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العاهل
يشيد
باإلنجازات
الرياضية
لقوة الدفاع

تفضــل عاهــل البــاد القائد األعلى صاحــب الجاللة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فشــمل برعايته
الكريمــة أمــس حفــل بطولــة اليــوم الختامــي
لــكأس جاللتــه لبطولــة ســباق الضاحية العســكرية
ومســابقات الرمايــة الســنوية ،وبطولــة شــد الحبــل
للوحدات والقفز الحر بالمظالت.
وأعــرب جاللتــه عــن إعجابــه وتقديــره بمــا شــهده
مــن مســتوى رفيــع ومهارة مميــزة تعكــس الكفاءة
العسكرية واللياقة البدنية العالية والروح المعنوية
الرفيعــة ،والحــرص علــى تحقيــق النجــاح فــي ظل
ً
مشــيدا جاللتــه باإلنجــازات
المنافســة الشــريفة،
الرياضيــة المميــزة التــي حققتهــا قــوة الدفــاع فــي
العديــد مــن المنافســات فــي المحافــل اإلقليميــة

جاللة الملك يرعى حفل بطولة اليوم الختامي لكأس جاللته

والدولية.

()04

السنة Year: 11
العدد No: 3796

الخميس THU

 7مارس 7 March 2019
 30جمادى اآلخرة 30 JMD (2) 1440

 28صفحة  200 -فلس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

 500دينار على غير الملتزمين بنسبة البحرنة

األولوية في التوظيف للبحرينيين

بالمؤسسات الصحية الخاصة

ســمو رئيس الوزراء يصدر قرارين منفذين لـ “التوظيف الوطني”

المنامة  -بنا

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر

المنامة  -بنا

قانــون رقــم ( )1لســنة  2019بتعديل المادة ( )14من المرســوم بقانون رقم

ً
تنفيــذا لمــا جــاء فــي برنامج التوظيف الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن

( )21لسنة  2015بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.

ســلمان آل خليفــة ومــا تضمنــه مــن مبادرات ومنها رفع رســوم تصاريح النظــام الموازي االختياري على المنشــآت

ونصت المــادة األولى من القانون على

التــي لــم تحقــق نســب البحرنــة المفروضــة عليهــا وزيــادة رســوم تصاريح العمالــة المرنــة لألجانب ،فقــد صدر عن

أن :تضــاف فقرة ثانية إلى البند (أ) من

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قراران يحققان ما تضمنه البرنامج المذكور من مبادرات.

المــادة ( )14مــن المرســوم بقانــون رقم

القــرار األول رقــم (  ) 2لســنة  2019بتعديــل المــادة األولــى مــن

رقــم ( )3لســنة  2019بتعديــل المــادة ( )2مــن القــرار رقــم ()31

لــدى هيئــة تنظيــم ســوق العمــل ،وجــاء فــي المــادة األولــى من

ســوق العمــل ،وجــاء في المــادة األولى مــن القرار أنه يســتبدل

( )21لســنة  2015بشــأن المؤسســات

الصحية الخاصة ،نصها اآلتي:

لســنة  2014بشــأن بعــض الرســوم المفروضة لــدى هيئة تنظيم

القــرار رقــم ( )27لســنة  2016بشــأن بعــض الرســوم المفروضــة

مــادة ( )14بنــد (أ) فقرة ثانيــة“ :وتكون
األولويــة فــي توظيــف العامليــن فــي

بنــص المــادة ( )2مــن القــرار رقم ( )31لســنة  2014بشــأن بعض

القــرار أنــه يســتبدل بنــص الفقرة األولــى من المــادة األولى من

المؤسســات الصحيــة الخاصة لألطباء

الرســوم المفروضة لدى هيئة تنظيم ســوق العمل النص اآلتي:

القرار رقم ( )27لسنة  2016بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى

والفنييــن والممرضيــن البحرينييــن

مادة ( :)2يحدد الرســم المســتحق على صاحب العمل األجنبي

هيئة تنظيم سوق العمل النص اآلتي“ :يحتسب رسم اختياري

الحاصليــن علــى المؤهــات والخبــرة

إلصــدار تصريــح مزاولــة نشــاط مهنــي أو تجديــده بمبلــغ 500

قــدره  500دينــار يضــاف إلــى رســم إصدار أي تصريــح عمل أو

الالزمــة ،ويســتثنى من ذلــك الوظائف

دينار ويشــمل الرســوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل

تجديــده ،يصــدر أو يجــدد لمــدة ســنتين خــارج نســبة البحرنــة

التــي تتطلــب خبــرة تخصصيــة نــادرة

األجنبــي للنشــاط المهنــي وتأشــيرة عــدم الممانعــة والدخــول

المقررة ،وال يســري هذا الرســوم اإلضافي على من التزم بنسبة

وغير متوفرة”.

للمملكــة ورخصــة اإلقامــة وتأشــيرة العــودة والفحــص الطبــي

البحرنــة المقــررة” ،وجاء في المادة الثانية أنه على وزير العمل

وجــاء فــي المــادة الثانيــة أن علــى

وبطاقــة الهويــة ،فيمــا جــاء فــي المــادة الثانيــة أنــه علــى وزير

والتنميــة االجتماعيــة رئيــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق

المؤسســة الصحيــة الخاصــة توفيــق
ً
طبقــا ألحــكام هــذا القانــون
أوضاعهــا

العمــل والتنميــة االجتماعيــة رئيس مجلــس إدارة هيئة تنظيم

العمــل وكافــة الجهــات المعنية تنفيــذ هذا القــرار ويعمل به من

ســوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كمــا صــدر عــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء القــرار

“^” مرشحة ألرفع جائزة
عربية للصحافة

العاهل صدق
على تعديل
مرسوم المؤسسات
الصحية الخاصة
بعــد انتهاء العقــود المبرمة مع األطباء

والفنيين والممرضين غير البحرينيين.

وجاء في المادة الثالثة أن على رئيس
مجلــس الــوزراء والــوزراء  -كل فيمــا
يخصــه  -تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون،

ويعمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ

نشره في الجريدة الرسمية.

سمو رئيس الوزراء

يتوسع
“الوطني”
ّ
باإلمارات
والسعودية

إدانة تسليح إيران للمليشيات اإلرهابية
“الرباعية” تدعم إجراءات السعودية والبحرين لحماية األمن

محرر الشؤون المحلية
للعام الثاني على التوالي ،يقرر مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية
ترشيح صحيفة البالد لنيل جائزة الصحافة العربية بأحد فئاتها.
ولوحــظ بمراجعــة القائمــة القصيــرة
للمترشــحين ،التــي تضــم المرشــحين
الثالثــة لنيــل أحدهــم الجائــزة ،أن

فاروق المؤيد

“البــاد” الصحيفة البحرينية الوحيدة
بقائمة المترشحين.

علي الفردان من المنامة

وجــرى ترشــيح الفنــان الزميــل نواف
المــا لجائــزة أفضــل رســام كاريكاتير

كشــف رئيــس مجلــس إدارة بنــك

عربي.

البحريــن الوطنــي ،فــاروق المؤيــد،

وجــاء فــي البيان الرســمي للمنظمين:
“أمــا فئــة الرســم الكاريكاتيــري فقــد

نواف المال

الكاريكاتيــري عبــد الناصــر الجعفــري

من صحيفة البــاد البحرينية واعمال

مــن صحيفــة القــدس الفلســطينية

الرسام ياسر األحمد من صحيفة مكة

واعمــال الرســام نــواف محمــد المــا

السعودية”.

ترشــح للجائــزة أعمــال الرســام

صبــاح أمــس علــى هامــش اجتمــاع

ّ
توجــه البنك
الجمعيــة العموميــة ،عــن

الحبس  23شه ًرا لنائبة سابقة

» »أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية
(بصفتها االستئنافية)  3أحكام
بحق نائبة سابقة في البرلمان،
في  3قضايا لشيكات بدون رصيد،
كانت قد أصدرتهم لمؤسستين
ماليتين ،وبلغ مجموع األحكام
الثالثة الحبس  23شهرًا.

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية ،التي

للتوسع في السوق اإلماراتية ودخول
وتمت الموافقة على توزيع أرباح 35

اإلرهابيــة فــي عدد من الــدول العربية ،األمر

()١٥

وأكــدت اللجنــة فــي بيــان عقــب اجتمــاع

ســوق المملكــة العربيــة الســعودية.
ً
أرباحــا نقدية و% 10
 ،%منهــا % 25

 % 1.8نمو االقتصاد البحريني

13

المنامة  -وزارة الخارجية

تضــم كال مــن مصــر واإلمــارات والســعودية

أسهم منحة.

12

اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة (أ ف ب)

» »قال صندوق النقد الدولي إنه
من المتوقع أن ينمو اقتصاد
البحرين نحو  % 1.8في العام
 2019بنفس الوتيرة التي سجلها
العام الماضي .معتبرا أن برنامج
التوازن المالي يعد خطوة مهمة
للبحرين.

والبحرين ،أمس ،تســليح إيران للميليشيات
الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

بوتفليقة بحاجة لعناية مركزة

18

» »أفادت وسائل إعالم سويسرية
أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز
بوتفليقة يعاني مشاكل في التنفس
واألعصاب .وأوضحت المصادر أن
الرئيس بوتفليقة بحاجة لعناية
طبية مركزة ،ويعاني من ضعف في
رد فعل الجهاز العصبي.

لممثليهــا بالقاهــرة دعمهــا لإلجــراءات التــي

تتخذهــا الســعودية والبحريــن مــن أجــل

التصــدي لهــذه األعمــال العدوانيــة حمايــة
ألمنهــا واســتقرارها .وأعربــت اللجنــة عــن
“قلقهــا البالــغ إزاء مــا تقــوم بــه إيــران مــن

تأجيــج مذهبي وطائفــي في الدول العربية،

تفاصيل “العين السينمائي”

26

» »يستقطب مهرجان العين
السينمائي ،الذي ستنطلق دورته
األولى من  30أبريل حتى  3مايو
 2019في مدينة العين تحت
شعار “سينما المستقبل” ،عدداً
من األفالم اإلماراتية والخليجية
وباقة من المسابقات المرموقة.

بمــا فــي ذلك دعمها وتســليحها للميليشــيات

اإلرهابية ببعض الدول العربية”.

واســتنكرت اللجنــة التــي عقــدت اجتماعهــا

فــي مقر جامعة الــدول العربية “ما ينتج عن

ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة

ما يهدد األمن القومي العربي”.

()06

“المنامة” يستخدم الطاقة الشمسية

20

» »كشف أمين سر نادي المنامة
عبدالله عاشور عن عزم مجلس
إدارة النادي استخدام الطاقة
الشمسية لتوليد الكهرباء وتلبية
احتياجات النادي لإلنارة وخفض
التكاليف الباهظة التي تستنزفها
فواتير الكهرباء الشهرية التي يدفعها النادي.
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سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة ميرزا
تحديث مصفاة “بابكو” يضاف إلى مسيرة اإلنجازات

رئيس غانا
المنامة  -بنا

بـــعـــث عــــاهــــل الـــــبـــــاد ص ــاح ــب

المنامة  -بنا

يمثل إنجــازا جديــدا للحكومة يضاف

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة

إلــى مســيرة اإلنجــازات العظيمة التي
تحققــت تحت رايــة إدارتكم الحكيمة

برقية تهنئة من وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا؛ بمناسبة تفضل سموه

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

وسياستكم السديدة ورؤيتكم الثاقبة

بوضع حجر األساس لتحديث مشروع مصفاة “بابكو” في شركة نفط البحرين،

خليفة ،برقية تهنئة إلــى رئيس

والتــي تصــب مــن منطلــق اهتمامكــم

هذا نصها:

جمهورية غانا نانا أكــوفــو آدو،
وذل ــك بمناسبة ذك ــرى استقالل

بــــاده ،أعـ ــرب جــالــتــه فــيــهــا عن

أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور
الصحة والسعادة بهذه المناسبة
الوطنية.
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البالــغ حفظكــم هللا بتطويــر اقتصــاد

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األمير

حجر أساس مشــروع تحديث مصفاة

خليفة بن سلمان آل خليفة

“بابكــو” والــذي يعتبــر أكبــر مشــروع

رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا

بتاريــخ بابكــو في عهد ســيدي حضرة

ورعاه

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

سائلين المولي العلي القدير أن يحفظ

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

آل خليفــة ملــك البــاد الــذي أرســى

ســموكم ويديــم عليكــم نعمــة الصحــة

يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم

دعائــم النهضــة الحديثــة الشــاملة

والعافيــة والســعادة والعمــر المديــد

لمملكة البحرين.

لمواصلــة مســيرة العطــاء والبنــاء

المخلص لسموكم

سيدي صاحب السمو ،إن هذا المشروع

والنماء لوطننا العزيز مملكة البحرين.

وزير الكهرباء والماء

الكريــم

أســمى

آيــات

التهانــي

والتبريــكات بمناســبة تفضلكــم بوضع

 ...سمـوه يتلقى تهنئـــة جواهـــــري

هــذا الوطــن العزيز وتقدمــه وازدهاره
لمصلحــة شــعبه الوفــي وتوفير فرص

سمو رئيس الوزراء

العيش الكريم لهم.

وتفضلــوا ســموكم بقبول أســمى آيات
التقدير واالحترام والوالء...

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

 ...وسموه يتلقى تهنئة رئيس االتحاد الحر

المنامة  -بنا

بمملكة البحريــن ،وذلك بهدف رفع طاقته

المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية

اإلنتاجية من النفط الخام والغاز الطبيعي

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من رئيس المجلس التنفيذي

تهنئة من رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري ،بمناسبة
تفضل ســموه بوضع حجر األســاس لتحديث مشــروع مصفاة (بابكو) في شــركة نفط
البحرين ،هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن

وبمناســبة تشــريف ســموكم الكريم صباح

سلمان آل خليفة

يــوم الثالثــاء الموافــق  5مــارس ،2019

رئيس مجلس الوزراء الموقر،

بوضــع حجــر األســاس لمشــروع تحديــث

حفظه هللا ورعاه،

مصفــاة شــركة نفــط البحريــن “بابكــو”،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يطيــب لــي أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم

يشــرفني يا صاحب السمو في البداية ،أن

أطيــب التهانــي وأصــدق التبريــكات بهــذا

على حد سواء.

لالتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب محمد؛ بمناســبة تفضل ســموه بوضع حجر األســاس لتحديث مشــروع

صاحب السمو الملكي،،،
لقد شهدت مملكة البحرين ،وستشهد ،في
عهدكــم الميمــون ازدهارا ال مثيــل له بإذن
هللا تعالــى ،شــاكرين لمقامكــم الكريــم كل
مــا بذلتموه خالل رحلــة عطائكم الممتدة،
من عمل ومتابعة وجهد حثيث لجعل هذا
الحلم حقيقة ماثلة أمام الجميع.
أكرر لمقام سموكم الشكر والعرفان ،سائال
هللا العلــي القديــر أن يحفظكم وأن يســدد

أعــرب لمقامكــم الكريم عن خالص الشــكر

اإلنجــاز الكبير الذي تشــهده بالدنــا الغالية

والثنــاء علــى ما تبذلونه مــن جهد وعطاء

والذي يبشر بمزيد من النماء واإلزدهار.

رعاية هللا وحفظه.

لدعــم المســيرة الصناعيــة فــي مملكــة

وال يمكننا هنا إال أن نشيد بجهود سموكم،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

البحرين ،ووضع الخطط واإلستراتيجيات

حفظكــم هللا ،وســعيكم الحثيــث لتأميــن

التــي تهــدف إلى تحقيق مزيــد من الرخاء

المزيــد مــن الفــرص والمبــادرات التــي من

المخلص لسموكم

واالستقرار لهذا الوطن المعطاء.

شــأنها اإلســهام في تطوير القطاع النفطي

رئيس الشركة

علــى دروب التوفيــق خطاكــم ،ودمتم في

د .عبدالرحمن جواهري

مصفاة “بابكو” في شركة نفط البحرين ،هذا نصها:
صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة

صاحــب الجاللــة حمــد بن عيســى آل

اإلنتــاج وزيادة الكفــاءة في منتجات

بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا

خلفيــة ،الــذي أرســى دعائــم النهضــة

التكريــر األمــر الــذي سيســاهم فــي

ورعاه

الحديثــة الشــاملة لمملكــة البحريــن،

عالميا وبقوة بعدما توصلنا
منافستنا
ً

رئيس مجلس الوزراء الموقر

وبفضــل

وتوجيهاتكــم

إلــى تقنيات التكريــر الحديثة ،والذي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

ورؤيتكــم االقتصاديــة التي ســاهمت

سيسهم بكل تأكيد في تعزيز النهضة

جهودكــم

يطيــب لنا أن نرفع إلى مقام ســموكم

كثيــرً ا فــي إحــداث نقلــة نوعيــة على

االقتصادية الشاملة.

الكريــم أطيــب التهانــي وأخلــص

مختلفة األصعدة.

حفظكــم هللا ذخــرً ا وقائــ ً
دا لهــذه

التبريــكات ،بمناســبة تفضلكــم بوضع

إن هــذا المشــروع العمــاق هــو إنجاز

النهضة االقتصادية الحديثة لمملكتنا

حجر أساس تحديث مشروع مصفاة

كبيــر يضــاف إلــى إنجازات ومســيرة

الحبيبة.

“بابكو” في شركة نفط البحرين.

حكومة ســموكم التــي حرصت طيلة

إن وضــع حجــر أســاس مشــروع

تاريخهــا المشــرف والناصــع علــى

يعقوب يوسف محمد

تحديــث مصفــاة “بابكــو” يعــد أكبــر

مصالــح الشــعب والوطن وهــو إنجاز

رئيس المجلس التنفيذي

مشروع بتاريخ بابكو في عهد حضرة

سيســاهم بشــكل كبيــر فــي تحســين

االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة ميرزا
المنامة  -بنا

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة مــن وزير الكهرباء والماء
عبدالحســين ميــرزا ،بمناســبة تفضــل ســموه بوضــع حجــر األســاس لتحديــث مشــروع
مصفاة (بابكو) في شركة نفط البحرين ،هذا نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان

توجيهــات ســموكم ومتابعتكــم الدؤوبــة

بن حمد آل خليفة

حفظكــم هللا والتــي تصــب مــن منطلــق

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

اهتمامكــم البالــغ بتطويــر اقتصــاد هــذا

لرئيس مجلس الوزراء

الوطــن العزيــز وتقدمه وازدهــاره لمصلحة

حفظه هللا ورعاه

شــعبه الوفي وتوفير فرص العيش الكريم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

لهم.

يشــرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم

ســائلين المولــي العلــي القديــر أن يحفــظ

أســمى آيــات التهاني والتبريكات بمناســبة

ســموكم ويديــم عليكــم نعمــة الصحــة

وضــع حجــر أســاس مشــروع تحديــث

والعافية والسعادة والعمر المديد لمواصلة

مصفــاة “بابكــو” والذي يعتبر أكبر مشــروع

مســيرة العطــاء والبنــاء والنمــاء لوطننــا

بتاريــخ بابكــو فــي عهــد ســيدي حضــرة

العزيز مملكة البحرين.

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى

وتفضلــوا ســموكم بقبــول أســمى آيــات

آل خليفــة عاهــل البالد المفــدى حفظه هللا

التقدير واالحترام والوالء،،،

ورعاه الذي أرســى دعائم النهضة الحديثة
الشاملة لمملكة البحرين.
إن هــذا المشــروع يمثــل إنجــازا جديــدا

المخلص لسموكم

اإلنجــازات العظيمــة التــي تحققــت بفضل

وزير الكهرباء والماء

للحكومــة الموقــرة يضــاف إلــى مســيرة

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

 ...سموه يتلقى تهنئة جواهري
المنامة  -بنا

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من رئيس شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويــات عبدالرحمــن جواهــري ،بمناســبة تفضــل ســموه بوضع حجر األســاس
لتحديث مشروع مصفاة (بابكو) في شركة نفط البحرين ،هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن
حمد آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
إن حضوركــم يــا صاحــب الســموّ لهــذا

ولي العهد نائب القائد األعلى

الحــدث الهــام ،إنمــا يؤكــد من جديــد ،مدى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

الحــرص واالهتمــام البالــغ الــذي تولونــه

حفظه هللا ورعاه،،،

لجميــع المحطات االســتراتيجية التي يتم
ً
كثيرا
تحقيقهــا والتــي مــن شــأنها اإلســهام

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

في تعزيز مســيرة النماء والنهضة الشــاملة

يســرني ويشــرفني فــي البدايــة أن أتقــدم

التي يشهدها وطننا العزيز .

إلــى مقــام ســموكم الكريــم بأســمى آيــات

صاحب السمو الملكي،،،

الشــكر واالمتنــان علــى دوركــم الوطنــي

نحــن على ثقة كبيــرة بأن مثل هذا الحدث

الكبيــر وحرصكــم المســتمر علــى تبنــي

التاريخــي الكبيــر ســوف يكون خيــر معين

اإلســتراتيجيات االقتصاديــة والصناعيــة

للحكومــة الموقرة علــى تحقيق المزيد من

الطموحــة ،والتــي مــن شــأنها تعزيــز

اإلنجازات الالزمة لضمان تلبية احتياجات

خطــط التنميــة ودعــم النهضــة الشــاملة

المملكة من الطاقة من أجل استدامة النمو

التــي يشــهدها الوطــن الغالــي علــى كافــة

االقتصــادي وتحقيق رؤية مملكة البحرين

المستويات.

.2030

بمناســبة تشــريف صاحــب الســمو الملكــي

أكــرر لكــم يا صاحب الســمو الملكي التهنئة
ً
ذخرا لنا
والتبريــك ،ســائالً هللا أن يجعلكــم

األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة ،رئيس
الــوزراء الموقــر ،حفظــه هللا ورعــاه صباح
يــوم الثالثــاء الموافــق  5مــارس ،2019

ً
جميعــا ،وأن يوفقكــم لتحقيــق المزيــد مــن

المنجزات لهذا الوطن وشعبه األصيل.

بوضــع حجــر األســاس لمشــروع تحديــث
مصفــاة شــركة نفــط البحريــن “بابكــو”،

دمتم في حفظ هللا سالمين،،،

يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم أطيب

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

التهانــي وأصــدق التبريــكات بهــذا اإلنجــاز
الكبيــر الــذي تشــهده بالدنــا الغاليــة ،فــي
ظــل العهــد الزاهر لســيدي حضــرة صاحب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة

المخلص لسموكم

د .عبدالرحمن جواهري
رئيس الشركة
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جاللة الملك يرعى سباق الضاحية العسكرية
جــالــتــه أشـــــاد بــــاإلنــــجــــازات الـــريـــاضـــيـــة الــمــمــيــزة لـــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن

المنامة  -بنا

تفضــل عاهــل البــاد ،القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة،
فشــمل برعايته الكريمة أمس حفل بطولة اليوم الختامي لكأس صاحب الجاللة الملك،
القائد األعلى لبطولة ســباق الضاحية العســكرية ومســابقات الرماية الســنوية ،وبطولة
شــد الحبــل للوحــدات والقفز الحر بالمظــات ،ويأتي ذلك ضمن االحتفــاالت بذكرى يوم
قوة دفاع البحرين الحادي والخمسين ،وذلك بميدان الرماية اإللكتروني برأس البر.
فلدى وصول جاللته ،كان في االستقبال القائد

العالم بالواليات المتحدة األميركية.

العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ

ختاما سيدي ،ال يسعني إال أن أتقدم لجاللتكم

خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة ،ورئيــس الحــرس

بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان لتشــريفكم

الوطني الفريق أول الركن ســمو الشــيخ محمد

حفلنــا هــذا ،كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى ســيدي

بــن عيســى آل خليفــة ،ووزيــر شــؤون الدفــاع

صاحــب المعالــي القائــد العــام لقــوة دفــاع

الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن النعيمــي،

البحريــن علــى دعمــه الالمحــدود للرياضــة

ورئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب بن

والرياضييــن وإلى ســيدي رئيــس هيئة األركان

صقر النعيمي ،وعدد من كبار الضباط.

علــى متابعتــه الحثيثة ،ســائال المولى عز وجل

وقــد رافــق جاللــة الملــك ،القائــد األعلــى ،قائــد

أن يحفظ مملكتنا الغالية ،وأن يديم علينا نعمة

الحرس الملكي اللواء الركن ســمو الشيخ ناصر

األمــن واألمــان في ظل عهدكــم الزاهر حفظكم

بــن حمــد آل خليفــة ،ووزيــر الديــوان الملكــي

هللا ورعاكم.

وبعــد عــزف الســام الملكــي ،اســتهل الحفــل

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،

بآيــات مــن الذكــر الحكيــم ،ثــم تشــرف مديــر

ثــم بــدأت منافســات المســابقات العســكرية

االتحاد الرياضي العسكري العميد الركن محمد

المختلفــة لســباق الضاحيــة العســكري ( 4كــم)،

بن جالل بإلقاء كلمة بهذه المناسبة ،قال فيها:

ومباريات رماية األسلحة الخفيفة وشد الحبل،

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

تــا ذلــك اســتعراض الفريق العســكري للمظلين
بسم هللا الرحمن الرحيم

للقفــز الحــر ،ثم مســابقة المحــارب ،حيث أثبت

ســيدي حضرة صاحــب الجاللة الملــك حمد بن

الجميــع مــا يتميزون به مــن أداء متقن ومهارة

عيسى آل خليفة

فائقة.

عاهــل البالد المفــدى القائد األعلى حفظكم هللا

وفــي ختــام الحفــل تشــرف أعضــاء فريــق قوة

ورعاكم

دفاع المظلي بالســام على جاللــة الملك القائد
األعلى.

ســيدي صاحــب المعالــي المشــير الركن الشــيخ

ثــم تفضــل جاللتــه بتوزيــع الكــؤوس والجوائز

خليفة بن أحمد آل خليفة

علــى الفــرق الفائــزة ،حيــث أســفرت النتائــج

القائد العام لقوة دفاع البحرين

لمسابقات الرماية واألنشطة الرياضية كاآلتي:

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

 -الفائــز بالمركــز األول فــي مســابقة الضاحيــة

إخوانــي ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد قــوة

الحرس الملكي.

الدفاع

 الفائــز بالمركــز األول فــي مســابقة الرمايــةبالمسدس الحرس الملكي.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 -الفائــز بالمركــز االول فــي مســابقة الرمايــة

بــكل معاني الفخــر واالعتزاز يشــرفني أن أرفع

بالرشيش ام بي  5الحرس الملكي.

إلــى جاللتكم أســمى آيات التهانــي والتبريكات

 -الفائز في مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية

بالذكــرى الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة

 200متر القوة الخاصة الملكية.

دفــاع البحريــن ،هــذا اليــوم العزيــز علــى قلوبنا

 -الفائز بمسابقة شد الحبل كتيبة المشاة اآللية

جميعــا ،اليوم الــذي يمثل المجد والعزة والفخر

الملكية.19/

والكرامة ،والذي نســتذكر فيه منجزات عظيمة

رام في مســابقة المحارب
 -الفائــز بلقب أفضل ٍ

ومفاخر خالدة سطرها أبناؤك من منتسبي قوة

لألفــراد رقيــب 1/زيــاد معيــوف إبراهيــم مــن

الدفاع.

القوة الخاصة الملكية.
رام في مســابقة المحارب
 -الفائــز بلقب أفضل ٍ

سيدي حضرة صاحب الجاللة

للضبــاط مقــدم ركــن خالــد أحمــد الرويعــي من

فــي عــام  2018أطلــق ســيدي ســمو الشــيخ

الحرس الملكي.

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا تحــدي

 -الوحــدة الفائــزة بالمركــز األول لــكأس عاهــل

عــام الذهب ،فكان ســموه فــي مقدمة من حقق

البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد

الذهب ببطولة العالم للرجل الحديدي ،فأصبح

بــن عيســى آل خليفة لوحدات اإلســناد اإلداري

الرمــز والقــدوة لجميع الرياضييــن ،حيث حقق

وحدة الصيانة الفنية.

أبطالنــا فــي منتخــب ألعــاب القــوى بعــد دعــم

 -الوحــدة الفائــزة بالمركــز األول لــكأس عاهــل

واهتمــام كبيــر من ســمو الشــيخ خالــد بن حمد

البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد

آل خليفــة حفظــه هللا  12ميداليــة ذهبيــة فــي

بن عيسى آل خليفة للوحدات المقاتلة الحرس

أســياد جاكرتــا كانــت جميعهــا مــن قبــل أبنائــك

الملكي.

منتسبي قوة دفاع البحرين ،كما حقق منتخب

وبهــذه المناســبة ،أعــرب جاللــة الملــك القائــد

الجودو العســكري المركز األول بـ  10ميداليات

األعلــى عــن إعجابــه وتقديــره بمــا شــهده مــن

ذهبيــة في البطولة العربيــة بالمغرب ،باإلضافة

مســتوى رفيــع ومهــارة مميــزة تعكــس الكفاءة

إلى تأهل أحد أبطالنا في قفز الحواجز لبطولة

العســكرية واللياقــة البدنيــة العاليــة والــروح

المعنويــة الرفيعــة ،والحــرص علــى تحقيــق
النجــاح فــي ظــل المنافســة الشــريفة .معربــا
جاللتــه عــن اعتــزازه الدائــم بجهــود جميــع
منتســبي قوة دفاع البحرين البواسل؛ للنهوض
بشــرف أداء رسالتهم السامية دفاعا عن وطننا
العزيــز ووحدتــه الوطنيــة وأمــن مواطنيــه
الكــرام وحمايــة مســيرتنا الحضاريــة الظافــرة
نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقا بعون هللا ،مشــيدا
باإلنجــازات الرياضيــة المميــزة التــي حققتهــا
قــوة الدفــاع فــي العديــد مــن المنافســات فــي
المحافــل اإلقليميــة والدوليــة .شــاكرا جاللتــه
جميــع المشــاركين والمدربيــن والمنظمين لهذه
المســابقات ،مهنئــا جميــع الفائزيــن علــى مــا
حققوه من نتائج مميزة ،ومتمنيا للجميع دوام
التوفيق والسداد.

سمو ولي العهد يرحب برواد مجلسه
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الـــتـــواصـــل نــهــج الــمــجــتــمــع وســـنـــة اآلبــــــاء واألجــــــداد
اتكال القانونيين
على هيئة التشريع

راشد الغائب

Û Ûجاء التعديل التشريعي الجديد لقانون هيئة التشريع والرأي القانوني (اإلفتاء القانوني سابقا)؛ ليعالج
مشــكلة أرهقــت جهاز الهيئة؛ بســبب خالفــات الكبار بالــوزارات أو اتكال القانونيين بالجهات الرســمية

على آراء الهيئة.

أي طلــب
Û Ûالتعديــل أقــره مجلــس النــواب بجلســته الماضيــة ،ويشــترط موافقــة مجلــس الــوزراء علــى ّ

سمو ولي العهد مستقبال عددا من المسؤولين والمواطنين
المنامة  -بنا

فــي إطــار االهتمــام الــذي يوليــه ولــي
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة
بالتواصل مع أبناء البحرين كافة ،استقبل
ســموه فــي مجلســه األســبوعي بقصــر

الرفاع مســاء أمــس ،أفراد العائلــة المالكة
الكريمــة والــوزراء وأعضــاء مجلســي
الشــورى والنــواب والبلديــات وعــددٍ مــن
رجــال الديــن والفعاليــات االقتصاديــة
واالجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي
فــي المملكــة والشــخصيات األكاديميــة
والفكريــة واإلعالميــة وعــددٍ مــن أفــراد
المجتمع.ورحــب ســموه بــرواد مجلســه

مــن وزارة أو مؤسســة أو هيئــة عامــة؛ إلبــداء الهيئة رأيها القانوني بشــأن تطبيق القوانين والمراســيم

األســبوعي الــذي يجســد صــورا مــن صور

بااللتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى

المجتمــع كافــة فــي صــورة تجســد هويــة

التواصــل الــذي يحرص عليــه عاهل البالد
آل خليفــة تكريســا لنهــج المجتمــع وســنة
ً
وترجمة للــروح األصيلة
اآلبــاء واألجداد،
للمجتمــع البحرينــي ونســيجه وهويتــه

الجامعة.

وأثنــى الحضــور علــى حــرص ســموه

يشــكله المجلــس من منصــة جامعة ألبناء
البحرينييــن التــي جبلــت علــى المحبــة

والخيــر ،منوهيــن بجهــود تعزيــز أســس

واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.

Û Ûكمــا اســتحدث التعديــل صالحيــة للهيئــة للفصل في أي خالف بيــن الوزارات أو بين الجهات الرســمية
وذلــك بعــد موافقــة مجلس الــوزراء ،ويكون القرار مســببًا وملزما لألطراف إذا كان قــد صدر بناء على

طلبهم.

Û Ûمــا بيــن ســطور التعديــل التشــريعي عالمة اســتفهام بشــأن مــدى لياقــة الكــوادر الحقوقيــة والقانونية
بالــوزارات والجهــات الرســمية ،وهــل سيســهم هــذا التشــريع فــي تخفيف ســيل طلبات اســتطالع رأي

التنميــة المســتدامة؛ لتحقيــق المزيــد مــن

الهيئة لمحاججة الشاكين أو الخصوم.

للمواطن.

ميال مع االســم الســابق؛ ألنه أكثر ثقال وانســجاما مع وظيفة الهيئة وينسجم مع توجه خليجي وعربي

الرخــاء والتقــدم وتأميــن الحيــاة الكريمة

Û Ûأمــا فيمــا يتعلــق بتعديل تســمية الهيئة مــن “اإلفتاء القانوني” إلــى “الرأي القانوني” ،فأجد نفســي أكثر
لتوحيد المصطلحات ،ومن بين ذلك على سبيل المثال :إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت ،وديوان

الفتوى والتشريع بدولة فلسطين ،وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري.

استزارع األسماك لتلبية طلبات السوق

خالـــد بـــن عبـــداهلل :خطـــط لرفـــع إنتاجيـــة “المركـــز الوطنـــي”

المنامة  -بنا

أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس

عصــام خلــف ،وعــدد مــن المســؤولين؛

اللجنة الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية

للوقــوف علــى القــدرات اإلنتاجيــة للمركــز،

التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة،

واالطــاع علــى مــا يمكن أن يقدمــه المركز

أن الحفــاظ على الثروة الســمكية ،بوصفها

مــن فــرص مســتقبلية لترجمــة التوجــه

عنصــرًا مهمًّ ا مــن عناصر األمن الغذائي في

الحكومــي القائــم علــى تشــجيع االســتثمار

مملكــة البحريــن ،يســتوجب بــذل جهــود

فــي قطــاع االســتزراع لتوفيــر أصنــاف

مكثفــة لتجنيبهــا مخاطــر الممارســات
الخاطئــة والضغط علــى المصائد الطبيعية

محليــا
متنوعــة مــن األســماك المرغوبــة
ًّ

وذات جودة عالية.

مــن جهة ،والعمل بالتــوازي من جهة أخرى

وأعــرب الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا عــن

علــى أن يكــون االســتزراع الســمكي خيــارًا
ً
ناجحــا يلبــي
رئيســا وبديــاً اقتصاديًّــا
ً

إعجابــه بالخبــرات البحرينيــة المؤهلــة

االحتياجــات االســتهالكية المتزايدة.وقال
لــدى زيارتــه المركــز الوطنــي لالســتزراع

فــي هــذا الصــدد وزارة األشــغال وشــؤون

البحــري“ :تــم تصميم الخطــط والتوجهات
ذات الصلــة بتعزيــز كفــاءة واســتخدام

ألن تواصل
البلديــات والتخطيط العمراني ْ

جهودهــا في ســبيل توفيــر التدريب الالزم

المــوارد ،الســيما البحريــة منها ،لتســتهدف

لموظفــي المركز حتــى يتمكنوا من مواكبة

رفع طاقة إنتاج المركز الوطني لالستزراع

أحــدث مــا تتوصــل إليــه العلــوم والمعارف

إلصبعيــات األســماك التجاريــة إلــى نســب

في هذا المجال الحي.

عاليــة علــى المــدى القصيــر ،علــى نحــو

وأضــاف“ :إن تأســيس كــوادر محليــة

يتماشــى مــع مــا التزمــت بــه الحكومــة

جديــدة ،وتعزيــز قــدرات القائــم منهــا،

برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

سيســهم فــي خلــق قاعــدة تقنيــة وعلميــة
ّ
ســيمكن
في مجال االســتزراع البحري ،كما

ومســاندة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

أبنــاء المملكة من إضافة لمســاتهم وتقديم

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

إســهاماتهم القيمــة عبــر تشــجيعهم علــى

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

إجــراء البحــوث التــي من شــأنها أن تحقق

حمــد آل خليفــة ،فــي برنامجها حتــى العام

تبــادل ونقــل الخبــرات بين الــدول المهتمة

 ،2022مــن حيــث دعم الجهــود التي تكفل

فــي هذا المجال الذي بدأت أنظار االهتمام

اســتمرار المحافظــة علــى الثــروة البحريــة
وتنميتها لضمان استدامتها”.

عالميــا تتجــه نحــوه لســد عجــز المخــزون
ًّ

الطبيعي لألسماك”.

وكان الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة قد

وفــي إطــار مــا توليــه الحكومة مــن حرص

زار المركــز الوطني لالســتزراع البحري في

علــى دفــع القطــاع الخــاص ليتبــوأ دوره

منطقــة رأس حيــان يرافقــه وزير األشــغال

كمحــرك رئيســي فــي عمليــة التنميــة ،قــام

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي

الشــيخ خالــد بن عبــد هللا آل خليفة بزيارة

الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة،

شــركة “أكــوا تــك برودكتــس” ،وكان فــي

المشاريع ومساحاتها المطلوبة ومواصفات

مقدمــة مســتقبليه رئيــس مجلــس إدارة

إنشــاء األحــواض وتوفيــر البيئــة المالئمــة

ً
شــرحا
الشــركة فــؤاد المطــوع ،الــذي قــ َّدم

لألســماك ،وتوســيع نطــاق الشــراكات مــع

حــول ســير العمل في الشــركة ،ومــا يوفره

الجهــات ذات العالقــة لتدريــب المواطنيــن

هــذا القطــاع مــن فــرص تطويريــة ومــا

علــى تقنيات تأســيس مشــروع تجاري في

يواجهه من تحديات.

هذا المجال.

وأشــاد بجهود الشــركة الداعمــة للتوجهات

من جانبه ،أكد وزير األشــغال عصام خلف

الحكوميــة ،مؤكــ ًدا أن مثــل هذه المشــاريع

أن الوزارة ستسخر كل جهودها للبناء على

وإلــى جانــب إســهامها فــي تحقيــق األمــن

ما تحقق من منجزات تطويرية في المركز

الغذائــي والحفــاظ علــى الثــروة الســمكية،

الوطنــي لالســتزراع البحــري بمــا يواكــب

ً
نموذجــا يحتــذى مــن
فإنهــا وبوصفهــا

التوجهــات الحكوميــة الحاليــة التــي تعتبر

خالل جدواهــا االقتصاديــة المثبتة لتربية

االســتزراع الســمكي أحــد أهــم الخيــارات

األســماك فــي بيئــات مصطنعــة ،ستشــجع

المحققــة لألمــن الغذائي لســد الفجــوة بين

الراغبيــن مــن المواطنيــن فــي االســتثمار

العرض والطلب على األسماك.

فــي االســتزراع البحري لالنخــراط في هذا
المجال ،فضالً عما توفره من فرص نوعية

وفــي مملكــة البحريــن ،بــدأت تجــارب
اســتزراع األســماك فــي ثمانينــات القــرن

للعمل.

الماضــي ،بدراســة إنتاج األســماك المحلية.

َّ
ووجــه الــوزارة إلــى دراســة الســبل الكفيلة

وعلى إثر نجاح تلك الدراســات ،تم افتتاح

بتشــجيع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار

المركــز الوطنــي لالســتزراع البحــري العــام

في االســتزراع البحري عبر اقتراح المواقع

 1993بالتعــاون مــع هيئــة تايــوان الدولية،

الجغرافيــة المناســبة إلقامــة مثــل هــذه

ووكالة اليابان للتعاون الدولي.

المنامة  -بنا

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمال
الخيريــة وشــؤون الشــباب ،رئيــس مجلس
أمنــاء المؤسســة الخيريــة الملكيــة ســمو

واإلنســاني واالرتقــاء بالمســيرة الخيريــة،

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،نظمــت

مثمنــا دعــم رئيس الــوزراء صاحب الســمو

المؤسســة الخيريــة الملكيــة منتداها الرابع

الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة،

تحــت شــعار “الكرامة اإلنســانية” بمشــاركة

وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

عربيــة وخليجيــة وحضــور متنــوع مــن

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب

المهتميــن فــي العمــل الخيــري واإلنســاني.

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل

ووجــه ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد خالص

خليفــة ،مشــيدا بقيــادة ســمو الشــيخ ناصر

الشــكر والتقديــر إلــى جاللــة الملــك علــى

بن حمد لمسيرة الخير للمؤسسة.

الرعايــة الملكيــة واهتمامــه بالعمل الخيري

وبين الســيد أن المؤسسة الخيرية الملكية

واإلنســاني ،ممــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي

تســعى مــن خــال منتداهــا الســنوي إلــى

تقديــم الكثيــر مــن المشــاريع واإلنجــازات

تبــادل الخبــرات والتجــارب فيمــا يخــص

التي أسهمت في خدمة المحتاجين وصون

العمــل الخيري واإلنســاني؛ مــن أجل تعزيز

كرامتهــم ،فدائمــا مــا تأتــي التوجيهــات

أطــر الشــراكة المجتمعيــة وتطويــر العمــل

الملكيــة بســرعة تقديــم الخدمــات بأفضــل

اإلنساني بما يتناسب والتوجهات العالمية،

صورة تضمن لإلنســان مساعدته والحفاظ

ويطــرح المنتــدى الرابــع الــرؤى المختلفــة؛

على كرامته.

لصــون كرامــة المحتاجيــن وتقديــم العمــل

وأكــد ســموه أن مملكــة البحريــن تكتســب

الخيــري واإلنســاني بأســاليب حضاريــة

ســمعة طيبــة وتاريــخ عريــق فــي مســيرة

تحافــظ علــى كرامــة اآلخريــن ،وتوحيــد

العمــل الخيــري واإلنســاني ،وخطــت

السياســات العامــة التــي تحكــم تقديــم

خطــوات متميــزة فــي هــذا المجــال مــن

المساعدات الخيرية واإلغاثية.

خالل المؤسســة الخيريــة الملكية وخبرتها

وبــدأ المنتــدى بعــزف الســام الوطنــي،

الطويلة واحترافيتها في إيصال الخدمات

وتــاوة آيــات مــن القــرآن الكريــم ،وعــرض

والرعايــات لكل المســتفيدين مــن خدماتها

فيلــم يوضــح مفهــوم الكرامــة اإلنســانية،

بنحــو يضمــن لهــم العيــش الكريــم وحفــظ

بعدها ألقى مدير إدارة الرعاية االجتماعية

كرامتهم.

رئيس اللجنة المنظمة بدر قمبر كلمة أشــار

ومــن جانبــه ،تقــدم األمين العام للمؤسســة

فيهــا إلــى أن المؤسســة الخيريــة الملكيــة

الخيريــة الملكيــة مصطفى الســيد بخالص

تواصــل مــن خــال هــذا المنتــدى مســيرة

الشــكر والتقديــر إلى عاهل البــاد ،الرئيس

العطــاء باجتمــاع كل المعنيين بعمل الخير

الفخــري للمؤسســة الخيريــة الملكيــة

مــن مؤسســات حكوميــة وأهليــة؛ من أجل

القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الوزارية خالل العامين  2017و2018؟

تيار
“Û Ûنحن من طين ..يوجعنا األذى ..يجرحنا صغير الشوك ..يجبرنا لطف هللا”.

جالل الدين الرومي

نائب رئيس الوزراء لدى زيارته المركز الوطني لالستزراع البحري

ناصــر بــن حمــد :خطــوات متميــزة لـــ “الخيريــة الملكيــة” بإيصــال الخدمــات
خليفــة على اهتمام جاللته بالعمل الخيري

 -Û Ûكــم عــدد طلبــات إبــداء الــرأي القانوني الــواردة من الــوزارات والمؤسســات والهيئات العامــة لتطبيق

@albiladpress.com

سمعة طيبة للبحرين في العمل اإلنساني
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل

جهة غير خدمية ،وتتعامل مع شخصيات طبيعية واعتبارية مدركة بالوظيفة الثقيلة للهيئة.

Û Ûوكلي ثقة برئيس الهيئة المستشار نواف حمزة بقيادتها .وأطلب منه اإلجابة عن االستفسار اآلتي:

rashed.ghayeb

والكــوادر ذات الكفــاءة العاليــة التــي تديــر

ً
موجها
المركز وتشرف على جميع عملياته،

Û Ûوربما اهتدى التشريع البحريني بالتجربة األردنية لوجود ديوان للتشريع والرأي.

Û Ûأما فيما يتعلق بالهواجس من ارتباط كلمة الفتوى باألمور الشــرعية ،فإن ذلك مردود عليه بأن الهيئة

أن ينضمــوا تحــت مظلــة الخيــر بقيــادة

قيم المؤسســة وأبــرز إنجازاتهــا ،وما تقوم

راعــي الخير في مملكة الخير عاهل البالد،

به لصون كرامة اإلنسان.

الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية

وبيــن أن كل إنســان لــه دور فــي تعزيــز

صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل

الكرامــة اإلنســانية كل فــي مجالــه ،ويتــم

خليفة وبتوجيهات ثاقبة من ســمو الشــيخ

العمــل في المؤسســة الخيرية الملكية على

ناصــر بن حمد الذي يهمه أن يعمل الجميع؛

االهتمام بالكرامة اإلنســانية المستمدة من

مــن أجــل إيصال الخير إلى كل من ينشــده

رسالة النبي صلى هللا عليه وسلم ،متطرقا

حفاظــا علــى كرامتــه ومســاعدته للعيــش

إلــى هــرم مصطفــى الســيد ونظريتــي

الكريــم ،وفــق جهــود خيريــة متناســقة،

“كريمــوك” و ”موســيف” ودورهمــا فــي

وعمــل متكامــل يســاهم فيــه الجميــع عبــر

اإلبــداع وحظ كرامة اإلنســان ،واســتعرض

الشراكة المجتمعية.

أســلوب عمــل المؤسســة فــي إدارة العمــل

كمــا أكــد قمبــر أن المنتــدى يركــز علــى

الخيــري وفــق نظــام التنميــة المجتمــع

مفاهيــم الكرامــة اإلنســانية ،واســتعراض

وتمكين الشباب.

تجارب ومبادرات رائدة في صون الكرامة

ثــم تحــدث مديــر عــام جمعيــة األورمــان

اإلنســانية ،ودور مؤسســات المجتمــع

المصريــة اللــواء ممــدوح شــعبان عــن أبــرز

العاملــة فــي الحقــل الخيــري فــي هــذا

مشــاريع الجمعيــة التــي تســهم فــي خدمة

المجــال ،إضافــة إلى دور وســائل التواصل

المحتاجيــن والتخفيــف عليهــم بطريقــة

االجتماعــي فــي المحافظــة علــى كرامــة

توفــر احتياجاتهم وتحفظ كرامتهم ،وبين

المحتاجيــن والتســويق لمشــروعات العمل

أنه ال تحدث كرامة إنسانية من دون تعليم

الخيري واإلنساني.

وعيــادات صحيــة ووجــود الميــاه النظيفــة

بعدها ،قدم األمين العام للمؤسسة الخيرية

لالغتســال والنظافة ليشــكل عمــق الكرامة

الورقــة الرئيســة ،والتــي تطــرق خاللها إلى

اإلنسانية.

تطوير العالقات مع السويد وسلوفاكيا وبوتان
المنامة  -وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد

جيلتشــن بنجــور ،إذ تســلم نســخة مــن أوراق

آل خليفــة ،بمكتبــه بالديوان العام للوزارة ،أمس،

اعتماده ســفيرًا لمملكة بوتان المعين لدى مملكة

 ،Henrik Landerholmإذ تســلم نســخة مــن

البحرين والمقيم في دولة الكويت.

أوراق اعتماده سفيرًا لمملكة السويد المعين لدى

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مملكة البحرين

مملكــة البحريــن والمقيــم فــي أبوظبــي ،وإيجور

إلــى تطوير عالقــات الصداقة مع مملكة الســويد

هايدوشــيك ،إذ تســلم نســخة من أوراق اعتماده

وجمهورية ســلوفاكيا ومملكة بوتان في مختلف

ســفيرًا لجمهوريــة ســلوفاكيا المعين لــدى مملكة

المجــاالت بمــا يعــود بالخيــر والمنفعــة علــى هذه

البحريــن والمقيــم فــي دولــة الكويت ،وتســيرنج

البلدان وشعوبها الصديقة.

