رئيس النمسا السابق يشيد بجهود سمو رئيس الوزراء في التنمية
المنامة  -بنا

تــم فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا التوقيع علــى مذكرة

العالمية” رئيس النمسا السابق هاينز فيشر بصفته رئيس

تفاهــم بيــن إدارة “جائــزة صاحــب الســمو الملكــي األمير

المجلس االستشاري للمركز.

خليفة بن ســلمان آل خليفة للتنمية المســتدامة” ،ومركز

وأعرب فيشر عن إعجابه بالجهود التي يقوم بها صاحب

“بــان كــي مــون للمواطنــة العالميــة” تهــدف إلــى تعزيــز

الســمو الملكــي رئيس الــوزراء في دعم ومســاندة جهود

التعــاون بيــن الجانبيــن فــي تحقيــق أهــداف التنميــة

المجتمــع الدولي فــي مجال التنمية المســتدامة ،وهو ما

المستدامة.

ينــم عــن توجهات نبيلــة وإدراك واع لدى ســموه لطبيعة

ووقــع االتفاقية عن إدارة “جائزة صاحب الســمو الملكي

التحديــات التــي يواجههــا العالــم وضــرورة بنــاء تعــاون

791 Rd No 3315, MANAMA

دولــي فعّ ــال فــي مواجهــة أســباب النزاعــات والحــروب

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة للتنمية المســتدامة”
سمو رئيس الوزراء

1 7 7 2 2 0 6 0

الشــيخ حســام بــن عيســى آل خليفــة بصفتــه رئيــس

باعتبارهــا العائــق األكبر أمام جهــود المجتمع الدولي في

الجائــزة ،فيمــا وقعهــا عن مركــز “بان كي مــون للمواطنة

التنمية.
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تعديل مسمى جائزة األميرة سبيكة

توافق على عدم المساس بالمكتسبات

أمــر ملكي بتغيير “تمكين الــمــرأة” إلــى “تــقــدم الــمــرأة”

المنامة  -بنا

ساميا رقم  17لسنة  2019بتعديل
ملكيا
أصدر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،أمرًا
ًّ
ً
بعض أحكام األمر الملكي رقم  5لســنة  2004بإنشــاء “جائزة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم

آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية”.
وجاء في األمر الملكي رقم  17لســنة  2019أنه يســتبدل

ً
وفقــا
القــرار ،مــن خــال تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين،

لسنة  2004بإنشاء “جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة

األمر وينشر في الجريدة الرسمية.

للمــرأة لتمكيــن المرأة البحرينية” النصــان اآلتيان :المادة

هالة األنصاري عن خالص شــكر وعظيم امتنان المجلس

األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة لتقــدم المــرأة

خليفــة ،علــى صدور أمره الملكي بهذا الشــأن ،الذي يأتي

المــادة الثانيــة :تمنــح الجائــزة ألفضــل الــوزارات

فــي أعلــى قمتهــا ،ومــدى االهتمــام الــذي يبديــه جاللتــه

المدني واألفراد ،بناء على التميز في مجاالت دعم تقدم

المباشــر بنهضــة المجتمــع .كمــا يأتــي التعديــل منســجمً ا

وبرامج التنمية الوطنية ،وتحقيق أعلى المستويات في

البحريــن لمرحلــة تمكيــن المرأة وانتقــال مملكة البحرين

بنــص المادتيــن األولــى والثانيــة من األمــر الملكي رقم 5

للمعاييــر الخاصــة بالجائــزة .المــادة الثالثــة :يعمــل بهــذا

ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة رئيســة المجلس األعلى

بدورهــا ،أعربــت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة

األولى :تنشأ جائزة تسمى “جائزة صاحبة السمو الملكي

لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل

البحرينية”.

والمؤسســات الرســمية والخاصــة ومؤسســات المجتمــع
المــرأة البحرينية العاملة وإدمــاج احتياجاتها في خطط

مــع توجيهــات جاللتــه الســامية والمؤكــدة علــى اجتيــاز

تبــوء المــرأة للمراكــز القيــادة والتنفيذيــة ومواقــع صنــع
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10

المنامة  -بنا

ليؤكــد مجــد ًدا علــى الدعــم المســتمر لــإرادة السياســية
لضمان التقدم المتزن والمؤثر للمرأة البحرينية الرتباطه

ماليين دوالر

اجتماع لجنة مالية النواب والشورى مع وزير المالية

بتجربتها الناضجة آلفاق عمل جديدة.

استثمار “البركة” للتحول الرقمي

عقــدت اللجنــة البرلمانية المشــتركة

بن خليفة آل خليفة.

بيــن مجلســي النــواب والشــورى؛

وأشــار رئيــس اللجنــة البرلمانيــة

لمناقشــة مشــروع قانــون اعتمــاد

المشــتركة علي إســحاقي إلى اتفاق

الميزانيــة العامــة للدولــة 2019

الجانبين التشريعي والتنفيذي على

و ،2020المرافــق للمرســوم رقــم

عدم المســاس بمكتســبات المواطن

( )19لســنة  2019اجتماعهــا الثانــي

خصوصــا فئــة أصحــاب الدخــل

مــع الحكومــة بحضــور وزيــر المالية

المحــدود التــي تتلقــى دعــم نقــدي

واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان

مباشر من الحكومة.

جاللة الملك

“الصحة” تقلص إجازة الوضع إلى شهر
طبيبــات متضــررات لـــ “^” :حرمنــا حقوقــا مكفولة
شــكت طبيبــات متدربــات جــدد بــوزارة الصحــة عبر”البــاد” عــن تقليــص الــوزارة
إلجــازة الوضــع مــن شــهرين إلى شــهر ،وتخفيــض ســاعتي الرعايــة (الرضاعة) من
سنة إلى  6أشهر.

توقــع الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة

بجميع وحداتها في البنوك الرقمية 10

البركــة المصرفيــة عدنــان يوســف أن

ماليين دوالر ،مشيرًا إلى أن المجموعة

يتجــاوز إجمالــي اســتثمار المجموعــة

لديها توجه للتحول الرقمي.

تطوير طرق السنابس

02

» »تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة ،تفقد وزير
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني عصام خلف مشروع تطوير
طرق قرية السنابس ومنطقة مروزان
بمجمع  402و 404و.406

()٠٩

وناشــدن الطبيبــات وزيــرة الصحــة فائقــة

أن قانــون ديــوان الخدمــة المدنيــة كفــل

الصالــح فــي عيــد األم إعطــاء الطبيبــات

للمــرأة البحرينيــة العاملــة حقوقــا عدة من

حقوقهــن أســوة بالطبيبــات المتدربــات

بينهــا حــق إجــازة الوضــع لمــدة شــهرين،

الســابقات .وأردفــن إلــى أن ذلــك يحرمهن

وحــق ســاعتين للرعايــة (الرضاعــة) لمــدة

من الحمــل واإلنجاب وإجازتهن ،في حين

ســنتين مــن اإلنجاب .وأشــرن إلــى أنهن ال

افتتاح فرعين لـ “األسرة”

11

» »أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة
“بي إم إم آي” عبدالله بوهندي
أن المجموعة تنوي التوسع في
سوبرماركت األسرة من خالل
افتتاح فرعين إضافيين جاري
التفاوض عليهما من الممكن أن
يكونا في الرفاع والمنامة.

القدس “خط أحمر”

14

 300مليون دوالر
لتمويل صادرات
سعودية للبحرين
المحرر االقتصادي من خليج البحرين

مروة خميس

أمل الحامد من خليج البحرين | تصوير :رسول الحجيري
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» »اعتبر العاهل األردني الملك
عبدالله الثاني أمس األربعاء
أن القدس “خط أحمر” و”من
واجبنا أن نحمي المقدسات
اإلسالمية والمسيحية” فيها،
حسبما أفاد بيان صادر عن
الديوان الملكي.

يوجد لديهن خيار آخر غير العمل طبيبات
متدربــات بــوزارة الصحــة ،علــى الرغم من
تقليص الوزارة حقوقهن.
وطالبــت الطبيبات المتدربــات عبر “البالد”
وزيــرة الصحــة بتصحيــح أوضاعهــن
فــي العمــل بعــد أن حرمــن مــن بعــض
اســتحقاقاتهن ضمــن البرنامــج التدريبــي
الجديــد المعــد لتوظيــف الكــوادر الطبيــة
العاطلة عن العمل.

أغنيات لست الحبايب

23

» »أنعشت احتفاالت عيد األم
الساحة الغنائية؛ حيث حرص
أكثر من مطرب ومطربة
على طرح أغنيات بهذه
المناسبة ،وتصويرها بطريقة
الفيديو كليب لعرضها على
الفضائيات.

وقعــت الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغاز
أمــس اتفاقيــة تمويــل صــادرات
ســعودية المنشــأ لصالــح الشــركة
القابضة للنفط والغاز لتمويل مشاريع
قطــاع النفــط والغــاز فــي البحريــن
بقيمــة  300مليون دوالر  .وتأتي هذه
االتفاقيــة فــي إطــار العمــل المشــترك
بيــن حكومــة البحريــن والصنــدوق
السعودي للتنمية.

()٠٩

 16ذهبية بحرينية في عالمية األولمبياد الخاص

18

» »حصد األولمبياد الخاص البحريني 9
ميداليات إضافية ذهبية في اليومين
الختامين في دورة األلعاب العالمية
لألولمبياد الخاص بأبوظبي 22 - 8
مارس 2019؛ ليرتفع رصيد الميداليات
الملونة إلى  39ميدالية ،منها 16
ذهبية و 12فضية و 11برونزية.

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

جاللة الملك يهنئ
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رئيس ناميبيا

جــائــزة سمـــوهـــا لـ “تــقــــدم المـــرأة” بـــدل “تمكينهــا”

المنامة  -بنا

بـــعـــث عــــاهــــل الـــــبـــــاد ص ــاح ــب

المنامة  -بنا

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

ســاميا
ملكيا
أصدر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،أمرًا
ًّ
ً

خليفة ،برقية تهنئة إلى رئيس

رقــم  17لســنة  2019بتعديــل بعــض أحــكام األمــر الملكــي رقــم  5لســنة  2004بإنشــاء

جمهورية ناميبيا هاج جينغوب؛

“جائزة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيســة المجلس

وذلــك بمناسبة ذكــرى استقالل

بالده.

األعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية”.

وأعــرب جاللته في البرقية عن

أطيب تهانيه وتمنياته له موفور
الصحة والسعادة بهذه المناسبة

الخميس

 21مارس 2019
 14رجب 1440

فتح باب التسجيل ببرنامج النائب األول
المنامة  -بنا

العــام لمكتــب النائــب األول لرئيس

أعلــن مكتــب النائــب األول لرئيــس

مجلــس الــوزراء الشــيخ فهــد بــن

التسجيل لاللتحاق ببرنامج النائب
األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة
(الدفعــة

الخامســة)

لموظفــي

ابتــداء مــن أمــس
ً
القطــاع العــام
حتــى الخميــس  18أبريــل ،2019
إذ يتيــح البرنامــج للملتحقيــن
االســتفادة من الفرص التي يوفرها
عبر برامج تدريبية ونظرية مكثفة
أعــدت بشــكل خــاص لمنتســبي
البرنامــج فــي فتــرة انتدابهــم فــي
المكتــب لعــام كامــل ،بمــا يمكنهــم
مــن اكتســاب الخبــرات والمهــارات
القياديــة وتوظيفهــا فــي مختلــف
القطاعــات والجهــات الحكوميــة
التــي ينتســبون إليهــا .وأكــد المدير

وجــاء فــي األمــر الملكــي رقــم  17لســنة

القيــادة والتنفيذيــة ومواقــع صنــع القــرار،

 2019أنــه يســتبدل بنــص المادتين األولى

مــن خــال تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين،
ً
وفقــا للمعاييــر الخاصــة بالجائــزة.
وذلــك

 2004بإنشــاء “جائــزة صاحبــة الســمو

المادة الثالثة :يعمل بهذا األمر وينشــر في

الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل

الجريدة الرسمية.

والثانيــة مــن األمــر الملكــي رقــم  5لســنة

الوطنية.

مجلــس الــوزراء عــن فتــح بــاب

أمر ملكي بتعديل جائزة األميرة سبيكة

عبدالرحمــن آل خليفــة أن البرنامج
يحظــى بالدعــم المســتمر مــن ولــي
العهــد النائــب األول لرئيس مجلس

األنصاري:
المسمى الجديد
يواكب نضج
التجربة البحرينية
وانتقال البحرين بتجربتها الناضجة آلفاق
عمــل جديــدة تقوم علــى الشــراكة المتزنة

خليفــة رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة

بدورهــا ،أعربــت األميــن العــام للمجلــس

لتمكين المــرأة البحرينية” النصان اآلتيان:

األعلــى للمــرأة هالــة األنصاري عــن خالص

المــادة األولى :تنشــأ جائزة تســمى “جائزة

شــكر وعظيــم امتنــان المجلــس لعاهــل

الفــرص المتكافئــة أمــام طرفــي معادلــة

صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة

البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

بنــت إبراهيــم آل خليفــة لتقــدم المــرأة

عيسى آل خليفة ،على صدور أمره الملكي

البنــاء الوطنــي ،والتعويــل علــى قــدرة
الفــرد البحرينــي ،رجــاً أكان أم امــرأة ،في

المــادة الثانيــة :تمنــح الجائــزة ألفضــل

الدعــم المســتمر لــإرادة السياســية فــي

الوزارات والمؤسســات الرسمية والخاصة

أعلــى قمتهــا ،ومــدى االهتمام الــذي يبديه

ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد ،بناء

جاللتــه لضمــان التقــدم المتــزن والمؤثــر

علــى التميز في مجــاالت دعم تقدم المرأة

للمرأة البحرينية الرتباطه المباشــر بنهضة

البحرينيــة العاملة وإدماج احتياجاتها في

المجتمــع .كمــا يأتــي التعديل منســجمً ا مع

خطــط وبرامج التنميــة الوطنية ،وتحقيق

توجيهات جاللته الســامية والمؤكدة على

أعلى المســتويات في تبــوء المرأة للمراكز

اجتيــاز البحريــن لمرحلــة تمكيــن المــرأة

البحرينية”.

بهــذا الشــأن ،الــذي يأتــي ليؤكــد مجــد ًدا

بيــن المــرأة والرجل التي تســتدعي إتاحة

اســتثمار ما هو متــاح للوصــول باقتصادنا
لنموه المنشود وتنافسيته المستدامة.
وأوضحــت األنصــاري أن تطويــر مســمى
الجائــزة مــن “تمكيــن المــرأة البحرينيــة”
إلــى “تقدم المــرأة البحرينية” جاء ليواكب
نضــج التجربــة البحرينيــة فــي مجــال
تقــدم المــرأة التــي جعلت من البــاد مرك ًزا
ومرجعً ــا للخبــرة فــي شــئون المــرأة ،وهــو
ما تشــير له عــدد من المؤشــرات والتقارير

جاللة الملك

اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة ،وأشــارت
إلــى أن هــذا األمــر الملكــي الســامي يأتــي
فــي توقيت مثالــي ومــدروس ،بالنظر إلى
مــا وصلــت لــه الجائــزة مــن انتشــار دولــي
باعتمادهــا كآليــة عمل دوليــة يتم توظيف
مضمونهــا للوصول إلى قصص النجاح في
عالميا ورصد وقياس
مجــال تمكين المرأة
ًّ

إســهاماتها فــي االرتقــاء بمكانتهــا وتنميــة
مجتمعاتها.

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة،
ويعكــس حــرص ســموه علــى
االســتثمار فــي الكــوادر الوطنيــة
الشابة وتمكينها من اإلسهام بشكل
فاعــل فــي تطويــر جميــع مســارات
العمل الحكومي ولعب دور أســاس
فــي تنميتــه ،الفتا إلــى أن البرنامج
يهــدف إلــى اســتقطاب الطاقــات
البحرينيــة الشــابة المتميــزة فــي
الجهــات

الحكوميــة

المختلفــة؛

لصقــل مهاراتهــا وزيــادة خبراتهــا
وفق برنامج تدريبي شامل.

» »ونوه بأن البرنامج منذ إطالقه العام  2015وعبر  4دفعات ضم كوادر
وطنية تتحلى بكفاءة ومهنية تم العمل على تطويرها في ظل

المهارات المختلفة التي تم اكتسابها إلى جانب اللقاءات المبرمجة

مع الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة إلطالع

منتسبي البرنامج على الخطط التطويرية فيها ،إلى جانب الورش

التدريبية التي التحقوا بها ،والتي عادوا بها إلى جهات عملهم بعد

االنتهاء من فترة االنتداب في البرنامج؛ لرفد المساعي التطويرية
فيها.

سمو رئيس الوزراء يصدر تعديال بالئحة “التسجيل العقاري”
وضع العالمات عبر إدارة المسح أو أحد المكاتب
العقاري الصادر بالقانون رقم ( )۱۳لسنة

القيــد ،فضــا عــن المحــرر المــراد قيــده

 ۲۰۱۳الصــادرة بالقــرار رقــم ( )۱۰لســنة

كافــة األوراق والمســتندات المؤيــدة

 ،2016النصان اآلتيان:

للبيانــات الــواردة بالطلــب وكذلك وثيقة

مــادة ( :)2تتولى إدارة المســح العقاري،

الملكيــة بالنســبة للتصرفــات الرضائيــة

بمعرفتهــا أو مــن خــال أحــد المكاتــب

وفــي حــاالت الوصية أو الوقــف أو الهبة

المســاحية الخاصــة وبنــاء علــى رغبــة

ماعــدا الهبات الملكيــة واألحكام النهائية

المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رســمي

الصــادرة بتثبيــت الملكيــة .وجــاء فــي

إجــراء المســح األولــي ووضــع عالمــات
الحــدود للعقــاراتُ ،
وتصــدر شــهادات

المــادة الثانية من القــرار أن “على رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري تنفيذ

يُ ســتبدل بنصي المادتيــن ( )۲و( )63من

المسح بعد اعتمادها من قبل اإلدارة.

هــذا القــرار ،ويعمــل به مــن اليــوم التالي

الالئحــة التنفيذيــة لقانــون التســجيل

مــادة ( :)63يجــب أن يرفــق بطلــب

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

المنامة -بنا

صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان
آل خليفــة ،قــرار رقــم ( )4لســنة 2019
بتعديــل بعض أحكام الالئحة التنفيذية
لقانــون التســجيل العقــاري الصــادر
بالقانون رقم ( )13لســنة  2013الصادرة
بالقرار رقم ( )10لسنة .2016
وجــاء فــي المــادة األولــى مــن القــرار:

سمو رئيس الوزراء

تطــويــر العــالقــات بيــن البحـريــن وإيطـاليــا

ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد :الـــــزيـــــارات الـــمـــتـــبـــادلـــة تـــخـــدم مــصــلــحــة الــبــلــديــن

المنامة  -بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ما تتم ّتع به العالقات البحرينية اإليطالية من
تطــور مســتمر فــي مختلــف المســتويات ،منوّ ً
ها ســموه بأهمية مواصلة تعزيــز التعاون
الثنائي المشــترك بين البلدين والشــعبين الصديقين بما يفتح مزي ًدا من اآلفاق بينهما
على األصعدة كافة.
جــاء ذلك ،لــدى لقاء ســموه بحضور وزير

الزيــارات الرســمية المتبادلــة بيــن البلديــن

الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد

فــي تعزيزهــا ،منوّ ًهــا بالنتائــج المثمــرة

آل خليفة بقصر الرفاع أمس ،وكيل وزارة

لهــذه الزيــارات فــي مختلــف المجــاالت

الخارجيــة والتعــاون الدولــي بجمهوريــة

بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة للبلديــن

إيطاليا جوجليمو بيجي ،حيث نوّ ه ســموه

الصديقيــن خاصة في القطاعات التجارية

بعمــق العالقــات الثنائيــة التــي أســهمت

واالقتصادية.

» »من جانبه ،أعرب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا الصديقة
عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء ،ولما أبداه سموه من حرص على تعزيز

ومواصلة تطوير عالقات الصداقة والتعاون مع بالده.

سمو ولي العهد ملتقيا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا

القائد العام“ :القيادات” اختبار حقيقي لتنفيذ العمليات العسكرية
متابعة التمرين

الرفاع  -قوة الدفاع

شــهد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير
الركــن الشــيخ خليفــة بن أحمــد آل خليفة صباح
أمــس ،ختام مجريات تمرين القيادات المشــترك
“حصــن الوطن” ،الذي نفذته قــوة دفاع البحرين
بمشــاركة الحــرس الوطنــي ووزارة الداخليــة
فــي مختلف مناطــق محافظــات المملكة ،بهدف
التنســيق واإلعداد المســبق مــع مختلف الجهات
المعنيــة لتقييــم ســرعة ومســتوى االســتجابة
القياديــة والعملياتيــة لتنفيــذ آليــات التعامــل
مــع األزمــات وتحقيــق العوامــل التــي تنشــدها
المؤسســات العســكرية فــي االرتقــاء بالقــدرات
التنســيقية لمواجهــة مختلــف الظــروف الطارئة،
كمــا ويعــد هــذا التمريــن من أهــم التماريــن التي
تســهم فــي تطويــر األســاليب المتبعــة لرفــع
مستوى الجاهزية واالستعداد القتالي واإلداري.

منظومــي القيــادة والســيطرة ،إلــى أن التمريــن

الوطنــي مــن جهــد مضاعــف فــي كل مجــاالت

يأتــي فــي إطــار التعــاون والتنســيق العســكري

العمليــات القتاليــة واإلســناد اللوجســتي للقوات

المشــترك القائــم بيــن قــوة الدفــاع والحــرس

فــي مياديــن القتــال .وأضــاف أن قــوة الدفــاع

الوطنــي ووزارة الداخليــة للوصــول بالعمــل

مســتمرة فــي نهــج التطويــر والتحديــث لــكل

المشــترك إلــى مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة

ســبل اإلعــداد والتدريب بما يتناســب مــع المهام

القياديــة والمقــدرة القتاليــة المتقدمــة ،واختبار

والمتطلبــات العســكرية الحديثــة المرتكــزة على

حقيقــي لتنفيــذ العمليات العســكرية المشــتركة،

األهداف المنشــودة ،والمســتندة علــى النظريات

وتجربــة واقعيــة لتبــادل الخبــرات والمهــارات

العلميــة والعســكرية المعاصرة ،مشــي ًدا بالتعاون

وأشــاد القائــد العــام بعــد أن اطلع عــن كثب على

الميدانيــة بيــن القــوات المشــاركة فــي التمريــن

البنــاء وبالجهــود المشــتركة المبذولــة مــن قبــل

لرفــع مســتوى الكفــاءة العســكرية واالرتقــاء

كافــة المشــاركين لنجــاح هــذا التمريــن التــي

مجريــات ومراحــل التمريــن المختلفــة وتفقــد

بالجاهزيــة القتاليــة ،وذلــك لمــا يتطلبــه الواجب

أسهمت في تحقيق النتائج الطبية.

» »تفقّ د رئيس هيئة األركان الفريق
الركن ذياب النعيمي صباح
أمس ،جانبًا من تمرين القيادات
المشترك “حصن الوطن” الذي
نفّ ذته قوة دفاع البحرين بمشاركة
الحرس الوطني ووزارة الداخلية،
إذ استمع إلى إيجاز عن أهداف
ومراحل التمرين المختلفة
واألسلحة والوحدات المشاركة
فيه ،كما تابع جانب من مجريات
التمرين والتنسيق المشترك
ووسائل القيادة والسيطرة.
ويهدف التمرين إلى العمل على
تنسيق الجهود المشتركة بين
قوة دفاع البحرين والحرس
الوطني ووزارة الداخلية من خالل
تنفيذ عدد من محاور العمل
العسكري المشترك بينها.

مستوى مش ّرف
» »هنأ رئيس الحرس الوطني الفريق أول
ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى
آل خليفة ،القائد العام لقوة دفاع
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة
بن أحمد آل خليفة ،بنجاح تمرين
القيادات المشترك “حصن الوطن”.
وأكد سموه أن تنفيذ تلك التمارين
ذات المستويات التدريبية والقتالية
العالية ،إنما يعكس الدعم الذي تحظى
به المؤسسات األمنية والعسكرية في
سمو رئيس الحرس الوطني
المملكة من لدن عاهل البالد صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد األعلى .وأشاد سمو رئيس
الحرس الوطني بالمستوى المشرّف والروح المعنوية العالية التي
أظهرها رجاالت قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية في
تنفيذ معاضل التمرين ،ما يؤكد كفاءة التدريب في المنظومة األمنية
والعسكرية بالمملكة ،وما تعكسه هذه التمارين من تكاتف لألجهزة
األمنية نحو تعزيز أمن وسالمة الوطن ورخائه ،وفق توجيهات القيادات
العليا للمؤسسات األمنية والعسكرية في المملكة.
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الرئيس النمساوي السابق يشيد بجهود سمو رئيس الوزراء في التنمية المستدامة
توقيــع تفاهــم بيــن جائــزة ســمو األميــر خليفة بــن ســلمان و “بــان مــي مــون للمواطنــة العالمية”
المنامة  -بنا

فيشر :توجهات

تــم فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا التوقيــع علــى مذكرة تفاهــم بيــن إدارة “جائزة
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للتنميــة المســتدامة”،

سمو رئيس الوزراء

فــي تحقيق أهداف التنمية المســتدامة.ووقع االتفاقيــة عن إدارة “جائزة صاحب

تعكس إدراكه

ومركــز “بــان كــي مــون للمواطنة العالميــة” تهدف إلــى تعزيز التعاون بيــن الجانبين
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للتنمية المســتدامة” الشــيخ

طبيعة التحديات

حسام بن عيسى آل خليفة بصفته رئيس الجائزة ،فيما وقعها عن مركز “بان كي

العالمية

مون للمواطنة العالمية” رئيس النمسا السابق هاينز فيشر بصفته رئيس المجلس
االستشاري للمركز.
وبهــذه المناســبة ،أعــرب الجانبــان عــن

وأكــد أن “جائزة صاحب الســمو الملكي

سعادتهما بتوقيع هذه االتفاقية ،والتي

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

مــن شــأنها تعزيــز التعــاون واالســتفادة

للتنمية المســتدامة” استطاعت أن تعزز

بيــن الجانبيــن مســتقبال ،فــي كل مــا

مــن مكانتهــا كإحدى الجوائــز المرموقة

عيسى :مركز

يخــدم أهدافهما المشــتركة التي تتعلق

التــي تعمــل علــى تحفيــز ودعــم الــدول

بدعــم الجهود الفرديــة والجماعية على

والمؤسســات واألفراد لمواصلة العطاء

بان كي مون

صعيد تحقيق التنمية المستدامة.

اإلنساني في مجال التنمية المستدامة.

