشباب والرياضة برئيس هيئة الرياضة

المجاالت الشبابية والرياضية.

فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة

وأشــار أيمــن المؤيــد الــى أن االجتمــاع

الشــقيقة والوفــد المرافــق له فــي بلدهم

تطــرق الى بحــث توقيع اتفاقيــة تعاون

الثانــي مملكــة البحريــن مؤكــدا علــى ما

بيــن مملكــة البحرين واالمــارات العربية

يربــط مملكــة البحريــن ودولــة االمارات

المتحــدة الشــقيقة في المجال الشــبابي

العربيــة المتحــدة مــن عالقــات وثيقــة

والرياضي مبديا سعادته برؤية عدد من

فــي مختلــف المجاالت بمــا فيها الجانب

شــباب البحريــن فــي تنظيــم األولمبيــاد

الشبابي والرياضي.

الخــاص لأللعــاب العالميــة  -االمــارات

وبين أيمن المؤيد أن ممثل جاللة الملك

 2019ومؤكــدا رغبته في زيارة أبوظبي

لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس

لحضــور فعاليــات االولمبيــاد الخــاص

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

لأللعاب العالمية.

رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة

مــن جانبــه ،أشــاد رئيــس الهيئــة العامــة

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

للرياضــة بدولــة االمــارات العربيــة

حريــص على تعظيم التعاون بين مملكة

المتحــدة بالجهــود المتميــزة التي تبذلها

البحريــن والبلــدان الشــقيقة والصديقــة

البحريــن فــي ســبيل رعايــة الحركــة

وخاصة دولة االمارات العربية المتحدة

الشــبابية والرياضية وما أثمرت عنه من

مشــيرا الى أهمية زيــارة اللواء الرميثي

إنجــازات متميــزة علــى صعيــد النتائــج

للبحريــن فــي وضــع أســس متينــة

الفنيــة للرياضييــن البحرينييــن مشــيرا

للتعــاون البنــاء بيــن البلديــن الشــقيقين

إلــى أهميــة تطويــر عالقــات البلديــن
الشــقيقين فــي المجــاالت الشــبابية

هدف ،وســجلهما وليد جاسم في

مبادراته الهجومية الخطيرة

الدقيقــة “ ،”37فيمــا ســجل هدف

“ .”84وانتهى اللقاء بفوز مثير

مــن خــال تبــادل الخبــرات والزيــارات

الدقيقة “.”16

ألربعة.

الدقيقة “ ”17وعلي عبدالنبي عند

قلص الفارق في الدقيقة

التطويــر عبدالعزيــز إبراهيــم فــي

للكهرماء بخمسة أهداف

جانب من االجتماع

وفــي كافــة المجــاالت وتبــادل الوفــود

وخــال اللقــاء ،بحــث أيمــن المؤيــد

الشــبابية والرياضيــة واالســتفادة مــن

واللــواء محمــد خلفــان الرميثــي ســبل

كافة الخبرات في كال البلدين.

تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن البحريــن

وأبــدى اللــواء محمــد خلفــان الرميثــي

واالمــارات فــي الجانبيــن الشــبابي

ســعادته بزيــارة البحريــن لالطــاع على

والرياضي وتبــادل الزيارات بين الوفود

تجربــة البحريــن فــي المجــال الرياضــي
ومــا وصلــت اليــه مــن تقــدم باإلضافــة
الــى االطالع على تجربــة البحرين أيضا
فــي رعايــة رياضــة العــاب القــوى ومــا
حققتــه من إنجــازات بارزة على مختلف
األصعــدة مؤكــدا تطلعــه الــى تأطيــر
العمــل الشــبابي والرياضي بين االمارات

فــي مجاالت الشــباب والرياضــة ،مؤك ًدا

والرياضيــة وتنظيم العديــد من البرامج

والبحريــن عبــر دراســة توقيــع اتفاقيــة

حــرص البحريــن علــى فتــح المزيــد مــن

المشــتركة في هذيــن القطاعين المهمين

تفاهم بين الجانبين.

ختام بطولة المشير للتنس الزوجي السوبر

يتوج الفرق الفائزة والالعبين
رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم ّ

أقيم تحت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مساء اليوم األربعاء  27فبراير 2019م ،حفل
ختام بطولة القائد العام للتنس الزوجي السوبر 2019م.

زهــرة الكليــب المركــز الثالــث فــي لعبــة رمــي القــرص عــن فئــة ( )F37وحصلــت علــى

وقــد أنــاب القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن،

الميدالية البرونزية.

السادســة ،وذلــك فــي نــادي ضبــاط قــوة دفاع
البحريــن بحضــور عــدد مــن كبــار ضبــاط قــوة
دفــاع البحريــن ،حيــث انطلقــت البطولــة فــي
 9فبرايــر 2019م بمشــاركة قويــة مــن مختلف
ضبــاط األجهــزة العســكرية واألمنيــة فــي

جانب من حفل الختام

مملكــة البحريــن ،والتــي تنافــس فيهــا أفضــل
الالعبيــن فــي مملكــة البحريــن حيــث تقــام

البطولــة ،وفــي الختــام تفضــل رئيــس االتحاد

وخليفــة خالــد رشــدان المركــز األول ،كمــا قــام

هــذه البطولــة على المنافســة األخويــة لتطوير

البحرينــي لكــرة القــدم بتتويــج الفــرق الفائــزة

رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة القــدم بتكريم

مســتوى الالعبين وخلــق جو من التعارف لدى

والالعبيــن فــي بطولــة القائــد العــام للتنــس

الالعبيــن المشــاركين والمســاهمين في تنظيم

الزوجــي (الســوبر) ،حيــث أحــرز المركــز األول

البطولــة ،حيــث هنأهم على المســتوى المتميز

واســتهل الحفــل بتــاوة آيــات عطــره مــن

في البطولة (زوجي الضباط) فريق صفا أحمد

الــذي ظهــروا به خالل مشــاركتهم ،وأعرب عن

الذكــر الحكيــم ،ثــم ألقيت كلمــة ترحيبية بهذه

مطــر ومحمــد عبــد هللا ســيار ،وفــي مســابقة

شــكره للقائميــن علــى البطولة لحســن التنظيم

المناســبة ،بعدها تم عرض موجز عن مجريات

(الســوبر) حقــق فريــق أحمــد محمــد جناحــي

الذي ظهرت به.

المشاركين.

سباق تحمل للحمام الزاجل من السعودية

الكعبي :ضمن الخطة التطويرية وزيادة التنافس بين المالك

يتناســب مــع تطــور التجربــة البحرينيــة
اإلماراتيــة

فــي

المجــال

الشــبابي

والرياضي.
» »وفي نهاية االجتماع تبادل أيمن
المؤيد واللواء محمد خلفان

برونزية في ختام مســابقات بطولة فــزاع الدولية أللعاب القوى

في ختام مســابقات بطولة فزاع الدولية الحادية عشــر أللعاب القوى حققت الالعبة

القــدم لحضــور حفــل ختــام البطولة بنســختها

المبرمــة بيــن البلديــن الشــقيقين بمــا

عودة قوية لزهرة الكليب بعد عالج دام السنتين

اللجنة اإلعالمية

آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة

تطويــر االتفاقيات الشــبابية والرياضية

الرميثي الدروع التذكارية.

اللجنة اإلعالمية

المقــدم الركن مهندس الشــيخ علــي بن خليفة

الشــبابية فــي كال البلديــن باإلضافة إلى

والجديــر بالذكــر ان الالعبة زهــرة الكليب

واضطــرت الالعبــة زهــرة الكليــب مــن

العبــة قديمــة فــي اللجنــة البارالمبيــة

الخضــوع الــى عمليــة أخرى لقــص المعدة

البحرينيــة وحققت الكثيــر من اإلنجازات

محاولة منها لتفادي زيادة الوزن والتأثير

وقــد تأهلــت عــدة مــرات الــى بطــوالت

على الركبة.

عالميــة فــي العــاب القــوى فهــي تمــارس

وبعــد انقطــاع دام اكثر من ثالث ســنوات

لعبــة دفــع الجلــة ورمــي القــرص ورمــي

اســتطاعت الالعبــة زهــرة الكليــب العودة

الرمــح بوضيعــة الوقــوف عــن فئــة ،F37

الــى التمرينــات والتدريبــات وبفضــل

ولكــن فــي نهايــة  2015وبعــد عودتها من

التدريبات المســتمرة استطاعت استعادة

بطولــة العالم أللعــاب القوى والتي أقيمت

نشــاطها وبــدأت بالتحضيــر الــى هــذه

فــي دولــة قطر ســنه 2015م بــدأت تعاني

البطولــة رغــم تخوفهــا الكبيــر مــن اصابــة

مــن احتــكاك فــي مفصــل الركبــة ممــا أدى

جديدة.

لتوقفهــا عــن التمرينــات وخضوعهــا الــى

ولكن وقوف اللجنة البارالمبية البحرينية

الدائــم لهــا وكذلــك بإصرارهــا وعزيمتهــا

اجراء عملية في الركبة ونصحها الدكتور

بجانب الالعبة زهرة الكليب وساندها في

وشــغفها للعودة ،اســتطاعت الالعبة زهرة

بأخــذ وقــت كاف مــن العــاج ومحاولــة

مراحل عالجها وقدم لها ما يمكن تقديمة

الكليــب مــن تحقيــق اإلنجــاز فــي اول

انــزال الــوزن لتفادي االحتــكاك مره أخرى

مــن دعــم بفضــل توجيهــات إدارة اللجنــة

بطولة لها بعد عودتها الى التدريبات.

زهرة الكليب على منصة التتويج

بوزون مستعد للدفاع عن لقبه في نيوزيلندا

باركــر تتهيأ لخوض غمــار كأس العالم فــي ديفونبورت

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

تســتعد اللجنــة البحرينيــة للحمــام الزاجــل والحــوام المنبثقــة من لجنة رياضــات الموروث الشــعبي التابعة

يســتعد فريــق البحريــن للتحمــل  13مــرة أخرى ألســبوع حافل من الســباقات ،حيث يتطلع متســابقه تيرينــزو بوزون للدفاع عــن لقبه في بطولة

للجنة األولمبية البحرينية بإقامة ســباق تحمل للحمام الزاجل من الســعودية لمســافة  260كيلومتر وذلك

نيوزيلندا للرجل الحديدي ،فيما تستعد زميلته في الفريق لورين باركر لخوض غمار كأس العالم في ديفونبورت.

على كأس سمو الشيخ حمد نجل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
وقــال خليفــة الكعبــي رئيــس

الشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن حمــد

علــى كأس ســمو الشــيخ محمــد

اللجنة البحرينيــة للحمام الزاجل

آل خليفــة لهــذا الســباق ،وهــذا

نــج ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد

والحــوام إن هــذا الســباق الــذي

يــدل علــى اهتمــام ســمو الشــيخ

آل خليفة.

ينطلــق مــن المملكــة العربيــة

ناصر بن حمد آل خليفة بمختلف

وفــي ســياق آخر ،أقامــت اللجنة

الســعودية يعــد ضمــن الخطــة

الرياضات “.

ســباقا محليــا فــي جــزر حــوار

التطويريــة التــي وضعتهــا اللجنة

وأشــار الكعبــي إلــى أن اهتمــام

بمشــاركة ألــف حمامــة مــن قبــل

للخــروج مــن المحليــة وإقامــة

المســؤولين المتزايــد برياضــة

المــاك البحرينييــن فــي ثــاث

سباقات خليجية متوسطة المدى

الحمــام يــدل علــى الرغبــة القوية

محافظــات

محافظــات

لزيــادة التنافس بين مالك الحمام

بدعــم كل أنــواع الرياضــات

المملكة األربع.

مــن

وعلــى مســتوى المحافظــة

وتنويع المنافســات وذلــك تنفيذا

وباألخــص الرياضــات الشــعبية

لتوجيهــات خليفــة القعــود رئيس

والتراثية.

الجنوبيــة ،ســيطر فريــق حبيــب

لجنــة رياضات الموروث الشــعبي

وأكد الكعبي أن األســبوع المقبل

وجاســم علــى المراكــز الخمســة

الــذي يحــرص علــى متابعــه كافة

سيشهد إقامة ســباق آخر للحمام

األولــى فــي الســباق الــذي امتــد

أنشطة لجنة الحمام.

الزاجــل انطالقــا مــن المملكــة

لمسافة  60كيلومتر.

وأضــاف“ :تشــرفنا برعايــة ســمو

العربيــة الســعودية أيضــا وذلــك

أما في محافظة المحرق ،فحقق

خليفة الكعبي

فريــق عبــدهللا وعيســى المركــز
األول ،فيما اكتســح المالك حسن
راشــد النعيمــي المراكز من الثاني
إلى الخامس.
وفــي المحافظــة الشــمالية ،حقق
المالــك ناصر الدوســري المركزين
األول والثانــي ،فيما احتل محمد
صقر المركزين الثالث والخامس،
بينمــا جــاء فريــق علــي وهــارون
في المركز الرابع.

وهــذه المــرة األولــى التي يشــارك

الســباق ،وأنــا أتطلــع إليــه بفــارغ

فيهــا بــوزون كمدافــع عــن اللقــب

الصبــر” ،وأضــاف“ :أنــا محظــوظ

فــي هــذه البطولــة منــذ إنطــاق

ألننــي حجــزت مقعــد فــي بطولــة

مســيرته االحترافيــة ،وأذهــل

العالــم ،وهــذه ســتكون فرصــة

بــوزون الحاضرين العــام الماضي

جيــدة لــي الختبــار لياقتــي فــي

بتحقيقــه لقــب الســباق فــي زمــن
ً
متفوقــا
تحــت الثمــان ســاعات،

سباق الماء”.
مــن جهتهــا ،ستشــارك باركــر فــي

علــى قائمــة عريضة تضــم العديد

كأس العالــم فــي ديفونبــورت

مــن المحترفيــن مــن بينهــم

وهــي منتشــية بالفــوز بمســقط

األســترالي براديــن كــوري وبطــل

رأســها فــي نيوكاســتل فــي

العالــم النيوزيلنــدي كاميــرون

بطــوالت أوشــينيا باراترايثلــون.

براون.
وقــال بــوزون فــي هــذا الســياق:
“تشــير األرصــاد الجويــة لليــوم
الخــاص بالســباق بــأن الطقــس
ســيكون في غايــة الروعة ،وأنا ال

تيرينزو بوزون

ً
قائــا:
أســتطيع االنتظــار” ،وتابــع

الحديــدي خــارج هــاواي ،فلذلــك

“هذه الذكرى ال 35لهذه البطولة،

فإن هذا الســباق مميز للغاية .لقد

فهــي ثانــي أقــدم بطولــة للرجــل

كانــت اســتعداداتي ممتــازة لهــذا

وعلقــت علــى مشــاركتها بالقــول:
“ســيكون اختبــار جيــد بالنســبة
لــي أن أخوض ســباقين في نفس
األسبوع .لقد أجريت استعدادات
جيدة له”.

شباب الكويت يفوزون ببطولة البحرين الدولية الثانية
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

نيابــة عــن رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة ،تــوج نائب رئيــس االتحــاد للشــؤون اإلداريــة والمالية علي
البوعينيــن ،منتخــب الكويــت للشــباب بطــا لبطولــة البحريــن الدوليــة الثانيــة للشــباب ،والتي نظمهــا االتحاد خــال الفترة  24وحتــى  28فبراير
الماضي.
وجــاء تتويــج منتخــب الكويــت بطــا للبطولة

المبــاراة التــي أقيمــت على اســتاد الشــيخ علي

والميداليــات الذهبية لالعبــي منتخب الكويت

بعــد تســاويه فــي النقــاط وفــارق األهــداف مع

بــن محمــد آل خليفــة ،ضمــن منافســات الجولة

للشباب.

منتخــب اإلمــارات ( 4نقــاط)؛ لتبتســم القرعــة

الثالثة للبطولة .وسجل هدف منتخبنا الالعب

كمــا كــرم البوعينيــن الطاقم التحكيمــي لمباراة

للمنتخــب الكويتــي الــذي حصــل علــى المركــز

عبدالرحمن السيد من ركلة جزاء.

منتخبنــا ومنتخب الكويــت ،والمكون من حكم

األول.

وبعــد نهايــة المباراة ،قــام نائب رئيــس االتحاد

الســاحة إســماعيل حبيب ،والمساعدين صالح

وكان منتخــب الكويــت قــد فــاز علــى منتخبنــا

البحرينــي لكــرة القــدم للشــؤون اإلداريــة

جناحــي وأحمــد ســيف ،والحكــم الرابــع أحمــد

للشــباب يــوم أمــس بهدفيــن مقابل واحــد ،في

والمالية علي البوعينين بتســليم كأس البطولة

الغريب.