توزيع األرباح النقدية لعام 2018
يســر مجلــس إدارة بنــك البحريــن الوطنــي (ش.م.ب) دعــوة
الســادة المســاهمين الكــرام المســجلة اســماؤهم فــي
ســجل المســاهمين يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة
وغيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ  6مــارس  2019مراجعــة
مكاتــب مســجلي األســهم الســادة كارفــي كمبيوترشــير
ذ.م.م .مكتــب  ،74الــدور الســابع ،بــرج الزامــل بالمنامــة
إلســتالم حصصهــم مــن األربــاح النقديــة الموزعــة عــن
الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018مصطحبيــن
معهــم مايثبــت ملكيتهــم لألســهم كشــهادات األســهم
األصليــة الخاصــة بهــم أو كشــف الحســاب للمســاهمين
المســجلين فــي بورصــة البحريــن وذلــك إبتــداءًا مــن يــوم
األحــد الموافــق  17مــارس  .2019علمــً بأنــه ســيتم تحويــل
األربــاح النقديــة مباشــرة مــن خــالل نظــام التحويــالت المالية
اإللكترونــي ( )EFTSلحســابات المســاهمين المســجلين.
واهلل ولي التوفيق،،،
فاروق يوسف خليل المؤيد
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تقديم خدمات رائدة ألهالي “الجنوبية”

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي :التواصـــل نهـــج متـــوارث

المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشيخ
خليفــة بــن علــي خليفــة آل خليفــة،
بالمجلس األسبوعي بالمحافظة ،وجهاء
وأعيــان وأهالــي المحافظــة ،وعــددا من

“بتلكو” تحظى بسمعة مرموقة

واإلعالميين.

المنامة  -وزارة الداخلية

وفــي مســتهل اللقــاء ،رحــب ســمو

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ

والرئيس التنفيذي لشركة بتلكو محمد

راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة أمــس

بوبشيت.وأشاد الوزير بالجهود الطيبة

رئيــس مجلــس إدارة شــركة البحريــن

للعامليــن فــي الشــركة ،ممــا لــه أطيــب

والالســلكية

األثــر فــي النجاحــات المتواصلــة التــي

(بتلكــو) الشــيخ عبــدهللا بــن خليفــة آل

تحققهــا الشــركة والســمعة المرموقــة

خليفــة ،بحضور وكيــل وزارة الداخلية

التــي وصلت إليهــا .وتم بحث عدد من

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة،

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

لالتصــاالت

الســلكية

إستراتيجية عربية للتعامل مع إيران
القضيبية  -مجلس النواب

أكد رئيس البرلمان العربي مشــعل الســلمي أن التضامن العربي هو السبيل األنجع

كبار المسؤولين وضباط وزارة الداخلية

المحافــظ بالحضــور ،مؤكــدا ســموه
أن مــا يحظــى بــه المجلــس األســبوعي
مــن التواصــل المســتمر مــع األهالــي

المحافظــة في تنفيذ المشــاريع المتعلقة

تحتضــن أبــرز المقومــات لعامــل التنمية

علــى تجســيده ســمو الشــيخ خليفــة بن

بالجانــب الخدمــي والتنمــوي ،مبينــا

والتطــور؛ لتمكيــن اســم المحافظــة فــي

علــي بن خليفة آل خليفة ،مشــيدين في

ســموه حــرص إدارات المحافظــة علــى

إطــار التنمية الحضارية التي تهدف إلى

الوقــت نفســه بالجهــود والمســاعي التي

العمــل الحثيــث فــي تقديــم الخدمــات

تقدم مجتمع المحافظة بالمجاالت كافة

يقــوم بهــا ســموه لبلــوغ الغايــات ،التــي

بأهالــي المحافظــة ،تســهم فــي تكويــن

الرائدة التي تعكس الصورة الحضارية.

وبأرقى المستويات.

تحقــق التنميــة فــي أرجــاء المحافظــة

وأكــد ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن

مــن جهتهــم ،عبــر الحضــور عن شــكرهم

ودور ســموه الكبيــر فــي تعزيــز الروابط

صورة شاملة لما يتطلع له أهالي مناطق

خليفة آل خليفة أن المحافظة الجنوبية

وتقديرهم للتواصل الدائم الذي يحرص

االجتماعية بالتواصل مع األهالي.

يجســد هذه العــادة المتوارثــة من اآلباء
واألجــداد ،وهو نهج حميــد نفخر به في
المحافظة الجنوبية.
وأشــار ســموه أن اللقــاءات المباشــرة

بحث التعاون السياحي مع تونس

رئــيــس هــيــئــة الــمــعــارض يستقبل الــســفــيــر ســلــيــم الــغــريــانــي

لمواجهــة التحديات الجســيمة التي تهدد أمن وســيادة واســتقرار الــدول العربية،
مؤكــدا أن هــذا الموضــوع هــو مطلــب البرلمــان العربــي الذي تــم رفعــه بالفعل إلى
القمة العربية المقبلة في تونس.

المنامة  -بنا

وقال الســلمي لدى مشــاركته في أعمال

اســتقبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشــيخ خالد بن

الجلســة االفتتاحيــة ألعمــال الــدورة

حمــود آل خليفة بمكتبه أمس ســفير الجمهورية التونســية لــدى مملكة البحرين

( )151لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة

ســليم الغريانــي ،حيــث تم خالل االجتماع مناقشــة إســتراتيجية الهيئة الكائنة

علــى مســتوى وزراء الخارجيــة “أشــارك

تحــت مظلــة تســويق الهويــة الســياحية (بلدنــا بلدكــم) ،والراميــة الــى تطويــر

فــي اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب،

القطاع السياحي المحلي في ظل رؤية المملكة االقتصادية .2030

الــذي ينعقد في ظل ظروف بالغة الدقة
وتحديــات جســيمةُ ،تهــدد أمن وســيادة
الــدول العربيــة واســتقرارها ،والســبيل
األنجــع لمواجهتهــا يكــون بالتضامــن
العربــي ،وهــذا مطلــب البرلمــان العربــي

وقــد هنــأ الشــيخ خالــد بــن حمــود

اإلقتصــاد الوطني ،إضافــة إلى تحقيق

آل خليفــة فــي بدايــة اللقــاء الســفير

األهــداف المشــتركة مــن خــال اعتماد

التونســي علــى تعيينــه الجديــد فــي

المبادرات الســياحية التــي تعود بالنفع

هــذا المنصب ،متمنيا لــه دوام التوفيق

لصالح كل من البحرين وتونس.

والنجــاح فــي مســيرته الدبلوماســية،

مــن جهتــه ،أعــرب الغريانــي عــن بالــغ

كذلــك أكــد أهميــة تعزيــز التعــاون

امتنانــه علــى حفــاوة االســتقبال الــذي

واالرتقــاء بمســتوى العالقــات الثنائيــة
بيــن البلديــن الشــقيقين فــي المجاالت

حظــي بــه لــدى لقائــه الشــيخ خالــد بــن
ّ

حمــود آل خليفــة ،مؤكــدا اســتعداده
لتعزيــز التعاون المشــترك ،والعمل على

الــذي تم رفعه للقمــة العربية المقبلة في

مشعل السلمي

وقــال الســلمي إن البرلمــان العربــي
ً
حاليــا علــى وضــع إســتراتيجية
يعمــل

الداخليــة للــدول العربيــة ،واســتمرار
احتاللهــا للجــزر اإلماراتيــة الثــاث فــي

عربيــة موحــدة للتعامــل مــع الجمهورية

الخليج العربي ،وكذلك رفض واســتنكار

اإلســامية اإليرانية ،مؤكــدا أن البرلمان

البرلمان العربي لدعم إيران للميليشيات

كافــة ،خصوصــا فــي قطــاع الســياحة؛

العربــي لــه موقــف حــازم ورافــض

والجماعــات المســلحة فــي عــدد مــن

كونــه يُ عــد أحــد أبــرز الركائــز فــي

مواصلة استكشــاف المبادرات الثنائية

للتدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون

الدول العربية.

إســتراتيجية الهيئــة الرئيســة لتنميــة

التي تدعم هذا التوجه.

تونس”.

إدانة تسليح إيران للمليشيات اإلرهابية

“الــــربــــاعــــيــــة” تـــدعـــم إجــــــــــراءات الـــبـــحـــريـــن والـــســـعـــوديـــة لــحــمــايــة األمــــن

المنامة  -وزارة الخارجية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية
بتطــورات األزمــة مــع إيــران وســبل التصــدي
لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول العربية،
والمكونة من كل من :اإلمارات (رئاســة اللجنة)،
البحريــن ،الســعودية ،مصــر ،واألميــن العــام
للجامعــة العربيــة ،اجتماعهــا العاشــر فــي مقــر
األمانــة العامــة أمــس على هامــش االجتماعات

أعدتــه األمانــة العامــة فــي هــذا الشــأن وعلــى

اإلرهابيــة والتخريبيــة فــي الــدول العربيــة ،بما

وإيوائهــم ،وإثــارة الفتنــة والنعــرات الطائفيــة،

الداخليــة للمملكــة خــال الفتــرة مــن ينايــر

المغربية بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع إيران؛

الســلبية للمســؤولين اإليرانييــن تجــاه الــدول

الباليســتية مــن داخــل األراضــي اليمنيــة علــى
ً
خرقــا ســافرًا لقــرار
الســعودية ،والــذي يشــكل

المستويات بغية زعزعة األمن واالستقرار فيها
وتأسيســها لجماعــات إرهابيــة بالمملكــة مموله

إيــران دعمهــا لإلرهــاب ،وإثــارة الفتــن لزعزعــة

هللا اإلرهابــي مــن تدخالت خطيــرة ومرفوضة

علــى ضرورة االمتناع عن تســليح المليشــيات،

كتائب عصائب أهل الحق اإلرهابية وحزب هللا

الســعودية والبحريــن مــن أجــل التصــدي لهــذه

الرصــد الــذي قامت به بشــأن أبــرز التصريحات
العربية.

فــي ذلــك اســتمرار عمليــات إطــاق الصواريــخ

وأدانــت اللجنــة الوزاريــة اســتمرار التدخــات

مجلــس األمــن رقــم  )2015( 2216الــذي ينــص

واســتنكرت فــي الوقــت ذاتــه التصريحــات

مؤكــدة دعمهــا لإلجــراءات التــي تتخذهــا

اإليرانيــة في الشــؤون الداخلية للدول العربية،
االســتفزازية المســتمرة مــن قبــل المســؤولين
اإليرانييــن ضــد الــدول العربيــة ،كمــا أعربــت

التحضيريــة لمجلــس الجامعــة علــى المســتوى

اللجنــة عــن قلقهــا البالــغ إزاء ما تقــوم به إيران

اللجنــة الوزارية تطورات األزمة مع الجمهورية

بمــا فــي ذلــك دعمهــا وتســليحها للميليشــيات

مــع إيران وســبل التصــدي للتدخــات اإليرانية

عــن ذلــك مــن فوضــى وعــدم اســتقرار فــي

على التقرير الذي أعدته دولة اإلمارات عن أبرز

يُ عيــق الجهــود اإلقليميــة والدوليــة لحل قضايا

اإليرانيــة في الشــؤون الداخلية للدول العربية،
كمــا اطلعــت اللجنــة ً
أيضــا علــى التقريــر الــذي

بالكف عن ذلك.

الــوزاري فــي دورتــه العاديــة (.)151وناقشــت

من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية،

اإلســامية اإليرانيــة ومســار العالقــات العربيــة

اإلرهابيــة فــي بعــض الــدول العربية ومــا ينتج

في الشــؤون الداخليــة للدول العربية ،واطلعت

المنطقة يُ هدد األمن القومي العربي ،األمر الذي

جهــود وأنشــطة اإلمارات بشــأن بنــد التدخالت

وأزمــات المنطقــة بالطــرق الســلمية وطالبتهــا

كمــا أدانت اللجنة مواصلة دعــم إيران لألعمال

ومواصلــة التصريحات المعادية وعلى مختلف

ومدربــة مــن الحرس الثــوري اإليراني وذراعيه
اإلرهابي.

حتــى ديســمبر  ،2018والــذي يؤكــد مواصلــة

األمــن واالســتقرار فــي المملكــة ،بمــا يتنافــى

مــع مبدأ حســن الجــوار واحترام ســيادة الدول
واســتقرارها وعــدم التدخــل فــي شــؤونها
الداخليــة ً
وفقــا لمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة

نظــرًا لما تمارســه هــذه األخيــرة وحليفها حزب

فــي الشــؤون الداخليــة للمملكــة المغربيــة عبــر
محاولــة تســليح وتدريــب عناصــر تهــدد أمــن

واســتقرار المغــرب ،والتي تأتي اســتمرارًا لنهج

إيران المزعزع لألمن واالستقرار اإلقليمي.

كمــا رحبــت اللجنــة بقــرارات عــدد مــن الــدول

والقانون الدولــي ،وأكدت اللجنة دعم البحرين

كمــا أدانــت عــن التهديــدات اإليرانية المباشــرة

وأكــدت اللجنــة الوزاريــة إدانتهــا واســتنكارها

فــي البحريــن والتــي تتخذ مــن إيران مقــرا لها،

أمنها واستقرارها.

هرمــز ،وكذلــك تهديدهــا للمالحــة الدوليــة فــي

للمســؤولين اإليرانييــن تجــاه الجــزر اإلماراتية

اإلرهــاب ،ويعكــس هــذا الموقــف إصــرار دول

األعمال العدوانية حماية ألمنها واستقرارها.
للزيــارات

والتصريحــات

االســتفزازية

الثــاث المحتلــة ،بما في ذلك الزيــارة التي قام

بهــا أخيــرا القائــد العام لقــوات الحــرس الثوري

اإليرانــي إلــى جزيرة أبو موســى يــوم  30يناير
.2019

بتصنيف ما يســمى بـ “ســرايا األشــتر” اإلرهابية
كمنظمة إرهابية ،وعدد من أعضائها على قائمة
العالــم علــى التصــدي لإلرهاب علــى الصعيدين

اإلقليمــي والدولــي ،وكل مــن يقــوم بدعمــه أو

التحريــض عليــه والتعاطــف معــه ،ويمثل دعما

لجهود البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في

واســتنكرت اللجنة وأدانت التدخالت اإليرانية

تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها.

وقيامها بمســاندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين

عــن التدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون

المســتمرة فــي الشــؤون الداخليــة للبحريــن،

إدانة التدخالت اإليرانية في البحرين

ســيار يشــارك فــي االجتمــاع الــوزاري للجامعــة العربية

ورحبــت اللجنــة بالتقريــر المقــدم مــن البحرين

فــي كل مــا تتخذه مــن إجــراءات للحفاظ على

للمالحــة الدوليــة فــي الخليج العربــي ومضيق

ونــددت اللجنــة باســتمرار التدخــل اإليرانــي

البحــر األحمر عبــر وكالئها في المنطقة ،بما في

مــن تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل ســورية

لناقلــة نفط ســعودية فــي مضيق بــاب المندب،
ً
انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
والتي تشكل

والتركــي فــي األزمة الســورية ومــا يحمله ذلك
وســيادتها وأمنهــا واســتقرارها ووحدتهــا

الوطنيــة وســامتها اإلقليميــة ،وأن مثــل هــذا
التدخــل ال يخــدم الجهــود المبذولــة مــن أجــل

تســوية األزمــة الســورية بالطرق الســلمية وفقا
لمضامين جنيف (.)1

وأعربــت اللجنــة عن التضامن مع قــرار المملكة

ذلك استهداف مليشيا الحوثي اإلرهابية أخيرا

وأعربــت اللجنة عن قلقها مــن البرنامج النووي

اإليرانــي ،خصوصــا فــي ظــل سياســات إيــران
العدائيــة فــي المنطقــة .كمــا أدانــت اللجنــة

اســتمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ
الباليستية وتزويد الحوثيين بها.

تسليم “صلب” شهادة المشغل االقتصادي المعتمد

الجمــارك :تطوير األنظمة وفق أحدث الممارســات الدولية

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -وزارة الداخلية

شــارك وكيل وزارة الخارجية للشــئون اإلقليمية ومجلس التعاون وحيد ســيار ،في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المســتوى

ّ
سلم رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ،شركة صلب شهادة المشغل االقتصادي المعتمد؛ نظير استيفائها متطلبات البرنامج والتي
ُ
تتضمــن االلتــزام بالحــد األعلى من شــروط ومعاييــر تتعلق باإلجراءات واألنظمة الجمركية واألنشــطة ذات العالقة وأدرجــت في دليل برنامج

التحديات وفي التعامل مع كافة القضايا التي تهم الدول العربية.

المشغل االقتصادي المعتمد لشؤون الجمارك.

الــوزاري فــي دورتــه العاديــة ( )151والــذي عقــد أمــس فــي القاهــرة ،وأكد اهميــة دعم العمــل العربي المشــترك في مواجهــة مختلف
وصــدر عــن مجلس الجامعــة العربية عدة

وتــم خــال االجتمــاع ،بحــث ســبل تعزيــز

ويعــد برنامــج المشــغل االقتصــادي المعتمــد

قــرارات حيــث أدان المجلــس التدخــات

العمــل العربي المشــترك ،ومتابعة تطورات

مــن أهــم وســائل تســهيل التجــارة الدوليــة

اإليرانية المســتمرة في الشــؤون الداخلية

القضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي -

وتعزيــز الرقابــة الجمركيــة ،ويعتبــر ضمن إطار

لمملكــة البحريــن ،ومســاندتها لإلرهــاب

اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية،

عمــل معاييــر أمــن وتســهيل سلســلة االمــداد،

وتدريــب اإلرهابييــن وتهريــب األســلحة

كمــا تــم بحــث آخر تطــورات ومســتجدات

حيــث يمنــح البرنامــج العديــد مــن االمتيــازات

والمتفجــرات وإثــارة النعــرات الطائفيــة،

األوضــاع في ســوريا ،كمــا ناقش االجتماع

والتســهيالت للمشــغلين االقتصادييــن علــى

ومواصلــة التصريحــات علــى مختلــف

آخــر التطورات في موضــوع صيانة األمن

المســتوى المحلــي مــن خــال تســهيل عمليــات

المســتويات لزعزعــة األمــن والنظــام

القومــي العربي ومكافحــة اإلرهاب ،وليبيا

االســتيراد والتصديــر واالســتفادة مــن اتفاقيــة

واالســتقرار ،وتأسيســها جماعــات إرهابية
بمملكــة البحريــن ممولــة ومدربــة مــن

واليمــن ومخاطــر مفاعــل بوشــهر النــووي

االعتراف الدولي المتبادل.

االيراني.

وأكــد رئيــس الجمــارك أن شــؤون الجمــارك

الحــرس الثوري اإليرانــي وذراعيه “كتائب

على أمنها واستقرارها.

كمــا شــارك ســيار ،فــي إجتمــاع اللجنــة

تســعى إلــى تطويــر أنظمتهــا وفقــا ألحــدث

مبــدأ المنافســة ،إضافــة إلــى المســاهمة فــي

العالميــة ووضعــت المعاييــر واألســس التــي

عصائب أهل الحق” اإلرهابية و”حزب هللا”

وأكــد المجلس دعمه للبحرين في عدد من

الرباعيــة المعنيــة بمتابعة تطــورات األزمة

الممارســات الدولية وتســهيل التجــارة العالمية

التنميــة االقتصاديــة وإبــراز مملكــة البحريــن

تنتهجهــا الــدول المتطــورة للوصول إلــى األداء

اإلرهابي ،وأكد دعم البحرين في جميع ما

ترشــيحاتها لمناصــب فــي األمــم المتحــدة

مــع إيــران وســبل التصــدي للتدخــات

مــن خــال تحقيق مبدأ الشــراكة بين القطاعين

كمركــز تجــاري آمــن .وبنــاءً علــى ذلــك ،تعمــل

األمثــل فــي العمــل الجمركــي .يذكر أن شــؤون

تتخــذه من إجــراءات وخطــوات لمكافحة

ووكاالتهــا المتخصصــة للفتــرة 2023-

اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول

الحكومــي والخــاص؛ بهــدف المســاهمة بشــكل

شــؤون الجمــارك علــى تطبيــق برنامج المشــغل

الجمارك قامت في العام  2018بتسليم عدد من

اإلرهــاب والجماعــات اإلرهابيــة ،للحفــاظ

.2025

العربية.

فعــال فــي جذب وتشــجيع االســتثمار وتحقيق

االقتصــادي الــذي اعتمدتــه منظمــة الجمــارك

الشركات ،شهادة المشغل االقتصادي المعتمد.

“آرت باب” فرصة إلبراز الفن البحريني
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األمــيــرة سبيكة تنيب مــي بنت محمد الفــتــتــاح المعرض

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

أنابــت قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبة الســمو الملكي

ال تنتظروا التغيير
من غيركم

األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة ،رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار
الشــيخة مــي بنــت محمد آل خليفة الفتتاح معرض فــن البحرين عبر الحدود “آرت
بــاب  ”2019فــي نســخته الرابعــة ،والــذي يســتمر حتى العاشــر من مــارس الجاري،
بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات.

ÛÛفــي ســابقة وصفــت (بالصحيــة) تجاوز عــدد المرشــحين لالنتخابات النيابيــة والبلدية األخيــرة ()500

وأعربت رئيسة هيئة الثقافة واآلثار عن

منقوصا.
ً

قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلــس

فــن البحريــن عبــر الحــدود عبــر تنظيــم

شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي
األعلــى للمــرأة على مــا توليه من اهتمام
وتشــجيع ودعــم للفنانيــن البحرينييــن،

مؤكــدة أن مبــادرة فــن البحريــن عبــر

مرشــح دفعــة واحــدة ،وهــو رقم كبير ،مقارنة بأعدادهــم في الدورات االنتخابية الســابقة ،وبالظروف

وأشادت بدعم صندوق “تمكين” لمبادرة

االقتصادية الراهنة ،والتي تلزم كل مرشح ألن يراجع حسابات ترشحه (باإلنش).

ÛÛهــذا الرقــم الكبيــر ،كان لــه دور مهــم في إنجــاح العرس االنتخابي ،علــى الصعيدين المحلــي والدولي،

معــرض ســنوي فــي المملكة خالل شــهر
مــارس مــن كل عــام ،إضافة إلــى تنظيم

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار تفتتح معرض “آرت باب ”2019

فعاليــات فنيــة دوليــة ،والمشــاركة فــي
أحــدث المعــارض الفنيــة ذائعــة الصيــت

مــن الجنســين بمــا فيهــم مجموعــة مــن

والفنانــات التشــكيليين البحرينييــن،

األولــى فــي معــرض بحجــم أرت بــاب،

الشــراكة توجــت اليــوم بتوقيــع اتفــاق

دور الفنون في مختلف دول العالم و16
ً
مستقل من  14دولة.
فنا ًنا

جريــس العالميــة للفــن المعاصــر العــام

بباريــس لتكــون البحريــن ضيــف شــرف

وصــاالت العــرض أبرزهــم صالــة TAG

وإضافــة إلى ذلك ،تشــارك فــي المعرض

أعمــال الفنــان البحرينــي التــي تتميــز

المقبــل الســتعراض أكثــر مــن  120عمل

بعرض أعمال  7فنانين عالميين لخرائط

يلتقي فيه الفنانون بنظرائهم من الدول

وتجولــت رئيســة هيئــة الثقافــة واآلثــار

البحريــن بيد الفنان إيوان ديفد إيســون

المســؤولين حيــث زارت ركن “ذا بحرين

والــدول والمــدن بإســتخدام رقائــق

الفنيــة المتجــذرة فــي التــراث الحرفــي

أما الفنانة جاستين سميث فتبرز أعمالها

ً
برنامجــا متنوعً ــا
ويتضمــن المعــرض

يمتاز بــروح العراقة والحرفة البحرينية

وخرائــط العالم في سلســلة أعمال تبين

واقتصاديــة متنوعــة وثريــة ،في فضاء

الحيــاة العصرية إلى جانب عرض تحف

وتعــود دار  Art Agency Ltdالبلغاريــة

والمتاحــف مــع متخصصيــن فــي مجال

القديمــة ،ومالبــس مــن أنســجة قريــة

بمجموعــة جديــدة للفنــان الروســي

تشــين” ،والعلــوم الحديثــة ،حيــث

إضافــة إلــى لوحــات فنيــة اســتخدمت

الفنون الروســية ،الذي يملك خبرة فنية

والحفر على الخشب.

كمــا تشــارك فــي المعــرض للمــرة الثانية

الحــدود التــي تحظــى بدعــم ســموها
فتحــت اآلفــاق للفنــان البحريني لعرض

أعمالــه فــي أكبــر دور العــرض وصــاالت

الفن في العالم ،إلى جانب مشــاركته مع
كبــار الفنانيــن مــن مختلف بلــدان العالم
فــي المعــرض الــذي تحتضنــه البحريــن

كل عام.

وأشــارت إلــى أن مثــل هــذه المعــارض
ّ
تشــكل فرصة لتسليط الضوء أكثر على

بالحداثــة واإلبــداع ،وتعد تجمعً ا ســنويًا

فــي العالــم للترويــج ألعمــال الفنانيــن

الفنانيــن الشــباب الذين يشــاركون للمرة

مشــيرة إلــى أن هــذه الدعــم وهــذه

إلــى جانــب أجنحــة لحوالــي  15دارا من

تعــاون بيــن مبــادرة فــن البحريــن عبــر

الحــدود والنقابــة الوطنيــة للتحــف

ويشــارك فــي المعــرض نخبــة مــن دور

لمعــرض “ال بيانــال باريــس” في ســبتمبر

للفنــون الجميلــة مــن المملكــة المتحــدة

فني لفنانين وحرفيين من البحرين.

جغرافيــة فنية بما فيهــم خريطة مملكة

فــي أركان المعــرض بحضــور عــدد مــن

المشــهور بسلســلة لوحــات للقــارات

روم” وهــو ركــن مصمــم لعــرض الروائــع

الذهب.

مــن جانبهــا ،بينــت المديــر العــام لمكتب

للمملكة بمشاركة  12حرفي بحريني ،إذ

التــي تجمــع مــا بيــن األوراق النقديــة

مــرام بنــت عيســى آل خليفــة إلــى أن

احتضــان المملكــة لمثــل هــذه المعــارض
ً
مكمــا للجهــود الوطنيــة الداعمــة
يأتــي

بطــراز حديــث ومطــور يتناســب مــع

دور األموال في حياة الشعوب.

مستقاة من الحرف التقليدية البحرينية

للمشــاركة للمــرة الثانيــة فــي المعــرض

جعــل مملكــة البحرين محطــة مهمة في

بنــي جمــرة ومزينة باألختــام الدلمونية،

زوراب ســريتيللي ،رئيــس أكاديميــة

فيهــا طريقــة صناعــة الصناديــق المبيتة

تزيد عن  40عامً ا.

كمــا زارت جنــاح “بــاب” للفــن البحرينــي

دار  Galerie Bruno Massaالفرنســي

المختلفــة للتعــرف على تجــارب جديدة

واتجاهــات مختلفــة يمكــن أن تضيــف

الكثيــر للتجربة البحرينيــة المتميزة في
مجال الفن.

قرينــة ملــك مملكــة البحريــن الشــيخة

للفن ومن شــأنه أن يدعم التوجهات في

المنطقــة ووجهــة جاذبة للثقافــة والفن،

خصوصــا فــي ظــل مــا تحظــى بــه مــن
مقومــات الجــذب الســياحي واســتنادها
علــى حضــارة وتاريــخ عريــق ،موضحــة

أن أي بلــد ال يــروّ ج لفنــه يكــون تراثــه

إبراهيم النهام

والــذي احتضن أعمــال  32فنانا بحرينيا

بعــرض أعمال الفنانة األلمانية أورســوال

شــريجل والفنانة المصــورة وداد الناصر
مــن األردن وأعمــال زجاجيــة للفنــان

رودولــف بريجــا .أمــا دارNK Gallery
مــن بلغاريــا فســتعرض أعمــال الفنــان

ديــدرا ماهيو الحائــز على جائزة األميرة
.1993

دار  Core Art Galleryمــن اليونان ودار

 Quimera Galeriaمــن األرجنتيــن ،و
 Art Loungeمــن البرتغــال ،وCosmic

 Heart Galleryمــن الهنــد ،وSconci
 Art Galleryو Fann A Porterمن دولة

اإلمــارات ،وبرنامــج  Zu-Caceالفنــي

التابع لكلية الفنون بجامعة زايد.

بمشــاركة متحدثيــن مــن خلفيــات فنيــة

يجمــع المؤسســات الفنيــة والثقافيــة

وكان مــن المبهــج أن نشــاهد فــي التقاريــر اإلخباريــة والتلفزيونيــة اآلالف اللوحــات االنتخابية ،وهي
متناثرة على ضفاف أرصفة الشوارع الرئيسة والفرعية ،تشاركها الحضور الخيام والمقار االنتخابية،

وغيرها وغيرها.

ÛÛومما لفت حينها ،البرامج االنتخابية نفسها ،والمحاوالت الجمة التي قادها المرشحون بشتى الوسائل
إلقنــاع ناخبيهــم ،بصدقهــم ،وبجدوى برامجهم ،وبنفعيتها للبلــد ،ومنهم من كان يحرص على التواجد

اإلعالمــي الكثيــف بالصحــف أكثــر مــن الصحفيين أنفســهم ،ومنهــم من دفــع األموال الطائلة ليســجل

حضوره في الحسابات الشهيرة بــ (السوشيال ميديا) ،مسخرً ا لذلك األخضر واليابس.

ÛÛثم انتخب المواطنون ،وكان للصناديق االنتخابية القول الفصل ،بوصول هذا ،وخســارة ذاك ،وتشــكل
المجلــس النيابــي بصورتــه النهائيــة ،والمجالــس البلديــة الثالثــة أيضــا ،وأدى الجميــع القســم ،واختير

الرؤســاء ونوابهــم ،ورؤســاء اللجــان ،وبــدأت مســيرة العمــل الديمقراطــي تتســارع من جديــد ،كقطار

حديدي ضخم ،يشق طريقة في الطرق الثلجية الوعرة.

ÛÛبعدها اختفى مئات المرشحين عن الساحة ،هكذا بكل بساطة ،تماما كما ظهروا ،واختفت مع الكثيرين
منهم (إال من رحم ربي) الشعارات الرنانة ،والمطالبات بحقوق المواطن ،والدعوات اإلصالحية.

ÛÛومنهم من توارى عن األنظار حتى عن المســاجد ،ومنهم من أقفل حســاباته في التواصل االجتماعي
بعد خســارته مباشــرة ،ومنهم من أقفل مجلســه والذي افتتح بشــكل مؤقت بفترة االنتخابات ،ومنهم

من خاصم بعض أهالي دائرته ،وكأن التصويت لصالحه حق ال نقاش فيه.

ÛÛفي المقابل ،التزم بعض المرشحين ممن خسروا في االنتخابات بواجبهم المطلوب ،وبكلمتهم للناس
أثناء الترشح ،فمجالسهم حتى اللحظة مفعلة ،وحضورهم الوطني في المنصات اإلعالمية مستمرة،

وتواجدهــم المجتمعــي النشــط مــع النــاس ،تمامــا كما تعهدوا حينهــا ،ولكن كم هــي أعدادهم؟ هذا هو

السؤال.

ÛÛهذا الواقع المؤســف ،يلزم المواطن مســؤولية أداء واجبه ،وبناء بلده بنفســه ،فالحلول ال تأتي دوما
مــن اآلخريــن ،أيًّ ــا كانــت مناصبهم ووظائفهم وصالحياتهــم ،وكم من قصص رائعة ســمعناها وقرأناها

لمواطنين بسطاء ،صنعوا بوفائهم وعملهم التغيير في بالدهم ،وجعلوها أجمل البلدان واألوطان.

ebrahim.alnahham

التكنولوجيــا الماليــة “فينتــك” ،و “بلــوك

@albiladpress.com

يســتضيف مجموعــة متنوعــة مــن
المتحدثين من خالل سلسلة من حلقات
المناقشــات والمباحثــات واللقــاءات؛
لفــك التداخــل بيــن الفــن والثقافــة

والتكنولوجيــا ،إضافــة إلطــاق مناظرة

عن الفن والتمويل اإلسالمي.

جائزة للمتميزين في البيئة المدرسية

النعيمـــي يكـــرّم الفائزيـــن بمسابقـــــــة المــــدارس المعـــــززة للصحــــــة

البحرين ضيف شرف في “بيانال باريس”
توجــت جهــود الشــراكة والتعــاون بيــن مبــادرة فــن
البحريــن عبــر الحــدود “آرت بــاب” و “تمكيــن” بتوقيــع

اتفــاق مــع النقابة الوطنيــة للتحف فــي باريس لتكون

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

البحريــن ضيف شــرف فــي معرض بيانــال باريس في

ّ
وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الجهات المختصة بالوزارة إلى
ُ
كرّ
إطالق جائزة للمدارس المتميزة في مجال البيئة المدرسية ،بحيث ت م

أمــس بمقــر “تمكين” جمع كل مــن رئيس مجلس إدارة

سبتمبر المقبل .جاء ذلك في اجتماع عمل عقد صباح
صنــدوق العمــل “تمكيــن” الشــيخ محمد بن عيســى آل

أفضــل مدرســة فــي كل محافظة ،وذلك ضمن جهود الــوزارة ومبادراتها

خليفــة ،والمديــر العــام لمكتــب صاحبة الســمو الملكي

المدارس بصورة عامة.

ومديــرة معــرض فــن البحريــن عبــر الحــدود كانيــكا

العديدة لتحســين البيئة المدرســية ،لكونه ركيزة أساســية لتحسين أداء

قرينــة الملــك الشــيخة مــرام بنــت عيســى آل خليفــة،

ســوبرال ،مــع رئيــس النقابــة الوطنية للتحــف بباريس

جاء ذلك ،لدى حضوره الحفل الذي

اإلعدادية للبنات.

أقامتــه إدارة الخدمــات الطالبيــة

وفي مسابقة أفضل مشروع صحي

لتكريــم المــدارس الفائــزة فــي

لتطويــر المرافــق الصحيــة ،فــازت

مســابقة المــدارس المعــززة للصحة

مدرســتا الدير االبتدائية اإلعدادية

فــي دورتهــا األخيــرة ،والــذي أقيــم

للبنــات ،والنزهــة االبتدائيــة للبنــات

في صالة الوزارة بمدينة عيسى.

بالمركــز األول ،والمركــز الثانــي

بعدهــا ،قام الوزير بتكريم المدارس

لســترة اإلعداديــة للبنــات ،أمــا فــي

بدءا من المســتوى الذهبي
ً
الفائــزة،

مســابقة أفضــل مشــروع صحــي

الــذي حصلــت فيــه االســتقالل

لتعزيــز الســلوك الغذائــي وتطويــر

الثانويــة للبنــات علــى المركز األول،

المقصــف المدرســي ،فقــد فــازت

إشادة إماراتية بتجربة “الدمج”

والتضامــن الثانويــة للبنــات علــى

مــدارس الحــورة الثانويــة للبنــات،

المركــز الثانــي ،وجدحفص الثانوية

والديــر االبتدائية اإلعدادية للبنات،

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

للبنــات علــى المركز الثالــث ،أما في

وحطيــن االبتدائيــة للبنــات بالمركز

المســتوى الفضــي ففــازت الهدايــة

األول ،والمركز الثاني لمدرســتي أم

الخليفيــة الثانويــة للبنيــن بالمركــز

كلثــوم اإلعداديــة للبنــات ،وفاطمــة

األول ،وغــازي القصيبــي الثانويــة

بنــت الخطــاب االبتدائيــة للبنــات،

للبنــات بالمركــز الثانــي ،ومدينــة

فيمــا نالــت المركــز الثالــث مــدارس

عيســى الثانويــة للبنــات بالمركــز

الروضــة االبتدائيــة للبنــات ،وعــراد

الثالث ،فيما فازت الشروق الثانوية

االبتدائيــة

والمســتقبل

للبنــات بالمركز األول في المســتوى

االبتدائيــة للبنــات ،وفــازت فــي

البرونــزي ،وكان المركــز الثانــي مــن

مســابقة أفضــل مشــروع لتعزيــز

نصيب البســيتين اإلعدادية للبنات،

الســلوك الصحــي مدرســة عــراد

والمركــز الثالــث للرفــاع الغربــي

االبتدائية للبنات.

للبنــات،

ماتيــاس آري جــان ،والمديــر التنفيذي لمعــرض بيانال

باريس فرانسوا بلفورت.

ورحب الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة بالخطوة،
مؤكــ ًدا أن المعــرض سيســتضيف فــي الفتــرة 17 - 13

سبتمبر المقبل نحو  120عمال فنيا بحرينيا.

فيمــا نوهــت الشــيخة مــرام بنــت عيســى باســتضافة

المملكــة فــي هذا المحفل الفنــي المهم ،وهو يعكس ما
وصــل إليــه الفنان البحريني من جهوزية واســتحقاقه
عالميــا لتقديــم أعماله وتمثيــل الوجه
فرصــة الظهــور
ً

الحضــاري للبــاد ،مشــيرة إلــى أن مســاهمة “تمكيــن”
فــي دعــم مبادرة فــن البحرين عبر الحدود ســاهم في

تعريف الوجهات الحاضنة للفن على المستوى الدولي
في التعرف على التجربة البحرينية عن قرب.

وزير التربية يكرّم الفائزين في مسابقة المدارس المعززة للصحة

اســتقبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ،بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة
عيسى ،عضو مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي
المتميز خليفة الســويدي؛ بمناســبة زيارته البالد للمشاركة في المؤتمر الدولي
األول لإلبــداع فــي تربية الموهوبين الذي تقيمــه جامعة الخليج العربي تحت
شعار “االبتكار في تربية الموهوبين :خريطة طريق الستثمار العقول”.
ً
شــرحا للســويدي عــن
وقــدم الوزيــر

الســويدي بهــذه التجربــة المتميــزة

تجربــة دمــج ذوي االحتياجــات

التــي ســاهمت فــي انتقــال عــدد من

الخاصــة القابلين للتعلم التي تشــمل

طلبــة الدمــج إلــى الصفــوف العادية

 81مدرســة ،والخدمــات المقدمــة

مــع زمالئهــم ،بعــد تميزهــم فــي

لتلــك الفئــة مــن األبنــاء وأشــاد

المجالين األكاديمي والسلوكي.

 21الجاري آخر يوم للترشح لـ ِ
“منَح ولي العهد”

للحاصليـــن علـــى معـــدل  % 97أو أكثـــر فـــي األول والثانـــي الثانـــوي

المنامة  -بنا

أعلــن برنامــج ولــي العهــد للمنح الدراســية العالمية عن فتح باب الترشــح لبعثات ســموه أمــام الطلبة البحرينيين الذين ســيتخرجون
مــن المرحلــة الثانويــة فــي العــام  2020من الحاصلين على معــدل تراكمي  % 97أو أكثر في الصــف األول الثانوي والفصل األول من
الصف الثاني الثانوي.
وأشارت مديرة البرنامج سينثيا جيسلينج

(نتائــج فصلــي الســنة الدراســية) والصــف

للمــدارس الحكوميــة و 20مقع ًدا للمدارس

إلــى أن الفتــرة المحــددة الســتالم طلبــات

الثانــي ثانــوي (نتائــج الفصــل الدراســي

الخاصة وســيتم تخصيص نصــف المقاعد

الترشــح لبعثــات عــام  2020بــدأت مــن

األول) باللغــة االنجليزية ،نســخة من جواز

لإلنــاث والنصــف اآلخــر للذكــور ،وذلــك

الثالث من مارس وتستمر حتى  21مارس

الســفر ،نسخة من البطاقة الذكية ،وصورة

بنــاءً علــى معدالتهــم التراكميــة ونتائــج

الجــاري ،ويمكــن للراغبيــن فــي التقــدم

شخصية حديثة للطالب.

االختبارات التأهيلية ،ثم سيتيح البرنامج

لبعثــات البرنامــج مــلء اســتمارة الترشــح

وأوضحــت أنــه بعــد اســتالم الطلبــات

لهــؤالء المرشــحين الفرصــة لالســتفادة

علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص ببرنامج

وإجــراء االختبــارات التأهيليــة لتحديــد

مــن مختلــف ورش العمــل التدريبيــة التــي

ولــي العهــد للمنــح الدراســية العالمية وهو

مســتوى اللغــة االنجليزيــة ومهــارات النقد

ينظمهــا البرنامــج خــال فتــرة الصيــف

 www.cpisp.bhمــع المرفقــات التاليــة:

الفكــري ،ســيتم اختيــار مــا ال يقــل عــن 60

وبدايــة الفصل األول من الســنة الدراســية

كشف رسمي للدرجات للصف األول ثانوي

طال ًبــا وطالبة ،حيث ســيخصص  40مقع ًدا

القادمة.

وتأتــي عمليــة اختيار المبتعثيــن بناءً على
معاييــر خاصــة يحددهــا البرنامــج تضــم
المعــدل التراكمــي باإلضافــة إلــى نتائــج
امتحــان الـــ  IELTSوامتحانــات الـــ SAT
فــي القراءة النقديــة والرياضيات والكتابة
باإلضافــة إلــى نتائــج البرامــج التدريبيــة
التي ينظمها البرنامج خالل فترة الصيف.
وســيتم اإلعــان عــن الطلبــة الذيــن تــم
اختيارهــم ضمــن برنامج ولــي العهد للمنح
الدراســية العالميــة فــي شــهر أبريــل مــن
الســنة القادمــة حيــث ســيتم اختيــار 6
طلبــة مــن المــدارس الحكوميــة و  4طلبــة
مــن المــدارس الخاصــة وســتكون بعثــات
ً
مناصفة بين البنين والبنات.
البرنامج

يسر مجلس إدارة بنك دار اإلستثمار ش.م.ب (مقفلة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي
الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،والمقرر عقدهما بإذن
اهلل تعالى يوم الخميس الموافق  21مارس 2019م ،عند الساعة  10:00صباحًا في قاعة اإلجتماعات رقم  1بفندق
داون تاون روتانا ،الطابق الثامن.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لبنك دار اإلستثمار ش.م.ب.م للسنة المالية 2018م
 .1تالوة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ  22مارس 2018م والمصادقة عليه.
 .2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
 .3االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
 .4االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .5مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م والتصديق عليها.
 .6تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الجديدة 2019م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد
أتعابهم على أن يكون ذلك التعيين مشروطًا بموافقة مصرف البحرين المركزي.
 .7تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
 .8مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
 .9المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن التعامالت والعقود التي رخص بها مع األطراف ذات العالقة خالل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .10إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤوليات الناتجة عن أي قرارات اتخذوها بحسن نية خالل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لبنك دار االستثمار ش.م.ب.م للسنة المالية 2018م
 .1قراءة محضر االجتماع السابق للجمعية العمومية غير العادية والذي عقد بتاريخ  22مارس 2018م والتصديق
عليه.
 .2التخلي طواعيه عن رخصة «بنك جملة» وطلب الحصول على رخصة «شركة استثمارية  -فئة »1
من مصرف البحرين المركزي ،حسب متطلبات المجلد الرابع من توجيهات مصرف البحريـــن المركــزي
(.)Rulebook-Volume 4
 .3تغيير االسم التجاري من «بنك دار االستثمار» إلى شركة «الدار كابيتال» أو اي اسم آخر معتمد من الجــهات
الرقابية المعنية.
 .4إطفاء ما قيمته  70,000,000سبعون مليون دوالر أمريكي من خسائر الشركة المتراكمة كما هو فـــي 31
ديسمبر 2018م مقابل تخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركة من دوالر أمريكي لكل سهم إلى خمسة
وستون سنتًا للسهم مع األخذ باالعتبار ماجاء في قانــون الشركــات التجارية تحـت البنــود مـن « »132إلـــى
« »137ومخاطبة الجهات الرقابية للحصول على الموافقات الالزمة.
 .5الموافقة على طلب تغيير اسم شركة الدار الدارة االصول االستثمارية المقيد في عقد التاسيس وسجل
المساهمين الى شركة أدام كابيتال القابضة.
 .6الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة حسب ما يتطلب الترخيص الجديد
«المجلد الرابع» من انشطة باإلضافة إلى اعتماد التعديالت المذكورة في البنود  2و 3و 4و 5أعاله وتفويض
مجلس اإلدارة او من ينوبه الستكمال إجراءات التعديل ومخاطبه الجهات الرقابية والرسمية في مملكة
البحرين للتقدم للحصول على الترخيص الجديد والتوقيع على مستخرج السجل التجاري لدى وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة.
واهلل ولي التوفيق
مجلس اإلدارة
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“الجعفرية” مستغربة :صدور “موجة” أحكام قضائية ضدنا
تصــل االحضاريــات بنهايــة الــدوام وال نتحمــل تعويضــات المفصوليــن
ً
نظــرا لغياب أدوات الضبط
األئمــة والمؤذنين

المنامة  -األوقاف الجعفرية

والرقابة في كادر األئمة والمؤذنين.

أصــدرت إدارة األوقــاف الجعفريــة بيانــا تفصيليــا تعقيبــا على ما نشــرته صحيفــة “البالد” في عددهــا الصادر يوم األربعــاء الموافق  6مارس

.9تســتغرب اإلدارة صــدور موجــة أحــكام
ً
اهتمامــا لمذكــرات اإلدارة
ضدهــا ،وال تعيــر

الموظف المذكور (الســيد جعفر محمد هاشــم أحمد) ارتكب العديد من المخالفات المتصلة بالغياب عن العمل ،ويســرنا أن نوضح الحيثيات

ومبرراتهــا ،كمــا ال يتم منح اإلدارة اية فرصة

 ،2019وباإلشــارة إلــى مــا نشــر بخصــوص الحكــم الصادر بشــأن أحد الموظفين الذين ســبق وأن تــم فصلهم من اإلدارة ،فنــود أن نوضح أن

كافية للرد على القضايا ،وتصل االحضاريات

التالية:
 .1أن المــؤذن المذكــور انقطــع عن العمل ()92
ً
يومــا منفصلــة و( )28متصلة خالل عام واحد

اإلدارة إذا اســتوثقت وتأكدت من أن انقطاع
األئمــة عــن أداء عملهــم لمــدة طويلــة وتكرار

فــي بعــض األحيان في نهاية الــدوام ويطلب

المدنيــة رقــم ( )48لســنة 2010م والمتعلقــة
ً
يومــا
باالنقطــاع عــن العمــل أكثــر مــن ()15

ً
يوما منفصلة في السنة.
متصلة أو ثالثين

مــن محامــي اإلدارة الحضــور فــي صبيحــة

مجلس األوقاف الجعفرية

فقط بســبب ســفره للخارج دون طلب إجازة

ســفرهم للخــارج دون الحصــول علــى إجــازة
ً
قطعا ودونمــا لبس قيام
رســمية فيعني ذلــك

 .4قامــت اإلدارة بإنــذار األئمــة والمؤذنيــن

ديــوان الخدمــة المدنيــة وهــذا مــا أثبتتــه

البرهــان القاطــع علــى انصــراف نيتهــم لهجــر
ً
وفقا لقرينة
الوظيفة ويتعين إنهاء خدماتهم

المنقطعين عن العمل (ومنهم المؤذن الســيد/
جعفــر محمــد هاشــم فــي 22/10/2014م إالّ

الداخلية.

االستقالة الضمنية لتوافر أركانها ..الخ .

 .2إن اإلدارة خاطبــت رئيــس ديوان الخدمة

 .3إن اإلجراء الذي قامت به اإلدارة “وبعد أن
ً
تنفيذا
أعياهــا غيــاب األئمة والمؤذنين” جــاء

أنــه رفــض التوقيــع علــى االســتالم) بخطاب
ً
أســبابا تبرر
مشــفوع بعلم الوصول ولم يق ّدم
اإلنقطاع وعلى أثر ذلك قرر مجلس األوقاف

ش أم/ص ص 12/234/2014/المــؤرخ فــي

ألنظمــة ديــوان الخدمــة المدنيــة وتوصيــات

في 15/01/2014م إيقاع الفصل من الخدمة

قاطع لتكرار سفرهم لخارج البالد.

06/04/2014 :م عــن األئمــة والمؤذنيــن

ديوان الرقابة اإلدارية وبعد أن ثبت لها “وبعد

ضد من ثبت عليه المادة المشار إليها أعاله .

ً
ســابقا مــن قبــل
 .6تــم رفــع دعــاوى مشــابهة

المنقطعيــن عــن العمــل وجــاء رد بموجــب

التنســيق مــع شــئون الجنســية والجــوازات

كتابــه رقــم  :أ ع م /1/33058هـــ ن المــؤرخ
/9 :ابريــل2014/م والــذي َخ ُلــص إلــى أن

واإلقامــة” األثر القانوني لالنقطاع بدون إذن

 .5إن اإلدارة تدرجــت فــي إيقــاع الجــزاء
بالنســبة للمفصوليــن ،إالّ أنــه ال يمكنها معرفة

بعــض األئمــة والمؤذنيــن ور ّدهــا والفصــل بها
ّ
لصحــة وســامة إجــراءات
لصالــح األوقــاف

المــوارد الماليــة لدفــع رواتــب المذكــور بأثــر

اإلدارة.

رجعــي مــع خفــض ميزانيــة المملكــة للعامين
ً
ً
كبيــرا فــي أداء بقية
وانفالتــا
2020 – 2019

أو وجــود عــذر فــي مخالفــة واضحــة ألنظمة
شــئون الجنســية والجوازات واإلقامة بوزارة

المدنية بموجب كتابها رقم :

التزام بالمادة 61
بقانون الصحافة
التزامــا مــن “البــاد” بقانــون
تنظيــم الصحافــة والطباعــة
والنشــر ،فــإن المــادة ( )61مــن
القانــون تنــص علــى أن “يكــون
نشــر التصحيــح بغيــر مقابــل
إذا لــم يتجــاوز مثلــي مســاحة
المقــال أو الخبــر المنشــور ،فــإن
جــاوزه كان للصحيفة الحق في
مطالبة طالب التصحيح بمقابل
ً
محسوبا بسعر
نشــر القدر الزائد
تعرفــة اإلعــان المقررة ،ويكون

حســب المــادة رقــم ( )28مــن قانــون الخدمة

ً
نظــرا لطبيعــة
المنقطــع عــن العمــل أوالً بــأول

األولــى عــن الموظــف المفصول
المنشــورة بالصحيفة تتألف من

رقــم/155 ( : )1969رقــم المقدمــة:

أي أن عــدد الكلمــات
 420كلمــةّ ،

(/1901 )1967فلهــا األمــر فــي الفصل

الجعفريــة تــم بناء صالــة مؤقتة على

فيه دون منازع ,حسب النص الصريح

األرض مــن قبــل المجلــس األعلــى

المســجل فــي وثيقــة الملكيــة ،وهــو

للشــؤون

وبالتنســيق

دفــاع جوهــري ،يوجــب رد الدعــوى

مــع إدارة األوقــاف الجعفريــة فتــرة

الماثلــة ،إذ ال يجــوز إلدارة األوقــاف

هــدم وإعــادة بنــاء جامــع جدحفــص،

الجعفريــة أن تنــزل عــن واليتهــا على

وبعــد بنــاء الجامــع ظــل المصلــى

المصلــى المذكــور التصالهــا بالنظــام

المذكــور مهجورً ا ،وقــام محمد طاهر

العــام بمملكــة البحريــن ،الــذي يرتــب

المدنــي بنفســه ومــن دون الرجــوع

عــدم جــواز التنــازل عمــا أســندته

إلــى المدعــى عليهــا (إدارة األوقــاف

الشريعة والقوانين والتشريعات التي

الجعفريــة) المتوليــة والناظــرة علــى

كفلتها أنظمة مملكة البحرين.