وأشــاد الشــيخ حســام بــن عيســى آل

ونــوه إلــى أن مركــز “بــان كــي مــون

خليفــة بمركــز “بــان كــي مــون للمواطنة

للمواطنــة العالميــة” يســعد بتوقــع هــذه

العالميــة” الــذي أسســه األميــن العــام

المذكرة مع إدارة “جائزة صاحب السمو

الســابق لألمم المتحدة ،والذي يتقاســم

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

مــع الرئيــس النمســاوي الســابق فيشــر

خليفــة للتنميــة المســتدامة” ،مؤكــدا أن

إدارتــه؛ باعتبــاره إحــدى المبــادرات

اختيارهــم للتعــاون مع “جائــزة صاحب

الدولية الرائدة التي تســتهدف ترســيخ

الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان

أســس تعــاون بيــن األطــراف المعنيــة

آل خليفــة للتنميــة المســتدامة” من بين

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

العديــد مــن المراكــز والمنظمــات ،جــاء

مــن جانبــه ،أعــرب فيشــر عــن إعجابــه

نظــرا للقيمــة الكبيــرة والنجاحــات التي

بالجهــود التــي يقــوم بهــا صاحــب

حققتهــا الجائــزة منــذ تأسيســها ،علــى

الســمو الملكــي رئيس الــوزراء في دعم

الصعيد العالمي من خالل تركيزها على

ومســاندة جهــود المجتمــع الدولــي فــي

الجهــود الجماعيــة والفردية التي تحفز

مجــال التنمية المســتدامة ،وهو ما ينم

جهود التنمية المستدامة.

عــن توجهــات نبيلــة وإدراك واع لــدى

وقــال إن الزيــارة التــي قــام بهــا بان كي

ســموه لطبيعة التحديات التي يواجهها

مــون إلــى مملكــة البحريــن فــي شــهر

العالــم وضرورة بناء تعاون دولي فعّ ال

نوفمبــر الماضي ولقاءه صاحب الســمو

في مواجهة أسباب النزاعات والحروب

الملكــي رئيــس الــوزراء أكــدت مــدى

باعتبارهــا العائــق األكبــر أمــام جهــود

تقــارب وجهات النظر فــي كل ما يتعلق

المجتمع الدولي في التنمية.

بضــرورة تعميــق التعاون الدولــي تجاه

حسام بن

من المبادرات
الدولية الرائدة
توقيع مذكرة تفاهم بين جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة ومركز بان مي مون للمواطنة العالمية

السالم كمحور ترتكز عليه جهود الدول

الصعيــد ،والجوائز واألوســمة اإلقليمية

أمس على تعزيز الشراكة والتعاون بين

الدعم واالســتفادة مــن جهودهما خالل

على صعيد التنمية المستدامة.

والدوليــة التــي نالهــا ســموه؛ تقديــرا

إدارة “جائــزة صاحــب الســمو الملكــي

وأشــاد الرئيــس النمســاوي الســابق

إلســهاماته وعطائه علــى صعيد التنمية

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

المشــاركة فــي غيرهــا مــن المنتديــات

بفكــرة إنشــاء منتــدى البحرين الســنوي

محليا ودوليا ،إضافة إلى جائزة ســموه

للتنميــة المســتدامة” ومركــز “بــان كــي

فــي نيويــورك لتزامنــه مــع اجتماعــات

للتنمية المستدامة في نسخها المتتالية

مــون للمواطنة العالمية” في العديد من

الجمعيــة العامــة ومشــاركة النخــب

واألثــر الــذي لعبته في تكريم وتشــجيع

المجاالت ،ومنها :تعزيز اآلليات الرامية

السياســية الدوليــة فــي مناقشــة أبــرز

مبــادرات التنميــة المســتدامة فــي

لدعم جهود التنمية المستدامة دوليا.

القضايــا والخــروج بتوصيــات تســاهم

مختلف مناطق العالم.

كمــا تضمنــت المذكــرة اتفــاق الجانبيــن

فــي دعــم جهــود التنميــة المســتدامة،

كما تم تقديم عرض من جانب القائمين

علــى المشــاركة فــي “منتــدى البحريــن”

مرحبــا بالمشــاركة فــي دورة المنتــدى

علــى “مركــز بــان كــي مــون للمواطنــة

الــذي يعقد ســنويًا فــي نيويــورك خالل

القادمة.

العالميــة” عــن أهــداف المركــز وعالقاته

االجتمــاع رفيــع المســتوى للجمعيــة

وتــم عرض فيلم تســجيلي عمــا حققته

مــع مختلــف الــدول والمنظمــات إضافة

العامــة لألمــم المتحــدة والــذي يمثــل

البحريــن مــن إنجــازات فــي مجــال

إلــى نشــاطه الفاعــل فــي مختلــف

فرصة لتقديم رؤى رفيعة المستوى من

التنميــة المســتدامة ومــا يتبناه صاحب

المجاالت خصوصا دعم تحقيق أهداف

جانــب صناع القــرار للتعبيــر عن قيمهم

الســمو الملكي رئيس الــوزراء من رؤية

التنمية المستدامة على النطاق الدولي.

وتطلعاتهم وأهدافهم وسياســاتهم؛ من

تجــاه تعزيــز التعــاون الدولــي فــي هــذا

ونصت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها

أجل مســتقبل تنموي مســتدام ،وتبادل

والفعاليات األخرى.
ويذكر أن مركز “بان كي مون للمواطنة
العالميــة” تــم إنشــاؤه العــام الماضــي
بمبــادرة مــن األمين العام الســابق لألمم
المتحدة وبمشــاركة ودعــم من الرئيس
النمســاوي الســابق

فيشــر؛ بهــدف

المســاهمة فــي تحقيــق قــرارات األمــم
المتحدة المتعلقة الخاصة بنشر السالم
وحمایة البشــر في مختلف دول العالم،
ومنھا حمایة مبدأ المســاواة بین الرجل
والمــرأة والدفــاع عــن حقوقھــا وحقوق
األطفــال والشــباب مــن خــال توفیــر
التعلیم والنشأة الجیدة لھم.
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جائزة األميرة سبيكة نقلة متميزة
المنامة  -بنا

رأس المال البشري يرفد متطلبات السوق

محم ــد ب ــن مب ــارك“ :بوليتكن ــك” بلغ ــت مكان ــة مرموق ــة ف ــي التعلي ــم

المنامة  -بنا

رعــى نائــب رئيــس مجلس الوزراء ،رئيــس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة حفــل تخريــج الفــوج الخامس لكليــة البحريــن التقنية

رفعــت رئيســة مجلــس النــواب

(بوليتكنــك البحريــن) الــذي أقيــم بقاعة الشــيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفــة بمقر جامعة

فوزيــة زينــل خالــص الشــكر

البحريــن فــي الصخيــر ،بحضور رئيس مجلس الشــورى علي الصالــح ،ونائب رئيس مجلس

وعظيــم االمتنــان لعاهــل البــاد

الوزراء جواد العريض ،وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الحفل.

عيســى آل خليفــة ،علــى صــدور

وأعــرب ســموه عــن ســعادته لما وصلــت إليه

وأســهم ذلك فــي تكوين رأس المال البشــري

بوليتكنــك البحريــن مــن مكانــة مرموقــة في

الــذي يشــكل رافــدا لســوق العمــل بمتطلباته

مجــال التعليــم الفنــي والتطبيقي بما يســهم

مــن القــدرات والمهــارات العلميــة والعمليــة

في تحقيق أهداف مبادرات مشــروع تطوير

والمنافســة فــي مجــال ريــادة األعمــال ،وهو

التعليــم والتدريــب ،وبما يتوافــق مع برنامج

أمــر تؤكــده اإلحصــاءات األخيــرة ،إذ حصــل

عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين ،2030

 % 86مــن الخريجيــن علــى عمــل فــي إطــار

إذ اســتطاعت الكليــة فــي  10ســنوات مــن

تخصصهــم بالشــركات الكبــرى داخل وخارج

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
أمــره الملكــي الســامي بإنشــاء
“جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل
خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينية”،

فوزية زينل

لنجــاح الرؤيــة الملكيــة فــي دعــم

تبــوء كل المســؤوليات والمواقــع،

والــذي يؤكــد النقلــة المتميــزة
المــرأة البحرينيــة ،وإســهاماتها
الواضحــة ،وكفاءتهــا البــارزة ،في

فــي مختلــف المجــاالت ،فــي ظل
المسيرة التنموية الشاملة.

فــي إطار مشــروع تطويــر التعليم والتدريب

األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء

ومبادراتــه التــي تأتــي ضمن مســيرة التنمية

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

الشــاملة للمشــروع اإلصالحــي لعاهــل البــاد

آل خليفة.

تطويــر منظومــة تعمــل علــى ربــط برامجهــا

البحرين ،كما التحق  % 26من الطلبة بسوق

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

بعدهــا تفضــل ســموه بتوزيــع الشــهادات

خليفــة ،وبدعــم مــن رئيــس الــوزراء صاحب

علــى دفعــة الخريجيــن البالغــة نحــو 160

التعليمية باحتياجات ســوق العمل ،بالتعاون

العمل وهم على مقاعد الدراسة.

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

اســتكملوا متطلبــات تخرجهــم فــي مختلــف

مع الشركات والمؤسسات وأصحاب األعمال،

وأكد ســموه االهتمام الــذي تحظى به الكلية

خليفــة ،ومتابعــة مــن ولي العهد نائــب القائد

التخصصات.

وزير الداخلية يؤكد أهمية التواصل بين المحافظات والمواطنين

ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة يــقــتــرح بــرنــامــجــا تــوعــويــا لــلــشــبــاب فـــي فــصــل الصيف

المنامة  -وزارة الداخلية

برامــج لمكافحــة العنــف واإلدمــان

عقــد وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة،

فــي الصــاالت الرياضيــة والمجمعــات
التجاريــة،

اجتماعــا مــع المحافظيــن أمــس ،أعــرب فــي مســتهله عــن شــكره للجهــود التــي

المحافظات.

يقومــون بهــا فــي إطــار التواصــل بيــن المحافظــات والمواطنيــن؛ للتعــرف على

من جهته ،اســتعرض محافظ الشمالية،

احتياجاتهــم ومطالبهــم والعمــل علــى تنفيذها من خالل التعاون والتنســيق مع

عــددا مــن مجــاالت العمــل ودور

الجهات المعنية.
وتضمــن جــدول أعمــال االجتمــاع،

أي قصــور إن وجــد ،واتخــاذ إجــراءات

عددا مــن القضايــا والمشــاريع المتعلقة

مشــتركة ،تضمن موسما مميزا وناجحا

بشــؤون المحافظــات ،إذ اطلــع الوزيــر

في العام المقبل.

علــى التقريــر الذي قدمه ســمو محافظ

وقــدم ســمو محافظ الجنوبيــة مقترحا

الجنوبية بشــأن موسم البر الذي اختتم

بتنفيذ برنامج توعوي للشباب في فصل

أخيرا ،وشهد زيادة في عدد المسجلين

الصيف ،يقوم علــى تزويدهم بالتوعية

بنســبة  % 75وانخفــاض عــدد القضايــا

األمنيــة المروريــة واإللكترونيــة ،وفــي

األمنيــة بنســبة  % 42وتراجــع عــدد

هــذا الشــأن ،شــدد وزيــر الداخليــة على

الحوادث البليغة إلى .% 25

ضــرورة التنســيق مــع الجهــات المعنيــة

وفــي هذا الســياق ،أكــد وزيــر الداخلية

فــي إعداد هذه البرامج التوعوية حتى

ضــرورة تقييــم موســم البــر ومعالجــة

تحقق أهدافها المرجوة.

وذلــك

بالتعــاون

مــع

المحافظــة فــي تنفيذهــا مــن خــال
التنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ختام االجتماع ،أكد الوزير ضرورة
التواصــل الدائــم بيــن المحافظــات

وزير الداخلية مجتمعا مع المحافظين

والمواطنين وترسيخ العالقة التكاملية

كما قدم سمو محافظ الجنوبية ،تقريرا

مــن جهتــه ،أشــار محافظ المحــرق إلى

العاصمــة تقريــرا عــن جهــود المحافظة

عــن المجلــس األســبوعي للمحافظــة

دور الشراكة المجتمعية بين المحافظة

فــي تعزيــز فكــر الشــراكة المجتمعيــة

ودوره في تحقيق التواصل مع األهالي

والجمعيات واألندية في إعداد وتقديم

والزيــارات الميدانيــة للتواصــل مــع

وتعزيز الشــراكة المجتمعية ،منوها إلى

برامج ومشــاريع توعوية فاعلة ،تســهم

األهالــي وبحــث احتياجاتهــم بحضــور

تنفيــذ عدد من المشــاريع واالقتراحات

فــي توفيــر الثقافــة األمنيــة الالزمــة

جهات االختصــاص ،كما تناول محافظ

التــي تــم رصدهــا وذلــك بالتنســيق مــع

لتعزيز السالمة العامة لدى كل الفئات.

العاصمــة رئيــس لجنة “معــا” النجاحات

محافــظ

التــي حققهــا البرنامــج وأهميــة تنفيــذ

الجهات المعنية.

وخــال

االجتمــاع،

قــدم

مــع الجهات المختلفة وتفعيل الشــراكة
المجتمعيــة بالشــكل الــذي يتطلــع إليــه
ً
شــريكا أساســيا في
المواطــن ،ويجعلــه
البناء والتطور.
حضــر االجتمــاع مســاعد المنســق العام
للمحافظــات ومديــر إدارة المتابعــة
والتنسيق بالمنسقية.

متابعة تطوير طرق السنابس ومروزان

تــنــفــيــذا ً لــتــوجــيــهــات ســمــو رئـــيـــس الــــــوزراء

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ً
تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،تفقد وزير األشــغال وشــؤون البلديات

متابعة المشاريع الخدمية والتنموية

والتخطيــط العمرانــي عصام خلف مشــروع تطوير طرق قرية الســنابس ومنطقة مروزان بمجمــع  402و 404و ،406يرافقه مدير
إدارة مشاريع وصيانة الطرق سيد بدر علوي.
واســتمع الوزير إلى شــرح مفصل من مشــرفي المشروع ،وتم استعراض
ً
حاليا بالمجمعــات  402و 404و 406في منطقة الســنابس
ســير األعمــال

ســمو محافــظ الجنوبية يشــيد بمبــدأ التواصل مــع األهالي

كيلومتــرا طوليــا ،باإلضافــة إلــى تنظيــم التقاطعــات وحمايــة الخدمــات

األصيلــة وصفاتــه الطيبــة والمتوارثــة مــن

شــرائح المجتمــع بما يتناســب مــع التطلعات

الموجــودة وإنشــاء مواقــف للســيارات لمرتــادي المنطقــة والمحــات

اآلبــاء واألجداد والمتمثلة في التواصل بين

المســتقبلية بمختلــف المجــاالت واألصعــدة

المحافظة وجميع األهالي.

بهدف تقديم أرقى مستوى الخدمات.

المنامة  -وزارة الداخلية

استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة
بــن علــي آل خليفــة ،بالمجلــس األســبوعي

بالمحافظة ،عد ًدا من وجهاء وأعيان وأهالي
المحافظة والمسؤولين واألدباء.
وأشــاد ســمو المحافــظ بمبــدأ التواصــل
المباشــر مــع أهالــي المحافظة عبــر المجلس
األســبوعي ،معربًــا ســموه عــن ســعادته
بلقائهــم واالســتماع إلــى أفكارهــم وتلبيــة

احتياجاتهــم ،منوّ ًها إلــى أن التقارب يعكس

تالحــم مجتمــع المحافظــة وإبــراز عاداتــه

وأوضــح ســموه أن المحافظــة الجنوبيــة
ماضيــة فــي إقامــة الفعاليــات التــي تحمــل

وع ّبــر األهالي عن شــكرهم وتقديرهم لســمو

المحافــظ علــى تواصلــه مــع المواطنيــن،

الطابــع االجتماعــي والثقافــي الــذي يعكــس

مشــيدين بحرص سموه على تبني الفعاليات

اهتمــام األهالــي فــي مناطــق المحافظــة

التي تحظى باالهتمام الثقافي واالجتماعي،

كافــة بمــا يتناســب مــع جميع شــرائح وفئات

كمــا أثنــى الحضــور علــى متابعــة ســموه

المجتمــع ،مؤكــ ًدا ســموه ضــرورة متابعــة

الحثيثــة لجميــع رؤى واقتراحــات األهالــي

المشــاريع الخدمية والتنموية كافة باإلضافة

والمقيميــن فــي المحافظــة واالســتماع إلــى

إلــى الفعاليــات والمبــادرات التــي تخــدم

آرائهم وتلبية احتياجاتهم.

والتــي تشــمل إعــادة إنشــاء الطرق والتــي يبلــغ إجمالي طولهــا 23.311

والمــدارس ،وإنشــاء شــبكة تصريــف ميــاه األمطــار ،ووضــع اإلشــارات
والعالمــات المروريــة ،وتحديــث شــبكة اإلنــارة وذلــك بالتنســيق مــع
الخدمات األخرى .وأوضح مهندسو المشروع أن نسبة األعمال المنجزة
بلغــت  % 33بحســب برنامــج العمــل المعتمد مــن الوزارة ،ويتــم التغلب
علــى معظــم المعوقــات التــي تعترض التنفيذ عبر التنســيق المســتمر مع
الدوائر الخدمية المعنية.
بعدهــا بــدأ الوزيــر زيارته الميدانية بتفقد مشــروع تطويــر الطرق بقرية
ً
موضحا أن المشــاريع تندرج في إطار الخطة الشــاملة لوزارة
الســنابس،

وزير األشغال يتفقد مشاريع تطوير الطرق في السنابس ومروزان

االقتصادية الوطنية والمخطط الهيكلي العام للمملكة.
ووجــه خلــف إلــى ضــرورة التواصل مــع كل الخدمات والجهــات المعنية

ً
سعيا منها في تلبية احتياجات
األشغال لتطوير خدمات البنية التحتية

واســتيعاب متطلباتها ضمن فترة اإلنشــاء ،كما أكد ضرورة العمل ضمن

المملكــة وفقــا للرؤيــة والتصــورات الموضوعــة بناءً على االســتراتيجية

برنامج التنفيذ المتفق عليه.

النسخة الثانية من “رواد في القصر” تختتم معسكرها التدريبي
تصفيــات المســابقة علــى مســتوى المنطقــة؛

المنامة  -بنا

شــارك  12رائد عمل في المعســكر التدريبي للنســخة البحرينية الثانية من برنامج “رواد في
القصــر” لهــذا العــام ،وذلــك علــى هامــش التصفيات للمرحلــة النهائيــة من المســابقة يوم 27
مارس الجاري.
وتأتــي مشــاركة البحريــن في هذه المســابقة

نــوه الرئيس التنفيذي لالســتثمار والتســويق

الدوليــة للمرة الثانية خــال هذا العام ،وذلك

بصنــدوق “تمكيــن” ناصــر قائــدي بــدور هــذه

بعــد اســتضافة انطالقتهــا في العــام الماضي

المســابقة في مســاهمتها في تحقيق أهداف

المسابقة توفر
منصة لرواد
األعمال لتحقيق
مزيد من النمو
والتطور

بالشراكة مع “تمكين”.

التنميــة االقتصادية ،من خــال فتح المجال

ويعــد برنامــج “رواد فــي القصــر” أحــد

أمــام رواد األعمــال للنمــو والتوســع علــى

المبــادرات الدوليــة الرائــدة لالحتفــاء بقطاع

المســتوى العالمــي ،بتوفيــر منصــة متكاملــة

ريادة األعمال ،إذ تهدف إلى تشجيع األعمال

وشــبكة واســعة مــن الخبــراء ورواد األعمــال

الناشــئة وتوفيــر منصــة يحقــق فيهــا رواد

والمستثمرين والموجهين في قطاع األعمال

األعمــال المزيــد من النمو والتطــور ألعمالهم،

تحــت مظلــة “رواد فــي القصــر” ،تســهم فــي

وذلــك ضمــن برنامج تفاعلي متكامل يســمح

تعزيــز فرص دعــم رواد األعمــال البحرينيين

باستفادة رواد األعمال المشاركين من شبكة

وتميزهم على المستويين المحلي والدولي.

واســعة من الخبرات والدعم والمساندة على

وأوضــح أن “تمكيــن” تســعى ضمــن أهدافهــا

هــذه النســخة التوفيــق واالســتفادة وفــرص

مختلــف احتياجــات وفــرص دعــم أهدافهــم
وقدراتهم في التوسع والنمو.
وأشــاد بالمشــاركات البحرينيــة وأداءهــا في
المســابقة ســواء علــى المســتوى المحلــي أو
متمنيــا للمشــاركين في
اإلقليمــي أو الدولــي،
ً

تمهيــ ًدا للتصفيــات العالميــة المقــرر انعقادها
فــي ديســمبر المقبــل بقصــر ســانت جميــس
بالمملكة المتحدة.
وكان الوفد البحريني قد اختتم مشاركته في
النســخة العالمية المنعقدة في ديسمبر2018
بتأهــل تطبيــق “الــراوي” لمؤسســته هالــة
شارك  12رائد عمل في المعسكر التدريبي للنسخة الثانية

آمانــدا ثيرســك أهمية االســتفادة من الفرص

الرامية إلى تعريف رواد األعمال المشــاركين
ً
فضل
بشــروط المســابقة وأهميتهــا وآلياتهــا،

لــرواد األعمال فــي تعزيز خبراتهــم المعرفية

عــن االطالع على مقومات العرض التقديمي

والحصول على الدعم االستشــاري من خالل

للمشــاريع واالســتفادة مــن فــرص تطويــر

شــبكة التواصــل الواســعة والتخصصيــة

األعمال التي تطرحها هذه المسابقة وتوسيع

لهــذه المبــادرة ،وأفق االســتفادة مــن خبرات

شبكة المعرفة الريادية.

التطويريــة التــي تقدمهــا هــذه المشــاركة

المشــاركات األخــرى علــى مســتوى مختلــف

ومــن المقــرر أن تســتضيف البحريــن ً
أيضــا

ســليمان ،وكل من الشركاء المؤسسين أميرة
القبيطــي ومحمد إبراهيم ،إذ تصدر “الراوي”
عالميــا بالفــوز بجائــزة اختيــار الجمهــور،
ً
ً
فضــا عــن الحضــور المتميــز لــرواد األعمــال
البحرينييــن فــي النســخة الخليجيــة والتــي
تأهــل علــى إثرهــا رائــدا العمــل البحرينيــان
الحارث العطاوي عن شــركته “جي ســي سي
ون” وهالة سليمان عن تطبيق “الراوي”.
يذكــر أنــه منــذ انطالق المســابقة فــي ،2014

يد مختصين محليين ودوليين.

إلــى تقديــم الدعــم الــازم لــرواد األعمــال

وافرة من النجاح والتأهل.

دول العالم .وتضمن البرنامج التدريبي عددا

النســخة الخليجيــة الثانية من المســابقة في

شارك في البرنامج  59بلدا ،وانضم إليه 782

وفــي كلمــة ترحيبيه في المعســكر التدريبي،

والمؤسسات الناشئة من خالل الوقوف على

ومــن جهتهــا ،أكــدت مديــر “رواد فــي القصر”

مــن ورش العمــل والجلســات التخصصيــة

أكتوبــر المقبــل ،إذ ســيتم علــى إثرهــا إجــراء

رائد أعمال من مختلف أنحاء العالم.

الخميس
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التربية

سمو الشيخ محمد بن سلمان يكرم  12امرأة متميزة في مجاالت مختلفة

المرأة البحرينية تفوقت في كل الميادين

محمــد بــن ســلمان يشــيد بالجهــود الكبيــرة لـــ “األعلــى للمــرأة”
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إبراهيم النهام

أيضا،
Û Ûيشــكو كثيــر مــن الموظفيــن بــوزارة التربية والتعليــم ،والمراجعيــن ً
المصاعــب الجمّ ــة التي تواجههم أثناء مراجعة (مركز خدمات المراجعين)
التابــع للــوزارة فــي العاصمــة المنامــة ،والمعنــي بشــئون المــوارد البشــرية
والمالية ،ألسباب عدة أوجزها كالتالي.

Û Ûالمركــز ال يتخطــى كونــه مجــرد كبينــة خشــبيّ ة قديمــة ،ينحشــر بداخلهــا
سوءا بفترة الصيف،
ً
الموظفون ،والمراجعون على حدٍّ سواء ،بحال يزداد
وأوقات الذروة.

Û Ûشــح المواقــف التــي ال تغطــي ربــع عــدد المراجعيــن ،حيث يضطــر العديد

المنامة  -بنا

منهم لركن سياراتهم بعيدً ا ،والسير مشيً ا على األقدام حتى المركز.

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بن ســلمان بن حمــد آل خليفة أن المــرأة البحرينيــة أثبتت
ً
عاليا في المحافل
جدارتهــا وتفوقهــا الدائم في كل الميادين ورفعت اســم البحرين

خصوصــا للعامليــن منهــم بالمــدارس
ً
التابعيــن للــوزارة المشــقة الكبيــرة،

Û Ûإلزاميــة المراجعــة بالفتــرة الصباحيــة فقــط ،وهــو مــا يحمّ ــل الموظفيــن
البعيــدة ،كالــزالق مثالً ،حيث يضطر الموظف للذهاب والعودة مجددً ا كل

ً
دومــا ،ويؤكد ما تتميز بــه المرأة في
الدوليــة وهــو أمــر يبعث علــى الفخر واالعتزاز

هذه المسافة ،بهدر يطول وقت عمله الثمين.

البحريــن فــي ظــل االهتمام والرعاية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
ً
ً
ً
وعالميا.
وإقليميا
محليا
عيسى آل خليفة الذي أسهم في تقدم المرأة بكل المجاالت

Û Ûتأخر تحويل الخدمات اإللكترونية للمركز ،بخالف أغلب المراكز الخدمية
في الوزارات والجهات الحكومية األخرى.

Û Ûولهذه األســباب مجتمعة ،نأمل من ســعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي

وأشــاد ســموه بالجهــود الكبيــرة للمجلــس

الجميــع ،وهــن رئيــس مجلس النــواب فوزية

األعلى للمرأة والتي تترجم رؤى قرينة عاهل

زينــل ،وســمو الشــيخة نيلــة بنــت حمــد بــن

البالد رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة

ابراهيــم آل خليفــة ،والشــيخة حصــة بنــت

الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم

خالد بن عبدهللا آل خليفة ،والشيخة عائشة

آل خليفــة في تقدم المــرأة البحرينية والذي

بنــت راشــد بــن خليفــة آل خليفــة ،وفاطمــة

أيضــا ،أن نــرى (مركــز خدمــات المراجعيــن) هــذا فــي المســتقبل
ً
Û Ûونأمــل

انعكــس على مواصلــة المــرأة للنجاحات؛ لما

البلوشــي ،وآمنــة الرميحــي ،وعهديــة أحمــد،

تتمتــع بــه مــن كفــاءة عاليــة تؤهلهــا للقيــام

وســعاد العامــر ،ورائدة ســبت ،ورؤيــا صالح،
ً
معربا ســموه
وعبيــر ســلوم ،وأســماء جعفــر.

ضمن برنامج “تقييم” التي يكرّ مها سمو ولي العهد األمين مشكورً ا ،بقصة

جــاء ذلــك لــدى حضــور ســموه أمــس حفــل

عن تهانيه للنســاء المتميزات على حصولهن

“نســاء متمیــزات” الــذي أقيــم تحــت رعايــة

علــى التكريم المتميز في يوم المرأة الدولي،
ً
مشــيدا بجهــود لجنــة التحكيــم المســتقلة

مــن مجلــس أمنــاء مدرســة بیــان البحریــن

الختيار النساء البحرينيات المتميزات.