من التتويج
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المنامة

وضع قدمه األولى في نهائي دوري زين لكرة السلة

الرفـــاع
محمد الدرازي | تصوير :رسول الحجيري

وضع حامل اللقب فريق المنامة قدمه األولى في المباراة النهائية لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة ،إثر تفوقه على حساب الرفاع بنتيجة (/90 ،)85في المباراة التي جمعتهما
مساء أمس (الخميس) ،على صالة مدينة خليفة الرياضية ،ضمن لقاءات الجولة األولى لمنافسات الدور نصف النهائي.
وبذلــك بــات فريــق المنامــة علــى أعتــاب

تحت السلة.

التأهــل إلــى المبــاراة النهائيــة ،إذ يتبقــى

واســتغل الرفــاع فــرص الرميــات الثالثيــة

الكرة فريق الرفاع فرصة العودة بالنتيجة،
إذ ّ
قلــص الســماوي الفــارق تدريجيا وصوال

التقدم.

عليه الفوز في المباراة المقبلة التي ستقام

الضائعــة مــن جانــب المنامــة التــي حولهــا

إلــى ســلة واحدة /37 ،35بفضــل تصويبات

وانتقلــت بعدهــا المالحقــة للفريــق المنامي

بينهما يوم اإلثنين المقبل من أجس حســم
يتعيــن علــى فريــق الرفــاع
التأهــل ،فيمــا
ّ

تحقيــق الفوز لتأجيل الحســم إلى مواجهة
فاصلــة إن أراد اإلبقــاء علــى حظوظــه فــي
التأهل.

الشوط األول
وجاءت بداية المباراة متوســطة المستوى
الفنــي مــن الفريقيــن ،وأخــذ المنامــة عصــا
السبق عبر تقدمه بواسطة  4نقاط متتالية

لهجمــات مرتــدة نجــح إثرهــا مــن خطــف
التقــدم األول لــه بثالثيــة محمــد كويــد
/13.11

األميركــي ويليامــز التــي دفعــت مــدرب
المنامــة ميــاد فــي التدخــل بالوقــت الفني
الــذي حافــظ بــه علــى تقــدم فريقــه حتــى

وبالمثــل ،تمكــن المنامــة مــن حســم الربــع

نهاية الشوط األول /39.35

من أخطاء منافسه ومعوال على اختراقات

الشوط الثاني

األول متقدمــا /20 ،19بفضــل االســتفادة
ونقاط حسين شاكر.
وتبــادل الفريقــان مــع بدايــة الربــع الثانــي
ســجال التصويــب مــن الرميــات الثالثيــة
الناجحــة ،والتــي مــن خاللهــا تبــادال التقدم

النتيجــة مــع بدايــة الفترة ثم أخــذ أفضلية

الــذي بحــث عــن إدراك التعــادل معوال على
أســلوب اللعب نفســه ،فيما نــوّ ع الرفاع من
طلعاته الهجومية التي أبقته متقدما حتى
نهاية الربع /65.61
وعــزز الرفــاع تقدمــه بدايــة الربــع األخيــر

واســتمر تكافــؤ األداء وتقــارب المســتوى
الفنــي مــن الفريقيــن فــي الربــع الثالــث ،إذ
واصــل الطرفان االعتمــاد على االختراقات
والتســجيل مــن تحــت الســلة إضافــة إلــى

بـــ 7نقــاط متتاليــة لويليامــز ،دفعــت مدرب
المنامــة التدخــل بالوقــت الفنــي ســريعا،
لينجــح الزعيم في إدراك التعــادل والتقدم
بثالثيتي دي جي وتشيزم /75.76
واســتغل المنامــة خســارة منافســه لجهــود

للمحتــرف دي جــي ،معــوال علــى التصويب

فــي النتيجــة مطلــع الفتــرة ،قبــل أن يأخــذ

كســب األخطــاء ،بتواجــد أونواكــو فــي

محترفــه ويليامــز الســتكماله األخطــاء

الثنائــي الســهل مــع بعــض محــاوالت

المنامــة الفــارق بتصويبتيــن ثالثيتيــن

الرفاع ودي جي من جانب المنامة.

الخمســة ،ليكســب األفضليــة فــي النصــف

للتصويب الثالثي.

متتابعتيــن بواســطة ميثم جميل وســع بها

وتأثــر المنامــة بالبطء في إنهــاء الهجمات،

األخيــر مــن الفتــرة رغــم محــاوالت الرفــاع

فيمــا اعتمــد الرفــاع علــى إيصــال الكــرة

النتيجة إلى  8نقاط /33.25

إضافــة إلــى األداء الفــردي فــي الشــق

الجــادة في العودة بواســطة صباح حســين

للمحتــرف أونواكــو وعبدالرحمــن غالــي

ومنحــت أخطــاء العبــي المنامــة بفقــدان

ختام سباقات السرعة “الدراغ”
الصخير  -حلبة البحرين الدولية

ينطلق اليوم الجمعة  28فبراير على مضمار

وفــي تمــام الســاعة  4مســاء حتــى وقــت

الســرعة بحلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن

انتهــاء الفعاليــة .وتقــدم حلبــة البحريــن

رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط”

الدوليــة على هامــش البطولة فرصة فريدة

ســباق الجولــة الخامســة والختاميــة مــن

أمــام الحضــور وجماهير ســباقات الســرعة،

بطولة البحرين الوطنية لســباقات السرعة،

بتخصيــص عــدد من ســيارات ”الدراغســتر“

وتقــام هــذه الفعاليــة بتنظيــم مــن نــادي

المعروفــة بســرعتها الخارقــة وقوتهــا

ســباقات الســرعة ( )BDRCونــادي البحرين

الحصانيــة البالغــة  1000حصــان للركــوب

للدراجــات الناريــة واالتحــاد البحرينــي

بجانــب ســائق محتــرف يقــودك فــي رحلــة

للســيارات وبالتعــاون مــع حلبــة البحريــن

تنطلــق مــن الصفــر وحتــى  100ميــل فــي
الســاعة خــال ثانيــة واحــدة فقــط لتجربة

الدولية.
وخــال هــذا األســبوع انطلقــت فعاليتــي

العمــر وذلــك بمبلــغ  42دينــارًا للشــخص

االختبــار والتجهيــز والتأهيــات وذلــك مــن

الواحــد ،إلــى جانــب العــرض الــذي يؤهلــك

يــوم الثالثاء وتســتمر الفعالية اليوم ،حيث

لخــوض التجربــة مــرة أخــرى بنصــف المبلغ

ســينطلق ســباق الجولــة الخامســة للبطولة

بحرينيا فقط.
أي  21دينارًا
ًّ

الهجومــي ،مــا أعطى الرفــاع فرصة تعديل

و أونواكو.

من اللقاء المنامة والرفاع

فوز صعب للمحرق على البسيتين

الــنــجــمــة يــطــيــح بــالــنــصــر فـــي تــمــهــيــدي كــــأس ولــــي الــعــهــد
سبورت
اســتهل المحرق مشــاركته في مســابقة كأس ســمو ولي العهد للكرة الطائرة بانتصار
مســتحق علــى حســاب البســيتين بثالثــة أشــواط مقابل شــوطين في المواجهــة التي
جمعتهمــا مســاء أمــس الخميــس على صالة االتحــاد البحرينــي للكرة الطائــرة بمدينة
عيسى في إطار منافسات المجموعة األولى.
وأنتهــت اشــوط المبــاراة /٢٢/٢٥ ،٢٥،١٣

وفــي المواجهــة األخــرى بيــن قطبــي

/٢٢/٢٥ ،٢٥/١٥ ،١٨ ١٣ليخطــف المحــرق

العاصمــة ،نجــح النجمــة فــي اإلطاحــة

أول ثــاث نقــاط فــي منافســات أغلــى

بمنافســه النصــر بثالثــة أشــواط نظيفــة

الكــؤوس ويحقــق الفــوز الثالــث علــى

ليكســب هــو اآلخر أول ثالث نقــاط ثمينة

منافســه البســيتين الهابط لــدوري الدرجة

ستشــكل لــه دفعــة معنويــة كمــا أنــه أحرز

الثانيــة بعدمــا تغلــب عليــه فــي ذهــاب

االنتصار الثالث على حســاب أبناء الجفير

الــدوري /3 1وفــي اإليــاب /3 2وذلــك

هــذا الموســم بعــد التغلــب عليــه بثالثــة

ألفضليــة طائــرة األحــام ومــا يمتلكــه

أشــواط نظيفــة فــي مرحلتــي الذهــاب

المحرق فاز على البسيتين بصعوبة

الفريــق مــن العبيــن دولييــن مــن أصحاب

واإلياب ببطولة الدوري.

فــي المواجهتيــن المقبلتيــن للمحافظــة

األول والثانــي ،وبفــوز النجمــة والمحــرق

الخبــرة ،حيــث فــرض المحــرق هيمنتــه

وانتهت أشــواط المبــاراة كالتالــي /٢٥،١٨

علــى حظوظهمــا فــي المنافســة والتأهــل

فإنهمــا األوفــر حظا لخطف بطاقــة التأهل

بالقــوة الهجوميــة واإلرســاالت القويــة

/٢٥/٢٥ ،٢٢.٢٠

للــدور الثاني رغــم تضاءل فرصهما ،حيث

خصوصــا وأنهمــا تأهــا للمربــع الذهبــي

وتنظيم حوائط الصد.

ويتعيــن علــى البســيتين والنصــر الفــوز

يتأهــل مــن كل مجموعــة صاحبــي المركز

لمسابقة الدوري.

األهلي يقترب من الصعود للدوري الممتاز
أحمد مهدي
اقتــرب األهلــي مــن الصعــود إلــى الدوري الممتــاز ،بعدما حقق فوزا مســتحقا وجديدا ،يوم أمس ،على حســاب
االتفاق بثالثة أهداف دون مقابل ،في المباراة التي جمعت الطرفين ،على ملعب الرفاع ،ضمن إطار منافسات
الجولة  12لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
وســجل لألهلي :حســين ســلمان وجاســم الشيخ وعلي

محمــد بونفــور .وفــي مبــاراة احتضنهــا اســتاد األهلي،

العصفور.

حقــق ســترة فــوزا مهمــا علــى البحريــن بثالثــة أهداف

ووصــل رصيــد األهلــي إلــى  31نقطــة مــن  10حــاالت

مقابل واحد.

فــوز وتعــادل وحيد ،دون خســارة حتى اآلن ،فيما بقي

ورغــم تقــدم البحرين بهدف لالعب عبــدهللا محمد ،إال

االتفاق على رصيده الســابق بنقطة وحيدة في المركز

أن ســترة عــاد وســجل  3أهــداف عبر أحمــد عبدالعزيز

األخيــر .أدار المبــاراة الحكــم أســامة إدريــس ،وعاونــه

وسيد قاسم علوي وأحمد جعفر.

عبدالرحمن الدوسري وعبدالسالم فواز ،والحكم الرابع

ووصــل رصيد ســترة إلى  22نقطــة ،فيما بقي البحرين

تخطى االتفاق..
وفوز مهم لسترة
على البحرين

فرحة أهالوية تكررت  3مرات

من لقاء األهلي واالتفاق (تصوير :سيدعلي شبر)

على رصيده السابق البالغ  9نقاط.

لقاءين عند  5.05مساء.

الماحوزي برصيد  14نقطة وكله أمل في حصد المزيد

مــن األطــراف المتنافســة علــى البطاقتين المباشــرتين

أدار المبــاراة الحكــم حســين البحــار ،وعاونــه نــواف

فــي المبــاراة األولى يلعــب االتحاد أمــام التضامن على

للتقــدم إلــى األمــام علــى ســلم الترتيــب ،أمــا التضامــن

ملعب النجمة.

فيقــوده المــدرب الوطني ســيد حســن شــبر ويملك في

المؤهلتين للدوري الممتاز.

مباريات اليوم

وفي المباراة الثانية يلعب البســيتين مع مدينة عيسى

رصيده  7نقاط ويسعى لتحسين مركزه.

على استاد األهلي.

أمــا المواجهــة الثانيــة ،فإنهــا قمــة الجولــة ،خصوصــا

األول المــدرب التونســي صابــر بــن العربــي ،فيمــا يقود

وتختتــم اليــوم (الجمعة) منافســات الجولــة  12بإقامة

ويدخــل االتحــاد بقيــادة المــدرب الوطنــي هشــام

أنهــا تجمــع صاحبــي المركزيــن الثانــي والرابــع ،وهمــا

الثاني المدرب الوطني جاسم محمد.

شاهين وحمود الديري ،والحكم الرابع فهد السعدون.

يملــك البســيتين  22نقطــة ،ومدينة عيســى  ،18ويقود

الجمعة
 1مارس 2019
 24جمادى اآلخرة 1440
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مشاركة كبيرة في السباق  18للخيل اليوم

صـــــراع قــــوي لــلــفــوز بـــكـــؤوس  BBKو “بـــنـــاغـــاز” والـــغـــولـــف الــمــلــكــي
الشوط السابع

الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ويــقــام الــشــوط الــســابــع عــلــى كــأس

ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة الســباق الثامن عشــر لهذا الموســم

شــركــة غـــاز الــبــحــريــن الــوطــنــيــة “بــنــا

والــذي ســيقام علــى كــؤوس بنــك البحريــن والكويــت وكؤوس شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة “بناغــاز” وكأس النادي

غاز” لجياد سباق التوازن “مستورد”

الملكي للغولف وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة رفة بالصخير.
وســيــشــهــد الــســبــاق مــشــاركــة كبيرة
بلغت  69جــوا ًدا مما أدى إلــى زيــادة
عـ ــدد أشـــــواط الــســبــاق إلـ ــى ثمانية
أشـ ــواط وس ــط تــوقــعــات بمنافسات
ق ــوي ــة ومــفــتــوحــة ف ــي ظ ــل تــقــارب
ال ــم ــس ــت ــوي ــات ب ــي ــن أغـــلـــب الــجــيــاد
المرشحة سواء المستوردة أو النتاج
المحلي أو الخيل العربية مــن قبل
مختلف اإلسطبالت التي ستخوض
مــنــافــســات قــويــة لــلــفــوز بــالــكــؤوس
وال ــج ــوائ ــز الــمــالــيــة الــمــخــصــصــة في
بــــدءا مــن الــشــوط
ً
جميع األشـــــواط،

الشوط الثالث
ويقام الشوط الثالث على كــأس بنك
الــبــحــريــن وال ــك ــوي ــت لــجــيــاد الــدرجــة

مسافة  1600متر والــجــائــزة 2000
دينار وبمشاركة  12جوادا ،وينتظر أن

 ”1680و”ك ــري ــان  ”1706و”الــجــابــي

يشهد منافسة مثيرة كعادة سباقات

.”1661

التوازن وتكافؤ األوزان والمستويات

الشوط الرابع

بين الجياد التي تتميز في سباقات

الثالثة والرابعة والمبتدئات من خيل

ويقام الشوط الرابع على كأس شركة

الــســرعــة وأبــرزهــا الــحــصــان المتطور

الــبــحــريــن الــعــربــيــة األصــيــلــة “ال ــواه ــو”

غــاز البحرين الوطنية “بناغاز” لجياد

“أوس ــت ــي ــن بـــــــاورز” ،وك ــذل ــك الــفــرس

لمسافة  1200متر مستقيم والجائزة

سباق التوازن “مستورد” مسافة 1200

“إنكلينيشن” ،والحصان “دون ميراج”

 2000دينار ،ويتوقع أن يشهد منافسة

متر مستقيم والــجــائــزة  3000دينار

قوية بين عــدد مــن الجياد المتكافئة

وسط توقعات بمنافسات قوية ومثيرة

في المستوى والنتائج المتقدمة ويبرز

في ظل مشاركة عدد من الجياد التي

لوك” وكذلك الحصان “اليك ذا لوك”.

منها الجياد الثالثة التي سيشارك بها

تتمتع بمستوى جيد وحققت أنتصارات

الشوط الخامس

“مستورد” مسافة  1200متر والجائزة

المضمر يوسف طاهر وهي “الحمداني

ونتائج متقدمة وأبرزها الحصان “لندن

ويــقــام الــشــوط الــخــامــس على كأس

 2000دينار وبمشاركة  7من الجياد

محمد بن خليفة

األول ال ــذي سيقام على كــأس بنك

رياض ساتر

بجانب الحصان “أمبريسيست” .