الوقــف بتأجيــره وحيازتــه للمصلــى

أن مصلى العيد يقع تحت ســلطة
كما ّ

دون وجــه حــق وعلــى الرغــم مــن

العيد بجبلة حبشــي ،فقد تألفت
المادة المنشــورة بالصحيفة من
أي أن عــدد الكلمــات
 255كلمــةّ ،

المتاحة للنشر في ضوء القانون
يجــب أال تجــاوز  510كلمــات،
وجــاء رد إدارة األوقــاف مــن
 1279كلمــة ،وتكتفي الصحيفة
بنشــر  510كلمــة منــه بالعــدد
الورقــي ،أمــا بقيــة الــرد فينشــر
كامال بالموقع االلكتروني.

المجلــس األعلــى للقضــاء إلعــادة النظــر فــي
ً
نظــرا للحيثيــات التــي ســبق
الحكــم الصــادر
وأن تــم اإلشــارة إليهــا والتــي بســببها تــم
رفــض إرجــاع وتعويــض العديد مــن الحاالت
المخالفــة لثبــوت وقوع المخالفات المنســوبة
ً
اســتنادا إلــى قانــون الخدمــة المدنيــة
لهــا
والئحته التنفيذية.

الشــيخ محمــد طاهــر المدنــي رفــض
االســتجابة بدون مســوغ شــرعي وال
قانوني.
ولمــا كان ذلــك اجتمــع مجلــس إدارة
األوقــاف الجعفريــة مجــددا بتاريــخ:
 30أبريل 2014م وقرر بالجلســة رقم

وفيما يلي نص الرد:

المصلــى المذكــور إلدارة األوقــاف

الحكــم الصــادر بشــأن مصلــى

وعليه فإن اإلدارة ســترفع التماسا إلى رئيس

( /03-04:)2014

الحكم وسجل ضمن الوثيقة العقارية

أمــا بالنســبة للمــادة الثانيــة عــن

كارثيــة علــى األوقــاف التــي ال تتوافــر لديهــا

فيــه اإلدارة أن الموضــوع انطوى على الكثير مــن المغالطات واالفتراءات،

تقدمــت باســتمالكه لــإدارة وصــدر

بالصحيفة الورقية.

 .7تــم توظيــف األمــوال الخاصة باالســتغناء

الخدمــة المدنيــة ســيترتب عليــه آثــار ماليــة

 10بعنــوان “العصفــور يعطــل تولــي المدنــي الواليــة علــى (المصلــى)” تبيــن

واليتــه ،وحيــث إنه وبموجــب ملكية

ووجــد طريقــه للنشــر كامــا

العمــل دون عــذر وفق المــادة ( )28من قانون

وباإلشــارة إلــى مــا نشــر بخصــوص إدارة األوقــاف الجعفرية فــي الصفحة

للواقــف أو مــن ينــص المتولــي علــى

الجعفريــة مــن  604كلمــات،

الداخليــة لمعرفة المنقطعين عن العمل بدليل

والمؤذنيــن ألعمالهم بعد ثبوت انقطاعهم عن

“البالد” في عددها رقم  3795الصادر يوم األربعاء الموافق  6مارس ،2019

المقابل”.

كلمــة ،وجــاء رد ادارة األوقــاف

شــئون الجنســية والجوازات واإلقامة بوزارة

 .8إن إرجــاع بعــض المفصوليــن مــن األئمــة

ً
تعقيبــا علــى مــا نشــرته صحيفــة
أصــدرت إدارة األوقــاف الجعفريــة بيــان

إلدارة األوقــاف الجعفريــة وهي التي

القانــون يجــب أال تجــاوز 840

والمؤذنين ،ولذلك اســتعانت األوقاف بإدارة

باألعباء اإلدارية خالل السنوات الماضية .

بمقدور اإلدارة تحملها.

المنامة  -األوقاف الجعفرية

الشــرعية ال تثبــت علــى الوقــف إال

المتاحــة للنشــر فــي ضــوء

والمؤذنين من أدوات الرقابة على أداء األئمة

المجــاالت اإلداريــة لســد النقــص والنهــوض

فترات الفصل والتي تصل لمبالغ طائلة ليس

“الــجــعــفــريــة” :اســتــخــدم صــالــة أفــــراح دون رخــصــة مــن “الــتــجــارة”

للصحيفــة االمتنــاع عــن نشــر

وفــي ضوء ما تق ّدم ،فإن المادة

فــي أنحــاء البــاد ،إضافــة لخلــو كادر األئمــة

مــن كفــاءات المــوارد البشــرية فــي مختلــف

الكافيــة لتعويــض مــن يتــم ارجاعهــم عــن

أجر مصلى العيد دون إذن واستلم  198ألف دينار
المدني َّ

إن مصلــى العيــد الكائــن بجبلــة
أوالًّ :

التصحيــح حتــى تســتوفي هذا

عمــل األئمة والمؤذنيــن وتوزيعهم الجغرافي

عــن األئمــة والمؤذنيــن باالســتعانة بعــددٍ

اليوم التالي كما ان هذه القضايا سبق الفصل
أن اإلدارة ال تملــك الميزانيــة
فيهــا ،فضــاً ّ

حبشــي ترجــع ملكيتــه وحيازتــه

دائــرة األوقــاف الجعفريــة بنــص

َ
الجعف ِريــة
قانــون األوقــاف
ُ
صريــح
رقــم ( )١٩٦٠فــي المــادة رقــم ()٢

الموقوفة عليها”.

إعــام الشــيخ محمــد طاهــر المدنــي

وإن الثابت شــرعا وقانو ًنا أن الوالية
ّ

اإلســامية،

إخطــاره بخطــأ تصرفــه ،وألكثــر مــن
مرة وذلك بموجب:
القــرار الصــادر مــن مجلــس األوقــاف

برســالة مفادهــا أن إدارة األوقــاف
الجعفريــة ســتتولى إدارة مصلــى
العيــد فــي جبلــة حبشــي حيــث إنهــا
الجهــة المســؤولة عنــه وفــق أنظمــة
وقوانين المملكة.
وعلــى ضــوء قــرار المجلــس رقــم
( /04-05 )2014المــؤرخ فــي30 :
يونيــو 2014م المتضمــن بــأن علــى
اللجنــة المشــكلة من األعضاء دراســة
المســتندات

الخاصــة

واســتقراء
ّ
بمصلــى العيــد ومتوليــه فــي جبلــة
تقرير بشأنه.
حبشي وإعداد
ٍ
ّ
مصلــى العيــد في
البنــد رقــم33 –1 :
جبلــة حبشــي يجــب أن يكــون تحت
ّ
مظلة اإلدارة.
تطــرّ ق المجلــس لمناقشــة موضــوع
ّ
مصلى العيد الكائن في جبلة حبشــي

وثيقة أرض مصلى العيد (كما جاءت مع رد األوقاف)

الــذي أعــ ّ
د للصــاة خــال فتــرة هــدم

(إدارة األوقــاف الجعفرية) رســالة من

قبــل مجلــس األوقــاف الجعفرية قرر

بلديــة المنطقــة الشــمالية متضمنــة

ما يلي  :مخاطبة الشيخ محمد طاهر

اســتخدام المصلــى لتأجيــره كصالــة

المدنــي أو مــن ينــوب عنــه ودعوتــه

وإعادة بناء جامع جدحفص في عام
ً
حاليا كصالة
2005م حيث يســتخدم

أفــراح دون رخصة مســبقة من وزارة

لتســليم مصلــى العيــد الكائــن بجبلــة

التجارة لمزاولة النشــاط المذكور مما

حبشــي إلــى إدارة األوقاف الجعفرية

إيراداته ومن يتحمّ ل المســؤولية في

رســميا عــن إدارة
لكونهــا المســؤولة
ً

“للدائرة الســلطة التامــة بالتولي على

الجعفرية رقم/14 – 3( :)2007

كافــة األوقــاف الخاصــة بالشــيعة،

بتاريــخ 31 :يوليــو 2007م البنــد رقم

وإدارتهــا والمحافظة عليها وتعميرها

(( )1 – 3الموضــوع مصلــى العيــد–

وتضمينهــا واســتحصال ضماناتهــا

جبلة حبشي)

يعــد ذلــك مخالفــة صريحــة لألنظمــة

وتوزيعهــا علــى جهاتهــا الخاصــة

وذلــك بعــد ما تســلمت المدعــى عليها

والقوانين وبعد دراسة الموضوع من

األوقــاف بمختلــف أنواعهــا ،إال أن

ً
مستفســرا عمن يديره ويستلم
أفراح
حالة حدوث مكروه.
(بقيــة

التفاصيــل

علــى

الموقــع

اإللكتروني)

“التمييز” نطقت بنفاذ حكمين عن “التعسف” والمدني
علوي الموسوي
طالعتنــا إدارة األوقــاف بــرد رســمي على ما تم نشــره في عدد يوم أمــس بخصوص مصلى العيد الكائن بجبلة حبشــي ،وكذلك
الرد على ما أثير بخصوص موضوع إقالة السيد جعفر محمد هاشم بصفة تعسفية ،وبعيدا عن الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك
على اعتبار أن الشــيخ محمد طاهر المدني بإمكانه الدفاع عن نفســه وما انطوى رد اإلدارة عليه شــخصيا وعلى ما دار بشــأن
(المصلى) ،وما ينسحب على الشيخ المدني ينطبق على المؤذن السيد جعفر محمد هاشم ،ولكننا خدمة للحقيقة ال بد أن نقول

ردود األوقاف
الجعفرية حجة
عليها ال إليها

كلمــة تعقيبيــة مدارهــا أن رد إدارة األوقــاف الجعفريــة الغارق فــي تفاصيل التفاصيل يعد قرينة ضدهــا ،ويؤكد صحة الوقائع
والخالصات التي خلصت إليها معالجتنا الصحافية وما جاء بها من مستندات قضائية ال يمكن أن يطعن فيها إال بالتزوير.
إن رد اإلدارة المذكــورة أغــرق نفســه فــي
تفاصيــل مملــة وبدالً من أن تخــدم ما أرادت

فــإن محكمــة التمييــز الدائــرة الخامســة قــد

الماليــة والحقوقيــة للســيد جعفــر محمــد

التمييــز ،فــإن المــادة ( )229مــن قانــون

حســمت الدعــوى ضــد اإلدارة بعــدم قبــول

هاشــم ،فإن ما ساقته بشأن االلتماس المزمع

المرافعات المدنية واضحة وجلية وال نعتقد

أن تدفــع بــه للــرأي العــام ،صــار ضدهــا نظــرا

الطعــن المقدم وذلك بتاريــخ 19/12/2018م

رفعــه إلــى رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء

اإلدارة تغيــب عنهــا حقيقــة هــذه اإلجراءات

للجــدل المحــض الــذي غلــب عليــه ،وردا

ولو ناقشــنا ما دفعت به اإلدارة في ردها من

إلعــادة النظــر فــي الحكــم الصادر وهنــا ال بد

علــى مــا أثير بخصــوص مصلى العيــد بجبلة

أن محكمة التمييز وافقت على طلب اإلدارة

أن نتوقــف لنكشــف الغمــوض عــن (أي حكــم

وما تفضي المادة المذكورة أعاله.
ً
عمومــا ،رد اإلدارة جــاء حجــة عليهــا فيمــا

حبشي ،وما أشارت إليه اإلدارة ،بأن محكمة

بوقــف تنفيــذ الحكــم الســابق فــإن موافقتهــا

تتحــدث؟ هــل عــن حكــم المحكمــة الكبــرى

أدعــاه مــن تحدثــوا عــن مســألة عــدم تطبيق

التمييــز وافقــت علــى طلــب اإلدارة بوقــف

إن كان ذلــك صحيــح ،ال يلغــي الحكــم الــذي
أصدرته بالتاريخ المذكور ً
آنفا.

المدنيــة األولــى أم حكــم محكمة االســتئناف

األحــكام القضائيــة ،وقــد اتضــح ذلــك جليــا

العليــا المدنيــة األولــى أم عــن حكــم محكمــة

لكونــه ظاهــر العــوار وإن العبــرة ليــس فــي

يدعــم هــذا االدعاء .ردا على ذلــك ،وإذا قبلنا
طــرح اإلدارة جــدالً والجــدل غيــر الحقيقــة

ذلــك جانب ،وأمــا الجانب اآلخــر فيما يتعلق

التمييــز الصــادر فــي الطعــن رقــم  494لســنة

اعتمــاد المنهــج التبريــري وإنمــا فــي كيفيــة

بتبريــر اإلدارة لعــدم صرفهــا المســتحقات

2018م؟!) فــإذا كانــت تتحــدث عــن حكــم

التعامل مع األحكام القضائية الناجزة.

حكم التنفيذ الســابق من دون تقديم مســتند

محمد طاهر المدني

الخميس

09

local@albiladpress.com
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“الجامعة” :السكرتيرة حميدة ليست موظفة بـ“العلوم الصحية”
الــمــوظــف الــمــؤقــت ال يستحق مــعــاشــا تــقــاعــديــا ..ومــكــافــأتــهــا مــن “تمكين”
محرر الشؤون المحلية
ر ّدت جامعــة البحريــن علــى نشــرته صحيفــة البــاد تحت عنوان “خطأ جامعــة البحرين ّ
يؤخر تقاعد الســكرتيرة حميدة” ،بــأن حميدة لم تكن
موظفة في جامعة البحرين لتخضع لقانون التقاعد ،مشيرة إلى أن المواطنة كانت قد التحقت بكلية العلوم الصحية ضمن برامج المشاريع
الخارجيــة التــي يموّ لهــا صنــدوق العمــل (تمكيــن) ،وكانــت ضمن الــكادر اإلداري الذي تدعمــه “تمكين” في مشــروع خاص خــارج برامج الكلية
ً
مردفة ،أن هذه األطقم تنتهي عالقتها بالمؤسسة بالطرق المعتادة ،إما باالنسحاب من البرنامج ،أو بانتهاء البرنامج نفسه ،وفيما
المعتادة،
يلي الرد:

ولذلــك احتــاج هــذا البرنامــج لتوفيــر أطقــم

كانت تعمل بموجب هذا البرنامج.

إداريــة وفنيــة وأكاديميــة لتســييره ،وهــذه

أمــا االستشــهاد برســالة التزكيــة التــي كتبتها

األطقــم تنتهــي عالقتهــا بالمؤسســة بالطــرق

الرئيـــس السابق لقســـم التمريـــض في الكلية

المعتــادة ،إمــا باالنســحاب مــن البرنامــج ،أو

الســيدة ميســـر صبـــري عــــوض هللا ،فهي مما

بانتهــاء البرنامــج نفســه .وكانت كليــة العلوم

ال يترتــب عليــه حقوق ،بل هي وصف لكفاءة

الصحيــة تســلم المواطنــة مكافأتهــا الشــهرية

المذكــورة وقدراتهــا ،بمــا يمكــن أن يعينهــا

التي تستلمها من “تمكين” وليس من ميزانية

ويدعــم أوراقهــا فيمــا لــو تقدمــت للحصــول
على وظيفة في أي مكان آخر.

نشــرت صحيفة “البالد” يوم الثالثاء الموافق

العواطــف ،يشــار إلــى أن المذكــورة لــم تكــن

 05مــارس  2019خبــرًا عنوانــه “خطــأ جامعة
البحريــن ّ
يؤخــر تقاعــد الســكرتيرة حميــدة”،

يومً ــا ما موظفــة في جامعة البحرين لتخضع

أســبوعيا يصل إلى  40ســاعة ،والمعروف أن
ًّ

الموظــف الدائــم هــو مــن يســتحق المعــاش

لقانون التقاعد.

التقاعدي.

الكلية نفســها .فالمواطنة ليســت موظفة في

وعلــى الرغم مــن أن الصحافي لم يطرق باب

إذ ورد في الخبر أن المواطنة حميدة س .هـ.

فلقد التحقت المواطنة المذكورة بكلية العلوم

جــدول الموظفين فــي الكلية لكي يُ قتطع من

ومــع تعاطفنــا الكامــل مــع الحالــة اإلنســانية

جامعــة البحريــن المعنيــة فــي الخبــر للتأكــد

أســبوعيا ،والمعروف
م ،تعمــل ثالث ســاعات
ًّ

الصحيــة ضمــن برامــج المشــاريع الخارجيــة

راتبها للتأمين االجتماعي ،بحيث تســتلم في

التــي عرضتهــا المواطنــة في الخبر المنشــور،

ا ّدعتــه أنــه خطــأ قامــت بــه الجامعــة ،إال أنــه
ً
توضيحــا للــرأي العــام ،عمــاً بالحقائق وليس

التــي يمولهــا صندوق العمــل (تمكين) ،وكانت

الخدمــة المدنيــة يعمــل لثــاث ســاعات

ضمن الكادر اإلداري الذي تدعمه “تمكين” في

نهايــة فتــرة خدمتهــا مــا تســتحقه مــن مبالغ.
وليس ّ
أدل على ذلك من أنها لم تكن تستحق

إال أن الجامعــة تعمل وفق األنظمة والقوانين
التــي تنظــم عملهــا ،وبالتالــي ال يمكنهــا أن

أسبوعيا ،أي أن دوام موظف جامعة البحرين
ًّ

مشــروع خاص خارج برامج الكلية المعتادة،

أي إجازة ســنوية كالتي يستحقها الموظفون

تمنــح المواطنــة مــا لم ينص عليــه اتفاقها مع

المســجلون في ســجالت الجامعــة ،ذلك ألنها

“تمكين”.

أن ليــس هنــاك موظــف دائــم بحســب قانــون

مــن صحــة ما قالت الشــاكية مــن تضررها بما

شكرا لمجلس المرأة
شــكرت المواطنة المســتقيلة مــن العمل الســكرتاري بجامعة البحرين

السكرتيرة حميدة :عقدي مع جامعة البحرين وليس “تمكين”

ـت  3ســاعــات يــومــيــا ولــيــس  3أســبــوعــيــا ولــــدي إجــــازات
عــمــلـ ُ

حميــدة س .هـــ .م .األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري
على التجاوب مع المناشدة المنشورة بصحيفة البالد.

محرر الشؤون المحلية

وقالــت إنهــا تلقــت اتصــاال مــن
األمانــة العامــة للمجلــس وذلــك

قالــت المواطنــة المســتقيلة من العمل الســكرتاري بجامعة البحرين حميــدة س .هـ .م .إنها

إلعــداد تقريــر عــن شــكواها
ومطالبتهــا

إدارة

رياض حمزة

المطلوبة وكل ذلك موثق لدى الكلية.

 -يشــير رد إدارة الجامعة أن صندوق العمل

كانت تعمل  3ساعات يوميا كموظفة بعقد جزئي (بارت تايم) وليس  3ساعات أسبوعيا.

جامعــة

البحريــن ســداد مبلــغ شــراء

وعقبــت الســكرتيرة حميــدة أن إدارة

حميدة:

وأخالقــي ترتــب علــى خطــأ عدم تســجيلي

بكلية العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة

الجامعــة تريــد أن تتنصــل مــن التــزام مادي

األشــهر التأمينيــة التــي تفــوق
 13ألــف دينــار بســبب خطــأ

بمظلــة الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي

إدارة الجامعــة عــدم شــمولها
بمظلة التأميــن والتقاعد طوال
فتــرة عملهــا ســكرتيرة بقســم
التمريض بكلية العلوم الصحية
التابعة للجامعة.

هالة األنصاري

األمــر ،خصوصــا أن قانــون التقاعــد ينــص

 3ســاعات يوميا وليس  3ســاعات أســبوعيا

بمظلــة التأميــن والتقاعــد أســوة بالموظــف

الدائــم .وفيمــا يأتــي أبــرز ردود المواطنــة

أي شيء له عالقة بصندوق
مباشر ،ولم يرد ّ

ســابقا ،ثــم انتقلــت تبعيــة الكليــة لجامعــة

بالجامعة.

بوضــوح علــى شــمول الموظــف المؤقــت

تعاقدي كان مع كلية العلوم الصحية بشــكل

 -كنــت أعمــل ســكرتيرة بقســم التمريــض

حتى تراكم المبلغ وبلغ قرابة  13ألف دينار.
وجــ ّددت مطالبتهــا لرئيــس الجامعــة ريــاض

حمزة بإعــادة النظر في الموضوع ومراجعة

(تمكيــن) مــوّ ل مكافأتــي الشــهرية ،ولكــن

علــى إجــازة وذلك يخالف ما جــرى فعليا ،إذ

باليــوم وذلــك تبعــا لاللتزامــات المهنيــة

الحالة جامعة البحرين ،أن تســجلني بالهيئة

علــى رأس الوظيفــة مــن عدمهــا باســتمرار

 -تحــدث رد إدارة الجامعــة بعــدم حصولــي

األحيــان كنــت أعمــل ألكثــر مــن  3ســاعات

علــى واجــب الجهــة الرســمية ،وفــي هــذه

االجتماعــي والتقاعــد للموظــف الدائــم

(تمكين).

كمــا جــاء في رد إدارة الجامعــة .وفي بعض

ومســتخدمي الحكومة ينص بشــكل واضح

العمــل ضمن العقد الموقع باللغة اإلنجليزية،

الكليــة بالحصول علــى الميزانية الالزمة من

 -أعمــل بالنظــام الجزئــي (بــارت تايــم) لمــدة

 -قانــون معاشــات ومكافــآت موظفــي

العامــة للتأميــن االجتماعــي؛ ألن القانــون

كمــا لــم يربــط العقــد الموقــع بيــن وجــودي

البحريــن ،وبالتالــي فأنــا أعتبــر موظفــة

عمل الكلية بفترة العطلة المعروفة.

كنــت أحصل علــى إجازة مماثلة األيام لكادر

ينــص على شــمول الخضوع لمظلــة التأمين
والموظــف المؤقــت بخــاف مــا جــاء في رد

ادارة الجامعــة بــأن التقاعــد للموظف الدائم
وذلــك يعكــس جهــا بمــا يصــدر مــن قوانين
يقرهــا مجلســا الشــورى والنــواب ،ويصــدق

عليها عاهل البالد جاللة الملك.

مظلة قانون التقاعد تشمل الموظف المؤقت
محرر الشؤون المحلية
أوضــح المحامــي محمــود ربيــع أن قانــون تنظيــم معاشــات ومكافــآت موظفي
ومســتخدمي الحكومة ينص على احتســاب االشــتراكات للموظف المؤقت بما

َ
ســتقطع مــن راتــب الموظف الذي يشــغل
ال يقــل عــن قيمــة االشــتراكات التــي ُت
وظيفة دائمة مماثلة.
وقــال إن التأميــن االجتماعــي مصــدره
القانــون ،وقواعــده آمرة ،جــاءت على نحو
اإللــزام ،وبالتالــي هــو مــن النظــام العــام،
ويجــب علــى المخاطبيــن بأنظمــة التقاعــد
وقرارتــه إخضاع األفراد فيه بقوة القانون،
ويقع باطالً أي شيء خالف ذلك.
وفيمــا يأتــي نــص إيضــاح قانونــي ق ّدمــه
المحامــي ربيع تعقيبا على رد إدارة جامعة

نص اإلفادة
لــم يُ فرق قانون تنظيم معاشــات ومكافآت
موظفــي ومســتخدمي الحكومــة رقم ()13
لســنة  1975وتعديالتــه بيــن الموظــف
بعقــد دائــم والمؤقت بما يتعلق باســتحقاق
المعــاش التقاعدي وســائر المزايا التأمينية
األخرى ،فقرر ســريانه على جمع الموظفين
بشــرط حمــل الجنســية البحرينيــة وبلــوغ

البحريــن بشــأن شــكوى مواطنــة مســتقيلة

ســن الثامنة عشــرة من العمــر وعدم تجاوز

مــن الجامعــة مــن عــدم شــمولها بمظلــة

الستين عالوة على أن يكون العمل لخدمة

التأمين والتقاعد طوال  10سنوات:

الحكومــة ،واســتثى من تطبيق ذلــك أفراد

قانون التقاعد

المحامي ربيع:

يساوي بين

جهة العمل

مصــدره القانــون وقواعــده آمــرة جــاءت

الموظف الدائم

ملزمة بإخضاع

العــام ويجــب علــى المخاطبيــن بأنظمــة

والمؤقت

األفراد للتأمين

غنــي عــن البيــان أن التأميــن االجتماعــي
علــى نحــو اإللــزام ،وبالتالي هو مــن النظام
التقاعــد وقرارته إخضــاع االفراد فيه بقوة
القانون ،ويقع باطالً أي شــيء خالف ذلك،

وأن لــكل نــوع مــن هــذه التأمينــات مبنــاه
األمــن العــام وأفــراد قــوة دفــاع البحريــن

راتبه األساســي الســنوي ،ويكون االقتطاع

الذين أفرد لهم قانون خاص.

مــن الراتــب بأقســاط متســاوية شــهريا أو

ووفقــا للمرســوم بقانــون رقــم ( )42لســنة

كل أســبوعين وفقــا ألســاس دفــع مرتبــه.

َّ
للموظــف
ُ 2018تحســب االشــتراكات
َّ
المؤقــت بمــا ال يقل عــن قيمة االشــتراكات

وتساهم الحكومة بنسبة  % 18من الراتب
األســاس لــكل موظــف أو مســتخدم خاضع

وأحكامــه ،فالهــدف من تأمين الشــيخوخة
والعجــز والوفــاة حصــول المؤمــن عليــه أو

محمود ربيع

حيــن التقاعد بســبب الشــيخوخة أو العجز

تقاعــده معاشــا تقاعديــا لتخلــف أحــد

لمواجهــة أخطــأ العمــل ،وتأميــن العامــل

الشــروط ،فــإن القانــون قــد قــرر لــه مكافأة
ســنة كاملــة من ســنوات خدمته بشــرط أال

اإلصابــة وتعويــض العجز المســتديم إذا لم
وفاة المصاب.

لهــذا القانــون أو أيــة نســبة أخــرى يقررهــا

يشغل وظيفة دائمة مماثلة.

مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للصنــدوق

ويُ قطــع مــن الموظــف أو المســتخدم

بموافقة مجلس الوزراء.

تقل مدة خدمته عن سنة على ذلك على أال

الخاضــع ألحــكام هــذا القانــون  % 6مــن

يذكــر أن الموظــف الــذي ال يســتحق عنــد

تتجاوز المكافأة راتب أربع سنوات.

بمشــاركة  190عــن قطــاع التعليــم والرعايــة الصحيــة والخدمــات

بواقــع  % 15مــن الراتــب الســنوي عــن كل

علــى العــاج وتعويــض األجــر خــال فتــرة

يتــم الشــفاء أو تعويــض األســرة فــي حــال

“البحرين الطبية” تحتفل بـ “ارتداء المعاطف البيضاء”

يقــام قبــل التحــاق  150طالبــا بالمستشــفيات

المنامة  -بنا

البسيتين  -جامعة البحرين الطبية

عقد الجهاز الوطني لإليرادات أمس األربعاء
ورشــتي عمــل للمعنييــن فــي قطــاع التعليــم

احتفــل أكثــر مــن  150طال ًبا في الكليــة الملكية

للجراحين في إيرلندا  -جامعة البحرين الطبية

والرعايــة الصحية ،وقطــاع الخدمات ،وذلك

( )RCSI Bahrainبانتقالهم إلى مرحلة التدريب

اســتمرارا للبرنامــج المكثــف لــورش العمــل

االكلينيكــي (الســريري) ،وذلك فــي حفل ارتداء

والفعاليــات التعريفيــة الخاصــة بالقيمــة

المعاطف البيضاء السنوي.

المضافــة ،والذي بــدأ تنظيمه بداية ديســمبر

وتعتبــر هــذه لحظــة مهمة في مرحلــة التدريب

الماضــي قبــل بــدء ســريان القيمــة المضافــة

الطبــي والحيــاة المهنيــة المســتقبلية للطــاب،

الفعلــي مــع بدايــة العــام الجــاري ،وفــي إطار

وهــذا االحتفــال هــو خطــوة رمزية يتــم خاللها

حــرص الجهــاز الوطنــي لإليــرادات علــى

تقديــم المعاطــف البيضــاء للطــاب ويقــام فــي

تحقيــق أقصــى درجــات الشــفافية فــي كل
مــا يتعلق بتطبيــق القيمــة المضافة لمختلف
القطاعــات الحيويــة ،واهتمامــه بمواصلــة
تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العالقة
بالقيمة المضافة.
تطرقــت الورشــة التــي حضرهــا نحــو 190
ممثــا عــن أكثــر مــن  100شــركة ومؤسســة
مــن قطاع التعليم والرعاية الصحية وقطاع
الخدمــات ،إلى المفاهيم األساســية المتعلقة
بالقيمــة المضافة ،والسياســات الخاصة بهذا

أو الوفاة ،بينما شــرع تأمين إصابات العمل
المصــاب بإصابــة عمــل ،وذلــك بالحصــول

َ
ســتقطع مــن راتــب الموظــف الــذي
التــي ُت

عقد ورشتين حول التطبيق السليم لـ “المضافة”

المســتحقين عنــه علــى معــاش أو تعويــض

المرحلــة الوســطى مــن التعليــم الطبــي قبــل
القطــاع ،وضمان تطبيقها بصــورة صحيحة،

بهــا ،واإلجابــة عــن األســئلة واالستفســارات

كمــا تناولــت الورشــة آليــات تطبيــق القيمــة

كافــة بمــا يكفــل تحقيــق التطبيــق الســليم

المضافــة والجوانــب الفنيــة والتنظيميــة

خــال المرحلــة األوليــة لتدشــين القيمــة

المتصلــة بهــا ،وذلــك مــن خــال التعــرف

المضافة.

التحاق الطلبة بالمستشفيات التعليمية.
وتخلــل الحفــل كلمــة ألقاهــا رئيس كليــة الطب
فــي جامعــة البحريــن الطبية ،جــو ماكمينامين،
إذ أكــد أهميــة ارتــداء المعاطــف البيضــاء

علــى تفاصيــل الفواتيــر األساســية المتمثلــة

واختتمــت الورشــة باطــاع المعنييــن علــى

والمســؤولية المرتبطــة بهــا .كمــا تحــدث فــي

 )ships and Prizesفــي المرتبــة الثانيــة فــي

وماليزيا.

فــي وجــود رقــم شــهادة التســجيل ،والمبلــغ

التجربــة االفتراضيــة ،والتــي تعتمــد علــى

الحفــل محاضــر الطــب الســريري ،ناجــي علــم

الطــب النفســي مــن جامعــة إيرلنــدا الوطنيــة

واختتــم الحفــل بترديــد الطــاب لبيــان ميثــاق

اإلجمالــي بعــد القيمــة المضافــة ،إلــى جانــب

أســاليب تعلــم مبتكــرة تســهم فــي زيــادة

الدين إضافة إلى الطالبة مريم ناصر.

( .)NUIوتستند الجائزة على نتائج االمتحانات

مهنــة الطــب الرســمي وتعهــدوا فيــه بالحفــاظ

األمــور المتعلقــة بتحصيــل مبالــغ القيمــة

المعرفــة؛ لمســاعدتهم فــي تحقيــق التطبيق

إضافــة إلى ذلك ،نالــت مريم جائزة (Dr Henry

فــي كليات ومدارس الجامعــات المكونة لـ NUI

علــى الســلوك المهنــي فــي العمل وفــي التعامل

المضافــة وتزويد الجهاز الوطنــي لإليرادات

السليم للقيمة المضافة.

Hutchinson Stewart Medical Scholar-

والتــي تشــمل  RCSIفــي إيرلنــدا والبحريــن

مع زمالئهم ومعلميهم والمرضى والمجتمع.
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مطبخ “اإلسكان”
واختبار تصحيح

النية

سيد علي المحافظة

Û Ûأُطلِــق برنامــج الســكن االجتماعــي؛ لرســم خارطــة طريــق مســتقبل الرعايــة
ودق مسمار تحول الوزارة من مزود إلى منظم لهذه الخدمة.
ِّ
اإلسكانية،

Û Ûوجــاءت توجيهــات ســمو ولي العهد منســجمة مــع تطلعــات المواطنين نحو
تصحيــح مســار هــذا البرنامــج ،و”فلترتــه” مــن الشــوائب التــي عكــرت صفو
الجهــود والمبــادرات الراميــة إلــى تطويــر آليــات إدارة الملــف اإلســكاني في

المملكة.

Û Ûولإلنصــاف ،فــإن النســخة “المطــورة” مــن البرنامــج ومــا حملته مــن خطوط
عامــة ،أشــاعت حالــة مــن التفــاؤل واألمل لــدى المواطنين ،فــي قدرتها على

تحقيق حلم طال انتظاره ،وعالج عاهة مستديمة طالما أعاقت الوزارة عن

ترويض هذا الملف الجامح.

Û Ûإن نزلة البرد الحادة التي أصابت البرنامج؛ نتيجة انخفاض درجات التمويل
لمعدالت قياســية كانت بمثابة “القشــة التي قصمت ظهر البعير” ،األمر الذي

اســتوجب معــه إجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة تعيــد النبض مــن جديد إلى

جسد هذا الطفل الذي لم يستكمل بعد عامه السادس.

وصم آذانها عن اإلصغاء
ِّ
Û Ûوالحق يقال ،إن انفراد الوزارة في طهي القرارات،
إلــى المقترحــات واآلراء الهادفــة إلى تحســين واقع الخدمات اإلســكانية ،ال

يمكنها إال أن تنتج برامج “مُ رِّ يخيَّ ة” ال تغني وال تسمن من جوع.

Û Ûال عيــب فــي أن يخطــئ اإلنســان ،إال أن العيــب فــي مكابرته علــى التعلم من
أخطائــه ،واألمــل أن تشــهد المرحلــة المقبلــة خطــوات تصحيحيــة لمســيرة

الوزارة المثقلة بهموم المواطنين.

شــوه المنجــزات ،وال يتبــدد األمــل كما يقــول الشــاعر الطغرائي“ :ما
Û Ûولكيــا تُ َّ
أضيــق العيــش لــوال فُ ســحة األمــل” ،أدعو وزارة اإلســكان ووزيرهــا المحترم
إلى الحرص  -وهو الحريص -على أن تتمخض األيام المقبلة عن بشائر خير

تعيد للناس األمل ،وتمنح البرنامج وسام “المطور” عن جدارة واستحقاق.

عبداللطيف السكران مستقبال السفير السعودي

السكران يحتفي بسفير خادم الحرمين الشريفين

الــبــحــريــن تسعى لــبــنــاء عــاقــات متميزة مــع كــل دول العالم

المنامة  -بنا

احتفى مستشار شؤون المجتمع بوزارة
الداخليــة عبداللطيــف الســكران بســفير
المملكــة العربيــة الســعودية لــدى مملكة
البحرين عبدهللا بن عبدالملك آل الشيخ
وعــدد مــن الســفراء المعتمديــن لــدى
المملكة والمسؤولين.
ويأتــي التجمــع فــي إطــار حــرص
عائلــة الســكران علــى لقــاء المســؤولين
والسفراء ،حيث يقام التجمع سنويا في
أجواء أسرية يسودها البهجة والسرور.
وخالل اللقاء ،تبادل الحضور األحاديث
الودية في أجواء مميزة ،كما اســتذكروا
بــكل الفخر واالعتــزاز العالقات األخوية
الوثيقــة التــي تربــط مملكــة البحريــن
والمملكــة العربيــة الســعودية والــدول
الشــقيقة ،والتــي أثبتت طوال مســيرتها
وفــي محطات مختلفــة تطابق المواقف

ali.almahafdha

بيــن البلديــن الشــقيقين ،مبينــا الجهــود

@albiladpress.com

المبذولــة التــي يقــوم بهــا ســفير المملكة
العربيــة الســعودية لدى مملكــة البحرين

“الخارجية” تستنكر التفجير اإلرهابي بجالل أباد

بين البلدين الشقيقين.

المنامة  -وزارة الخارجية

وبهــذه المناســبة ،ألقــى الســكران كلمــة

اســتنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب من
مكتــب تابــع لشــركة بناء في مدينــة جالل أباد بجمهورية أفغانســتان اإلســامية،
وأودى بحيــاة عــدد مــن األشــخاص ،معربــة عــن بالــغ التعــازي والمواســاة ألهالــي
وذوي الضحايا.
وإذ تؤكــد وزارة الخارجيــة وقــوف
جمهوريــة

والتطرف واإلرهاب مهما كانت دوافعه

ومســاندتها

أو مبرراتــه ،والداعــي إلــى تضافر كافة

فــي حربهــا ضــد اإلرهــاب ،مجــددة

الجهود الدولية من أجل الحد من هذه

التأكيــد علــى موقــف مملكــة البحريــن

الظاهرة والقضاء عليها.

مملكــة

أفغانســتان

رحــب فيهــا بالحضــور وقدم لهم الشــكر
علــى تلبيــة الدعــوة ،مشــيرا إلــى أن
البحرين بقيادة عاهل البالد تسعى دائما
إلــى بناء عالقات متميــزة مع كافة دول
العالم يكون أساسها الصداقة والعالقات

الثابــت والرافــض لكافة أشــكال العنف

البحريــن

فــي تقوية وتطويــر العالقــات والترابط

مــع

اإلســامية

الوطيدة والمصالح المشتركة واالحترام
المتبادل بين الجميع.
وأوضــح أن البحريــن تزخــر بالنمــو فــي
األصعــدة كافة في ظل الجهود المبذولة

مــن عاهل البــاد صاحب الجاللــة الملك

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،

المعبــرة ،وهــذا التجمــع الرائــع الــذي

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،ورئيــس

مشــيرا إلــى أن تجمعنا الســنوي دائما ما

يســوده الحــب واالحتــرام بيــن الجميــع،

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

يــدل علــى الحــب والــوالء بيــن الشــعب

مشــيرين إلى أنهم حريصيــن على تلبية

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وولــي

البحريني مع مختلف شعوب العالم.

الدعــوة للقــاء األشــقاء واألصدقــاء

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول

من جانبه ،قدم الحضور الشكر والتقدير

ومقدميــن لعائلــة الســكران الشــكر علــى

لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو

إلــى عائلــة الســكران علــى هــذه اللفتــة

الضيافة وحسن االستقبال.

تسليم الدفعة الثانية من الدعم الخليجي للبحرين قريبا

ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــيـــن :اإلصـــــاحـــــات الـــســـعـــوديـــة ســتــنــعــش الــبــحــريــن

بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية
أكــد ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لدى مملكــة البحرين عبدهللا بــن عبدالملك آل الشــيخ ،أن
الدفعة الثانية من الدعم الخليجي للبحرين في طور اإلجراءات ،متوقعا أن يتم تسليمها قريبا،
مشــددا على أن العالقات البحرينية الســعودية عريقة وقوية وتاريخية ،وأن بالده تفخر وتعتز
بكونها أكبر شريك تجاري ومستثمر في السوق البحريني.
وأوضــح الســفير ،فــي تصريحــات علــى هامش

الســعودية على أســتعداد لسد أي عجز أو نقص

ديوانيــة الســفارة يــوم الثالثــاء الماضــي ،أن

قــد تعانيــه البحرين فــي عدد المدرســين لديها،

االصالحــات التــي تعيشــها الســعودية ويقودها

مؤكــدا أن ماتطلبــه البحريــن مــن شــقيقتها هــو

ولــي العهد صاحب الســمو الملكي األمير محمد

دوما محل ترحيب واستجابة.

بــن ســلمان ،ســيكون لهــا تأثيــر مباشــر علــى

وأشــار الســفير ردا على ســؤال لـ “البالد” الى ان

انتعــاش الوضــع االقتصــادي والتجــاري فــي

السعودية استطاعت اتخاذ إجراءات ومواقف

البحرين على وجه الخصوص.

حازمة وصارمة ضد اإلرهاب بأشــكاله وصوره،

وذكر آل الشــيخ أن عدد المدرسين السعوديين

مــن خالل إقرار عدد من التنظيمات والقوانين،

العامليــن فــي البحريــن ضمــن اتفاقيــة التعاون

وتواصل بخطوات حازمة جهودها المميزة في

الثقافــي المبرمــة بيــن المملكتيــن الشــقيقتين

مكافحــة ظاهــرة اإلرهــاب والتطــرف بمختلــف
ً
ً
ً
ودوليــا،
وإقليميــا
محليــا
أشــكاله وصــوره

يبلــغ حاليــا  274معلــم ومدرس ،مشــيرا إلى أن

وأســهمت بشــكل كبيــر فــي التصــدي بفعاليــة

باإلضافة إلى إنهاء الدعم اإليراني للميليشيات

لهذه الظاهــرة وويالتها ونتائجها المدمرة وفق

وانســحاب العناصــر اإليرانيــة وحــزب هللا مــن

األنظمة الدولية.

اليمن.

وبين الســفير الســعودي ،أن حل األزمة مع قطر

وذكــر أن موســم المنطقــة الشــرقية ظاهــرة
ً
اعتبارا من
ثقافيــة وســياحية نوعيــة ســينطلق

الدول األربعة ،مؤكدا أن مطالبها واضحة حيال

 14وحتــى  30مــارس  ،2019موضحــا أنــه يعد

حــل هــذه االزمــة والتــي تتمثــل فــي اســتجابة

أول موســم مــن مواســم الســعودية والتــي يتم

الحكومــة القطرية لتنفيذ لتلــك المطالب ومنها

اإلعالن عنها ضمن برنامج جودة الحياة 2020

وقــف قطــر عــن دعــم اإلرهــاب وتمويلــه وعدم

والــذي يٌعــد أحــد أهــم برامــج التحــول الوطني

يكمــن في اســتجابة الحكومة القطرية لمطالب

التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول ،كمــا
أن حــل أن األزمــة القطريــة ســيكون مــن خالل
منظومة مجلــس التعاون لدول الخليج العربي

آل الشيخ يتوسط أعضاء السلك الدبلوماسي

أيضــا مــع قــوات التحالــف العربــي علــى عــودة

الحــوار الوطنــي اليمنــي وقــرار مجلــس األمــن

الشــرعية لليمــن ،والمملكــة العربيــة الســعودية
تؤكــد أن حــل االزمــة اليمنيــة يكــون وفقا لحل

يكفــل أمن اليمن وســامة أراضيه ،وإن أي حل

كافــة األصعــدة حــول األزمة اليمنيــة من خالل

سياســي المبنــي علــى أســاس مبــادرة مجلــس

سياســي يجــب أن يــؤدي إلى إنهــاء التهديدات

الشــاملة والتحــول الرائــع الذي تشــهده مملكتنا

ســعيها إلــى إعادة الشــرعية إلى اليمــن ،وتعمل

التعــاون الخليجــي وآليــات تنفيــذه ونتائــج

األمنيــة للســعودية ،والدول اإلقليميــة األخرى،

الغالية في شتى مجاالت الحياة.

وعبر الوساطة الكويتية.
كما أوضح آل الشــيخ ،أن الســعودية تعمل على

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

الكهربــاء

والمــاء

المتزايــد علــى الكهربــاء والنظــر فــي

علــي

ميــرزا

تنويــع مصــادر الطاقــة البديلــة باعتبــار

تحــت رعايــة محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة ،تنطلق

اســتقبل

صبــاح اليــوم فعاليــات القريــة المروريــة ،ضمن أســبوع المــرور  2019الــذي تنظمه

عبدالحســين

اإلدارة العامة للمرور في الفترة من  16 – 7مارس الجاري.

بمكتبــه االستشــارية والخبيــرة فــي

الطاقة النووية أحد البدائل المطروحة.

وتتضمــن القريــة المروريــة والتــي تقــام فــي مجمــع األفنيــوز وتشــارك فيهــا عــدد

استراتيجيات الطاقة النووية لألغراض

وقــد أعــرب ميــرزا عــن تقديــره للجهود

مــن الجهــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة ،العديــد مــن البرامــج والفعاليات

الســلمية هيليــن كــوك ،وذلــك بمناســبة

التــي تقــوم بهــا الخبيــرة هيليــن فــي

التوعوية والتثقيفية التي تتناســب مع مختلف الشــرائح العمرية ،وتشمل  18ركنا

زيارتها للبالد ،وخالل اللقاء استعرضت

متنوعــا ،تشــتمل علــي عــرض لألفــام والمســرح التوعــوي المــروري ،باإلضافة إلى

مــع الوزيــر األفــكار واالســتراتيجيات

هــو موضــع بحــث ودراســة مــن قبــل

تقديم البرامج اإللكترونية الحديثة في مجال توعية وتثقيف الجمهور بالســامة

التــي ممكــن أن تتبناها مملكــة البحرين

الحكومة للنظر في تبني افضل وأنسب

العامة على الطريق.

فــي مجــال الطاقــة النوويــة لألغــراض

االســتراتيجيات المطروحــة فــي مجال

خصوصا فــي مواجهة الطلب
ً
الســلمية،

الطاقة النووية لألغراض السلمية.

يناقــش برنامــج “األمــن” اإلذاعــي فــي حلقتــه التي تــذاع اليــوم “الخميس” فعاليات أســبوع
المــرور  2019والتــي تنطلــق صبــاح اليــوم بافتتــاح القريــة المروريــة ،فــي إطار سلســلة من
البرامــج التوعوية التي تســعى اإلدارة العامة للمــرور من خاللها إلى تعزيز الثقافة المرورية
وصــوالً للهــدف النهائــي المتمثل فــي تحقيق أعلى معدالت الســامة المرورية ،ويســتضيف
البرنامج في هذا الشأن ،عد ًدا من المسئولين المعنيين.

لدفع مســيرة االقتصاد الوطني ،وتنويع مصادر

رقــم  2216الــذي ســيقود إلــى حــل سياســي

محافظ العاصمة يدشن القرية المرورية اليوم

المنامة  -وزارة الداخلية

تطويــر قطــاع الســياحة والترفيــه فــي المملكة

ألبنــاء وبنــات الوطــن لدعــم مســيرة التنميــة

“النووية السلمية” مدار دراسة لدى الحكومة

“األمن” اإلذاعي يناقش فعاليات أسبوع المرور

 ،2020ورؤيــة المملكــة  ،2030الهادفــة إلــى

وزيــر
بــن

هــذا المجــال ،مؤكــ ًدا أن هــذا األمــر

الدخــل ،وخلــق المزيــد مــن الفــرص الوظيفيــة

بحث إدماج المواطنين في السوق
مدينة عيسى  -وزارة العمل

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة،

العمــل فيهــا ،وما تحقــق منها بفضــل تضافر

رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق

كافة الجهات ،والســعي المشــترك من جانب

العمــل ،جميــل حميــدان ،أمــس األربعــاء

الجهــات الحكوميــة األخــرى ذات الصلــة

فــي مكتبــه النائــب يوســف زينــل ،حيــث تم

إلــى جانــب الســلطة التشــريعية؛ لضمــان أن

بحــث ســبل تعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين

تحقــق هــذه المشــاريع التنمويــة أهدافهــا

التنفيذيــة والتشــريعية ،بمــا يخــدم البرامج

بأقصى درجات النجاح ،ويأتي في مقدمتها

والمبادرات في مجاالت الرعاية االجتماعية

برامــج تأهيل وتوظيــف الباحثين عن عمل،

وتوظيف المواطنين ،وتطوير سوق العمل.

وإدماجهــم فــي منشــآت القطــاع الخــاص،

وخــال اللقــاء ،تــم اســتعراض المشــاريع

إضافــة إلــى تحســين بيئــة العمــل وزيــادة

التــي تنفذهــا الــوزارة ومســتجدات مراحــل

اإلنتاجية.

محمية طبيعية بوداي البحير
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مـــضـــمـــار لــــلــــدراجــــات الـــهـــوائـــيـــة بــمــمــشــى االســـتـــقـــال

مرر مجلس بلدي الجنوبية مقترحا يقضي بإعادة تأهيل وادي البحير ،وتحويله إلى محمية طبيعية؛ لمعالجة الوضع المتردي الذي آل إليه الوادي .وتضمن تقرير اللجنة
المختصة عددا من المشــكالت التي يواجهها الوادي والمتمثلة في انســياب مياه المجاري الناجمة عن االســتخدامات الخاطئة من المخلفات الصناعية ،وازدياد أعداد

ســجل اجتمــاع بلــدي الجنوبيــة

الكراجات وورش تصليح السيارات ،وتكاثر الحشرات والبعوض في الوادي وانتشارها بالقرب من البيوت.

االعتيــادي الخامــس اعتــذار البلــدي

وذكــر التقريــر أن القاطنيــن بالقــرب

عبدهللا بوبشيت.

مــن منطقــة الــوادي اضطــروا إلــى

تغطية الجلسة:

اســتبدال نوافــذ منازلهم بالشــبابيك

المتدرب محمد زين الدين

الضيقــة؛ خشــية تعرضهــم للســعات
البعوض المنتشر فيها.