بالتعــاون مــع جمعیــة الخالدیــة الشــبابیة،

وألقــت رئيــس مجلــس أمنــاء مدرســة بيــان

بمناسبة الیوم الدولي للمرأة.

البحريــن الشــيخة مــي العتيبي رئيــس لجنة

إشادة بالتعاون العسكري مع الكويت

وأشــار ســموه إلــى أن المــرأة البحرينيــة
ً
نموذجــا يحتــذى بــه فــي ظــل
أصبحــت

حفــل التكريــم كلمــة تقدمــت خاللها بالشــكر

الصخير  -الحرس الوطني

بدورها في شتى المجاالت.

ســموه بمقر مدرســة بیــان البحریــن ،بتنظيم

يوجه لتصحيــح أوضاع المركز ،تعزيزً ا
ّ
وزيــر التربيــة والتعليم الموقر ،أن
للمصلحــة العامــة ،بتجربــة نجــاح شــبيهة لمركــز مراجعــات الموظفين في

مدينة عيسى والذي شمل أغلب الخدمات المقدمة لهم.

القريب ،من ضمن المراكز الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية

نجاح جديدة تضاف إلى سلة الوزارة ،والبحرين ككل.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

الجزيــل لســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان بن

الخبــرات والمهــارات التــي تتمتــع بهــا والتي
ً
دومــا إلــى تطويرهــا فــي أي مجــال
تســعى

الحفــل فــي نســخته الرابعــة ،وهــو مــا يؤكــد

تلتحــق بــه عبــر إســهامها اإليجابــي فــي بناء

االهتمــام الــذي يوليــه ســموه بإبــراز جهــود

المجتمــع ممــا يواصــل الســير نحــو تحقيــق

المرأة البحرينية.

األهداف التنموية المنشودة للمملكة.

وقالــت “عندمــا تشــرفت باختيــاري لرئاســة

وفــي الحفــل ،كــرّم ســموه كوكبــة مــن

لجنــة التحكيــم المســتقلة الختيــار “النســاء

الشــخصيات النســائیة المؤثرة في البحرین،

البحرينيات المتميزات” ،كان الموضوع صعبا

والالئــي كان لھــن إنجــازات فــي عــدد مــن

وشــاقا بالنســبة لــي .لــم تكمــن الصعوبــة في

حمــد آل خليفــة لتشــريف ســموه برعايــة

العمــل اإلداري والتنســيق ،ولكنهــا كمُ نت في

المجــاالت والتــي هــي محــل تقديــر مــن

آليــة اختيار النســاء البحرينيــات المتميزات،

باإلنجــازات ،والتــي تعكــس وعــي المجتمــع

فهناك العديد من النســوة البحرينيات الالتي

بالمــرأة وقدراتهــا ،حيث اســتطاعت أخواتنا

يســتحقن التكريــم ،فكيــف ســأفتش فــي

الفــوز عبر صناديق االقتــراع في االنتخابات

هــذا الكــم الغزيــر ألختــار عــددا منهــن ليكــن

النيابيــة والبلدية ،وكان لفوز رئيســة مجلس

المكرمات في اليوم الدولي للمرأة”.

النواب فوزية زينل رمزية دولية لترأس هرم

كمــا ألقت رئيســة جمعيــة الصحفيين عهدية

الســلطة التشــريعية ،حيث نالت ثقة زمالئها

أحمــد كلمــة نيابــة عــن المكرميــن أكــدت

محققــة أفضــل إنجاز سياســي على مســتوى

فيهــا أن “الســنوات األخيــرة كانــت حافلــة

المرأة العربية”.

اســتقبل مديــر أركان الحــرس الوطنــي

بالمســتويات العالية للتعاون والتنسيق الذي

اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود

حققــه الحــرس الوطني ،والــذي انعكس على

آل خليفــة ،وكيــل الحرس الوطنــي الكويتي

تفعيــل بروتوكــوالت التعــاون المشــترك بيــن

الفريــق الركــن هاشــم عبدالــرزاق الرفاعــي،

الحرس الوطني البحريني ونظيره الكويتي،

فــي مطــار البحريــن الدولــي أمــس ،بحضــور

بما يحقق أمن واســتقرار البلدين الشــقيقين.

الملحــق العســكري بســفارة دولــة الكويــت

بــدوره ،أكــد الفريــق الركــن هاشــم الرفاعــي

الشــقيقة لــدى المملكــة العميــد الركــن ناصــر

عمــق العالقــات األخويــة التــي تربــط دولــة

الســمحان وعــددا مــن كبــار ضبــاط الحــرس

الكويــت بمملكــة البحريــن ،ومــا تحملــه مــن

الوطني.ونقــل مديــر األركان تحيــات رئيــس

تبادل للخبرات وتعاون مشــترك في مختلف

الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو

األصعــدة ،خصوصــا علــى مســتوى العمــل

الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة ،مشــيدا

العسكري.

بـدء تسليـم وحـدات شـرق الحـد

تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات ســمــو رئـــيـــس الـــــــوزراء بــســرعــة تــوزيــعــهــا

المنامة  -وزارة اإلسكان

ً
تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
بشــأن تســليم وحدات مدينة شــرق الحد للمســتفيدين فورًا ،وفي إطار برنامج تنفيذ أمر
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي

وزير شؤون مجلس الوزراء يستقبل المطوع

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بتوزيــع  5000وحــدة ســكنية ،بــدأت إدارة المشــاريع
اإلسكانية بوزارة اإلسكان في تسليم وحدات حي بوشاهين بمدينة شرق الحد.
وباشــر الوكيــل المســاعد للمشــاريع اإلســكانية

الضمانــات مــع المقاولين ،لضمان تســليم خدمة

ســامي عبــد هللا بوهــزاع ومديــر إدارة

إسكانية تتمتع بجودة عالية للمواطنين.

إنشــاء وصيانــة المشــاريع اإلســكانية حســين

وقال إن حي بوشاهين يتميز بتصميم وحداته

العمــري إجــراءات تســليم الوحــدات الســكنية

الــذي يحاكــي الطــراز المعمــاري البحرينــي،

وأشــاد الوزيــر المطــوع بجهــود عبــدهللا

رئيــس جمعيــة العالقــات العامــة البحرينيــة

المطــوع فــي إعــداد الكتابين اللذيــن يمثالن

فهــد الشــهابي ،الذي أهداه نســخة مــن كتابه

للمواطنيــن المســتفيدين مــن الوحــدات ،التــي
ً
لجــدول زمنــي ،يهــدف إلــى ســرعة
وفقــا
تتــم
ٍ
ٍ
تســليم الوحــدات الســكنية للمواطنيــن تنفيــذاً

ً
موضحــا
والبيئــة الســاحلية لمنطقــة الحــد،
والمخططــات التفصيليــة للمشــروع أن يكــون

إضافــة مهمــة تثــري المكتبــة الوطنيــة ،بمــا

بعنــوان “محبوبتــي البحرين” ،وأشــاد بجهود

لتوجيهات الحكومة.

مستوحى من تفاصيل مدينة الحد.

يشــتمالن عليــه مــن جهد توثيقــي ،باإلضافة

الشــهابي فــي إبــراز ما تتمتع بــه البحرين من

وصــرح الوكيــل المســاعد للمشــاريع اإلســكانية

إلى توثيق لمرحلة مهمة ترصد تطور مسيرة

إرث حضــاري عريــق ،وما تشــهده مــن نهضة

وأوضــح أن البيئــة المحيطــة بالوحــدات
الســكنية للمشــروع حظيت ً
أيضــا باهتمام كبير

التعليــم فــي البحريــن ،التي احتفلــت مؤخرا

شــاملة فــي مختلــف المجــاالت ،مــن خــال

حرصــت خــال األيــام الماضيــة علــى التأكــد

بمئويــة التعليــم فيهــا .كمــا اســتقبل الوزيــر،

سلسلة مؤلفاته المتخصصة بأدب الرحالت.

مــن حيــث التصميــم ،حيث تــم توفير ســاحات
وممــاش ســاحلية ،فضالً عــن الحدائق
داخليــة،
ٍ

المنامة  -بنا

اســتقبل وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء محمد المطوع بمكتبــه صباح أمس عبدهللا
المطــوع الــذي أهداه ،نســختين من أحدث إصدارته وهما كتــاب “من تربية القرية
إلى تربية الدولة” ،وكتاب “ماذا قالت النجمة األسبوعية”.

علــى هامــش تســليم الوحــدات بــأن الــوزارة
مــن جهوزيــة كافــة الوحــدات ،ومراجعــة عقود

أن الــوزارة حرصــت لــدى إعــداد التصاميــم
ً
مردفــا أن النهــج في
ومناطــق ألعــاب األطفــال،

الصمــود واالســتدامة” .وأضــاف أن توزيعــات

بنــاء المــدن اإلســكانية يتماشــى مــع حــرص

حــي بوشــاهين ،ومــا ســيتبعها مــن توزيعــات

الحكومــة علــى تنفيــذ الهدف الحادي عشــر من

أخــرى بالمشــروع بعد اكتمــال جهوزية وحدات

أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة،

المراحــل األخــرى ،يعكــس ما توليه الــوزارة من

والــذي ينــص على “جعل المدن والمســتوطنات

ســعيا لتنفيذ
اهتمــام بتنفيذ التزامها اإلســكاني
ً

البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى

رؤية البحرين االقتصادية .2030

انطالق “أزياء المرأة العربية  ”2019األسبوع المقبل
هبة محسن |

تصوير :رسول الحجيري

أعلنت شــركة “تاتش ايفنت” في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في “مودا مول”
عــن انطــاق معرض أزياء المرأة العربية األســبوع المقبــل ،وذلك للعام الرابع على
التوالي برعاية الرئيسة الفخرية لجمعية سيدات األعمال البحرينية سمو الشيخة
ثاجبة بنت سلمان آل خليفة.

برعاية سمو
الشيخة ثاجبة
ودعم الشريك
اإلستراتيجي
“تمكين”

وسيســتمر المعــرض علــى مــدار  6أيــام

وتمثــل المشــاركات البحرينيــة % 70

بمجمــع “مــودا مــول” بدعــم مــن الشــريك

مــن المشــاركين ،وســوف يضــم المعــرض

اإلســتراتيجي صنــدوق العمــل (تمكيــن)،

جميــع مســتلزمات المــرأة مــن عبــاءات

وبرعايــة ماســية لشــركة بن فقية لالســتثمار

وإكسســوارات وأدوات منزليــة ،وتمــت

العقــاري ،وبالتعــاون مــع كريــدي ماكــس

دعــوة أهــم الشــخصيات النســائية المرموقــة

وجمعية ســيدات األعمــال البحرينية ،إضافة

مــن المجتمــع البحرينــي والخليجــي ،مــا

إلى داعمين أساســيين ومنهم شــركة YQart

سيســاهم فــي إكســاب الحــدث والمشــاركين

والراعــي الذهبــي  ،F7 by Fatmaوالراعــي

به وزوار المعرض الفرصة للتواصل وتوطيد

الفضي مطر للجواهر و.SashSpa

العالقــات التجاريــة واالجتماعيــة ،خصوصــا

رئيس الوزراء وسمو ولي العهد.

ويشــارك فــي المعــرض نحــو  70عارضــة

أن المعــرض ســوف يركــز على جــدارة المرأة

مــن نحــو  9دول فــي مقدمتهــم البحريــن،

البحرينيــة والخليجيــة وقدرتها على اإلبداع

ومــن المتوقع أن يحقق “معرض أزياء المرأة
ً
نجاحــا أكبــر؛ نظــرا لزيــادة
العربيــة ”2019
وتنوع دور العرض المشــاركة ،إذ يشــارك هذا

الســعودية ،الكويــت ،لبنــان ،مصــر ،وغيرهــم،

والنجاح في عالم األعمال ،السيما في مجال

العــام حوالــي أكثر مــن  45مصممة رائدة في

الموضــة واألزيــاء ،وهــو ما يتماشــى مع نهج
وسياسة المملكة في دعم المشاريع الوطنية
بقيــادة جاللــة الملــك ودعــم كل مــن ســمو

لقطة تذكارية على هامش المؤتمر الصحافي لمعرض األزياء العربية

مجال األزياء والمجوهرات واإلكسســوارات

وخــال المؤتمــر الصحافــي قالــت رئيســة

مــن خاللــه إلــى إلقــاء الضــوء علــى التجارب

الشــخصية والمنزليــة والذيــن تــم اختيارهم

جمعية سيدات األعمال أحالم جناحي “نحن

الناجحــة للعضــوات ذوات الخبــرة ،وإيصــال

من دول الخليج والشــرق األوسط ،ما يجعل

كشــركاء إســتراتيجيين فــي المعــرض نؤكــد

خبرتهم للشــابات المبتدئات لالســتفادة منها،

مــن الحدث أحــد أهم المعــارض المتخصصة

حرصنــا علــى دعــم عضــوات الجمعيــة مــن

وأيضــا نحرص على التشــبيك بين العضوات

في هذا المجال على مستوى المنطقة.

خــال برنامج لدعــم العضوات ،والذي نهدف

محليا وعالميا؛ بهدف تبادل الخبرات”.

الخميس
 21مارس 2019
 14رجب 1440
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“^” تنشر إيرادات الجهات الحكومية بالميزانية ()8
 187ألف دينار عائدات رسوم إصدار شهادات “التربية”

 550ألف دينار إيرادات تصاريح المحامين والحجاج

وزارة التربية والتعليم

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

(شؤون العدل)

رسوم تسجيل أنشطة الخدمات المتنوعة

 5500دينار

 4400دينار

نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

رسوم المناقصات

 51,040دينار

 6930دينار

تصاريح المحامين والحجاج

 270,000دينار

 280,000دينار

رسوم إصدار الشهادات

 93,500دينار

 93,500دينار

رسوم المناقصات

 300دينار

 400دينار

رسوم قانونية

 8,500,000دينار

 8,600,000دينار

اشتراكات برامج التدريب

 19,800دينار

 16,500دينار

رسوم التوثيق

 1,300,000دينار

 1,400,000دينار

رسوم الفحص

 22,000دينار

 22,00دينار

رسوم النشر

 7,900دينار

 7,900دينار

رسوم النشر

 1100دينار

 1100دينار

فوائد الودائع والحسابات المصرفية

 17,500دينار

 17,500دينار

إيجارات المحالت التجارية

مبيعات الكتب

 44,000دينار

 44,000دينار

 1,400دينار

 1,400دينار

الدخل على بيع معدات أصول رأس المال

 49,500دينار

 49,500دينار

الدخل على البيع من معدات أصول رأس
المال

 100دينار

 100دينار

رسوم الغرامات الجنائية

 4,800,000دينار

 5,000,000دينار

العقوبات (التأخير في تنفيذ األعمال)

 16,500دينار

 16,500دينار

رسوم المخالفات المرورية والمخالفات

 15,400,000دينار

 16,000,000دينار

األموال االستئمانية المصادرة

 16,500دينار

 16,500دينار

رسوم ضمان االدعاء

 2,900,000دينار

 3,000,000دينار

إيرادات المؤسسات األخرى

 286,000دينار

 286,000دينار

المجموع

 33,197,200دينار

 34,307,300دينار

المجموع

 605,440دينار

 556,930دينار

 180ألف دينار إيرادات “الخارجية” من رسوم التأشيرات
وزارة الخارجية
نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

رسوم التأشيرات

90,000

 90,000دينار

رسوم التصديق على الوثائق الرسمية

 820,000دينار

 820,000دينار

الدخل على البيع من مركبات أصول رأس المال

 8,000دينار

 8,000دينار

الدخل على البيع من أثاث أصول رأس المال

 12,000دينار

 12,000دينار

إنفاق التعديالت من السفارات والقنصليات

 100,000دينار

 100,000دينار

اإليرادات غير المصنفة

 15,000دينار

 15,000دينار

(الشؤون اإلسالمية)
رسوم المناقصات

 500دينار

 500دينار

تصاريح المحامين والحج

 1,500دينار

 1,500دينار

الغرامات

 8,000دينار

 8,000دينار

المجموع

 10,000دينار

 10,000دينار

 4.5مليون دينار إيرادات استخراج الرمال وبيعها

«شؤون البلديات»
نوع العائدات

تقديرات 2019

رسوم تسجيل مكيفات ومبيدات اآلفات
والمنتجات الزراعية

 2500دينار

 2600دينار

رسوم الطلب والترخيص لصيد اللؤلؤ
والصيد تحت الماء

 51,000دينار

 53,040دينار

تباين العمالت

 1,010,000دينار

 1,010,000دينار

رسوم تسجيل أنشطة الخدمات المتنوعة

 42.000دينار

 43,680دينار

المجموع

 2,055,000دينار

 2,055,000دينار

رسوم المنتجات الصيدالنية ورسومها

 2700دينار

 2808دينار

رسوم رخصة تعدين الرمال

 550,000دينار

 550,000دينار

رسوم التسجيل المؤسسي للصحة والطب
البيطري

 800دينار

 832دينار

رسوم تراخيص وتصاريح الزراعة والمبيدات

 16,000دينار

 16,640دينار

رسوم المنشآت الصحية ورسومها

 15,300دينار

 15,912دينار

نوع العائدات

تقديرات 2019

تقديرات 2020

رسوم استخراج الرمال وبيعها

 2,220,000دينار

 2,330,800دينار

رسوم تسجيل أنشطة الخدمات المتنوعة

 210,000دينار

 220,000دينار

رسوم تسجيل أنشطة الخدمات المالية

 5,000دينار

 6,000دينار

رسوم خدمات الميناء

 15,000دينار

 15,600دينار

رسوم تسجيل األنشطة التجارية العامة

 7,000,000دينار

 7,700,000دينار

إصدار رسوم الشهادة

 504,000دينار

 524,160دينار

رسوم تسجيل الوكاالت التجارية

 14,000دينار

 15,000دينار

الرسوم على استخدام المياه الجوفية

 200دينار

 208دينار

رسوم التصميم والعالمات التجارية

 8,500,000دينار

 8,500,000دينار

رسوم الشحن والتفتيش والتحليل الزراعي

 195,000دينار

 202,800دينار

رسوم تسجيل وتعديل العالمات التجارية

 6,000,000دينار

 6,600,000دينار

الخدمات البيطرية والمحاجر

 98,000دينار

 101,920دينار

رسوم التصميم والقياس

 19,000دينار

 22,000دينار

بيع المنتجات الحيوانية

 48,000دينار

 49,920دينار

رسوم التحصيل لغرفة تجارة وصناعة
البحرين

 250,000دينار

 275,000دينار

مبيعات المنتجات الزراعية

 11,960دينار

 11,500دينار

رسوم المناقصات

 500دينار

 500دينار

إيجارات المباني

 28,080دينار

 27,000دينار

رسوم فحص الذهب

 2,000,000دينار

 2,250,000دينار

إيجارات األراضي

 42,120دينار

 40,500دينار

رسوم إصدار الشهادة

 200,000دينار

 220,000دينار

مبيعات الكتب

 4,000دينار

 4,200دينار

إيجارات المعدات

 1560دينار

 1500دينار

النماذج الرسمية ومبيعات الوثائق

 400,000دينار

 430,000دينار

إيجارات المحالت التجارية

 46,800دينار

 45,000دينار

استئجار المدن الصناعية

 12,000,000دينار

 13,000,000دينار

الدخل على البيع من معدات رأس المال

 25,480دينار

 24,500دينار

إيجارات المباني

 9,000دينار

 10,000دينار

الدخل على البيع من أصول رأس المال

 13,000دينار

 12,500دينار

الغرامات

 270,000دينار

 280,000دينار

الدخل من مبيعات مزاد رأس المال األصول

 28,080دينار

 27,000دينار

المجموع

 36,881,500دينار

 39,532,700دينار

المجموع

 4,108,000دينار

 3,950,000دينار

 14.7مليون دينار عائدات رسوم “األنشطة التجارية”

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقديرات 2020

“‘إزاحة” يوم العمل البلدي إلى  20يناير

اســـتـــمـــاك مــصــنــع إنــــشــــاءات لـــمـــشـــروع إســـكـــانـــي بــالــرفــاع
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غياب القالف

وافــق مجلــس بلــدي الجنوبيــة علــى
تخصيــص يــوم  20يناير من كل عام

ســجل اجتمــاع مجلــس بلــدي الجنوبيــة

لالحتفال باليوم البلدي البحريني.

االعتيادي الســادس من الدور األول في الفصل

ويرمــي المقتــرح إلــى تعزيــز ثقافــة

التشريعي الخامس غياب البلدية إيمان القالف

العمــل البلدي باعتبــاره إحدى ثمرات

وتأخر البلدي عبدهللا بوبشيت.

والتأكيــد على دور المجالس البلدية،

تغطية الجلسة :

المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك،
واســتذكار أبرز اإلنجــازات المتحققة

المتدرب محمد زين الدين

علــى مــدى الفصــول التشــريعية

الخميس

السابقة للمجالس البلدية.
ويأتــي هــذا المقتــرح فــي حيــن أن
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المملكة تحتفل سنويًّ ا بأسبوع العمل
البلدي في منتصف مايو من كل عام.

عبدالله عبداللطيف

من جهة أخــرى ،مرّ ر المجلس البلدي
ً
مقترحــا الســتمالك مصنــع يقــع بيــن
شــارعي المعســكر والرفــاع لصالــح
مشروع إسكاني ألهالي المنطقة.
وبيــن المجلــس أن المصنــع الــذي
ّ

يعمل في قطاع اإلنشاءات ويشتمل

عبدالله بوبشيت وطالل عتيق

علــى ســكن للعمــال وورش لتصليــح

الحفــاظ علــى خصوصيــة المنطقــة
ِّ
شــح المناطــق
الســكنية ،فضــاً عــن

للمناطق السكنية الخاصة.

المخصصــة لألغــراض الســكنية فــي

تتســبب
اإلزعــاج والخطــورة التــي
ّ

بــه المركبــات الثقيلة التابعــة للمصنع

وبــرّ ر المجلــس مقترحــه بهــدف

الرفاع.

على القطاعين في المنطقة.

الســيارات يقــع فــي منطقــة مالصقة

وأشــار إلى كثرة شــكاوى األهالي من

تدريب  4800معاق للعمل بالمكاتب األمامية

“الـــمـــراقـــيـــب” اســـــم جـــديـــد لــــشــــارع  77بــمــديــنــة عــيــســى

ً
ً
قــ ّ
تعريفا بمشــروع توظيــف وتدريب العاطالت
عرضا
دم مجلــس بلدي الجنوبية
عــن العمــل مــن ذوي الهمــم مــن خــال برنامــج “شــهادات الخدمات فــي المكاتب
األمامية” برعاية تمكين ووزارة العمل وشراكة أحد معاهد التدريب.
وقــال مديــر المعهــد المشــارك عمــار

اللغة اإلنجليزية.

مرزوق إن البرنامج يســتهدف توظيف

واقتــرح البلــدي إبراهيــم عبــد اللطيف

 4800مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة

إضافــة ورش إرشــادية من قبــل أطباء

وإحاللهــم فــي مكاتــب االســتقبال

نفســيين لتجنب التنمر أو االســتخفاف

والخدمات.

بقدراتهــم مــن قبــل صاحــب العمــل أو

وتابــع أن البرنامج يهدف لتوفير فرص

العاملين.

عمــل ألصحــاب الهمــم تتناســب مــع

إلــى ذلــك ،وافــق المجلس البلــدي على

قدراتهم ،وإتاحة الفرصة لهم لالندماج

مقتــرح بتغيــر مســمى شــارع  77فــي

مــع زمالئهــم في مختلــف مواقع العمل،

مدينة عيسى إلى شارع المراقيب.

مــن خــال تطويــر مهارتهــم المهنيــة

وذكــرت اللجنة الفنية أن تغيير مســمى

والسلوكية إلى أقصى قدر ممكن.

الشــارع يأتــي بهــدف المحافظــة علــى

وأشــار إلــى أن البرنامــج موجه حديثي

هويــة المنطقــة التاريخيــة ،حيــث إن

التخــرج وحاملــي الشــهادة الثانويــة،

عبــارة “المراقيب” كانت تعني المصيف

واشــتراط أن يكــون لــدى المشــاركين

الــذي يتميــز بارتفــاع ســطحه عــن بقية

مهــارات الكمبيوتــر األساســية وإتقــان

المناطق المحيطة به.

ممثلو المعهد المشارك ببرنامج تدريب ذوي الهمم

مــن جهته ،رفــع المجلس خطابًا لوزارة

وبــرّ ر المجلــس مقترحه برغبته في بث

العمــل والتنميــة االجتماعيــة لدراســة

روح األمــل والتفــاؤل للمســنين؛ تكريمً ا

إمكانية تغير مســمى بطاقة المسن إلى

وتقديــرً ا لدورهــم الكبيــر فــي خدمــة

بطاقة أهل العطاء.

الوطن والمجتمع.

“كلنا نقرأ” تنطلق مجددا برئاسة صليبيخ

مدير مشروع العاطالت عن العمل من ذوي الهمم مالك يوسف الحداد

“أمنية العاصمة” تبحث احتياجات جدحفص

التوج ــه الجدي ــد للجمعي ــة مغاي ــرا وأكث ــر انفتاح ــا عل ــى الفن ــون األخ ــرى

المنامة  -جمعية كلنا نقرأ

أعلنــت جمعية “كلنا نقرأ” عن تشــكيل
جديــد لمجلــس إدارتهــا المكــون مــن
 8أعضــاء برئاســة أميــرة صليبيــخ،

المنامة  -وزارة الداخلية

وتنوب عنها أمينة الرويعي ،وعضوية

أكــد محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفــة ،حرص المحافظة على

كل مــن إســماعيل زمــان ،نــور جمــال،

ترسيخ الشراكة المجتمعية لحل المشكالت واالرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

بتــول شــرف ،فاطمــة الغريــب ،طــال
المالود ،وسمية المجذوب.
جاء ذلك خالل عقد الجمعية الجتماع
بنــاء علــى دعــوة مــن
ً
غيــر عــادي تــم
قبــل هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار
فــي طــور المراجعــات التصحيحيــة
لألوضــاع القانونيــة التــي تقــوم بهــا
للجمعيــات الثقافيــة المنضويــة تحت
مظلتها.
وبهذا الصدد ،أشــارت صليبيخ إلى أن
الدعم الكبير الذي حظيت به الجمعية
من قبل هيئة البحرين للثقافة واآلثار
برئاســة الشــيخة مــي بنــت محمــد آل

أميرة صليبيخ

جمعية “كلنا نقرأ” تعلن عن تشكيل جديد لمجلس إدارتها

خليفــة ،واهتمام المدير العــام للثقافة

البحريــن عاليــا فــي ســماء الثقافــة

فقط بالقراءة والنقاشات الدورية ،بل

والفنــون بالهيئــة الشــيخة هــا بنــت

واألدب وكافــة الفنون بســواعد أبنائها

صــارت صدرا رحبا يحتضن كل أنواع

محمد آل خليفة ،كان له بالغ األثر في

المهتمين بمختلف هذه المجاالت.