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

قمة السباق

لجياد الــدرجــة الــرابــعــة والمبتدئات

وستتجه أنظار جمهور السباق نحو
الشوط الثامن واألخير الــذي سيقام
ع ــل ــى كـــــأس شـــركـــة غـــــاز الــبــحــريــن

الجديدة التي دخلت هذا الموسم في

الوطنية “بنا غــاز” لجياد الدرجتين

المضمار البحريني وخاضت مشاركة

البحرين والكويت لجياد الــدرجــات

ال ــث ــال ــث ــة والــــرابــــعــــة وال ــم ــب ــت ــدئ ــات

واحدة هذا الموسم ،لذا فإن المنافسة

الثالثة والــرابــعــة والمبتدئات “نتاج

“م ـ ــس ـ ــت ـ ــورد” مـــســـافـــة  2000مــتــر

ســتــكــون مفتوحة بــيــن ه ــذه الجياد

محلي” مسافة  1800متر والجائزة

والجائزة  5000دينار وبمشاركة 11

لتسجيل فــوزهــا األول فــي المضمار

 2500دينار ،وسيلعب الفرسان دورً ا

ج ــوا ًدا ،نظرً ا لمشاركة مجموعة من

الــبــحــريــنــي وســيــكــون ســبــاق الــيــوم

في حسم المنافسة في هذا الشوط

الجياد القوية التي سبق لها تحقيق

اختبارً ا إلثبات قدراتها ومستواها.

المخصص لــلــفــرســان المتمرنين ما
يجعل الــفــرصــة مفتوحة للمنافسة
علمً ا بأن جميع جياد الشوط تسعى

أنتصارات ونتائج متقدمة ،وأبرزها

الشوط السادس

الــحــصــان “إم ــرال ــد” وكــذلــك الحصان

ويــقــام الــشــوط الــســادس على كأس

“كارتاغو” كما يبرز الحصان “ساجد”

لتحقيق فوزها األول هذا الموسم.

بنك البحرين والكويت لسباق التوازن

الشوط الثاني

“ن ــت ــاج مــحــلــي” مــســافــة  1400متر

وكذلك الحصان “ســان ديــمــاس” بعد
ظهوره القوي وتحقيقه المركز الثاني
وسط جياد قوية في مشاركتيه هذا

والــجــائــزة  2500ديــنــار وبمشاركة 5

ويــقــام الــشــوط الــثــانــي عــلــى كــأس

الموسم ،كما يترقب الجمهور الظهور

جياد من الجياد التي تتمتع بمستوى

الــــنــــادي الــمــلــكــي لــلــغــولــف لــلــجــيــاد

األول لــلــحــصــان الــجــديــد “مــاكــاكــيــو”

مــتــقــارب وحــقــقــت نــتــائــج متقدمة

الــمــبــتــدئــات “نــتــاج مــحــلــي” لمسافة

الــقــادم من بريطانيا الــذي سيخوض

والفرصة متكافئة بينها لتحقيق الفوز

 1000متر مستقيم والجائزة 2500

م ــش ــارك ــت ــه األولــــــــى فــــي الــمــضــمــار

وأبرز المرشحين منها الفرس “دوليه”

دينار وتسعى الجياد لتحقيق فوزها

البحريني بسمعة مستواه ورصيده

ومنافستها الفرس “نــرديــن” ،وكذلك

األول وأبــرزهــا “جــنــاح” ال ــذي يعتبر
المرشح األبــرز للفوز لتفوق مستواه
منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

ونتائجه.

الفرس “بلوغيتار” التي حققت المركز

فوزين في المسافات المتوسطة في

الــثــالــث فــي مــشــاركــاتــهــا الــثــاث هــذا

السباقات البريطانية فهل يترجم ذلك

الموسم.

على أرض المضمار في سباق اليوم.

جامعة البحرين تسعى لالنفراد بالصدارة

الــيــوم انــطــاق الــجــولــة الــعــاشــرة مــن الــــدوري الجامعي

اللجنة اإلعالمية

يدخــل الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة القــدم جولة جديدة من جوالته األخيرة الحاســمة والتي ســتحدد هوية البطل بعد اشــتداد صــراع الصدارة بين فريقــي جامعة العلوم
التطبيقية وجامعة البحرين بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الجولتين األخيرتين وكذلك الجولة المؤجلة.
وانحصر صــراع لقب الــدوري بين فريقي

أما عند  16نقطة في المركز الثالث فيما

فريقا جامعة البحرين مع جامعة الخليج

جامعة البحرين وجامعة العلوم التطبيقية

حــقــق فــريــق األهــلــيــة فـــوزه الــثــانــي على

مساء تعقبها مباشرة
ً
العربي عند الخامسة

يعيش وضعً ا صع ًبا ويحتل مرك ًزا متأخرًا

برصيد  7نقاط ،ويلعب حسب إمكانياته

ع ــل ــى ضـــــوء ن ــت ــائ ــج ال ــج ــول ــة الــتــاســعــة

الــتــوالــي لــيــرفــع رصــيــده إل ــى  11نقطة،

مباراة جامعة بوليتكنك البحرين ومعهد

وهــو قــادم من خسارة غريبة أمــام معهد

ـوصــا بــعــد الــتــعــادل الثاني
الــمــاضــيــة خــصـ ً

متقدمً ا للمركز الخامس ،وذلك بعد مباراة

الــبــحــريــن لــلــتــدريــب وذلــــك عــلــى ملعب
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على التوالي للعلوم التطبيقية المتصدر

متكافئة أغلب فتراتها وانتهى شوطها

جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

أمــا الــمــبــاراة الثانية فستكون بعي ًدا عن

مــع فريق جامعة “أم ــا” لتصبح الــصــدارة

األول بالتعادل ،حيث تقدم فريق األهلية

ويــدخــل فــريــق جــامــعــة الــبــحــريــن رافــعً ــا

أجـــواء المقدمة وتــنــدرج ضمن لــقــاءات

مشتركة بينهما برصيد “ 20نقطة” بانتظار

بهدف محمد أحمد عبدالملك في الدقيقة

شعار ال بديل عن الفوز من أجل مواصلة

تضميد الجراح والبحث عن نتائج إيجابية

المواجهة الحاسمة التي ستجمعهما في

 13ثــم تــعــادل محمد حسن فــي الدقيقة

صــراع القمة والــذي ال يحتمل إهــدار آية

معنوية وتحسين الــمــراكــز نــظ ـرًا لموقع

ختام الــدوري والتي ستحدد هوية بطل

 40فيما سجل محمد فيصل هدف الفوز

نقطة وفوزه اليوم سيجعله في الصدارة

الفريقين المتأخر فــي ج ــدول الترتيب

الدوري الجامعي.

لألهلية في مطلع الشوط الثاني وحافظ

بانتظار مــبــاراة منافسه جامعة العلوم

وكالهما قادم من وضع صعب في الجولة

وخـ ــرج فــريــق جــامــعــة “أمــــا” مــن صــراع

على تقدمه دون أن تنجح محاوالت أما

التطبيقية مع الجامعة الخليجية يوم بعد

الــمــاضــيــة حــيــث تــخــلــف بــولــيــتــكــنــك عن

لقطة من مباراة “أما” و “األهلية”

لم تكتمل بسبب تناقص العدد القانوني

فــريــقــا الــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة  9نــقــاط مع

لالعبي المعهد.

الــخــلــيــج الــعــربــي ب ـ ــدون أي رص ــي ــد في

دوري كرة الطائرة

تمام الساعة السادسة مساء ،يليها لقاء
جامعة البحرين  12نقطة في الصدارة مع

تــشــهــد الــجــولــة الــســابــعــة م ــن مــنــافــســات

الصدارة بعد خسارته أمام الجامعة األهلية

في التعديل.

غدٍ “األحــد” ،وهو يمتلك األفضلية الفنية

مباراته أمام الجامعة العربية فيما تعرض

بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة

وتبدأ اليوم “الجمعة” منافسات الجولة

والمعنوية التي ترجح كفته للفوز على

معهد البحرين للتدريب لخسارة ثقيلة

التي جمعتهما أمس األول ،ليتوقف رصيد

العاشرة بإقامة مباراتين يلتقي في األولى

صــراعً ــا غــيــر ع ــاد بــيــن الــفــرق المتنافسة

خصمه اليوم جامعة الخليج العربي الذي

أمام جامعة البحرين  0/6في المباراة التي

على المقاعد األمــامــيــة ،إذ يلتقي اليوم

الجامعة األهلية  8نقاط في تمام الساعة

الــدوري الوطني للجامعات للكرة الطائرة

السابعة والنصف مساء على صالة جامعة
بوليتكنك البحرين.

“مالعب الفرجان” تحط رحالها في “أم الحصم”
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

الكواري
والرميحي
يستحوذان على
إعجاب الصغار

حظــي فريــق حملــة “مالعــب الفرجــان” ،التــي تنظمهــا اللجنة األولمبيــة البحرينيــة بمبادرة من ممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،باستقبال حافل من
أهالي منطقة أم الحصم لدى زيارة فريق الحملة بقيادة النجم الكروي السابق حمد محمد إلى أحد المالعب الشعبية لكرة القدم بالمنطقة.
وش ــه ــدت الـ ــزيـ ــارة ح ــض ــور  40الع ــب ــا من
َ
المولعين بلعبة كرة القدم ،في إطار
الناشئين

النجمين الكواري والرميحي معهم.

بــهــذه الــمــبــادرة الــرائــدة معربين عــن جزيل

الــجــوالت المتواصلة التي يقوم بها فريق

كــمــا ض ــم ف ــري ــق الــحــمــلــة ك ــل م ــن الــخــبــيــر

شكرهم وتقديره للجنة األولمبية على هذه

الحملة إل ــى الــمــاعــب الشعبية المفتوحة

ال ــري ــاض ــي ســعــيــد الـ ــعـ ــرادي واخــتــصــاصــي

اللفتة الرائعة ،كما أشــاد أهالي أم الحصم

“مالعب الفرجان” في مختلف محافظات

الخدمات اإلداريــة محمد سليمان والطاقم

بتلك الخطوة المتميزة والتي كان لها أبلغ

المملكة ،والتي كان يرافقهم فيها عدد من

اإلعالمي ،إذ كان في استقبال الفريق أهالي

األثر في نفوسهم.

نــجــوم ك ــرة الــقــدم الــبــحــريــنــيــة المعروفين

منطقة أم الــحــصــم الــذيــن قــامــوا بــواجــب

أن الفرجان كانت المصدر األســاس لبزوغ

وبــدوره ،أعرب النجم الدولي السابق غازي

وممن مثلوا منتخباتنا الوطنية في الماضي

المواهب والخامات الطيبة ،وأن الساحات

الــضــيــافــة عــلــى أكــمــل وجـــه وســـط تــعــاون

الــكــواري عن اعــتــزازه الكبير بالدعوة التي

والــمــاعــب الشعبية مليئة بــالــمــوهــوبــيــن،

والحاضر.

وترحيب كبير منهم.

تلقاها مــن اللجنة األولمبية للمشاركة في

الصغار ،الذين بدورهم استمتعوا بمشاركة

 40كــرة عليهم سعدوا بها كثيرا ،مشيدين

األنــديــة والمنتخبات الــوطــنــيــة ،خصوصا

جانب من زيارة فريق مالعب الفرجان لمنطقة أم الحصم

مؤكدا أن تلك المبادرة لها أثر إيجابي في

ورافــــق الــحــمــلــة فــي ه ــذه ال ــزي ــارة كــل من

وب ــدأت الــزيــارة بتعريف الالعبين الصغار

مــبــادرة مالعب الفرجان التي تعد واحــدة

التي تعج بالخامات الواعدة ،والتي تحتاج

بصورة كبيرة.

تشجيع الــصــغــار على مــمــارســة كــرة القدم

الــاعــبــيــن الــدولــيــيــن غـ ــازي ال ــك ــواري نجم

بمبادرة “مالعب الفرجان” وأهدافها ،وقام

مــن الــمــبــادرات الــرائــدة والمتميزة وتصب

إلــى من يمد لها أذرع الرعاية واالحتضان

ومــن جانبه ،عبر مهاجم منتخبنا الوطني

بعدما سيطرت األلــعــاب اإللكترونية على

المنتخب الــســابــق ومحمد الرميحي نجم

الكابتن حمد محمد والنجمان غازي الكواري

في اتجاه تطوير كرة القدم والتنقيب عن

ويصقل قدراتها ،مؤكدا أن إهداء الالعبين

مــحــمــد الــرمــيــحــي ع ــن س ــع ــادت ــه الــكــبــيــرة

حياتهم ،معربا عن أمله في أن تثمر هذه

ن ــادي المنامة والمنتخب الــوطــنــي الحالي

ومحمد الرميحي بنصح وإرش ــاد الالعبين

الــمــواهــب فــي األحــيــاء والــمــاعــب الشعبية

كرة القدم وزرع البهجة والسرور بداخلهم

بالمشاركة في هــذه الحملة؛ لما تمثله من

الخطوة عن عودة الحياة لمالعب الفرجان

الــلــذيــن اســتــحــوذا عــلــى إعــجــاب الالعبين

ومشاركتهم لعب كرة القدم ،حتى تم توزيع

فــي مختلف قــرى وم ــدن مملكة البحرين،

أم ــر رائ ــع كــثــيــرا ويــدفــعــهــم للتعلق باللعبة

أهمية كبيرة في بروز مواهب جديدة ترفد

من جديد.

19

sports@albiladpress.com

الجمعة
 1مارس 2019
 24جمادى اآلخرة 1440

جانب من قمة الرياضة

اعتماد مهنة الرياضة في البحرين بتصنيف ...ولالعب حقوق وواجبات

يوجــه بتســمية صالة النــادي األهلــي الجديــدة باســم “جاســم المعاودة”
ناصــر بــن حمد ّ

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

تأكيد التعاون مع

ّ
وجــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية

الوزارة لالرتقاء

ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتســمية الصالة الرياضية الجديدة بالنادي األهلي باســم المغفور له بإذن هللا تعالى المدرب الوطني
ً
واعتــزازا بالــدور الكبير الذي قام به في خدمــة الحركة الرياضية البحرينية وتحديدا كــرة القدم وذلك لطلب عدد
جاســم المعــاودة؛ تقديــرًا

بالرياضة البحرينية

من النواب.
وكان عــدد مــن النــواب وهم غــازي آل رحمة،

ومحاضريــن باإلضافة إلــى عدد من الالعبين

أحمــد الســلوم ،محمد السيســي ،عمــار البناي،

والمدربيــن واإلدارييــن وممثلــي االتحــادات

المؤيد يشهد

خالــد بوعنــق قد رفعوا طل ًبا من أجل تســمية

الرياضــة واألنديــة الوطنية ووســائل اإلعالم

المناقشات ويشيد

بعــض المنشــآت الرياضيــة بأســماء مــن قــدم

المختلفة.

خدمــات جليلــة إلــى الحركــة الرياضيــة

ال يوجد احتراف منظم

وأعلــن عــن إطــاق اســم المــدرب الوطنــي

وفــي مداخلتــه قــال األميــن المالــي لنــادي

البحرينيــة واســتجاب ســموه لطلــب النــواب
جاســم المعــاودة علــى الصالــة الرياضيــة
الجديدة بالنادي األهلي.
وتــم اإلعــان عــن اســتجابة ســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمد آل خليفة لطلــب النواب أثناء
الجلســة الثانيــة مــن قمــة الرياضــة والتــي
يحتضنهــا مركــز المحرق الشــبابي النموذجي
بمشــاركة صنــاع القــرار مــن مختلــف الجهات
الرياضيــة والداعمــة للحركــة الشــبابية
البحرينية ووسائل اإلعالم المختلفة وتستمر
حتــى  4مــن مــارس المقبــل تحــت شــعار
#رؤية_وتنفيذ.
وكان وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن
المؤيــد قــد شــهد فعاليات المحــور الثاني في
قمــة الرياضــة ،إذ أشــاد بالحضــور الكبيــر من
قبــل المهتميــن بالشــأن الرياضــي فــي مملكــة
البحريــن وحرصهــم الموصول علــى التناقش
والحوار بطريقة إيجابية وتقبل الرأي والرأي
اآلخر في سبيل الوصول إلى صيغة توافقية
قــادرة علــى تحقيق التطــور األمثــل للرياضة
البحرينية ،مؤك ًدا أهمية االســتماع واإلصغاء

إلى جميع اآلراء التي تطرح في قمة الرياضة
باعتبارهــا آراء نابعــة مــن عائلــة الرياضــة
البحرينيــة والحريصــة بــكل تأكيد على رســم
مستقبل واعد للرياضة في المملكة.