الخميس

وأشــار إلــى أن الــوادي أصبــح مرتعا
للــكالب الضالــة ،والعشــوائية عبــر
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اســتغالل بعــض الشــركات المنطقــة
إللقاء مخلفاتها من المياه واألوساخ.
إلــى ذلــك ،وافــق المجلــس علــى
اســتغالل األرض المحاذيــة لممشــى
االســتقالل؛ إلنشاء مضمار مخصص
للدراجــات الهوائيــة للكبــار وآخــر
للصغار.

عبداللطيف محمد

بدر التميمي

إرشادات على جدران محطات الكهرباء

اســتــعــانــة مــقــاولــي تــنــمــيــة الـــقـــرى بــالــفــرعــيــيــن ...مــمــنــوع

مندوبو إدارة التنمية الحضرية

وافــق وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف على
مقتــرح مجلــس بلدي الجنوبية بكتابــة عبارات وتعليق لوحات إرشــادية وتوعوية
على جدران محطات الكهرباء.

تذكــر المقاوليــن بأهميــة تطبيــق هــذا

فــي تقليل الفتــرة الزمنية للحصول على

البنــد بصــورة مســتمرة مــن المهندســين

الخدمــة ،إضافــة إلــى تقليــل النفقــات

والمشرفين القائمين على المشروع.

والمصاريف.

إلــى ذلك ،بين الوزيــر أن الحكومة تدعم

وذكــر أنــه خاطــب وزارة الموصــات

تقديــم الخدمــات الحكوميــة بصــورة

واالتصاالت إلبداء مرئياتها حول إمكان
اســتغالل مبنــى اإلدارة ســابقا إلنشــاء
مركز خدمات شامل إلى للوزارة.

وأكــد الوزيــر عــدم الســماح لمقاولــي

وذلك في العقد المبرم معهم.

المناقصــات الزمنيــة بمشــروع تنميــة

وأشــار فــي رده علــى توصيــة لمجلــس

إلكترونيــة؛ لمواكبــة التحول الرقمي في

المــدن القــرى باالســتعانة بمقــاول فرعي

بلدي الجنوبية بهذا الشأن إلى أن الوزارة

تقديــم أنــواع الخدمــات الذي سيســاهم

 72منزال للعزاب بمجمعين في “المدينة”

الشــــتــــراط مـــوافـــقـــة الــبــلــديــة والـــجـــيـــران قــبــل الــتــأجــيــر

أكــد مجلــس بلــدي الجنوبية ضرورة اإلســراع فــي وضع الضوابط والتشــريعات واالشــتراطات

وقالــت البلديــة إيمان القالف إن مدينة عيســى
تضم نحو  % 75من مساكن العزاب بالمحافظة
الجنوبيــة ،وباتــت مــاذا للهاربيــن وممارســة

ســكن للعــزاب إال بإصــدار رخصــة مــن البلديــة،

األعمــال المنافيــة لــآداب ،بشــكل يتنافــى مــع

وبشــرط توقيــع جميــع ســكان الحــي وموافقــة

عــادات وتقاليــد المنطقة ،ويشــكل مصدر خطر

عدد من الجهات الرسمية ذات العالقة.

وتهديد لألهالي.

ودعــت إلــى أن تأخــذ كل وزارة دورهــا المنوط

وأحصــت القــاف  72منــزال يســتخدم كســكن

بهــا ،علــى أن يتــم إلــزام صاحــب العقــار بإخالء

للعزاب في مجمعي  807و 808بمدينة عيسى.

المسكن ودفع الغرامات المحددة لهذا الغرض.

قــرر مجلــس بلدي الجنوبية وضــع صرافات آلية ( )ATMمهيــأة لخدمة ذوي الهمم
فــي األســواق التجاريــة ومحطــات الوقود مع مراعــاة عدة أمــور كعملية الدخول
والخروج من كبنية الصراف باستخدام الكراسي المتحرك وحجم ارتفاع الصراف
وكذلك الكبائن المخصصة الستخدام السيارات إلجراء المعامالت المصرفية
تقريــرا بمعدل اإلنجاز في مشــروع

على المجتمع.
لســكن العــزاب ،تقضــي بعــدم الســماح بتأجيــر

( )ATMلذوي الهمم باألسواق

إلــى ذلــك ،اســتعرض المجلــس

التنظيميــة لســكن العــزاب فــي الدائــرة األولى بالجنوبيــة (مدينة عيســى)؛ تجنبا آلثاره الســلبية

وطالبــت القــاف بوضــع ضوابــط واشــتراطات

البلدي عمر عبدالرحمن متحدثا خالل الجلسة

تنميــة المــدن والقــرى (الترميــم)
بالمحافظــة الجنوبيــة منــذ انطالق
المشــروع وحتــى العــام 12( 2018
عاما).
وذكــر التقريــر أن عــدد المنــازل
التي اســتفادت من خدمــة الترميم
بلغــت  540منــزال ،فيمــا بلــغ عــدد
إيمان القالف

جاللة الملك لبّى مطالبات شعبه

ســلــمــان لــلــمــســتــشــفــيــات :وفـــقـــوا أوضــاعــكــم

مال الله شاهين

المســتفيدين مــن تركيــب عــوازل
األمطار  412منزال.

حجر أساس مسجد فيصل قريبا

الــــظــــاعــــن :مـــركـــز اجـــتـــمـــاعـــي بـــــالـــــدوار 17

القضيبية  -مجلس النواب

الجنبية  -مجلس بلدي الشمالية

أشــاد النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان بمصادقــة عاهــل البــاد صاحب

أشــاد عضــو مجلــس بلــدي الشــمالية محمــد الظاعــن بتجــاوب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إصدار قانون رقم ( )1لسنة  2019بتعديل المادة

الملكي األمير خليفة بن ســلمان مع ملف المســاجد المؤقتة الخشــبية في مدينة حمد وتســهيل

( )14من المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2015بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.

إنهاء اإلجراءات الخاصة بها وتراخيص بنائها.

علــى المؤهــات والخبــرة الالزمــة ،باســتثناء
الوظائــف التي تتطلب خبــرة تخصصية نادرة

وقــال إن إدارة األوقــاف الســنية ســتضع قري ًبا حجر

األســاس لمســجد المغفور له الشيخ فيصل بن حمد،

بــكل صــدق ومســؤولية فيمــا يتعلــق بحلحلــة

وغير متوفرة.

فيمــا هنــاك  3تراخيــص ســيتم االنتهــاء منهــا قريبا.

المركزيــة لمدينــة حمــد ،والتــي ســتخدم المنطقــة

ملــف البطالــة فــي مختلــف القطاعــات،

وشــدد علــى أهمية التعاون بيــن كافة الجهات

وأثنى الظاعن بتكليف سمو رئيس الوزراء عددا من

والقــرى المجــاورة .وأشــار إلــى أن العمل فــي المركز

ومنهــا القطــاع الصحــي ،حيــث ســيعطي هــذا

المعنيــة؛ من أجــل تنفيذ القانــون على األرض،

الــوزارات بدراســة  16مشــروعا فــي مختلف مناطق

االجتماعي الجديد ســيتم قريبا البدء فيه وسيكون

القانــون األولويــة فــي توظيــف العامليــن

داعيا المؤسســات الصحية الخاصة في مملكة

البحريــن ومنها مدينة حمد ،والتي تمس المواطنين

مبنــى اجتماعيــا يخــدم جميــع الفئات التي تســتفيد

فــي المؤسســات الصحيــة الخاصــة لألطبــاء

البحريــن إلــى التســريع فــي توفيــق أوضاعهــا

وتلبــي احتياجاتهــم .وأضــاف أن مدينــة حمــد ال

مــن الخدمات االجتماعية وخدمــات ذوي الهمم في

والفنييــن والممرضيــن البحرينييــن الحاصلين

تنفيذا لألمر الملكي السامي.

زالــت تنتظــر عــددا مــن المشــاريع ومنهــا إقامــة نــاد

مجمع  1212دوار .17

وأكــد ســلمان أن جاللــة الملــك بحكمتــه ل ّبــى

مطالبات شــعبه التي حمل النواب مســؤوليتها

عبدالنبي سلمان

طالل بشير

نموذجــي للشــباب وتجهيــز مالعب شــعبية وإنشــاء
وتطويــر المماشــي ،والعمــل علــى مشــروع الســوق

محمد الظاعن

الخميس
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توسيع اختصاصات المحاكم التجارية

الــبــوعــيــنــيــن :مــواكــبــة الــمــســتــجــدات لـــزيـــادة فــاعــلــيــة األداء

الحبس سنتين للمتسبب بقتل طفل المالكية

جلسة نقاشية عن تطوير المحاكم التجارية،

المنامة  -النيابة العامة

بحضور رئيس محكمة التمييز ،نائب رئيس

صـ ــرح رئ ــي ــس الــنــيــابــة بــنــيــابــة

لتنفيذ العقوبة .وكانت النيابة

ال ــم ــرور عــبــدالــهــادي العصفور

العامة قد باشرت التحقيق في

بأن المحكمة الصغرى الجنائية

الــحــادث الـــذي نــتــج عــنــه وفــاة

السابعة أصـــدرت حكمً ا أمس

طفل يبلغ من العمر  4سنوات

األربــــعــــاء ال ــم ــواف ــق  6مـــارس

وإصــابــة كــل مــن شقيقه البالغ

 2019عــلــى المتهم المتسبب

من العمر  6سنوات ووالدتهما،
ح ــي ــث ك ـ ــان الــمــتــهــم مــنــشــغـ ًـا

والذي أدى لوفاة طفل وإصابة

بالهاتف الــنــقــال أثــنــاء قيادته

شقيقه ووالدته ،وذلك بمعاقبته

ل ــل ــش ــاح ــن ــة ،وتـــــم اس ــت ــج ــواب

بالحبس سنتين مع النفاذ عن
جميع التهم لــارتــبــاط ووقــف

ـوســا
الــمــتــهــم وإحـــالـــتـــه مــحــبـ ً

للمحاكمة ،وتــداولــت القضية

س ــري ــان رخــصــة قــيــادتــه لــمــدة

أمــــام الــمــحــكــمــة إلـــى أن صــدر

ســنــة تــبــدأ مــن تــاريــخ انتهائه

الحكم سالف البيان.

بحادث السير بمنطقة المالكية،

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء

المجلس األعـلــى للقضاء عبدهللا البوعينين،
ورئيس اإلشــراف القضائي محمد البوعينين،
واألمـيــن الـعــام للمجلس األعـلــى للقضاء علي
الكعبي ،وبمشاركة عدد من المحامين.

ورحب عبدهللا البوعينين بالمحامين ،مشي ًدا

جانب من الجلسة النقاشية عن تطوير المحاكم التجارية

بــدورهــم وإسـهــامــاتـهــم فــي الـمـجــال القانوني

مؤك ًدا أن المجلس األعلى للقضاء يعمل على
مواكبة المتطلبات المستجدة لزيادة فاعلية
األداء ،وسرعة اإلنـجــاز ،وتعزيز مزايا البيئة
االستثمارية الجاذبة لالقتصاد.
وبين أهمية التعاون بين القضاة والمحامين
ّ

ل ـت ـبــادل الـ ــرؤى الـمـسـتـمــدة مــن واقـ ــع الـخـبــرة
العملية ،بما يدعم تطوير منظومة العمل بشكل
تكاملي ،تحقيقا للغاية األسمى وهي وصول

الحبس  23شهرًا لنائبة سابقة

فـــــي  3قــــضــــايــــا شــــيــــكــــات دون رصـــيـــد

أصـ ـ ــدرت الــمــحــكــمــة ال ــك ــب ــرى الــجــنــائــيــة

الحقوق ألصحابها في ظل إجــراءات ميسرة

وتخصيص محاكم تجارية لمختلف درجــات

إلج ــراءات الــدعــوى المدنية ،وبيان مــدى دور

وســري ـعــة تكفل تحقق متطلبات وضـمــانــات

التقاضي ومحكمة تجارية لتنفيذ األحـكــام،

إدارة الــدعــوى فــي تقليص الــوقــت والـجـهــد،

العدالة.

كما أوض ــح أهــم الخطط التطويرية المزمع

م ـس ـت ـعــرضــة اح ـ ـصـ ــاءات ع ـمــل ال ـم ـك ـتــب في

وقـ ــال الـبــوعـيـنـيــن أن ال ـم ـج ـلــس يـعـمــل على

تنفيذها خــال الفترة القادمة والتي تتضمن
ً
إلكترونيا.
رفع الدعوى ودفع رسومها

مرحلته األولى.
كما مــن جانبه ،قــدم رئيس المحكمة الكبرى

الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ

وقد تضمنت الحلقة النقاشية عرض تقديمي

الــتــج ــاري ــة ح ـمــد الـ ـس ــوي ــدي ،ع ــرض ــا ت ـنــاول

االسـتــدامــة والتنافسية وال ـعــدالــة .كما يعمل

تـنــاولــت خــالــه رئـيــس مكتب إدارة الــدعــوى

اختصاصات المحاكم التجارية مــع التقرير

على توسيع اختصاصات المحاكم التجارية،

الـمــدنـيــة جــواهــر عـبــدالــرحـمــن ،شــرحــا مفصال

اإلحصائي السنوي الخاصة بها.

تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لالقتصاد

الوزير السابق باع أرضا ال يملكها

الــضــحــيــة صــديــقــه وهــــو رجــــل أعـــمـــال عــربــي
عباس إبراهيم

(بصفتها االســتــئــنــافــيــة)  3أحــكــام بحق
نائبة سابقة في البرلمان ،في  3قضايا

تنظر المحكمة الجنائية الصغرى األولى في قضية أخرى ضد الوزير السابق ،والمتهم فيها بإصدار شيك ضمان بدون رصيد قيمته

ل ــش ــي ــك ــات بـــــــدون رص ـ ــي ـ ــد ،كـ ــانـ ــت قــد

 160ألف دينار لصالح رجل أعمال عربي بعدما استلم منه ذلك المبلغ نظير شراء العربي قطعة أرض تبين الحقا أنها ليست ملكا

أصدرتهم لمؤسستين ماليتين ،إذ أيّ دت

للوزير المتهم ومحجوز عليها ،إذ كان الشيك ضمانا لحين انتهاء اإلجراءات الرسمية ،وقررت تأجيل القضية حتى جلسة يوم 10

مــعــاقــبــتــهــا بــالــحــبــس لــمــدة ســنــة واح ــدة
إلص ــداره ــا شــيـ ً
ـكــا بقيمة تــفــوق  24ألــف

مارس الجاري؛ وذلك إلعالن المتهم المتواجد أصال خارج البالد منذ فترة.

ديــنــار للمؤسسة األول ــى ،وخففت حكمً ا
آخــر فــي شيك تــجــاوزت قيمته  37ألف
دينار لذات المؤسسة ،واكتفت بمعاقبتها
بالحبس لمدة  3أشهر بدالً من سنتين .كما
حكمت بسقوط حق النائبة السابقة في
االستئناف بالقضية الثالثة ،لعدم مثولها
أمام المحكمة ،نظرًا إلدانتها بإصدار شيك
لم تتوصل “البالد” لقيمته -بدون رصيدللمؤسسة الــمــالــيــة الــثــانــيــة ،والمحكوم
عليها في هــذه القضية بالحبس لمدة 8
أشهر ،ليصل مجموع األحكام الثالثة إلى
الحبس  23شهرًا.
يشار إلى أن المؤسستين الماليتين كانتا

وتتمثل التفاصيل فــي بــاغ كــان ورد

انتهاء اإلجــراءات الرسمية وإنهاء نقل

وبـــدأ فــي مماطلته م ــدة طــويــلــة ،فما

إلدارة مكافحة الــجــرائــم االقتصادية

تراخيص ملكية األرض باسمه ،وهو ما

كان منه إال أن توجه بذلك الشيك إلى

م ــن رجـــل األعـــمـــال ،وال ـ ــذي أفــــاد فيه

لم يحصل أبدا.

البنك ليحاول صرفه واسترداد أمواله،

أنــه ونــظــرا للعالقة الجيدة بينه وبين

وأوضح أنه تبين له عند السؤال حول

وعندها فوجئ بأن حساب الوزير مغلق

ال ــوزي ــر الــســابــق ،فــقــد اتــفــق مــعــه على

تلك األرض أنــه محجوز عليها وغير

أصال وال يوجد به أية مبالغ مالية.

شــراء قطعة أرض منه ،والــذي زعــم له

قابلة للتصرف فيها؛ لذا فما كان منه إال

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على

أنها مملوكة إليه ،وعلى إثر ذلك قدم له

أن اتصل بالوزير المتهم سالف البيان،

اعــتــبــار أن ــه بــتــاريــخ  18أبــريــل ،2018

مبلغا وقــدره  160ألف دينار ثمنا لتلك

والــــذي أنــكــر أنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى األرض

أعــطــى بــســوء نية شيكا ب ــدون رصيد

األرض ،وألن اإلجراءات القانونية تأخذ

المشار إليها وإنــمــا اتفاقهما كــان على

بــالــمــبــلــغ الــمــبــيــن بــــــاألوراق للمستفيد

وقــتــا ،فــقــد اســتــلــم مــن الــوزيــر السابق

قطعة أخــرى ،وهــو ما لم يقبل به ولم

-المجني عليه -والمسحوب على أحد

يستوعب الــمــبــررات التي سيقت بهذا

البنوك ،وعند حلول موعد الصرف تبين
عــدم وجــود رصيد كــاف وقــائــم وقابل
للتصرف فيه.

قــد تقدمتا لمركز شــرطــة بــبــاغــات ضد

للبنك المسحوب عليه عدم وجود رصيد

المتهمة -الــنــائــبــة الــســابــقــة فــي مجلس

كاف وقائم وقابل للتصرف فيه بحساب

الــنــواب -قالتا فيه أن الــمــذكــورة قامت

المتهمة.

بالتوقيع على عدد  3شيكات ،األول بقيمة

كــمــا علمت “ال ــب ــاد” أن الــنــائــبــة السابقة
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لديها قضايا أخ ــرى مشابهة فــي أروقــة

دينار ،والثالث لم تتوصل “البالد” للمبلغ

المحاكم ،إذ بلغ العدد اإلجمالي لها 10

-المتهم -شيك ضــمــان مسحوب على

الوارد فيه ،وأنه عند حلول موعد صرف

قضايا غالبيتها شيكات بدون رصيد ،ما

أحد البنوك المحلية ،بمبلغ مشابه لقيمة

الشأن ،لذا فقد طالبه بإعادة أمواله إليه.

الــشــيــكــات الــثــاثــة اتــضــح عــنــد تسليمها

عدا قضية مرورية واحدة.

األرض مــحــل االت ــف ــاق كــضــمــان لحين

لــكــن المتهم رف ــض إعـ ــادة المبلغ إليه

رفض استئنافات  3آسيويين مدانين ببيع وتعاطي المواد المخدرة

عـــــقـــــوبـــــاتـــــهـــــم تــــــــراوحــــــــت بـــــيـــــن  6أشــــــهــــــر و 10ســـــنـــــوات

قضت محكمة االســتئناف العليا برفض اســتئنافات  3آســيويين  -بينهم فتاة  -مدانين
بقضيــة بيــع وتعاطــي المواد المخــدرة ،وأيدت معاقبتهم بين الحبس  6أشــهر وغرامة
 500دينار ،وسنة واحدة وبالغرامة  1000دينار للفتاة ،وبالسجن  10سنوات والغرامة
 3000دينار.
وكــانــت المحكمة الــكــبــرى الجنائية األول ــى

وقالت محكمة أول درجة إن وقائع القضية

قــد عاقبت غيابيا  3متهمين ،وحــضــوريــا لـ

تتحصل في أن معلومات كانت وردت إلى

 3آخرين ،تتراوح أعمارهم ما بين  21و34

عريف في إدارة مكافحة المخدرات ،مفادها

عاما ،جميعهم من جنسيات آسيوية ،بمعاقبة

حيازة وإحــراز المتهم األول للمواد المخدرة

الــمــتــهــم األول بــالــســجــن لــمــدة  10ســنــوات

في غير األحوال المرخص بها قانونا ،فكلف

وبتغريمه مبلغ  3000دينار ،وبمعاقبة متهم

أحد مصادره السرية لشراء بعض منها ،والذي

ومتهمة بالحبس لمدة  6أشهر وبتغريم كل

ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمعه

منهما مبلغ  500ديــنــار ،فــضــا عــن معاقبة

واتفق معه على شراء ما قيمته  20دينارا.

متهمة أخــرى واثنين آخرين بالحبس لمدة

وإثر ذلك انتقل المصدر رفقة بالعريف ومعه

سنة واحــدة مع األمر بتغريم كل منهم مبلغ

الشاهد الثاني إلى حيث المكان المتفق عليه،

 1000دينار ،فضال عن مصادرة المضبوطات

بــعــد أن زود الــمــصــدر بالمبلغ المتفق عليه

واألمر بإبعادهم جميعا نهائيا عن البالد عقب

وتــأكــد مــن عــدم حمله أليــة متعلقات أخــرى

تنفيذ العقوبة.

واحتفظ بصورة من المبلغ.

“المحامين” :استشارات مجانية للمحرق

وف ــي الــمــوعــد الــمــحــدد مــكــث غــيــر بعيد من

الثاني على مقربة من المكان بحالة تسمح

مبلغ نــقــدي مــن بينه ورق ــة فئة  500فلس

أوال :المتهم األول “المستأنف األول”:

المكان فيما كمن الشاهد الثاني على مقربة

له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم ،حتى

تــحــتــوي عــلــى آثـ ــار مـ ــادة ثــبــت معمليا أنها

 .1قــدم بمقابل م ــادة الــمــاريــغــوانــا المخدرة

منه وصعد المصدر إلى حيث يوجد المتهم

التقى المصدر بالمتهم األول وال ــذي سلمه

لــلــمــؤثــر الــعــقــلــي الميتامفيتامين ،وم ــن ثم

والــمــؤثــر العقلي الميتامفيتامين فــي غير

األول ،وعاد بعد دقيقتين وأخبر العريف أن

شيئا فأعطى له اإلشارة المتفق عليها ،والتي

انتقل أفــراد الشرطة إلى شقة المتهم األول

األحوال المصرح بها قانونا.

المتهم أخذ منه المبلغ النقدي وسوف يأتي

تفيد إتمام العملية ،فأصدر أمره بالقبض على

فدخلها الــشــاهــد الــثــانــي وشــاهــد المتهمين

 .2حـ ــاز وأحـــــرز بــقــصــد الــتــعــاطــي مــادتــيــن

بالمواد المخدرة فيما بعد ،فقام بتفتيشه فلم

المتهمين وذهــب إليه المصدر وسلمه ذلك

الرابعة والخامس والسادس يتعاطون المواد

مخدرتين “الحشيش والماريغوانا” والمؤثر

يجد معه المبلغ النقدي.

الشيء ،فتبين له أنه مــادة ثبت معمليا أنها

المخدرة فقبض عليهم.

العقلي الميتامفيتامين فــي غير األح ــوال

وظلت الشرطة في المكان حتى اتصل المتهم

الماريغوانا المخدرة وأقــراص للمؤثر العقلي

كما عثر بحوزتهم على عملة ورقــيــة كانوا

المصرح بها قانونا.

األول بالمصدر السري بعد قرابة الساعتين،

الميتامفيتامين.

يــســتــخــدمــونــهــا ف ــي الــتــعــاطــي و 4أغــطــيــة

ثانيا :المتهمان الثاني “المستأنف الثاني”

وال ــذي أبــلــغ المصدر بمكان وزم ــان تسليمه

وبتفتيش المتهم األول عثر بحوزته على

ملوثة بمادة مخدرة و 7أقراص ثبت معمليا

والثالثة :حازا وأحرزا بقصد التعاطي المؤثر

للمواد المخدرة ،فانطلق المصدر وبصحبته

للفافتين مــن القصدير بــداخــل األول ــى مــادة

أنــهــا للميتامفيتامين ونــبــات مجفف ثبت

العقلي الميتامفيتامين.

الــشــاهــد الــثــانــي إل ــى حــيــث الــمــكــان الــثــانــي

ثبت معمليا مادة الماريغوانا المخدرة وفي

معمليا أنه الماريغوانا وسيجارة ثبت معمليا

ثالثا :المتهمة الرابعة “المستأنفة الثالثة”:

المتفق عليه ،فيما ظل هو بالمكان لمراقبته،

األخـ ــرى مـــادة ثــبــت معمليا أنــهــا الحشيش

احــتــواؤهــا على مــادة الماريغوانا المخدرة،

حازت وأحرزت بقصد التعاطي مواد مخدرة

عندها شاهد عريف الشرطي المتهم األول

المخدرة وقرصين ثبت معمليا أنها المؤثر

وأقـ ــر الــمــتــهــمــون جميعا بتعاطيهم الــمــواد

ومؤثرات عقلية.

يستقل ســيــارة وبصحبته المتهمين الثاني

العقلي الميتامفيتامين و 3سجائر تحتوي

المخدرة واعترفت الثالثة بما ثبت في حق

رابــعــا :المتهمان الخامس والــســادس :حــازا

والثالثة ،فتتبعهم حتى وصلوا إلــى المكان

على مــادة ثبت معمليا أنها الحشيش ومبلغ

المتهم األول.

وأحـ ــرزا بقصد الــتــعــاطــي مــادتــي الحشيش

المتفق عليه.

نقدي حصيلة اتجار في المواد المخدرة.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهمين جميعا في

والــمــاريــغــوانــا الــمــخــدرتــيــن والــمــؤثــر العقلي

ومكث الشرطي غير بعيد فيما كمن الشاهد

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على

غضون العام  ،2018ارتكبوا اآلتي:

الميتامفيتامين.

َ
رفض “تسليف” اثنين لشراء الكحوليات فسرقا أمواله
ســانــدهــمــا آخـــــرون بــضــربــه بـــاأللـــواح الــخــشــبــيــة وقــطــع الــحــديــد

اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى معارضة متهم آسيوي “ 25عاما” كأن لم تكن،
مــدان بجريمــة الســرقة باإلكــراه لمبلــغ  500دينــار مــع آخــر “ 23عاما” ومحكــوم عليهما
بالســجن لمــدة  5ســنوات واإلبعــاد نهائيــا عــن البالد عقــب تنفيذ العقوبــة المقضي بها؛
وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة خالل نظر المحكمة لمعارضته.

المحرق  -محافظة المحرق

أشــاد محافــظ المحــرق ســلمان بن هنــدي بجهــود جمعيــة المحاميين

وذكـ ــرت المحكمة أن الــواقــعــة تتحصل

قــامــوا جميعا بضربه على جميع أنحاء

البحرينيــة ومــا تحويــه مــن كــوادر وطنيــة تســاهم فــي بنــاء الوطــن

فـــي أنــــه ب ــت ــاري ــخ  24أغــســطــس 2017

جسده ،بواسطة أيديهم وألــواح خشبية

وتؤكد وجود خبرات قانونية تسهم في منجزاته.

قــام المتهمان ومعهما أشــخــاص آخــرون

وقطع حديدية ،وعندما حــاول المجني

مجهولون بسرقة مبلغ  500دينار مملوكة

عليه الثاني التدخل لمنعهم من االعتداء

للمجني عليه باإلكراه الواقع على األخير.

على زميله اعتدوا عليه هو اآلخر.

وأوضحت أن المتهمين كانا قد حضرا إلى

وعــقــب مــغــادرة المتهمين والمجهولين

مسكن المجني عليه الذي يشترك فيه مع

الغرفة اكتشف المجني عليه األول بأنه

زميله المجني عليه الثاني ،وطلب الجناة

تمت سرقة مبلغ  500ديــنــار مــن أمــوالــه،

جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال اس ــت ــق ــب ــال

وطـــرح رئــيــس وأعــضــاء جمعية

المحافظ رئيس وأعضاء جمعية

الــمــحــامــيــيــن فــكــرة الــتــعــاون مع

المحاميين البحرينية يتقدمهم

المستشارة القانونية بمحافظة

رئ ــي ــس مــجــلــس اإلدارة حسن

الــمــحــرق عــبــر الــتــنــســيــق لتقديم

بديوي ،ورئيس لجنة المرأة نورة

الـــــمـــــشـــــورات واالســـــتـــــشـــــارات

شويطر ،وعضو المجلس محمد

ال ــق ــان ــون ــي ــة ألهــــالــــي مــحــافــظــة

الــحــربــي ،حــيــث أشـــاد بــن هندي

الــمــحــرق كــافــة بــصــورة مجانية،

بإسهامات الجمعية فــي العديد

األم ــر ال ــذي سيسهم فــي توعية

من المشاريع واألعمال التطوعية.

المجتمع كافة.

منه مبلغا مــن الــمــال لــشــراء المشروبات

والتي كانت مخبأة في خزانة مالبسه.

ب ــاألوراق والمملوك آلسيوي آخــر بطريق

واالستيالء على المسروقات.

الكحولية ،فقرر لهما المجني عليه األول

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم الثاني

اإلكـ ــراه الــواقــع عليه وعــلــى آســيــوي آخر

وألن الحكم سالف البين صدر على المتهم

أنه ال يملك المال.

“ال ــم ــع ــارض” والــمــتــهــم األول الـ ــذي سبق

-المجني عليه الثاني -بأن اعتدوا عليهما

الثاني غيابيا ،فقد تقدم بالمعارضة على

وتــفــاجــأ اآلس ــي ــوي بالمتهمين يضربانه

إدانته للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ

بالضرب بواسطة األيــدي وأدوات أخرى

هذا الحكم ،إال أنه لم يمثل أمام المحكمة

بــواســطــة أيــديــهــمــا ،ومـ ــا لــبــث أن حضر

 24أغــســطــس  ،2017س ــرق ــا وآخـــــرون

وأحدثوا بهم اإلصابات المبينة بــاألوراق،

خـــال نــظــر مــعــارضــتــه ،م ــا أدى العــتــبــار

لمساندتهما أشــخــاص آخ ـ ــرون ،والــذيــن

مــجــهــولــون المبلغ الــنــقــدي المبين الــقــدر

وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما

معارضته كأن لم تكن لهذا السبب.

“فالت  6البز” تطلق “يوم العرض”
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واشنطن  -رويترز

ارتفــع العجــز التجــاري فــي الواليــات

 8مؤسســات ناشــئة تقــدم نمــاذج أعمالهــا أمــام جمهــور

المتحدة إلى أعلى مستوى في  10سنوات
فــي  2018بينمــا ســجل العجز فــي الميزان
التجــاري ذي الحساســية السياســية مــع
الصين مســتوى قياسيا مرتفعا ،على الرغم
مــن فرض إدارة ترامب رســوما على نطاق
واســع مــن الســلع المســتوردة فــي مســعى
لتقليص الفجوة.
وقالــت وزارة التجــارة األميركيــة أمس إن
قفــزة بنســبة  % 18.8فــي العجــز التجــاري
فــي ديســمبر أســهمت فــي تســجيل عجــز
إجمالــي قــدره  621مليــار دوالر العــام
الماضي.

الخميس
تكريم مجلس التنمية

وكان عجز  2018األعلى منذ  2008وأعقب

 7مارس 2019
 30جمادى اآلخرة 1440

عجزا بلغ  552.3مليار دوالر في .2017

تكريم تمكين

المنامة  -تمكين (تصوير :خليل إبراهيم)

نظمت فالت  6البز البحرين النسخة الثانية من “يوم العرض  ،”Demo Dayوذلك على مسرح البحرين الوطني ،حيث عرضت ثماني مؤسسات ناشئة نماذج أعمالها
أمام جمهور ضم العديد من كبار الشخصيات ،والمستثمرين والمسؤولين .وقامت فالت  6البز البحرين باختيار طلبات  8شركات ناشئة محلية ومن خارج البحرين
ضمن برنامج العرض ،وذلك من إجمالي  200طلب من أكثر من  40دولة .وقد شمل ذلك مؤسسات من مجموعة مختلفة من القطاعات منها “ ،”SAASوالتكنولوجيا

دبي  -رويترز

المالية ،وتكنولوجيا التعليم ،واألغذية والمشروبات ،والتجارة اإللكترونية ،وغيرها من القطاعات.
وشــاركت المؤسســات المرشــحة فــي

البرنامج في دعم المؤسســات الناشــئة

وســنواصل فــي المجلــس جهودنــا مــع

حيــث تمثــل فــات  6البــز أحــد أبــرز

برنامــج تطويــري مكثــف ،اســتمر علــى

وتوســع أنشــطتها فيمــا يعــزز مــن

أقطاب البيئة الداعمة في سبيل إتاحة

مســرعات األعمال على مستوى الشرق

مدى أربعة أشهر متواصلة ،حيث شمل

اســتدامة نموهــا فــي القطــاع الخــاص.

الفرصــة أمــام المزيد مــن رواد األعمال

األوســط وشــمال إفريقيــا ،والتــي

عددا من ورش العمل التخصصية على

ولفــت إلــى أن توفيــر البيئــة المناســبة

إلثبات جدارتهم التنافســية في إطالق

تســتثمر فــي رواد األعمــال وأفكارهــم

التــي تســهم فــي تعزيــز التواصــل بيــن

وتطويــر أعمالهــم فــي المنطقــة ،حيــث

اإلبداعيــة فــي القطاعــات الصاعــدة.

يسعى المجلس إلى أن تواصل المملكة

وتقــوم فــات  6البز بتوفير االســتثمار

جذبهــا للشــركات الناشــئة لمواصلــة

األولــي للشــركات الناشــئة ،إضافــة إلى

مسيرة التنويع االقتصادي”.

أيــدي مدربين وخبــراء دوليين ،إضافة
إلــى تقديــم العديــد مــن االمتيــازات
إلدارة األعمــال ،والمســاحة المكتبيــة،
وتقديــم الدعــم القانونــي وتســجيل
الشركة بالمملكة.
وبهــذه المناســبة ،نوه المديــر التنفيذي
لفــات  6البــز البحريــن ،ريــان شــريف
بالدعم المســتمر الذي يقدمه شــركاؤنا،
بمــا فيهــم صنــدوق العمــل “تمكيــن”

المؤسســات الناشــئة والمســتثمرين
المحتمليــن يســهم فــي تعزيــز أداء نمو
القطاع الخاص ،موضحا أن دعم فرص
االســتثمار من خــال دعم المؤسســات
البحرينية الناشئة يقدم نموذجا محليا
ناجحــا لفــرص النمــو المســتدام فــي
السوق.
وفــي تصريــح للرئيــس التنفيــذي
لمجلــس التنميــة االقتصاديــة خالــد

*  500طلب من  45بلدا
ويأتــي تنظيــم هــذا البرنامــج بالتزامن
مــع الذكــرى الســنوية األولــى إلطــاق
فــات  6البــز فــي البحريــن ،حيــث

وتعهــد حلفــاء البحرين وهم الســعودية
واإلمــارات والكويــت بتقديــم دعــم
للمملكــة بقيمــة عشــرة مليــارات دوالر

في األجل المتوســط لضمان االســتدامة

علــى مــدى  5أعــوام لتخفيــف الضغــط

المالية“.

تقديــم خدمات اإلرشــاد اإلســتراتيجي

عليها في أسواق الدين والعملة.

ونما اقتصاد البحرين  % 1.8في 2018

وأعلنــت البحريــن برنامجــا للتــوازن

ويتوقــع الصنــدوق المحافظــة علــى

مــع التركيــز علــى ريــادة األعمــال

المالــي مرتبــط بالمســاعدات الماليــة

الوتيــرة ذاتهــا .وفــي األســبوع الماضي،

ومســاحات العمــل اإلبداعــي والعديــد

يهــدف إلى ضبط أوضــاع المالية العامة

قــال محافــظ البنــك المركــزي فــي

من االمتيازات األخرى.

للمملكــة التــي تأثــرت جــراء انخفــاض

البحريــن إنه يتوقع نموا بنســبة تتراوح

أسعار النفط في السنوات األخيرة.

بين  2و % 2.5هذا العام.

وقــال الصندوق فــي بيان أمس الثالثاء

وقــال الصنــدوق ”تشــير التوقعــات إلــى

عقب زيارة للبحرين في اآلونة األخيرة

تراجــع الناتــج النفطــي  % 1.2بينمــا

إن برنامــج التــوازن المالــي إلــى جانــب

تباطــأ نمــو الناتــج غير النفطــي إلى 2.5

المســاعدات “يمثــل خطــوة مهمــة فــي

 %مدفوعــا بالتباطــؤ فــي قطاعــات

جــدول أعمــال اإلصــاح فــي البحريــن

التجزئة والضيافة والخدمات المالية“.

ويســاهم فــي تخفيــف قيــود التمويــل

ويقــدر الصندوق أن العجــز في ميزانية

سنويا
* دورتان من البرنامج
ً

منذ تأسيســها في االســتثمار في ســتة

األعمــال للشــركات الناشــئة جميــع

فــي المملكــة إضافــة نوعيــة للبيئــة

عشــر من الشركات الناشئة ،كان ثمانية

قطاعــات األعمــال ،حيــث تســتهدف

منها شــركات بحرينيــة .كما وصل عدد

فــات  6البــز البحريــن توفيــر الدعــم

الداعمــة للشــركات الناشــئة ،والتــي

الطلبات في برامجها إلى أكثر من 500

واالســتثمار في أكثر من أربعين شــركة

ســعى مجلــس التنميــة االقتصاديــة

طلب تمثل شــركات ناشئة من أكثر من

محليــة ودوليــة عــن طريــق إقامــة

الناشئة

وشــركاؤه إلــى تعزيزهــا ،وقــد أســعدنا

 45بلدا حول العالم.

دورتيــن مــن البرنامــج ســنويا ،حيــث

مــا لمســناه مــن مســتويات تنافســية

يقــوم عمــل فــات  6البــز فــي دعــم

مــن المقــرر أن تبــدأ الــدورة الثالثــة في

ومــن جهتــه ،أشــاد الرئيــس التنفيــذي

عاليــة حققتهــا الشــركات الناشــئة

بناء على قاعدة من
ً
الشــركات الناشــئة

شــهر يونيــو المقبــل ،في حين ســيكون

لصنــدوق العمــل “تمكيــن” إبراهيــم

التــي اســتفادت مــن برامــج مســرعة

الخبرات والشــبكات اإلقليمية الواسعة

الموعــد النهائــي لتقديــم الطلبــات يــوم

جناحــي بالــدور الــذي يؤديــه هــذا

األعمــال هــذه علــى مســتوى المنطقــة.

من الشــركاء والمدربين والمستثمرين،

العاشر من شهر مارس الجاري.

دورهــم البــارز فــي دعــم تنميــة ريــادة
األعمــال والبيئة االقتصادية للشــركات
الناشئة في البحرين.

* جناحي :دعم المؤسسات

“حققــت “فــات  6البــز” منــذ انطالقتها

“الغرفة” تبحث دعم رواد األعمال مع “اليونيدو”

استعراض االرتقاء بالصناعات الناشئة في الفترة المقبلة

أشــاد النائــب األول لرئيس غرفة تجــارة وصناعة

وقعت شركة بتلكو ،اتفاقية مع شركة “كوجنت

البحريــن خالــد نجيبــي بالجهــود والمبــادرات

لالتصــاالت” ،والتــي يقــع مقرهــا الرئيــس فــي

الالفتــة التــي تقــوم بهــا منظمــة األمــم المتحــدة

أميــركا ،إحــدى أكبــر مــزودي خدمــات اإلنترنت

للتنميــة الصناعيــة “اليونيــدو” فــي البحريــن،
ودورهــا الملمــوس فــي مجال تعزيــز الجهود ذات

عالميــا .وســتدعم هــذه االتفاقيــة جهود شــركة
ً

بتلكــو بتزويــد حركــة مــرور اإلنترنــت وتوفيــر

الصلــة بتنميــة القطــاع الخــاص ،وتقديــم الدعــم

متطلباتها في هذا الصدد؛ نظرا للطلب المستمر

الفنــي والتقنــي المطلــوب للمشــاريع والبرامــج

في استخدام اإلنترنت في البحرين والمنطقة.

االستثمارية المختلفة.

وجــرى التوقيــع علــى االتفاقيــة بيــن الطرفيــن

جــاء ذلك خــال لقائه رئيس منظمــة “اليونيدو” -

خالل معرض ومؤتمر الشرق األوسط للقدرات،

إدارة الغرفــة ســونيا جناحــي ،ووهيــب الخاجــة،
وبحضــور الرئيــس التنفيــذي شــاكر الشــتر .وقــال
نجيبــي إنه في إطار ســعي الغرفــة باالرتقاء بنمو
القطــاع الخــاص عمومــا ،والمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة خصوصــا ،وفــي ســبيل تعزيــز
الجهــود المشــتركة بالعمــل على زيــادة إنتاجيتها،
وتشــجيعها لتحقيــق نجاحــات ملموســة ،فإنهــا
بحثت مع “اليونيدو” ســبل تعزيز وتقوية التعاون
المشــترك بين الجانبين من خالل تنظيم فعاليات

وورش عمــل تخــدم فئــة رواد األعمــال خصوصــا
فــي مجــال الصناعات الناشــئة في الفتــرة المقبلة

فــي الناتــج اإلجمالــي المحلــي .وقــال إن التعاون

بصفتهــا أحــد ركائــز ودعائــم الدخــل القومــي فــي

بيــن “اليونيــدو” و”الغرفــة” وثيــق وقائــم منذ عدة

تطويــر خدمــات اإلنترنــت التــي تقدمهــا بتلكــو

البالد.

سنوات في سبيل دعم االقتصاد المحلي ،وسيتم

ومــن جانبــه ،أعــرب حســين عــن اعتــزازه

فــي الفتــرة المقبلــة تعزيــز هذا التعــاون من خالل

وخلــق مواقــع جديــدة لالتصــال بالشــبكة ،ممــا
ّ
يمكــن زبائــن الشــركة مــن االســتمتاع بســرعات

وتقديــره للجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا الغرفــة

تقديــم عــدة مقترحــات؛ بهــدف تحفيــز الشــباب

فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه القطــاع

لدخــول المجــال الصناعــي ،إضافــة إلــى تقديــم

وقال رئيس قطاع األعمال العالمية لدى شــركة

الخــاص ،والســعي للنهــوض بالشــركات الناشــئة

الخدمات التي من شأنها تطوير القطاع الخاص.

بتلكــو عــادل الديلمــي “إن بتلكــو حريصــة علــى

وتهــدف هذه الشــراكة مع شــركة “كوجنت” إلى

فائقــة لإلنترنــت ،والتــي تمهــد لطــرح تطبيقات
جديدة عالية النطاق.

“طيران الخليج” :انضمام إيرباص  A320neoإلسطولنا

الثانية مــن مجموع  12طــائــرة ســتــع ـ ّزز مكانة الناقلة الوطنية

المحرق  -طيران الخليج

 LEAP-1Aمــن شــركة ،CFM International

لمملكــة البحريــن – بانضمــام ثانــي طائراتهــا

وتتميــز بأجهــزة الجنــاح الكبيــرة المعروفــة
باســم Sharklets؛ حيث يوفــر المحركين ً
معا

مــن طــراز إيربــاص  A320neoالتــي حطــت
فــي مطــار البحريــن الدولــي أمــس .وهــذه

مــا نســبته  % 15مــن اســتهالك حــرق الوقــود

هــي الطائــرة الثانيــة مــن مجمــوع  12طائــرة

لــكل مقعــد .كما أن طائــرة  A320neoصديقة
للبيئــة ،حيــث إنهــا ّ
تقلــص انبعــاث غــاز ثانــي

مــن طــراز  A320neoكانــت الناقلــة الوطنيــة
قــد طلبتهــا خــال معــرض البحريــن الدولــي

أكســيد الكربون ســنويًّا عــن كل طائرة بمقدار
ّ
وتقلــص نســبة الضوضــاء بنســبة
 5000طــن،

للطيــران فــي العــام 2016؛ األمــر الــذي يجعل
طيــران الخليــج أول ناقلــة تطيــر بطائــرة

إيرباص A320neo

 A320neoفــي منطقــة الشــرق األوســط

وإفريقيا.

إلــى  10مدن إقليمية؛ وإضافة  A320neoإلى

إيربــاص اســتثمار مــا يزيــد عــن  300مليــون

ندعو عمالئنا لتجربة هذه الطائرة واالستمتاع

ألســرة A320؛ وذلــك للحفــاظ علــى مكانتهــا

وقــال الرئيــس التنفيــذي لطيــران الخليــج

أســطولنا ســيعزز موقعنا الريادي في الســوق.
بتجربة السفر على متنها”.

كريشمير كوتشكو “يسعدنا أن نرحب بانضمام

يــورو ســنويًّا فــي مجــال االبتــكار والتحديث

ثاني طائرات  A320neoالى أســطولنا ،ونفخر
ّ
تشــغل
بــأن نكــون أول ناقلــة فــي المنطقــة

وتعــد طائــرة إيربــاص  A320neoلطيــران

وأكثرهــا تقدمً ــا فــي اســتهالك الوقــود .تتميز

قويــة في المنطقة مع رحــات يومية متعددة

األكثــر تطــورًا من طــراز  A320حيــث تواصل

فــردي فــي الســوق ،وهــي مجهــزة بمحــرك

طائــرات مــن هــذا الطراز؛ لدينا شــبكة وجهات

الخليــج (خيــار المحرك الجديد) هــي اإلصدار

كإحــدى أكثــر طائــرات الممــر الواحــد تطــورًا
هــذه الطائــرة الجديــدة بأكبــر مقصــورة ممــر

ارتفــع إلــى  % 93مــن الناتــج المحلــي

الماضــي مــن  % 14.2في  2017ويرجع

اإلجمالــي العــام الماضي علــى الرغم من

ذلــك جزئيــا إلــى ارتفــاع أســعار النفــط

البرنامج ،وتوقع أن تســتمر زيادة الدين

وخفض دعم المرافق وضرائب جديدة.

العــام .وأضــاف الصنــدوق ”وبالتالــي

أثناء توقيع االتفاقية

والــذي أقيــم في الفتــرة بين  4-7مــارس 2019
فــي فندق جرانــد حياة الواقع فــي مدينة دبي.

التــي تشــهد نمــوا متصاعدا في نســبة مســاهمتها

رحبــت طيــران الخليــج – الناقلــة الوطنيــة

وذكــر الصندوق أن الدين العام للبحرين

الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام

ـيــا
إحــــدى أكــبــر مـــــزودي خـــدمـــات الــشــبــكــة عــالــمـ ً

السنابس  -الغرفة

لقاء “الغرفة” و”اليونيدو”

على المدى القصير“.

البحريــن انخفــض إلــى  % 11.7مــن

بتلكو و” كوجنت” تتعاون في اإلنترنت
الهملة  -بتلكو

بالمملكــة هاشــم حســين بحضــور عضــوي مجلس

في العام  2019بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي.
ترتكــز علــى جدول أعمال أكثر شــفافية

نجحــت فالت  6البز خــال تلك الفترة

ومجلــس التنميــة االقتصاديــة ،مؤكــدا

قــال صنــدوق النقــد الدولي إنه مــن المتوقع أن ينمو اقتصــاد البحرين نحو % 1.8
سيتعين بذل المزيد من جهود اإلصالح

وتشــمل قطاعــات برنامــج تســريع

الرميحــي بهــذه المناســبة قــال فيــه:

 % 1.8نمو اقتصاد البحرين 2019

ً
مقارنة بطائرات الجيل السابق.
 % 50تقري ًبا

وحصلــت طيران الخليج في وقت ســابق من
العــام الماضــي علــى  5طائرات بوينــغ 9-787

دريمالينــر ،حيــث تواصــل مشــروعها لتطوير
أســطول طائراتها الذي سيشــهد بحلول نهاية
 2023مــا مجموعــه  39طائــرة جديــدة10 :
طائــرات بوينــغ  9-787دريمالينر ،و 12طائرة

مــن طراز إيرباص  ،A320neoو 17طائرة من

طراز إيرباص.A321neo

توفيــر أحــدث الخدمــات والمنتجــات كجــزء

وقــال مديــر المبيعــات لــدى شــركة “كوجنــت”،

مــن التزامهــا تجــاه زبائنهــا .ومــن خــال ســعينا

روبــرت دالتــون “نحــن مســرورون لتزويــد

المســتمر للحصــول علــى وتوظيــف أحــدث

خدمــات اإلنترنــت عاليــة الجــودة إلــى شــركة

التقنيــات العالميــة فــي مجــال االتصــاالت،

بتلكو وزبائنها ،وحيث إننا نشــهد ارتفاع الطلب

وذلــك بالتعــاون مــع أبرز رواد هــذا القطاع على

على االتصال باإلنترنت ،فإننا نتطلع إلى تزويد

الصعيــد العالمــي ،فإننــا نضمــن تحقيــق أهدافنا

أفضــل مســتويات الخدمــة والنطــاق العالــي

اإلســتراتيجية والوفــاء بوعودنــا بتقديــم

متطور األداء لمالقاة االحتياجات في البحرين

األفضل للزبائن”.

والمنطقة ككل”.