الفنــون انطالقــا من اإليمــان التام بأن

منــح األعضــاء دفعــة قويــة لالنطالق

وأضافت أن التوجه الجديد للجمعية،

القراءة هي أســاس كل فن وأن “اقرأ”

مجددا وإعادة إحياء الجمعية تحقيقا

يأتي مغايرا وأكثر انفتاحا على الفنون

هي الكلمة السحرية التي قامت عليها

للهدف األكبر المشــترك وهو رفع اســم

األخــرى ،فلم تعد “كلنــا نقرأ” محدودة

األمم وبنيت عليها الحضارات.

جــاء ذلك لدى ترؤســه اجتماع اللجنة

االجتماع ،قــدم أهالي جدحفص عددا

األمنيــة بحضــور عــدد مــن أهالــي

مــن الشــكاوى ،وأهمهــا زيــادة وتيــرة

جدحفص لحل بعض المشــكالت التي

ســكن األجانــب العــزاب فــي المنطقــة

رصــدت فــي الزيــارات الميدانيــة التي

ومــا يرافقــه من أخالقيــات وعادات ال

نفذتهــا المحافظــة للمنطقة ،وذلك عبر

تتناســب مــع األعــراف المجتمعيــة ،إذ

التنســيق والتعاون مع وزارة الداخلية

أكد المحافظ متابعة الشكاوى الواردة

والجهات الخدمية األخرى ،منوها إلى

مــن جانــب المحافظــة؛ لضمــان اتخــاذ

ســعي المحافظة؛ لمتابعــة تلبية جميع

اإلجــراءات الالزمة حيــال المخالفات،

االحتياجــات التي تم رصدها ،وضمان

مؤكــدا أن مــا أورده األهالــي محــل

االرتقاء بالخدمات في المنطقة .وفي

اهتمام المحافظة.

“الوطني لإليرادات” يعرف “اإلنشاءات” بـ “المضافة”

توريـــدات تســـجيل الشـــركات ســـتبلغ  5مالييـــن دينـــار فـــي يونيـــو

المنامة  -بنا

عقــد الجهــاز الوطنــي لإليــرادات ورشــة عمــل أمــس للمعنيين في قطــاع اإلنشــاءات؛ بهدف التعريــف بكافة

تغيير أوقات سوق المزارعين
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

قالــت وكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات
والتخطيــط العمرانــي ،إنــه بــدءً ا من يوم الســبت المقبل ( 23مــارس الجاري)
ســيتم تغيير ســاعات فتح أبواب ســوق المزارعين البحرينيين بالبديع ،حيث
ً
صباحا حتى الساعة  1:00ظهرًا ،بعد
سيفتح السوق أبوابه من الساعة 7:30
ً
صباحا لغاية  2ظهرًا كل يوم سبت.
أن كان يفتتح عند الساعة 8
وأوضحــت أن الســوق سيشــهد فــي

متضمنًا فعاليات وأنشطة متنوعة.

األســابيع األخيرة من الموســم تنظيم

وشــهد الســوق في نســخته الســابعة

مهرجــان التــوت ومهرجــان آخــر يتــم

حضورًا الفتًا للزوار من داخل وخارج

التحضيــر له بمناســبة نهاية الموســم،

البحريــن ،فيمــا حظيــت المهرجانــات
المصاحبة للسوق إقباالً واسعً ا.

الذي ســيكون مع نهاية أبريل المقبل،

اآلليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة ،والذي يهدف لإلســهام في تحقيق التطبيق الســليم.

وأكــد الجهــاز اســتمراره في تنفيذ البرنامج المكثف الذي أطلقه بداية ديســمبر الماضــي قبيل البدء بتطبيق
القيمة المضافة من خالل عقده سلسلة من ورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة.
وقــام المعنيــون فــي الجهاز الوطنــي لإليرادات

المعلومــات التــي تســهم فــي تحقيــق أقصــى

خــال ورشــة العمــل التي عقدها أمــس باطالع

درجــات الكفــاءة والفاعليــة خــال المرحلــة

 85ممثال عن أكثر من  50شــركة من الشــركات

التجريبيــة مــن تطبيــق القيمــة المضافــة ،كمــا

المختصــة باإلنشــاءات ،علــى كافــة الجوانــب

تــم إطالعهــم علــى التجربــة االفتراضيــة التــي

المتعلقــة بالقيمــة المضافة خصوصا ما يختص

يوفرهــا مركــز العــرض ،والتــي تعتمــد علــى

بقطــاع اإلنشــاءات واإلجابــة عــن األســئلة

أســاليب تعلم مبتكرة تســهم في زيادة المعرفة

واالستفســارات المتعلقــة بالتطبيــق الفعلــي

لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة

للقيمــة المضافــة ،إلــى جانــب تقديــم كافــة

المضافة.

الجهاز الوطني لإليرادات يعقد ورشة عمل لقطاع اإلنشاءات للتعريف بالقيمة المضافة

مرحلة تجريبية
» »نوه الجهاز بمدى أهمية تضافر جهود كافة األطراف المعنية إلنجاح المرحلة التجريبية النطالق القيمة المضافة ،وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة ألغراض القيمة المضافة
بالجوانب الفنية واإلجرائية لها خصوصا مع اقتراب موعد تسجيل الشركات التي تبلغ أو متوقع أن تبلغ توريداتهم السنوية بين  500ألف و 5ماليين دينار في يونيو المقبل.
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عدم المساس بقطاع الحماية االجتماعية

وزيــر الماليــة :دور الحكومــة تذليــل العقبــات وتســهيل إنجــاز المشــاريع

المنامة  -بنا

عقــدت اللجنــة البرلمانيــة المشــتركة بيــن مجلســي النواب والشــورى؛ لمناقشــة مشــروع قانون

صندوق الكنز

سيد علي المحافظة

Û Ûكان حضور رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد جلسة النواب ملفتا.

Û Ûاستفســرت يــوم إطــاق البرنامــج الوطنــي للتوظيــف عــن أســباب غيابه عــن المؤتمر
الصحفي ،وبرره الوزير البوعينين بكونه المسؤول لدى السلطة التشريعية عن أعمال
الديوان.

اعتماد الميزانية العامة للدولة  2019و ،2020المرافق للمرسوم رقم ( )19لسنة  2019اجتماعها
الثاني مع الحكومة بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وتوافقت اللجنة البرلمانية والوفد الحكومي

ً
خصوصــا الصحــة
الجهــات الحكوميــة
ً
الفتــا إلــى أن أعضــاء
والتعليــم واإلســكان،

مــع تقديــم أســئلة واستفســارات أعضــاء

الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن بآليــات
ً
منوهــا باتفــاق
الحفــاظ علــى المصروفــات،

المشــارك فــي االجتمــاع علــى مواصلــة
عقــد اجتماعــات الحقــة فــي األيــام المقبلــة

المجلســين مكتوبة إلى الحكومة لبيان كافة

استغربت تنظير بعض النواب لـ “محاصصة” أموال التعطل ،وأشكر الوزير البوعينين
ُ
ÛÛ

األمور المتعلقة بالميزانية.
وعمــا ُقــدم مــن أعضــاء اللجنتين من أســئلة

صندوق التعطل ،وسلم النواب الجدد مفتاح “صندوق الكنز” للحكومة بشروط ناعمة.

العامــة للدولــة ،أوضــح رئيــس اللجنــة

تأكيده أن أموال هذا الصندوق ليست ملكا للحكومة.

Û Ûلــم يملــك النــواب الســابقون الجــرأة للمضــي قدمــا لترميــم عجــز الموازنــة مــن أموال

واستفســارات للحكومــة بشــأن الميزانيــة

Û Ûأطلقــت الحكومــة برنامــج التقاعــد االختيــاري ضمــن مبــادرات التوازن المالي الســتة

البرلمانيــة المشــتركة علــي إســحاقي أن

Û Ûوعلــق طلــب الحكومــة تمويــل البرنامج مــن فائض أمــوال التعطل عالمات اســتفهام

بيانــات الميزانيــات التشــغيلية لبعــض

المدعوم خليجيا بمبالغ تصل إلى  3.8مليار دينار.

حول مصدر التمويل الذي أطلقت الحكومة البرنامج على أساسه.

اللجنــة شــددوا علــى ضــرورة أال تتأثر جودة

الجانبيــن التشــريعي والتنفيــذي علــى عــدم
ً
خصوصــا
المســاس بمكتســبات المواطــن
فئــة أصحــاب الدخــل المحــدود التــي تتلقى
دعمــا نقديــا مباشــرا مــن الحكومــة .وذكــر

رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة
بمجلــس الشــورى خالــد المســقطي أنــه لمس

استفســارات النــواب ركــزت على اســتيضاح

فــي االجتمــاع حــرص الجميــع علــى ضمــان

اجتماع لجنة مالية النواب والشورى مع وزير المالية

عدم المساس بالمستوى المعيشي للبحريني
والخدمات المقدمة له.

ً
مضيفا أن دور الحكومة
مــع القطاع الخاص،

هــو تذليــل العقبــات وتســهيل اإلجــراءات

وأوضــح وزير الماليــة واالقتصاد الوطني أن

إلنجــاز المشــاريع التي ســتعود بالفائدة على

على برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن
ً
مشيرا إلى استدامة النمو االقتصادي
المالي،

وعــن تداعيــات برنامــج التقاعــد االختيــاري

تقديــرات الميزانيــة العامــة للدولــة مرتكــزة

ضمن األهداف الموضوعة.

ولفــت إلــى أن هنــاك عــددا مــن المشــاريع

الحيويــة بصــدد اإلنجــاز بالتعاون والشــراكة

االقتصاد الوطني.

ِ
الجهــات
علــى الجهــات الحكوميــة ،أكــد أن

الحكومية وبالتعاون مع ديوان الخدمة تقوم
بإعــادة الهيكلــة ،لتعزيــز الكفــاءة واإلنتاجية

وبما يحافظ على جودة الخدمات.

Û Ûوزيــر الماليــة أوضــح أن ألي مبــادرة خيــارات تمويليــة عــدة ،وأن اختيــار الحكومــة
االقتــراض مــن هــذا الصنــدوق يأتــي بهدف البحث عــن مصادر تمويــل تتجنب العجز

واالستدانة.

Û Ûتحجــج بعــض النــواب بعــدم دســتورية المشــروع وطرحــه بصفــة االســتعجال ،وهي
اعتراضات ال يمكن لها أن تصنع فارقا في األمر.

Û Ûمضى عقد من الزمان ولم ينشر تقرير خبير الصندوق االكتواري ،ولم تلق مقترحات
االســتفادة مــن الفائــض لمشــاريع تأهيــل وتمويــل وتمكيــن وتوظيــف العاطليــن أذنــا
صاغية.

Û Ûأرادت الحكومــة إقنــاع النــواب بجــدوى الســحب مــن الصنــدوق لبرنامــج التقاعــد
االختياري؛ بحجة مســاهمته في تحريك االقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص
العمل.

Û Ûولــم أجــد نائبــا اختصــر الطريــق علــى الحكومــة واقتــرح توجيــه فائــض أمــوال هــذا
الصنــدوق لصالــح تمويــل مشــاريع العاطليــن بــدال مــن المتقاعديــن ،ويضــرب بذلــك

“عصفورين بحجر واحد”.

Û Ûوأســأل :هــل ســتكتفي الحكومة بطــرح التقاعد االختيــاري لمرة واحدة فقــط ،أم إننا
سنشــهد طــرح البرنامــج مرة أخرى ألعــوام التوازن المالي القادمــة؟ ومن أي صندوق
سيمول هذا البرنامج؟

ali.almahafdha
@albiladpress.com

تأييد سجن هارب من التوقيف
محرر الشؤون المحلية

فعالية لعلوم النفط والغاز في المدارس

محمد بــن خليفة :القطاع بحاجة إلــى الــطــاقــات الشبابية المبدعة

المنامة  -بنا

بحضــور وزيــر النفط الشــيخ محمد بــن خليفة
آل خليفــةّ ،
نظمت أمس الهيئــة الوطنية للنفط

الطلبــة والطالبــات بأفضــل الطــرق واألدوات
التعليميــة والمعمليــة والــدور الريــادي الــذي

والغــاز وجمعيــة مهندســي البتــرول العالميــة،

يلعبونــه فــي صقــل مهــارات وتعزيــز الخبــرات
ُّ
التعلمية.
لمخرجات العملية التعليمية

والغــاز” لمــدارس المرحلــة الثانوية فــي مملكة

وتحــدث الوزيــر عــن أهميــة قطــاع النفــط

البحريــن ،بفنــدق انتركونتننتــال الريجنســي

والغــاز والــدور الــذي يقــوم بــه هــذا القطاع من

بمشــاركة واســعة مــن مدرســي مــادة الكيمياء

حيــث النمــو واالزدهــار والتطــور ،مشــيرًا إلــى

فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة والخاصــة

أهــم المشــاريع النفطيــة التي تقوم بها الشــركة

مدرســا وأكثر
والــذي بلــغ عددهــم أكثر مــن 50
ً

القابضــة للنفــط والغــاز ومــن أهمهــا مشــروع

“اليــوم التعليمــي لمــادة العلــوم فــي النفــط

مــن  100طالــب مــن المرحلــة الثانويــة مــن

تحديــث مصفــاة البحريــن وتوســعة مصنــع

ّ
البحرين.ورحــب الوزيــر
مختلــف مــدارس

بناغــاز وغيرهــا مــن المشــاريع النفطيــة المهمة

عاليا الجهــود المبذولة
بجميــع الحضــور مثمنًــا ً

التــي تعــزز من دور االقتصــاد الوطني لألجيال

فــي انعقاد هذه الفعاليــات المصاحبة لفعاليات

القادمة.

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة

عــدد مــن الشــرطة بالضــرب وتكبيلهم ،فضال

األولــى عقوبــة مســتأنف واحد مــن أصل 23

عــن ســرقة حافلــة كان يقودها آســيوي ،فيما

مدانا ،تتراوح أعمارهم ما بين  19و 27عاما،

ســاهم الباقــون فــي مســاعدتهم علــى الهرب

أكبــر الفعاليات على مســتوى الشــرق األوســط،

تمكنوا من الهرب من توقيف الحوض الجاف

وإخفائهــم عقــب عمليــة الهــروب؛ وذلــك

مشــي ًدا بالــدور الــذي يضطلــع بــه المدرســون

القطاع بحاجة إلى الطاقات الشــبابية المبدعة

بتاريــخ  3يونيــو  ،2016عقــب االعتداء على

بسجنه لمدة  5سنوات.

والمدرســات لمــادة العلوم في مختلف مدارس

والمبتكــرة من أجل االســتمرار فــي تطوير هذا

معــرض ومؤتمــر ميــوس  2019الــذي يعــد مــن

وأشار إلى أن سوق مملكة البحرين في القطاع
النفطــي مفتــوح لجميــع أبنــاء المملكــة وأن

المملكة في توصيل وتســهيل مادة العلوم إلى

القطاع المهم والحيوي .مؤك ًدا أهمية االجتهاد

والعمــل الجــاد للتحصيــل العلمــي واكتســاب

وتهــدف هــذه الفعاليــة المصاحبــة لميــوس

العديــد مــن المهــارات الفنيــة المتخصصــة فــي

 2019إلــى تعزيــز القــدرات الملموســة بآخــر

الهندســة والبتــرول إلثراء الســوق مــن الكوادر

التجــارب المختبريــة والمعمليــة فــي مــادة

البشرية المبدعة.

العلــوم ومــادة الكيميــاء على وجــه الخصوص

وفي الختام ،أعرب عن جزيل شكره وتقديره

لمــا لهــا مــن عالقــة وطيــدة بصناعــة النفــط

إلــى جمعيــة مهندســي البتــرول العالميــة علــى

والغــاز والبتروكيماويــات ،باإلضافة إلى تزويد

حســن التنظيــم والترتيــب لعقــد مثــل هــذه

المدرســين والمدرســات والطلبــة والطالبــات

متمنيــا كل
الفعاليــات التثقيفيــة والتعليميــة،
ًّ

بالمعــارف وفرصة تبادل الخبــرات مع الجهات

التوفيق والنجاح لجميع الطلبة لالســتفادة من

المنظمــة المختصــة فــي هــذا المجــال وكذلــك

األوراق الفنيــة والمــواد التعليمية المتخصصة

فرصــة تداولها مع أصحــاب االحتراف في هذا

في النفط والغاز.

المجال الحيوي والمهم وتوسيع مداركهم.

استعداد لتطبيق “اإلسعاف الوطني”

تــطــويــر الـــتـــعـــاون بــيــن “الـــداخـــلـــيـــة” و “حـــمـــد الــجــامــعــي”
المنامة  -وزارة الداخلية

فــي إطــار التعــاون والتنســيق بيــن وزارة الداخليــة ومستشــفى الملــك حمــد
الجامعــي ،اجتمــع رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن ووكيــل وزارة
الداخليــة الشــيخ ناصــر بــن عبدالرحمــن آل خليفــة ،أمــس ،وقائــد مستشــفى
الملــك حمــد الجامعــي اللــواء طبيب الشــيخ ســلمان بن عطيــة هللا آل خليفة،
بحضور الوكيل المساعد للموارد البشرية.

مراهقة تتسبب بعاهة لوالدها
عباس إبراهيم

المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل الوكيــل المســاعد للمنافــذ

تســهيل إجــراءات الجــوازات لدخــول

العميــد

ســهولة وانســيابية العمــل فــي الوقت

والبحــث والمتابعة بشــؤون الجنســية
والجــوازات

ورحــب رئيــس األمــن العــام بقائــد

للمرضــى والمصابيــن قبــل الدخــول

مستشفى الملك حمد الجامعي مشيدا

لكافة المستشفيات العامة.

واإلقامــة

عبدالرحمــن الســنان ،بمنفــذ جــوازات
جســر الملــك فهــد ،وفــدا مــن وزارة

الداخليــة بدولــة الكويــت الشــقيقة

بالتعاون والتنسيق بين الجانبين.

واتفــق الجانبــان علــى القيــام بتجربــة

وتــم فــي االجتمــاع ،بحــث الســبل

عمليــة للوقــوف علــى مــدى الجاهزية

الكفيلــة بتطويــر التعــاون بيــن وزارة

واالستعداد لتطبيق مشروع اإلسعاف

البريــة العميــد إيــاد الحداد.وتــم

الداخليــة ومستشــفى الملــك حمــد

الوطنــي

المحافظــات،

اســتعراض أوجــه التعــاون الســيما

الجامعــي ،بهــدف االرتقــاء بالخدمات

حيــث أبــدى قائــد مستشــفى الملــك

إجــراءات الدخول فــي المنافذ البرية

واإلجــراءات المعمــول بهــا واألنظمــة

التــي ســيتم تقديمهــا عبــر مشــروع

حمــد الجامعي ،اســتعداد المستشــفى

الحديثــة التــي تســتخدمها اإلدارة

واالســتجابة

لتســخير كافة أوجه الدعم والتنســيق

اإلســعاف
من اجتماع رئيس األمن العام ووكيل الداخلية مع قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

بحث إجراءات السفر برًّا

الوطنــي

الســريعة لحــاالت الطــوارئ الطبيــة

بمختلــف

برئاســة المديــر العــام بأمــن المنافــذ

وتوفــر أعلــى المســتويات فــي مجــال

وخــروج المســافرين والحفــاظ علــى
نفســه فــي جميــع منافــذ البحرين في

مواســم اإلجازات واألعياد والعطالت
الرسمية.

وزار الوفــد الكويتــي مبنى المؤسســة
العامــة لجســر الملــك فهــد ،وكان فــي

اســتقباله مديــر إدارة العالقات العامة
والتشــريفات جمــال الياقــوت الــذي

اســتعرض مراحل إنشــاء الجســر ،كما

عــرض فيلــم خــاص عــن الجســر الذي
ً
رسميا في  26نوفمبر .1986
افتتح

لنجاح المشروع.

محاكمة عصابة سرقت مجوهرات بـ  50ألفا

واعــدت فتاة مراهقة ال يتعــدى عمرها الـ

الفتاة أمســك بمقدمة ســيارة الشاب ،ظنا

 16عامــا صديقهــا الذي تربطهــا به عالقة

منــه أنه لن يتحرك بعد ضبطهما ،ولســوء

مؤلفـــة مـــن  3أشـــقاء وقريبيـــن لهمـــا وهـــددت آســـيويا بســـكين

عبــر برنامج التواصل االجتماعي (ســناب

حظــه بــدأ الشــاب فــي القيــادة للخلــف

شــاب) منذ  3ســنوات ،واتفقت معه على

واألب متمســك بســيارته ،وانحنــى بقــوة

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى في

بالغــات عــدة عن ســرقات وقعــت بمنطقتي

الذهبيــة التــي يمتلكهــا ويضعهــا بخزانــة

وبالقبض على رئيس العصابة (المتهم األول)

أن يحضر إلى مســكنها بمنطقة السنابس

لليميــن ما تســبب فــي ســقوط األب على

اتهام  5متهمين ،منهم شابة شقيقة أحدهم،

الزنــج وأبوغــزال المتجاورتيــن وفي أوقات

مالبســه ،فكانــت غيــر موجــودة ،مؤكــدا أن

اعتــرف بتفاصيــل ســرقة اثنيــن مــن المنازل

فــي الســاعة  3:00فجــرا ،معتقــدة أن

األرض وتعرضــه إلصابــات بليغــة .فتمت

شــكلوا عصابــة وتمكنــوا من ارتــكاب جريمة

متقاربة.وفي بالغ وارد لمركز شــرطة النبيه

قيمتها تفوق الـ 10آالف دينار.

المذكوريــن فقــط ،وأن المتهــم الثالــث كان

جميــع عائلتهــا نائمــون فــي ذلــك الوقت.

إحالــة األب المجنــي عليــه إلــى مجمــع

الســرقة باإلكــراه مــن آســيوي كان يتمشــى

صالــح ،قال المجني عليه األول إنه اكتشــف

وقــال المجنــي عليــه الرابــع اآلســيوي هــو

يراقــب الوضــع مــن الخــارج لهمــا ،كمــا هــدد

فلــم يتــوان الشــاب الــذي يكبرهــا فــي

الســلمانية الطبــي علــى وجــه الســرعة

بالشــارع وســرقة وإخفــاء مجوهــرات مــن

إتالفا متعمدا غرفة بمنزله ،وأن اللص ســرق

اآلخــر ،أنــه وأثنــاء وجــوده بمنطقــة الزنــج

وشــقيقه المجنــي عليــه الرابــع (اآلســيوي)

الســن بأكثــر مــن ســنتين بقبــول دعوتها،

لتلقــي العــاج الــازم ،وثبــت مــن تقريــر

عــدة منــازل تتجــاوز قيمتهــا  50ألــف دينــار،

مصوغات ذهبية من مســكنه تقــدر قيمتها بـ

اســتوقفه ملثمان ،أحدهما وضع سكينا على

وســرقا محفظــة نقــوده ،مبينــا أنهــم باعــوا

وخرجــا لمــدة  3ســاعات كاملــة حتــى

الطبيب أنه تعرض لكســور في الجمجمة

وقررت تأجيل القضية حتى جلســة  9أبريل

 15ألف دينار.

رقبتــه وهــدده باســتعمالها فــي حــال عــدم

جــزءا مــن المســروقات فيمــا أخفــوا الباقــي

قــررت الرجــوع لمنزلها في الســاعة 6:00

ونزيف داخلي ،ما يشكل عاهة مستديمة

المقبــل؛ لجلــب المتهميــن األول والثانــي من

وجاء في بالغ المجني عليه الثاني أنه تلقى

تســليمهما أموالــه ،وتمكنا بتلك الوســيلة من

بمنزله ومنزل المتهم الرابع.

صباحــا .وفــي تلــك الســاعات الثــاث

لــه ،حيــث بقــي األب فــي غرفــة اإلنعاش

محبســهما ،مــع التصريــح بصورة مــن أوراق

اتصاال هاتفيا من شقيقته ،أبلغته باكتشافها

ســرقة مبلــغ  250دينــار وبطاقــات شــخصية

وأثناء تفتيش الشرطة لمسكن المتهم األول

الحظ شــقيق المراهقة أنها خرجت فجرا

إثــر تعــرض العصــب الســابع بوجهــه

الدعــوى لدفــاع المتهمــة الخامســة ،ولنــدب

أن شــخصا دخــل إلى منزلهــم الكائن بمنطقة

وائتمانيــة فضــا عــن ســاعة تقــدر قيمتهــا

تــم العثــور فيــه علــى مجموعــة كبيــرة مــن

ولــم ترجع للمنــزل ،فأبلغ والدهمــا باألمر،

إلصابــات .وبالقبــض على الشــاب المتهم،

محــام للمتهمين الثالث والرابع ،مع اســتمرار

أبوغزال وســرق مصوغــات ذهبية من غرفة

بـ 200دينار.

المجوهــرات (تراكي وأســاور وخواتم وقطع

فتوجــه لخارج المنــزل بالوقت ذاته الذي

اعترف بما نسب إليه من اتهام باالعتداء

حبســهم جميعــا عــدا المتهمة.وتشــير أوراق

نومها تقدر قيمتها بمبلغ  25ألف دينار.

فأجــرى ضابــط البحــث والتحــري تحرياتــه

ذهبيــة مختلفة منها ســاعة ثمينــة ،وهاتفان

كانــت عائــدة فيــه ابنتــه ،ولــم تعلــم ابنته

علــى ســامة جســم األب المجنــي عليــه

القضيــة إلــى أن شــقيق المتهمــة تمكــن مــن

أمــا المجنــي عليــه الثالــث (آســيوي) ،فأبلــغ

عــن مرتكبي الواقعة ،والتي توصلت إلى أن

نقــاالن مســروقان ومبلــغ  300دينــار) ،وعثــر

أنــه شــاهدها وهي معه في الســيارة قبل

والتســبب لــه بإصابات وعاهة مســتديمة

تشــكيل عصابــة هدفهــا الســرقة مكونــة منه

بــأن مســكنه تعــرض للســرقة مــن لصــوص

المتهــم األول وهــو مــن أصحاب األســبقيات

علــى ســاعة مــن نــوع “رولكــس” مخفية في

نزولهــا منهــا ،لكنهــا طلبــت مــن الشــاب

أعجزتــه عــن القيــام بأعمالــه الشــخصية

وشــقيقه وشــقيقته واثنيــن مــن أقاربهمــا،

مجهوليــن ،إذ إنــه وعقــب عودتــه لمســكنه

قــد ارتكب الواقعة ،بعدما تمكن من تشــكيل

ســيارة المتهمــة الخامســة شــقيقته ،وبعــض

اإلســراع فــي مغــادرة المــكان .إال أن والد

لمدة تزيد عن  20يوما.

إذ تمكنــوا مــن ســرقة عــدد  3منــازل ،إضافة

الحــظ أن بــاب مســكنه مفتــوح وقفــل بــاب

عصابــة جنــد فيهــا شــقيقه واثنيــن مــن

المسروقات األخرى في مسكن المتهم الرابع

إلــى شــخص آســيوي الجنســية ،إذ وردت

الغرفــة مكســور ،فتوجــه لتفقــد المصوغــات

أقربائهما.