اعتماد مهنة الرياضة ولها تصنيف
وبيــن رئيــس شــؤون النقابــات العماليــة فــي
ّ

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــي
سلمان أن مهنة الرياضة تم اعتمادها بصورة
رســمية وتــم إدراجهــا ضمــن تصنيــف المهــن
فــي مملكــة البحريــن ويمكن لالعــب أن يقوم
بتســجيل نفســه كالعــب رياضــي أو مــدرب
وتوثيــق عقــده في ســجالت المملكة ويمتلك
كامــل حقوقــه وواجباتــه المنصــوص عليهــا
ً
أيضــا اللجــوء لــوزارة
فــي القانــون ويمكنــه
العمــل والتنميــة االجتماعية فــي حال وجود

بالروح العالية وتقبل

المدى يمنح

الرأي والرأي اآلخر

المستقبل لألندية

المحــرق طــال العريفي :يوجــد لدينا العبين
محترفيــن بعقــود احترافيــة لكــن ال ينطبــق
عليهــم معنــى االحترافيــة وهــو التفــرغ
لممارســة اللعبــة وهــو شــرط مــن الشــروط
االحتراف ويجب في حال تطبيق االحتراف

مهيئة للدخول
في االحتراف..

والحصول علــى التأمين االجتماعي والراتب

وزيادة المخصصات

المدرجــة في المملكة عن طريق وزارة العمل
التقاعــدي الــذي يضمــن لالعــب المحتــرف

واالتحادات

القاعدة غير

أن يتــم إدراج مهنــة الرياضــة ضمــن المهــن

أفضل النتائج بال
احتراف ..ومدرسة
لالعبين الصغار

مستقبله ومستقبل عائلته.

التعاون من أجل االرتقاء
وقــال نائــب رئيــس اتحــاد التنــس الشــيخ
عبدالعزيــز بــن مبــارك آل خليفــة يجــب أن
يكــون هنــاك تعــاون بيــن الــوزارات المعنيــة
يجــب شــغل الشــباب فــي أشــياء منتجــة،
ويجــب أن نصــب االهتمــام فــي جميــع أنواع
النشــاطات الرياضيــة ونطلــع للتعــاون مــع
الــوزارات في اســتعمال المنشــئات الموجودة
هنــاك خطة إلدخال لعبة التنس في المدارس

المحترفين وتسيير أمورها.

وبيــن مديــر مكتب النائب محمــود البحراني،
جاسم الفرساني أن الالعب يعاني كثيرا عند

وقــال االحتــراف يجــب أن ال ينحصــر فــي
الالعب بل يجب أن يشمل منظومة الرياضة
بأكملهــا مــن الطاقــم الفنــي واإلداري والطاقم
اإلعالمــي باإلضافــة إلــى رئيــس وأعضــاء
مجلس اإلدارة والذين يجب أن يكون شغلهم
الشــاغل تطويــر األنديــة ،وفــي المحصلــة ،ال
يوجــد قانــون احترافي فــي البحرين بصورة
حقيقيــة والشــركات الخاصة يجــب أن تدعم
االحتراف.

بناء األجسام 7 ..محترفين

مشكالت في العقد أو دفع الرواتب.

مناقشات واسعة في محور االحتراف

االثقــال جاســم بورشــيد إلــى أنــه يوجــد فــي

ال يوجد احتراف

إعطاء سند قانوني

تثقيــف أوليــاء أمــور فــي كيفيــة التعامــل مع
المحترفين الصغار.

منظم في البحرين

ومحكمة فض

ال تكفــي ،واالحتــراف ضــروري للجميــع ،لكــن

وعلينا اتباع األطر

النزاعات وما هي

وأشــار األميــن العام لالتحــاد البحرينــي لكرة

السليمة

الغاية من االحتراف

مــن جهة العمل ،والمخصصــات التي تمنح له
يجــب أن يكــون قائما على أســس ودراســات
عمليــة واضحة تدعــم الرياضية وال تزيد من

بالرياضة.

وتحدث أمين سر نادي الحالة احمد بوحمود

الطريقــة األفضــل للتطبيــق باإلضافــة إلــى

اشتراطات االحتراف

فجوة في االحتراف

ال ينحصر على الالعب

نشــر الوعــي بين الصغــار عن االحتــراف وهو

المشــاركات الخارجيــة خصوصــا فــي تفريغه

الحكومية و بهذه الخطوة نحن بإمكاننا صنع
األبطال كما يجب االســتعانة بالخبراء للرقي

جــ ًّدا واالحتــراف مختلف عــن الهواية ،يجب

مخصصات ال تكفي

األعباء.

وأشــار أميــن ســر االتحــاد البحرينــي لرفــع

وخصــص المحــور الثانــي في القمة لمناقشــة

التخطيط طويل

وأضــاف الصحافــي محمــد المــدوب :يجــب
قبــل أن نتكلم عن منظومة احتراف أو نتكلم

االحتــراف من يعمل عليه األندية والشــركات
الخاصــة ،يجــب أن يطبــق االحتــراف بصورة
صحيــة لكــي ال يكــون عــبء فــي المســتقبل

أغلــب النتائج واإلنجازات هــي نتاج دوريات
غيــر محترفــة مثــل دوري الجامعــات فيجب
أن ال يكون االحتراف هدفنا األول بل تطوير

عــن احترافية المنظومة فهنالك فجوة كبيرة

والهدف من تطبيقه هو االرتقاء بالرياضة.

وتشــريعي ينظــم هــذه العمليــة باإلضافة إلى

مدرسة رياضية

احتراف األلعاب اإللكترونية

واقتــرح مأمون الخطيب من إدارة المشــاريع

وتساءل فهد الدوسري من االتحاد البحريني

غيــاب األكاديمييــن عن هذا المشــروع ،يجب
وجود غطاء تشــريعي قبل أن نتكلم عن دور
الوزارة أو األدوار التكاملية بين الجميع.

سند قانوني ومحكمة فض النزاعات
وأكــد رئيــس لجنــة القانــون الرياضــي فــي
جمعيــة الحقوقييــن المحامــي نــادر العوضي
أنــه البــد مــن توفيــر الضمانــات عنــد تطبيــق
االحتــراف ونحتاج قوة ســند تنفيذية للجان
ً
وفقــا اللوائــح
التــي تقــوم بذلــك وتطبيقــه
واألنظمــة الداخليــة والخارجيــة التــي تضمن
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حقوق الالعب بصورة شاملة ،كما أن محكمة

موظفيــن فــي الحكومــة وموظفيــن فــي

فض المنازعات في المجال الرياضي ضرورة

االحتــراف بما يتوافق مــع األنظمة والقوانين
فــي االتحــادات الدوليــة وهنــاك اشــتراطات

الرياضة وقاعدتها.

فــي االحتــراف وعــدم وجــود غطــاء قانونــي

القــدم إبراهيــم البوعينيــن يجــب أن يطبــق

فــي اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة أن يتــم
تشــييد مدرســة رياضيــة تتبنــى المواهــب
فــي مختلــف الرياضات وتعمل على تأســيس
الالعبيــن منــذ الصغــر بطريقــة المحترفيــن
فــي كافــة التعامــات األمــر الذي يمهــد لجيل
محترف في المستقبل.

التخطيط طويل المدى
وبيــن مديــر األكاديميــة األولمبيــة نبيــل طــه
يجــب االهتمــام بالتخطيط طويــل المدى من
قبــل األنديــة الوطنية واالتحــادات ،وهي في

مــن األلعــاب الذهنيــة واإللكترونيــة هــل
يشــمل االحتــراف الرياضــي المشــتركين فــي
البطــوالت اإللكترونيــة فــي ظــل مشــاركاتهم
الخارجية ونفتقد مسمى األلعاب اإللكترونية
في مسمى وزارة العمل الجديد.

الخصخصة قبل االحتراف
وبيــن أحمــد الــوزان عضــو مجلــس إدارة
االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة
البــد مــن اتخــاذ قــرار جــريء فــي خصخصــة
القطــاع الرياضــي قبــل البــدء فــي عمليــة

للمشــاركة الخارجيــة فــي كــرة القــدم ،مثــل
رخصــة المشــاركة اآلســيوية باإلضافــة إلــى
عقــود االحتــراف نتمنــى أخــذ خطــوات تتــم
مراعــاة األوضــاع اإلداريــة .وزارة الشــباب
والرياضــة تســاهم فــي دعــم المشــاركات
الخارجيــة وهــي دائمــة التعــاون مــع االتحــاد
البحريني لكرة القدم.

التكاتف مع الوزارة
وبيــن الالعــب الدولي الســابق حمود ســلطان
أن البحرين تمتلك الكفاءات اإلدارية ونمتلك
العبيــن مــن طراز كبير ،لكنهــم يحتاجون إلى
دعــم المســتمر وتطبيــق االحتــراف يجــب أن
ال يكــون الهــدف واألســاس يجــب علينــا أن
نتعــاون مــع وزارة شــؤون الشــباب والرياضة
من أجل تطوير كرة الرياضة البحرينية.

تمكين ودعم الرياضة
وأشار أحمد جناحي من تمكين نحن معنيين
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الخاص وعاطلين ال تأمين عليهم وال رواتب،

عند تطبيق االحتراف.

بــدأ البرنامج الوطنــي للمدربين وأصبح لدينا

االحتراف وتهيئة األجواء المناسبة لتطبيقه.

فكيــف نتحــدث عــن االحتراف فــي ظل هذه

الغاية من االحتراف

كــم كبيــر من المدربين وأدخلنــا بعدها العديد

فوارق كبيرة في االحتراف

اتحــاد الكرة جــاءت لدعم الشــباب البحريني

الموجهــة إلــى الهيئــات الرياضيــة ،عقــود

الخاص في تفريغ الالعبين.

وتحــدث اإلعالمــي ناصــر محمــد وقــال :هــل

وقــال الالعــب جاســم النبهــان هنــاك فــوارق

مــن إدارييــن وفنييــن ونحــن نتكلــم عــن

المتبعة ،انتقــال الالعبين واآلليات والقوانين

البنية التحتية لالحتراف غير متوفرة

قــادرة علــى تطبيــق االحتــراف مــن الناحيــة

وقــال مدير فريق نادي البســيتين لكرة القدم

المادية واإلدارية وفي ظل الديون المتراكمة

وهذا يؤثر على المستوى العام لالعبين.

محمد صقر إن البنية التحتية الالزمة إلطالق

عليهــا ،هنــاك بعــض األنديــة الوطنيــة تحاول

أفضل النتائج بال احتراف

محــو االحتــراف حيــث تــم التركيــز علــى
مســيرة الالعبيــن نحــو االحترافيــة مــن
خــال االحتــراف الرياضــي ،اإلعانــات المالية
الالعبيــن والمدربيــن واإلجــراءات القانونيــة
التــي تحكــم عمليــة االنتقــال بيــن األنديــة،
قانــون التفريــغ الرياضي واالحتــراف ،تطوير
األداء والمســتويات الفنيــة فــي الهيئــات
الرياضية المختلفة ،الطب الرياضي.
وأدار الجلســة الزميــل أســامة الكوهجــي

المعوقــات وعــدم التعاون خاصــة من القطاع

االحتــراف فــي المملكة غيــر متوافرة ويجب
أن تكــون هنالــك تشــريعات تدعــم االحتراف
ولكــن األهــم مــن ذلــك تهيئة األســاس المتين

وناقــش فيهــا صنــاع القــرار فــي وزارات

النطــاق االحتــراف مــن مالعــب ومنشــآت

المملكــة المختلفــة ومتخصصيــن فــي الشــأن

وغيرهــا باإلضافــة إلــى زيــادة مخصصــات

القانونــي وعقــود الالعبيــن ووكالء الالعبيــن

األنديــة القــادرة علــى دفــع رواتــب الالعبيــن

األنديــة البحرينيــة فــي ظــل هــذه الظــروف

الدخــول فــي االحتــراف لكــن بطريقــة غيــر
منظمــة وال تخــدم الرياضــة هــي مجــرد
اجتهــادات شــخصية ،يجــب أن نســأل مــا
هــي الغايــة مــن تطبيــق االحتــراف وهــل كل
الضمانات متوفرة لالعب.
وتابــع فــي الــدول المتقدمــة الدولــة ال تتبنــى

مــن البرامــج التدريبيــة وهدفنــا تطبيــق مبدأ
التخطيط الطويل الذي يستشــرف المستقل،
األندية واالتحادات تطبيق العقود الموسمية

وقــال فيصــل المــا إن االحتــراف عمليــة

وخارجيــا
خليجيــا
كبيــرة بيــن االحتــراف
ًّ
ًّ

االحتــراف يطلــب االلتــزام التــام واالحتــراف
ليســت كلمــة قــط بــل هــي تطبيــق عاصــرت

فــي دعــم الشــاب البحرينــي وفكــرة دعــم

إطــار اقتصــادي ويجــب تطويــر التشــريعات
واألنظمــة والقوانيــن والبنيــة التحتيــة قبــل
البدء في عملية االحتراف.

العديــد مــن األنديــة فــي رحلتــي االحترافيــة

إدراج رياضة المرأة

ويجــب اتخــاذ خطــوات لتهيئــة الالعبيــن

وأكــد مديــر اإلعالم في المجلــس األعلى للمرأة

وكل نــاد لــه تطبيــق خــاص فــي االحتــراف

محمــد الحمــادي يجــب أن نبــدأ بمنظومــة

متكاملــة وهــي محصلــة أخيــرة لتطويــر

الصغار لالحتراف.

تمهــد األرضيــة المناســبة لتطويــر الرياضــة

تثقيف أولياء األمور

الرياضــي وإدراج مكــون المــرأة فــي منظومــة

مــن كافــة جوانبها الماديــة واإلدارية ومن ثم

وتحــدث المــدرب عبدالعزيــز عبــدو وقــال

االحتــراف باإلضافــة إلــى المنشــآت الرياضيــة

التفكيــر فــي تطبيــق االحتــراف ،فــي أمريــكا

مســيرتي االحترافيــة فــي التدريــب طويلــة

الجديدة.

الرياضــة وليســت ضمــن األولويــات يجب أن

االحتــراف وتعديــل التشــريعات والتفريــغ
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ناصر بن حمد يشيد بالرعاية الملكية وتعزيزها لرياضة القدرة البحرينية

ً
وصيفا ودانة البنغدير ثالثًا
بطل للناشئين والشباب ...والنعيمي
سموه توج اإلماراتي بالجافلة
ً

المكتب اإلعالمي

تــوج ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنــة األولمبيــة البحرينية الرئيس
الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفارس اإلماراتي سيف جمعة بالجافلة مع الجواد بوقدان
من إســطبل  M7بلقب بطولة كأس جاللة الملك الدولية لســباق القدرة للناشــئين والشــباب بعد أن أنهى مراحل الســباق األربع بزمن  4.29.20ساعة
وبسرعة بلغت  26كيلومترًا في الساعة.
وجــاء فــي المركــز الثانــي مــن إســطبل

الملك مع الجواد “رزام” الذي سجل سرعة بلغت

يحمــل اســم جاللة الملك الداعــم األكبر لرياضة

فيكتوريــوس الفارس أحمد النعيمي مع الجواد

 29كيلومترًا في الساعة ،وهذا يحسب للمملكة

القدرة في المملكة ،التي حققت إنجازات باهرة

“أفنان” منهيا الســباق بزمن بلغ  4.34.32ســاعة

ولرياضة القدرة البحرينية.

بفضل الرعاية الملكية السامية.

وبســرعة بلغــت  26كيلومترًا في الســاعة ،بينما
جــاءت ثال ًثــا مــن إســطبل فيكتوريــوس ً
أيضــا

كمــا أوضــح ســموه أن الســباق في هذا الموســم

وأشــاد ســموه بدعــم مجموعــة “جــي اف إتش”

سيشــهد منافســات قويــة مــن جميــع الفرســان

المالية ( )GFHألغلى بطوالت الموسم ،ما يسهم

الفارســة دانــة البنغديــر الدوســري مــع الجــواد

المشــاركين ،الذيــن يدركــون أهمية الفــوز بلقب

في تحقيق النجاح الذي يتطلع إليه الجميع.

“باراك” بعد أن أنهت الســباق بزمن بلغ 4.35.50

أغلــى الكــؤوس فــي ظــل المنافســة المشــروعة

ساعة وبسرعة بلغت  26كيلومترًا في الساعة.