استقرار الجهاز المصرفي البحريني
المنامة  -جمعية المصارف

رحبــت جمعية مصارف البحرين بما ورد في
البيان الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي
فــي ختــام زيارتهــا للبحريــن حــول اســتقرار
الجهــاز المصرفــي فــي المملكــة ،وتطــور
إجــراءات الرقابــة والتنظيــم لهــذا الجهــاز،
والريــادة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة،
ووصفــت الجمعيــة البيــان بـــ “اإليجابــي
بشــكل عــام” ،حيــث أكــد بمجلــه أن البحرين
تســير علــى الطريــق الصحيــح نحــو تجــاوز
التحديات وتعزيز االقتصاد.
ولفتــت الجمعيــة إلى أن البيــان المذكور آنفا
ذكــر أنــه “ال يــزال الجهاز المصرفي مســتقرا.
ويجــدر الترحيــب بالجهــود الجاريــة لتوخي
اليقظــة علــى مســتوى الرقابــة والتنظيــم،
واالســتمرار فــي تعزيــز إطار مكافحة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهاب .وتعتبــر البحرين
رائــدة فــي مجال التكنولوجيــا المالية ،حيث
عملــت علــى تشــجيع الفــرص المتاحــة مــع
تعديــل القواعــد التنظيميــة والتعــاون مــع
الجهات التنظيمية األخرى”.
وأكــد الرئيــس التنفيــذي للجمعيــة ،وحيــد

وحيد القاسم

القاســم ،أن مصارف البحرين شريكا أساسيا
فــي ضمــان اســتدامة المركــز المالــي للمملكة
 ،وداعمــا لإلصالحــات الهيكلية التي تســاعد
على زيــادة اإلمكانــات االقتصاديــة للبحرين
علــى المدى المتوســط والبعيد ،مشــددا على
أن المصارف تعمل في إطار الخطط الوطنية
لتحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي مع
القطاع العام لضمان تنمية مستدامة.

تحذير من التعامل مع مؤسسات غير مرخصة

“ ”BIBFيطلق “ريادة األعمال التكنولوجية”

المنامة  -المصرف المركزي

المنامة  -معهد “”BIBF

ّ
حــذر مصــرف البحريــن المركــزي،

اســتثمارية ومكاســب ماليــة وثــراء

توخــي أقصى درجــات الحيطة والحذر

أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “ ”BIBFبرنامج

المســتهلكين مــن التعامــل مــع الرســائل

ســريع ،مما قد يعرض المســتهلكين إلى

مــن الوقــوع فــي مخاطــر االســتثمار

ريــادة األعمــال التكنولوجيــة « ،»Technopreneurshipمن خالل

النصيــة القصيــرة ( )smsوالمكالمــات

خسائر مادية كبيرة.

أو المســاهمة أو التعامــل أو التــداول

الهاتفيــة والمواقــع اإللكترونيــة التــي

ونــوّ ه المصــرف أن نشــاط ترويــج

بــأي مبالــغ فــي أي مــن أنشــطة وأعمــال

شــيقة في اليــوم األول مــن المؤتمر الدولــي “أنباوند
ورشــة عمــل ّ

البحريــن” لالبتــكار ،والمقــام فــي  6و 7مــن شــهر مــارس الجــاري،

تســوق لالســتثمار فــي األوراق الماليــة،

الخدمات المالية للمقيمين في البحرين

األوراق الماليــة أو العمالت األجنبية مع

فــي مســرح البحريــن الوطنــي ،والمزمــع انطالقه في شــهر يونيو

بمــا فيهــا العمــات األجنبيــة .وجــاء

يندرج ضمن الخدمات المالية الخاضعة

أي شــخص أو أشــخاص أو مؤسســات

المقبل .ويســتقطب برنامج ريادة األعمال التكنولوجية الشركات

التحذير نتيجة لما يتم تداوله وترويجه

للرقابــة بموجــب قانــون المصــرف

أو شــركات أو مواقــع إلكترونيــة بمــا

الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واألفراد المبدعين الذين

مــن خــال إعالنات صادرة من شــركات

المركــزي والمؤسســات الماليــة لســنة

فيها وســائل التواصل االجتماعي ،دون

يســعون الكتشــاف أهم المهارات التي ستســاعدهم في مسيرتهم

غيــر مرخصــة فــي البحريــن وذلــك عبر

وحرصا على توعية المستهلكين
ً
،2006

التأكــد مــن حصولهــم علــى التراخيــص

المهنيــة .وقدمــت ورشــة العمــل مقدمة عن البرنامــج ،ابتداءً من

رســائل  smsوشــبكة اإلنترنت ووسائل

وتحذيرهــم مــن مثــل تلــك األعمــال

الالزمــة مــن المصــرف المركــزي لمزاولة

مبادئ ريادة األعمال التكنولوجية ،إلى اكتساب المهارات لتصبح

التواصــل االجتماعــي بوعــود لفــرص

واألنشــطة ،شــ ّدد المصرف على ضرورة

تلك األعمال واألنشطة.

ً
ناجحا ،بما في ذلك تصميم االبتكار وإدارة
تكنولوجيا
رائد أعمال
ًّ

الخميس

 7مارس 2019
 30جمادى اآلخرة 1440

المشاريع وتطبيق التقنيات المناسبة باإلضافة إلى تعزيز االبتكار
ً
عــاوة علــى ذلــكّ ،
تمكــن المشــاركون مــن التعلــم مــن
الرقمــي.

مختلــف الخبــراء والتفاعــل مع المســؤولين والمهنييــن بمن فيهم
رواد أعمــال ملهمــون يشــاركون الحضــور بتجاربهــم الخاصــة في
مجال تأسيس األعمال التجارية وتنميتها.
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الرميحي :قانون جديد للمعامالت المضمونة
تـــوقـــع اســـتـــقـــطـــاب  100شـــركـــة إلـــــى الـــبـــحـــريـــن فــــي الــــعــــام 2019
المحرر االقتصادي من المنامة

مليــون دينــار ،ذكــر أنهــا تســاهم بخلق

وعــن الــدول التــي ســيركز المجلــس

أكثــر مــن  4700وظيفــة في الســنوات

عليهــا ،أكــد الرميحــي أن التركيــز على

كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي عن إصدار

الثالث المقبلة.

القانــون الجديــد ســيكون مهمً ــا لريادة األعمــال وأي عمل تجاري آخــر ،كما أنه

االستثمار بصندوق الصناديق

قانــون جديــد حــول قانون المعامــات المضمونة في العام الجــاري ،مؤكدا أن
سيمنح البنوك فرصة أن تقرض على المنقوالت.

وذكــر الرميحــي أن “محفظــة واحــدة

وأوضــح الرميحــي للصحافييــن أمس

المســتثمرين والوظائــف التــي يتــم

حاليــا ليــس لديهــا قانــون
أن البنــوك
ً

خلقهــا فــي  2019عما تــم تحقيقه في

يحميها لتسجيل المنقوالت ،بحيث إذا

 ،2018وأن تتعــدى األرقــام المحققــة

تــم تمويل أثــاث ،فإنــه ال يوجد قانون

فــي العــام الماضــي ،مشــيرا إلــى أن

بهــذا األمــر ،كمــا أنــه ال يوجــد ســجل

هنالــك شــركات قيــد التفــاوض معهــا

يؤكــد أن هــذه المنقــوالت محجــوزة

الســتقطابها إلــى البحريــن ،و”نأمــل أن

وممولــة مــن بنك ما مثال ،على غرار ما

ننجح في اســتقطاب  100شــركة على

فــي صنــدوق الصناديــق “الواحــة” تــم
االتفاق على االســتثمار فيها ليكون لها
مقرً ا في البحرين بنهاية العام الجاري،
وهــي محفظــة للتقنيــة الماليــة ،وهذه
المحفظــة مــن دولــة أوروبيــة لــم تنته
عمليــة االســتثمار فيها ،مشــيرً ا إلى أن
هــذه المحفظة ســيتم تســجيل مكتبها
بعد االنتهاء من االستثمار فيها.

هــو حاصــل في العقــارات ،مشــيرا إلى

األقل العام الجاري”.

أن القانون ســيمنح الشركات الصغيرة

وكان مجلــس التنميــة االقتصاديــة

وكان “التنميــة االقتصاديــة” أنشــأ

والكبيــرة فرصــا إضافيــة للتمويــل،

تمكــن فــي العــام  2018من اســتقطاب

فــي العــام  2018صنــدوق الصناديــق

ويعتبر مهما في مساعدة الشركات.

 92شــركة محليــة وعالمية بما يتجاوز

“الواحــة” بقيمــة  100مليــون دوالر

وتوقــع الرميحــي أن ينجــح المجلــس

األهــداف ومؤشــرات األداء المحــددة،

للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة

فــي زيادة حجم االســتثمارات وأعداد

بمجموع استثمارات مباشرة تبلغ 314

في الشرق األوسط.

الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي
المنطقــة ودول الخليــج؛ ألنهــا تعــد
مصــدرً ا قويً ــا لالســتثمارات ،وكذلــك
الفــرص االســتثمارية بالهنــد لقربهــا،
إضافــة لوجــود خطــوط الطيــران
ً
وأيضــا التركيــز علــى
المباشــرة معهــا،
الفــرص االســتثمارية ببريطانيــا مــع
خروجهــا مــن االتحــاد األوروبــي؛ ألنها
ترغب في بناء عالقات مع دول أخرى
فــي قطاعــات مثــل قطاعــي التقنيــة
المالية والصناعة.
وأكــد أن أميــركا والصيــن مــن الــدول
المهمــة ،والتــي يتــم زيارتهــا“ ،لكننــا
بحاجــة إلى خــط طيران مباشــر معها،
والــذي باإلمــكان تفعيلــه مــن خــال
شــركة طيــران الخليــج” ،مســتدركا أن
حاليا على الفرص االستثمارية
التركيز
ً

في دول الخليج والهند وبريطانيا.

الرميحي متحدثا بمؤتمر “أنباوند البحرين” أمس

“أنباوند البحرين” يستعرض االبتكار والتكنولوجيا والريادة

ضـــمـــن أســــبــــوع “الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة” ويــســتــقــطــب  75مــتــحــدثــا و 3آالف مـــشـــارك

المنامة  -مجلس التنمية

التكنولوجيــا فــي تغييــر بيئــة األعمــال

انطلقت صباح أمس جلسات المؤتمر الدولي “أنباوند البحرين”  ”unbound Bahrainلالبتكار ،والذي يعود مرة أخرى للمملكة

العالمية وما تستحدثه من أدوار وشروط

ليعقــد يومــي  6و 7مــن مــارس ،حيــث يعتبر “أنباوند البحرين” أكبر مؤتمر يُ عنى باالبتكار في منطقة الشــرق األوســط وشــمال

مســتجدة علــى طــرق العمل والمنافســة،

إفريقيا ،وأحد الفعاليات الرئيســة ضمن “أســبوع البحرين للشــركات الناشــئة” الذي يرعاه ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس

حيــث تطرقت إلــى دور التكنولوجيا في

مجلس التنمية االقتصادية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
األوسط.

مــن متغيــرات تكنولوجيــة ،ومــا حققتــه

كشــريك

وتنوعت فعاليات “أنباوند البحرين” بين

البحريــن خــال الســنتين الماضيتيــن

إســتراتيجي ومجتمع الشــركات الناشئة

إلقاء الكلمات الرئيســة وجلسات الحوار،

فــي خلق بيئة داعمة للشــركات الناشــئة،

في المملكة وبالتعاون مع مجلس التنمية

حيــث يبحــث المؤتمــر موضوعــات

أثبتــت من خاللها مكانتها كمركز إقليمي

االقتصاديــة ،وهــي الجهــة التــي تســعى

إبداعيــة تشــمل التكنولوجيــا الماليــة،

الحتضان الشركات الناشئة.

إلــى اســتقطاب االســتثمارات المباشــرة

والــذكاء

واالســتدامة،

وبحثت جلسات اليوم األول من المنتدى

وتدعــم احتضــان الشــركات الناشــئة في

إضافــة إلــى االســتثمار ورؤوس األموال

عددا من الموضوعات الملحة والمرتبطة

المملكــة فــي ســبيل خلــق الوظائــف فــي

المخاطرة ،و”تقنية بلوك تشين”.

بالبيئــة الداعمــة لالبتــكار فــي منطقــة

ويقــام المؤتمــر هــذا العــام بدعــم مــن
صنــدوق

العمــل

“تمكيــن”

االصطناعــي،

التأثيــر علــى أعمال وتوجهات الشــركات
الناشــئة ،وهــو مــا أفضــى إلــى ظهــور مــا
يســمى بـ “رائــد األعمال التقنــي المبتكر”،
والــذي يتعامــل بصــورة تفاعليــة مــع
التكنولوجيا المتقدمة ،حيث تشكل هذه
الفئــة الصــورة الجديــدة لــرواد األعمــال
جانب من الحضور في المؤتمر أمس

السوق المحلية ،حيث يأتي هذا التعاون

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية

الخليــج ومــا تحظــى بــه مــن إمكانــات

المبــادرات واألنشــطة الرقميــة فــي

المخاطــرة تجاه المشــاريع واألفكار التي

فــي مســعى إلبــراز التــزام المملكــة ببناء

االقتصادية خالد الرميحي إلى االهتمام

واعــدة والفــرص والتحديــات أمامهــا،

منطقــة الخليــج ،حيــث أتيحــت الفرصة

تحظــى باهتمامهم إلــى جانب تطلعاتهم

أمــام مؤسســي وأصحــاب الشــركات

المستقبلية.

اقتصــاد رقمــي متكامل ،والمســاهمة في

الكبيــر فــي المنطقــة؛ الحتضــان ودعــم

وكانت هنالك جلسة مخصصة لالستماع

الناشــئة؛ للتعــرف علــى توجهــات ورؤى

وناقشــت جلســة “ريــادة األعمــال فــي

دعــم المســتقبل الرقمــي لمنطقة الشــرق

الشــركات الناشــئة مــع مــا يشــهده العالــم

إلى المســتثمرين الذين يقومون بتمويل

المســتثمرين وأصحــاب رؤوس األمــوال

العصــر الرقمــي” الــدور الــذي تقــوم بــه

ديار المحرق راعيً ا لـ “أنباوند البحرين”

الـــمـــهـــرجـــان الــعــالــمــي لــابــتــكــار والـــحـــائـــز عــلــى جـــوائـــزعـــديـــدة

“أنباونــد البحريــن” هذا العام أكثر من 75
متحدثا وأكثر من  3آالف مشارك محلي
وإقليمي ودولي.

تداول  2.6مليون سهم
المنامة  -بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمــس
األربعــاء عنــد مســتوى 1,410.83

مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى

 ”bound Bahrainلالبتــكار لعــام  ،2019والذي يقام تحت رعاية ولي العهد نائب

 820.50بانخفــاض وقدره  6.10نقطة

القائــد األعلــى رئيــس مجلس التنميــة االقتصادية ،صاحب الســمو الملكي األمير

مقارنـة بإقفاله السابق.

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،في مســرح البحرين الوطني ،وذلــك في  6و 7مارس

وتــداول المســتثمرون  2.61مليــون

.2019

ســهم ،بقيمــة إجماليــة قدرهــا 649.62

وتأتــي اســتضافة المهرجــان العالمــي

 ،”Techالتــي تتمحــور حــول توظيــف

لالبتــكار والحائــز علــى العديــد مــن

أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة العقارية

احتفاء بالتزام مملكة البحرين
ً
الجوائــز،

فــي إنشــاء المــدن الذكيــة المتطــورة

المتواصــل بدعــم المســتقبل الرقمــي

كديــار المحــرق ،حيــث ســيتم تســليط

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الضــوء عليها كأحد المشــاريع المتطورة

تــم توقيــع اتفاقيــة الرعايــة الفضيــة

والرائــدة التــي تســتخدم بنجــاح هــذه

لمهرجــان االبتــكار ،مــن قبــل الرئيــس

التقنيات في مملكة البحرين.

التنفيــذي للشــركة،ماهر الشــاعر ،ومدير

وقــال الشــاعر “بالنيابــة عن شــركة ديار

وذلك يوم الخميس  28فبراير .2019

رأسها تجربة شــركة أمازون .واستقطب

بإقفالــه يــوم الثالثــاء ،في حيــن أقفل

أعلنـ�ت شـ�ركة ديار المحرق ،عن رعايتهـ�ا الفضية لمهرجان “أنباوند البحري ن �Un

وجــاءت رعايــة ديار المحــرق للمهرجان

العالمية الرائدة في مجال االبتكار وعلى

بانخفــاض وقــدره  3.50نقطــة مقارنة

المحرق  -ديار المحرق

الشــراكات للمهرجــان ،ديفيــد ماكنــزي

المستقبليين.
واســتعرض المؤتمــر عــددا مــن التجارب

ألــف دينــار ،تــم تنفيذهــا مــن خــال
 64صفقــة ،حيــث ركــز الـــمستثمرون
تعامالتهــم علــى أســهم قطــاع البنــوك
التجاريــة ،والتــي بلغــت قيـــمة أســهمه
الـمتداولـــة  428.82ألــف ديـنـــار ،أي مــا
نســبته  66.01%من القيمــة اإلجمالية
للتــداول وبكميــة قدرهــا  951.22ألــف
عقب توقيع اتفاقية الرعاية الفضية

المحــرق ،يســعدني جــ ًّ
دا اإلعــان عــن

رعايتنــا لمهرجــان “أنباونــد البحريــن”
ً
انطالقــا مــن
لالبتــكار التــي تأتــي

()PropTech

رعايتنــا للمهرجــان لتســليط الضــوء

مفهومً ــا متســارع النمــو نظــرً ا للزيــادة

على ســبل تطوير و اســتخدام الوسائل

تكنولوجيــا

العقــارات

سهم ،تـم تنفيذها من خالل  30صفقة.
وجــاء بنــك البحريــن الوطنــي فــي
الـمركـــز األول ،إذ بلغــت قيـــمة أســهمه
المتداولــة  259ألــف دينــار ،أي مــا

 370ألف ســهم ،تــم تنفيذها من خالل
 6صفقــات .أمــا المركـــز الثانــي ،فــكان
لمجموعــة جي اف اتش المالية بقيمة
قدرهــا  100.47ألــف دينــار ،أي مــا
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نســبته  % 15.47مــن إجمالـــي قيمــة
األسهم المتداولـة وبكمية قدرها 1.03
مليون ســهم ،تم تنفيذها مـــن خالل 7
صفقات.
ثـم جاء بنك البحرين والكويت بقيـمة
قدرهـــا  80.09ألف دينار ،أي ما نسبته
 % 12.33مــن إجمالــي قيمــة األســهم
المتداولــة وبكميــة قدرهــا 163.46

تأكيــ ً
دا منهــا علــى أهميتــه حيث يشــمل

إيماننــا بأهميــة هــذه الفعاليــة فــي دعم

الهائلــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا

التكنولوجيــة الحديثــة إلنشــاء المــدن

نســبته  % 39.87مــن إجمالـــي قيمــة

جلسات نقاشية حول“ “�Power of Prop

مســتقبل االقتصاد في البحرين .تشكل

ألــف ســهم ،تــم تنفيذهــا مــن خــال 7

فــي هــذا القطــاع .ونســعى مــن خــال

الذكية والمتطورة”.

األســهم المتداولـــة وبكميــة قدرهــا

صفقات.

“إنفستكورب” :نمو أصول “نت تري” لمليار دوالر
المنامة  -إنفستكورب

أعلن “إنفســتكورب” ،أمس عن نمو قيمة األصول المُ دارة لدى شــركة “نت تري كابيتال مانجمنت” ،أحد مديري االســتثمارات

ويتــرأس الشــركة الشــريك المؤســس

صناديــق التحــوط فــي العــام ،2004

البديلة المُ ســجلين في منصة إنفســتكورب لشــراكات صناديق التحوط ،إلى مليار دوالر .وكان “إنفســتكورب” قد أبرم شراكته

والرئيــس

لالســتثمارات

وكانــت آنــذاك واحــدة مــن المبــادرات

اإلستراتيجية مع شركة “نت تري” في أواخر العام .2015

جيــد نوســباوم ،الــذي كان في الســابق

األولــى مــن نوعهــا فــي مجــال إدارة

وقــال رئيس االســتثمارات لدى وحدة

الشــركة الناجحــة واإلمكانــات التــي

وأسســت “نــت تــري” ،التــي تتخــذ مــن

االســتثمارات المولــدة للعوائد المُ طلقة

تحملهــا ،ســواء كان نهجهــا الشــامل

نيويــورك مقــرً ا لهــا وهــي متخصصــة

التابعــة لـ “إنفســتكورب” ليونيل إردلي

والمتنوع في إدارة رؤوس األموال ،أو

فــي إدارة االســتثمارات االئتمانيــة

“نتوجــه بالتهنئــة إلى فريــق العمل في

تركيزها على تنفيذ األبحاث األساسية

البديلــة ،فــي فبرايــر  2016بمحفظــة

شركة نت تري على هذا اإلنجاز الكبير.

ومحفظتها االستثمارية ،باإلضافة إلى

أصــول مدارة تبلــغ قيمتها  100مليون

منذ أن التقينا بفريق عمل الشركة في

خبراتهــا الطويلــة فــي إدارة المحافــظ

دوالر؛ بفضــل اســتثمارات رأس المــال

العام  2015ونحن على ثقة تامة بهذه

االستثمارية وفرق العمل”.

اإلستراتيجي من “إنفستكورب”.

التنفيــذي

ً
شــريكا لدى “ريدوود كابيتال” ،الشركة

األصول البديلة.

االئتمــان

وتوفــر هذه المنصــة ،التي تعمل تحت

المتعثــر .واكتســب جيــد خبــرة طويلة

إشــراف وحــدة حلــول االســتثمارات

فــي هذا المجــال ،إذ عمل ألكثر من 18

البديلــة التابعــة لـــ “إنفســتكورب”،

عامً ا مســتثمرا في سوق االستثمارات

رأس

والتمويــات

االئتمانية البديلة.

اإلضافيــة كمــا تدعــم مديــري األصول

وإســتراتيجيات متنوعــة فــي هــذا

وأطلق “إنفســتكورب” منصة شــراكات

الناشــئين بإمكانــات التوزيــع خصوصا

المجال.

المتخصصــة

فــي

إدارة

المــال

األولــي

ليونيل إردلي

ممــن

15

يمتلكــون

خبــرات

 7مارس 2019
 30جمادى اآلخرة 1440

عمليــة

الخميس

“البحرين الوطني” يتوسع في اإلمارات والسعودية
أربــــــاحــــــا نـــقـــديـــة و % 10أســــهــــم مــنــحــة
أقــــــر تــــوزيــــع % 25
ً
علي الفردان |تصوير :خليل ابراهيم

كشــف رئيــس مجلــس إدارة بنــك البحرين الوطني ،فاروق المؤيد ،صبــاح أمس على هامش
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ،عــن ّ
توجه البنك للتوســع في الســوق اإلماراتية ودخول ســوق
المملكــة العربيــة الســعودية مــع صغــر الســوق المحليــة .وقــال المؤيــد للصحافييــن إن البنك
حاليــا فــرع فــي أبوظبــي وينوي افتتــاح فرع آخر في دبــي ،في الوقت الــذي زاد فيه
يمتلــك
ًّ

عدد الموظفين مع فرص التوسع الخارجية.
كما أفاد المؤيد أن البنك ينوي كذلك افتتاح

وأشــار المؤيــد إلــى أن البنك اســتثمر ماليين

فــرع فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــور

الدينــار فــي تطويــر أنظمــة الحواســيب لديــه

الحصــول علــى الرخصة الالزمــة للدخول في

وهــو مــن شــأنه تعزيز التوجه نحــو الخدمات

الســوق الســعودية ،إذ طلــب البنــك رخصــة

المصرفية الرقمية.

الفتتاح فرع له بالمنطقة الشرقية.
وبخصــوص مقتــرح ســابق لتقديــم عــرض

فاروق المؤيد

خطة تعظيم األرباح

اجتماع الجمعية العمومية لـ” الوطني”

أن الصنــدوق يســهم فــي ضــخ وزيــادة حركة

زيــادة نســبتها  % 14.8فــي صافــي األربــاح

ومصادر اإليرادات وتقوية تواجدنا اإلقليمي

التــداول فــي بورصــة البحريــن وأن نتائــج

ليصــل إلى  70.0مليون دينــار ( 186.1مليون

والتحســينات التشــغيلية فــي االبتــكار

العام  2017كانت مســتقرة في حين لم تظهر

دوالر) .وصادقــت العموميــة علــى تخصيــص

الرقمــي .نحــن فخــورون بنتائجنــا وباألخص

النتائج المتعلقة بالعام المالي المنصرم.

حوالــي  3.5مليــون دينــار ( 9.3مليون دوالر)،

قدرتنــا علــى تعزيز مســاهماتنا فــي االقتصاد

وتســاءل احد المســاهمين مــا إذا كان ينبغي

مــا يعــادل  % 5مــن أربــاح البنــك للهبــات

الوطنــي ،كمــا هــو مالحظ فــي نمــو اإلقراض

تغييــر المدقــق الخارجــي ،فأجــاب رئيــس

والتبرعــات ،والتــي مــا تــزال مخصصــات

وزيــادة الدعــم المقــدم للمؤسســات الصغيــرة

أساســية اللتــزام البنــك بدعــم المجتمــع فــي

والمتوسطة والمشــاركة في تمويل المشاريع

قطاعــات رئيســية مثــل الصحــة والتعليــم

الحكوميــة الكبيــرة .تعتبر هــذه الفترة مميزة

والرعايــة المجتمعيــة والتكنولوجيــا الماليــة

للبنك مع استمرار رحلتنا نحو التحول لنكون

وغيرها.

أكثــر قربا من زبائننــا مع التركيز على الرقمنة

وأقــرت العموميــة توصية بزيــادة رأس المال

والحداثــة .ولترســيخ مــا حققنــاه مــن تحول

المصرح به للبنك من  150.0مليون دينار إلى

مهــم ،قمنــا مؤخــرًا بإطــاق هويتنــا الجديدة

 250.0مليون دينار ،خاضعة لموافقة مصرف

التــي تعكــس جهودنا وطموحاتنــا لجعل بنك

البحريــن المركزي ،إضافة إلى المصادقة على

البحريــن الوطنــي رائــدا فــي عالــم الصيرفــة

زيــادة رأس المــال المدفــوع والصــادر مــن

الرقميــة .ســنبقى ملتزميــن بمواصلــة هــذا

 140.3مليون دينار الى  154.3مليون دينار.

التقدم وإجراء المزيد من التحسينات بأدائنا

 % 14.8زيادة في األرباح

ونســب بيــان إلــى الرئيــس التنفيــذي لبنــك

المالــي فــي عــام  2019وبطريقــة خدمتنــا

البحريــن الوطنــي ،جــان كريســتوف دورانــد

وتواصلنــا مــع العمالء .نشــكر مجلــس اإلدارة

أن الفرع ســيكون اختبــارًا جي ًدا لهذا التوجه،

القطاع الواعد.

عديــد مــن الخدمــات فــي هــذا الســياق الــذي

كمــا أقــ ّر المســاهمون البيانــات الماليــة للبنــك

قولــه“ :يعــود الفضــل فــي األداء القياســي

والمســاهمين علــى ثقتهــم باســتراتيجيتنا

وســأل أحــد المســاهمين عــن اســتثمار بنــك

يستفيد منه القطاع واالقتصاد الوطني.

لعــام  ،2018حيث حقق فيهــا البنك عامً ا آخر

وتوزيعــات األربــاح القويــة لبنــك البحريــن

وقدرتنــا علــى الحفــاظ علــى زخمنــا القــوي

قبل تعميم المشروع على باقي فروع البنك.

البحريــن الوطنــي فــي كل من شــركة “بنفت”

وفيمــا يخــص صنــدوق الســيولة ،أشــار إلــى

من األرباح القياســية والنمو القوي بتســجيله

الوطنــي إلــى التوســع المســتمر فــي أعمالنــا

بشكل مستدام”.

استحواذ على بنك البحرين اإلسالمي والذي

وعلــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العموميــة

خطة لـ “الرقمنة”

المؤيد إلى أن مجلس اإلدارة قرّر التريث في

خطــة البنــك المســتقبلية لتعظيــم األربــاح

والمؤسسات الصغيرة

بدعــم “البحريــن اإلســامي” لمواصلــة أدائــه

رئيــس مجلــس اإلدارة بالقــول إن البنــك أقــر

يمتلــك فيــه البنــك قرابــة ثلث األســهم ،أشــار
الخطــوة لكنــه أكــد للمســاهمين التــزام البنــك
الجيد.
وقــال المؤيــد في هذا الســياق إن المضي في
الصفقــة واالســتحواذ علــى نســبة أكبــر مــن
األســهم ربمــا كان ســيوثر على ربحيــة البنك،
ولذلك تم التريث لمصلحة المساهمين.
وبحســب المؤيــد فــإن البنــك يفضــل التريــث
خصوصا
ً
قليالً إلى أن يواصل البنك التحسن
أن “البحريــن الوطنــي” إلــى جانــب “أصــول”
ال زاال يمتلــكان نســبة األغلبيــة فــي أســهم
“البحرين اإلسالمي.
وبيــن المؤيــد أن التوجه للخدمات المصرفية
هــو التوجــه المســتقبلي للبنــك ،وأن البنــك

ســيفتتح خــال شــهرين تقري ًبــا فرعً ــا جدي ًدا

في السيف ،وسيكون أول فرع رقمي ،مؤك ًدا

للبنك ،ســأل المســاهم شــريف أحمدي بشــأن
باتجــاه عتبــة المئــة مليــون دينــار ،فــر ّد
خطــة للتحــول الرقمــي فــي غضــون الخمس
ســنوات المقبلــة ،كمــا أن البنــك الــذي اتســم
بالتحفــظ خــال الســنوات الماضيــة هو اآلن
ً
انفتاحــا لتمويــل المؤسســات الصغيــرة
أكثــر
والمتوســطة ورواد األعمــال الشــباب ،الفتًــا
إلــى أن عمليــات التمويــل الكبيــرة للحكومــة
والشــركات التابعــة للدولة حققــت أداءً طي ًبا

مــن خــال عدد من عمليــات التمويل الكبيرة

و ”التمويالت الكبيرة”

مجلــس اإلدارة أنــه بحســب قواعــد الحوكمة
وصنــدوق إدارة الســيولة ،فأجــاب رئيــس
مجلس اإلدارة بأن شركة بنفت من الشركات
التــي تقــدم خدمــات البنيــة التحتيــة التقنية
للقطــاع المصرفــي فــي البحريــن ،بمســاهمة

مختلــف البنــوك فــي المملكــة ،منو ًهــا أنهــا
مربحة للبنك.
أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني،

التي تمت بنجاح لصالح الحكومة وشــركات
مثــل “ممتلكات” ،وهو ما ع ّزز الثقة في قدرة

فــر ّد علــى المســاهم بالقــول إن “بنفــت” تلعب

البنك على تولي مثل هذه العمليات الضخمة

دورًا محوريًّــا فــي االقتصــاد الوطنــي ،وذلــك

ً
أرباحــا جيــدة للبنــك ،مؤكــ ًدا أن
والتــي تــدر

عبر دعم التوجه نحو الخدمات الرقمية ،وهو

البنك ســيواصل في تعزيــز تواجده في هذه

ما يتوجه له البنك كذلك ،وأن الشــركة تطرح

فإنــه يفضل أن يتم تغييــر المدقق كل خمس
إلزاميا.
سنوات ولكن ذلك ليس
ًّ

وأعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمــس عــن

انعقاد الجمعية العامة الســنوية العادية وغير
العاديــة ،والتــي وافقت علــى توزيع أرباح 35
ً
أرباحــا نقديــة و % 10أســهم
 ،%منهــا % 25
منحة .وســيتمكن مســاهمو البنك من استالم
حصصهــم مــن األرباح النقدية ابتــداءً من 17
مارس .2019

مروة حسين“ :جلوكوز” نتاج شغف وميول علمية

مروة حسين طالبة هندسة مدنية بجامعة البحرين وصاحبة مشروع “جلوكوز” للمخبوزات ،حيث كان لديها شغف بالخبز وتحلم الفتتاح مخبزها

المشروع عبارة

الخاص منذ الصغر ،وقبل  3سنوات قرّ رت أن تحقق حلمها بتدشين مخبزها المنزلي والذي أطلقت عليه اسم “جلوكوز” تثم ًنا باالسم العلمي للسكر.
تقول حســين إن الفكرة مســتلهمة من ميولها العلمية إلى جانب هوايتها لصناعة الخبز ومن ثم رغبتها في أن يكون لهوية مشــروعها طابعً ا يدمج

عن مخبز منزلي

بين الجانبين“ .البالد” التقتها وخرجت منها بهذه الدردشة:

»»

هل لك أن تحدثينا عن طبيعة عملك،

األعمــال ،كمــا أنــي أرى أنه من الضروري ســماع

ومتى أطلقته؟

النصائــح واالنتقــادات إن وجــدت لتطويــر
المشــروع لألفضــل وتخطي العقبــات والعوائق،

إن مشــروع “جلوكــوز” عبــارة عــن مخبــز

لذلــك أحث العائلة واألصدقاء بمشــاركة آرائهم

منزلــي مختــص بتحضيــر منتجــات “الكوكيــز”

ونصائحهم أول بأول.

و”البراونيــز” .كانــت فكــرة المشــروع أن تكــون

»»

كيف تديرين عملك الخاص ،هل تتواجدين

مخبوزاتنــا المصنوعــة بشــغف فــي متنــاول

باستمرار أم تضعين الخطط والبرنامج

الجميع وبأســعار مناسبة لألطفال والشباب .بدأ

لديك ،وما هو أسلوبك في
ِ
للعاملين

المشروع في أغسطس من العام  2016تحدي ًدا

اإلدارة ،وكيف تطورينه تماشيً ا مع

فــي بــازار مدينــة الشــباب ،وذلــك هــو الســبب

المتغيرات؟

الرئيســي فــي اتجــاه المشــروع نحــو الشــباب و

نظــرًا ألنــي مــا زلــت طالبــة فــي الجامعــة قررت

بأسعار ومذاقات تناسبهم.

»»

هل استفدت من تجربة الجيل السابق
في إدارة األعمال ،وهل تتلقين النصيحة
من أفراد العائلة؟

بإدارة شبابية

بالتأكيــد ،فوالــدي هو من علمنــي إدارة األموال
والحســابات فــي المشــروع وال أزال أتعلــم منــه
الكثيــر ،بحكــم أنــه مختــص فــي مجــال إدارة

الموازنــة بين الدراســة وإدارة المشــروع بحيث
ً
مشاركا بشكل جزئي في وقت
يكون المشــروع

عبــارة عــن إدارة مشــتركة مكونــة مــن فريــق
شبابي مســؤول عن البيع والترويج والتصميم،
وهــذا مــا يســاعد المشــروع فــي التطــور بأفكار
وسواعد شبابية.

»»

هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالك؟

بالتأكيد ،هذا حلم كل صاحب مشروع ،وخطتنا
للمســتقبل القريــب ابتــكار نكهــات جديــدة فــي
قائمتنــا وافتتــاح المخبــز بشــكل دائــم بإذن هللا

المناســبات والفعاليــات الخارجية فقط بدالً من

ليكــون أحــد المنتجــات التي تصنع فــي مملكتنا

أن يكــون علــى مــدار الســنة ،إدارة “جلوكــوز”

الغالية بكل فخر.

رأي ورؤيـة
إعداد :زينب العكري
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2019 -27240
تسجيل اسم تجاري

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 :فايز مضحي سليمان العلي
االسم التجاري الحالي :حلويات السنيورة
االسم التجاري المطلوب :حلويات السنابل السبعة
األنشطة التجارية المطلوبة :صنع منتجات المخابز  -ورشة

قيد رقم83578-3 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

كونيا للتجارة العامة ش.ش.و لمالكها احمد الفاتح يحيى الصبيحي
بناء على قرار المالك لشركة كونيا للتجارة العامة ش.ش.و لمالكها احمد الفاتح
يحي���ى الصبيح���ي المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ، 125870بتصفي���ة الش���ركة
اختياريا وتعيين السيد /احمد الفاتح يحيى عثمان الصبيحي مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة  325من
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام
 ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
)+973(39966335
alsubehi@hotmail.com

القيد - 95370 :تاريخ25/2/2019 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )000لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة دريم مان للتبريد ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها
الس���ادة اصح���اب ش���ركة دريم م���ان للتبريد ذ.م.م  ،المس���جلة بموج���ب القيد رقم
 ،95370طالبين تغيير االس���م التجاري للفرع الس���ابع من شركة دريمان للمقاوالت
ذ.م.م الى شركة دريمان للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )16857لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جعفر محمد عبدهللا يوسف للمقاوالت ش.ش.و ولمالكها جعفر محمد
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها
الس���يد  /جعف���ر محم���د عبدهللا يوس���ف باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة جعفر
محمد عبدهللا يوسف للمقاوالت ش.ش.و ولمالكها جعفر محمد ،المسجلة كشركة
الش���خص الواح���د بموجب القيد رق���م  ،76696طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

6/3/2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

اعالن رقم ( )9999لسنة 2019

شركة يونايتد سيتل تريدينغ اند ماركتينغ ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها
الس���يد  AHMAED MOHAMED KAIKAMTHODI /باعتب���اره المصف���ي القانون���ي
لشركة يونايتد سيتل تريدينغ اند ماركتينغ ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسئولية
مح���دودة بموج���ب القيد رق���م  ،59563طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
الى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة ش���ركة أنوار
الخلي���ج العقاري���ة ذ.م.م والمس���جلة بموجب القيد رق���م  ،82097بطلب
تحويلها إلى ش���ركة الش���خص الواحد ،برأس���مال وقدره  20000عشرين
ألف دينار بحريني ،وذلك بتنازل الس���يد طائل صالح محمد ش���اجرة عن
كام���ل حصص���ه في الش���ركة لتصبح مملوكة من الس���يد صادق محس���ن
صالح الصالحي
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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إعالن بحل وتصفية

القيد - 116795 :تاريخ5/3/2019 :

شركة سكور سات للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

سجل تجاري رقم 1-120669

اعالن رقم ( )9999لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة سكور سات للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب
القي���د رق���م  ،120669-1بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة /جميل علي
حسن عواجي مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة  325من
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام
 ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :جميل علي حسن عواجي
)+973(39018111
jameel@vintageconsultants.com

عبدالرحي���م عبدالرحم���ن عبدالرحي���م الغري���ب المال���ك ل���� أودا ديكور (مؤسس���ة فردية)
والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م  ،116795طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة

الس���ادة اصح���اب ش���ركة كوارت���ز للعق���ارات ش.ش.و لمالكها كالفين جيس���مز لوبو

ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره  10٫000د.ب( .عش���رة آالف دين���ار بحرينياً).

 ،المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ،1-122033طالبي���ن تغيير االس���م التج���اري من

لتصبح الشركة مملوكة السادة التالية اسماءهم:

كوارتز للعقارات ش.ش.و لمالكها كالفين جيسمز لوبو إلى هايب ميديا و خدمات

 .1مازن عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم الغريب

استشارية ش.ش.و

 .2فاطمة قاسم محمد يوسف فخرو

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

 .3سيركان كوني

اعالن رقم ( )00لسنة 2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بإنه تقدم
إليها الس���يد عبدالرحمن محمد غريب الغريب المالك ل� سكايب للمعدات
الطبي���ة (مؤسس���ة فردية) والمس���جلة بموجب القيد رق���م  ،90003طالبا
تحويل الفرع رقم  5للمؤسس���ة الفردية المس���مى س���كايب لحلول التلي
مدس���ن إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 5٫000
لتصبح الشركة مملوكة السادة التالية اسماءهم:
 .1عبدالرحمن محمد غريب الغريب
 .2خالد محمود محمد الشرفاء
 .3نبيل محمود محمد الشرفاء
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

470

]4
]5
]6
]7
]8
]9

3

رقم القيد

االسم التجاري

36921-3

تيتانيوم الين كراج

العالمية للمقاوالت وبين كل من:

 .1سوريش راسانا باجان (سريالنكي الجنسية) الرقم الشخصي611214300 :
 .2راكا بان راجا سيكر (هندي الجنسية) الرقم الشخصي640545050 :

من تاريخ1/7/2010 :
والشركة غير مسئولة عن أي معامالت بعد هذا التاريخ

450

240

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تعلن مؤسسة اكسس العالمية للمقاوالت بقطع عالقة العمل بين مؤسسة اكسس
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]3

تقدم���ت إلين���ا الس���يدة نس���يمة ناص���ر عبدالوهاب رج���ب بطلب بتحوي���ل المحل
التجاري التالي :إلى السيدة /درة احمد منصور يوسف

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

53٫6

112
376

تنازل  -عن المحل التجاري

قطع عالقة

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

65

لمالكها كالفين جيسمز لوبو

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

القيد - 90003 :تاريخ3/3/2019 :

اعالن رقم () CR2019 -28834

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كوارتز للعقارات ش.ش.و

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإنه تقدم إليها السيد مازن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

]2

القيد - 1-122033 :تاريخ27/2/2019 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2019

3/3/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
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نوع النشاط
صيانة واصالح المركبات ذات المحركات

تونس ..تحديد موعد االنتخابات
الرئاسية والبرلمانية

18

international

@albiladpress.com

تونس  -أ ف ب

أعلن رئيس الهيئة العامة المستقلة لالنتخابات

نبيل بفون في مؤتمر صحافي بالعاصمة

التونسية أمس األربعاء عن موعد إجراء

االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلتين.
وحدد تاريخ  6أكتوبر إلجراء االنتخابات

التشريعية ،والجولة األولى من االنتخابات
الرئاسية في  10نوفمبر ،على أن تجرى

الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية ،إذا
اقتضت الضرورة ،بعد أسبوعين من نتائج

الجولة األولى .وأضاف بفون أنه في حال

لم يفز أي من المرشحين في الدورة األولى
من االنتخابات الرئاسية باالغلبية المطلقة

يتم تنظيم دورة ثانية .وتجري االنتخابات

التشريعية للتونسيين في الخارج أيام  4و5

و 6أكتوبر والرئاسية أيام  8و 9و 10نوفمبر.

الخميس
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وزير الخارجية الروسي الفروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي

روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على اإلرهاب بسوريا

واشنطن تتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة

الفــروف :ليــس لدينا أيــة مبــادرات لحــل األزمــة الخليجية

دبي ـ العربية نت

اتهم ســفير الواليات المتحدة األميركية

فــي محاربــة اإلرهــاب العالمــي ،مؤكــدا

فــي الريــاض الجنــرال المتقاعــد جــون

في الســياق ذاتــه أن الواليــات المتحدة

أبــي زيــد ،أمس األربعاء ،إيــران بزعزعة
ً
الفتــا إلــى أن تزويــد
اســتقرار المنطقــة،

ســتواصل حربهــا علــى اإلرهــاب فــي
العالــم .وقــال ســفير واشــنطن بالرياض

إيــران لحــزب هللا بالســاح يهــدد

إن الســعودية تســاهم بفاعليــة فــي

ديمقراطية لبنان الهشة.

جهــود قطع شــبكات تمويل داعش ،وإن

وأعــرب جــون أبــي زيــد فــي جلســة

التعاون العسكري مع السعودية ضروري

تنصيبــه ،عــن شــرف كبيــر للعمــل علــى
ً
مشــيرا
تعزيــز عالقتنــا مــع الســعودية،

لنشــر األمن وحمايــة حيــاة األميركيين،
وأي تقليــص للعالقــات بيــن أميــركا

إلــى أن المملكــة تلعــب دورا محوريــا

والسعودية سيقوض األمن اإلقليمي.

دبي العربية.نت

قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ،ســيرغي الفروف ،إن روســيا والســعودية تســعيان للقضــاء على اإلرهابيين في ســوريا .وأضاف الفــروف ،في مؤتمــر جمعه بنظيره
الكويتي أمس األربعاء ،أن المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات لسوريا بتقدم الحل السياسي.

أعلنــت تركيــا أمــس أنهــا تأمــل فــي
إطالق عملية مشــتركة مع إيران ضد
متمــردي حــزب العمــال الكردســتاني

بين أجهزة استخباراتنا”.

(بــي كاكا) الذي يقاتــل أنقرة منذ أكثر

ولــم يذكــر الوزيــر التركــي تفاصيــل

مــن  30عامــا .وقــال وزيــر الداخليــة

إضافية لكــن أنقرة تحدثت مرارا في

التركــي ســليمان ســويلو فــي مقابلــة

السنوات األخيرة عن عملية عسكرية

مــع وكالة أنبــاء األناضــول الحكومية

تركية إيرانيــة ضد المتمردين األكراد

التركية “إن شاء هللا سنشن عملية مع

فــي شــمال العــراق المحــاذي لتركيــا

إيران ضد حزب العمال الكردستاني”.

وإيران.

مختلف المجاالت وأشار إلى أن “السعودية

تخفيــف التصعيــد فــي ســوريا” .في ســياق

وقــال الوزيــر الروســي إنه “ليــس لدينا أية

الخالــد ،إن عــودة ســوريا لمحيطهــا العربــي

تــرى ضــرورة اإلســراع فــي تشــكيل لجنــة

آخــر ،قــال الفــروف إنــه يــود أن “نســمع

مبــادرات لحــل األزمــة الخليجيــة وندعــم

يسعدنا ونطالب باإلسراع بالحل السياسي.

» »أكد وزير الخارجية والتعاون
الدولي اإلماراتي ،الشيخ عبدالله
بن زايد ،أمس ،حرص بالده
على وجود دور عربي في سوريا
سياسيا أو أمنيا ،وذلك برغم
اختالف اإلمارات مع منهج
الحكومة السورية في انتهاج
الكثير من الخطوات داخليا.
وأضاف الشيخ عبدالله خالل
مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره الروسي ،سيرغي الفروف:
“نحن اآلن أمام تطور نشهده
بزيادة النفوذ التركي واإليراني
وغياب الدور العربي ،ونعتقد أن

اسطنبول  -أ ف ب

هــذه القضيــة وهناك مبــادالت عديدة

لتعزيــز عالقتهــا مــع الــدول الخليجيــة فــي

اتصــاالت مــع الجانــب األميركــي بهــدف

السالم في المنطقة”.

بــدوره ،قال وزيــر خارجية الكويت ،صباح

عبداهلل بن زايد :اإلمارات حريصة على دور عربي في سوريا

عملية عسكرية تركية إيرانية ضد “بي كاكا”
وأضــاف أن “نحــاول معــا التقــدم في

وأوضــح الوزيــر الروســي أن بــاده تســعى

ً
موضحــا أنــه “لدينا
دســتورية فــي ســوريا”،

تفاصيــل أكثــر حــول خطــة أميــركا لعمليــة

جهود الوساطة الكويتية”.

بوتفليقة بحاجة لعناية طبية مركزة

الجيــش الجزائري :ســنكون حــراس البالد وفقا للدســتور

هذا الغياب غير مقبول” .وأوضح
أن “هناك تعاون مع روسيا
وآخرين لبحث احتواء سوريا،
بحيث تكون جزءا من المنطقة
العربية والدور والجهد العربي”.
وأشار إلى أن “اإلمارات قررت
إعادة فتح سفارتها في دمشق
لبدء مسيرة إعادة سوريا إلى
حضنها العربي” ،مضيفا أن ذلك
“يتطلب أيضا دورا من األطراف
العربية وفي دمشق ،للعمل
سويا من أجل دور سوري عربي”.
وعن العالقات بين أبوظبي
وموسكو ،قال الوزير اإلماراتي إن

العالقات بين اإلمارات وروسيا
تواصل االزدهار ،مشيرا إلى
أنه “يتطلع لمزيد من التعاون
الثقافي بين البلدين” .وأوضح
وزير الخارجية اإلماراتي“ :نتعاون
مع روسيا في مواجهة التحديات
التقليدية والحديثة” ،مبينا:
“هناك تزايد في أعداد السياح
الروس في اإلمارات وارتفاع
في نسبة التجارة المتبادلة”.
من جانبه ،أشاد وزير الخارجية
الروسي بالدور اإلماراتي في
تمهيد الطريق للحل السياسي
في ليبيا ،مضيفا“ :نؤيد حل

قضايا المنطقة من خالل
الحلول السياسية” .وأضاف:
“نسعى للقضاء على التطرف
واإلرهاب في المنطقة” ،وأكمل:
“نؤيد حل القضية الفلسطينية
من خالل القرارات الدولية”.
وخالل حديثه عن الواليات
المتحدة ،قال المسؤول الروسي:
“لن ننجر إلى سباق تسلح جديد،
ونحن لم نرفض أي تنسيق مع
واشنطن” ،مبينا“ :سنحافظ
على حقنا في الرد بالمثل على
أي خيار أميركي بشأن نشر
الصواريخ في العالم”.

“قسد” تحبط “خطة داعشية” في الباغوز

اعتقال  400مقاتل من التنظيم اإلرهابي شــرقي ســوريا

عواصم  -وكاالت

بيروت  -أ ف ب

أفــادت وســائل إعــام سويســرية أن الرئيــس الجزائــري ،عبدالعزيــز بوتفليقة ،يعاني مشــاكل في التنفس واألعصــاب .وأوضحت

ألقت قوات ســوريا الديمقراطية القبض على  400مقاتل من تنظيم داعش ،بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر

المصــادر أن الرئيــس بوتفليقــة بحاجــة لعنايــة طبية مركزة ،ويعاني مــن ضعف في رد فعل الجهاز العصبــي ،وال يزال في الطابق

في بلدة الباغوز في شرق سوريا ،وفق ما أفاد مصدر قيادي في صفوفها لوكالة “فرانس برس” ،أمس األربعاء.

الثامن في المستشفى الجامعي بجنيف ،مشيرة إلى أنه يمكن أن يغادر المستشفى بعد أيام.

داعــش التســلل والفــرار مــن الباغــوز عبــر

ووفقــا لمعلومــات صحيفــة التريبــون دو

أحــد المحــاور ،بعدما كانت شــبكة تحاول

جنيف ،فإن حياة رئيس الدولة الجزائرية

إخراجهــم ونقلهــم إلــى مناطــق بعيــدة”،

تبقــى “تحت تهديد مســتمر” ،علــى اعتبار

مــن دون أن يحــدد هويــة عناصر الشــبكة

أن جهــازه التنفســي “تدهــور بشــكل

والمنطقة ،التي كانت تنوي نقلهم إليها.

ملموس” ،ويتطلب رعاية متواصلة.