عند تفتيشه هو اآلخر.

“البورصة” تقفل

على ارتفاع  3.1نقطة
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ماليين دوالر

المنامة  -بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمــس عنــد

“العموميــــــة” تـــوزع  % 3أربــــاحا علـــى المساهميـــــــــن

وقطــاع الخدمــات .فــي حيــن أقفل مؤشــر

أمل الحامد من خليج البحرين | تصوير :رسول الحجيري

مســتوى  1,423.46نقطــة بارتفــاع وقــدره
 3.14نقطــة عــن معــدل اإلقفــال الســابق؛
وذلك عائد الرتفاع مؤشــر قطاع االستثمار
البحريــن اإلســامي عنــد مســتوى 803.12

توقــع الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة عدنــان يوســف أن يتجــاوز

نقطــة بانخفــاض وقــدره  9.12نقطــة عــن

إجمالي اســتثمار المجموعة بجميع وحداتها في البنوك الرقمية  10ماليين دوالر،

معدل أقفاله السابق .وبلغت كـــمية األسهـم

مشيرًا إلى أن المجموعة لديها توجه للتحول الرقمي.

المتداولــة أمــس  9.86مليــون ســهم بنحــو
 3.9مليون دينار تم تنفيذها من خالل 116

وأوضــح يوســف للصحافييــن علــى هامش

ألــف ســند بقيمــة إجماليــة قدرهــا  1.5ألــف

العاديــة أمــس أن قطــاع التكنولوجيــا بــدأ

صفقة .كما بلغ عدد السندات المتداولة 1.5

اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر

 % 53األرباح

دينــار تقري ًبــا تــم تنفيذها من خــال صفقة
واحــدة ،أي مــا نســبته  % 0.04مــن القيمــة

ينمــو بشــكل كبيــر ،والمجموعــة بــدأت

الموزعة على

اإلجمالية لألوراق المالية المتداولة.

الخميس

االســتثمار بمبالغ كبيرة إليمانها بأهمية هذا

 21مارس 2019
 14رجب 1440

المساهمين منذ

الجانب.

وأشــار إلــى أن المجموعــة فــي البحريــن

إدراج األسهم

تتعــاون فــي التحــول الرقمــي مــع شــركة

يوسف متحدثًا للصحافيين أمس

متخصصــة فــي التكنولوجيــا الماليــة

“الفنتــك” ،إال أننــا نريد رؤيــة نجاح التجربة

في ألمانيا قبل تعميمها.

وكان بنــك البركــة تركيــا أطلــق فــي ألمانيــا
خدمة (إنشاء)؛ لتقديم الخدمات المصرفية

الرقميــة فــي أوروبــا ،فــي شــهر أكتوبــر
الماضي.

وأوضح يوســف أنه سيتم دراسة المشروع
فــي ألمانيــا الــذي يقــدم الخدمــات الماليــة

اإلســامية ،وبنــاء علــى هــذه الدراســة

إذا نجــح المشــروع ســيتم تعميمــه علــى
الوحــدات األخــرى ،الفتًا إلــى أن المجموعة

عقب توقيع االتفاقية

هــذه الــدول ،إال أننــا فــي العــادة ال ننطلــق
بفــروع كبيــرة أو كثيــرة؛ ألنهــا مكلفــة وإنما

نعمل على مراحل.

ووافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر

العاديــة للمجموعة أمس علــى جميع البنود
بمــا فيهــا توزيــع أربــاح نقديــة قدرهــا نحــو

وعــن الخطــة التوســعية للمجموعة ،أوضح

الواحــد مــا يعادل  % 3من القيمة االســمية
لألربــاح المســتبقاة ،وتحويــل  10%إلــى

االحتياطــي القانونــي وذلــك بواقــع 12.9

الرقابية ذات العالقة.

توزيع أرباح وبشــكل متواصل دون انقطاع

كمــا وافقــت الجمعيــة العموميــة علــى

منــذ إدراجهــا فــي البورصــة العــام .2006

اإلجــراءات المتعلقــة بصناعــة الســوق

ومــع توزيع األرباح النقدية هذا العام يكون

وفقــا لمتطلبات مصــرف البحريــن المركزي

المســاهمون العاديــون األصليــون الذيــن

وبورصة البحرين وتعيين جهة مرخص لها

اشتروا السهم بـ  3.08دوالر عند اإلدراج قد

كصانــع ســوق ألســهم المجموعــة من خالل

اســترجعوا  % 53مــن رأس مالهــم (% 21

شــراء أســهمها بمــا ال يزيــد عــن  % 3مــن

عائد نقدي و % 32عائد أسهم منحة) وهي

األسهم المصدرة.

نســبة اســترجاع كبيــرة .أمــا إذا احتســب

وتمــت الموافقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة

العائد من القيمة االسمية وهو دوالر (كثيرًا

العامــة غيــر العــادي علــى تعديــل بعــض

من المساهمين الحاليين اشتروا السهم من

الفقــرات فــي النظــام األساســي للمجموعــة

السوق الثانوي) فإن نسبة االسترجاع تصل

بعد أخــذ موافقة مصرف البحرين المركزي

إلــى  % 163مرة ( % 66العائد النقدي و97

وتعييــن  3أعضــاء جــدد فــي هيئــة الرقابــة

 %عائد أسهم المنحة).

إلــى ذلــك ،قــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة الشــيخ صالح

وقعــت شــركة تطويــر للبتــرول

الجاذبيــة

اتفاقيــة مــع شــركة روســجيو

والمســوحات الصوتيــة ،وغيرهــا

الروســية للعمليــات الجيولوجية

من المسوحات ذات الصلة.

(روســجيو) كجــزء مــن برنامجها

وتــم توقيــع االتفاقيــة

للبحــث والتنقيــب عــن النفــط
والغــاز؛ وذلــك مــن أجــل القيــام

مــن

والغــاز

كامــل إن نتائــج المجموعــة فــي العــام  2018تعتبــر جيــدة بــكل المقاييــس عنــد

المغناطيســية،

معــرض الشــرق األوســط للنفــط

بأنشــطة

دوالر وهــذا يعتمــد على نوع المشــاريع في

وأكــد يوســف أن المجموعــة داومــت علــى

كامل“ :البركة” حافظت على جودة األصول

المنامة  -تطوير للبترول

استكشــاف

االســتثمارات مــا بيــن  150و 200مليــون

للســهم ،وترحيــل نحــو  78.9مليــون دوالر

للعاميــن ( )2020 - 2019نحــو الشــرق

التوزيعــات المقترحــة لموافقــة الجهــات

فــي إندونيســيا والصيــن ،مقــدرًا حجــم

لديهــا توجــه بالتركيز على الرقمنــة والعمل

يوســف أن المجموعة لديها خطة توســعية

إجراء أعمال جيوفيزيائية بالبحرين

ً
خصوصــا
ً
ســوقا كبيــرًا وعــ ًدا
الــذي يمثــل

 37.3مليــون دوالر بواقع  3ســنتات للســهم

به.

مليــون دوالر تقري ًبــا .وتخضــع جميــع هــذه

الشرعية.

(2019

جانب البيئة الجيوسياســية اإلقليمية والعالمية غير المســتقرة .كما أن وحداتنا
والمجموعــة اســتطاعت تحقيــق هــذه النتائج مــع محافظتها بنفــس الوقت على

أثنــاء

)MEOS

معقــدة

جانــب الرئيس التنفيذي لشــركة

فــي المناطــق البحريــة والبريــة

تطويــر للبتــرول ،جيمس كينيث

فــي البحريــن باســتخدام طــرق

إيســتالك،

التنفيــذي

زلزاليــة للمســح الجيوفيزيائــي

ورئيس مجلس إدارة روســجيو،

(المسح الســيزمي) ،والمسوحات

رومان بانوف.

والمديــر

األخذ باالعتبار الظروف المالية التي مرت بها العديد من وحداتنا المصرفية إلى

جــودة أصولهــا ومتانــة األرصدة الســائلة إلى جانب تحســين العوائــد المالية من
األنشطة الرئيسة كافة.
يذكــر أن النتائــج الماليــة لمجموعــة البركــة المصرفيــة للعام  2018تظهــر ارتفاع
صافي الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة  % 4ليبلغ  447مليون دوالر في العام
 .2018كما حقق صافي الدخل زيادة جيدة أيضا وبنسبة  % 5ليبلغ  217مليون
دوالر فــي العــام  2018مقارنــة مع العام  2017على الرغم من زيادة المخصصات

اجتماع الجمعية العمومية لـ” البركة”

التحوطية؛ بهدف تحسين جودة األصول.

“الســالم” يطلــق أول فــرع رقمـي العــــام الجـــــاري

الــــتــــخــــارج مـــــن االســــتــــثــــمــــارات والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــمـــصـــرفـــي
تعييــن الشــيخ عدنان القطان والشــيخ الدكتور

مازن النسور من المنامة

فريــد المفتــاح ،وتعييــن الشــيخ نظــام يعقوبــي

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف السالم – البحرين ،رفيق النايض أن المصرف سيتخارج

والشيخ أسامة بحر.

خالل العالم الجاري من استثماراته ،للتركيز على العمل المالي داخل وخارج المملكة.
وفضــل عــدم الدخــول فــي تفاصيــل هــذه

خالل العام الجاري.

التخارجــات مــن حيــث القيمة ،لكنــه أوضح أن

إلــى ذلــك ،وافقــت الجمعيــة العموميــة علــى

معظمها عقارية ،وهي ليست كثيرة.

كافــة البنود الــواردة في جدول األعمال ،والتي

وبيــن على هامــش اجتماع الجمعيــة العمومية

تضمنــت التقريــر المالــي واإلداري وتقرير هيئة

العاديــة وغيــر العاديــة أمــس ،أن المصــرف

الفتــوى الشــرعية والعمليــات التــي جرت خالل

سيفتح فرعا جديدا في أبوظبي.

العام .2018

وبخصــوص التحول إلى الرقمية والتكنولوجيا

كما وافق المساهمون على تحويل  1.85مليون

الماليــة أكــد النايــض أن المصــرف لديــه

دينــار إلــى االحتياطي القانونــي ،وتوزيع أرباح

إســتراتيجية جديــدة لهــذا الخصــوص ســيتم

بواقــع  %7مــن إجمالــي رأس المــال المدفــوع

كمــا أعيــد تعييــن شــركة كي بي إم جــي فخرو،
كمدققــي الحســابات الخارجيين للســنة المالية
 2019وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد
أتعابهم.
ثــم عقــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة،

أعضاء مجلس اإلدارة خالل االجتماع أمس

حيــث وافــق المجتمعــون علــى جميــع بنودهــا

واحد لكل  28.6ســهم مملوك) على المســاهمين

المالية .2018

البحرينــي الســعودي ( 750ألــف دينــار) لــم يتــم

المسجلين حتى تاريخه.

ووافــق المســاهمون علــى اســتخدام أســهم

التوصــل إليهــم بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ

كمــا تمت الموافقة علــى تحويل المبلغ المتبقي

الخزينة لتحويلها إلى المساهمين المتبقين في

علــى البنــك ،لذلــك ســيتم حاليــا تحويلهــا إلــى

مــن األربــاح والبالــغ  1.66مليــون دينــار إلــى

البنــك البحرينــي الســعودي ،وتخويــل أعضــاء

أســهم بمصــرف الســام وإيداعهــا بالبورصــة

اإلعالن عنها قريبا.

(تعــادل  14.99مليــون دينــار) علــى أن تدفــع

وتابــع “سنســير مع الركب في هــذا المجال)...( ،

مناصفة بين النقد وأسهم منحة.

االحتياطيات واألرباح المستبقاة.

مجلــس اإلدارة بتعييــن مستشــار مســتقل

بأسمائهم.

الصيرفــة الرقميــة هــي المســتقبل ،وسنســتثمر

ومــررت الجمعيــة العموميــة كذلــك مقتــرح

التحديــد ســعر التبــادل لهــذه العمليــة ،وذلــك

وأعادت الجمعية العمومية تعيين أعضاء هيئة

حيث ســيتم توزيــع أرباح نقديــة بواقع % 3.5

مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة والبالــغ 595

بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن

الفتــوى والرقابة الشــرعية للعام الجاري ،2019

والتــي تضمنــت تعديــل المــادة ( 5رأس مــال
الشــركة) من عقد التأســيس والنظام األساســي
للمصرف لبيان الزيادات في رأس
 214.09مليــون دينــار إلــى  221.586مليــون،
واألســهم الصــادرة مــن  2.14مليــار ســهم إلــى
 2.215مليار ،بعد توزيع أسهم المنحة.
والموافقــة علــى تعديــل المــادة ( 31النصــاب

في ذلك”.

وهي تعادل  7.49مليون دينار ،و % 3.5أســهم

ألــف دينــار ،كمــا أبرأت ذمتهم عــن كل ما يتعلق

المركزي.

علــى أن يكونــوا بحرينيين مــع تقليص عددهم

القانونــي الجتمــاع مجلــس اإلدارة) مــن النظام

وتوقع افتتاح أول فرع رقمي لمصرف الســام

منحــة وهــي تعــادل  74.93مليون ســهم (ســهم

بتصرفاتهــم كأعضــاء مجلــس إدارة عن الســنة

يشــار إلى أن هناك  % 1.75من مساهمي البنك

مــن  5إلــى  4أعضــاء ،وبنــاء عليــه تــم إعــادة

األساسي فيما يتعلق بقرارات المجلس .

 300لتمويــل صادرات سعوديـــة إلى البحريــــن
مليـــون دوالر

أمل الحامد من خليج البحرين
وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أمس اتفاقية تمويل صادرات ســعودية المنشــأ لصالح الشــركة القابضة للنفط والغاز لتمويل
مشــاريع قطــاع النفــط والغــاز فــي البحرين بقيمــة  300مليون دوالر برعاية وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفــة آل خليفة .وتأتي
هذه االتفاقية في إطار العمل المشترك بين حكومة البحرين والصندوق السعودي للتنمية.
ووقــع علــى اتفاقيــة التمويــل الرئيــس

مــن شــأنها العمــل علــى تطويــر القطــاع

تقــدر بـــ  358ألــف برميــل بقيمــة إجماليــة

التنفيــذي للشــركة القابضــة للنفــط والغــاز

النفطي في البحرين.

تبلغ  6مليارات دوالر.

باإلنابــة ظافــر الجالهمــة وعــن جانــب

كما أشــار وزير النفط بــأن الهيئة الوطنية

الصندوق الســعودي للتنمية نائب الرئيس

للنفــط والغــاز والشــركات المنضوية تحت

وأكــد تشــجيع المنتجــات الخليجيــة التي
ً
وفقــا لالتفاقيــة
تعــد منتجــات محليــة

والعضو المنتدب خالد الخصيري.

مظلتها تسعى دائمً ا إلى تحقيق اإلنجازات

خصوصــا شــركة “تكنيــب
ً
الخليجيــة،

وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يقوم به

والطموحات العالية لتطوير صناعة النفط

إف.إم” المقاول الرئيس لمشروع تحديث

الصندوق السعودي للتنمية في المساهمة

ً
موضحــا بــأن
والغــاز والبتروكيماويــات،

مصفــاة البحريــن ،مــع الحــرص علــى

زيادة الكميات
المستوردة من
النفط الخام
للمملكة
تبادل االتفاقية

حيــث يتــم االســتفادة مــن قــرب المصانــع

تكريــره فــي البحريــن عبــر خــط األنابيــب

المنتــدب متانــة العالقــات بيــن الســعودية

الســعودية وجودتهــا العاليــة وأســعارها

البحرينــي الســعودي الجديــد المشــترك

والبحريــن ،مشــيدا بالعالقــات القوية بين

تنافسية.

مــع شــركة أرامكــو )...( ،نســعى للمزيد من

الصنــدوق الســعودي للتنميــة والبحريــن

وأشــار الوزير إلــى أن البحرين تتعامل مع

خصوصــا أن لدينــا تعاونــا كبيــرا
ً
التعــاون

فــي المجاليــن التنمــوي والتجــاري .ولفت

الكثيــر مــن المصانع الســعودية وتســتورد

مــع الشــركات الســعودية الكبــرى مثــل

إلــى أن االتفاقيــة لتصدير المواد المصنعة

من السعودية منتجات للحفر والتكرير.

ســابك وأرامكو وكذلك الكثير من العوائل

فــي الســعودية إلى الهيئــة الوطنية للنفط

التجارية بين البلدين.

والغــاز فــي البحريــن ،وبقيمــة  300مليون

مــن جانبــه ،أكــد نائــب الرئيــس والعضــو

دوالر.

الفتــرة الماضيــة شــهدت جهــو ًدا حثيثــة

إعطــاء األولويــة للمقاوليــن والمنتجيــن

ذات األولوية للحكومة البحرينية ،مشــيرًا

ومبــادرات متعــددة قامــت بهــا الشــركات

البحرينييــن ،الفتًــا إلــى البرنامــج يدعــم

إلــى أن هــذه االتفاقيــة تهدف إلــى تمويل

النفطيــة التابعــة للهيئة أثمرت عن إنشــاء

القطــاع الخــاص الســعودي ،حيــث يمتلــك

احتياجات الشــركة القابضــة للنفط والغاز

العديــد مــن المشــاريع النفطيــة ،والتي من

المنتجيــن والمصنعيــن الســعوديين خبرة

مــن منتجــات الصناعــات التحويليــة فــي

ضمنها مشــروع تحديث مصفــاة البحرين

كبيــرة في القطاع الصناعي وقطاع إنتاج

وذكــر أن البحريــن ستســتورد كميــات

قطــاع النفط والغاز في الســعودية ،والتي

الذي يعد من أكبر المشاريع النفطية بسعة

النفط ،وكذلك تشجيع التصدير السعودي،

أكبــر مــن النفــط الخــام الســعودي ليتــم

فــي تمويــل مختلــف المشــاريع اإلنمائيــة

“الغرفة” :تطوير آفاق التعاون مع تركمنستان
السنابس  -الغرفة

وقعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ممثلة برئيســها ســمير نــاس مذكرة تفاهــم مع غرفة تجــارة وصناعة تركمانســتان ممثلة برئيســها

يشــجع على إقامة المشــاريع ويعــزز حيوية

أورازميرات قوربنازاروف ،والتي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون والشراكة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظيرتها التركمانستانية،

االقتصــاد الوطنــي؛ لخلــق فرصــا واعــدة

والدفع بالعالقات بين أصحاب األعمال وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات االقتصادية لفتح

لالســتثمار وبناء الشــراكات .وأشاد بالسوق

آفاق استثمارية ،إضافة إلى توحيد الجهود لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التركمانســتانية ،واصفــا إيــاه بالواعــد

جــاء ذلــك خــال مشــاركتها ضمــن وفــد

خــال هــذا المنتــدى أبــرز خصائص الســوق

القيــادة الرشــيدة والتي تشــدد على مواكبة

تجاري بحريني رفيع المستوى في فعاليات

البحرينيــة وبيئــة األعمــال المتطــورة

أحــدث التطــورات وتنويــع مصــادر الدخــل

منتــدى األعمــال البحرينــي التركمانســتاني،

والمميــزات التــي يحظــى بهــا المســتثمر

لضمان تحقيق النمو واالســتدامة لالقتصاد

والــذي أقيــم على مــدى يومين فــي عاصمة

األجنبــي ،كمــا ســلط الضوء على المســتقبل

الوطنــي .كمــا أشــار نــاس إلــى مــا تتميــز بــه

تركمانستان (عشق آباد).

الواعــد للبحريــن خصوصــا فــي ظــل الرؤية

المملكــة مــن تشــريعات جاذبــة ومحفــزة

واســتعرض نــاس خــال كلمتــه التــي ألقاها

االقتصاديــة الطموحــة التــي تنتهجهــا

للمســتثمرين وبنيــة تحتيــه متطــورة ممــا

الخميس
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والملــيء بالفــرص المجديــة ،مشــددا فــي
الوقــت ذاتــه علــى ضــرورة ســن المزيــد من
التشــريعات المحفــزة للمســتثمر األجنبــي
والداعمــة لالرتقــاء بحجم التبــادل التجاري

أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين

بين البلدين الصديقين.

قــام بالمشــاركة بمعــرض “أعضــاء اتحــاد

والذي أقيم بمقر غرفة تركمانستان بمناسبة

يذكر أن وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين

الصناعيين ورواد األعمال التركمانستانيين”،

مرور  11عاما على إنشاء االتحاد.

10

“البحرين والكويت” :توزيع  43مليون دينار على المساهمين
تدويــر  22.5مليــون دينــار كأربــاح مســتبقاة ...و 1.6مليــون دينــار للتبرعــات
عزوز علي من المنامة تصوير :رسول الحجيري
أقــر اجتماعــا الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة لبنــك البحريــن والكويــت أمــس األربعــاء
الموافــق  20مــارس  ،2019برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة مراد علــي مراد ،بعد اكتمــال النصاب
القانوني بنسبة قدرها  ،% 76.52جميع البنود على جدولي األعمال ،وكان أبرز ما فيها المصادقة
على توزيعات تقدر بنحو  43مليون دينار على المســاهمين بواقع  40فلســا للســهم الواحد أي ما
يعادل  % 40من رأس المال المدفوع وسيتم توزيع األرباح النقدية بتاريخ  31مارس .2019
كمــا صادقت الجمعية العامة مبلغ  1.6مليون

قدرهــا  100فلــس للســهم الواحــد بتاريــخ 2

دينــار للتبرعــات فيمــا يخص البنك وشــركاته

مايــو  2019بواقــع ســهمين ونصف لكل ســند

التابعة .وأقرت تدوير مبلغ  22.5مليون دينار

بمجمــوع حوالــي  215243794ســهما مــع

كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام المقبل.

ســعر السهم عند التحويل  400فلس شريطة

واعتمــد االجتمــاع تقريــر حوكمــة الشــركات

الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

للبنك العام .2018

ووافقــت الجمعيــة العامــة أيضــا علــى تعديل

كمــا وافقــت الجمعيــة العامــة علــى توصيــة

المــادة  7مــن عقــد التأســيس “رأس المــال

مجلــس اإلدارة بإقــرار  585ألف دينار مكافأة

الصــادر والمدفــوع” والمــادة  7مــن النظــام

عضوية لمجلس اإلدارة للعام .2018

التأسيســي “رأس المــال الصــادر والمدفــوع”

علــى صعيــد متصــل وافقــت الجمعيــة العامة

وفقــا لزيــادة رأس المــال الصــادر والمدفــوع

علــى تحويل ســندات رأس المال المســتديمة

إثــر تحويــل ســندات رأس المــال المســتديمة

مــن الفئــة (أ) القابلــة للتحويــل البالغــة 86

من الفئة ( )1القابلة للتحويل بمبلغ  86مليون

مليــون دينــار إلى أســهم عادية بقيمة أســمية

دينــار موزعــة تقريبــا كالتالــي 21.5 :مليــون

رياض ساتر

دينــار (موزعــا علــى  215243794ســهما تبلــغ
قيمتهــا االســمية  100فلــس للســهم الواحــد).
و 64.5مليــون دينــار كعــاوة إصــدار؛ ليصبح
رأس المــال الصــادر والمدفــوع  129.7مليون
دينــار موزعــا علــى  1296891746ســهما مــع
األخــذ بالعلــم التأثيــر علــى الملكيــة والتأثيــر
التقريبي المقدر للنصيب المخفض للسهم في
األربــاح (دينار بحريني) والمحتســب بواقع 4

مراد علي مراد

اجتماع عمومية “ البحرين والكويت” أمس

إجراءات تحويل الســندات إلى أســهم عادية

مليــون دينــار للعــام  ،2018واســتطاع تعزيــز

وقف التداول على السندات المستديمة

ويخطــر البنــك بذلــك” .وفوضــت الجمعيــة

ربحية الســهم للســنة المالية المنتهية في 31

العامــة مجلــس اإلدارة أو مــن يعينه المجلس

ديسمبر  ،2018إذ بلغت  56فلسا.

وســيتم تــداول ســهم البنــك اليــوم الخميــس

بالقيــام بجميــع الخطوات الالزمة مع الجهات

وســاهمت الزيــادة في معــدالت الفائــدة على

المختصــة فــي البحريــن؛ مــن أجــل الحصول

الصعيد الدولي والمحلي واألداء المتســق مع

على الموافقة الرسمية الالزمة.

االلتزام باألهداف اإلســتراتيجية في تحقيق

واســتعرض الرئيــس التنفيــذي للبنــك ريــاض

نمــو قياســي في األداء بنســبة  % 14.4للعام

ســاتر ،البيئــة التشــغيلية المحليــة اإلقليميــة

 .2018وســجل إجمالي الموجودات انخفاضا

للبنــك ،وقــال إنــه رغــم التحديات فــإن البنك

بنســبة  % 4.8أو  181مليــون دينــار خــال

اســتطاع أن يحقق أرباحا سنوية بلغت 67.1

.2018

إلى أسهم عادية للبنك.

 21مــارس  2019مــن دون أربــاح .وفــي هــذا
الســياق أصــدرت بورصــة البحريــن إفصاحــا
أمس مفاده “أنه يوقف التداول على ســندات
رأس المــال المســتديمة مــن الفئــة “ ”1القابلــة

فلس للسهم الواحد إثر تحويل سندات رأس

للتحويل الصادرة عن بنك البحرين والكويت

المال المستديمة من الفئة  1القابلة للتحويل

ابتــداء مــن اليوم الخميس؛ لغرض اســتكمال

“طاولة مستديرة” للتعريف بالتشريعات التجارية

نــظــمــتــهــا “ســـــيـــــدات األعــــــمــــــال” بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــســــفــــارة األمـــيـــركـــيـــة
هبة محسن  -تصوير :رسول حجيري

نظمــت جمعيــة ســيدات األعمال البحرينيــة بالتعاون مع الســفارة األميركية فــي البحرين أمس
األول  19مارس ورشــة عمل “طاولة مســتديرة” حول استفادةسيدات األعمال البحرينيات من
القوانيــن والتعديــات الحديثــة التــي تشــهدها البحرين فيتنميــة أعمالهن ،وتأتــي الفعالية في
إطار احتفاالت الجمعية باليوم العالمي للمرأة.
شــارك فــي الفعاليــة “تمكيــن” ،مركــز الصادرات

مباشــر قطاعــات واســعة من رائدات وســيدات

البحرينــي ،زارةالصناعــة والتجارة والســياحة،

األعمــال والشــركات الناشــئة،مشــيرة فــي هــذا

مجلس التنمية االقتصادية ،السفارة األميركية

الصــدد إلــى صــدور قانــون اإلفــاس ،تعديالت

في البحرين وممثلون عن برنامج االستشارات

خاصــة بقانــون المناقصــات البحرينــي ،إنشــاء

القانونية األميركي لدعم صغارالمؤسسات.