مــن قبــل جميــع الفرســان وحرصهــم علــى

فيصل بن راشد :إشادة بتعاون

وهنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

تحقيــق المراكــز األولــى فــي الســباق مــن خالل

الفرســان الفائزيــن بالمراكــز الثالثــة األولــى،

اســتعدادهم الجيــد لهــذه البطولــة ،ودخــول

مشــي ًدا بمــا قدمــوه خــال مراحــل الســباق

منافســات اإلســطبالت الخليجيــة الخاصــة

وبالمســتوى التنافســي الــذي أظهــروه ،مؤكــ ًدا

كإضافة نوعية للمهرجان الرياضي الكبير.

ســموه أن الســباق شــهد ندية عالية في مراحله

وأشــار ســموه إلــى أن هــذه البطولــة القويــة

خصوصا مع تلقبــات األجواء اليوم التي
ً
األربــع

تشــهد مشــاركة أقــوى الفرســان واإلســطبالت

تطلبــت مــن الفرســان تعامــا مختلفــا؛ من أجل

المحلية واإلماراتية والخليجية؛ من أجل الفوز

الجهات المختلفة
أشاد رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات
القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو
الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة بتعــاون
مختلــف الجهات من أجل إنجاح مهرجان كأس
جاللــة الملــك الدولــي لســباق القــدرة للعمــوم
والناشــئين والشــباب واإلســطبالت الخليجيــة

إنهاء المراحل.

بأغلــى األلقــاب ،وتعطــي الفــرق واإلســطبالت

وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد أن مهرجان

الرغبــة الحقيقيــة والطمــوح القــوي؛ مــن أجــل

كأس جاللــة الملــك الدولي لســباق القدرة يمثل

الفــوز بالمراكــز األولــى والصعــود علــى منصات

أحد المعالم البارزة في خارطة ســباقات القدرة

التتويــج ،مؤكــدا المســتوى الكبيــر الــذي بلغتــه

في الموســم البحريني ،ويشــهد دائمً ا مواجهات

القدرة البحرينية بفضل الدعم الكبير واالهتمام

ســاخنة بيــن المنافســين ويرتفــع فيــه ســقف

المتواصــل مــن قبل الفــارس األول فــي المملكة

التوقعــات بشــكل مثيــر فــي صفــوف الجمهــور

صاحب الجاللة الملك.

بشــتى األشــكال للجميــع ســواء داخــل البحرين

والحضــور ،الســيما أنه يحظى برعايــة ومتابعة

وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد ثقتــه التامة

مــن قبــل الفــارس األول عاهــل البــاد صاحــب

بقــدرات فرســان اإلســطبالت المحليــة والفريق

ســيحقق مــا يصبــو إليــه مجلــس إدارة االتحــاد

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الملكــي علــى تحقيــق النتائــج اإليجابيــة

وأضاف سموه أن هذا السباق يعد من البطوالت

والمتميــزة فــي هــذا الســباق الغالــي والمثيــر

المميــزة في الموســم ،ويســهم في بلــورة حركة

والقــوي ،مؤكــدا التطــور الالفــت الــذي حققــه

قوية على مســتوى القاعدة لهذه الرياضة؛ نظرا

فرســان البحريــن فــي الســنوات الماضيــة فــي

إلقامة مســابقات على مستوى الناشئين ،عالوة

مختلــف المشــاركات المحليــة والخارجيــة

علــى دوره فــي توســيع آفــاق ونطــاق التنافــس

التــي أكــدوا مــن خاللهــا قدرتهــم علــى منافســة

بيــن العموم من مختلف اإلســطبالت ،مؤك ًدا أن
ً
توافقا وانســجامً ا
ســباق جاللــة الملــك يتطلــب
ً
ً
فريقا
كامــا بيــن الفارس والجــواد؛ باعتبارهمــا

أقــوى فرســان العالــم بعــد الخبــرة الكبيــرة التي
اكتســبوها بعــد المشــاركات اإليجابيــة الناجحة
في البطوالت الخارجية والمنافسات المحلية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتحدث للتلفزيون

الخاصــة؛ مــن أجــل تحقيق العالمــة الكاملة في
المهرجان الدولي الكبير.
وأشــاد ســموه بجهود جميع الجهــات التنظيمية
واإلعالميــة المحليــة والخارجيــة فــي إبراز هذا
الحدث الرياضي الضخم وإيصال جميع أخباره
أو خارجهــا ،مؤكــ ًدا أن تضافــر جهــود الجميــع
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة والنجــاح
خصوصا أنها أكبر وأهم
ً
الذي يطمح له الجميع؛
وأقــوى بطــوالت القــدرة فــي الموســم وتحمــل
اسما عزيزا وغاليا على الجميع.
كمــا أثنــى ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل
خليفــة علــى جهــود اللجنــة المنظمــة واللجــان
العاملــة التي بذلت ،ومازالت ،جهودا جبارة في
تســخير اإلمكانــات وتهيئــة الظــروف واألجواء
لتســيير برنامــج المهرجــان وجميــع فعالياتــه،
مشــيرًا ســموه إلى أن رياضة القــدرة البحرينية

مــن يــوم أمــس األول الخميــس إلى مســاء يوم
غدٍ السبت.
وتواصلــت اســتعدادات اإلســطبالت للســباق
بالتدريبات المكثفة لفرســان البحرين وفرســات
دولــة اإلمــارات بعــد وصــول جيادهــا للمملكــة
النطالقــة ســباق جاللــة الملــك لمســافة 160
كيلومترًا.

إجراء الفحص البيطري
وأقيــم بقريــة البحريــن الدولية للقــدرة الفحص
البيطري للجياد المشاركة في سباق كأس جاللة
الملــك الدولــي لمســافة  160كيلومتــرًا للعمــوم
المقرر له االنطالق صباح اليوم الســبت ،وشــهد
الفحص البيطري تعاو ًنا كبيرًا من قبل الفرسان،
األمر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية
الفحــص واالنتهــاء منهــا فــي الوقــت المحــدد،
وسيتضمن سباق اليوم  5مراحل (اللون األحمر
 40كيلومتــرًا ،اللــون األزرق  35كيلومتــرًا،

واحــ ًدا ،وعليهمــا التعامــل مــع وتيــرة الســباق

وأشــاد ســموه بالجهــود التــي يقــوم بهــا االتحاد

علــى نحو يمكن من إكمال المنافســة التي تمتد

الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو

لمســافات شــاقة ،وبأســرع وقــت ممكــن ،وألول

الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة في ســبيل

مــرة يســجل ســباق جاللــة الملــك لمســافة 160

إنجــاح منافســات وبطــوالت الموســم من خالل

كيلومتــرًا ليواكــب الســباقات الدوليــة ،كمــا أن

توفيــر كل الدعــم واالهتمــام ،مؤكــدا حــرص

عالميا في سرعات
مملكة البحرين سجلت رقمً ا
ً

االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة

آل خليفة.

علــى إنجاح كأس جاللة الملــك للقدرة باعتباره

اإلسطبالت الخليجية تتنافس اليوم

لإلســطبالت الخليجية الخاصــة بقرية البحرين

ينطلــق صبــاح اليــوم كأس جاللة الملك لســباق

الدوليــة للقدرة .ومن الســاعة  3وحتى الســاعة

ســباقات القدرة النســخة الماضيــة لكأس جاللة

أثبتــت مكانتهــا بين جميــع الرياضــات؛ نظرًا لما
تحظــى به الرياضــة البحرينية عمومً ــا ورياضة
خصوصــا من دعم كبيــر من قبل القيادة
ً
القــدرة
الحكيمة بالمملكة وســمو الشــيخ ناصر بن حمد

ً
صباحــا لمســافة 120
القــدرة عنــد الســاعة 7
كيلومترًا لإلســطبالت الخليجية الخاصة بقرية
البحريــن الدولية للقــدرة برعاية مجموعة “جي
إف إتش” المالية ( ،)GFHبينما تقام يوم السبت
بطولــة كأس جاللــة الملك للعموم لمســافة 160
كيلومترًا.
وســتقوم قنــاة يــاس وقنــاة البحريــن الرياضية
بنقــل الســباق اليــوم على الهــواء مباشــرة ،فيما
تنقــل يــاس والرياضيــة ودبــي ريســنغ فعالتــي
الجمعــة والســبت علــى الهــواء مباشــرة .وبدأت
قناة ياس تقديم أستوديوهات تحليلية اعتبارًا

اللــون األخضــر  35كيلومترًا واللــون األصفر 30
كيلومترًا واللون األصفر  20كيلومترًا).

برنامج اليوم الجمعة
ينطلــق عند الســاعة  7من صبــاح اليوم الجمعة
كأس جاللــة الملــك لمســافة  120كيلومتــرًا

 4:30عصــرًا يقــام الفحــص البيطــري األولــي
للخيول المشــاركة في سباق كأس جاللة الملك
الدولــي لمســافة  160كيلومتــرًا للعمــوم ،الــذي
ســينطلق صبــاح اليــوم الجمعــة عنــد الســاعة 6
ً
صباحا.

مسابقات لقفز الحواجز ورعاة البقر
تقــام غــدا الســبت مســابقتين لقفــز الحواجــز
للناشــئين والعموم بالخيمــة الخاصة في القرية
الدوليــة ،حيــث تنطلــق مســابقة الناشــئين على
مرحلتيــن وارتفــاع حواجزها من  95حتى 105
ســم الســاعة  9:30صباح يوم غدٍ الســبت ،بينما
تنطلــق مســابقة الكبــار وهــي علــى مرحلتيــن
وارتفــاع حواجزهــا  115حتــى  125ســم عنــد
الســاعة  10:30وحتــى  12ظهــرًا .وبلــغ عــدد
المشــاركين حتــى اآلن  12فارســا فــي مســابقة
الناشــئين و 16فارســا لمســابقة العمــوم ،ويديــر
البطولــة الحكــم الدولــي محمــد دادهللا ،بينمــا
يصمم المسالك الدولي سيد طالب العلوي.
كمــا ســتقام مســابقة رعــاة البقــر مــن الســاعة
 1ظهــرًا وحتــى  3عصــرًا ،والدعــوة مفتوحــة

“ ”GFHفخورة برعايتها
أكــد نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعة “جي
إف إتــش” الماليــة  GFHرئيــس مجموعــة “جي
إف إتــش كابيتــال” الشــيخ أحمــد بــن خليفــة
آل خليفــة أن رعايــة المجموعــة لــكأس جاللــة
الملــك للقــدرة ،تأتــي ضمــن توجهــات وسياســة
المجموعــة للمســاهمة فــي دعــم األنشــطة
الرياضيــة والمجتمعيــة بالمملكــة ،وأن هــذه
الرعايــة تهــدف لتحقيــق النجــاح لهــذه البطولة
المتميــزة ،التــي تشــهد ســنويًا مشــاركة نخبــة
مــن فرســان البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وتعد مــن أقوى البطوالت في رياضة
القدرة وأهمها في المنطقة.
وأضــاف “إنــه لشــرف كبيــر لمجموعــة جــي إف
إتــش الماليــة أن ترعــى بطولــة كأس جاللــة
الملــك المفدى حفظه هللا ورعاه لســباق القدرة،
وأن تكــون جــزءً ا مــن النجــاح الــذي يســطره
التاريــخ البحريني الرياضي ،والرعاية الســامية
للرياضــة البحرينيــة ،التــي حققــت العديــد
مــن اإلنجــازات والمكتســبات وعــززت مكانــة
المملكــة علــى الخريطــة العالميــة ،بمــا يتماشــى
مــع إســتراتيجيتنا لتنفيــذ رؤيتنــا علــى الصعيد

التجاريــة البيئــة المناســبة التــي تمكننــا مــن
بنــاء مجموعــة اســتثمارية تمتد أنشــطتها على
المستوى العالمي”.

تعاون بحريني إماراتي مشترك
في نقل الحدث
يحظــى مهرجــان كأس جاللــة الملــك لســباق
القــدرة الدولــي باهتمــام إعالمــي ضخــم وغيــر
مســبوق ،إذ يشــهد المهرجــان تعاونــا بحرينيــا
إماراتيــا مشــتركا فــي نقــل جميــع تفاصيــل
الســباقات ،وأســتوديوهات تحليليــة بمشــاركة
صــدام ناصر وعايــض الغيالن ،وأســتوديوهات
مســائية أيضا .وألول مرة على مستوى الخليج
والعالــم العربي ســيتم إعداد أســتوديو تحليلي
باللغــة اإلنجليزيــة يــوم الســباق يديــره ويقدمه
نخبــة مــن المحلليــن الفنيين من داخــل وخارج
البحرين.
ويأتــي ذلــك لما لهذا الســباق الدولــي الكبير من
أهميــة بالغــة ومــا يشــهده مــن مشــاركة واســعة
ومنافســات قويــة ،كما يقــدم برنامــج “نواصي”
علــى قنــاة البحريــن الرياضيــة اليــوم الجمعــة
من الســاعة  5وحتى  6مســاء ،بينمــا تقدم قناة
يــاس اســتوديوهات تحليليــة مســائية للبطولة

للجماهيــر ومحبــي رياضــة الخيــل والفروســية

العالمــي .لذلك اتخذنا من مملكــة البحرين مقرًا

من الســاعة  7وحتى  8:30مســاءً ونقل مباشــرا

لالســتمتاع بهذه الفعاليات المصاحبة للمهرجان

لمجموعتنــا لثقتنــا العاليــة فــي تاريخهــا العريق

يومــي الجمعــة والســبت ،كمــا ســتنقل قنــاة

الدولي الكبير.

وأنظمتها الرقابية الراســخة التي توفر لعالمتنا

البحرين الرياضية وياس ودبي ريسنع السباق.

اليوم انطالق كأس

فيصل بن راشد يشيد

اهتمام إعالمي كبير

جاللة الملك لإلسطبالت

بتعاون الجهات

بكأس جاللة الملك

الخليجية الخاصة

الرسمية ووسائل

للقدرة على المستويين

كيلومترا
لمسافة 120
ً

الصحافة واإلعالم

الداخلي والخارجي
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تحســين حالــة المعــدة وتقويتهــا والوقايــة من اإلمســاك

ما هو طلع النخيل؟ وما فوائده الصحية والجمالية؟ وهل له تأثيرات إيجابية بالفعل على العقم والخصوبة؟ إليك أهم المعلومات .يعتبر طلع النخيل من خيرات
النخيــل الكثيــرة والعديــدة ،ويتــم جمعــه عادة من أشــجار النخيل الذكور في فصــل الربيع ،ولكن ما الذي نعرفه عن طلع النخيل؟ وما هــي فوائده؟ إليك التفاصيل
فيما يلي:

ما هو طلع النخيل؟
طــلــع الــنــخــيــل ه ــو ع ــب ــارة ع ــن حــبــوب
لقاح النخيل ،التي قــد تكون صفراء
أو بــيــضــاء ف ــي ال ــل ــون ،وم ــن الممكن
عمل مسحوق ناعم منه بكل سهولة،
غنيا بفيتامينات
ويعتبر طلع النخيل
ً

الجمعة

الــمــجــمــوعــة ب ومـ ــضـ ــادات األكــســدة

والــبــيــتــاكــاروتــيــنــات ،كــمــا يــتــكــون طلع

إعداد :طارق البحار

 1مارس 2019
 24جمادى اآلخرة 1440

للتواصل17111479 :

النخيل من:
 % 54من الكالسيوم.
 % 22من البروتينات.
 % 17من السكريات.
فوائد طلع النخيل
لطلع النخيل فوائد عديدة وهامة
للصحة ،هذه أهمها:

 .1حمل صحي ووالدة سهلة
أظــهــرت الــعــديــد مــن ال ــدراس ــات أن
إيجابيا
طلع النخيل قد يلعب دورًا
ً

في تحسين صحة الحمل ،كما يزيد
من فرص حصول حمل من األصل
ل ــدى الــنــســاء الــلــواتــي يــعــانــيــن من
مشاكل في التبويض.
ويساعد طلع النخيل على تزويد

 .3عالج فقر الدم

 .6صحة المرأة

من الممكن استخدام طلع النخيل

يــســاعــد االس ــت ــه ــاك الــمــنــتــظــم لطلع

في عالج حاالت فقر الدم الناتجة

النخيل من قبل المرأة على:

عــن نــقــص الــحــديــد فــي الــجــســم،

تنظيم الدورة الشهرية غير المنتظمة.