وأوضــح أن بيــن مــن تــم توقيفهــم

وزاد هــذا التقريــر مــن حالــة الغمــوض

“ســوريين وأجانب من جنسيات مختلفة،

بشــأن صحــة بوتفليقــة البالــغ مــن العمــر

كانــوا يحاولون الهرب ســيرا على األقدام

 82عامــا ،الذي يحكــم الجزائر منذ ،1999

وتــم توقيفهــم بنــاء علــى معلومــات

والــذي أصابته جلطة دماغية ســنة 2013
أضعفته بشــدة .ومــن وقتها ،لم يظهر إلى
ً
نادرا.
العلن إال

وقــال المصــدر“ :حــاول  400مقاتــل مــن

تظاهر طالبية ضد ترشح بوتفليقة في العاصمة الجزائر (أ ف ب)

مــن جانبــه ،أكــد الجيــش الجزائــري أمس

وأعلــن نائــب وزيــر الدفاع ورئيــس أركان

المســلحة لتوفيــر “كل الظــروف اآلمنــة،

األربعــاء التزامــه بتوفيــر الظــروف اآلمنة

الجيــش الجزائــري ،الفريــق أحمــد قايــد

بما يكفل تمكين شــعبنا من ممارســة حقه

خالل االنتخابات الرئاســية المقبلة المقرر

صالح ،أن الجزائر “على أعتاب اســتحقاق

وأداء واجبــه االنتخابــي فــي كنــف األمــن

إجراؤها شهر أبريل المقبل.

وطنــي هــام” ،مجــددا اســتعداد القــوات

والسكينة واالستقرار”.

اســتخباراتية” ،مــن دون ذكــر أي تفاصيل

نساء وأطفال تم إجالؤهم من معسكرات داعش في الباغوز (أ ف ب)

إضافية.

الشرقية لنهر الفرات شرقي سوريا.

وخــرج خــال األســابيع األخيــرة آالف

وتحاصــر قــوات ســوريا الديمقراطية من

وتطــوق هــذه القــوات البلــدة مــن جهتــي

األشــخاص مــن الباغــوز ،بينهــم رجــال

تبقــى مــن مقاتلــي التنظيــم وأفــراد مــن

الشــمال والغــرب ،فيمــا تتواجــد قــوات

يشــتبه بانتمائهــم إلــى صفــوف التنظيــم

عائالتهــم منذ أســابيع في بقعــة محدودة

الجيــش الســوري جنوبــا علــى الضفــة

اإلرهابــي ،قبــل أن تبــدأ قــوات ســوريا

داخــل بلدة الباغــوز الواقعة على الضفاف

الغربية للفرات.

الديمقراطية ،الجمعة ،هجومها األخير.

العاهل األردني يتسلم “مصباح السالم”

وزير العدل السوداني يقر بسلبيات “الطوارئ”

روحاني :أميركا تحاول تغيير نظامنا

روما  -أ ف ب

الخرطوم  -أ ف ب

طهران  -وكاالت

اعلــن الرهبــان الفرنسيســكان أمس األربعاء ان العاهــل األردني الملك عبد هللا

أكد وزير العدل السوداني وجود سلبيات لقرارات إعالن حالة الطوارئ العامة التي

اتهــم الرئيــس اإليرانــي ،حســن روحانــي ،أمــس األربعــاء ،الواليــات المتحــدة

الثانــي ســيتوجه إلــى أســيزي فــي وســط ايطاليــا فــي الربيــع لتســلم “مصباح

أصدرها الرئيس عمر البشــير ،وذلك لدى مناقشــة البرلمان تدابير القرارات الرئاســية

بالتآمر الستغالل الضغط االقتصادي من أجل اإلطاحة بالنظام في الجمهورية

القديس فرنسيس” الذي يعد أرفع جائزة كاثوليكية للسالم.

لمنع االحتجاجات المناهضة للحكومة.

اإلسالمية ،واستبعد إجراء محادثات مع واشنطن.

وقــال األب إنــزو فورتوناتــو مديــر قاعــة

الجهد الذي يبذله العاهل االردني “من أجل

وقــال وزيــر العــدل محمــد أحمــد ســالم أمــام

الرئيــس البشــير قــد أعلــن فــي  22فبرايــر

الصحافــة فــي كاتدرائيــة فرنســيس

الســام والوئــام فــي العالــم” اساســي “فــي

النــواب أمــس األربعــا،ء لــدى عــرض األمــر

الماضــي ،فــرض حالــة الطــوارئ لمدة عــام ،ثم

وقــال روحانــي فــي كلمة بإقليــم جيالن
ً
حربا اقتصادية
الشمالي“ :تخوض إيران

المتحــدة إنهــا تريــد مــن إيــران أن تغيــر

األســيزي إن “جاللــة ملــك األردن عبــد هللا

مكافحة تفشــي اإليديولوجيات المسيئة”.

الرئاســي للتصويــت عليــه فــي البرلمــان إن

أتبــع ذلــك بقــرارات أخــرى منها حــل الحكومة

ونفسية مع أميركا وحلفائها ..هدفهم هو

سياســتها بشــكل جذري وأن توقف دعم

الثاني ســيقوم بزيارة ترافقه جاللة الملكة

وسيتســلم العاهــل األردنــي هــذه الجائــزة

“فرض حالة الطوارئ لها آثار سالبة فهي تضع

الســودانية بمســتوييها االتحــادي والوالئــي،

تغييــر النظــام ..لكننا لن نســمح بذلك ،إذ

الجماعــات اإلقليميــة المســلحة ،ووقــف

رانيــا ،ملكة األردن ،الى كاتدرائية القديس

فــي احتفــال يحضــره رئيــس الحكومــة

قيودا على الحريات العامة”.

وتعييــن  18حاكمــا للواليــات من العســكريين.

إن أمتنا وقيادتنا موحدة ضد أعدائنا”.

تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى.

فرنســيس االســيزي في  29مارس ليتسلم

االيطاليــة جوزيبــي كونتــي والمستشــارة

ولفــت إلــى أن الدولــة اضطرت للجــوء لفرض

كمــا أصــدر أوامر طــوارئ أخــرى ،تتعلق بحظر

وتابــع“ :الواليــات المتحــدة تقــول إنــه

( )...مصباح القديس فرنسيس للسالم”.

األلمانيــة أنغيــا ميــركل التــي منحــت

الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبالد

التجمهــر والتجمــع والمواكــب ،وتفويــض

ينبغي على إيران أن تعود لما كانت عليه

وذكــر األب إنزو ان الرهبان الفرنسيســكان

الجائــزة العام الماضي ،تقديرا “لعملها على

وتداعياتهــا الخطيــرة التــي تهــدد الدولــة فــي

ســلطات ومنــح حصانــات ،إلــى جانــب تنظيــم

يمنحونــه هــذه الجائــزة تقديــرا “لعملــه

صعيــد المصالحة مــن اجل تعزيز التعايش

أمنهــا واقتصادها ومعاش مواطنيها وســامة

التعامــل بالنقــد األجنبــي ،وتحديــد ضوابــط

البالد قبل الثورة اإلسالمية عام ..1979
ً
موضحــا أن
نحــن نقــول إننــا لــن نعــود”،

والتزامــه بتعزيــز حقــوق اإلنســان والوئــام

السلمي بين الشعوب”.

نظمهــا وهيبــة قوانينهــا .وأضــاف الوزيــر

خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

الفــوارق بين إيــران والواليــات المتحدة

بيــن

مختلــف

األديــان

واســتقبال

الالجئين” .واضاف “اليوم العالم مدعو
إلــى اإلختيــار بين الخــوف والثقة في
اآلخر .وقد اخترنا الثقة”.
من جانبه ،اكد سفير األردن
فــي رومــا فايــز خــوري ان

» »وهذه السنة ،يحتفل
الرهبان الفرنسيسكان بالذكرى
المئوية الثامنة لزيارة
القديس فرنسيس إلى
السلطان الملك
الكامل في .1219

الســوداني أن “الدولــة ترجــو أن تــزول ســريعا

شاســعة للغايــة ،لدرجــة أنهــا “غيــر

األســباب التــي أدت لفــرض حالــة الطــوارئ”.

قابلــة للتفــاوض ،كما أنــه ال يمكن

وأوضــح ســالم“ :ليســت الغايــة مــن الطــوارئ

التوصل إلى تسوية”.

أن تكــون ســيفا مســلطا لقهــر الشــعب ،وإذالل

ولطالمــا نفــت إدارة الرئيــس

المواطنين ،وال لمصادرة الحريات األساســية”،

األميركــي ترامــب مزاعــم

وفــق مــا نقلــت وكالــة “فرانــس بــرس” .وكان

ســعي واشــنطن لإلطاحــة

بالحكومــة اإليرانيــة .وتقــول الواليــات

» »وتصاعد التوتر بين إيران
والواليات المتحدة ،بعد أن
انسحب الرئيس األميركي ،دونالد
ترمب ،من االتفاق النووي الذي
أبرمته طهران مع قوى عالمية في
مايو عام  .2015وقال ترمب إن
االتفاق معيب ،إذ إنه لم يكبح
برنامج إيران للصواريخ
الباليستية أو دعمها لوكالء
في سوريا واليمن ولبنان
والعراق.

Osama.almajed@albiladpress.com
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األمن العربي ...تحرك
جديد يتماشى مع
التهديدات

أسامة الماجد

من األمور المسلم بها أن اإلرهاب ترك آثارا ضارة في مختلف أوجه النشاط،

التــي يــراد لهــا أن ال تكــون واحــة أمــن وأمــان ،بــل مرتعــا خصبــا للفوضــى

وكان ومــازال عامــا مــن العوامــل التــي تعــوق التطــور الطبيعــي للعالقــات

واإلرهاب ،لهذا على الدول العربية كافة أن تنظر إلى المسألة األمنية نظرة

الدوليــة ،والشــك أن دولنــا العربيــة عانــت كثيــرا مــن اإلرهــاب والتدخــات

خاصــة والعمــل علــى تطويــر وتعميق التعــاون األمني فــي كل المجاالت لما

الســافرة فــي شــؤونها الداخليــة ،وفــي كلمتــه فــي اجتماعــات الــدورة 36

فيه منفعة الشــعوب ،فإيران ســتبقى على نهجها العدواني واتباع السياسة

لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أشــار وزير الداخلية الفريق أول

التوسعية والعنصرية وإطالق التهديدات وتكريس الطائفية في دولنا.

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

ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة إلى عدة نقاط مهمة تتعلق بالبيئة
المحملة بالمخاطر وتزايد العدوان الفارسي ،حيث قال (إن الموقف األمني
العربي ليس في أفضل حاالته ،والمسؤولية األمنية العربية تستوجب علينا
تقديم الملف األمني على سواه ،والعمل فورا على تصنيف األخطار األمنية
المشــتركة ووضــع الحلــول لمعالجتهــا ،خصوصــا تلــك المتعلقــة بالتدخالت
الخارجية بأمننا الداخلي).
ال يخفــى علــى أي متابــع أن المنطقــة العربيــة تشــهد تحــوال كبيــرا ومســرح
األحداث يتسع بشكل غريب ومخيف وعلى كل بلد عربي الحذر واالستعداد
ألي شيء مفاجئ ،وتأتي التحديات األمنية والسياسات العدوانية اإليرانية
والمواقف الشريرة من أهم األولويات ومحور االهتمام األول لدولنا العربية

» »ما ذكره الوزير في كلمته من أن الموقف األمني العربي ليس في
أفضل حاالته ،حقيقة ال جدال فيها ،فهناك قوى عريضة وجماعات
تلعب دورا مهما من أجل اإلخالل باألمن القومي العربي وتريد أن
تملك في يدها مستقبل دولنا ،قوى رجعية تحاول نسف مسار
األمن واالستقرار ومؤتمرات مكرسة خصيصا لقضايا الحاق الضرر
بأمن الشعوب العربية ،وانطالقا من مبدأ العمل العربي المشترك
يجب على وزارات الداخلية للدول العربية العمل بشكل فعال
وتنظيم الصفوف بتحرك جديد يتماشى مع التهديدات والظروف
التي نمر بها.

الخميس

 7مارس 2019
 30جمادى اآلخرة 1440

للتواصل17111483 :

عادل عيسى المرزوق

نحو مرحلة جديدة وعالم صناعات جديد
فــي عددهــا الصــادر فــي شــهر ديســمبر مــن العــام الماضــي  ،2018نشــرت مجلــة
“نيوزويــك” األميركيــة تقريــرًا وصفت فيــه اقتصاد مملكة البحرين بأنه األســرع
نمــوً ا بالمنطقــة فــي بلــد عصــري يتمتــع باالنفتــاح والحداثــة ويحقــق معــدالت

نمــو مرتفعــة ،وينمــو فيــه الناتــج اإلجمالــي باســتمرار ،مــا جعــل المملكــة أســرع
االقتصادات نموً ا بالمنطقة.

التقرير تحدث عن سلسلة متواصلة من الجهود للوصول إلى األهداف المرسومة

واستكشــاف آفاق المســتقبل من جانب صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن
ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه ،ضمن مقاربة شــاملة
مبنيــة علــى اســتراتيجية للتنمية تهدف إلى تنويع مصــادر الدخل وبناء اقتصاد
عالميا( .انتهى االقتباس).
قادر على المنافسة
ً
تلــك المقدمــة أراهــا متوافقــة مع الحــدث التاريخي الكبير بوضع حجر األســاس
لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو” ،حيث تفضل برعاية الحفل
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
وبحضور صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،فهو حدث ينقل المملكة إلى
مرحلــة جديــدة وعالم صناعات جديد ،وكما وصفه ســمو رئيس الوزراء بالقول:
“إن بالدنــا فــي ظــل العهــد الزاهر لجاللــة العاهل المفــدى وإصــرار الحكومة على
التطويــر والبنــاء فــي نمــو وازدهار ،والحكومــة ماضية في دعم إقامة المشــاريع
العمالقة التي تخدم القطاع الصناعي وتمد مختلف قطاعات التنمية باإلسناد”.
ghassan.shihaby@gmail.com

بداية االنحراف ونهاياته

غسان الشهابي

ً
كثيرا في الجوانب األخالقية التي يجعلها
عُ رف هذا األســتاذ بأنه متشــدد
ً
ً
مســتقيما ورســم
خطا
مســطرة يقيس عليها جميع األمور ،فرســم ذات مرة

ً
خطــا آخــر مالصقــا له ولكنه يميل قليالً عنه .وقال“ :لو واصلنا رســم الخط
مســتقيما ،أما الخط المائل ميالً خفيفاً
ً
المســتقيم إلى النهاية فإنه ســيبقى

ال يكاد يُ شــعر به في بدايته ،فإننا لو واصلنا رســمه ســنرى أنه ينحرف عن
ً
ً
فشــيئا ،وهــذا يــدل علــى أن مــن يبدأ
شــيئا
الخــط المســتقيم ويبتعــد عنــه

الجائلون في “مدينة حمد” من أرصفة الدوار الثاني ،مقابل محطة البنزين،
ً
أيضــا في الــدوار  ،22أماكن للبيع ،هــذا يبيع فواكه،
وقــرب محطــة البنزيــن
وذاك أطعمــة شــعبية ،وآخــر يبيــع األســماك ،إلــى جانــب بائــع مخبــوزات،
والنــاس تقــف بســياراتها فــي الشــارع بالقــرب منهــم لتقــوم أوالً
ّ
بتفحــص
الموجود ،ثم تبدأ عملية المفاوضات على األسعار ،حتى يجري االتفاق ،ثم

بشــيء قليل من االنحراف ويشــعر أنه ال يؤثر ،ســيجد نفســه – مع الزمن -

يدفــع المشــتري ،ويكتشــف البائع أنه ليســت لديه فكة للنقــود ،فيذهب إلى
ّ
تجلطت
بائع آخر ،والشارع في حال يؤسف لها ويُ رثى من االكتظاظ الذي

يبتعد عن االستقامة وتكون المسافة بينه وبينها متسعة” .بعضنا (قبل 32
ً
عاما) أطلق صيحة إعجاب مكتومة ،وبعضنا تبرّ م من هذا المثل.

مشــاعر مرتــادي الشــارع تجاهــه ومــا عاد يشــكل لهم صدمة بــأن ما يجري
ً
حضاريــا وال طبيعيــا ،فــكل مــا يعمله الســواق إما االنتظــار وراء
أمــر ليــس

إلي بإلحاح شــديد وأنا أرى
فكلما أردت أن أبعد هذا المثل عن بالي ،يرجع
ّ
ّ
عل” ،إذ تسيطر
من
السيل
ه
حط
صخر
التدهور الذوقي يغزو بلدي “كجلمود
ٍ
ِ
فوضى مســتحكمة ال يمكن اليوم فكها أو التعامل معها إال بالســكوت عنها،

المشــتري ،أو إطــاق بوق الســيارة بقــوة لتنبيهه وتبدأ لغة إشــارات األيدي

وتركها تلطخ صورة المدينة في هذا الزمان.
ففــي مدينــة يفتــرض أن تكــون نموذجيــة لحداثتهــا وإمكانيــة تخطــي
“الفوضــى المنظمــة” التــي حدثــت فــي المــدن القديمــة ،يتخــذ البائعــون

» »هذا المشروع يجسد اهتمام الدولة بالمضي في تنفيذ مشروعات تطويرية
عمالقة سيكون لها األثر البالغ في ترجمة االستراتيجيات الوطنية نحو
اقتصاد مستدام واعد ،فالتحدي األكبر واألهم هو النجاح في تنمية
االستثمارات في قطاع النفط والغاز والطاقة وتوظيف العوائد بشكل
مدروس لمشاريع تنموية ذات صفة استمرارية ،ونحن متفائلون بمستقبل
تصنعه السواعد البحرينية في كل القطاعات االقتصادية ،ومن المهم أن
تتم االستعانة بالمتخصصين والباحثين والخبراء البحرينيين في االقتصاد
بهدف تشخيص الفرص المستقبلية المهمة وفق االتجاهات اإلقليمية
والعالمية للتنوع االقتصادي ،ورفع مؤشر التوقعات اإليجابية.

بالعمل ،أو أن يتجاوزه.
» »إنه انحراف بسيط في أوّ له ،لم يجد من يردّ ه إلى خط االستقامة
الخوَ ر اإلداري العاجز
َ
فابتعد راسم ًا وجه ًا ال نرجوه لبحريننا في ظل
عن تنظيم هذا النوع من البيع بشكل الئق لهم وللبلد ككل.

خالد عبدالعزيز النزر

قوم َمل” ()1
“ارحموا ظريف
ٍ
بعــد ســاعات مــن اســتيعاب الداخــل اإليرانــي مفاجــأة اســتقالة وزيــر
ً
معلومــا بأن عدم
الخارجيــة ،وانتشــار فحــوى رســالته إلى روحانــي ،بات
علمــه بزيارة الرئيس الســوري وال اللقــاءات التي حصلت على بعد خمس

yasmeeniat@yasmeeniat.com

دقائق منه –حســب تعبيره  -كان بمثابة القشــة التي قســمت ظهر البعير،
حيث ســارع ســليماني إلبعاد أية شــبهة حوله أو حول مؤسسته “الحرس
الثــوري” بالقــول إن عــدم دعــوة ظريــف كان بســبب ســوء تنســيق داخــل
الرئاسة اإليرانية ،كما سارع الرئيس السوري بدعوة ظريف لزيارة سوريا،
أما ردود األفعال الدولية فقد كانت متواضعة للغاية ،أو ال مبالية كما هو
مثالً تعليق وزير الخارجية األميركي“ :إن المرشد األعلى اإليراني هو من

هكذا ستكون يوم ًا ما غني ًا

ياسمين خلف

تذكروا قبل أن تكملوا ما بدأناه في المقال السابق ،أن أغلب العوائل الغنية
ً
معدمــا ،لكن
اليــوم ،ترجــع ثرواتهــا إلى شــخص بــدأ من الصفر ،وقــد يكون

يتخذ القرارات النهائية ،وسنرى ما إذا كانت استقالة ظريف دائمة ،وفي
جميع األحوال هو وروحاني مجرد واجهة لمافيا دينية فاسدة”.
عاش ظريف منذ الســابعة عشــرة من عمره في الواليات المتحدة ما بين

األغنيــاء يعتقــدون أن الفقر أصل الشــر ،والفقراء يعتقــدون أن المال أصل
الشــر ،المال أداة فقط ،يمكن أن يســتخدم في الخير ،ويمكن أن يســتخدم

ً
ً
سلبيا ،وسعى إلى أن يبني ثروته بجد واجتهاد ،ومواصلة
منهزما وال
ليس
ً
وعــودا إلــى نصائــح المليارديــر الصينــي فــإن الفقــراء
عمــل الليــل بالنهــار،

فــي الشــر ،وكل ذلــك يرجــع إلى اإلنســان ذاته ،وقلة المال هي التي تســبب
المشاكل ،فلم يسجل التاريخ حادثة سرقة بنك مثالً لشخص يملك سيارة

يركزون على االدخار ،واألغنياء يركزون على االستثمار ،أتعلم؟ إذا وفرت
ً
ً
ً
غنيا مــن خالل توفير بضعــة دنانير ،ألن
دينــارا ،فلــن تكون
دينــارا ســيبقى

فارهة ويسكن في فيال فخمة! قلة المال تسبب المشاكل.
الفقــراء لديهــم عقليــة اليانصيــب ،واألغنيــاء لديهــم عقلية العمــل ،فغالبية

المشــكلة ليســت بالتوفيــر فقــط ،إنمــا المشــكلة تكمــن فــي التدفــق النقــدي

النــاس يعتقــدون أن الطريقــة الوحيــدة ليصبحــوا أغنيــاء شــراء بطاقــة

(الدخل المادي) ،فأنت تحتاج إلى االستثمار لكسب المزيد من المال.

اليانصيــب ،علــى الرغــم مــن أنهــم يعرفــون أن فرصــة الفــوز ضئيلــة وتكاد
تكــون محالــة ،لكــن مع ذلك يشــترون ذلك الوهم ،إن فزت سأشــتري منزالً،

الدراســة ثــم العمــل فــي الســلك الدبلوماســي حتى أصبــح الممثــل الدائم
إليــران فــي األمــم المتحدة إلــى أن جاء أحمــدي نجاد وعزلــه من منصبه
ليمكــث فــي إيــران دون أي منصــب سياســي ،ثــم عينــه روحانــي كوزيــر
خارجيــة فــي حكومتــه عــام  ،2013ومــع بــدء تفــاوض الوفــد اإليرانــي
حــول االتفــاق النــووي وصف المرشــد اإليراني ظريف ورفاقه بـــ ”:أبناءنا
الثوريين” الذين يقومون في هذه المفاوضات بـ “المرونة البطولية” .لكنه
هو نفسه وصف هذا االتفاق بالخسارة الكبرى بعد توقيعه بأيام من قِ بل
“أبنائه الثوريين البطوليين”!

الفقراء يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء ،متشبثين بآرائهم للغاية ،يريدون
ً
دائمــا أن يخبــروا العالــم بآرائهــم ،عــن السياســة ،الرياضــة ،المجتمــع ،عــن

سأســتقيل مــن العمــل ،ســآخذ إجــازة ،فيمــا األغنيــاء لديهــم عقليــة اتخــاذ

» » ورغم أن ظريف عاد لبالده كبطل قومي وسط الفرحة العارمة التي

الحكومة ،عن كل األشياء من حولهم ،في الوقت الذي يتعلم فيه األغنياء

ً
غنيــا ،األمر راجع لك ،أنت من ســيجعل ذلــك يحدث ،ال تعتمد على
لتصبــح
ً
طرف ثالث وقطعا ال تعتمد على بعض بطاقات اليانصيب.

القرارات.

لالنفتاح السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،إال أن ذلك الوفد بأكمله

باســتمرار ،يطرحــون األســئلة ،يصغــون ويقــرأون ،ويرى هــذا الملياردير أن
الفقــراء يبــدون آراءهم حتى في األمــور التي لم يجربوها مثالً كالصفقات
التجاريــة ،فــي حيــن يخــوض األغنياء التجربــة بدالً من إبــداء الرأي فقط،

بناء على الجهــد الذي تبذله ،وحينما تفعل ثروتك
ً
فدخلــك يمكــن أن يزداد
ستزداد بمقدار ما تبذله من جهد ،ال بما تقدمه من رأي.

» »ياسمينة :وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ( - 39النجم).

غمرت الشارع اإليراني آنذاك ،وخصوصا شريحة الشباب المتعطش
أصبح البعض يطلق عليه مسمى “عصابة نيويورك” ،حتى أنه تم
اعتقال أحد أعضائه وهو عبدالرسول أصفهاني بتهمة التجسس

والخيانة الوطنية ،بل إن البرلماني نادر قاضي بور وصف ظريف
على المأل بأنه أميركي مئة بالمئة.

نثني ونشيد بتجاوب وزارة
شؤون الشباب والرياضة

مع مختلف األطروحات الصحافية

المتعلقة بشأنها ،وهي ليست المرة
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األولى التي تتفاعل فيها مع “البالد

اجتماع بين تنظيمية دولية الشويفات واألولمبية
تحتضنهــا البحريــن برعايــة ناصــر بن حمد فــي أبريل

سبورت” ،وهذا إن دل على شيء فإنما
يدل على إدراك الوزارة دور الصحافة

في التقويم والتطوير.

السيف  -اللجنة اإلعالمية

اجتمعــت وفــد من اللجنــة المنظمة للبطولة
اإلقليميــة الثانية عشــرة لأللعــاب الرياضية
التــي تنظمهــا مــدارس الشــويفات مــع

في الوقت الذي نقدر فيه

مديــر إدارة االتحــادات الرياضيــة باللجنــة

استجابة الجهات الرياضية

األولمبيــة البحرينيــة هشــام البلوشــي

وغيرها باإلنصات والتفاعل

لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

لما يُ طرح من جانب الصحافة،

وحضر االجتماع فادي حمدان رئيس قسم

فإننا نلقي بالعتب واللوم على

االتحــادات الرياضيــة باللجنــة األولمبيــة

الجهات األخرى التي تكتفي

بالقراءة والصمت كأنها “شاهد

ما شفش حاجة”.

الخميس

وأحمــد يوســف أميــن عــام اتحــاد الســلة،

 7مارس 2019
 30جمادى اآلخرة 1440

وحســن إســماعيل عن اتحاد القدم ومحمد
علــي رئيــس لجنــة المســابقات فــي اتحــاد
القــوى ،والدكتــور أحمــد العبيدلــي رئيــس
اللجنــة اإلعالميــة ومهــدي طبــارة منســق

الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب

مجموعــة مــدارس الشــويفات مــن  13بلــ ًدا

رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة

في أنحاء العالم وهم :أذربيجان ،البحرين،

رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو

مصــر ،ألمانيــا ،األردن ،كردســتان ،لبنــان،

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وتنظيــم مــدارس الشــويفات الدوليــة
الثانية عشــرة لأللعاب الرياضية في مملكة

 1000رياضــي باإلضافــة إلــى المدربيــن

البحريــن مــن  4ولغاية  7أبريــل المقبل ،كما

والمختصيــن وأهالــي التالمــذة .وتتزامــن

اللجنــة األولمبيــة واالتحــادات المعنيــة

يقــام حفــل قرعــة البطولــة فــي  9مــارس

مــع الذكــرى المئويــة النطــاق التعليــم فــي

لتنظيــم البطولــة بالشــكل المشــرف ،والــذي

الحالي.

اللجنــة المنظمــة للبطولــة اإلقليميــة وبيــن

يليــق باســم راعــي البطولــة ممثــل جاللــة

ومــن المتوقــع مشــاركة  25مدرســة مــن

واحــدة مــن المحطــات الرياضيــة المهمــة،
مؤكديــن أن البطولــة تأتــي تماشــيا مــع
توجيهــات رئيــس المجلس األعلى للشــباب
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

اإلمارات.

“مجموعــة ســابس” البطولــة اإلقليميــة

األلعاب الرياضية بمدرسة الشويفات.

يقــام فــي مملكــة البحريــن التــي أصبحــت

عمان ،باكســتان ،رومانيا ،الســعودية ،كينيا،
ويبلغ عدد التالمذة المشاركين في البطولة

وتمحــور الحديــث عن كيفيــة التعاون بين

“البحرين للتحمل  ”13في بطولة أبوظبي

جانب من االجتماع

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خليفــة على جعل البحرين عاصمة للشــباب
والرياضــة .وتق ّدم الدكتور أحمد العبيدلي

بالشــكر الجزيــل إلى اللجنــة األولمبية وإلى
االتحــادات الوطنيــة علــى تعاونهــم ،مؤك ًدا

المملكة .وأكد المجتمعون أهمية التنسيق

أن هذا التعاون سيكون له أثر إيجابي على

وإظهار البطولة بصورة تليق بالحدث الذي

نجاح البطولة.

 15فائ ًزا في سباق “السفانية” للحمام

أقيم على علــى كأس حمد بن ناصر لمســافة  180كيلومترا

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

ً
سباقا
نظمت اللجنة البحرينية للحمام الزاجل والحوام المنبثقة من لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية،
ً
انطالقا من منطقة السفانية بالمملكة العربية السعودية وصوال إلى مملكة البحرين وذلك لمسافة  260كيلومتر
خليجيا للحمام الزاجل
ً
ً
الحقا إلى مسافة  180كيلومتر بسبب سوء األحوال الجوية وسرعة الرياح التي أثرت على مسار الحمام خالل السباق.
تقلصت

اللجنة اإلعالمية

سيشــارك فريــق البحريــن للتحمل  13فــي بطولة أبوظبــي للترايثلون ،والتي
تأتــي ضمــن سلســلة بطولــة العالــم للترايثلــون ،وســيمثل الفريــق فــي هــذه
البطولة ً
كل من :فيكي هوالند ،فينشنت لويس ،أشليغ جنتيل ،بين كانوتيه،
وستكون هذه البطولة هي األولى لهوالند في تمثيل فريق البحرين للتحمل
 ،13فيمــا تطمــح لتحقيــق نتيجــة أفضــل من المركــز الـ 11الــذي احتلته العام
الماضي في مضمار جزيرة ياس.

ً
مالكا للحمام
وفاز في ســباق الســفانية 15

وتمكــن المالــك حســين الغانمــي مــن الفــوز

فــي المركــز الرابــع عشــر والمركــز الخامــس

الزاجــل مــن مملكــة البحريــن وهــم الذيــن

بهــذا الســباق ،فيمــا احتــل جاســم محمــد

عشر.

احتلــوا المراكــز الخمســة عشــرة األولى في

المركــز الثانــي ،فــي الوقــت الــذي جــاء فيه

ويعتبــر هــذا الموســم هــو األول بالنســبة

الســباق الــذي يقام على كأس ســمو الشــيخ

خالد الدوسري في المركزي الثالث والرابع،

للجنــة البحرينيــة للحمــام الزاجــل والحوام

حمــد نجــل ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال

وسادســا،
خامســا
ثــم محمــد صقــر الشــمال
ً
ً

الــذي يقــام فيــه ســباقات متوســطة المــدى

الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس

وفريــق علــي وهــارون ســابعً ا ،ثــم حســين

تنطلــق مــن بعــض دول مجلــس التعــاون

األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة

الســيد ثامنًا وتاسعً ا ،وصالح الكعبي عاشرًا

الخليجــي ،حيــث ســبق للجنــة هــذا العــام

السعودية الشقيقة.

األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن

وفي المركز الحادي عشــر ،ثم جاسم محمد

إقامة ســباق انطلق من منطقة السلع بدولة

حمــد آل خليفــة ،وهــو الســباق الــذي شــهد

في المركز الثاني عشر ،وغازي إبراهيم في

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســباق آخــر

منطقــة حفــر الباطن وذلك على كأس ســمو

ً
واضحا بين المتسابقين.
تنافسا
ً

الشــيخ محمــد نجــل ســمو الشــيخ ناصر بن

المركز الثالث عشــر وأخيرًا ناصر الدوسري

انطلــق مــن مدينة الجبيــل بالمملكة العربية

حمد آل خليفة.

ً
سباقا جدي ًدا من
كما ســيقام هذا األســبوع

نادي المنامة يعتزم استخدام الطاقة الشمسية
للهــرب مــن فواتيــر الكهربــاء الباهظــة
أحمد كريم
كشف عبدهللا عاشور عن عزم مجلس إدارة نادي المنامة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء واستخدامها في تلبية
احتياجات النادي لإلنارة وخفض التكاليف الباهظة التي تستنزفها فواتير الكهرباء الشهرية التي يدفعها النادي.
وأوضح أمين السر العام بنادي المنامة،

الشمســية بيــن نظرائــه فــي البحريــن.

محدودة.

أنه بالفعل تمت مخاطبة وزارة شؤون

نتمنــى الحصــول علــى الموافقــة؛ ألن

وبيــن عاشــور األنديــة غيــر المندمجــة

الشباب والرياضة؛ للموافقة على طلب

الميزانيــة التــي تكلفنــا إياهــا فواتيــر

تواجــه مشــكلة كبــرى فــي فواتيــر

تقــدم به مجلس اإلدارة؛ لوضع األلواح

الكهربــاء باهظــة جدا لعدم وجود دعم

الكهربــاء الشــهرية ،حيــث إنهــا ال يتــم

المولــدة للطاقة الشمســية في الســقف

حكومي لألندية غير المندمجة”.

معاملتهــا مثــل األنديــة النموذجيــة

الخارجــي للنــادي ،واالســتفادة مــن

وأشــار عاشــور إلــى أن بنــاء محطــة

المعفيــة من فواتيــر الكهرباء ،موضحا

الشمس الساطعة على مملكة البحرين

توليــد الطاقــة الشمســية ال يتطلــب

أن النــادي يدفــع أكثر من  70ألف دينار

أغلب فترات السنة ،مضيفا أن الوزارة

وقتــا كبيــرا ،كمــا أنها ال تحتــاج صيانة

فواتير كهرباء ،وهذا المبلغ أقل بنســبة

تجاوبــت مع الطلــب ،وأرســلت مندوبا

طــوال فتــرة تشــغيلها ،وبالتالــي يمكن

بســيطة جــدا مــن المخصــص الــذي

فنيا للنظر في األمر.

توفيــر األمــوال الهائلــة التــي يتــم

يتســلمه مــن وزارة شــؤون الشــباب

وقال عاشور لـ “البالد سبورت”“ :ينتظر

دفعهــا لــوزارة الكهربــاء ،مضيفــا أن

والرياضة لتسيير نشاطاته.

النادي رد الوزارة الستكمال اإلجراءات

المحطات الشمســية صديقة للبيئة وال

وختــم عاشــور تصريحــه بالقــول إن

في هذا المشــروع الذي ســيجعل نادي

يصــدر منهــا أي عــوادم تلــوث الهــواء،

اســتخدام هــذه التقنيــة فــي األنديــة

المنامــة أول مــن يســتخدم الطاقــة

ويمكــن اســتخدامها لمدة طويلة وغير

من شــأنه يتماشــى مــع توجهات ســمو

عبدالله عاشور

الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة
رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية في
االبتــكار واالســتفادة قــدر المســتطاع
من األفكار الخالقة التي من شــأنها أن
تطــور الرياضــة وتوجــه المــال بصورة
صحيحــة فــي مجــاالت تطويريــة
تضاعف من كفاءة األندية.

ألواح الطاقة الشمسية

فرق الفورموال  1األقل حظا بعد التجارب الشتوية
في إكمال سوى  20في المئة من تحضيراته

الصخير  -حلبة البحرين الدولية

للموســم الجديــد ،األمــر الــذي ال يبشــر بخيــر

مــع انتهــاء التجــارب الشــتوية وعودة الفرق إلى مصانعها ،تتجه األنظار للجولة االفتتاحية لموســم  2019مــن بطولة العالم للفورموال وان

للفريق البريطاني.

على حلبة ملبورن األسترالية .حيث شهدت تجارب هذا العام قطع معظم الفرق لقدر هائل من المسافات في ظروف تكاد تكون مثالية .إذ

رايسينغ بوينت

لم تهطل األمطار أو الثلوج على غرار ما حصل العام الماضي طيلة فترة االختبارات التي امتدت على  8أيام .لتحظى الفرق بفرصة جيدة
لتقييم سياراتها قبل انطالق الموسم .دعونا نلقي نظرة أخيرة على التجارب الشتوية لمعرفة الفائزين والخاسرين منها.

ريد ُبل
اعتبــر الكثيــرون انتقــال ريــد بُــل الســتخدام
محــركات هونــدا هــذا العام خطــوة مجنونة.
لكن المفاجأة جاءت خالل التجارب الشتوية
إذ ال زالــت المرائــب النمســاوية ثالــث أســرع
فريق دون منازع .بالنســبة لهوندا كانت هذه
ً
ً
كبيــرا
قــدرا
التحضيــرات جيــدة .إذ أكملــت
مــن اللفــات بلــغ عددهــا  833لفــة مــع ســيارة
“آر.بــي ”15و 935لفــة مــع تــورو روســو دون
َ
يحظ بــه الصانع
مشــاكل تذكــر ،وهــذا أم ٌر لم
اليابانــي فــي التجــارب الشــتوية منــذ عودته
للرياضــة فــي العــام  .2015ومع ذلــك ريد بُل

فــي حاجــة للمزيــد مــن العمــل فقــد خســرت

كانــت هــذه النتائــج صحيحة ،فقــد تجد ريد

الكثيــر مــن الوقــت بعــد حــادث بيير غاســلي

بُل نفسها تنافس السراب طيلة الموسم.

الكبيــر عنــد المنعطــف التاســع .كمــا عانى من

ويليامز

جراء هذا الحادث.

بكونها أكبر الخاسرين من التجارب الشتوية،

مشــاكل فــي علبة التــروس في اليــوم التالي
ســيارة “أر.بــي ”15تفتقــر للوتيــرة الالزمــة
ً
مقارنة بمرســيدس وفيراري على المســافات
الطويلــة وعلــى مــدار اللفــة الواحــدة .إذا
أضفنــا غاســلي للمقارنة الســابقة بين بوتاس
ولوكلير ،فإن النتائج ال تبشــر بخير إذ تخلف
بفــارق  15-20ثانيــة عــن لوكليــر مــع نهايــة
محاكاتــه األولــى للمســافات الطويلــة .إذا

يقبــع فريــق رايســينغ بوينــت فــي خانــة
الخاســرين ،إذ كنــا نعلــم بأنــه ســيتراجع بعــد
كل المشــاكل التــي واجههــا العــام الماضــي.
واجــه الفريــق العديــد مــن الصعوبــات مــع
ســيارة “آر.بــي ،”19إذ لــم يقطــع الكثيــر مــن
المســافات وجــاء أمــام ويليامــز بفــارق 58

تسعى ويليامز لوضع بدايتها الصعبة لموسم

لفــة فقــط .واعترف ســيرجيو بيريز بأنه كان

 2019خلفهــا بهــدف التركيــز علــى القيام بما

غيــر مرتــاح بمحدوديــة الوقــت الــذي قضــاه

فــي وســعها للملمــة الوضــع .أدى التأخيــر

داخل السيارة .ومع ذلك أعرب بيريز وزميله

المتواصــل فــي عمليــة تصنيــع ســيارة “أف.
دبليو ”42إلى تغيب الحظيرة البريطانية عن

النــس ســترول عــن رضاهمــا باألســاس الــذي

أول يوميــن مــن التجــارب الشــتوية ،لتدخــل

إنتاجيــة فــي األيــام األخيــرة ،إال أنــه لم يكن

الغيــار الكافيــة ،مــا يعنــي بأنهمــا لــم يتمكنــا

بإمكانــه القيــام بالكثيــر .إذ حــاول الســائقان

األســبوع الثانــي منهــا وفي رصيدهــا  88لفة

روبرت كوبتســا وجــورج راســل االبتعاد قدر

مــن الضغــط كمــا ينبغي علــى الســيارة .وفي
حيــن يبدو راســل متفائالً حيــال األمور ،كان

فقــط .وعلــى الرغم مــن أن الفريــق كان أكثر

المســتطاع عــن الجانبيــة لعــدم توفــر قطــع

كوبتســا أكثــر واقعيــة إذ قــال بأنه لــم ينجح

بنيت عليه الســيارة الجديدة ،حيث سيجلب
الفريــق تحديثــات كبيــرة لجولــة أســتراليا.
قــد تكــون بداية موســم متعثــرة للفريق لكن
أمامهم مجال كبير للتحسن بمرور الوقت.

ختام الدور التمهيدي لليد

هدية تذكارية لمحمد بن راشد آل مكتوم

علي مجيد

تغطية  -المكتب االعالمي:

قدم نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة جي إف أتش

حقق فريقا الشــباب وأم الحصم نتيجتي الفوز في ختام الجولة الحادية عشــرة واألخيرة من الدور التمهيدي لدوري

المالية  GFHرئيس مجلس ادارة جي إف إتش كابيتال

أندية الدرجة األولى كرة اليد ،والتي أقيمت يوم أمس.

الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة هدية تذكارية لنائب

حيث فاز الشباب على البحرين بنتيجة ( )21/37بعدما
ً
أيضا ( ،)9/22وبذلك
انتهى الشوط األول لصالحه

رئيــس دولة االمــارات العربية المتحدة ،رئيس مجلس
الــوزراء ،حاكــم دبــي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن

نقطة وأم الحصم  23نقطة.
خصوصــا والــدور التمهيــدي
ً
وبعــد انتهــاء الجولــة

أنهــى المارونــي مشــواره بالمركــز الخامــس

راشد آل مكتوم بمناسبة زيارته للمملكة لحضور سباق
كأس جاللــة الملــك للقــدرة الدولــي والــذي حلــق بلقبــه
فريق فيكتوريوس من االسطبالت الملكية.

محمد بن راشد آل مكتوم يتسلم الهدية

واثنــى بحضور ومتابعة صاحب الســمو الشــيخ محمد

ً
مؤكــدا أن المجموعــة تفتخــر وتعتــز بحضور
الجميــع،

بــن راشــد آل مكتوم لمنافســات الــكأس الغاليــة والذي

صاحب السمو للسباق.

يؤكــد أهميــة هــذه البطولــة العزيــزة والغاليــة علــى

عمومً ــا أصبح ترتيب الفــرق كاآلتي :األهلي 31

برصيد  26نقطة ،والبحرين  12نقطة.

نقطة ،النجمة  31نقطة ،باربار  27نقطة ،الدير

وفــي المباراة الثانية ،فاز أم الحصم على

 27نقطة ،الشــباب  26نقطــة ،ام الحصم ،23

توبلــي بنتيجــة ( )22/24بعدمــا انتهــى

توبلــي  21نقطة ،االتفــاق  19نقطة ،االتحاد

الشــوط األول لصالــح توبلــي (،)12/14

 17نقطــة ،ســماهيج  15نقطــة ،التضامن 15
نقطة ،وأخيرًا البحرين  12نقطة.

وبذلــك أصبــح رصيــد توبلــي  21نقطــة
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جيو :سلمان بن إبراهيم قام بعمل رائع

امـــتـــدح الــخــطــوات الــتــطــويــريــة الــتــي شــهــدتــهــا الـــكـــرة اآلســيــويــة فـــي عــهــده

اللجنة اإلعالمية

أكد تشونج مونج جيو ،رئيس اتحاد الكرة الكوري الجنوبي نائب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،أن الشيخ سلمان
بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد القاري قام بعمل رائع خالل الفترة التي ترأس فيها اتحاد الكرة اآلسيوي والممتدة
ً
ممتدحا الخطوات التطويرية التي شهدتها الكرة اآلسيوية في عهده.
من  2013وحتى 2019
وأضــاف جيو في تصريحات إعالمية:

المهندي.

بيا ًنــا فــي نوفمبــر الماضــي عبــر رئيس

“الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم قــام بعمل

وتابــع“ :فــي كأس آســيا  2019التــي

االتحــاد كــوزو تاشــيما أكــد فيــه دعــم

كبيــر وأســهم بتطويــر الكرة اآلســيوية

أبدعــت اإلمــارات فــي تنظيمهــا رأينــا

الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم لالســتمرار

بشــكل ملحــوظ وأجــزم أنــه رفــع عــدد

منتخبــات جديــدة ومتطــورة مثــل

بمنصــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي

المنتخبــات فــي بطولــة كأس آســيا

فيتنــام

تظهــر

لواليــة ثالثــة ،مرجعً ــا الســبب إلــى أن

للســاحة اآلســيوية وكان قــرار زيــادة

وعمــان

والبحريــن

الشــيخ ســلمان أظهــر التزامً ــا جــا ًّدا

منتخبــا هــو عمــل كبيــر
 2019إلــى 24
ً
ورائــع وأضــف إلــى ذلك التطويــر الذي

عدد المنتخبــات تجربة ناجحة بالفعل

لتطويــر الكــرة اآلســيوية وخلــق بيئــة

تشــهده مســابقة دوري أبطــال آســيا

ورائعة”.

تجاريــة مســتقرة للجميــع وقــاد آســيا

لألنديــة ،أســتطيع أن أقــول إنــه يقــوم

وقــال الكوري تشــونج مونــج إنه لم ير

لتحقيــق الوحــدة واالســتقرار بشــكل

البرامــج االنتخابيــة للمرشــحين حتــى

ملحوظ وبجدية تامة.

اآلن.

وكانــت اتحــادات البحريــن ،والهنــد،

كوااللمبــور يــوم  6أبريــل المقبــل،

وأبــدى تشــونج خيبــة أملــه فــي أداء

وبوتــان ،وقيرغزســتان ،وفلســطين،

انتخابــات المكتــب التنفيــذي للفتــرة

منتخــب بــاده فــي البطولة اآلســيوية

والعــراق ،والفلبين ،وعمــان أعلنت في

منصبــا بينهــا
( ،)2023 - 2019لـــ 25
ً

األخيــرة “أنــا مصــدوم لقــد خرجنــا من

وقت سابق مساندتها الستمرار الشيخ

دور ربــع النهائــي ،لــم أكــن أتوقــع ذلــك

ســلمان لواليــة ثالثــة فــي االنتخابــات

الشــيخ ســلمان بن إبراهيم واإلماراتي

لكنها كرة القدم”.

اآلسيوية المقبلة.

اللواء محمد الرميثي والقطري ســعود

وأصــدر االتحــاد اليابانــي لكــرة القــدم

وأعلــن االتحــاد اآلســيوي ،القائمــة

بعمل رائع”.
وتحتضــن

العاصمــة

الماليزيــة

الرئيــس الذي يتنافــس عليه البحريني

سلمان بن إبراهيم في لقاء سابق مع رئيس اإلتحاد الكوري الجنوبي

النهائيــة للمرشــحين لشــغل مناصــب

االتحــاد اآلســيوي ،و 6أعضــاء فــي

التنفيــذي ،مــن بينهــن واحــدة تصبــح

المكتــب التنفيذي ،والتــي تمثل رئيس

مجلــس الفيفــا ،مــن بينهــم عضــوة من

عضــوة بمجلــس االتحــاد الدولــي ،و9

االتحاد ،ونائــب رئيس االتحاد الدولي

عضــوات المكتــب التنفيــذي باالتحــاد

أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي

“فيفــا” ،والنــواب الخمســة لرئيــس

بالمكتــب

اآلســيوي،

داركليب واألهلي يتنافسان على صدارة المجموعة

عالي وبني جمرة ..مواجهة شرفية بالجولة األخيرة لكأس ولي العهد

حسن علي
علــم “البــاد ســبورت” مــن مصــادر

مطلعــة بأنه بات فــي حكم المؤكد أن
عقوبــة اإليقاف المفروضة على مدير

تشهد الجولة الثالثة واألخيرة من الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة مواجهة
قويــة بيــن داركليب واألهلي الســاعة  7مســاء ســتحدد متصــدر المجموعة الثانيــة بعد أن ضمن
الفريقان التأهل للدور نصف النهائي ،فيما يلتقي بني جمرة وعالي الساعة  5:30مساء في لقاء
شرفي بعد أن فقد الفريقان فرصة المنافسة وذلك على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.
الهجــوم مــع تأميــن ضاربــي مركز  4الســتقبال
الكرة األولى مع الليبرو علي خير هللا.
أمــا األهلــي بقيادة المــدرب الوطني رضا علي
فإنــه يمتلــك العديــد مــن مصــادر القــوة ابرزها
محمد عنان في الهجوم من مركز 2إلى جانب
قــوة حوائــط الصــد لعلــي الصيرفــي وعبــاس
الخباز مع وجــوده المحترف الكولومبي “بيزا”
فــي الشــق الهجومي بمركــز  ،4ويدخل الفريق
بهدف إلحاق أول خسارة بالعنيد هذا الموسم.
وفــي المواجهــة األخرى بين عالي وبني جمرة
تميــل الكفــة لصالــح األول بقيــادة المــدرب
محمــود العابــد والــذي ســبق لــه اإلطاحــة
بالجمراويــة فــي ذهــاب الــدوري بنتيجــة 3/1
وفي إياب الدوري  ،3/0لكن بني جمرة بقيادة

لعبــة الكــرة الطائــرة بنــادي النجمــة

يوسف الزياني بعد أن تقدم باعتذاره
الرســمي فــي الصحــف باإلضافــة إلى
حضــوره الشــخصي لالتحــاد قبــل

عدة شــهور وتقديــم اعتــذاره لرئيس

وأعضاء مجلس اإلدارة.

وأضــاف المصــدر بأنــه مــن المؤمــل

أن يصــدر قــرار رســمي مــن مجلــس
إدارة االتحــاد برئاســة الشــيخ علــي
بــن محمــد آل خليفــة بإلغــاء عقوبــة

اإليقاف على الزياني خالل االجتماع
القــادم لمجلــس اإلدارة ،لينتهــي
الجــدل الدائــر حــول ذلــك الموضــوع
بنــاءً علــى االعتــذار المقــدم مــن قبــل

من لقاء األهلي وداركليب في الدوري

المــدرب الوطنــي حســن علــي حقــق األهــم
بتأمين بقائه بدوري الدرجة األولى وفوز أحد

االتحاد يوقف انتصارات األهلي

فوز مهم لمدينة عيسى على التضامن في ختام الجولة  13للدرجة الثانية

الزياني وحــرص االتحاد على اللحمة

الفريقيــن علــى اآلخــر ســيكون بمثابــة انتصار
معنوي فقط.