مركــز الصــادرات البحرينــي ،قوانيــن التجــارة

وقالــت رئيســة جمعيــة ســيدات األعمــال

وغيره .وأكــدت جناحي أن الدولة

اإللكترونيــة

مشاركات في الفعالية

أحالم جناحي

البحرينيــة أحالم جناحي ”:نحرص على إطالع

تمنــح تســهيالت عديــدة لقطــاع المؤسســات

القطاعيــة المختلفــة فــي التعريف بهــذه األمور

 من جانبها ،قالت نائب رئيس البعثة األميركية

كبير من جانب السفارة على دعم المرأة عموما،

الصغيــرة الجديــدة واالمتيــازاتالتــي يقدمهــا

العضــوات علــى أحــدث التعديــاتالتشــريعية

الصغيــرة ولكن إذالم يكن الجميع على علم بها

ووضــع أعضائهــا فــي الموقــع المناســب مــن

فــي البحريــن ،إيمــي كاترونــا ،إن الســفارة

وســيدات األعمال خصوصا ،وخاصة من حيث

لرائدات األعمال والمؤسســات الصغيرة عموما،

والقانونيــة الخاصــة بقطــاع األعمــال والتجارة

وعلى دراية كافية بكيفية االستفادة منها ،فإن

األحداث المختلفة. وأشادت جناحي بالتعاون

األميركيــة بدورها حريصة على تفعيل التعاون

التوعية القانونية بالتشريعاتالتجارية.

فيمــا قدمــت أمينــة األونيســي مــن مجلــس

واالســتثمار فــي المملكــة ،خصوصــا أن هنــاك

األمــر لن يكونفــي النهاية مجديا ،ولن يتحقق

مــع الســفارة األميركيــة فــي الشــؤون التجارية

مــع الجمعيات البحرينيــةاالقتصادية خصوصا

 مــن جهتهــا ،قدمــت مديــر إدارة المؤسســات

التنميــة االقتصاديــة شــرحا عــن القوانيــن

فــي الفتــرة األخيــرة العديــد مــن التعديــات

المرجو من هذه التعديالت في تحسين الوضع

واالقتصاديــةوكذلك قدمت الشــكر لـــ “تمكين”

جمعيــة ســيدات األعمــال التي لهــا دور بارز في

الصغيــرة بــوزراة الصناعةوالتجارة والســياحة

المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتحويــات

والقوانين التجارية التي صدرتوتمس بشكل

االقتصــاديللســوق؛ لــذا يأتــي دور الجمعيــات

ومركز صادرات ومجلس التنمية االقتصادية.

األنشطة علىالساحة البحرينية ،وهناك حرص

منــار ربيــع تعريفا حول أبرز قانون المؤسســات

المالية.

“تمكين” يغطي  % 50من تكاليف “اإلدراج”

البورصـــة والصنـــدوق يوقعـــان اتفاقيـــة لدعـــم الســـوق االســـتثمارية

المنامة  -تمكين

 % 81رضا المراجعين عن الخدمات اإللكترونية

وقعــت بورصــة البحريــن اتفاقيــة تفاهــم يــوم  9مــارس  2019مــع صنــدوق العمــل “تمكين”
لتطويــر برنامــج الدعــم المخصص لدعم الشــركات الراغبة في اإلدراج في ســوق البحرين
ً
خصيصــا لتمكيــن الشــركات الواعــدة فــي
االســتثماري ،وهــو ســوق أســهم مبتكــر مصمــم

المنامة  -الصناعة والتجارة

المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.
ووقــع االتفاقيــة كل مــن الرئيس التنفيذي

واحد.

للبورصــة الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل

وأكــد الشــيخ خليفــة أهميــة الدعــم الــذي

إبراهيم جناحي.

شأنها إيجاد المزيد من الفرص االستثمارية

خليفــة والرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكيــن”

وبموجــب االتفاقيــة ،سيســاهم برنامــج

 %مــن التكاليــف المرتبطــة بعملية اإلدراج

لمملكة البحرين.

وتعييــن المكاتــب االستشــارية فــي ســوق
البحريــن االســتثماري بحــد أقصــى يصــل

إلى  30ألف دينار .كما سيشمل مبلغ الدعم
اإلجمالــي عشــر شــركات علــى مــدى عــام

اإللكترونيــة ومراكــز الخدمــة ،التــي تشــمل على اســتبيان كفاءة الخدمــات المقدمة من
ناحيــة وضــوح اإلجراءات وســرعة تقديــم الخدمة وســهولة الحصول علــى المعلومات

يقدمــه “تمكين” إلنجاح المشــاريع التي من

مما يؤدي بدوره لتعزيز المناخ االستثماري

الدعــم المقــدم من “تمكين” على تغطية 50

ّ
دشــنت وزارة الصناعة والتجارة والســياحة خدمة اســتبيان آراء المراجعين للخدمات

المطلوبة وجودة الخدمة المقدمة ،وذلك لجميع إداراتها الخدماتية الموجهة للجمهور.

والمســاهمة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي

الشيخ خليفة بن إبراهيم

إبراهيم جناحي

من جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي لـ “تمكين”

البوابــات االســتثمارية التــي تقدمهــا فرص

اســتكماالً لتطلعــات اســتراتيجية “تمكيــن”

التــداول باألســهم فــي الســوق المحليــة

لألعــوام  2020 - 2018فــي تحقيــق

على الخطوة األساســية التي يمثلها تقديم

الدعم للمؤسسات في هذا الشأن ،وتنشيط
الحركــة االقتصاديــة مــن خــال أحــد أبــرز

والعالمية على حد سواء.

اســتدامة األثــر لفــرص الدعــم ،ومنــح

ولفــت إلــى أن إطــاق هذا المشــروع يأتي

المؤسسات البحرينية.

واســتجاب خالل العــام  2018أكثر من 16

فــي حالــة عــدم الرضــا عــن الخدمــات

ألــف مراجــع لتقييــم تلــك الخدمــات ،حيث

المقدمــة إليهم لبحث أســبابها والعمل على

أظهــر المتوســط العــام أن نســبة الرضا إلى

تحسينها .وقد ساهمت الحلول التقنية في

الرضــا التــام قــد وصلــت إلــى  % 81مــن

تطور خدمات الوزارة وتســهيل اإلجراءات

إجمالــي المراجعيــن الذيــن شــاركوا فــي

وســرعة إنجــاز المعامــات وتوفيــر الوقــت

االســتبيان ،فــي الوقــت الــذي حرصت فيه

وســهولة

الخدمــات

الــوزارة علــى التواصــل مــع بقيــة العمــاء

والمعلومات المطلوبة.

الحصــول

علــى

“طيران الخليج” و“االتحاد” توقعان شراكة بـ “الرمز”
أبوظبي  -طيران الخليج

وقعــت طيــران الخليــج واالتحــاد للطيران ،اتفاقية شــراكة بالرمــز بينهما ،على أن
يبدأ السفر بموجب االتفاقية بالتزامن مع بدء تطبيق جدول الرحالت الصيفية.
وجــاء توقيع االتفاقية فــي أعقاب إبرام

التنفيــذي لمجموعــة االتحــاد للطيــران

مذكــرة تفاهــم بيــن الناقلتيــن خــال

تونــي دوغــاس ،والرئيــس التنفيــذي

معــرض البحريــن للطيــران فــي نوفمبــر

لطيران الخليج ،كريشيمير كوتشكو.

الماضــي؛ بهــدف ترســيخ العالقــة بيــن

وبموجــب االتفاقيــة ســتقوم طيــران

البلدين وتعزيز أواصر التعاون المشــترك

الخليــج بوضــع رمزهــا  GFعلــى عشــر

بيــن الناقلتيــن ،إذ جــرى اإلعــان عــن

وجهــات مــن وجهــات االتحــاد للطيــران

والغــوس ولــوس أنجلــوس وملبــورن و

المســافرون إلــى الواليــات المتحــدة

“مطــار جــون آف كينيــدي فــي نيويورك”

األميركيــة علــى متــن رحــات “االتحــاد

وسيدني وواشنطن.

للطيــران” مــن مرافــق إنهــاء إجــراءات

ســيوضع رمــز االتحــاد
وفــي المقابــل،
ُ

الســفر التــي يوفرهــا مكتــب الجمــارك

للطيــران  EYعلــى  12وجهة من وجهات

وحــرس الحــدود األميركــي فــي المبنــى

طيــران الخليــج المتجهــة بيــن أبوظبــي

رقــم ( )3بمطــار أبوظبــي الدولــي ،والــذي

والبحريــن ومنهما إلــى بنغالديش والدار

يتيــح لضيــوف الشــركة خدمــات إنهــاء

البيضــاء ودكا وفيصــل أبــاد والرنــاكا

فحوصــات الهجرة والجــوازات والزراعة

ومالقــا ومُ لتــان والنجــف وبيشــاور

والتخليــص الجمركــي مُ ســبقا فــي مطار

من توقيع االتفاقية

االتفاقيــة فــي المقــر الرئيــس لالتحــاد

بيــن أبوظبــي والبحريــن ومنهمــا إلــى

وسيالكوت وتبليسي.

أبوظبــي قبــل المغــادرة إلــى الواليــات

الواليــات المتحدة األميركية يتم معاملة

يجعل من إجراءات الوصول والربط مع

للطيــران بأبوظبــي بحضــور الرئيــس

بريســبن وشــيكاغو أوهيــر وجاكارتــا

وإضافــة إلــى ذلــك ،سيســتفيد الضيوف

المتحــدة األميركيــة .وبعــد الوصول إلى

الضيوف على أنهم مسافرين داخليين ما

الرحالت الداخلية أكثر سرعة وسهولة.
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الخميس

بوهندي :مفاوضات الفتتاح فرعين لـ “األسرة” وندرس التوسع
عــمــومــيــة “بـــي إم إم آي” الــعــاديــة تــــوزع  7مــايــيــن ديــنــار أربـــاحـــا نقدية
زينب العكري من المنامة

تصوير :رسول الحجيري

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إم إم آي” عبدهللا بوهندي أن المجموعة تنوي التوسع في سوبرماركت األسرة من خالل

عملياتنــا ،إضافة إلى التحوالت الجذرية
التي أوجدناها في فريق العمل”.

افتتاح فرعين إضافيين جاري التفاوض عليهما من الممكن أن تكون في الرفاع والمنامة ،مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة يدرس

وأضــاف“ :ســيجلب العــام  2019المزيــد

التوســع فــي أعمــال المجموعــة خــارج البحريــن ،رافضا التحدث عــن المزيد من التفاصيــل ،إذ لم يتم التوصــل للنتائج األخيرة

مــن التحديــات والتقلبــات االقتصاديــة

حتى اآلن ،مبي ًنا أن أرباح المجموعة كانت جيدة متوقعا أن تكون أفضل خالل العام الجاري.

العالميــة فــي محيــط تنافســي صعــب،

وعــن ســبب تراجــع األربــاح ،أوضــح أن

للمجموعــة توصيــة مجلــس اإلدارة

الموافق  28مارس .2018

أربــاح المجموعــة فــي البحريــن كانــت

بتخصيــص صافــي أربــاح الســنة الماليــة

ووافقــت الجمعيــة علــى تخصيــص مــا

أفضل من العام الماضي ،بينما كان لديها

المنتهيــة

علــى

يعــادل  % 2مــن صافــي أربــاح الســنة

احتياطــي تــم أخــذ االحتياطــي ،حيــث

النحــو التالــي ،توزيــع أربــاح نقديــة على

( 168.7ألف دينار) كمســاهمة من الشركة

إن المجموعــة لديهــا أعمــال فــي إفريقيا

المســاهمين (فيمــا عــدا أســهم الخزينــة)

لمؤسســة األســرة الخيريــة ،تحويل مبلغ

تجنبــا ألي إشــكال مســتقبال ،بينمــا لــن

قدرهــا  50فلســا للســهم الواحــد أو 50

 1.2مليــون دينار إلى األرباح المســتبقاة،

يكون هناك أي احتياطات هذا العام.

 %مــن رأس المــال المدفــوع (تتضمــن

الموافقــة علــى مقتــرح توزيــع مكافــأة

وعــن انعكاســات القيمــة المضافــة علــى

األرباح المرحلية البالغة  20فلســا للســهم

ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ إجمالــي

المبيعــات ،أكــد أنــه ال يوجــد أي تأثيــر

الواحد التي تم توزيعها على المساهمين

قــدره  128.5ألــف دينــار للســنة الماليــة

ســلبي بالعكــس ،فــإن مبيعــات الربــع

فــي  7أغســطس  208والبالغــة إجماليــا

المنتهيــة فــي  31/12/2018بعــد موافقة

األول مــن العــام الجاري أفضــل من العام

 7مالييــن دينــار للســنة الماليــة المنتهيــة

وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

الماضي.

فــي  ،31/12/2018وســيتم دفــع األربــاح

فيمــا أقــرت الجمعيــة العموميــة غيــر

واعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة

المذكــورة أعــاه بــدءا من يــوم الخميس

العاديــة للمجموعــة علــى إعــادة صياغــة

فــي

31/12/2018

إال أن جهوزيتنــا للتأقلــم مــع التغيــرات،
اجتماع الجمعية العامة لـ “بي إم إم آي”

إضافــة إلــى مــا تتميــز بــه مجموعتنا من
أســس قويــة ،يجعلنــا واثقيــن للغاية من
قدرتنــا على تجاوز العقبــات وإتمام هذه

عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة

المســتدام علــى المــدى الطويــل والبقــاء

وفقا لقانون الشركات التجارية رقم ()21

علــى أتــم الجاهزيــة أمــام التحديــات

للعــام  2001وتعديالتــه ،تفويــض رئيس

التــي تفرضهــا األســواق دائمــة التغيــر،

مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه مجلــس

إضافــة إلــى منهجنــا الحاســم فــي الحــد

اإلدارة بالتوقيــع أمــام كاتــب العدل على

من المخاطر ،والذي يدفعنا دائما لتحدي

عقد التأسيس والنظام األساسي الجديد

أنفســنا وزيادة قدرتنا فــي تحقيق النمو،

بالنيابة عن المساهمين.

كان العــام  2018مليئــا بــروح المبــادرة

وقــال رئيس مجلــس اإلدارة فــي كلمته:

التــي هدفــت لتطبيــق إســتراتيجيتنا

“تتــم مراجعــة منظومتنــا اإلســتراتيجي

المؤسســية ،فقد تخلل ذلك العام العديد

ركود نســبي في الســوق التجارية لقطاع

بشــكل دائــم؛ مــن أجــل تحقيــق النمــو

مــن التغيرات المهمة التــي أحدثناها في

توزيع السلع االستهالكية”.

المســيرة واجتيــاز آفــاق جديــدة للتطور
والتميز”.
مــن جانبــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي
للمجموعــة ،مــارك شــيردان ،فــي كلمــة
لــه“ :قــام فريــق العمــل بوضــع التحديات
فــي إيجــاد طــرق جديــدة لزيــادة النمــو
واألربــاح وذلــك بعــد شــعورنا بحــدوث

بوهندي % 80 :األشغال بـ “داون تاون” في فبراير

 % 55نـــســـبـــة الـــــربـــــح مـــــن إجــــمــــالــــي الـــمـــبـــيـــعـــات خـــــــال 2018

زينب العكري من المنامة

تصوير :رسول الحجيري

قــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة بنــادر للفنــادق عبــدهللا بوهنــدي إن نســبة اإلشــغال فــي فنــدق
“داون تاون روتانا” بلغت  % 80فبراير الماضي ،متوقعً ا أن يستمر األشغال بالمنوال ذاته حتى
رمضان؛ بسبب المناسبات والمعارض المقامة في البحرين وإجازات دول الخليج.
وأوضــح أن أعمــال فنــادق البحريــن جميعهــا

البيانات المالية للســنة المنتهيــة ،31/12/2018

صعبــة فــي هــذه الفتــرة والوضــع يحتــاج جهدا

وناقشــت تقريــر حوكمة الشــركات لســنة 2018

أكثــر مــن اإلدارة لتحســين األوضــاع ،مبينًــا

والتــزام الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن

أن أوضــاع الفنــدق العــام الماضــي تحســنت

المركــزي ووزارة الصناعة والتجارة والســياحة

اجتماع عمومية “بنادر للفنادق”

عــن الســنة التــي تســبقها ،متوقعً ــا أن يســتمر

والمصادقــة عليــه ،كمــا نوهــت بالعمليــات

فــي  31/12/2019وتخويــل مجلــس اإلدارة

قيمــة األصــول نتيجــة التقــادم أو االســتخدام

التحســن خالل هذا العام بدعم من المســاهمين

التجاريــة مــع األطــراف ذات العالقــة خــال

بتحديــد أتعابهــم .وقــال بوهنــدي فــي تقريــر

وتكاليــف التمويــل ،والتــي مــن المتوقــع أن

األساســيين مــن شــركة البحريــن للمالحــة

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31/12/2018

مجلــس إدارة الشــركة “حققــت شــركة بنــادر

تكــون مرتفعــة بالعــادة خــال الســنوات األولى

والمساهمين اآلخرين.

وذلــك تماشــيا مع المــادة رقــم ( )189من قانون

للفنــادق مبيعــات تقــدر بنحــو  3مالييــن دينــار

مــن افتتــاح أي فنــدق” .وأشــار إلــى أن الشــركة

وأكــد أنــه ال يوجــد أي خطــة للشــركة لتنويــع

الشــركات التجارية ،وإبراء ذمة أعضاء مجلس

وإجمالي أرباح يفوق  1.6مليون دينار وبالرغم

ومــن خــال تعزيــز فعاليــة القــدرات الداخليــة

من إجمالي المبيعات خالل ســنة  ،2018نتيجة

يحقــق للمســتثمرين فــي الشــركة األم أعظــم

لهــذا انخفضت الخســائر قبل احتســاب الفوائد

العوائــد علــى اســتثماراتهم ،مــع ذلــك ،إال أن

والضريبة واالســتهالك واإلطفاءات ()EBITDA

تذبــذب الوضــع االقتصــادي لقطــاع الســياحة

مــن  0.4مليــون دينــار خــال العــام  2017إلــى

والضيافــة تســبب فــي عــدم تمكننا مــن اإليفاء

 0.1مليــون دينــار خــال العــام  ،2018شــهدت

باإليــرادات المتوقعة ،وهــذا التقلب االقتصادي

شــركة بنــادر للفنادق أيضا تحســنا فــي كل من:

لــم يطــل فنــدق داون تــاون روتانــا فقــط ،بــل

التدفــق النقدي للعمليات التشــغيلية وانخفاضا

والفنادق المنافسة األخرى أيضا.

فــي الديــون المصرفيــة ،كمــا أثبتــت شــركة

ومــع أخذ المناخ االقتصادي لصعب بالحســبان،

بنــادر للفنــادق بدورهــا مرونتها ،رغم المنافســة

اتخــذت إدارة الشــركة اإلجــراءات الضروريــة؛

المتنامية والمناخ االقتصادي الصعب.

لتخفيــف الخســائر من خالل تخفيــض النفقات

ومــن جملــة التدابيــر التــي اتخذهــا فريــق عمل

التشــغيلية .ومن ناحيــة النتائج اإليجابية ،فقد

الشــركة لتقليص الخســائر ،تغييــر الموقع ونقل

تمكنــت شــركة بنــادر للفنادق من تحقيق نســبة

األنشطة والتوسع خارج البحرين ،إال أنه سيتم

اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن الســنة

مــن ذلــك ســجلت الشــركة صافــي خســارة بـــ

للشــركة وتنفيــذ إســتراتيجيات تخفيــض

المكاتــب وإلغــاء النفقــات غيــر الضروريــة إلــى

حجز قدرها  % 44في العام  ،2018وهي نسبة

تسويق الفندق في الخارج.

الماليــة المنتهيــة  ،31/12/2018وأعادت تعيين

جانــب تركيــز جهودنــا علــى تعظيــم العائــدات

تتجــاوز مــا حققنــاه العــام  2017بنســبة ،% 3

 3.6مليــون دينــار خــال العــام ،إال أن % 96

المصاريــف والتركيــز علــى رضــا النــزالء ،ارتفع

على االســتثمار من خالل الســعي الحثيث نحو

وهــو ما يعد مؤشــر واضــح الداللة علــى تنامي

وصادقت الجمعية العامة العادية للشــركة على

مدققــي الحســابات للســنة الماليــة المنتهيــة

مــن هــذه الخســارة يعــود إلــى اآلتــي :تقلــص

الربــح اإلجمالــي مــن نســبة  % 49إلــى % 55

اغتنــام الفــرص االســتثمارية عليــة الجــودة بما

شعبية فندق داون تاون روتانا.

“العقاري” تمنح “غولدن غيت” رخصة مطور
الــشــركــة الــتــزمــت بــالــمــعــايــيــر الـــجـــديـــدة لــــدى الــمــؤســســة

محفظة لـ ”آركابيتا” تستحوذ على “كوستال ساينج”
المنامة -آركابيتا

أعلنت آركابيتا ،شــركة االســتثمارات البديلة
العالميــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية ومبادئهــا ،أمــس أن إحــدى

الشــركات التابعــة لمحفظتها وهــي مجموعة

المنامة  -غولدن غيت

“أم ســي جــروب” ،قــد أبرمــت ثانــي صفقــة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ،الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة،

 +واي فايندنج” ومقرها مدينة أوشــن ســايد

استحواذ لها بشرائها شركة “كوستال ساينج
بواليــة كاليفورنيــا ،وهــي شــركة متخصصــة

إن المؤسســة ماضيــة فــي متابعــة إصــدار التراخيــص الالزمــة لشــركات التطويــر

فــي تقديــم الحلــول الشــاملة للوحــات

العقــاري ،والترخيــص لمشــاريع البيــع علــى الخريطــة التــي تشــيدها تلك الشــركات،

اإلعالنية.

مثنيا على
وذلك بحســب ما نص عليه قانون التنظيم العقاري رقم  27لســنة ،2017
ً

وتأتي هذه الصفقة بعد استحواذ المجموعة

ما تتحلى به أغلب الشركات اليوم من حرص والتزام في عملية تنفيذ القانون.
جــاء ذلــك ،خــال منــح مؤسســة التنظيــم
العقــاري “شــركة غولــدن غيــت العقاريــة”،
رخصــة “مطــور عقــاري معتمــد” ،كمــا منحت
المؤسســة الشــركة رخصــة بتطوير مشــروع
“غولــدن غيــت” ،الذي يضم برجين ســكنيين
فــي قلــب خليــج البحريــن أحدهــم األطــول
فــي المملكــة ،وحصلت “غولدن غيــت” ً
أيضا
علــى ترخيص يســمح لهــا ببيع وحــدات هذا
المشروع الضخم على الخريطة.
وأوضــح الشــيخ محمد أن مشــاريع التطوير

العقاري في البحرين اليوم تكتسب ثقة أكبر
عنــد المســتثمرين والمشــترين لما تســتوفيه
هذه المشــاريع من شروط قانونية وإجرائية
تمنحها المصداقية والثقة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “غولدن غيت”،
إســحاق الكوهجي ،أن حصول الشــركة على
هــذه التراخيــص الثالثــة دفعة واحــدة يأتي
نتيجــة للتعاون المثمر بين الشــركة من جهة
والقائمين على مؤسسة التطوير العقاري من
جهة أخرى.

أثناء تسلم الرخصة

وأكــد الشــركاء مــن مجموعتــي “أجميــرا
ومايفيــر” ذوي الشــهرة العالميــة فــي الهنــد
أن شــركة “غولــدن غيــت” العقاريــة قــد
حققــت متطلبــات تلــك التراخيــص الثالثــة
نتيجــة التزامهــا الكامــل بالمعاييــر الجديــدة

الموضوعــة مــن قبــل مؤسســة التطويــر
العقــاري والمتوافقــة مــع أفضــل الممارســات
الدوليــة فــي مجال التطور العقــاري ،والتزام
الشــركة بتطبيــق جميــع اللوائــح والقوانيــن
ذات الصلة بالتطوير العقاري.

مارتن تان

الســنة الماضيــة علــى شــركة خدمــات إدارة

 100مليون دوالر.

اإلعالنية المعروفة باســم “إنتيجرا ســيرفس

بمجموعــة آركابيتــا ،مارتن تان ،عن ســعادته

األعمــال الكهربائيــة وتركيــب اللوحــات

وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لالســتثمار

جــروب” ،فــي إطــار إســتراتيجية النمــو

بمواصلــة نمــو مجموعــة “أم ســي جــروب”
قائالً “يعكس هذا االســتثمار مدى قوة فريق

والتوســع التــي أقرتها آركابيتــا لمجموعة “أم
ســي جــروب” ،أكبــر شــركة متخصصــة فــي
تقديــم خدمــات اللوحــات اإلعالنيــة وحلول

اإلنــارة في الواليات المتحــدة ،بعد حصولها
علــى حصــة ســيطرة فــي المجموعــة العــام

 2017ضمــن صفقــة بلغــت قيمتهــا أكثــر مــن

إدارة المجموعــة والفــرص المتاحــة أمامهــا

لتوسيع حصتها في السوق وتنويع منتجاتها
وخدماتهــا .نحــن متفائلــون فــي نظرتنــا

المســتقبلية للشــركة وملتزمــون بالعمل معها

لمساعدتها على تحقيق المزيد من النمو”.
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ﺑﺠﺎﻧﺐ
دﻳﺎر اﻟﻤﺤـﺮق

اﻟﺴﻌﺮ اﻗﻞ ﻓﻲ

اﻟﻤﺤﺮق !

ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺮاج إﺟﺎزة اﻟﺒﻨﺎء

ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻮارع اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ

ﺎﺟـﺪا
ﻗﺮﻳـ ًﺒ
ً
ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة
ﺗﺠﺎرﻳﺔ  ،اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺎء

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺟﺎﻫﺰة
ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ - 39442411 :ﺃﺣﻤــﺪ ﺛﺎﻣـــــــﺮ - 36799711 :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠــــﻲ36600656 :
ﻋﻠﻲ ﺿﻴـﻒ - 36700722 :ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻨﻜــــﺎﻝ  - 36779771 :ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥ 36744700 :
ﺩ.ﻣﺤﻤــــﺪ - 39752929 :ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﺧﻮﺭﻱ  - 36026222 :ﻋﻠــﻲ ﺃﻣﺮﺍﻟﻠـﻪ36026333 :

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت :
ﺳﻜﻨﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ:
ﻫﺎﺗﻒ - 17564400 :ﻓﺎﻛﺲ17564440 :
ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 17582958 -

القيد91565 :
تاريخ12/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية
والئم عيال العم ذ.م.م

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة والئم عيال العم ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد
رقم  ،91565بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد /احمد حس���ين محمد علي
دنش مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( 34687016 :
ahmeddanshdfe@gmail.com

القيد105833 :
تاريخ17/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )33284لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كروم ايفنتس ذ.م.م

ﺟﺰر أﻣﻮاج  ,اﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ
ﻗﻼﻟﻲ و اﻟﺪﻳﺮ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فونير انترناشونال لالستشارات ش.ش.و لمالكها نيكوال نيجري
سجل تجاري رقم 82494
بن���اء عل���ى قرارالمالك لش���ركة فوني���ر انترناش���ونال لالستش���ارات ش.ش.و لمالكها
نيك���وال نيج���ري المس���جلة بموجب القي���د رق���م  ،82494بتصفية الش���ركة اختياريا
وتعيين السيد /نبيل عبدهللا احمد الساعي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( 33009518 :
nabilsai@batelcol.com.bh

القيد117796 :
تاريخ18/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )9999لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة األداء العالي الذهبي ذ.م.م

Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23
القيد108362 :
تاريخ18/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية
فلتر أكوا برو بحرين تريدنغ ذ.م.م

القيد110396 :
تاريخ19/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )999لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة محمود سيف

العقارية ش.ش.و لمالكها محمود سيف غالب علي
بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة فلت���ر أكوا برو بحرين تريدنغ ذ.م.م المس���جلة
بموجب القيد رقم  ،108362بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/
 kochumon muhammed pulayattu parambilمصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( 36155121 :
support@dtconsuitancy.net

القيد92214 :
تاريخ18/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن رقم  000لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى الشخص الواحد

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

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

الس���ادة اصح���اب ش���ركة ك���روم ايفنت���س ذ.م.م  ،المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م

الس���ادة اصحاب ش���ركة األداء العالي الذهبي ذ.م.م  ،المسجلة بموجب القيد رقم

 ،105833طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري م���ن ك���روم ايفنت���س ذ.م.م إلى كروم

 ،117796طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من ش���ركة األداء العال���ي الذهبي ذ.م.م

تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكوة إلى شركة الش���خص الواحد برأسمال

للتجارة ذ.م.م

إلى نيو ديلي سبورت ذ.م.م

وقدره عش���رون الف دينار بحريني  BD 20٫000الى الس���يد يوس���ف احمد يوسف

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليهاشركة
اوب���ن ت���اون العقاري���ة ش.ش.و  ،المس���جلة بموجب القيد رق���م  ،110396طالبين
تغيير االس���م التجاري من ش���ركة محمود سيف العقارية ش.ش.و لمالكها محمود
سيف غالب علي إلى شركة أوبن تاون العقارية ش.ش.و
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد1-93621 :
تاريخ19/3/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة
التسجيل

اعالن رقم ( )---لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليه إليها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليه

مالك ش���ركة الس���رير األميركي ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم  92214طالبا

إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة ليف هيلثي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم
 1-93621طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكوة إلى ش���ركة الش���خص
الواح���د برأس���مال وق���دره  20000دين���ار بحرين���ي ،لتصب���ح مملوكة م���ن ابراهيم

محمود الكوهجي

عبدهللا حجي ابراهيم عبدهللا

الخميس  21مارس  14 - 2019رجب  - 1440العدد 3810
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اعالن رقم ()CR2019-39513

تنازل أو بيع  -عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعل���ن أدناه :ليلى احم���د عبدالرحمن عبدهللا بطل���ب تحويل المحل
التجاري التالي :الى السيد /صفا علي ابراهيم علي الخان
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

االسم التجاري

36527-3

مؤسسة التعمير لتأجير معدات البناء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركةبحرين يورو للدعاية واالعالن ذ.م.م

معاملة مشتركة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
 /عبدالعلي عبدالنبي جعفر ش���مس باعتباره المصفي القانوني لش���ركةروم سكيور
ذ.م.م ،المس���جلة كشركة ذات مسوؤلية محدودة بموجب القيد رقم  ،81802طالبا
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري،
وذل���ك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21
لسنة .2001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
 /عل���ي احمد علي ف���ردان باعتباره المصفي القانوني لش���ركةبحرين يورو للدعاية
واالع���ان ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���وؤلية مح���دودة بموج���ب القيد رقم
 ،1-93083طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من
الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم
بقانون رقم  21لسنة .2001

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اعالن رقم ( )111لسنة 2019
شركةروم سكيور ذ.م.م

اعالن رقم ()CR2019 -34010

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة ،فعل���ى كل من لديه اي اعتراض
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قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خال خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعان بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر :سميرة صالح عطية بارح

االس���م التج���اري الحال���ي :كوفي ب���وك لخدم���ات االتصاالت والطباع���ة وتخليص

المعامات

االسم التجاري :كوفي بوك للتجارة العامة وتخليص المعامات

18/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2019 -36872
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 خال خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعان بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :ايمان احمد ابراهيم ابوالشوك
االسم التجاري الحالي :مؤسسة ابوالشوك للتنظيفات
االسم التجاري الجديد :ابوالشوك للتخليص المعامات

قيد رقم75240-1 :

قيد رقم1-100896 :
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الحوثيون يتخلّون
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رسميا عن اتفاق السويد

international

@albiladpress.com

دبي ـ العربية نت

اعتبرت الحكومة اليمنية امس
األربعاء ،أن ما صدر من تصريحات
مؤخر ًا عن القيادات الحوثية “هو تنصل
عن اتفاق الحديدة وإعالن حرب”.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية
راجح بادي ،بعد اجتماع مع السفير
الروسي لليمن في عدن ،إن “الحوثيين
أعلنوا رسميا تخليهم عن اتفاق السويد
من خالل التعزيزات العسكرية وشن
الحروب على مناطق متفرقة مثل
حجور (في حجة) والحشاء (شمال
الضالع)” .ودعت الحكومة اليمنية األمم
المتحدة والمجتمع الدولي للضغط
على الحوثيين “حتى ال تنفجر المعارك

الخميس

مجددا في الحديدة”.

 21مارس 2019
 14رجب 1440
عناصر من الحرس الثوري االيراني

المعارضة السودانية توقف الحوار مع الحكومة
باريس  -أ ف ب

أعلنــت قــوى مــن المعارضــة الســودانية

الماضــي ،وأنهــا غيــر ملزمــة ،بحكــم أن

المجتمعــة فــي باريس وقــف الحوار مع

قضايا الحرب والسالم وتحقيق العدالة

حكومــة الخرطــوم .ودعــا المجتمعــون،

يجــب أن تكــون ضمــن حزمــة متكاملــة

الرئيس عمر البشير إلى التنحي وإقامة

للترتيبــات االنتقاليــة ،حســب بيــان

ترتيبــات انتقاليــة ديمقراطيــة فــي

المعارضــة .وعقــدت قيــادات معارضــة
ً
اجتماعــا
فــي داخــل وخــارج الســودان

عن كافة المعتقلين .وأعلنت هذه القوى

فــي العاصمــة الفرنســية باريــس ،لبحث

كذلــك ،انســحابها النهائــي مــن خارطــة

“خارطــة حلــول سياســية واقتصاديــة”

الطريــق اإلفريقيــة واعتبارهــا جزءا من

لالحتجاجات التي تشهدها السودان.

الســودان ،كما طالــب االجتماع باإلفراج

القضاء الدولي يقتص من “سفاح البوسنة”
الهاي  -أ ف ب

أصــدرت محكمــة الجنايــات الدوليــة

جريمــة اإلبــادة الجماعيــة فــي مذبحــة

الخاصة في الهاي ،أمس األربعاء ،حكمها

سربرينيتشــا ،التــي وقعــت فــي يوليــو

النهائــي بحق “ســفاح البوســنة” ،رادوفان

 ،1995والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن

كاراديتــش ،ليســدل الســتار علــى واحدة

 8000رجــل وصبــي مســلم علــى أيــدي

من أبرز المعارك القانونية البارزة الناجمة

القوات الصربية البوسنية.

عن حروب البلقان في التســعينيات التي

كمــا أديــن كاراديتــش بارتــكاب جرائــم

شــهدت انهيــار يوغوســافيا الســابقة.

حرب وجرائم ضد اإلنسانية لكونه العقل

وأيــد قضــاة االســتئناف فــي المحكمــة

المدبــر السياســي وراء حملــة التطهيــر

الحكــم الســابق فــي عــام  ،2016الــذي

العرقــي ،التــي شــهدت طــرد الكــروات

صــدر بحــق كاراديش ( 73عاما) بالســجن

والمســلمين مــن مناطــق الصــرب فــي

المؤبد لمدة  40عاما ،بعد إدانته بارتكاب

البوسنة (.)1992-1995

توجه لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية عالمية

مسؤول أميركي :سنمنع تصدير نفط إيران لقطع تمويل اإلرهاب

واشنطن ـ وكاالت

تتجــه وزارة الخارجيــة األميركيــة إلــى تصنيف الحرس الثوري اإليراني بكامل تشــكيالته ومؤسســاته كمنظمة إرهابية عالمية .وأفادت صحيفة “نيويــورك تايمز” ،أمس األربعاء ،أن
وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،الذي بدأ جولة إلى الشرق األوسط ،الثالثاء ،أوصى بتصنيف الحرس الثوري اإليراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
ويجــري بومبيــو محادثــات مع المســؤولين

الخارجيــة األميركيــة ،إن واشــنطن تعمــل

دولــة ترعــى اإلرهــاب ومســؤولة عــن

الســفن وناقــات النفط والموانــئ للحيلولة

في الكويت وإسرائيل ولبنان حول احتواء

علــى منــع تصديــر النفــط اإليرانــي لقطــع

إيران.

شــريان النظــام الســتمرار تمويــل اإلرهــاب

حاليــا العديــد
قتــل األميركييــن وتحتجــز
ً

دون انتهاك العقوبات النفطية لقطع شريان

مــن الرهائــن األميركييــن وكذلــك شــنت

وذكــرت الصحيفــة أن ذلــك يأتــي فــي إطار

وتسليح الميليشيات في الدول العربية.

هجمــات إرهابيــة علــى األراضــي األوروبية

الفســاد مستشــر لدى قــادة النظــام اإليراني

سلســلة جهود إدارة دونالد ترامب من أجل

وأكــد بيمــان وهــو المســؤول األميركــي

فــي الصيــف والخريــف الماضييــن فــي

لجم الســلوك اإليراني العدائي في المنطقة،

(إيرانــي األصل) عن متابعة تنفيذ العقوبات

حيــث تمــأ شــخصيات النظــام الفاســدة

باريــس والدنمــارك .ثانيا ،فضلت الشــركات

والــذي سيشــمل تصنيــف الميليشــيات

فــي مقابلة مع شــبكة “صــوت أميركا ”VOA

األوروبيــة التعامــل مــع الواليــات المتحــدة

جيبوهــا مــن خــال نهــب أمــوال النــاس.

والجماعات العراقية الموالية لطهران.

أن هناك عدم رغبة في تفعيل القناة المالية

والشــركات األميركيــة والتعامــل بالــدوالر

وقــال مســؤولون عســكريون وأمنيــون

“إينستكس” للتعامل التجاري مع إيران.

واســتخدام النظــام المالي األميركي ،تفاديا

أميركيــون إن هذه اإلجــراءات قد تحد من

وأوضــح بيمــان أن “القطــاع الخــاص فــي

لعواقــب انتهــاك العقوبــات األميركية .وأكد

تحــركات قــوات الواليــات المتحــدة البالــغ

أوروبــا ليــس لــه مصلحــة فــي التجــارة مــع

بيمــان أن “نيــة العقوبــات األميركية ليســت

عددها  5200عنصر في العراق.

إيــران ،وقــد رأينــا أن أكثــر مــن  100شــركة

معاقبــة الشــعب اإليرانــي ،ولذلــك كانــت

وأكــدت “نيويــورك تايمــز” أنــه بموجــب

أوروبية خرجت من السوق اإليراني”.

هناك إعفاءات للســلع اإلنسانية مثل الغذاء

الخطــط التــي أوصــى بهــا بومبيــو وبعــض

وأضــاف“ :لقــد تحدثــت مع عدد مــن الدول

والدواء”.

مســؤولي البيــت األبيــض ،ســيتعين علــى

األوروبيــة مــع مجموعــات صناعيــة كبيــرة

وأضــاف أن الهــدف هو دفع النظــام للتغيير

النظــام لتمويــل اإلرهــاب .كمــا أشــار إلى أن

وأضــاف أنهــم بــدال من إنفــاق أمــوال البالد
فــي التنميــة ،فإنهــم ينفقونهــا علــى دعــم
اإلرهــاب فــي الخارج حيــث يمنحون حزب
هللا اللبنانــي أكثــر مــن  700مليــون دوالر
ســنويا ،كمــا تتلقــى الجماعــات اإلرهابيــة
الفلسطينية أكثر من  100مليون دوالر.
» »وأكد المدير العام للشؤون المالية
والعقوبات في وزارة الخارجية

األميركية أن إيران “أنفقت  16مليار

ج ًدا في القطاع الخاص ،ولم أ َر أي رغبة أو

ســلوكه مــن خــال العمــل بـــ  12مــادة مــن

الحــرس الثــوري اإليراني كمنظمــة إرهابية

اهتمــام للتعامل مع إيران ،وعزى المســؤول

الطلبــات التــي قدمهــا مايــك بومبيــو ،وزير

دوالر على حرب بالوكالة في سوريا

أجنبيــة .الى ذلك ،قال ديفيد بيمان ،المدير

األميركي ذلك األمر لسببين:
أوالً ،ال توجــد أي رغبــة للتعامــل مــع

الخارجيــة األميركــي ،فــي مايــو مــن العــام

األبرياء ودعمت المتمردين الحوثيين

وزارة الخارجيــة األميركيــة تصنيــف قوات

العام للشــؤون المالية والعقوبات في وزارة

بوتفليقة “وحيدا” في مواجهة االحتجاجات

الحزب الحاكم والجيش يدعمان مطالب الشــعب الجزائري

أسفرت عن مقتل مئات اآلالف من

الماضــي .وقــال بيمــان إن أميركا ســتراقب

في اليمن”.

ترامب :سنبقي قرابة  400جندي في سوريا
حالة من الهدوء في الباغوز و “قسد” تقوم بعمليات تمشيط

الجزائر ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

أعلــن حــزب جبهــة التحريــر الوطني الحاكم في الجزائر عن دعمه لـ”مســيرات الشــعب” ،في حين أعطى الجيش أقوى مؤشــر على

قال الرئيس األميركي دونالد ترمب ،امس األربعاء ،إنه ســيبقي قرابة  400جندي أميركي في شــمال شــرق ســوريا .وجاء إعالن

نأيه بنفسه عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

الرئيس األميركي في الحديقة الجنوبية للبيت األبيض قبل توجهه إلى والية أوهايو األميركية.

ويعــد هــذان التطــوران اســتجابة غيــر

وخــال تصريحاتــه حمــل الرئيــس خريطتيــن للصحافــة إحداهمــا

مســبوقة مــن الحــزب الحاكــم والجيــش

تمثــل الوضــع الحالــي لتنظيــم “داعــش” والثانيــة قــال أنهــا مــن ليلة

لمطالــب الشــارع الــذي يشــهد مظاهــرات

االنتخابات ،بحسب ما نقلته قناة “سي بي اس” األميركية.

مســتمرة منــذ أكثــر مــن شــهر للمطالبــة

من جانب آخر ،قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن هناك

برحيل الرئيس بوتفليقة.

حالة من الهدوء وال توجد اشتباكات في آخر جيب لتنظيم داعش

وقال منســق هيئة تســيير جبهــة التحرير

في الباغوز (شرقي سوريا) أمس األربعاء ،بعد طرد المتطرفين منه

الوطنــي ،معــاذ بوشــارب ،خــال اجتماعه

إلى شريط ضيق من األرض بجوار نهر الفرات.

مــع المحافظيــن في مقر الحــزب بالجزائر

وأضــاف المســؤول أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تقــوم بتمشــيط

العاصمــة ،إن “الحــزب مــع الشــعب ومــع

المناطق التي اســتردتها حيث تفتش عن أنفاق ومقاتلين مختبئين

السيادة الشعبية”.
وأضاف بوشارب أن قيادة الحزب “تحيي
المســيرات الشــعبية التــي كانــت ســلمية”،
مؤكــدا أن الحــزب “كان دائمــا مــع كلمــة
الشــعب ،وكان شــعاره دائمــا مــن الشــعب
وإلى الشعب”.
مــن جانبه ،قــال الفريق أحمد قايد صالح،

جزائريون يحتجون ضد حكم بوتفليقة (رويترز)

رئيــس األركان الجزائــري ،إن الجزائرييــن

الجزائــري ،التــي نقلتهــا وســائل إعــام

عبــروا عن أهداف نبيلــة ،في الوقت الذي

جزائريــة محليــة ،أقوى مؤشــر حتى اآلن

يواجــه الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة

علــى أن الجيش ينأى بنفســه عن الرئيس

ضغوطــا متناميــة مــن المحتجيــن كــي

بوتفليقة ،الذي تراجع مؤخرا عن الترشح

يتنحــى .وتعــد تصريحات رئيــس األركان

لوالية خامسة تحت ضغط االحتجاجات.

من داعش وتزيل األلغام األرضية.

ّ
وحلقــت طائــرات حربيــة قــرب الباغــوز في شــرق ســوريا أمس ،مع
تشــبث فلــول تنظيــم داعــش بشــريط ضيــق مــن األرض علــى نهــر

الفرات في آخر محاولة للدفاع عن األراضي التي يســيطرون عليها
والتــي تقلصــت بشــكل كبير .من جهته ،قال جياغر أميد ،المســؤول
في قوات ســوريا الديمقراطية ،إنهم يبحثون عن أي مســلحين من
تنظيم داعش مازالوا يختبئون في األنفاق.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

السبسي يدعو إلى تعديل الدستور

ملك األردن :القدس “خط أحمر”

مؤتمر أممي في ليبيا لبحث حل الصراع

تونس ـ وكاالت

عمان ـ وكاالت

طرابلس ـ أ ف ب

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي امس األربعاء إلى تعديل الدستور الذي لم
يمض على صياغته ســوى خمس ســنوات قائالً إن الســلطة التنفيذية أصبحت مجمعة

اعتبــر العاهــل األردنــي الملــك عبد هللا الثاني أمــس األربعــاء أن القدس “خط

أعلن مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سالمة أمس األربعاء أن المنظمة

أحمر” و”من واجبنا أن نحمي المقدسات اإلسالمية والمسيحية” فيها ،حسبما

الدوليــة ســتعقد مؤتمــرا فــي مدينــة غدامــس الليبية في الفتــرة من  14إلــى  16أبريل

بأيدي رئيس الوزراء ،في أحدث خالف بين أعلى منصبين في الدولة.

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

لبحث حل الصراع.

علــى تقلــص دوره لصالــح رئيــس الــوزراء،

ونقل البيان عن الملك عبد هللا قوله خالل

ً
واحــدا ،وفــي النهايــة العــرب والمســلمون

والدســتور ،الــذي أقــره البرلمــان فــي عام
ّ ،2014
قلــص بشــكل كبيــر مــن الســلطات

قــال السبســي فــي خطــاب بمناســبة عيــد

زيــارة قــام بهــا إلــى محافظــة الزرقــاء (23

سيقفون معنا”.

الواســعة الســابقة للرئاســة ومنــح رئيــس
ً
دورا أكبر بكثير.
الوزراء والبرلمان

االســتقالل“ :ســيكون من األحســن التفكير
ً
مضيفا
في تعديل بعض فصول الدســتور”،

كلم شــمال شــرق عمــان) “لن أغيــر موقفي

وتعتــرف إســرائيل التــي وقعــت معاهــدة

بالنســبة للقــدس ،فموقــف الهاشــميين

ســام مــع األردن فــي  ،1994بإشــراف

وبــرز الخــاف للعلــن بيــن قصــري القصبــة

أن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة

مــن القــدس واضــح ،ونحــن فــي المملكــة

المملكــة

المقدســات

ســيحضره “الليبيــون فقــط” ،حيث ســيتم

(الحكومــة) وقرطــاج (الرئاســة) العــام

وأن الســلطة التنفيذيــة هــي بــرأس واحــد

األردنيــة الهاشــمية علينــا واجــب تاريخي

اإلســامية في المدينة .وشهدت األسابيع

الماضــي حيــن اتهــم رئيــس الحكومــة

يســيطر عليها رئيــس الحكومــة.وتفاقمت

تجاه القدس والمقدسات”.

األخيــرة مواجهــات بســبب إغــاق بــاب

دعــوة “كل الفئــات السياســية الليبية دون
ً
مشــيرا إلــى مــا بيــن 120
أي اســتثناء”،

يوســف الشــاهد نجــل الرئيــس السبســي

الخالفات بين الرجلين بعد عدم استشــارة

وأضــاف “بالنســبة لــي القــدس خــط أحمر،

بتدميــر الحــزب الحاكــم وتصدير مشــاكله

الشــاهدللرئيس في تعديل حكومي أجراه

وشعبي كله معي ( )...ونحن كدولة أردنية

الرحمة أحد أبواب الحرم القدسي ،بعد أن
ً
أمــرا بإغالقه،
أصــدرت محكمة إســرائيلية

ســامة“ :لــن نقصــي أي طــرف ليبــي عــن

مصلحــة الليبييــن التعطيــل أو العرقلــة”.
ّ
وحــذر ســامة من أنــه “إذا اســتمر تعطيل

العــام الماضــي .وجمّ د حزب “نــداء تونس”

هاشــمية واجبنــا أن نحمــي المقدســات

وأعطــت هيئــة األوقــاف حــق اســتئناف

الملتقــى الليبــي” .وأوضــح ســامة أن

التشريع سنقترح اختيار طرق بديلة”.

للدولة.
ودعا السبســي آنذاك الشــاهد للتخلي
عــن المنصب ،وهو مــا رفضه رئيس
الحكومة الذي تحداه وكوّ ن حكومة
ائتالفيــة جديــدة مــع “حزب
النهضــة” .وفــي أوضح
إشارة على احتجاجه

عضوية الشاهد بالحزب.
»

»ويعطي الدستور أغلب

السلطات لرئيس الوزراء بينما

لرئيس الجمهورية أقل سلطات
وتشمل فقط الدفاع
والخارجية.

اإلسالمية والمسيحية”.
وتابــع “ال أحــد يســتطيع أن يضغــط
علــى األردن فــي هــذا الموضــوع،
والجــواب ســيكون (كال) ،ألن
كل األردنيين في موضوع
ً
صفا
القــدس يقفــون معي

األردنيــة

علــى

القرار .وندد األردن بهذا القرار.
»

»وفيما يتعلق بالحديث

عن الوطن البديل ،قال الملك
عبد هللا “أي حدا بحكي عن
وطن بديل الجواب
(كال)”.

وأضــاف ســامة للصحفييــن أنــه يأمــل أن

للخــروج من األزمــة السياســية” .وأضاف:

يكــون المؤتمــر فرصــة جديــدة الســتقرار

“ســأطلب فــي الملتقــى الوطنــي تحديــد
ً
معتبــرا أن “األغلبيــة
موعــد االنتخابــات”،
الصامتــة في ليبيا تريد انتخابات برلمانية
ورئاســية وبلديــة ..التعطيــل وتأجيــل

ليبيــا .وشــدد ســامة علــى أن المؤتمــر

ً
شــخصا سيشــاركون فيــه .وأضــاف
و150

“األعمال التحضيرية للملتقى الليبي جرت
فــي كل أنحــاء البــاد ..المؤتمــر ســيكون
علــى أرض ليبيــة وبمخرجــات ليبيــة
ً
شــارحا أن “فكــرة الملتقــى
خالصــة”،
قائمــة علــى فكــرة أن يتفــق
الليبيون على خارطة طريق

صحي ْين .ليس من
االنتخابــات أمران غيــر
َ

»

»وكشف سالمة“ :إذا

قرر رئيس حكومة الوفاق

فايز السراج وقائد الجيش

الوطني الليبي خليفة حفتر

االجتماع مجددا وطلبا
مني الحضور سألبي
الدعوة”.

Osama.almajed@albiladpress.com
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يجب أن يصبح األدباء
البحرينيون “راقصين
وكومبارس”

أسامة الماجد

أال يفتــرض أن تكــون عندنــا جائزة تقديرية تمنح ســنويا ألفضل عمل أدبي

كبــرى تليــق بمكانته ومكانة الحراك الثقافي البحريني الخالد المطبوع على

كنــوع مــن النهــوض برقعــة األدب واألدبــاء والمثقفين ،وتكــون هناك عملية

جبهــة اإلنســانية برشــاقته وطاقتــه الفعالة ،وليس عجيبــا أيضا أن ينصرف

حشــد كاملــة لــكل الطاقــات نترجــم بها العــزم لمــا يتطلبه االهتمــام باألديب

القراء عن األدب فيصيب سوقه الكساد كما هو حاصل عندنا ،ويصبح بين

البحرينــي وإنجازاتــه ومســيرته .لطالمــا ســألت نفســي هــذا الســؤال ..لماذا

الفنــون أقلهــا قيمــة وهو أغالهــا وأحالها .لقــد خصصنا جوائز لكل شــيء..

تهتم مجمتعاتنا بالممثالت والمغنيات وال تهتم باألدباء والشعراء والكتاب

كل شــيء نعرفــه وال نعرفه إال جائزة لــأدب والثقافة وكأن تكاليفها باهظة

قــدر اهتمامهــا بأهــل الفــن ممــن ذكرنــا أو لــم نذكــر؟ إن انــزالق قــدم ممثلــة

وأمنية صعبة المنال وتحتاج إلى تخطيط ودراســات “وبالوي” ومؤتمرات

أهــم مــن رقــدة شــاعر كبير مصــاب بأزمة قلبيــة ،ومرض مطربــة باألنفلونزا

علميــة ومحافــل ،مــع أن األمــر في غاية البســاطة ويحتاج فقــط إلى “قرار”

أشــد خطــرا مــن إصابة شــاعر أو روائي فــي عينه ،وكيف نطلــب من األدباء

يعيد لألديب البحريني وجوده ومنبره وقيمته وحياته.

والشــعراء أن يعطونا ونحن ال نعطيهم شــيئا .إن أجر “الكومبارس” الواحد
في المسلسالت الخليجية التافهة يساوي أجر مئة أديب ،وال نريد الدخول
في التفصيالت.
أقولها بكل حسرة ..يبدو أن األدباء عندنا وفي مجتمعاتنا يجب أن يصبحوا
راقصيــن وكمبــارس ليســتطيعوا الحيــاة ،فمــع كل مــا نشــاهده مــن إبــداع
وشــهرة فائقة لألديب البحريني ومســتواه المشــرف إال أننا نفتقد او نبخل
عليه بالمعنى األصح بتخصيص جائزة تقديرية تقدمها الدولة في مناســبة

» »إذا أردت معرفة مستقبل األمة العربية عليك معرفة مستقبل
األدب العربي ،هكذا كان يقول فطاحل األدب والفكر منذ أمد بعيد
وفي عبارة موجزة أقول ..إن األديب يدرك من أسرار األمة ما قد
يغيب عن غيره في صراع العيش وزحام الوجود وضجيج المعترك،
يتطلع األديب إلى آفاق تحجبها عن الكثرة غشاوة الغفلة أو بالدة
الحس أو زيف الرؤية وخداع البصر.