وذلك عبر استهالك جرعات معينة

تعزيز عمليات إدرار الحليب في الثدي

يوميا.
منه ثالث مرات
ً

لـــدى ال ــم ــرأة الــمــرضــعــة ،ولــكــن يجب

 .4تعزيز صحة الجهاز

الحامل بالطاقة الــازمــة لها أثناء

الهضمي

الــحــمــل ،كــمــا يــســاعــد عــلــى تقوية
ب ــط ــان ــة الـ ــرحـ ــم وتــســهــيــل عــمــلــيــة

يساعد تناول طلع النخيل بانتظام

الوالدة ،وتناوله بعد الوالدة يساعد

ع ــل ــى تــحــســيــن ص ــح ــة ال ــج ــه ــاز

على تحفيز إنتاج المزيد من الدم

الهضمي ،وذلك عبر:

لتعويض الــمــرأة عــن الــدم المفقود

الوقاية من اإلمساك.
تحسين حالة المعدة وتقويتها.

خالل الوالدة.
ولكن يجب استشارة الطبيب هنا،
ألن طلع النخيل قد يكون مؤذيًا بشكل
كبير لبعض الحوامل.

 .2صحة الشعر والبشرة
واألظافر
أظهرت العديد من الدراسات واألبحاث
أن طلع النخيل قد يساعد بشكل كبير
عــلــى إعــــادة تــجــديــد أنــســجــة الجسم

 .5تحفيز الرغبة الجنسية

وخــــايــــاه وال ــت ــخ ــل ــص مـ ــن الــســمــوم

استشارة الطبيب ،ألنه قد يكون مؤذيًا
لبعض المرضعات.
تخفيف األعـــراض المزعجة الــتــي قد
تترافق مع فترة انقطاع الطمث لدى
المرأة.
» »تحذيرات ومخاطر

قــد يتسبب اإلفـ ــراط فــي تــنــاول طلع
النخيل ببعض األعــراض الجانبية غير
المرغوب بها ،مثل:
أمراض في العين.
مشاكل وطفح في الجلد.

المحتبسة فــيــه ،لــذا فــإن استخدامه

وعالج العقم

حساسية وتورم.

تغذية البشرة وزيادة متانتها ومرونتها.

يساعد استهالك طلع النخيل على تعزيز

مشاكل في التنفس.

المنتظم يساعد على:
عالج األكزيما وحب الشباب.
زيادة كثافة الشعر وتحسين صحته.
تقوية األظافر ومنع تكسرها.
تخفيف عالمات تقدم السن وعكسها.

الــرغــبــة الــجــنــســيــة ل ــدى الــزوجــيــن ،كما
يساعد على تحسين صحة الحيوانات
المنوية وتحفيز عملية التبويض لدى
المرأة ،ويحسن استخدام طلع النخيل

وعــلــى الــحــوامــل والــمــرضــعــات عمومً ا
تجنبه رغم فوائده المذكورة؛ ألنه قد
ينفع البعض وقد يؤذي البعض اآلخر،
لذا يفضل الحذر.

من وظائف الجهاز التناسلي بشكل عام.

تأثير عنف الزوج على الزوجة

أضرار الكافيين على الجهاز العصبي
للكافيين اضرار على الجهاز العصبي

قــمــع الــنــشــاط الــعــصــبــي ف ــي الــدمــاغ

ال يــجــب االســتــهــانــة بــهــا خــاصــة في

وزيادة تدفق الدم في انحاء الجسم.

حــــال االفـــــــراط ف ــي ــه ،وع ــن ــد تــنــاول

ت ــداخ ــل الــكــافــيــيــن م ــع االديــنــوســيــن

الكافيين ،فانه ينتقل الــى الــدم عن

يعمل على تقويض عمل االخــيــر ما

طريق المعدة واالمعاء الدقيقة ،ليمر

يزيد من النشاط العصبي في الدماغ

بسرعة عبر حــاجــز ال ــدم فــي الــدمــاغ

وانهاك الغدة الكظرية وتقليل تدفق

وهــو ما يتسبب بآثار في مــدة قليلة

الدم للدماغ ،متسببا بالتالية باالصابة

ال تتجاوز  15دقيقة .وفــي الــدمــاغ،

ب ــب ــع ــض االعــــــــــراض م ــث ــل الـ ــصـ ــداع

يــتــداخــل الكافيين مــع االديــنــوســيــن

والدوخة وانخفاض مستوى الحركة

وهو ناقل عصبي طبيعي يعمل على

الدقيقة.

طعام العمل غير صحي

النســاء أحيانا ســبب في اســتمراره بســبب نفســياتهن

البيتزا والمشــروبات الغازية والبسكويت والكعك أخطرها

يعد العنف من أكثر األمور التي قد تؤثر سلبا على صحة الزوجة النفسية وبخاصة إذا كان مصدر العنف هو الزوج وشريك حياتها

كشفت دراسة أميركية حديثة ،أن األطعمة التي يتناولها الموظفون في أماكن عملهم تكون غير صحية في الغالب ،سواء تعلق

الذي تعيش معه تحت سقف واحد وفِ ي غرفة واحدة وعلى سرير واحد ،فكيف لها أن تشعر باألمان والطمأنينة والهدوء النفسي.

األمر بأطعمة تقدمها المؤسسات مجانا أو بأخرى تشترى من مقاصف الشركات ،أو في المناسبات.

وال يتوقف العنف على العنف الــمــادي الــذي

وأظهر بحث حول ما تناوله أشخاص بالغون

تهان فيها الــزوجــة من ال ــزوج ،والــذي يتمثل

في عملهم على مدى أسبوع ،أن شخصا من

فــي ضــرب ال ــزوج لها ،فهناك العنف اللفظي

كل  4تناول الطعام في العمل مــرة أو أكثر،

والمعنوي الــلــذان ال تختلف تأثيراتهما عن

وكــان بشكل عــام مليئا بالسعرات الحرارية

تأثيراته العنف الــمــادي والــجــســدي الــذي قد

عديمة الفائدة واألمالح والدهون والسكر.

تتعرض له الزوجة من الزوج.

وأوض ــح ــت ال ــدراس ــة الــمــنــشــورة ف ــي مجلة

تتعرض صحة المرأة النفسية لنوبات متكررة

“أكــاديــمــيــة التغذية وعــلــم النظم الــغــذائــيــة”،

من التدهور ،وذلك بسبب زيادة التوتر الناتج

أن تلك األطعمة تشمل البيتزا والمشروبات

عــن ض ــرب الـ ــزوج لــهــا ،وبــســبــب كــافــة أن ــواع

الغازية والبسكويت والكعك والحلوى ،مما

العنف الذي يتبعها الزوج معها.

أض ـ ــاف م ــا ي ــق ــرب م ــن  1300ســعــر حـ ــراري

ويؤثر عنف الزوج على الزوجة نفسيا حيث

لغذائهم في األسبوع.

يسبب لها اإلصــابــة باالكتئاب وذل ــك بسبب

وق ــال كبير الباحثين فــي الــدراســة ،ستيفن

عــدم شعورها بــاالمــان ،وبسبب فقدان الثقة
في نفسها ومن حولها ،ورغبتها في االنعزال

أونــيــفــرك“ ،أغــلــب تلك األطــعــمــة ال يــأتــي من
لكل ما يحدث لها ،وعليها رفض عنف الزوج

عنف الزوج.

مقصف أو آالت بيع ،لكنه معروض مجانا في

ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة شــمــلــت  5200مــوظــف،

ووج ــد الــبــاحــثــون أن  % 23مــن الموظفين

عن اآلخرين.

بكل أشكاله ،كما عليها استشارة األطباء في

ال يجب أبــدا وعلى أي حــال من األحــوال أن

مناسبات اجتماعية واجتماعات ،وهذا األمر

شاركوا في استبيان أجرته وزارة الزراعة بين

حصلوا على طعام في العمل ،خالل األسبوع،

وبتعدد أشكال عنف الزوج مع الزوجة تتعدد

مجال الطب النفسي لتعالج نفسها بطريقة

تقبل الــزوجــة بعنف ال ــزوج ،ســواء كــان عنفا

شكل مفاجأة بالنسبة إلينا” .واعتمد الباحثون

عامي  2012و ،2013وسألهم عما تناولوه على

من بينهم  % 17حصلوا على طعام مجاني و9

تأثيراته عليها ،وال يجب أن تستسلم أبــدا

سليمة حتى تصل لبر األمــان وتتخلص من

جسديا أو لفظيا أو معنويا.

عــلــى عينة ممثلة للموظفين عــلــى مستوى

مدى  7أيام.

 %اشتروا ذلك الطعام.

الفراولة ضد الزهايمر
كشــفت نتائــج دراســة جديــدة نشــرت عن وجــود مركب فــي الفراولــة وبعض
الفواكه والخضراوات األخرى قادر على حماية اإلنسان من اإلصابة بالزهايمر
واألمراض العصبية المختلفة المرتبطة بالتقدم بالعمر.
ح ـ ــي ـ ــث وجـــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـ ــقـ ــائـ ــمـ ــون
ع ـ ــل ـ ــى الـــــــــدراســـــــــة أن ع ـ ــاج
الــفــئــران بــهــذه الــمــادة ســاعــد في
خــفــض خــطــر ال ــت ــده ــور الــمــعــرفــي

أهمية ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة
أكدت جمعية “الرؤية الجيدة” على أهمية

كــمــا ينبغي أن تــكــون الــنــظــارة الشمسية

ارتــداء نظارة شمسية أثناء القيادة خالل

قادرة على امتصاص االنعكاسات الناتجة

فصلي الــربــيــع والــصــيــف مــن أجــل التمتع

عن األسطح كالنوافذ مثال ،وزيــادة درجة

برؤية جيدة ترفع درجة سالمة القيادة.

التباين ،علما بأن النظارات ذات العدسات

وأوضــحــت الجمعية األلمانية أن النظارة

المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

الشمسية المناسبة للقيادة ينبغي أن تكون

وبالنسبة لــلــون الــعــدســات ،ف ــإن الــخــبــراء

ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث

يوصون باختيار درجات البني أو الرمادي

تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية

المائل لألخضر أو الرمادي ،نظرا ألنها تتيح

الجانبية.

رؤية األلوان بشكل طبيعي دون تزييف.

وإصابة الدماغ بااللتهاب ،وأشار

الثوم والبصل للوقاية من السرطان

 )setinع ــب ــارة ع ــن مــركــب

حــ ّث ــت دراسـ ـ ــة ج ــدي ــدة عــلــى زيـ ــادة

ال ــدراس ــة الــنــصــائــح الــخــاصــة بــزيــادة

تناول الثوم والبصل للوقاية من خطر

تــنــاول الــخــضــروات والــفــواكــه لحماية

ال ــب ــاح ــث ــون أن هــــذه ال ــم ــادة
والتي تدعى فيسيتين(  )�Fi
الــفــافــونــويــد

(،)Flavanol

وه ــو يــتــواجــد فــي الــفــراولــة
وال ــت ــف ــاح وال ــع ــن ــب والــبــصــل
والخيار.
وأوضح الباحثون أن هذا المركب
يعطي الفواكه والخضراوات لونها،
كما يعمل كمضاد أكــســدة ،بمعنى أنه
قد يساعد في حماية الخاليا من التضرر
الناتج عن الجذور الحرة.

س ــرط ــان ال ــق ــول ــون .وأظ ــه ــرت نتائج

الــقــولــون مــن األورام .وش ـ ـ ّددت على

األب ــح ــاث الــتــي أج ــري ــت ف ــي الصين

أهمية تناول الثوم والبصل للحصول

أن زيــادة تناول الثوم والبصل يقلل

على مــضــادات االلــتــهــابــات الطبيعية

احتمال اإلصابة بهذا النوع من األورام

التي تقاوم نمو األورام.

بنسبة .% 79
ُ
ون ــش ــرت نــتــائــج ال ــدراس ــة فــي “آســيــا

وب ــح ــس ــب ت ــق ــاري ــر مــنــظــمــة الــصــحــة

بــاســيــفــيــك ج ــورن ــال أوف كلينيكال
ّ
وعـــــــززت تــوصــيــات
أونـــكـــولـــوجـــي”،

العالمية يعتبر ســرطــان الــقــولــون من
أكثر األورام التي تهاجم الرجال حول
العالم.
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كيف تتصفح اإلنترنت من دون مخاطر؟

إنشاء كلمات مرور قوية وتقديم أقل قدر ممكن من المعلومات

تعــج شــبكة اإلنترنــت بالمخاطــر ،التــي تهــدد خصوصيــة المســتخدم وبياناتــه
الشــخصية المهمــة .ويمكــن تجنــب هــذه المخاطــر وتصفــح الشــبكة العنكبوتية
بأمان باتخاذ التدابير التالية:

كشفت النجمة هند
صبري أنها ستشارك
في فيلم “الفيل األزرق
موضحة أنه ليس
ً
، ”2
من السهل المشاركة
بفيلم حقق نجاحا كبيرا
بالجزء األول.
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 -إعطاء القليل من البيانات :الوصية

على المستخدم إجراء نسخ احتياطي

األولـــــى عــنــد الــتــعــامــل م ــع الــبــيــانــات

من هذه البيانات على وسيط تخزين

الشخصية على شبكة اإلنترنت هي

خــارجــي بعيدا عــن الــحــاســوب؛ نظرا

االقــتــصــاد؛ فمعلومات مثل االســم أو

ألنه قد يتعرض لفقدان هذه البيانات

الــعــنــوان يــمــكــن أن يــتــم استخدامها

عــلــى ال ــرغ ــم م ــن ات ــب ــاع ك ــل الــتــدابــيــر

بشكل خاطئ في طلبات الشراء عبر

االحترازية.

شبكة اإلنترنت أو إبرام العقود تحت

وفــي الــغــالــب تحتوي رســائــل “البريد

االس ــم غير الصحيح ،فضال عــن أنه

الــمــتــطــفــل” ( )Spamعــلــى مــرفــقــات

يمكن جــمــع ه ــذه الــبــيــانــات ووضعها

مصابة بعدوى مثل تروجان التشفير

علنا على شبكة اإلنترنت .لذا ينصح
الــخــبــراء بتقديم أقــل قــدر ممكن من
المعلومات عند ملء نماذج التسجيل
وتقييد الوصول إلى الحساب الخاص
في شبكات التواصل االجتماعي.
 كلمات مــرور آمــنــة :ينصح المكتباالتحادي ألمان تكنولوجيا المعلومات
بإنشاء كلمات مرور قوية وآمنة؛ حيث
ينبغي أن تتكون كلمة الــمــرور مــن 8
عالمات على األقل ،ويفضل أن تصل
إل ــى  12أو حــتــى أكــثــر ،وأن تشتمل
على حروف كبيرة وصغيرة وعالمات
خاصة وأرقــام .ومن المهم أيضا عدم
استخدام كلمة المرور نفسها ألكثر من
حساب.
وي ــم ــك ــن ت ــع ــزي ــز مــســتــوى

وبــرامــج الفدية .وبمجرد النقر عليها
تنتقل هذه البرمجيات الخبيثة إلى
الـــحـــاســـوب ل ــت ــق ــوم بــتــشــفــيــر

األمــــــــــــان عــــــن طـــريـــق

ش ــارك ــت الــفــنــانــة هــنــد الــبــحــريــنــيــة

ـال حتى تستكمل المشهد،
بصوت عـ ٍ
إل ــى أن اقــتــرب منها شــخــص ضمن

على “إنــســتــقــرام” ،مقطع فيديو من

فريق العمل ليمسك بها ،وينزلها من

كواليس تصوير أحدث أعمالها الفنية

على الثلج لترتدي معطفا من الفرو

وهي أغنية خليجية جديدة ،تحمل

فور نزولها.

اســم “م ــوت ويــعــنــي” الــتــي تصورها

وعلقت “هند” على الفيديو قائلة“ :من

جمهورها ومتابعيها ،عبر حسابها

على طريقة الفيديو الكليب.

كواليس كليب موت ويعني قريبا..

وظهرت”فراشة الخليج” في مقطع

فــقــرة لــبــنــان  soonهــنــد البحرينية

الفيديو على الــثــلــج ،حيث تستغل

فراشة الخليج” .أغنية “موت ويعني”

طقس لبنان لتصوير أحــدث أعمالها

كلمات مزيد ،وألحان األنين ،وتوزيع

الفنية لمدة يوم كامل ،وكانت تصرخ

أحمد الصانع ،ومكساج جاسم محمد.

التشفير مرة أخرى.

ولكن أيضا من عناوين الصفحات وراء

وعــمــومــا يــنــصــح الــمــكــتــب االت ــح ــادي
ألمــــــــان ت ــك ــن ــول ــوج ــي ــا ال ــم ــع ــل ــوم ــات
باستخدام برامج مكافحة الفيروسات
مع تحديث البرامج بشكل مستمر.