والمصلحــة العامــة لــكل األطــراف،

يوسف الزياني

باإلضافــة إلــى دخول عدة وســاطات
من شخصيات وأطراف أخرى.
وكان اتحــاد الطائــرة قــد أوقــف
الزياني وأصدر بحقه منعً ا من دخول
صالــة االتحــاد أو أي منشــأة تقــام
عليهــا أنشــطة االتحــاد ،وبــدأ باتخــاذ
إجــراءات قانونيــة بحقــه ،وذلك على
خلفية بعــض االنتقادات التي وصفها
االتحاد بـ “المسيئة”.
كمــا علــم “البــاد ســبورت” أن االتحاد
ي ّتجه لســحب القضيــة المرفوعة ضد

الزياني في القضاء.

لقاءان في انطالق الجولة  7لـ “فضي السلة”

ســماهيج يواجه أحمر الشــباب ...والنويدرات أمام النجمة

أحمد مهدي

محمد الدرازي

أوقــف االتحــاد سلســلة انتصــارات األهلــي،

تنطلــق اليــوم الخميــس منافســات الجولــة الســابعة للــدوري الفضي في

حينمــا تعــادل معــه ســلبيا دون أهــداف ،فــي

دوري زين السالوي لألندية غير المتنافسة على اللقب ،بإقامة مباراتين

المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن ،أمــس ،علــى

على صالة زين لكرة السلة بأم الحصم.

اســتاد الشــيخ علي بن محمد آل خليفة ،ضمن

وسيلتقي في المباراة األولى المتصدر سماهيج مع منتخب الشباب عند

ختــام منافســات الجولــة  13لــدوري الدرجــة

الساعة  6مساءً  ،وتليها في الساعة  7:45مباراة النجمة مع النويدرات.

الثانية لكرة القدم.

وتلعــب مســابقة الــدوري الفضــي للفــرق التــي لم تنجــح في فــي التأهل

وتمكــن الفريــق البنفســجي مــن وضــع حــد

للــدور السداســي المؤهل لألدوار النهائيــة لبطولة دوري زين ،إضافة إلى

لالنتصــارات األهالويــة المتتاليــة ،فــي مبــاراة

الفريقيــن الخاســرين مــن ملحــق التأهل إلى الدور نصــف النهائي “المربع

عجــز الطرفــان فيها عن هز الشــباك؛ ليتقاســما

الذهبي”.

النقــاط .وأدار المبــاراة الحكــم عمــار محفــوظ،

وتشهد مباريات الدوري الفضي تنافسا كبيرا بين الفرق؛ من أجل تحقيق

وعاونه صالح جناحي وجاسم حسن ،والحكم
الرابع محمد مرشد.

من لقاء االتحاد واألهلي (تصوير:سيد علي شبر)

وفــي مبــاراة احتضنهــا اســتاد النــادي األهلــي،
حقــق مدينــة عيســى فــوزا مهمــا على حســاب

مونتي في الدقيقة .43

ورغــم تقــدم التضامــن بهــدف الالعــب ســيد

عبدالرحمــن الدوســري وصــاح بوعــاي،

تمكن من العودة في المباراة وتسجيل هدفين

وبنــاء علــى نتائــج أمس ،فــإن ترتيــب الدوري

التضامن بهدفين مقابل واحد.

اتحاد الطائرة يتّ جه إللغاء عقوبة الزياني

يلغي االتحاد البحريني للكرة الطائرة

حسن علي

األهلــي وداركليــب نجحــا فــي خطــف  6نقــاط
بعــد فوزهمــا علــى بنــي جمــرة وعالــي فــي
الجولتيــن الماضيتيــن ،والهــدف القــادم هــو
تصــدر المجموعــة لمالقــاة صاحــب المركــز
الثانــي فــي المجموعة األولــى والمحصور بين
النجمة ( 6نقاط) والمحرق ( 5نقاط).
والتقــى الفريقــان فــي الــدوري مرتيــن ،حيــث
فــاز داركليــب فــي مواجهــة الذهــاب  3/1وفي
اإليــاب  3/2ممــا يعطيــه األفضليــة فــي الفــوز
اليــوم كذلــك ،وســيلتقي الفريقــان كذلــك فــي
المربع الذهبي.
يقــود داركليــب المــدرب البرازيلــي لوشــيانو
والذي يعول على الثالثي محمد يعقوب وعلي
ابراهيــم والبرازيلــي المحتــرف “ويليــان” فــي

و5

عضــوات

لالتحاد اآلسيوي.

نقطة من  12مباراة ،سترة

أدار المبــاراة الحكــم حســين البحــار ،وعاونــه

وصيفــا برصيــد  25نقطــة مــن  11مبــاراة،

جمعــة فــي الدقيقــة  ،22إال أن مدينــة عيســى

والحكم الرابع علي هالل.

 ،12االتحاد  18من  ،12البحرين

عبــر عمــاد عبــدهللا فــي الدقيقــة  27ومحمــد

صــار كاآلتي:األهلــي فــي الصــدارة برصيــد 32

البســيتين  23مــن  ،11مدينــة عيســى  22مــن

 12مــن  ،11التضامــن  7مــن  ،12قاللــي  6مــن

 ،11واالتفاق نقطة من  12مباراة.

أفضــل المراكــز ،خصوصــا فــي ظــل وجــود مكافــأة ماليــة للفريــق البطل
مقدارهــا ألفــي دينار ،وبالتالي فإن جميع الفرق تســعى لتقديم أفضل ما
لديها لتحقيق أفضل مركز وهو ما اتضح في الجوالت الماضية.
ويُ شــير الترتيــب الحالــي لفــرق الــدوري الفضــي إلــى التالي :ســماهيج 8
نقــاط مــن  4مباريــات ،النويــدرات  8نقاط من  5مباريات ،ســترة  7نقاط
مــن  4مباريــات ،الحالــة  6نقــاط مــن  4مباريــات ،مدينــة عيســى  5نقاط
مــن  5مباريــات ،البحريــن  4نقــاط مــن  3مباريــات ،النجمــة  3نقــاط مــن
مباراتين ،وأخيرا االتحاد نقطة من مباراة واحدة.

جانب من منافسات الدوري الفضي

الخميس
 7مارس 2019
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المنامة يواصل الصدارة ..ومالحقة رفاعية ..واألسود نجم الجولة

الــمــحــرق والـــحـــد يـــعـــودان لــســكــة االنـــتـــصـــارات فـــي دوري نـــاصـــر بـــن حمد

لقاء الشباب والمحرق

لقاء الحالة والحد

لقاء المنامة والرفاع الشرقي

لقاء النجمة والمالكية

اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

األسود نجم الجولة 13

واصــل فريــق نــادي المنامــة صدارتــه لــدوري ناصــر بن حمــد الممتــاز لكرة القــدم ،وذلك بعــد ختام

حصــل العــب فريــق الرفــاع كميــل األســود على

مباريات الجولة الثالثة عشــرة من منافســات القســم الثاني من مســابقة الدوري .فقد نجح الفريق

جائــزة أفضــل العــب فــي الجولــة  13للــدوري،

في تحقيق الفوز على حساب فريق نادي الرفاع الشرقي بنتيجة هدفين مقابل هدف ،حيث رفعت

وذلــك بعــد تفوقــه فــي التصويــت علــى العــب

هــذه النتيجــة رصيــده إلى النقطة  ،28متقدمً ا بفارق نقطــة واحدة عن أقرب مالحقيه فريق نادي

النجمة ممادو والعب المحرق محمد صولة.

الرفاع الذي يحتل المركز الثاني برصيد  27نقطة ،والذي نجح هو اآلخر من تحقيق االنتصار على

وتبلــغ الجائــزة المخصصــة لنجــم كل جولة 500

حساب فريق نادي البديع بالنتيجة ذاتها.

دينار بحريني.

وشــهدت الجولــة عــودة فريــق نــادي المحــرق

الفريــق لتحقيق األفضــل والذي يضعه في خانة

وفريــق نــادي الحــد لســكة االنتصــارات بعد فوز

المنافسة”.

األول علــى حســاب فريــق نادي الشــباب بنتيجة

انتصار مهم

النتيجة من رصيد الفريق إلى النقطة  ،23وفوز

قــال حــارس فريــق نــادي المنامــة األول لكــرة

هدفيــن مقابــل ال شــيء ،حيــث رفعــت هــذه
الثانــي علــى حســاب فريق نــادي الحالــة بثالثية
نظيفــة ،حيــث منحتــه هذه النتيجــة النقطة .16
وحقــق فريــق نــادي النجمــة انتصــارًا ثمينًــا على
حســاب فريــق نــادي المالكيــة بنتيجــة  3أهداف
نظيفة ،رفعت من رصيده إلى النقطة .24

وتتكون لجنة اختيار أفضل العب في كل جولة
مــن :بــدر ســوار ،حســين العنــزي ،خالــد جاســم
علي عامر

أحمد عبدالرسول

القدم عمار محمد“ :لقد نجح الفريق من تحقيق
انتصــار مهــم ســاهم فــي مواصلتــه لصــدارة

الالعبين تحت  21عامً ا حتى اآلن ،والبالغ 1000

الترتيــب العــام لمســابقة الــدوري .فالالعبــون لم

دقيقة.

يقدمــوا أداءً جيــ ًدا في بداية المبــاراة ،ولكن مع

ووصــل الحــد إلــى  2053دقيقــة عبــر مشــاركة

تطبيقهم لتعليمات المدرب ،نجحوا في الخروج

العبيــن اثنيــن ،الرفــاع  2930دقيقــة عبــر 8

مــن هذه المباراة بهذه النتيجة الثمينة .فالفريق

العبيــن ،الرفــاع الشــرقي  1560دقيقــة عبــر 5

قال حارس فريق نادي النجمة األول لكرة القدم

وهــذا مــا حصــل بالفعــل .فجميــع المباريــات

أحمد عبدالرســول“ :الحمد للــه على تحقيق هذا

مهمــة واالنتصــار فيهــا الهــدف األول لنــا جميعا،

الفــوز الثميــن والــذي يخــدم مشــوار الفريــق في

خصوصــا مــع المالحقــة اللصيقة مــن قبل فريق
ً

ّ
وأوجه شــكري لجميــع الالعبين
مســابقة الــوري.

نــادي الرفــاع ،والــذي تنتظرنا معه مبــاراة مهمة،

علــى األداء الرجولــي فــي المبــاراة والظهــور

نتطلع فيها لتحقيق الفوز”.

بالمســتوى الــذي منــح الفريــق النقــاط الثالثــة

لم نستغل األفضلية

ولكــن ال يوجــد مســتحيل فــي عالــم كــرة القدم،

كنــا نتطلع فيهــا لتحقيق األفضل ولكن هذا حال

قــال رئيــس جهــاز الكــرة بنــادي الرفاع الشــرقي

خصوصا وأن
ً
فــا تزال لدينا الفرصة في البقاء،

فالطمــوح هــو تقديم األداء الــذي يحقق النتائج
اإليجابية في المباريات القادمة”.

محمــد البوعينيــن“ :بدايــة نبــارك لفريــق المنامة
ًّ
وحظــا أوفــر للفريــق والجماهيــر فــي
الفــوز

النجمــة  2363دقيقــة عبــر  9العبيــن ،المالكيــة
راكان مفلح

عمار محمد

مرمــى فريقنــا أنهــت المبــاراة لصالــح الحــد،
فالخسارة في هذه المواجهة صعبت من المهمة،

لدينا  5مباريات متبقية على نهاية هذا الموسم،
سنسعى من خاللها للظهور بشكل أفضل”.

المبــاراة ضريبــة األفضليــة وإضاعــة الفــرص

قــال العــب فريــق نــادي الحــد األول لكــرة القدم

فــي الدقيقــة األخيــرة .وقــد دفعنــا فــي هــذه

قــال العــب فريــق نــادي النجمــة األول لكــرة

المســتوى ولكــن النتيجــة لــم تكــن فــي صالحنــا،

القــدم علــي مــدن“ :إن الفريــق نجــح فــي إحــراز

ونتطلع للتعويض في المباريات القادمة”.

ثــاث نقــاط مهمــة فــي هــذه المواجهــة ،بعــد

ال يوجد مستحيل

فالجهــاز الفني سيســعى لتجهيــز الفريق بصورة

قــال العــب فريق نــادي الحالــة األول لكرة القدم
راكان مفلــح“ :األهــداف الثالثــة التــي تلقاهــا

علي مدن

الظروف لم تخدمنا
قــال العــب فريــق نــادي الشــباب األول لكــرة
القــدم مظاهر المتوج“ :نبــارك للمحرق هذا الفوز
وحظــا أوفــر للكتيبــة المارونيــة فــي المباريــات
المقبلــة .فالظروف لم تخدمنــا في تقديم األداء
والمســتوى ،فالمحــرق كان األفضــل ونجــح

المباريــات القادمــة .الهــدف الثانــي للمنامــة جاء

 3نقاط مهمة

المطلوبــة للمباريــات المقبلة ،والتــي يتطلع فيها

العبيــن ،الشــباب  2595دقيقــة عبــر  9العبيــن،

لم تكن سهلة

التــي لــم تســتغل بالشــكل الجيــد .راضــون علــى

المســتوى الجيــد الــذي ظهــر بــه خــال المبــاراة.

سليم المزليني

تمكنــت  7أنديــة مــن اســتيفاء معيــار مشــاركة

فوز ثمين

الكــرة .فالفريــق سيســعى ليكــون فــي المقدمــة
والمنافســة والتــي تعتبــر ًّ
حقــا مشــروعً ا للجميع.

محمد البوعينين

عاما
إحصائية تحت ً 21

مطالــب أن يلعــب حتــى آخر دقيقة فــي المباراة

والعــودة لالنتصارات ،بعد النتائج الماضية التي

النصف ،محمود المختار وصديق زويد.

فــي الســيطرة علــى المبــاراة وتحقيــق النتيجــة

التونســي ســليم المزلينــي“ :المبــاراة لــم تكــن
ســهلة فالفريــق كان مطال ًبــا بتحقيــق االنتصــار،

لصالحــه .فمســابقة الــدوري لم تنته بعــد ،وهناك
فرصــة أمامنــا للتعويــض وتحقيــق النتائــج
المطلوبة”.

مظاهر المتوج

كان بحاجة لفوز معنوي يعيده مره أخرى لسكة
االنتصــارات ،بعــد الخــروج مــن مســابقة كأس

دقيقــة عبــر  4العبين ،البديع  826عبر  4العبين،

جاللــة الملك المفدى والخســارة أمــام البديع في

والحالة  800دقيقة عبر  5العبين.

الــدوري .فالفريق عانى في المباراة الماضية من

إحصائية الحضور الجماهيري

عــودة الالعبيــن فــي المبــاراة القادمــة سيســعى

بلغــت إحصائيــة الحضــور الجماهيــري لــدوري

إصابــات وإيقافــات بعــض الالعبيــن ،ولكــن مــع
الفريق للظهور بالشكل األفضل”.

الرويعي يكرم شمسان

أقيمت بداية األسبوع الجاري.

كــرّم النجــم الدولــي الســابق وحــارس منتخبنــا

يشــار إلــى أن الجولــة الثامنــة تعــد حتــى اآلن

الوطنــي ونــادي الرفاع الشــرقي حمــد الرويعي،

األعلى تســجيال للحضور الجماهيري ،حينما بلغ
ً
متفرجــا ،تليها الجولة السادســة
الحضــور 4959

وللــه الحمــد نجــح فــي العــودة مجــد ًدا لســكة

االنتصارات .فقد تحقق هذا الفوز بفضل تكاتف

قال مدرب فريق نادي المحرق األول لكرة القدم

جائــزة أفضــل العــب فــي الجولــة  12مــن دوري

هدف من أهداف هذه المباراة ،والتي خرج منها
ً
محققا نقاط الفوز”.
الفريق

بالــروح والقتاليــة والتركيز داخل الملعب ونجح
في تحقيق انتصار أعاد التوازن للفريق .فالفريق

ناصــر بــن حمد الممتــاز في الجولة الثالثة عشــر،
ً
متفرجــا خــال المباريــات الخمــس التــي
1617

العب فريق الرفاع حمد شمســان ،الحاصل على

الجميــع ،وقــد ســاهمت مــع زمالئــي بتســجيل

 9العبين.
وفــي أرقــام بقيــة األندية ،فــإن المنامــة بلغ 544

القادم أفضل
المــدرب الوطنــي علــي عامــر“ :إن الفريــق ظهــر

 6181دقيقــة عبر  16العــب ،المحرق  1657عبر

ً
متفرجــا ،فيمــا تعتبــر الجولــة
التــي بلغــت 3850

ناصر بن حمد الممتاز ،وذلك يوم األحد الماضي

ً
متفرجا.
التاسعة هي األقل عبر 1595

علــى هامش مبــاراة الرفــاع والبديــع ضمن إطار

ممادو يتصدر الهدافين

منافسات الجولة .13

يواصــل محتــرف فريــق النجمة ،ممــادو درامي،
صدارته لترتيب الهدافين في الدوري.
ً
هدفــا بعــد تســجيله
ويملــك ممــادو درامــي 11
هدفيــن اثنيــن في شــباك المالكية خــال الجولة
.13
ويأتــي العــب الرفــاع كميل األســود فــي المرتبة
الثانيــة بامتالكــه  9أهداف ،فيمــا العب المالكية
أحمــد يوســف وســليم المزلينــي بعد ذلــك بواقع
 7أهــداف لــكل واحــد منهمــا ،فيمــا يملــك العــب
الرفاع الشــرقي ســامي الحسيني  6أهداف وهو
ذات رصيد محترف المنامة السابق إيريك.
ويملــك  3العبيــن في رصيدهــم  5أهداف ،وهم:
العــب النجمــة إبراهيــم أحمــد حبيــب ،العــب

كميل األسود نجم الجولة

إحصائية مشاركة الالعبين تحت  21عاما

ممادو في صدارة الهدافين

المنامــة محمــود عبدالرحمــن والعــب الرفــاع

إحصائية الحضور الجماهيري

أوتشي.

 3مباريات أبرزها النجمة والمحرق
أحمد مهدي
تنطلــق اليــوم (الخميــس) منافســات الجولــة  14لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتاز لكــرة القدم،
وذلك بإقامة  3مباريات .يلعب النجمة مع المحرق عند  6.30مساء على استاد مدينة خليفة
الرياضية ،وعلى االستاد الوطني ،يلعب المالكية مع الحد عند
 5.25عصــرا ،ثــم الحالــة مــع الرفاع الشــرقي

 23من  ،12الحد  16من  ،12الرفاع الشــرقي

عند  8مساء.

 15مــن  ،12البديــع  15مــن  ،13الشــباب 12

حاليــا إلــى صــدارة
ويشــير ترتيــب الــدوري
ًّ

مــن  ،14المالكيــة  12مــن  ،14وأخيــرا الحالة

المنامــة برصيــد  28نقطــة مــن  14مبــاراة،
الرفاع  27من  ،12النجمة  24من  ،14المحرق

برصيد  9نقاط من  13مباراة.
التــي ســتطال منافســات الــدوري وتســتمر
حوالــي شــهرًا كامالً؛ بســبب إعــداد المنتخب

انطالق الجولة
 14لدوري ناصر
بن حمد الممتاز

فريق النجمة

وجولــة اليوم هي األخيرة قبل فترة التوقف

فريق المحرق

الطرفيــن منافســان علــى المراكــز األماميــة،

عامر.

لظــروف المرض ،فيمــا يقود المالكية المدرب

مــن المركــز األخيــر ،فيمــا يهــدف الرفــاع

ومــن المهــم جــ ًّدا لكليهمــا تحقيــق الفــوز

وفــي المبــاراة الثانية ،يســعى الحــد لتحقيق

الوطني أحمد صالح الدخيل.

الشــرقي لكســب فــوز يبعــده عــن حســابات

للبقاء ضمن دائرة المنافســة ،إذ إن الخسارة

فــوز جديــد حينمــا يالقــي المالكيــة الــذي

أمــا المبــاراة الثالثــة واألخيــرة ،فإنهــا تجمــع

منطقة الخطر ،ويقدمه إلى األمام على ســلم

ســتكلف متكبدهــا االبتعــاد كثيــرًا عــن

يأمل في كســب نقاط ثالث تبعده عن شــبح

فريقيــن انهزمــا الجولــة الماضيــة ،إذ خســر

الترتيب.

المنافسة.

الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

الحالة من الحد والرفاع الشرقي من المنامة.

يقــود الحــد المدرب الوطني عارف العســمي،

وبالعــودة إلــى مباريات اليوم ،فــإن مواجهة

يقــود النجمــة المــدرب التونســي فتحــي

وتعــد المواجهــة عودة لمدرب الحــد الوطني

الحالة متذيل الترتيب كله أمل بتحقيق فوز

والرفــاع الشــرقي المــدرب اإلســباني بيــدرو

النجمــة والمحــرق هــي األبــرز ،خاصــة وأن

العبيــدي ،والمحــرق المــدرب الوطنــي علــي

ســلمان شــريدة ،بعــد ابتعــاده؛ بســبب ســفره

يضيــف لرصيــده نقــاط مهمــة نحــو الهــروب

جوميز كارمونا.

األولمبــي للمشــاركة في تصفيات كأس آســيا
تحــت  23عامً ــا  ،2020إذ ســتقام التصفيــات
فــي البحريــن خــال الفتــرة  22وحتــى 26
مارس الجاري.

sports@albiladpress.com
فريق المنامة لكرة السلة
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ناقوس الخطر يدق أبواب “حامل اللقب”
اللجوء لمباراة فاصلة يزيد الضغوطات على “ميالد المنامة”
علي مجيد
دون شــك ،ازدادت الضغوطات النفســية على فريق المنامة لكرة الســلة بعد ســقوطه المدوي أمام الرفاع في المواجهة الثانية للمربع الذهبي لدوري زين
ألندية الدرجة األولى لكرة الســلة .إذ بعد فوز المنامة في المواجهة األولى ،راهن الجميع على أن “الزعيم” في طريقه لتكرار الفوز وخطف البطاقة
الثانية للنهائي ،إال أن ذلك لم يحدث بعدما تمكن الرفاع من تحقيق االنتصار وجر المواجهات المباشــرة لمباراة أخرى وأخيرة ال تقبل القســمة
على اثنين .المباراة الفاصلة لن تكترث بطبيعة الحال الســم الفريق والنجوم المتواجدة فيه ،بل ســتعترف بمن يقدم نفســه بالشــكل المطلوب
من الناحية النفسية والفنية وأيضا لتسجيل النقاط التهديفية ،والتي ستسعفه للخروج منتصرا مع انتهاء الوقت الرسمي للمباراة وبخالف
ذلك ،فإن دموع الحسرة ستكون من نصيب الخاسر.

أداء غير مطمئن لـ “حامل اللقب”
مباراتــان متتاليتــان لعبهمــا المنامــة أمــام الرفــاع في
المربــع ،لــم يكــن األداء الفنــي له مطمئنا لــدى الجميع،
فــي ظــل التقلبــات الحاصلــة فــي الفريــق علــى مــدى
األشــواط األربعــة فــي كلتــا المواجهتيــن ،وهــذا بــكل
تأكيــد حرك هاجس الخــوف ودق ناقوس الخطر لدى
جماهيــره وأنصــاره ،بــأن “حامــل اللقب” يعانــي كثيرا
وقــد تتوقــف أحالمــه في هــذه البطولــة إذا ما واصل
على المنوال نفســه ،ســواء أمام الرفاع في المواجهة
الثالثة أو حتى إذا تمكن من الوصول للنهائي ومالقاة
المحرق.
ففــي المبــاراة األولــى ،فــاز المنامــة بشــق األنفس في

فــي األداء المنامــي الــذي لــم يشــفع لــه فــي الخــروج

وهــذا مــا وضــح علــى محياهــم

منتصــرا رغم محاوالت العبيه البائســة داخل الملعب

مــع الجهازيــن الفنــي واإلداري

وقــرارات مدربــه عقيل الميالد من خلــف الميدان في

خــال

التوجيهــات والتغييــرات ،والتــي لــم تشــكل الفائــدة

وخصوصــا األخيــرة التــي كشــفت

المنتظرة له ولفريقه ولجماهيره.

مدى الضغوطــات الحاصلة رغم كثرة

األســباب كثيــرة فيمــا يحــدث للفريــق المنامــي ،ولكن

العناصر الخبرة المتواجدة في صفوفه،

أهمها يكمن في عدم التهيئة النفسية لالعبين ،والذي

والتي تتفوق على الخصم.

أنتــج عن غيــاب التركيــز الذهني وأثر على المســتوى

» »“حامل “اللقب” بقيادة مدربه عقيل ميالد
سيكون مطالب بأي وقت مضى ،أن يعالج
وضع الفريق ويعيد هيبته المفقودة وتحقيق
الفوز الذي يعيد األمل له في الحفاظ على لقبه،
والذي سيسهل عليه معنويا بعد ذلك التفكير
باللقب الثالث محليا والمتمثل في “كأس خليفة
بن سلمان” ،ثم التأهب للكأس المنتظرة واألكثر
أهمية بالنسبة له “كأس األندية الخليجية”؛ كون
خسارة الوصول لنهائي الدوري أو النهائي نفسه،
سيكون بمثابة مفترق طرق بالنسبة له سترمي
بظاللها على الفريق بمشواره المقبل ،وستجعله
أمام اندفاع وغضب طوفان جماهير “الزعيم”
التي ال ترحم.

الفنــي “فرديــا وجماعيــا” و”دفاعيا وهجوميــا” ،كثيرة
االجتهادات الفردية التي تطغى على بعض الالعبين،
وإصــرار التصويــب مــن خــارج القــوس رغم اســتمرار
غيــاب التوفيــق لدى الالعب نفســه ،فضال عــن افتقاد
الجهــاز الفنــي للحلــول وتفعيلهــا بالشــكل والوقــت

الدقائــق األخيــرة وتحديــدا بعدمــا تحصــل محتــرف

الصحيح.

الذي خفف عنه العبء وجعله يتنفس قليال ويخطف

الضغوطات تزداد على “ميالد المنامة”

الرفــاع ويليــام علــى الخطــأ الخامس “الغريــب” ،األمر
المبــاراة مــن فــم الرفــاع .وفــي المبــاراة الثانيــة التــي

رغــم الثقــة التــي يبديها المناميــون بأنفســهم وإمكان

تعتبــر “كوبــي بيســت” لســابقتها ،تســيد الرفــاع اللقاء

تصحيــح المســار فــي المواجهــة المقبلــة ،إال أن ذلــك

دفاعــا وهجومــا فــي غالبيــة الفتــرات ،مقابــل تفــاوت

ال يخفــي التوتــر والشــد العصبــي الموجــود بينهــم

المباراتيــن

الســابقتين

عقيل ميالد

ختام الفصل األول لدبلوم اإلدارة الرياضية

سلمان وعيسى يصعدان منصة التتويج
اللجنة اإلعالمية

اختتم نجما فريق بابكو لرياضة السيارات ( )Bapco Motorsport Teamبمتسابقيه المتألقين

انـــتـــظـــار تــقــديــم عـــــروض الــمــشــاركــيــن فـــي الــفــصــل الــمــقــبــل

األخويــن ســلمان وعيســى محمود مشــاركتهما في الســباق الرابع ألوتوكــروس البحرين والذي
أقيمت منافساته يوم الجمعة الماضي بمواقف حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات
في الشرق األوسط محققين المركز الثاني في الترتيب العام للمتسابقين عبر المتسابق عيسى

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

محمود.

اختتــم يــوم أمــس األربعــاء الفصــل األول مــن دبلــوم اإلدارة الرياضيــة والــذي تنظمــه األكاديميــة

وضمن منافســات الفئات التي شــاركوا فيها ،أحرز المتسابق سلمان محمود المركز األول ضمن

األولمبية التابعة للجنة األولمبية البحرينية بالتعاون مع لجنة التضامن األولمبي باللجنة األولمبية

منافســات فئــة  MBبزمــن بلــغ  36.051ثانيــة بينمــا جــاء فيــا المركــز الثاني المتســابق عيســى
ً
محققــا ثانــي أفضــل زمــن بلــغ  37.193ثانيــة ،وفي منافســات فئة  SUAأحرز عيســى
محمــود

الدوليــة ،وذلــك بفنــدق  the kبمنطقــة الجفيــر بحضــور مديــر دائــرة اإلعــام والعالقــات العامــة

ً
ثالثا بزمن بلغ 53.855
محمود المركز الثاني بزمن بلغ  53.615ثانية بينما جاء سلمان محمود

والتسويق محمد لوري ومدير األكاديمية األولمبية الدكتور نبيل طه.
وشــهد الفصل األول موضوع تنظيم المؤسسات

سلسلة من ورش العمل والتطبيقات التي أجراها

الرياضيــة واألولمبيــة والــذي يحاضــر فيــه خبير

الدارسون على أن يقوم كل دارس بتقديم عرض

التخطيــط االســتراتيجي الرياضــي األســتاذ

خــاص عــن ما تعلمــه فــي الفصــل األول وتطبيق

عبدالرضا الموسوي والذي قدم للمشاركين لمحة

نمــوذج عملــي مــن االتحــاد أو النــادي أو أي جهة

عامــة عــن إدارة المنظمــات الرياضيــة وعالقتهــا

رياضيــة يمثلهــا ليتــم تقييمــه مــن قبــل الدكتــور

مــع بعضهــا البعــض وكيفيــة تأثيــر المحيــط

نبيل طه مدير البرنامج.

البيئــي علــى المؤسســة والهيــكل التنظيمــي

وســيبدأ الفصــل الثانــي مــن دبلــوم اإلدارة

ثانيــة ،وبهــذه النتائــج والمراكــز المتقدمــة ينهــي فريق بابكو لرياضة الســيارات مشــاركاته في
ً
مؤكدا بذلك تفوقه
سباقات األوتوكروس التي تميز فيها وحقق العديد من النتائج والكؤوس
فــي هــذا النوع من ســباقات الســيارات التــي باتت تجذب العديد من المشــاركين مــن البحرين
والمملكة العربية السعودية.

جانب من الدورة

اإلداريــة بصــورة جيدة من خالل ربــط الجوانب

لكل مشارك بتقديم عرضه في غضون  15دقيقة

النظرية بالعملية باالســتعانة بأفضل المحاضرين

يتضمــن تجربتــه وخالصــة معرفتــه ،معربًــا عــن

المتبــع وأدوار مجلــس اإلدارة وكيفيــة اســتعمال

الرياضية بتاريخ  7ابريل القادم والذي سيتناول

تقنيــة المعلومــات للمســاعدة فــي العمــل وإجراء

موضــوع اإلدارة االســتراتيجية ،علمً ا بأن الدورة
تحتــوي ً
أيضــا علــى كال مــن مواضيــع التســويق

والخبراء في جميع التخصصات سالفة الذكر.

شــكره وتقديره لمدرب كرة الســلة صالح الحداد

وفي ختام الفصل األول ،ع ّبر نبيل طه عن خالص

الحاصــل علــى شــهادة المســتوى الرابــع ضمــن

مــن المحــاور المتعلقة بهذا الجانب وســط تفاعل

والمــوارد الماليــة والمــوارد البشــرية وتنظيــم

ايجابي من المشاركين.

الفعاليــات والتــي تمس جوهــر العمل اإلداري في

تعاونهــم وانتظامهــم في المحاضــرات وتفاعلهم

وخــال اليــوم األخير من الفصــل األول تم إقامة

المنظمــات الرياضيــة وتعمل علــى تأهيل الكوادر

اإليجابي ،مؤك ًدا أهمية التحضير الجيد للعروض

على ترجمة المحتوى العلمي وســط تصفيق حار

فــي الفصــل المقبل والتي ســيتاح المجال خاللها

من قبل الحضور تقديرًا لجهوده.

التغييــرات التنظيميــة بأســلوب فعــال ،والعديــد

شــكره وتقديــره لجميــع المشــاركين عــل حســن

البرنامــج الوطنــي للمدربيــن ،كمــا أشــاد بجهــود
محرر اللغة اإلنجليزية بقسم اإلعالم رامي أيوب
سائقا فريق بابكو لرياضة السيارات على منصة التتويج

القعود يعتمد جوائز مسابقة تحدي الموروث
لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

بتســهيل كافة إجــراءات إقامة

أشــاد خليفــة القعــود رئيــس لجنــة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبيــة البحرينية بالعمل الــذي تقوم به اللجنة

هــذه المســابقة فــي ســاحل أبو
صبح.

المنظمة لمسابقة تحدي الموروث خالل الحملة الترويجية للمسابقة التي تقام بشعار “يال نتحدى”.
المــوروث

خالــد بن حمد آل خليفة ،مشــيرًا إلى أنه

 700دينــار ،ثــم الخامــس  500دينــار،

يــوم الثالــث والعشــرين مــن شــهر

أطلــع علــى آخــر االســتعدادات إلقامــة

والســادس  400دينــار ،ثــم الســابع 300

مــارس الجــاري علــى ســاحل أبــو صبــح

النســخة األولــى مــن تحــدي المــوروث

دينــار والثامــن  200دينــار ،ثــم التاســع

وتقــام

مســابقة

تحــدي

بالمحافظــة الشــمالية وذلــك بتوجيهــات

التــي تهــدف إلحيــاء المهــن البحرينيــة

 100دينار ،وأخيرًا العاشر  50دينارًا.

كريمة من النائب األول لرئيس المجلس

القديمة التي مارســها اإلنسان البحريني

وقــد اطمئــن القعــود علــى الحملــة

األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد

في الزراعة والبحر.

الترويجيــة للمســابقة التي جاءت خالل

البحرينــي أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ

واعتمــد خليفــة القعــود جوائــز مســابقة

المرحلة الماضية ،حيث تواجدت اللجنة

خالد بن حمد آل خليفة ،حيث تأتي هذه

تحــدي المــوروث ،حيــث ســيحصل

المنظمــة لتحــدي الموروث فــي أكثر من

المســابقة ضمن المبــادرات النوعية التي

المتســابقين مــن األول إلــى العاشــر على

مناســبة منها اليــوم الرياضــي البحريني

يقدمهــا ســموه فــي المجاليــن اإلنســاني

جوائز نقدية.

وبطولــة أقــوى رجل بحرينــي وماراثون

والرياضي.

وســيحصل بطــل المســابقة علــى مبلــغ

جــواد ،فيمــا تتواجد في ركــن خاص بها

وشــ ّدد خليفــة القعــود رئيــس لجنــة

مقــداره  2000دينــار ،بينمــا يحصــل

داخل مجمع السيف التجاري.

رياضــات الموروث الشــعبي علــى أهمية

صاحــب المركــز الثانــي على مبلــغ 1500

وأوضــح القعــود أن العمــل جــاري علــى

الترويــج لهذه المســابقة مــن قبل اللجنة

دينــار ،فيمــا يحصــل صاحــب المركــز

المنظمة التي حظيت بثقة ســمو الشــيخ

الثالــث علــى مبلــغ  1000دينــار ،والرابــع

وتعتمد مسابقة تحدي الموروث
علــى مهــارات ثــاث أساســية
هــي القــوة والســرعة والخفــة،
حيــث يدخــل فيهــا المشــارك 11
ً
مختلفــا هي العين ،الســقاي،
تحديًــا
الحطــاب ،ســحب القرقــور ،الزاجــرة،
الجــذع ،الدقل ،النخلة ،البناي ،الصندوق
خليفة القعود

صورة ممكنة.
كمــا ثمّ ــن القعــود دعم وتعــاون محافظ
المحافظــة الشــمالية علي العصفور الذي
اســتقبل اللجنــة المنظمــة ،وزار الركــن

قــدم وســاق وبوتيــرة مرتفعة اســتعدا ًدا

الخاص بالمســابقة على هامش ماراثون

لتنظيــم هــذا الحــدث الرياضــي بأفضــل

جــواد الخيــري ،حيــث وجــه المحافــظ

المبيت والوادي.
وتقــام علــى هامــش هــذه المســابقة
فعاليــات مصاحبــة لألســر المنتجــة
والمطاعم المتنقلــة ،عالوة على األلعاب
الشــعبية لألطفــال ،حيث ســيتم تحويل
هــذه المســابقة واســتغاللها بالشــكل
األمثل لتكون فعالية عائلية بامتياز.
ً
مفتوحــا
يذكــر أن التســجيل ال يــزال

لمــن يرغــب بالمشــاركة فــي مســابقة
تحدي الموروث ،حيث خصصت اللجنة
إلكترونيا للتســجيل لهذه
المنظمة رابطا
ًّ
المسابقة من خالل حساب المسابقة في
تطبيــق التواصــل االجتماعي انســتغرام
(@ ،)tahadi.almawroothبينمــا يمكــن
للراغبيــن باالستفســار وطلــب مزيــد من
التفاصيــل االتصــال علــى هاتــف رقــم
 35991010أو رقم .35991188
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الرئيس الفلبيني خالل استقباله سمو الشيخ خالد بن حمد

الرئيس الفلبيني يستقبل خالد بن حمد
ســمــوه :هــدفــنــا فــتــح آفــــاق مــن الــتــعــاون الــمــشــتــرك عــلــى الــصــعــيــد الــريــاضــي
مانيال  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اســتقبل رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوتيرتي ،النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب
والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى الرئيــس الفخــري لالتحــاد البحرينــي لفنــون
القتال المختلطة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة ،وذلك في زيارة ســموه لجمهورية الفلبين
الصديقة؛ تلبية لدعوة من رئيس الفلبين.
وفي بداية اللقاء ،نقل سمو الشيخ خالد بن حمد

وأضــاف ســموه “ونــوّ د في هــذا المقام أن نشــكر

آل خليفــة تحيــات عاهل البالد صاحــب الجاللة

فخامتكــم علــى حفــاوة االســتقبال ،وعلــى

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،وتمنيــات

احتضــان بلدكــم النســخة الثانيــة والعشــرين

جاللته لفخامته دوام الصحة والسعادة والتقدم

مــن بطولــة بريــف لفنــون القتــال المختلطــة

واالزدهار لجمهورية الفلبين وشعبها الصديق.

للمحترفيــن .فالفلبيــن تمتــاز بأنها وجهــة مثالية

وقــال ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة

الستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة السيما

“ســعداء أن نكــون فــي جمهوريــة الفلبيــن

علــى صعيــد رياضــة فنــون القتــال المختلطــة؛

الصديقــة ،هــذا البلــد الرائع والمميز الــذي تربطه

نظرا لالنتشار الواسع لهذه الرياضة بين الشباب

عالقــة وطيــدة مع مملكــة البحرين فــي مختلف

الفلبينــي ،وظهــور مواهــب والعبيــن اســتطاعوا

المجــاالت .ونحــن هنــا اليــوم ،لنؤكــد عمــق هــذه

شــق طريقهــم بنجــاح فــي مختلــف البطــوالت

دوتيرتي :نعتز

الرئيس :سنكون

سموه :احتضانكم

بصداقتنا مع البحرين

داعمين لنجاح

للفعاليات دليل

العالقــة والســعي لنموهــا علــى الشــكل الــذي

وباألخــص فــي بطولــة بريــف ومنهــم الالعــب

يخــدم البلديــن والشــعبين الصديقيــن ،الســيما

ســتيفن لومــان ،الــذي نجــح فــي تحقيــق لقــب

ونتطلع دائما لمزيد

“بريف  ”22على

اهتمامكم بدعم

علــى الصعيــد الرياضــي .فقد أصبحــت الرياضة

النسخة التاسعة من البطولة”.

جــزءا مؤثــرا فــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة بين

وأكــد ســموه أن احتضــان الفلبيــن للبطــوالت

من التعاون

أرض الفلبين

البلــدان ،وهــي فرصة لنا لفتح آفــاق من التعاون

والمحافــل الرياضيــة ،يعكس الجهــود الواضحة

المثمــر بيــن البحريــن والفلبيــن في هــذا المجال

من الرئيس لدعم القطاع الرياضي والرياضيين،

الخصــب ،والــذي يدفــع بالعالقــة نحــو مزيــد من

متمنيــا ســموه فــي الوقــت ذاتــه دوام التوفيــق

النمو والتقدم”.

والنجاح لجمهورية الفلبين.

الرياضة والرياضيين

الثنائــي بين مملكــة البحرين وجمهورية الفلبين،
بمــا يخــدم تطــور وارتقــاء العالقــة بيــن البلدين
وبمــا يعــود بالفائــدة الكبيــرة علــى الشــعبين
الصديقين”.
وأضــاف الرئيــس الفلبينــي أن احتضــان الفلبيــن
النســخة الثانيــة والعشــرين مــن بطولــة بريــف،
يشــكل واحدا من أشــكال التعاون في دعم هذه
البطولــة بحرينيــة المنشــأ ،والتي شــقت طريقها

وحمّ ــل الرئيــس الفلبيني ،ســمو الشــيخ خالد بن

والتــي شــهدت تطــورا واضحا على مــر التاريخ.

بنجــاح نحو العالميــة ،مؤكدا دعمــه الكامل لهذه

حمــد آل خليفــة تحياتــه إلــى صاحــب الجاللــة

وقــال الرئيــس دوتيرتــي “نعتــز كثيــرا بالصداقة

فزيــارة ســموكم لجمهوريــة الفلبيــن تحمــل

البطولــة بمــا يســهم فــي تحقيقهــا للنجــاح علــى

الملــك ،وتمنياتــه للبحريــن مزيــدا مــن الرفعــة

الوطيــدة التــي تجمــع الفلبيــن بمملكــة البحرين،

مضامين جديدة لفتح آفاق متنوعة من التعاون

أرض الفلبين.

واالزدهار.

السائقون العالميون يعودون لحلبة البحرين الدولية

الـــــجـــــولـــــة مــــــا قــــبــــل األخـــــــيـــــــرة مــــــن تـــــحـــــدي كــــــــأس “بــــــورشــــــه”

اللجنة اإلعالمية

تعود الجولة الخامسة من تحدي كأس “بورشه بي دبليو تي جي تي  ”3الشرق
األوسط إلى البحرين خالل عطلة األسبوع المقبلة في  3سباقات ستقام على
مدى يومين في حلبة البحرين الدولية في الصخير.
ً
ســباقا
وبعــد انتهــاء  11مــن أصــل 16

الوهيبــي المركــز الخامــس برصيــد 173

هــذا الموســم ،ســيدخل الســائق العمانــي

نقطة بفارق  4نقاط عن مايكل دي كيسادا

البــارز الفيصــل الزبيــر بــكل قــوة إلــى

مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة الــذي

الجولة الخامســة ضامنًا نيــل اللقب للمرة

يحتل المركز الرابع ( 177نقطة) ،وسيكون
ســباق عطلة األسبوع حاف ًزا له؛ لما يشكله

السادســة والنهائيــة فــي نهايــة الشــهر

من فرصة مهمة لتجاوز دي كيسادا وبلوغ

ً
متجها للجولة
الثانية كالمواســم الســابقة
الجاري.

المركــز الثالــث فــي الجولــة النهائيــة فــي

ويحتــل العُ مانــي المركــز األول برصيــد

البحرين التي ستقام نهاية الشهر الجاري.

 263نقطــة بفــارق  41نقطــة فــي الترتيب

وفي حديثه قبل أن يحين موعد الســباق

العــام قبــل التركــي بيــركاي بيســلر فــي

فــي عطلة األســبوع قــال الزبير “ســأدخل

المركــز الثانــي برصيــد  222نقطــة فيمــا

الجولــة الخامســة وأنــا أشــعر بالثقــة

حــل الفرنســي جــي إم ســيمناور فــي

واالنتعــاش بعــد قضــاء اســتراحة لطيفــة

المركــز الثالث برصيــد  178نقطة .ويحتل

بعــد الجولــة الرابعــة .صحيــح أن الجولــة

الرابعــة كانــت صعبة إال أنهــا كانت تجربة
ً
أيضــا فــي مواجهــة ديلــي بيريــرا،
جيــدة
فقد ّ
حفزني لالندفاع بقوة وساعدني في

هــو صاحــب المركــز األول ،إال أن النقــاط
ضئيلــة جــ ًدا بيــن بيــركاي صاحــب المركز

الثانــي ودي كيســادا فــي المركــز الرابــع،

الوصــول للجولة الخامســة بعد أن ق ّدمت

لتغير تعــداد النقاط
وهنــاك فرصــة كبيــرة
ّ

مــدى التنافــس وأن كل مــن الســائقين

وســتقام الجولــة الخامســة مــن بطولــة

لــدي .لقد أظهــرت تلــك الجولة
أفضــل مــا
ّ

بين تلك المراكز”.

المشاركين يشكل تهدي ًدا في الحلبة”.

تحــدي كأس بورشــه بــي دبليــو تــي جــي

وفــي هــذا اإلطــار ،قــال مؤســس التحدي

تي  3الشــرق األوســط يومي  8و 9مارس

والتــر ليخنــر ،مــن ليخنر للســباقات “تمثل

المقبــل .ويبــدأ الســباق األول الســاعة

الجولــة الخامســة فرصة مهمة للســائقين؛

 14:00يــوم الجمعــة ،والســباق الثانــي

كــي يقدمــوا أفضل مــا لديهم ويتنافســوا

الســاعة  13:25والســباق الثالــث الســاعة

علــى المراتب األولى قبــل ذهابهم للجولة

 16:35يوم السبت.

النهائيــة في نهاية الشــهر الجاري .ومســار

وســيختتم الموســم بالجولــة السادســة

هذه الجولة مألوف لدى معظم الســائقين،

والنهائية ،وهي سباق داعم رئيس لجائزة

ونحن متأكدون أنهم سيخوضون الجولة

البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج ،2019

بكامــل ثقتهم وســيظهر ذلــك خالل عطلة

وهــو الســباق اإلقليمــي الوحيــد الــذي

األســبوع المقبلــة .وصحيــح أن الزبيــر

يحظى بهذا الشرف.

بوليتكنك يحقق فوزه الثالث في الدوري الجامعي
متســاويًا مــع رصيــد العلــوم التطبيقيــة بعــد

اللجنة اإلعالمية

فــوزه علــى جامعــة البحريــن الطبيــة التــي

حقــق فريــق جامعــة بوليتكنــك البحريــن فــوزه الثالث في الدوري الوطنــي للجامعات لكرة القــدم بعد تغلبه على فريق جامعــة الخليج العربي

توقــف رصيــد فريقها عند  3نقــاط من فوزها

بهدفيــن مقابــل هــدف فــي المبــاراة المؤجلــة مــن الجولة الثالثــة التي جمعتهمــا على ملعب جامعــة البحرين الطبيــة بالمحــرق ،ليواصل بذلك

اليتيــم على جامعة الخليج العربي بشــوطين

بوليتكنــك تقدمــه فــي وســط الترتيــب ورفــع رصيــده إلى  11نقطــة متقدمً ا للمركز الســابع ،فيما تلقى جامعــة الخليج العربي خســارة جديدة

نظيفين /25 14و/25.18

وظل على نقاطه الثماني.
وأصبــح ترتيــب فــرق الــدوري الجامعــي بعــد

خامســا برصيد
مــن  9ثــم الجامعــة الخليجية
ً

الجمعــة بلقاءات الجولة الرابعة المؤجلة التي

نهايــة الجولــة العاشــرة عــن تصــدر فريقــي

سادســا 12
 14نقطــة مــن  8والجامعة األهلية
ً

ســتكون آخــر الجــوالت المؤجلــة فــي الدوري

دوري كرة السلة للطالب
حقــق فريــق جامعــة أمــا انتصــارًا مثيــرًا على
حســاب الجامعــة العربيــة المفتوحــة بنتيجــة

والتــي ستشــهد  6مباريــات حيــث تقــام غــ ًدا

جامعــة العلــوم التطبيقيــة وجامعــة البحريــن

نقطــة مــن  ،9وبوليتكنــك البحرين فــي المركز

الترتيــب برصيــد  23نقطــة مــن  9مباريات ثم

الجامعــة العربيــة المفتوحــة ثال ًثــا برصيــد 18

الســابع برصيــد  11نقطــة مــن  ،8وجامعــة

مباراتــا معهــد البحريــن للتدريب مــع الجامعة

الخليــج العربــي ثامنًا  7نقاط مــن  ،9ثم معهد

األهلية ،وجامعة البحرين مع جامعة البحرين

نقطــة مــن  9يليه جامعة أما برصيد  16نقطة

البحريــن للمصرفييــن  7نقــاط مــن  ،9ومعهــد

الطبيــة ،ويــوم بعــد غدٍ الســبت يلتقــي جامعة

البحريــن للتدريــب في المركز العاشــر  6نقاط

الخليــج العربي مع الجامعــة الخليجية ،ويوم

مــن  ،9وجامعــة البحريــن الطبيــة فــي المركــز

األحــد يلتقــي جامعة أمــا مع جامعــة المملكة،

دوري كرة الطائرة

الحــادي عشــر  4نقــاط مــن  8وأخيــرًا جامعــة

فيمــا تختتــم الجولــة يــوم االثنيــن بمباراتــي

أوجــع العبــو جامعــة البحريــن للكــرة الطائرة

سلة جامعة “أما”
انتصارا
تحقق
ً
مثيرا على حساب
ً
“العربية المفتوحة”

/74 73فــي أجمــل مباريــات الــدور الوطنــي
للجامعات لكرة الســلة للطــاب ،ضمن الجولة
من منافسات كرة القدم

فريــق جامعــة بوليتكنــك البحريــن وأطاحــوا

ســابقة بالــدوري الوطنــي للجامعــات للكــرة
الطائــرة ،ليعــزز العبــو الفائــز تربعهــم علــى
الصــدارة  17نقطــة بــدون أي خســارة ،بينمــا

السادســة مــن المســابقة ،حيــث نجــى فريــق
أمــا مــن مفاجــأة العربيــة المفتوحــة بعــد أن
شــهد الربــع األخيــر مــن المبــاراة إثــارة كبيــرة
كادت أن تقلــب نتيجــة المبــاراة لمصلحــة
العربية المفتوحة ،حيث انتهت نتائج األرباع

المملكة  4نقاط من .8

معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة مــع

وســيكون اليوم الخميس راحة لفرق الدوري

الجامعــة العربيــة المفتوحــة ،وجامعــة العلوم

بهــم علــى ملعبهــم بثنائيــة نظيفــة /2517

وفــي المبــاراة الثانيــة  -التــي اتصفــت بالملل

الجامعــي على أن تســتأنف المباريات يوم غدٍ

التطبيقية مع بوليتكنك البحرين.

ليحصــد فريــق أما نقاط المبــاراة ويضع قدمً ا

و/25 12فــي المقابلــة المؤجلــة مــن جولــة

 -رفــع فريــق األهليــة رصيــده إلــى  14نقطــة

في الدور نصف النهائي من المسابقة.

توقف رصيد البوليتكنك عند  6نقاط.
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مجموعة من أهم أفالم هوليوود المتنوعة بين األكشن واإلثارة

The Hole in the Ground

المرشــحة لجائزة االوســكار ،فيرا فارميجا،
ويشــاركها البطولــة كالً من جــون جودمان،

رعب وإثارة ،وتدور أحداثه حول شخصية

ماشين جن كيلي ،ماديلين بريور ،االن راك،

تدعــي “ســارة” التــي تحاول جاهــدة الهرب

وكيكي لين.

مــن ماضيهــا المؤلــم ،ببنــاء حيــاة جديــدة
بأحــد القــري الريفيــة مــع إبنهــا “كريــس”،

Triple Threat

لتكتشــف وجــود قــوة غريبــة تحــاول

أكشــن وإثــارة ،وهــو أحــدث األعمــال

السيطرة واالستحواذ عليه.

الســينمائية للنجم اإلنجليزي ،سكوت ادكنز

بطولــة ســيينا كيرســليك ،جيمــس كويــن

وتــدور أحــداث الفيلم حــول قاتل محترف

ماركــي ،ســيمون كيربــي ،ســتيف وال،

يقــوم بإبــرام صفقة في محاولــة منه إلنقاذ

وجيمس كوزمو.

ابنــة مليونيــر مــن قبــل عــدد مــن القتلــة

We Die Young

المحترفين المنافسين.

أكشــن بطولــة جــون كلــود فــان دام ،وتدور

Us

أحداثــه في إطــار درامي حول طفل يدعي

نجــوم هوليوود منهم النجمــة الحائزة على

العصابــة ،ليظهــر أحــد المحاربيــن القدامــي

جائــزة األوســكار ،لوبيتا نيونقو ،ويشــاركها
البطولة كالً من اليزابيث موس ،ويســنتون

فــي محاولــة منهــم للتعــاون معــه للتخلــص
من هذه العصابة.

دوك ،يحيــي عبــدول متين ،وتــدور أحداثه
حــول عائلــة تقضــي إجــازة بأحــد المناطــق

Apollo 11

لتكتشف وجود عائلة مريبة تشبههم بشكل

حــول مهمــة “أبولو “ 11وهــي أول الرحالت

متطابــق فــي الشــكل فــي محاولــة منهــم

التي يقوم بها االنســان للهبوط على ســطح

للقضــاء عليهــم ،والفيلــم تم تصويــره بعدد

القمــر ،وقــام بهــا رائد الفضــاء الشــهير ،نيل

العديد من الصور والفيديوهات األرشــيفية
ألول مرة ضمن أحداث الفيلم.

للتواصل17111479 :

أعمالــه الســينمائية هــذا العــام ،نخبــة مــن

واشــنطن ليحمي شقيقه األصغر من دخول

ســيتم طرحه بتقنية ال” ،”Imaxوسيعرض

 7مارس 2019
 30جمادى اآلخرة 1440

رعــب وإثــارة ،ويشــارك ببطولــة أحــدث

لــوكاس ينضــم ألحــد العصابــات بالعاصمــة

أرمســترونج ،وعــدد مــن رفقائــه ،الفيلــم

الخميس

إعداد :طارق البحار

من الواليات المتحدة األميركية.
والمغامــرات ،حــول منتــزه ترفيهــي تقــوم
بزيارتــه إحــدى الفتيات لتتحــول الوحوش
بمخيلتها لحقيقة ،ويشارك باألداء الصوتي
للشــخصيات نخبــة مــن نجــوم ونجمــات
هوليــوود ،علــى رأســهم جينيفــر جارنر ،ميا

Wonder Park

كونيــس ،جــون أوليفــر ،ماثيــو برودريــك،

تــدور أحداثــه فــي إطــار مــن الكوميديــا

صوفيا مالي ،وبريانا دينسكي.

Captive State
خيــال وتشــويق ،وتــدور أحداثــه بمدينــة
شــيكاجو األميركيــة بعــد اجتيــاح العالــم
مــن قبــل كائنــات فضائية حيــث يتم عرض

Hotel Mumbai
دراما وتشويق ،حول قصة حقيقية لهجوم
إرهابــي علــى فنــدق تــاج محــل بمدينــة
مومبــاي الهنديــة ،فــي محاولــة لطاقم عمل

عــدد مــن الحيــوات المختلفــة علــى جانبــي

الفنــدق إلنقــاذ كل مــن هنــاك ،والفيلــم تــم

الصــراع ،والفيلــم بطولة النجمــة األميركية

تصويره ما بين الهند.

“بالل” في سينما السعودية
عرضــت صــاالت الســينما فــي جــدة والريــاض الخميــس الماضــي،
فيلم األنيميشن السعودي الطويل ” بالل الذي عرض في أكثر من
 300صالــة ســينما فــي الواليــات المتحدة للمخرج الســعودي أيمن
جمال.
ويســتمر عــرض الفيلــم الحائــز

الواليــات

علــى جوائــز عدة والقــى نجاحا

تجاريــا بعد فيلم ” وجدة ” ،وقد

كبيــرا لمــدة  7أيــام ،الســيما أن

نافــس بــال فــي ســباق جائــزة

الفيلم أنتــج بمواصفات عالمية،

األوسكار المبدئي بعد أن أعلنت

كمــا عــرض الفيلــم فــي اليــوم

األكاديميــة ترشــيحه األولي عن

ذاتــه ،علــى المنصــة الرئيســية

فئــة أفضل فيلــم أنيميشــن ،كما

لزوار فعاليات ركاز المدينة.

عــرض فــي مهرجانــات إقليميــة

يذكــر أن الفيلــم القــى نجاحــا

ودوليــة أبرزهــا مهرجــان دبــي،

فيلــم

ومهرجــان الفيلــم العربــي فــي

كبيــرا

باعتبــاره

أول

أنيميشــن ســعودي يعــرض فــي

ما لم تكن تعرفه عن خفير بارديم

المتحــدة،

والثانــي

أستراليا.

خان وكاترينا ينهيان تصوير Bharat

تــزوج مــن بينيلــوب كــروز ولديــه منهــا طفــان

يســتعرض الفيلم حقبة تاريخية مهمــة من تاريخ الهند

كثيرون قرأوا رواية “الحب في زمن الكوليرا” ،وبالتأكيد لم تكن قد رأيت “فلينتينو إريثا” إال بعد أن شاهدته على الشاشة بفيلم يحمل العنوان

انتهــى النجــم الهنــدي ســلمان خــان ونجمة بوليوود كاترينا كيــف من تصوير فيلمهما الجديــد “  ”Bharatوالذي يعد واحد من أكثر

نفسه من بطولة الممثل اإلسباني الكبير “خفير بارديم”:

األفالم الهندية المرتقبة لهذا العام ،وهو ما يعني أن الفيلم سيصدر في الموعد المحدد لعرضه دون تأخير ،وهو عطلة عيد الفطر
المبارك لهذا العام ،وكشف عن ذلك مخرج الفيلم علي عباس ظفار.

– ولــد فــي مدينــة الس بالمــاس دي غــران-
كناريا في جزر الكناري في إسبانيا.
– ينتمي لعائلة فنية ،بداة من جديه الممثلين،
مــرورا بأمه “وبيالر باريم” وكذلك أخته وأخاه
ً
أيضا.
– درس الرسم في الجامعة بإسبانيا.
– تعلــم اللغــة اإلنجليزية ،وبعــد ذلك تمكن من
تحقيق دخوله المفاجئ في األفالم األمريكية
مــن خــال أدائــه فــي فيلــم No Country for

 Old Menالــذي يعــد واحــ ًدا مــن أهــم األدوار
التــي أداها في مســيرته المهنيــة ،وذلك بفضل

.”Country for Old Men

مــرة ،أولهــا فــي  2001كأفضــل ممثــل درامــي

المالمــح الخطيــرة التــي جلبها للشاشــة خالل

– ترشــح لنيل جائزة األوســكار  3مرات األولى

عــن فيلــم  ،Before Night Fallsوأفضل ممثل

رسمه لشخصية القاتل القاسي.

كانت ألفضل ممثل رئيسى  2001عن Before

درامــى عــام  2005عن فيلم ،The Sea Inside

– تــزوج مــن “بينيلــوب كــروز” ولديــه منهــا

 ،Night Fallsونالهــا فــي  2008كأفضــل ممثل

وأفضــل ممثــل مســاعد عــام  2008عــن فيلــم

طفالن.

مســاعد ،وكأفضــل ممثــل رئيســي  2011عــن

 ،No Country for Old Menوفــاز بهــا كأفضل

– حصــل علــى جائــزة األوســكار أول مــرة

.Biutiful

ممثل اســتعراضى عــام  2009عن فيلم Vicky

كأفضل ممثل مساعد  2008عن دوره في No

– ترشــح بارديــم لنيل الغلــودن غلوب أكثر من

.Cristina Barcelona

وبحســب مــا نقل الموقــع عن مصدر
مقــرب منها بأنــه لطالمــا عانت كاري
من مشــاكل مع وزنها ،سواء بالزيادة
أو النقصــان ،فعندمــا تكــون تتحضــر
لمشــروع جديــدُ ،تصــاب بالقلــق وتتبــع
ٍ
حميــة صارمــة لتخســر الــوزن الزائــد،
وبعد انتهاء المشــروع ،تعــود لعاداتها

وطرحــت الشــركة تريلــر جديــدا للفيلــم
مــن إخــراج جيمــس كنــت ،وتأليــف ريديــان

أنقــاض هامبــورغ فــي الشــتاء القــارص ،مــع

بــروك ،آنــا ووترهــاوس ،وبطولــة :ألكســندر

زوجهــا لويس ،وهو كولونيــل بريطاني اتهم

سكارســغارد ،كيــرا نايتلــي ،جيســون كالرك،

بإعــادة بنــاء المدينــة المحطمــة ،لكــن عندما

كيــت فيليبــس ،جانيــك شــومان ،ألكســندر

انطلقــا إلــى منزلهمــا الجديــد فوجئ راشــيل

شــير ،تــوم بيــل ،فلــورا ثيمــان ،وأبيجيــل

باكتشــاف أن لويس اتخذ قرارا غير متوقع،

رايس.

وهو أنهم سيشاركون في البيت مع صاحبيه

ويــدور الفيلــم حــول رحلــة إلــى ألمانيــا عــام

السابقين ،أرمل ألماني وابنته المضطربة.

غــرف المونتــاج اآلن لتبــدأ عمليــة مــا بعد

تتضمــن االنفصــال التاريخــي بيــن

اإلنتــاج اســتعدادا لعــرض الفيلــم ،العيــد

الهنــد وباكســتان ،وذلــك مــن خــال

يقترب أكثر فأكثر”.

الشــخصية الرئيســية فــي الفيلــم

فيلــم “  ”Bharatمــن إنتــاج أتــول

والتــي يقــوم بدورهــا ســلمان خــان

أغنهوتــري ،ألفيرا خان أغنهوتري ،بوشــان

خــال مراحــل الشــباب والنضــج

كومــار ،كريشــان كومــار ،نيخيــل ناميــت

والكهولــة ،ويشــارك فــي بطولــة

وســلمان خــان ،وهــو أحــدث األفــام التي

الفيلــم ســونيل غروفــر جاكــي

تجمــع بيــن ســلمان خــان وكاترينــا كيــف

شــروف ( ،)Jackie Shroffتابــو

بعــد فيلمهمــا الناجــح “ ”Tiger Zinda Hai

( )Tabuوالفيلــم مقتبــس عــن

والــذي عــرض فــي عــام  ،2017وكانــت

الفيلــم الكــوري الجنوبــي الشــهير

كاترينــا قــد شــاركت عــدد ال بــأس بــه مــن

 Ode to My Fatherالــذي عرض

صورهــا فــي داخــل موقــع تصويــر الفيلــم

في عام .2014

تحدثــت العديد من المواقــع العالمية

في شهر نوفمبر عام .2017

 ،1946عنــد وصــول راشــيل مورغــان إلــى

فيلــم  ،Bharatانتهى التصوير ،الفيلم في

حقبة تاريخية هامة من تاريخ الهند

حصلت شــبكة “نيتفليكس” على حقوق الســيرة الذاتية لنجم المصارعة الحرة

موقــع  !ETإلــى أنهــا أجــرت العملية

العرض األميركية.

حيــث كتــب يقول“ :انتهينــا من العمل في

فإن فيلم “  ”Bharatيستعرض الفيلم

رشاقة ماريا كاري
كاري لعمليــة تكميــم معــدة ،وأشــار

قررت شبكة  Foxطرح فيلم الرومانسية والحرب ( ،)The Aftermathفي  15الجاري بدور

صفحتــه علــى موقــع تويتــر يــوم الســبت

اإلنســتغرام .طبقا للتقارير المنشــورة

كريس هيمسورث هو هوجان

عــن خضــوع المغنيــة العالميــة ماريا

“ ...”The Aftermathقريبا

مــن خــال تغريــدة جديــدة نشــرها علــى

علــى صفحتهــا الرســمية علــى موقــع

الغذائيــة غيــر المُ توازنــة ،فتكســب

الوزن من جديد.
وظهــرت كاري بأجــدد إطاللتهــا حيث
شــاركت الجمهــور عبــر صفحتهــا
الخاصــة علــى أحــد مواقــع التواصــل
االجتماعــي صــورة مــن حفلهــا األخيــر
الــذي أقامته ليلــة الخميس الماضية في
الس فيغاس.

تيري جين بوليا والمعروف باسم “هالك هوجان” ،من أجل إنتاج عمل سينمائي
جديد عن قصة حياته سيقوم ببطولته النجم كريس هيمسورث.
ومــن المتوقــع أن يتعــرض المشــروع
للســنوات األولــى لتكويــن هوجــان
قبــل الشــهرة ،بــدءا مــن دائــرة
المصارعــة فــي فلوريــدا فــي أواخــر
الســبعينيات ،ثم أصبح وجه االتحاد
العالمــي للمصارعــة خــال فتــرة
ا لثما نينيــا ت ،
مــرورا بابتكاره
مصطلــح
“ هو لكا ما نيــا ”
في عام .1984
جديــر

بالذكــر

أن النجــم كريس هيمســورث يســتعد
لطــرح فيلــم الخيــال العلمــي المنتظــر
“،”Men in Black: International
وهــى نســخة مشــتقة مــن النســخة
األصلية ،ويشــاركه فــي بطولة الفيلم
النجمة تيسا تومبسون.
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حصريا ..تفاصيل “العين السينمائي”
المري :المهرجان ســيكون منصة لإلبــداع اإلماراتي والخليجي
طارق البحار
ســيكون بال شــك مهرجان العين الســينمائي الذي ســينطلق
دورتــه األولــى مــن  30أبريــل حتــى  3مايــو  2019فــي
مدينــة العين ،تحت شــعار “ســينما المســتقبل” المــاذ االول

قررت الشركة المنتجة

للمحترفيــن وللمواهــب الواعــدة وللطلبــة والهــواة ولــكل
عشــاق الســينما فــي االمــارات ســواء مــن اإلماراتييــن او

لفيلم  Aquamanأن تعرض

المقيميــن والمنطقــة وايضــا العالــم مع هذا الحدث الســنوي

الجزء الثاني من العمل يوم

غيــر الربحــي ليجمــع صناع الســينما المحترفيــن والمواهب

 16ديسمبر من عام 2022
أي بعد أربع سنوات من
عرض الفيلم األول.

الواعــدة والطلبــة والجمهــور مــن داخــل دولــة اإلمــارات

الخميس
األحد

مارس 2019
7 15
2017
أكتوبر
1440
الحجةاآلخرة
 30جمادى
1438
 15ذو

وخارجها للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع ،ويكون
منصــة لعــرض االفــام االماراتيــة وفرصــة لتبــادل المعارف
ومشــاركة الــرؤى وتنميــة المعرفــة الســينمائية واالحتفــاء
بالصناعة المحلية والخليجية والعالمية.

ً
عددا من
ويســتقطب “العين الســينمائي” في دورتــه األولى
األفــام اإلماراتيــة والخليجية ،إلى جانب مبادرات وبرامج

تذاكر “كلما كنّا بقربك” على وشك النفاد
مــا زالــت الفرصة متاحة لــدى جمهور
مهرجــان ربيــع الثقافــة الرابــع عشــر
لحضــور الحفــل الغنائــي ّ
“كلمــا كنّــا
ً
تكريمــا للفنــان
بقربــك” ،والــذي يقــام

البحرينــي خالــد الشــيخ فــي مســرح
البحريــن الوطنــي يــوم  28مــارس
2019م في تمام الساعة  8:00مساءً ،
حيــث مــا زال شــ ّباك التذاكــر ،التــي
ً
مفتوحــا .ويمكــن
توشــك أن تنفــد،
شــراء تذاكــر الحفــل فــي محــات
فيرجــن ميغــا ســتور بمجمــع ســتي

وعدد من المسابقات المرموقة ،واألنشطة الخاصة ،بما فيها
العروض االفتتاحية ،والعروض السينمائية الخاصة لألفالم
األجنبيــة والعربيــة فــي عرضهــا األول ،وتتنــوع مســابقات
المهرجان ما بين مسابقة “الصقر اإلماراتي” لألفالم الطويلة
والقصيــرة ،و”الصقــر ألفــام زايــد” و”الصقــر الخليجــي”
و”الصقــر لســينما العالــم” و”الصقــر للفيلــم المدرســي” بواقع
عام  7مسابقات و 13جائزة مادية.
وعــن إقامــة مهرجــان ســينمائي جديــد فــي اإلمــارات ،أكــد

اإلمارات ،والترويج الســياحي لمدينة العين كوجهة مفضلة
للمقيمين والزوار”.
اما تفاصيل المســابقة والجوائز فهي كالتالي بحســب مدير
المهرجان عامر سالمين المري فهي كالتالي:
» » مسابقة الصقر الفالم زايد (عدد الجوائز :)1
» »جائزة الشيخ زايد ألفضل فيلم 30,000 :درهم اماراتي
(عدد الجوائز :)2

» »جائزة افضل فيلم 40,000 :درهم اماراتي

» »جائزة افضل فيلم 50,000 :درهم اماراتي

» »جائزة افضل ممثل 20,000 :درهم اماراتي

» »جائزة افضل ممثل اماراتي 20,000 :درهم اماراتي

» »مسابقة الصقر الخليجي لالفالم القصيرة (عدد الجوائز :)1

» » مسابقة الصقر للفيلم المدرسي (عدد الجوائز :)1

» »جائزة افضل فيلم 30,000 :درهم اماراتي
» » -مسابقة الصقر االماراتي لالفالم القصيرة (عدد الجوائز :)5
» »جائزة افضل فيلم 40,000 :درهم اماراتي
» »جائزة لجنة التحكيم 250,000 :درهم اماراتي

شــهر ،وقال“ :تأتي الدورة األولى من المهرجان تحت شــعار

» »جائزة افضل ممثل اماراتي 10,000 :درهم اماراتي

الســينمائي هــو دعم صناع الســينما اإلماراتييــن ،واحتضان

» »جائزة افضل فكرة فيلم 5,000 :درهم اماراتي

المواهب الواعدة ،من أجل تنشــيط الحراك الســينمائي في

» »مسابقة الصقر االماراتي لالفالم الطويلة

» »مسابقة الصقر الخليجي لالفالم الطويلة (عدد الجوائز :)2

عامــر ســالمين المــري مؤخرا أن العمل علــى فكرة المهرجان
ً
تقريبــا ،وبدأ التحضيــر الفعلي له منذ
بــدأ منــذ ســنة ونصف
(ســينما المســتقبل) ،والهــدف الرئيســي مــن مهرجــان العيــن

عامر سالمين المري

» »جائزة افضل فيلم 15,000 :درهم اماراتي
» »مسابقة الصقر للفيلم العربي (عدد الجوائز  )1للمقيمين
في االمارات:

» »جائزة افضل فيلم 30,000 :درهم اماراتي
إلــى جانــب المســابقات وعــروض األفــام ،ينتظر أن يشــهد
“مهرجــان العيــن” العديــد مــن الفعاليــات منهــا تكريــم بعض

» »جائزة افضل فيلم للطلبة 20,000 :درهم اماراتي

الشــخصيات الفنيــة المرموقــة فــي اإلمــارات ،و”منصــة
المعرفــة الســينمائية” ،كمــا تعقــد “نــدوة تطويــر الســينما

ســنتر البحريــن ،أو من خــال الموقع

اإلماراتية” التي تناقش كيفية النهوض بالســينما اإلماراتية

اإللكتروني للمحالت.
ّ

ومعالجــة الصعوبــات والتحديات التي تواجه الســينمائيين

وفــي احتفاليــة اســتثنائية تكــرم

اإلماراتييــن ،منتجيــن ومخرجيــن ،والوقــوف علــى أهــم

هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار الفنان

إحداثيــات صناعــة الســينما وتقديــم الحلــول والمقترحــات

القدير خالد الشــيخ تحت شعار “كلما

لتطويــر الصناعــة المحليــة .إلــى جانــب “ملتقــى اإلمــارات

كنّــا بقربــك” ،حيــث ســيحيي خالــد

الســينمائي” وهــو ملتقى إبداعي واحترافــي صمم من أجل

الشــيخ الحفل بعدد من األغاني التي
ً
جزءا من تجربته الموسيقية
شــكلت

دعم السينمائيين والمواهب الواعدة من اإلمارات.
ً
شــروطا عدة للمشــاركة في مســابقاته منها
وضع المهرجان

والغنائيــة .يأتــي هــذا الحفــل احتفاءً

أن يكــون الفيلــم مــن إنتــاج ســنة  2017وما فــوق ،وأال تقل

الغنية بمضمونها الموسيقي
بمسيرته
ّ

مــدة الفيلــم الطويــل عــن  60دقيقــة ،وال تزيــد مــدة الفيلــم

والفنّي ،حيث يشــارك الشيخ في هذا

القصيــر علــى  59دقيقــة .كمــا تعطــى األولويــة فــي اختيــار

الحفل الفنانون عادل محمود ،محمد

األفــام المشــاركة لألفــام ذات العــرض اإلماراتــي األول،

التميمــي ومحمــد ربيعــة ،بمصاحبــة

على أن يتم اختيار األفالم المشــاركة في أقســام المهرجان

فرقة البحرين للموسيقى.

المختلفة بواسطة لجان للمشاهدة واالختيار.

بس يا بحر

تمثال لسعاد

استضاف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي (إثراء) ،المخرج الكويتي

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شــرم الشــيخ للسينما

في مقطع فيديو تم تداوله عبر وســائل التواصل االجتماعي ،تظهر

يــا بحر” ضمــن يوم وطني كويتــي ،أقامه المركــز في القاعة

الفنانة إســعاد يونس ،وتكرم هذه الدورة مــن المهرجان الفنان

العراقي بحفاوة قائلــة ماجد يا ماجد ،ليقوم بدوره

تحــدث الصديق في حــواره حول األجواء التــي خرج من قلبها

شائعات
بعد انتشــار شــائعات زواج الفنان ماجد المهندس والفنانة نجوى كرم،
يبدو أن األخبار ما تزال تُالحق المهندس عبر اإلنترنت ..فما آخرها؟

نــوال الزغبي خلف كواليس حفلها بالشــارقة ،وهــي ترحب بالفنان
برد السالم وتقبيل يدي الفنانة اللبنانية.

وعند سؤال الثنائي عن شعورهما حول وجودهما

معاً ،قال المهندس إن نوال الزغبي نجمة ذهبية.

اآلســيوية ،التي تســتمر حتــى  8مارس الجاري ،وترأســه شــرفيا

خالــد الصديق في حوار شــامل ،وعرض فيلمه الشــهير “بس

لطفي لبيــب والفنانة هالــة صدقي .وحضر حفــل االفتتاح عدد

الرئيسة فيه بمناسبة أعياد الكويت الوطنية.

من الفنانين ،هم محمود قابيل وعبير صبري ومحســن منصور

والمخرجة ايناس الدغيدي ،إلى جانب عدد كبير من صناع السينما

الفيلم والصعوبــات التي واجهتــه ،وكتابة الســيناريو واختيار

المصريــة والنقــاد وتحمل هذه الــدورة اســم الفنانة الراحلة ســعاد

النجوم والممثليــن فيه ،وقال إن الفيلم يحكــي حقبة مهمة من

حسني التي كشف عن تمثال لها في حفل االفتتاح.

حقب التاريخ الكويتي وتاريخ الجزيرة العربية.

 7مارس

1876
ألكسندر غراهام بيل يحصل على براءة اختراع الهاتف.

1862

1886
إنشاء مدينة البريا في والية األمازون بالبرازيل.

الحرب األهلية
األميركية :جيش
االتحاد يهزمون

1902
قيام حرب البوير الثانية في معركة تويبوتش.

جيش
الكونفدراليين
في موقعة بيا

1912
أعلن أموندسن أنه استطاع الوصول إلى أبعد نقطة في القطب الجنوبي.

ريدج في أركنساس.

1942
القوات البريطانية تحتل إثيوبيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

الميزان

الحمل
ال تجازف بأي جديد في اليوم األول.

عالج كل التطورات بموضوعية.

العقرب

الثور
تطالعك فترة ضعيفة وفارغة تماما.

ال تتسرع في اتخاذ القرارات.

القوس

الجوزاء
تستعيد حيويتك وترتفع معنوياتك.

السرطان

ال يناسبك اطالة الخالف والزعل.

الجدي
تتلقى اشارة او جواب ًا وتنطلق بجديد.

األسد

باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد.

الدلو
عالج المسائل المالية بموضوعية.

العذراء

تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة.

الحوت
ال تنفعل وحاول اإلضاءة على االيجابيات.

اليوم مناسب للخروج في نزهة عائلية.

tariq_albahhar
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“موســيقى من أجــل التغيير” على مســرح خليــج البحرين
فــي إطــار فعاليــات الــدورة الرابعــة عشــرة مــن مهرجــان
“ربيــع الثقافــة” الســنوي ،تقدم فرقة “موســيقى من أجل
ً
ً
موســيقيا علــى مســرح خليــج البحرين،
عرضــا
التغييــر”
مساء.
ً
يوم  16مارس  ،2019في تمام الساعة 7:00
تأســس مشــروع فرقــة “موســيقى مــن أجــل التغييــر”
للوســائط المتعــددة فــي عــام  2002علــى يــد المنتــج
الموســيقي مــارك جونســون ،ورائــدة األعمــال الخيريــة
ويتني كرونك ،بهدف تحقيق التواصل اإلنساني العالمي
مــن خــال الموســيقى .وبدأ المشــروع مع انطــاق مارك
جونســون وزميلــه المنتــج الموســيقي إنــزو بيونــو فــي
رحلة شملت عدة بلدان حول العالم لتسجيل أداء أغنية
ً
وفقا لرؤية الفنانين المحليين في تلك البلدان.
خاصة،
وفــي عــام  ،2008تشــكلت فرقــة “موســيقى مــن أجــل
التغييــر” مــن عــدد مــن الموســيقيين ينتمــون ألكثــر
مــن ســبعة بلــدان حــول العالــم ،للمســاعدة فــي توحيــد
الموســيقيين الذيــن التقــوا علــى المنصــة خــال رحلــة
ً
مزيجا
مشروع “موسيقى من أجل التغيير” .وتع ّد الفرقة

» »عادت أفريل الفين للغناء مجدداً ،بعد ابتعادها بسبب رحلتها الصعبة
مع مرض اليم الذي استغرق سنوات ،وهو داء ينتج عن اإلصابة
ببكتيريا البوريليا ،التي تنتقل لإلنسان عن طريق لدغة حشرة القراد،
وأحيانا يصاحبه طفح جلدي .ونشرت الفين عبر صفحتها الخاصة،
برومو أغنيتها الجديدة “ ،”Warriorوالتي تروي فيها كيف حاربت
المرض.

ً
فريــدا مــن المؤثــرات الصوتيــة والمواهــب التــي تتطــور

باســتمرار منــذ عــام  ،2008فــي تعبيــر ملمــوس ومتنقــل
عــن رســالة “موســيقى مــن أجــل التغييــر” فــي تحقيــق
التواصل بين العالم عبر الموسيقى .وقدمت الفرقة أكثر
ً
بلــدا ،وكانت
مــن  400عــرض موســيقي فــي أكثر من 25
أولــى عروضهــا علــى منصــة “دايركــت تي فــي أرينا” في

األرجنتين ،وجولة في البرازيل حضرها  35ألف مشاهد،

فيــه“ :نتطلــع لزيــارة البحريــن وإحيــاء أول حفــل لنا في

وأخــرى فــي أســتراليا لتقديــم العــرض االفتتــاح للفنــان

المملكــة ضمــن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة .ويســعدنا

روبرت بالنت.

أن نشــارك موســيقانا مع الجمهور البحريني ..نلقاكم عما

وفــي تصريــح لعضــو الفرقــة ميرمانــس موســينغو ،قال

قريب”.

الكوهجي يبدأ تصوير مسلسل “حكايات ابن الحداد”
عــمــل تــراثــي ضــخــم بــمــشــاركــة نخبة مــن نــجــوم البحرين

المخرج الكوهجي يملك عناصر الكشف واالبتكار

“البالد” برفقة الفنان خليل الرميثي

لقطة أخرى من المسلسل

أسامة الماجد
عرفت المخرج الشاب يوسف الكوهجي من الطاقات الشبابية التي تريد تغيير الواقع الفني إلى
األفضل ،السيما أنه يحمل عناصر الكشف واالبتكار والريادة ويبشر بميدان مبتكر ألروع مظاهر
اإلخــراج .فبعــد تصديه إلخراج سلســلة المسلســل الناجح “طفــاش” وفيلمي “طفــاش واألربعين
حرامــي” و ”طفــاش فــي جزيــرة الهالمايــا” يعود اليوم ليضــع قدمه على عتبة تحــد جديد ،وذلك
بإخــراج مسلســل تراثــي ضخم بعنوان “حكايــات ابن الحداد” من فكرة وتأليــف المنتج وصاحب
مؤسســة حــوار لإلنتــاج الفنــي أحمد الكوهجي وتمثيــل مجوعة كبيرة من نجــوم البحرين ،ولعل
الجميــل فــي هــذا المسلســل هــو تصويره في قريــة تراثية كبيرة أنشــأها المنتــج الكوهجي وهي
بحق بيئة متميزة لتصوير األعمال التراثية ومشروع فني يمتطي السحاب لعظمته وقوته.

الفنان حسن محمد ودور ابن الحداد

الماكيرة صديقة األنصاري

“البالد” زارت موقع تصوير المسلســل بالقرية
التراثيــة وســجلت هــذه الوقفــة مــع المخــرج
يوسف الكوهجي.

»»

القرية التراثية ..مشروع فني يمتطي السحاب لعظمته

حدثنا عن هذه التجربة الجديدة؟

»»

عرفت ان من كتب السيناريو والحوار

نعم هي بالفعل تجربة جديدة بكل المقاييس،

للعمل فتاتان ،هل تعطينا فكرة أكثر

فهــذا المسلســل “حكايــات ابــن الحــداد”

عن هذا األمر؟

عمــل ضخــم وبمثابــة ملــف فنــي كبيــر يحمل
مضاميــن مختلفــة ورؤى وأفــكارا جديــدة
ســواء مــن حيــث الديكــور والشــخصيات
والتقنيات المستخدمة ،نحن بدأنا مع سلسلة
المسلســل الناجــح “طفــاش” ثــم اتجهنــا إلــى
األفــام واليــوم أردنــا ان نقــدم إلــى المشــاهد
مشروعا جديدا وبمقاييس مختلفة.

»»

الممثلون المشاركون في العمل
من هم؟

مجموعــة كبيــرة منهــم  15ممثــا كبطولــة
الفنان علي الغرير ،الفنانة فاطمة عبدالرحيم،
الفنانــة أبرار ســبت ،الفنــان جمعــان الرويعي،
الفنــان نجــم مســاعد ،الفنــان خليــل الرميثي،
الفنــان حســن محمــد ،الفنــان محمــد ياســين،

نعــم ،أوال معــروف ان مؤسســة حــوار لإلنتاج
جانب من القرية التراثية حيث تصوير المسلسل

الفنانــة ابتســام عبــدهللا ،الفنــان ابراهيــم
البنكــي ،الفنانــة نــورة البلوشــي ،الفنــان أميــر
دســمال ،الفنــان احمــد عيســى ،الفنــان يحيى
عبدالرســول ،الفنانــة ماجــدة ســلطان ،الفنــان
احمــد مجلي ،الفنان مبــارك خميس وغيرهم.
والمكيــاج صديقة األنصــاري والمالبس زهرة
الحمــادي ومديــر اللوكيشــن ومنفــذ الديكــور
الفنان إسماعيل مراد.

»»

ما قصة العمل باختصار؟

الفنييون

لقطة من المسلسل

القصة تتمحور حول ابن الحداد الفنان حسن

الفنانين وأيضا “لوكيشن ضخم”؟

بهــا العمــل تحديا جديــدا ،فمسلســل “طفاش”

محمــد مــع ابنــة الوالــي الفنانــة أبــرار ســبت

أوال أود القــول ان هــذا العمــل يختلــف تمامــا

كنــا نصــوره فــي اســتوديو صغيــر ،أمــا هنــا

عن مسلســل “طفــاش” الذي تميــز بالكوميديا

فالوضع مختلف وكما تشــاهد بنفســك ..قرية

وخفــة الــدم ،فالعمــل هنــا درامــي ويخلــو من

تراثيــة متراميــة االطــراف والتصويــر فيهــا

الكوميديــا واألحــداث متسلســلة علــى مــدى

يتطلــب جهــدا مضاعفــا كمســألة التعامــل مــع

ثالثيــن حلقــة وتســير على نهج واحــد ،وربما

الديكور وملء المكان واختيار زوايا التصوير

هذا يشكل لي تحديا جديدا.

المناسبة وغيرها.

والجديــد فــي العمل هــو ان القصص منفصلة
متصلــة علــى مر ثالثيــن حلقــة باإلضافة إلى
الخط الدرامي الرئيســي ،فعندنا قصة رئيسة
متصلــة لثالثين حلقــة باإلضافة إلى القصص
المنفصلــة وهــي “قصــص الفريــج” والتــي
ستضفي على العمل جماال وتشويقا.
كمخرج ،ما الذي اختلف عليك في هذا العمل
خصوصــا وأنــت تتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن

»»

وماذا عن القرية التراثية الجميلة التي
يتم التصوير فيها؟

أيضــا انــا اعتبــر القريــة التراثيــة التــي نصــور

»»

كم من الوقت استغرق بناء القرية؟

الفنــي تدعــم الشــباب وتفتــح لهــم أبــواب
اإلبــداع الواســعة ،ولهذا فقد شــكلنا مجموعة
بقيــادة الكاتــب جمــال الصقــر أشــرفت علــى
تدريــب مجموعــة مــن المواهــب والطاقــات
اإلبداعيــة ،ومــن ثــم تــم اختيــار فتاتيــن مــن
المجموعــة ،عليــاء ونــورة؛ لكتابــة الســيناريو
والحوار .وبعد االختيار جلست معهما حوالي
 4أشهر لكتابة المسلسل وبشكل يومي.

»»

كلمة أخيرة.

بدأ العمل في شــهر ســبتمبر وانتهى في شــهر

نتمنــى ان يســتمع المشــاهد بالمسلســل

نوفمبر.

والتوفيق من عند هللا تعالى.
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بعدما كان مالذا لعشاق الموسيقى ،بات مقهى أم كلثوم المسمى تيمنا
بكوكب الشرق ،يقاوم االندثار ،حاله في ذلك حال المسارح وأماكن
ثقافية أخرى في شارع الرشيد التاريخي في العاصمة العراقية (أ ف ب)

أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ
نالــت كايلــي جينــر ،عارضــة األزيــاء األميركيــة الشــابة ،أخــت كيــم
كارداشيان ،بصورة رسمية لقب “أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ”.
وفــازت جينــر باللقــب مــن جانــب مجلــة “فوربــس” ،وذلــك فــي قائمتها الســنوية
الخاصــة بأبــرز الملياديــرات .وتمكنــت كايلــي جينر مــن اقتناص اللقــب من مارك
زوكربــرغ ،مؤســس موقــع “فيســبوك” للتواصــل االجتماعــي ،بعدمــا جمعــت أول
مليــار دوالر لهــا ،وهــي في عمر  21عاما فقط ،بينمــا زوكربرج حصد نفس المبلغ،
وهو في عمر  ،23وكان ذلك في العام  .2008وأصبح ترتيب مارك زوكربرغ في
قائمــة “أغنــى مليارديــرات العالم” للعــام  2019في المرتبة الثامنــة ،بثروة تقدر بـ
 62.3مليــار دوالر .وكايلــي جينــر هــي أصغر عضــوة في برنامج تلفزيــون الواقع
الخاص بأسرتها “ ،”Keeping up with Kardashiansكما أنها أول فرد في عائلة
تحقق مليار دوالر.
» »ويرجح السر وراء نجاح جينر ،هو النجاح الذي حققته شركتها من
مستحضرات التجميل ،التي دشنتها في العام  ،2015وتقدر حاليا
بنحو  900مليون دوالر .كما عزت جينر نجاحها إلى حجم متابعيها
الهائل على مواقع التواصل االجتماعي ،مشيرة إلى أنها ضمنت
لها قاعدة عمالئها قبل أن تؤسس شركتها.

مادة مسرطنة في مستحضرات تجميل “شهيرة”

لم يعطوه أجره فدمر منازل بـ  5ماليين دوالر

دعت إدارة األغذية والعقاقير األميركية

وأشــارت إلى بــودرة التلك المســتخدمة

صور عامل بناء روماني يعمل في إنجلترا نفسه أثناء قيامه بتدمير 5

الكونغرس إلى تحديث قواعد الســامة

في تلك المستحضرات.

المتعلقــة بمســتحضرات التجميل بعدما

» »وقالت كليرز ،التي تعافت من
اإلفالس في أكتوبر ،إنه “ال يوجد أي
أدلة على أن أي منتج تبيعه كليرز غير
آمن” ،وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
لكنها ذكرت أنها سحبت المنتجات
الثالثة المذكورة من متاجرها لدواعي
الحذر وكذلك “أي منتج تجميل آخر
يحتوي على بودرة التلك”.

منــازل تزيد قيمتها اإلجمالية على  5ماليين دوالر ،مســتخدما جرافة

أصــدرت تحذيــرا للمســتهلكين بعــدم

بذراعة عمالقة ،وفقا لما ذكرته صحيفة ذي صن البريطانية.

اســتخدام  3منتجــات للتجميــل تبيعهــا

وبعــد اعتقالــه العامــل الروماني دانيل نياغو ،البالــغ من العمر  31عاما،

متاجــر كليــرز؛ الحتوائهــا علــى مــادة

وتوجيــه تهمة التخريب المتعمد ،أصدر قاضي محكمة “ســانت ألبانز”

األسبستوس المسببة للسرطان.

الملكية ،القاضي ستيفن وارنر ،قرارا بحبسه ألربعة أعوام.

وفــي تحذيرها بخصــوص كليرز حددت

وعــرض فــي المحكمة فيديــو لدانيل ،وهو يقوم بتدميــر المنازل التي

اإلدارة مســتحضرات ظــال الجفــون

شــيدت في منطقة مخصصة للمتقاعدين في بونتينغفورد في إيســت

وتحديــد الوجــه والبــودرة المضغوطــة

هيرتفوردشاير في إنجلترا .وأظهرت لقطات فيديو ،مدتها  40دقيقة،
العامــل دانيــل وهــو يدمر ،فــي البداية أحــد المنــازل ،وكان خالل ذلك
يوجه الشــتائم لشــركة المقــاوالت التي كان يعمل لديهــا .وفي األثناء،
قــال ألحــد الموجوديــن في الموقع إن الشــركة لم تدفع لــه أجره البالغ

الشركة لم تدفع له أجره البالغ نحو  8آالف دوالر

نحــو  8آالف دوالر ،وقــال “قــررت القيــام بذلــك حتــى لــو وقعــت فــي

شــركة مكارثــي آنــد ســتون وهم لم يدفعــوا لي أجري ..ولــم يبق معي

المشــاكل ..إننــي أفعــل ذلــك لســبب ..إنهــم لم يدفعــوا لي أجــري ..هل

أي نقــود ..لذلــك قــررت القيــام بذلك حتى لــو أوقعني بمشــاكل ،فعلى

تعــرف مــاذا يعنــي هــذا؟” وقــال المتفــرج مشــجعا لــه “عد ودمــر منزال

األقــل لــدي ســبب” .وقــال دانيل إن الشــركة تبيع المنــزل الواحد بمبلغ

آخر”.ثــم تابــع دانيــل تدميــر المنازل ،وســمع صوته وهو يقــول موجها

يزيــد علــى نصــف مليــون دوالر للواحد ،وباعــوا  3منازل منهــا بالفعل،

كالمــه لشــركة المقــاوالت “منــازل جميلــة ..عليــك أن تدمرهــا ثم تعيد

لكن ليس معهم  8آالف دوالر ليعطوني أجري ..أريد أن أعلمهم درســا

بناءها ..ذلك ألنك ال تريد أن تدفع لي” .وبلغ عدد المنازل التي دمرها

بما يحدث إذا لم تدفع إلى عمالك”.

 5قبل أن يعلن “لقد اكتفيت ..رائع ..هذا يكفي أليس كذلك؟”

» »وسمع صوت أحد المتفرجين وهو يقول لدانيل “لن نبلغ أحدا
اذهب وواصل التدمير” .وفي المحكمة قال القاضي وارنر ،الذي
أمر بحبسه “لقد دمرت عملية البيع برمتها ..والنتيجة أنك
دمرت  5منازل للمتقاعدين ..وبلغ بك األمر أنك صورت ذلك”.

وفــي مقطــع آخــر ،ســمع صــوت دانيــل وهــو يقــول ألنــاس متواجدين
في المنطقة “أنا لســت رجال خطيرا ..إذا أردتم اتصلوا بالشــرطة ..لقد
فعلــت ذلــك ألننــي لم أحصــل على أموالــي ..لقد اعتــدت العمل لصالح

أسد يهاجم

صاحبه ويقتله
في منزله

قتلت الشــرطة التشيكية بالرصاص أسدا
بعــد أن هاجم بشراســة صاحبــه الذي كان
يربيــه فــي قفــص بمنزلــه فقتلــه ،وفــق ما
ذكرت وسائل إعالم محلية.
وهاجــم األســد ميخــال براســيك عندمــا
دخــل القفــص الــذي خصصــه لألســد فــي
حديقــة منزلــه الواقــع علــى بعــد نحــو

“االعتداءات الجنسية” ُتصمت صوت جاكسون
توقفــت  3محطــات إذاعــة شــهيرة فــي مونتريــال عــن تشــغيل أغنيــات مايكل جاكســون نتيجة
التهامــات موجهــة للموســيقي الراحــل بالتحــرش باألطفــال ظهــرت فــي فيلــم وثائقي مــن إنتاج
“إتش بي أو”.
وقالــت متحدثــة باســم الشــركة المالكــة

أن التصــرف جــاء اســتجابة لــردود أفعــال

للمحطتين اإلذاعيتين الناطقتين بالفرنسية

المستمعين على الفيلم الوثائقي.

“سيكوي” و”ريزم” ومحطة “ذا بيت” الناطقة
باإلنجليزية إن موســيقى جاكســون سحبت
من قوائم البث بدءا من صباح اإلثنين.
وأضافــت المتحدثــة كريســتين ديكيــر

» »وتابعت أن القرار سيطبق أيضا على
محطات كوجيكو ميديا في األسواق
األصغر في كيبيك ،حيث تملك الشركة
 23محطة إذاعية.

 350كيلومتــرا جنــوب شــرقي العاصمــة

أميركـا

كشــفت الســلطات فــي واليــة جورجيــا
األميركيــة عن تفاصيــل جريمة قتل مروعة
ارتكبتهــا عائلــة بحــق ابنتهــا المراهقــة،
التــي توفيــت بعــد أن عاشــت فتــرة طويلــة
محبوســة داخــل قفــص للــكالب ،محرومــة
مــن الطعــام ،وتتعــرض للتعذيــب .وعثــرت
الســلطات األميركية على جثة ماري كروكر،
البالغــة مــن العمــر  14عامــا ،مدفونــة فــي
حديقة منزل عائلتها ،إلى جانب جثة أخيها
األكبر ،الذي لم تتضح بعد مالبسات وفاته.

ُ
أســعف  5أشــخاص إلــى المستشــفى إثــر

خمس ســنوات .وجــرت الحادثة الرهيبة في

إقــدام رجــل علــى افتعــال حريــق خطير في

مدينة أومسك الروسية ،الواقعة في منطقة

بنــاء تســكنه حبيبتــه الســابقة ،فــي “خطــة

ســيبيريا ،عندمــا قــرر الرجــل القيــام بخطته

رومانســية” لمصالحتهــا وإعــادة إحيــاء

بعــد رفــض الفتــاة الرجــوع إليــه ،بعــد عــدة

عالقتهما من جديد.

محاوالت قام بها.

التماريــن أو القيــام بواجبــات منزليــة ،أو

» »وقامت الشرطة في وقت الحق بتوقيف
“العاشق الرومانسي” في مقهى ليس
ببعيد عن البناء المحترق ،في حين فتح
تحقيق جنائي عن الحادثة التي صنفتها
السلطات كـ “فعل شغب”.

لسرقتها الطعام.

وتقــوم خطــة الرجــل علــى إضــرام النيــران
بالبنــاء الســكني بشــكل مفتعــل ،ومــن ثــم
إنقــاذ الســكان بنفســه ،ليبــدو بمظهــر البطــل
فــي عينــي حبيبتــه الســابقة ،إال أن خطتــه
بــاءت بالفشــل الذريــع ،وأودعتــه الســجن

وكشــفت وثائــق المحكمــة فــي مقاطعــة
إفينغهــام بواليــة جورجيــا ،أن  5مــن أفــراد
عائلــة ماري ،شــاركوا في تعذيبهــا ،عقابا لها
على عدم قيامها بأمور معينة ،مثل ممارسة

» »وكانت عائلة ماري قد حبستها في

قفص للكالب ،دون مالبس في معظم
األحيان ،وحرمتها من الطعام ،حسب

ما ذكر موقع “مترو” البريطاني.

بالي تغرق في

الصمت 24 ..ساعة
استثنائية

ســيغلق مطــار بالــي لمــدة  24ســاعة
وســتقطع اإلنترنــت وتفــرغ الشــوارع فــي
الوقت الذي تحيــي الجزيرة ،التي تقطنها
أغلبية ســاحقة هندوســية في إندونيسيا،
عامها الجديد بيوم صمت سنوي.
ويبــدأ “نيبــى” ،وهــو اســم العــام الجديــد،
عنــد الســاعة السادســة مــن صبــاح اليــوم
األماكــن العامــة مــن النــاس باســتثناء

داخــل القفــص .وقالــت لينــكا يافوركوفا،

الدوريات الخاصة؛ لضمان التزام الصمت.

المتحدثــة باســم الشــرطة التشــيكية،

وللســنة الثانيــة ســتقوم شــركات الهاتــف

الثالثاء “لقي رجل يبلغ من العمر  33عاما

بإيقــاف تشــغيل إنترنت الهواتــف الجوالة

حتفــه بعدمــا هاجمــه أســده ،واضطــرت

في الجزيرة التي تضم أكثر من  4ماليين

الشــرطة لقتــل األســد ولبؤة حتــى تتمكن

شخص.

مــن الوصــول إلى الرجل الــذي كان معهما

» »وسيبقى سكان بالي داخل منازلهم،

داخل القفص”.

حيث سيغطون النوافذ ويطفئون
المصابيح ليوم التفكر ،الذي يعد

» »وكان براسيك جلب األسد واللبؤة

األقدس في الهندوسية في بالي،

من سلوفاكيا العام  ،2016مما
اهتمام وسائل اإلعالم.

مروعــة تهـز

الخميــس ،وتخلــى الشــواطئ وجميــع

بــراغ .كمــا قتلــت الشــرطة لبــؤة كانــت

أثار ضجة في قريته جذبت حينئذ

أضرم النار في مبنى سكني لهدف رومانسي

جريمـة قتـل

يذكر أن الفيلم الوثائقي “الخروج من نيفرالند” بدأ عرضه على شاشة “إتش بي أو”.

حيث يتوجب على أي سائح في
الجزيرة أن يبقى في فندقه.

جانب من كرنفال “لوس إنديانوس” في سانتا كروز دي ال بالما ،في جزيرة
ال بالما اإلسبانية (أ ف ب)