مــــــــا يــــــعــــــرف بـ ــاسـ ــم

سر صرخة هند البحرينية

الــمــلــفــات وطــلــب الــمــال مــن أج ــل فك

المرسل والموضوع ومرفقات البريد،

 -اكــتــشــاف مــحــاوالت االحــتــيــال :في

“الـــمـــصـــادقـــة ثــنــائــيــة

الغالب تتم عمليات التصيد االحتيالي

العوامل”(  )�Two Fac

“ ”Phishingعـ ــن ط ــري ــق الــبــريــد

)tor Authentication؛

اإللــكــتــرونــي؛ حــيــث يــقــوم الشخص

حيث يتم االستعالم بعد

الــمــحــتــال ب ــإرس ــال بــريــد إلــكــتــرونــي

إدخــال كلمة المرور عن كود

كالوارد من الشركات والبنوك

ثــان يتم إرســالــه فــي رســالــة SMS

لــلــحــصــول ع ــل ــى بــيــانــات

على سبيل المثال.

الوصول الشخصية مثل

 -إعــادة التعيين على الفور :يتعين

رق ــم الــتــعــريــف الشخصي

على ضحايا سرقة البيانات التحقق

“ ”PINللخدمات المصرفية

على وجه السرعة من الحسابات ،التي

عبر شبكة اإلنترنت ،وذلــك بمساعدة

تــم اخــتــراقــهــا ،وتعيين كلمات مــرور

المرفقات أو الروابط المدرجة بالبريد.

جديدة لها.

لـــــــذا ي ــن ــص ــح م ــع ــه ــد كـ ــارلـ ــسـ ــروهـ ــه

 -حفظ البيانات :للحفاظ على البيانات

للتكنولوجيا بالتحقق ليس فقط من

المهمة والمعلومات الشخصية يتعين

الــروابــط قبل النقر عليها .وفــي حالة
الشك ينبغي مهاتفة المرسل المزعوم
للتحقق من البريد المرسل ومحتوياته
والمرفقات.
» »ال تقف مخاطر هذه الشبكة

العجيبة عند تلك الحدود فحسب،

بل إن انعكاساتها السلبية غالبا
ما تكون أعمق بكثير ،وذلك

عندما يجد المراهق نفسه قد
أدمن على استخدام األجهزة

اإللكترونية بشكل مفرط وبدرجة

من شأنها أن تؤثر في ما بعد على
قدراته التواصلية وعلى مهاراته

االجتماعية التي من المفترض أنه

قد اكتسبها بفضل اندماجه في

المجتمع بشكل سلس وسليم.

«فيني وجع»

أبو جبل

الرحلة

تســتعد المطربــة رنا ســماحة إلطــاق أغنية خليجيــة جديدة

تواصــل الفنانــة نجالء بدر تصويــر دورها في مسلســل «أبو

ينطلــق فيلم «الرحلــة» للمخــرج العراقي محمــد الدراجي

األغنيــة على حســاباتها الرســمية علــى مواقــع «التواصل

شــعبان ،ومــن المقــرر عــرض المسلســل فــي رمضان

في إطار جولة عروضه التجارية حول الوطن العربي ،حيث

بعنوان «فينــي وجع» األيــام المقبلة ،حيــث طرحت برومو
االجتماعي» .األغنيــة من كلمات محمد عبد الله ،ألحان عبد

جبل» ،الــذي تجتمع فيــه ألول مرة مع الفنــان مصطفى

تجاري ًا في ســينما سينسكيب في السابع من مارس ،وذلك

المقبل ،والمسلســل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج

عُ رض أخيراً في فلســطين بالمسرح الوطني الفلسطيني

العزيز الصبــاح ،توزيع إبراهيم خالد وتراهــن عليها رنا ،حيث

أحمد صالح ،وبطولة مصطفى شــعبان ،نجــاء بدر ،مريم

جديــر بالذكــر أن آخر أعمال الفنانة رنا ســماحة كانــت أغنية «بينا

عايــدة رياض ،ناهد رشــدي ،مصطفــى درويش ،أنعــام الجريتلي،

تقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة.

خير» ،والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

(الحكواتــي) ،كما شــارك في أيام فلســطين الســينمائية،

حســن ،عائشــة بن أحمد ،محمود البــزاوي ،محمد علي رزق،

وعُ ــرض باإلمــارات ولبنــان .على صعيــد آخر ،تنظــر الفنانة

زهراء غندور عــرض فيلمها «بغداد في خيالي» للمخرج العراقي

غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

السويسري سمير جمال الدين ،المقرر عرضه خالل الفترة القليلة المقبلة.

 1مارس
1942

1947
صندوق النقد الدولي يبدأ بممارسة أعماله.

1965
تأسيس الفريق البريطاني السهام الحمر لالستعراض الجوي.

انتهاء معركة جاوة
البحرية بهزيمة
القوات األميركية

1966
سفينة الفضاء السوفيتية “فينوس  ”3تهبط على كوكب الزهرة.

على يد القوات
اليابانية ،وتعد
هذه الهزيمة من أكبر

1979
افتتاح أبراج الكويت.

الهزائم التي تلقتها الواليات
المتحدة في تاريخها.

2009
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ أعمالها بمقرها في مدينة الهاي الهولندية.

الميزان

الحمل

االستمرار في اإلبداع هو سر التفوق.

مكافأة قريبة نتيجة مضاعفة مجهودك في
العمل.

العقرب

الثور

حاول أن تنظر إلى حياتك الصحية بدقة.

حاول أن تعبّر عن مدى سعادتك بهذه الترقية.

القوس

الجوزاء

يجب االعتراف أنك ال تميل إلى االنقالبات.

ينبغي أن تمارس الرياضة مرتين في األسبوع.

السرطان

الجدي
اليوم مناسب إلبرام صفقات جادة.

حان الوقت ألخذ إجازة فأنت تحتاج إلى
الراحة.

الدلو

األسد
ترغب بالسفر إلى الخارج مع بعض األصدقاء.

العذراء

التزم بوعودك مع األصدقاء واألهل.

الحوت
تكون حياتك المهنية أكثر استقرارا مع المبادرة
األخيرة.

ابتعد عن السكريات والدهون ألنها ال تناسب
نظامك.

tariq_albahhar
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مــن الذاكــرة :فيلــم “بــس يا بحــر” في األوســكار
طارق البحار
ربمــا ال تعــرف او نســيت عزيــز القــارئ ان فيلم “بس يا بحر” الذي تــم انتاجه عام 1972
يعتبر أول فيلم كويتي سينمائي وأول فيلم كويتي يدخل في القائمة القصيرة للترشح
لألوســكار كأفضــل فيلم أجنبــي ،وفاز بجائزة النقاد بمهرجان فينيســيا الدولي وجائزة
“هوغو الفضي” بمهرجان شيكاغو العالمي .ويعتبر بحد ذاته ذلك انجازا كويتيا خليجيا
عربيا لفيلم قدم في تلك االثناء.

» »أفادت تقارير أجنبية أن النجمة باريس هيلتون ،على عالقة مع مغني
الراب ماشين غان كيلي الذي يصغرها بـ 10أعوام ،حيث التقيا في حفل
عشاء أقيم لالحتفال بالعدد الثاني لمجلة  TINGSفي لوس أنجلوس
مؤخرا .وذلك بعد انفصالها نهائي ًا عن خطيبها االسترالي كريس زيلكا.
وقد نشرت وريثة فنادق هيلتون العديد من مقاطع الفيديو والصور
تجمعها بـ”كيلي” عبر حساباتها الخاصة.

الفيلــم يقــدم صــورة واقعيــة مــن خــال

الــذي لم يعرف إنتاج األفالم من قبل ،وفاز

مصائــر صيــادي اللؤلــؤ فــي الكويــت فــي

الفيلــم بجائــزة المهرجان األولــى ،كما جرى

الثالثينــات واألربعينــات ويتحــدث عــن

ترشــيح الفيلــم في حينه لجائزة األوســكار

البحــر وغــدره ومهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ

ألفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

ومخاطرهــا ،وهــو مــن اخــراج المبــدع

قصة الفيلم ببســاطة عن صياد لؤلؤ عجوز

خالــد الصديــق ،وعُ ــرض عربيــا ألول مــرة

شــلت ذراعــه نتيجة تعرضه لهجوم ســمكة

فــي مهرجــان الســينما العربيــة األول الــذي
ُ
أقيــم فــي دمشــق فــي العــام  1972وعقــد
ّ
وشــكل
تحــت شــعار “الســينما البديلــة”

مفترســة ،يعتــرض علــى رغبــة ابنه الشــاب
خوفــا علــى حياتــه ،لكــن حاجتــه لســداد

عــرض الفيلــم فــي حينــه مفاجــأة لجمهــور

ديونــه وأقاويــل الناس التي تالحقه بشــأن

المهرجــان وخاصــة للســينمائيين والنقــاد،

بقــاء ابنــه فــي البيت كما النســاء ،وضغوط

ليــس فقد بســبب قــوة إخراجــه ومضمونه

أصحاب زوارق الصيد تجبره على الســماح

عبــر بوضــوح عــن
الواقعــي العميــق حيــث ّ

البنــه بصيــد اللؤلــؤ .ينطلــق االبــن فــي أول

شــعار المهرجــان الذي يهدف لســينما بديلة

مســعود بــأن يمــارس مهنــة صيــد اللؤلــؤ

رحلــة صيــد لؤلــؤ له ،لكنــه لن يعــود منها إذ

عــن الســينما العربية التجارية الســائدة ،بل

ســيموت نتيجــة هجــوم ســمكة مفترســة

أيضــا ألنه يجيء من الكويــت البلد العربي

عليــه ،لينتهــي الفيلــم بوالدة مســعود وهي

“الريف” يفتتح صالته الثقافية بعمل شبابي

بـــرعـــايـــة وحـــضـــور الـــنـــائـــب عــبــدالــنــبــي ســلــمــان

تحــت رعايــة النائــب عبدالنبــي ســلمان النائــب األول لمجلــس النــواب ،بمعيــة النائــب محمــود البحرانــي ،ورئيس اتحاد المســرحيين
البحرينييــن يعقــوب يوســف ،وعــددٍ مــن الشــخصيات البرلمانيــة والبلديــة ،ولفيف مــن ممثلي المســارح األهلية والمهتميــن بالحركة
المسرحية في البحرين ،افتتح مسرح الريف مساء يوم االربعاء الموافق  27/2/2019صالة مسرح الريف الثقافية.
ّ
اســتهل الحفــل بكلمــة لرئيــس مســرح
وقــد
لروح األســتاذ الكبير الفنان ابراهيم بحر ،ثمّ

النجــاح تلــو النجاح ،كمــا نوّ ه بالدعــم المقدم
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مــن تأليــف الكاتبــة هبــة مشــاري حمــادة،
التــي تعــود إلــى الشاشــة الصغيــرة ،عقــب
غيابهــا عــن المنافســة خالل شــهر رمضان
الماضــي .ويشــارك فــي العمــل نخبــة مــن

والجهود التي قدمها الداعمون والمؤسسون
البالغ في تأسيس المسرح.

الســن والذي قدمــه الصديق بصورة جريئة

أرجاء العالم العربي كافة.

“الرحالة المتأخرون” لعلي بهداد
لضيــاء الكعبــي حــول كتــاب “الرحالــة
المتأخــرون” لعلي بهداد .وتقول الكعبي
عن هذا الكتاب:
اإليرانــي المختــص
أصــدر الباحــث
ّ
بالدراســات الثقافية المقارنــة علي بهداد
اســتثنائيا فــي تناولــه لموضــوع
كتابًــا
ً
ّ
تفككــت فيــه
المتأخــرون فــي عصــر

المسلســل بالموســم الرمضانــي مــع ضيــق

الغرائبيــة المدهشــة التــي كانــت تصــف
الرحــات الغربيــة األولــى المبكــرة إلــى

التــي كانت إحدى بطالته ،نظرا النشــغالها

ّ
“الرحالة
العربــي .والكتــاب اســمه
الشــرق
ّ

في مسلسل “أنا عندي نص”.

االستعماري” ،وهو من إصدارات مشروع

ّ
التفكك
المتأخرون :االستشراق في عصر
اإلماراتــي .ولقــد اســتعان الباحــث
كلمــة
ّ

وقد اشار رئيس اتحاد جمعيات المسرحيين

مهمــا” تأليــف وإخــراج صــادق عبدالرضــا

البحرينييــن فــي كلمتــه إلــى الحدث األســبق

وتمثيــل كل مــن الفنان علــي مرهون والفنان
علي حســن ،قدمــوا من خالله تعزيــ ًزا للقيمة

ً
موظفا النظرية األدبية
بعد الكولونياليــة

اإلنســانية بالرّ غــم من الظــروف الصعبة التي

والفلســفة واإلنثروبولوجيــا والتاريــخ

علــى مســتوى المســارح األهليــة الــذي مــن
ســيجعل خشــبة الريــف مركــزا مهمــا لرفــع
مســتوى االعمال المســرحية وإبراز الطاقات
الشــبابية التي ستحقق الكثير من النجاحات

المستقبلية.

ً
مســرحيا
عرضــا
وكان مســك ختــام الحفــل
ًّ
لشــباب الريــف المميــز ،تحــت عنــوان “ليــس

بحقلــي النقــد الثقافــي والدراســات مــا

مــرت باالنســان منــذ بــدء الخليقــة ،ومازالت

والتحليــل النفســي إلــى جانــب الوثائــق

تعصف به حتى يومنا هذا.

جماليات الخيل العربي

ضياء الكعبي

ّ
الرحالــة الغربيون
فــي غايــة األهمية هــو

التصويــر ،فــإن شــكوكا تحوم حــول لحاق

بتصويــر دورهــا مــع الفنانة ســعاد عبدهللا

من شــخصيات ومؤسســات ممــا كان له األثر

الحي ،وظاهرة تزويج الصغيرات لكبار في

ســينمائيون ونقاد وكتــاب وصحافيون من

الــدول االســتعمارية وزالــت فيــه تلــك

الوقت واســتبعاد الفنانة شــجون الهاجري

خليفة رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار،

قصــة حــب مســعود البريئــة مــع صبيــة من

فيلــم ســينمائي عربــي ،والــذي شــارك فيــه

يتصــدى المخــرج البحرينــي علــي العلــي

إعــان الشــركة المنتجــة عــن قــرب بــدء

من قبل سعادة الشيخة مي بنت إبراهيم آل

مشــاعرهم وطبيعتهم اإلنســانية ،ومشاهد

مهرجــان دبي الســينمائي حول أفضل مائة

المحــرّ ق محاضــرة يــوم  13مــارس

وحمــد أشــكناني ،وعلــي كاكولــي ،ورغــم

الريــف حتــى يومنــا هــذا ،تلــك التــي خلقــت

تلــك الفتــرة و العالقــات بيــن النــاس وعــن

االســتفتاء الــذي أجــراه قبــل عاميــن

تســتضيف المكتبــة الخليفيــة بمدينــة

الشطي ،ويعقوب عبدهللا ،وروان المهدي،

أشــاد بالجهود المبذولة منذ تأســيس مســرح

الفيلــم التفاصيــل الدقيقــة للحيــاة فــي

الفيلــم جــاء فــي مرتبــة متقدمــة فــي

علي العلي يخرج
“دفعة ”56

الفنانيــن منهــم فاطمــة الصفــي ،وبشــار

الريــف محمــد منصــور بدأهــا بوقفــة حــداد

تصــرخ مفجوعــة ،وســط كل ذلــك يقــدم

جدا لتلك الفترة.

والمصادر التاريخية.

غالف الكتاب

حنين لليوسف ومسارات لخفاجي

تقــ ّدم جمعيــة البحريــن للتصويــر الفوتوغرافــي اليــوم الجمعــة

مــــعــــارض تــشــكــيــلــيــة بـــــ “ربــــيــــع الــثــقــافــة”

فــي نادي الشــباب الثقافــي والرياضي محاضــرة متخصصة في
جماليــات الخيــل العربــي وأساســيات تصويرهاللفوتوغرافــي
الســعودي محمــد الزايــر .ســتبدأ فعاليــات المحاضــرة فــي تمــام
الســاعة  7:30فــي قاعــة الثقافــة فــي نــادي الشــباب  -جدحفص

ضمــن فعاليــات مهرجــان ربيــع الثقافــة للموســم الجديــد  2019تقــام خــال الفتــرة المقبلــة عــدد مــن المعــارض التشــكيلية ،حيــث

حيــث مــن المقــرر الحديــث عــن جمــال الجــواد العربــي األصيــل

يســتضيف البــارح للفنــون التشــكيلية معــرض “الحنيــن” للفنان جمال اليوســف ما بيــن  19فبراير و 9مارس والــذي يعكس بأعماله

وحركاته وتشريح إبراز تلك الجماليات.

المنحوتة على الزجاج “الدفء الالواعي الذي يحصل عليه المرء من الحنين إلى الماضي”.
كذلــك يســتضيف البــارح معــرض “مســارات” للفنــان رســمي
الخفاجــي مــا بين  12و 31مــارس ،والذي تكشــف لوحاته المائية
أحادية اللون النتائج النهائية لرحلة رســم اللوحة ،والتي برأيه ال
يمتلك عنها فكرة مسبقة عندما يبدأ بالرسم .وينظم مركز الفنون

أمسية الرعيل األول

مــا بيــن  3و 30مارس معرض “نور” للفنانة مروة راشــد آل خليفة
حيــث تأخــذ الجمهور في رحلة الستكشــاف أعمالها المتميزة في
مجــاالت الرســم والتصويــر الفوتوغرافــي واألعمــال التركيبيــة

تقيم اســرة االدباء والكتاب وضمن احتفالها بيوبيلها الذهبي

الضوئية.

امســية الرعيــل االول “شــعراء اول امســية لألســرة  3ينايــر

» » أما مركز الفونتين فيقدم ما بين  16مارس و 15أبريل

 ”1970الشــاعر علــوي الهاشــمي والشــاعرة حمــدة خميــس

معرض “ومضة!” من تركيا الذي يعرض أعمال الفنان

مساء يوم االحد المقبل الموافق  3مارس بمقر االسرة بالزنج

نفايات ويحولها من مواد يومية عادية إلى عناصر فنية

والشــاعر علــي عبــدهللا خليفــة ،وذلــك فــي تمــام الثامنــة مــن

علي أبايوغلو الذي يرى الجمال فيما يراه اآلخرون
ّ

والدعوة عامة.

ساحرة نابضة بالحياة.
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قصيدة مرفوعة لسيدي
صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

فتيات أثناء جلسة قبول للمشاركة في مسابقة “ملكة جمال روسيا للعام
 ”2019في مركز التسوق “أفيمول سيتي” في موسكو.

أجواء ثلجية تعصف بدول شرق المتوسط

عامل توصيل طعام
ينتقم من زبونه

تعرضت بالد الشام إلى منخفض جوي أدى

انخفاضهــا؛ لتصبــح األجــواء بــاردة جــ ًدا

إلــى هطول أمطار غزيــرة وثلوج وانخفاض

وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة،

بطريقة مقززة

كبيــر فــي درجــات الحــرارة ،متأثــرا بكتلــة

بحســب وكالــة األنبــاء األردنيــة .وتنشــط

هوائية قطبية.

ريــاح غربيــة مع هبات قوية ،تصل ســرعتها

انتقــم عامــل توصيــل أميركــي بطريقــة

ففــي ســوريا ،طــرأ انخفــاض ملمــوس علــى

مــا بيــن  70و 80كيلومتــرا فــي الســاعة في

درجــات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدالتها

بعــض المناطــق ،مثيــرة للغبــار فــي المناطق

بنحــو  3إلــى  5درجــات مئويــة فــي معظــم
المناطــق ،حســبما أوردت وكالــة األنبــاء
السورية.
وتوقعــت المديريــة العامة لألرصــاد الجوية
أن يكــون الجــو غائمــا إلــى غائــم ماطر على
فتــرات ويكــون الهطل غزيرا علــى المناطق
الغربيــة والجنوبيــة والجزيــرة وثلجيــا على
المرتفعــات التــي يزيــد ارتفاعهــا على 1200
متــر ويتدنــى مســتوى الهطــل التدريجــي
حتى  900متر خالل ساعات المساء والليل
والريــاح غربية إلــى جنوبية غربيــة معتدلة
مع هبات نشطة السرعة خاصة في المنطقة
الوســطى والجنوبيــة ودمشــق لتتجــاوز
سرعتها  85كيلومترا في الساعة.

منخفض جوي يعصف ببالد الشام

ملليمترا في قلعة الحصن بحمص.
وشــهدت بيــروت وعــدد من المــدن اللبنانية
هطــوال لحبــات البــرد ،وتوقعــت دائــرة
التقديــرات فــي مصلحــة األرصــاد الجويــة
في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس
غائمــا مــع انخفــاض إضافــي وملمــوس
بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
وحــذرت اإلدارة مــن تشــكل الســيول
وحــدوث انجرافــات فــي التربــة خصوصــا
خــال فتــرة قبــل الظهــر وتســاقط الثلــوج
على ارتفاع  1200متر وتدني الرؤية خالل
النهــار إلــى ما دون األلف متــر .وفي األردن،

الصحراوية .وفي فلسطين ،شهدت درجات
الحــرارة انخفاضا عــن معدالتها بحوالي - 6

 7درجــات مئوية ،ويكــون الطقس بار ًدا إلى
شــديد البرودة ،مع تســاقط األمطار الغزيرة
والمصحوبــة بزخــات مــن البــرد والعواصف
الرعديــة فــوق كافــة المناطــق .كمــا تهــب
ريــاح قويــة خــال ســاعات النهــار قــد تصل
بعــض هباتهــا إلى  90كيلومترا في الســاعة،
ويحتمل أن تســقط زخات خفيفة من الثلج
غيــر المتراكــم فــوق المناطــق التــي يزيــد
ارتفاعهــا عــن  950متــرا .وتوقعــت هيئــات
األرصــاد فــي البلــدان المذكــورة أن تنكســر
الموجــة البــاردة اليــوم الجمعــة مــع ارتفــاع
تدريجــي في درجــات الحرارة ،لكن الفرصة

وشــهدت معظــم المحافظــات الســورية

ازداد تأثيــر الكتلــة الهوائية الباردة والرطبة

ال تــزال مهيئــة لســقوط أمطــار علــى أجــزاء

أمطــارا متفاوتــة الغزارة ســجل أعالها 120

أمس الخميس ،فيما توالي درجات الحرارة

مختلفة من البالد.

لصوص “يشفطون”
مبلغا ضخما من

مواقف السيارات
كشــفت الســلطات البريطانيــة عــن أن
عصابات إجرامية تمكنت من ســرقة مبلغ
ضخــم يتجــاوز  120ألف جنيه أســترليني

امرأة تخضع قطتها “القبيحة” لعملية تجميل
أنفقــت امــرأة صينيــة مبلــغ  10آالف يــوان أي ما يعادل حوالــي  1500دوالر أميركي على إجراء
جراحــة تجميليــة لقطتهــا “القبيحة” .ووفقــا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية ،أرســلت امرأة من
نانجينغ بمقاطعة جيانغسو قطتها إلجراء جراحي لتصحيح شكل العينين.
وقــال األطبــاء فــي المستشــفى البيطــري

مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعي

 ،Rupeng Pet Hospitalحيــث أجريــت

ووصفها بعضهم بـ “الوحشية”.

العمليــة الجراحيــة ،إن عمليــات التجميــل

( 160ألــف دوالر) مــن أجهــزة الدفــع فــي

شــائعة بيــن الــكالب ،إال أن األطبــاء نوهوا

مواقف السيارات بالعاصمة لندن.

إلــى أن التخديــر يمكــن أن يــؤدي إلــى

وبحســب مــا نقلــت “ســكاي نيــوز” ،فــإن

مضاعفات صحية لدى القطط.

العصابــات اعتمــدت علــى مطــارق ثقيلــة

وأثــار فعــل المــرأة غضبــا عارمــا بيــن

وكتب بعض المســتخدمين “أصبح القط ال
يشبه نفسه إطالقا .هذا تعذيب حقيقي”.
واشــتكى بعــض آخــر “هــذا هــو العنــف
الحقيقي ضد الحيوانات ومشاعرها”.

عــدة وآالت إحــداث الثقــوب ومكانــس
كهربائية ألجل شفط المال من األجهزة.

الطعام.
وبحسب شرطة والية تينيسي فإن عامل
التوصــل ،ماثيــو ويب ،البالغ مــن العمر 31
عامــا ،قام بغمر خصيته في الصلصة التي
طلبها زبون خالل يناير الماضي.
وتداول مســتخدمو المنصات االجتماعية
مقطع فيديو تقول فيه ســائقة إلى جانب
عامل التوصيل “هذا ما تحصل عليه حين
تقدم بقشيشــا من  89ســنتا لشخص تكبد
نصف ساعة من الطريق”.
» »وسجلت سائقة السيارة مقطع
فيديو يظهر العامل وهو يقدم

على االنتقام في الثاني عشر من

يناير الماضي ،وفي وقت الحق،

أبلغت المنصة اإللكترونية لطلب
الطعام السلطات عما حصل

وأعلنت طرده من العمل.

بدر بن سعود الدوسري

كرواتي يلقي

بأطفاله األربعة

من الطابق العلوي
قالــت الشــرطة فــي كرواتيــا إن رجــا
ألقــى بأطفالــه األربعــة الصغــار مــن
نافــذة الطابــق العلــوي لمنــزل العائلــة
الكائــن بإحــدى الجــزر الكرواتيــة ،مــا
أدى إلــى إصابــة اثنين منهــم بإصابات
خطيرة.
وتــم إلقــاء األطفــال ،وأعمارهــم  3و5
الخميس من ارتفاع نحو  6أمتار.
وأصيــب الطفــان األكبر ســنا بكســور

وتشيلســي في لنــدن ،إنهاء الدفــع النقدي

عظميــة خطيــرة ،بينمــا كان الطفــان

في  70جهازا ،ودعا المســؤولون السائقين

األصغر أقل تضررا.

إلــى الدفــع عن طريــق تطبيــق أو خدمات

وتحــاول الشــرطة الكرواتيــة التــي

الهاتف.

اعتقلــت األب البالغ من العمر  54عاما

» »وذكر مسؤول محلي في العاصمة

تحديد حالته العقلية.

لندن أن العصابات ظلت تقوم

» »وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”

بعمليات السرقة طيلة  12شهرا،

تمويل جرائم أخرى مثل المخدرات.

دفعــه بقشيشــا هزيــا عنــد تســلم وجبات

و 7و 8أعــوام ،فــي وقــت مبكــر أمــس

ويعتــزم مجلســا منطقتــي كينســينغتون

وأضاف أن ما يحصل يساعد على

بشــعة ومقــززة مــن أحــد الزبائــن بذريعــة

تــــلــــعــــب بـــــنـــــات الــــفــــكــــر قــــــــــدام عــيــنــي
واشـــــوفـــــهـــــا تـــتـــمـــايـــل ايــــمــــيــــن واشـــــمـــــال
نـــــاديـــــتـــــهـــــا بـــــيـــــن الـــــحـــــنـــــايـــــا تـــجـــيـــنـــي
جـــتـــنـــي تـــلـــبـــي مــــابــــهــــا نــــقــــص واخـــــــــــال
أتــــــخــــــيــــــر جــــــزلــــــة تـــهـــتـــويـــنـــي
قـــــمـــــت
ّ
شـــــاعـــــر وقـــــــــدر مــــــن لــــــه الــــشــــعــــر يـــنـــقـــال
رصـــــيـــــتـــــهـــــا جــــــزلــــــه بــــفــــكــــر حـــصـــيـــنـــي
تـــــوفـــــي مـــعـــانـــيـــهـــا عــــلــــى الـــــعـــــز بــــاجــــال
نـــقـــيـــتـــهـــا بـــــيـــــن الـــــقـــــصـــــايـــــد فـــحـــيـــنـــي
نــــقــــوة بـــصـــر واعـــــــــرف حـــســـيـــنـــات لـــجـــــــزال
رغــــــــم أن حــــظــــي شــــيــــن دومــــــــــه حـــزيـــنـــي
عــــــــــــدل طـــــريـــــقـــــه وال مـــــال
مـــــــا مــــــــــرة
ّ
والــــضــــيــــقــــه الـــــلـــــي دايــــــمــــــا تـــعـــتـــريـــنـــي
كــــلــــمــــا تـــــهـــــون تـــبـــتـــديـــبـــي مــــــن الــــجــــال
والـــــــيـــــــوم جــــيــــتــــك والـــــــفـــــــرح مــمــتــلــيــنــي
يـــنـــســـاب مــــن كــــثــــره كـــمـــا الـــســـيـــل ِلـــــي ســـال
ســـــاعـــــة مـــــااشـــــوفـــــك فــــرحــــتــــي تــحــتــويــنــي
واســـــعـــــد إلــــــى شـــفـــت الـــــفـــــرح فـــيـــك يــخــتــال
جــــيــــتــــك أبــــــــــــارك فــــرحــــتــــك يـــاعـــويـــنـــي
مـــــــبـــــــروك مـــــــن قـــــلـــــب يـــــــــــودك ومـــــــــــازال
جـــيـــتـــك خـــلـــيـــفـــه والــــقــــصــــيــــد الـــحـــديـــنـــي
جــــيــــتــــك وانــــــــــا مــــــرتــــــاح ومــــــريــــــح الــــبــــال
شــــــــــــرواك يــــســــتــــاهــــل بـــــصـــــدق ويـــقـــيـــنـــي
كـــــل الـــــجـــــوايـــــز تـــنـــثـــنـــي لـــــك بـــــا اجـــــــدال
كــــلــــنــــا فــــرحــــنــــا والـــــشـــــعـــــب أجـــمـــعـــيـــنـــي
يـــــــــوم الــــــجــــــوايــــــز حــــظــــهــــا مــــنــــكــــم نـــــال
حـــــبـــــه الـــمـــعـــجـــبـــيـــنـــي
انـــــــجـــــــازك إلـــــلـــــي
ّ
ولـــلـــحـــيـــن مــــاشــــافــــو مـــــن انـــــجـــــاز وافــــعــــال
كـــــثـــــيـــــرة مـــــــا تــــنــــحــــصــــي فـــالـــســـنـــيـــنـــي
مــــتــــمــــيــــز ابــــطــــبــــعــــك عــــلــــى كــــــل لــــحــــوال
ّ
فـــــــي كـــــــل مــــــجــــــال وكـــــــــل راي رزيـــــنـــــي
راعـــــــــي حــــكــــم وامـــــــثـــــــال والـــــــــــــراي فـــتـــال
نــــعــــم بــــــإنــــــجــــــازك تــــعــــب كــــــل ظــغــيــنــي
كــــل الـــصـــعـــايـــب صـــــــارت الــــيــــوم فــــ/ســـهـــال
بـــــيـــــت الـــــقـــــصـــــيـــــدة عــــــالــــــق يـــعـــتـــريـــنـــي
ودي اقـــــــــول إن الـــــجـــــوائـــــز لــــهــــا ارجـــــــال
والــــمــــعــــنــــى إلـــــلـــــي بــــوصــــلــــة كــلــمــتــيــنــي
انــــهــــا ســـعـــت لــــك وانـــــــت دالـــــــه لـــهـــا الـــبـــال
جـــــاتـــــك تـــثـــنـــي تـــحـــتـــمـــي فــــــي الـــعـــريـــنـــي
عــــنــــد الــــــرجــــــال إلــــلــــي بــــهــــا زيـــــــن لـــخـــصـــال
اتــــعــــبــــت مــــــن مـــثـــلـــك رجـــــــــال اوبـــنـــيـــنـــي
تــــبــــغــــي مــــواصــــيــــلــــك وال تـــــقـــــدر اطــــــال
مـــــــــــورد مـــــثـــــايـــــل والـــــــجـــــــزايـــــــل تـــزيـــنـــي
راعـــــــــي مــــعــــانــــي والــــــكــــــرم عــــنــــدكــــم صــــال
وخـــــتـــــامـــــهـــــا يـــــابـــــوعـــــلـــــي يــــاعــــويــــنــــي
تــــقــــبــــل ســـــامـــــي والـــــتـــــحـــــيـــــات لـــجـــــــــــزال
ومـــــوجـــــز قــــصــــيــــدي يـــشـــهـــد الـــحـــاضـــريـــنـــي
تـــشـــهـــد عــــلــــي ارجـــــــــــال ذربــــــيــــــن لـــفـــعـــال
خـــــذهـــــا وثــــيــــقــــه لــــــو تــــبــــي نــــــن عــيــنــي
يــــاطــــيــــب الــــفــــال
الـــــهـــــدي لـــــك الـــثـــنـــتـــيـــن
ّ

يقوم أصحاب الحيوانات األليفة بتغيير شكل عيون الحيوانات بهدف المشاركة في المعارض والمسابقات.

فإن الحادث قد وقع في جزيرة

باغ الكرواتية بالبحر األدرياتيكي.

تتوهج في الظالم
ّ
من غرائب عروض باريس للموضة ..أزياء نيونية
حملت توقيع أنطوني فاكاريللو المدير اإلبداعي لدار إيف سان لوران.