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

الخميس
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علي الصايغ

سفاحو بيوت اهلل!
ال أعرف أي مخلوق هذا الذي يبيح لنفسه أن يقتل األبرياء العزل،
وهــم فــي ســعيهم إلــى نيــل عفو ومغفــرة هللا فــي بيت مــن بيوته،
يتضرعون إليه ،يناجونه ،يتعبدون الخالق األعظم!
أي توجه ذاك ،أو معتقد ،أو عرق ،يريق الدماء بدم باردة ،وبتفاخر،
بــل إنــه يالقي بعض القبول والثناء واإلشــادة مــن المرضى أمثاله!
إنه وهللا لعار البشــرية ،كشــف عن حقيقته المشــينة ،فال عمل أحقر
وأشــنع مــن قتــل األبرياء ،المســالمين ،العابدين فــي بيت من بيوت
هللا؛ في مكان لم يُ شيد إال لعبادته ،أي فكر هذا الذي يسفك الدماء،
ً
ً
ً
ً
جرما،
ذنبا ،ولــم يرتكبوا
وكبــارا ،وهم لم يقترفــوا
صغــارا
ويبيحهــا

ً
شيئا!
وال تعرف يا هذا عنهم حتى

ً
ً
تماما
مجردا
أتــى حــادث نيوزيلندا ليكون األعنف واألبشــع ،ليكون

ً
مجردا من
حتــى مــن قيمة إنســانية واحدة على وجــه األرض ،أتى
أية مشــاعر ،هذا الحادث الذي يتباهى به مرتكبه ،شــاه ٌ
د حي على
توغل بعض اآليديولوجيات المتطرفة الخطيرة في المجتمعات.

هــذا الحــادث نتمنى أن يوحد الصف العالمــي في مواجهة اإلرهاب
والتطــرف والتمييــز والكراهيــة ،فــي مواجهــة ســفاحي المســاجد
والمعابــد والكنائــس ودور العبــادة علــى اختــاف الديانــات ،ال أن
ghassan.shihaby@gmail.com

يخلق الشقاق بين المجتمعات.
» »قتلة عباد هللا ،هم قتلة المحبة والسالم واإليمان ،هم مجردو
اإلنسانية ،ال يملكون شيئ ًا غير سوئهم ،إنهم إرهاب قابع في

“جيته ينوحي...

فوق السطوحي”

كائنات فاسدة ،ال يعرفون ديناً ،وال تعايشاً ،وال تسامحاً ،وال
قيمة وحرمة .اللهم تقبل الشهداء عندك ،وألهم أهلهم الصبر

غسان الشهابي

ً
مجتمعيا هذا األســبوع كان تصريح وزير اإلســكان عن البيوت
الحدث األبرز

الجديدة في شــرق الحد ،ور ّد فعل المواطنين ،فحتى إن كانت النوايا طيبة،
ً
ّ
حك الورم المعيشــي والحياتي خصوصا
“خصوصا” فإن
ففــي هــذه األوضــاع

من قبل المسؤول األول عن جانب منه ،يُ عتبر مجلبة لشتى أنواع االنتقادات.
والحــق يقــال ،لقــد أبدع البحرينيــون في التعليقات التي لــم تخرج عن األدب
ً
شخصيا.
والذوق ،في ما رأيته
وإذا كان المسؤولون في السابق يتمتعون بحصانة الـ “ال مساس” ،حيث ليس
للجمهور وســيلة لالنتقاد ســوى الصحافة ،فإن األوضاع اليوم اختلفت مع ما
يمكن إطالق “الســلطة السادســة” عليه ،أي ســلطة السوشــال ميديا .فقد شهد
الكثير من العاملين في أجهزة اإلعالم لمؤسسات رسمية وخاصة الضيق مما
يُ كتــب فــي الصحافــة ضــد هــذه المؤسســات ،ويطلب المســؤولون بعد النشــر
ً
يومــا بأكمله ،وقــد يؤجل إلى
معالجــة الموضــوع ،وربمــا يســتغرق الموضــوع

والسلوان ،وآتهم ما وعدت ،إنك ال تخلف الميعاد.

ً
أيضــا أثــر االرتبــاك ،بــل الهلع الــذي يتبدى علــى أوجه
اليــوم التالــي ،وشــهدوا
المســؤولين فيمــا إذا تــم نشــر انتقاد الذع على وســائل التواصــل االجتماعي،
ومغر ً
مشــر ً
ِّ
ِّ
با ،ويتزايــد عدد من يعيدوا نشــره،
قا
وبــدأ هــذا “المنشــور” ينتشــر
حيث ال يمكن لجم الناس ،كما ال يمكن اإلشاحة عنهم.
yasmeeniat
@yasmeeniat.com

» »هذه القوة الجبارة التي في أيدي الناس ،ليست دائم ًا على حق،
وليست دائم ًا أغراضها بريئة وتستهدف مشكلة ،كما أنها ليست
مستوفية القصة من جميع جوانبها ،فيجري االبتسار وإطالق حمالت
ال ينجم عنها إال اإلزعاج ،فإن هذا التدخل الشعبي من “السلطة
السادسة” يدل على يأس بأن تحل األزمات من دون ضغط جماعي
وشديد ...ومتى ما اعتاد الناس على أن الضغط يولّد االستجابة ،فلن
يتوقفوا عند حدّ .

ياسمين خلف

البحرين الجنة التي حلم بها
علــى ذمة الشــوري عــادل المعــاودة“ :إن األجنبــي أولى مــن البحريني
فــي الرعايــة واالهتمــام ،ألن األول مغترب وعلــى البحرين أن تعوضه
عــن هــذه الغربة ،وأن ال بحريني متعطــل ،أو منع راتبه” ،فإن علينا من
بعد قوله هذا أن نهاجر ونغترب لنحظى باالهتمام والرعاية ،طالما أن
الحقوق باتت تنال في الغربة.

دوافع عملية نيوزيلندا

خالد عبدالعزيز النزر

فــي بيــان اإلرهابــي “برنتــون تارنــت” ذكــر أن العمليــة اإلرهابيــة التــي نفذهــا
ً
وخصوصــا الطفلــة “إبــا أكرنولد”،
الداعشــي “رحمــة عقيلــوف” فــي ســتوكهولم،

ً
واضحا تأثــره بأفكار “رينــو كامو” مجدد
الغــرب فــي التاريــخ المعاصر ،كمــا بدا
نظرية “االســتبدال العظيم” ،وتأثره برواية “معســكر القديسين” لجان راسبايل،

كانــت الحــدث الذي ألهمه للقيام بهذه المجزرة ،كما تعالت العديد من ً
األصوات

وهي الرواية الملهمة للعديد من الشخصيات اليمينية في الغرب وعلى رأسهم

فــي الغــرب والعالــم العربــي واإلســامي التــي ربطــت بيــن هــذه الحادثــة وبين

“ماريــن لوبيــن” رئيســة حــزب التجمــع الوطنــي فــي فرنســا ،و”ســتيف بانــون”

اإلرهاب الذي قام به مسلمون في الغرب ،وأرى أن هذا التحليل وإن بدا للوهلة
ً
منطقيــا ،إال أنــه ينطــوي علــى الكثيــر مــن الســطحية والســذاجة وجلــد
األولــى
الــذات ،كمــا أنه غير مبرر من قبل اليمين الغربي .فهذه العبارة لإلرهابي جاءت
ضمــن  73صفحــة تحــدث فيهــا بإســهاب عــن معتقداتــه السياســية ودوافعــه،
إضافة لما كتبه على سالحه الذي نفذ به فعلته الشنيعة.

ً
لقد أسســت الحضارة الغربية بشــكل تراكمي لقيم ومبادئ ُ
عمليا بشــكل
طبقت
واضــح بعــد الحــرب العالمية الثانية وتأســيس وإعــان ميثاق األمــم المتحدة،
ثــم اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،وصــوالً إلــى إعــان نيويــورك لالجئيــن
والمهاجريــن ،واالتفــاق العالمــي للهجــرة ،ومــن أهم تلــك القيم طبيعــة وأنظمة
الدولــة الحديثــة القائمــة علــى حقــوق المواطنــة دون النظــر للعــرق والمعتقــد
الدينــي .فــي الحقيقة كل ما كتبه هــذا اإلرهابي يمثل انقالبا على تلك المبادئ،

المستشــار األســبق للرئيــس األميركــي ...هذه األفكار مؤسســة علــى عنصريات
أوروبية قديمة ،أدت في القرن الماضي إلى إبادات جماعية لليهود على سبيل
المثال.
الجديــر بالذكــر أن احتضــان أوروبا المهاجرين بعد الحــرب العالمية الثانية كان
ألســباب موضوعيــة وعوامل تنموية أهمها االقتصــاد والتنمية والحاجة للقوى

بالرعايــة واالهتمــام الكبيــر ،أما البحريني ،فعليــه الصبر ،وعدم التذمر

على وضعه المعيشــي وتدني راتبه ،أو حتى على بقائه عاطالً إلى أن
يالقي وجه ربه الكريم.
األجنبــي يجــد البحريــن الجنة التي حلــم بها يوما ،وبقــدرة قادر يأتي
من يحقق له هذا الحلم ،ويطالب برعايته واالهتمام به وتوفير الحياة
الكريمة الحالمة التي ترك وطنه ليصل إليها ويغرف من خيراتها ،ومع
أول فرصة ســيترك األجانب هذا البلد متى ما نفذت خيراته ،ليصارع
ً
خصوصا أولئك الذين يجدون
البحرينــي الحياة بمرهــا وقليل حلوها،
ً
فورا
أنفســهم كاألســماك التــي ال يمكنها العيش إال فــي بحرها ،وتموت

البشرية ،والتذكير بأن الهجرات البشرية لم تتوقف منذ بدء الخليقة ،وأن دول

بعد أن تبتعد عنه.

القــارة األميركيــة تنحــدر شــعوبها مــن مهاجرين ،وكذلــك هي أســتراليا بلد هذا
ً
وأيضا نيوزيلندا التي نفذ فيها عمليته.
اإلرهابي،

» »البحرين أفضل بلد لألجنبي بحسب التقرير العالمي ألن

» »فــي الختام البد أن نعلم بأن المشــكلة أعمق بكثير ،ويبدو أن العالم
بأكمله يتجه نحو التشتت اآليديولوجي ،بعدما أصبح شبه موحد في

نهاية القرن الماضي الذي تخلص فيه من ثالث آيديولوجيات كبيرة

وهو نابع من خطاب اليمين المتصاعد في الغرب الذي ينادي بطرد المهاجرين
ً
حفاظــا علــى الهوية األصلية للبــاد وأصحابها “البيض” .كل كلمة كانت مكتوبة

هي اإلمبريالية والفاشية والشيوعية ،وأننا نعيش اليوم عودة الفكر

بعنايــة فائقــة ولهــا رســالة محــددة وواضحــة ،كاإلشــارة إلــى “معركــة فيينــا”

للقرن  ”21خصوص ًا مع صعود اليمين في الدول الغربية ،ومحاولة

كاراديتــش” ،وهــذا كلــه قبل داعــش أو أية عملية إرهابية قام بها مســلمون في

األوسط ،وتطبيق التلمود في إسرائيل ،وبروز قوة التنين الصيني.

و”معركــة ليبانتــو” و”معركــة شــيبكا” و”بوتكــي” و”شــارل مارتيــل” و”رادوفــان

ً
خصوصا بعد تصــدر المملكة المرتبة األولى
ليــس غريبــا هــذا المطلب،
ً
عالميــا ،كأول بلــد يحبــذ األجانــب العيــش فيــه! فهــم بالفعــل يحظــون

الشعبوي القومي أو الديني كما يرى “يوفال هرري” في كتابه “ 21درس ًا

عودة القيصرية إلى روسيا ،ودولة الخالفة أو اإلمامة في الشرق

األجانب فيها ال يشعرون بأي تمييز تجاههم ال في السكن
وال في العمل وال في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية
وغيرها من االمتيازات ،ولو ذهب البحريني لبلدانهم لن يجد
أبد ًا المعاملة بالمثل! البحرين أفضل لألجنبي بحسب التقرير
كذلك ألنها وبالحرف “توفر لهم التحرك على سلم االرتقاء
االجتماعي ،ومن ثم تحسين مستوى حياتهم بالمقارنة بالدول
التي وفدوا منها”!!.

وصول طائرة داركليب

إلى نهائي الدوري كان

عن جدارة واستحقاق ،ألنه قدم
مستويات كبيرة منذ بداية
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الموسم ،واألهم من ذلك أسقط

المحرق يتطلع لحسم كأس “زين”

ال خــيــار لــلــرفــاع إال االنــتــصــار فــي الــنــهــائــي الــثــالــث

“حامل اللقب” في الدور قبل

النهائي ..جهود جبارة تستحق
الثناء.

محمد الدرازي
تقــام اليــوم (الخميــس) المبــاراة النهائيــة الثالثة في سلســلة المباريــات النهائية على لقب دوري زيــن الدرجة األولى لكرة الســلة ،بين المحرق
والرفــاع ،وذلــك عنــد الســاعة  7مســاء علــى صالــة خليفة فــي مدينة خليفــة الرياضية بمدينة عيســى .وهذا هــو النهائي الثالث من سلســلة 5

إخفاق طائرة األهلي في

مباريات ويفوز باللقب الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في  3مباريات.

الحفاظ على لقب الدوري أمر

وكان المحــرق قــد نجــح فــي

طبيعي ،تتحمله إدارة النادي

االنتصــار بالنهائــي األول ،93/92

التي فشلت في تعويض

كما فاز في النهائي الثاني ،72/67
وهو ما جعله مؤهالً اليوم لحســم

غياب المحترف ألفيس وناصر
عنان اللذين يعتبران قوتين

ضاربتين في صفوف األصفر.

الخميس
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لقــب البطولــة فــي حــال تحقيــق
الفوز الثالث.
ويــدرك المحــرق أن أي خســارة
قــد تدخلــه فــي مرحلة صعبــة؛ إذ
بعد ذلك ســيكون كل شيء ممكنًا
والرفاع حينها سيكون قادرً ا على

لجنة التحضير الجتماع عمومية األولمبية

الفوز؛ ألن الخسارة ستعني انتهاء

تــرأس األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد حســن النصــف
االجتمــاع األول للجنــة اإلعــداد والتحضيــر الجتمــاع الجمعيــة العموميــة
للجنة األولمبية البحرينية والذي ســيعقد يوم الخميس الموافق  11ابريل
المقبل.

فهــو يدخــل مبــاراة اليــوم بشــعار
“أكون أو ال أكون” وهو يبحث عن
فوز أول يغير مسار البطولة.
ورغم تلقيه خسارتين متتاليتين،
إال أن األمــل والحظوظ قائمة في

ورحــب النصــف بأعضــاء اللجنــة

الثانــي للجنــة اإلعــداد والتحضيــر

اإلعــداد

الســتعراض كافــة اإلجــراءات التــي

علــى

أهميــة

عودة السماوي من جديد للطريق
الصحيــح والمنافســة علــى اللقب

والتحضيــر الجتمــاع
ً
مبكــرا إلنجــاز كافــة
العموميــة

تم تنفيذها.

التاريخي بالنســبة لــه طالما هناك

كمــا بحــث النصــف مع اللجنــة مكان

الترتيبــات الالزمــة وفــق أفضــل

إقامــة االجتمــاع والتأكد من توجيه

 3مباريات أخرى.

صــورة ،ثــم تنــاول األميــن العــام

الدعوات لكافة االتحادات الرياضية

جــدول

األعضاء لحضور االجتماع بممثلين

األعمــال حيــث تــم اســتعراض

معتمدين من مجلــس إدارة االتحاد

النعقــاد

ممثليــن كمــا بحــث مســتلزمات

الجمعيــة العمومية وجــدول أعمالها

االجتمــاع ودعــوة وســائل اإلعــام

والتأكــد مــن جاهزيــة التقريريــن

وكافــة النواحــي األخــرى المرتبطــة

المالــي واإلداري فــي الوقت المحدد

باالجتماع.

الجمعيــة

البنــود

فريق المحرق لكرة السلة

البطولــة لمصلحة المحرق ،ولذلك

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

مؤكــدا

العودة.
أمــا الرفــاع فــا مجــال أمامــه إال

المدرجــة

اإلجــراءات

علــى

المطلوبــة

لالجتمــاع ثــم اســتعراض أعضــاء
الجمعيــة العموميــة الذيــن يحــق
لهــم حــق الحضــور والتصويــت
وكذلــك االتحــادات األولمبيــة التــي
لهــا حــق الترشــيح للعضــو المكمــل
ً
وأخيــرا تحديــد موعــد االجتمــاع

الرفــاع مــن تحقيــق االنتصــار
رغــم القــوة الكبيــرة والمنافســة
الثوانــي األخيــرة ،وهــذا يعطــي

الجماعــي بيــن الالعبيــن وتدويــر

وإمكاناتهــم وقدرتهــم علــى صنع

لحســم المواجهــة ،ممــا يجعــل

الكــرة إلحــداث الثغــرة والوقــت

الفارق.

التوقعات في غاية الصعوبة.

الصحيــح للتســجيل ،واألهــم مــن

مواجهــة اليــوم هــي األصعب في

ورغــم صعوبــة الموقــف إال أن

ذلــك عــدم المبالغــة فــي احتــكار

سلســلة المباريــات الثــاث إلــى

كل شــيء وارد الحــدوث خــال

الكرة واللعــب الفردي والتصويب

اآلن ،وكل األمــور واردة فيهــا،

هــذه المواجهــة الصعبــة التــي من

العشــوائي ،وهــذا ما وضــح كثيرً ا

ألن المحــرق فــاز فــي المباراتيــن

الصعــب التكهــن بنتيجتهــا فـــي

علــى الســماوي فــي المباراتيــن

الســابقتين بصعوبــة بالغــة ،وكان
ً
أيضا.
بإمكان الرفاع الفوز

ظــل الحالــة الفنيــة الجيــدة التــي
يمتلكهــا كل فريــق واإلصــرار

إيجــاد الحلــول الفنيــة الدفاعيــة

كان قــاب قوســين أو أدنــى مــن

وتكمــن صعوبــة اللقــاء علــى

المتبــادل علــى الفــوز والتتويــج

والهجوميــة التــي تحقــق ثمارهــا

جنبا إلى جنب
تحقيــق االنتصــار،
ً

الفريقيــن ،خاصــة وأن كال منهمــا

بلقــب الدوري ،فهل تكون الضربة

تهيئة نفســيات الالعبين بالشــكل

يطمــح للفــوز وكل فريــق يمتلــك

القاضيــة لألهلــي أم للرفــاع كلمــة

بالفوز ،باإلضافة إلى تفعيل العمل

األمثــل وتعزيــز الثقــة بأنفســهم

المقومات واإلمكانات التي تؤهله

أخرى؟

مؤشــرات إيجابيــة تبعــث علــى
التفــاؤل بــأن الفريــق قــادر علــى
الرمــق األخير ،ولكن يبقى الفريق

» »يذكر أن اللجنة األولمبية
البحرينية كانت قد فتحت
باب الترشح لمنصب الرئاسة
والعضو المكملة بتاريخ 11
مارس الجاري وتم اغالقه
رسميا عند الساعة الثامنة من
مساء امس األربعاء.

فريق الرفاع لكرة السلة

الشــديدة التــي أظهرهــا حتــى

العطــاء ومقارعــة خصمــه حتــى

وتوزيــع المهــام والمســؤوليات على
أعضــاء لجنــة اإلعــداد والتحضيــر

اللقــاءان الســابقان أخفــق فيهمــا

بحاجــة لتصحيــح بعــض النقــاط
الســلبية التــي يقــع فيهــا بقصــد
ســببا
أو دونهــا والتــي تكــون
ً

لسقوطه في نهاية المباراة ،ومنها

األخيرتيــن ليخــرج خاســرً ا بعدما

أســبوع واحــد فقـــط على ســـباق “بــال حـدود”
جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1

الصخير -حلبة البحرين الدولية

أسبوع واحد فقط يفصلنا عن انطالق “بال حدود” سباق الـ FORMULA 1جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للعام  2019في حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة
السيارات في الشرق األوسط” والمقرر إقامته خالل نهاية األسبوع القادم وتحديدا من يوم الخميس  28حتى  31مارس  2019الجاري.
وتوفــر جميــع أســعار التذاكــر الدخــول أليــام الســباق

 120دينــار بحرينــي ،إلــى جانــب عــروض خاصــة على

الموسم الجديد للفورموال 1للعام  2019المكون من 21

األربعــة وذلــك ألول مــرة علــى اإلطــاق ،والتــي تشــهد

تذاكر منصة بتلكو وذلك بنوعين ،التذكرة األولى ليوم

ســباق علــى تقويــم االتحــاد الدولــي للســيارات ،ليكون

إلى جانب ســباق الفورموال ،1ســباقات عالمية رئيسية

واحــد وهــو يوم الجمعة من الســباق حيث يبلغ الســعر

الســباق الليلي السادس التي تحتضنه الحلبة والذكرى

أخــرى وبطــوالت اقليميــة .هــذا إضافــة إلــى حزمــة

للتذكرة  60دينار بحريني ،النوع اآلخر من التذاكر هو

الـــ 15النطــاق ســباقات الفورمــوال وان فــي البحريــن،

الفعاليــات الترفيهيــة للحلبــة والتــي تشــمل مجموعــة

ليومين من الســباق الســبت واألحد وتبلغ سعر التذكرة

وكذلك الســباق رقم  999ضمن بطولة العالم للفورموال

مختــارة مــن أشــهر الفنانيــن الموســيقيين فــي العالــم

 100دينار بحريني ،فال تفوتوا هذا العرض المغري.

وان.

إلــى جانب نخبة من نجــوم الغناء وأبرزها حفل الفنان

أمــا منصــة المنعطــف األول  100دينــار بحريني ،تذاكر

وتتواصــل عمليــة بيــع تذاكــر جائــزة البحريــن الكبــرى

مارتن غاريكس ويقام الحفل يوم الجمعة الموافق 29

منصــات الجامعــة والفــوز تبلــغ  60دينــار بحرينــي ،كما

للفورمــوال ،1وللراغبيــن في شــراء تذاكرهــم من اليوم

مــارس  ،2019وحفــل الفنــان العالمــي  KYGOالســبت

يوجــد هنــاك عــدد مــن العــروض المخفضة علــى تذاكر

مـ�ن خـلال الموقـ�ع االلكترونـ�ي الرسـ�م ي �www.bah

الموافــق  30مــارس الجــاري إلــى جانــب جــدول حافل

ســباق الفورموال وان وأبرزها حصول طالب المدارس

 raingp.comوالخــط الســاخن للحلبــة 450000-17-

مــن فعاليــات الترفيــه العائليــة علــى مدار عطلــة نهاية

مــن  3وحتــى  12عام على خصم يصــل إلى  ،50%من

 ،973+باإلضافــة إلــى مركــز بيــع التذاكــر التابــع لحلبــة

األسبوع.

 13وحتــى  17عــام يحصلون على خصم  ،25%طالب

البحريــن الدوليــة بمجمــع ســيتي ســنتر أو مركــز بيــع

وتتوفر تذاكر المنصة الرئيســية والتي تبلغ  150دينار

الجامعــة خصــم يصل إلى  % 10أصحاب الهمم ،25%

التذاكر التابع لنا في مجمع األفنيوز البحرين.

بحرينــي ألربعــة أيــام الســباق ،بينمــا منصة بتكلــو تبلغ

كبار السن من  60عاما وأكثر .% 25

وتنطلق جائزة البحرين الكبرى كثاني جولة في تقويم

طائرة األهلي ...غياب “قسري” عن لقب الدوري
حسن علي
فقــد األهلــي لقــب بطولــة دوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة بعدمــا توّ ج باللقــب  3مرات أولهــا كان في
موسم  2013/2014والثانية في موسم  ،2014/2015والثالثة في الموسم الماضي .2017/2018
وبالنظــر إلــى غيابات الفريق فــإن تلك النتيجة كانت

النجمة بنتيجة .3/2

متوقعــة بالنســبة للمراقبيــن والنقــاد وحتــى جماهير

وتــرك غيــاب عنــان وألفيــس أثــرًا كبيــرًا علــى أداء

“القلعــة الصفــراء” ،حيــث إن خســارة اثنيــن مــن أبرز

الفريــق ،وهــو أمــر كان متوقعً ــا بالنســبة للكثيــر مــن

ركائــز الفريــق (ضاربــي مركــز )4ناصــر عنــان المنتقل

المتابعيــن لمــا يمثالنــه مــن ثقــل كبيــر على مســتوى

للنصــر اإلماراتــي والمحتــرف الدومنيكــي “الفيــس”

اســتقبال الكــرة األولــى والهجــوم الفعــال مــع قــوة

المحتــرف فــي الــدوري الليبــي قللــت مــن حظــوظ
ً
فنيا يصعب
النســور فــي المنافســة ،وأحدثــت
فراغــا ًّ

اإلرساالت إلى جانب حائط الصد المتماسك.
وإذا كان غيــاب عنــان بــات مفهومً ا بالنســبة لعشــاق

ردمه وإن كان الفريق يضم عناصر بارزة ال يســتهان

القلعــة الصفــراء إلتاحــة الفرصــة أمامــه لالحتــراف

بهــا ،إال أن اإلثنيــن يشــكالن صمــام أمــان ولهمــا دور

الخارجــي واالســتفادة واكتســاب الخبــرة تقديــرًا

قيادي داخل الملعب.

لــدوره وعطائــه الكبيــر مــع الفريــق خــال الفتــرة

وكان األهلــي تأهــل للمربــع الذهبــي والتقــى مــع

الماضية في تحقيق العديد من اإلنجازات الخارجية

داركليــب فــي المربــع وخســر فــي المواجهــة األولــى

للطائــرة األهالوية ،فالســؤال الذي يطرح نفســه :هل

بنتيجــة  3/1والثانيــة  3/2ليــودع المنافســة ويتأهل

كان قرار التخلي عن ألفيس صائ ًبا؟ وهل كان القرار

“العنيــد” إلــى النهائــي لمالقاة المحرق الــذي فاز على

عائــ ًدا لنظــرة فنية أم إدارية أم مالية؟ ..اإلجابة على

تلك األسئلة ستخلق ردود فعل متباينة ما بين مؤيد

أمــام داركليــب بعدمــا قلب تأخره بشــوطين

ومعارض.

إلــى التعــادل فــي األشــواط  2/2واســتطاع

ورغــم عــدم تأهــل األهلــي للمبــاراة النهائيــة إال أن

أن يــدرك الفــارق فــي الشــوط الحاســم رغم

هناك جوانب مضيئة تستحق تسليط الضوء عليها،
فمجلــس إدارة النادي األهلــي والجهاز اإلداري للعبة
الكــرة الطائــرة أثبــت بــأن الالعــب بالنســبة لــه هــو
رأس المال الذي يســعى لالســتثمار فيــه ،ومصلحته
فــوق كل اعتبــار ،وليــس أي العــب وإنمــا الالعــب
المخلــص لفانيلــة ناديــه ،بعدما ســمح لعنان بخوض
تجربــة احترافية مع عــدم التفكير فقط في تحقيق
اإلنجازات دون النظر لمصلحة الالعبين.
وعلــى الصعيــد ذاتــه ،فــإن األهلــي أثبــت بأنــه فريــق
قــوي صعب المراس ولدى العبيــه روح قتالية عالية
رغــم غيــاب الفيس وعنــان وظروف اإلصابــات التي
يعانــي منهــا كال مــن عبــاس الخبــاز ومحمــد عنــان،
والشــاهد على ذلك األداء القتالي الذي قدمه الفريق

تأخــره وكان قري ًبــا مــن الفــوز علــى “العنيــد”
رغــم الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا مقارنــة
بداركليــب المكتملــة صفوفــه وهــو مــا يعكــس
المستوى القوي للفريق من الناحية الفنية.
عدم فوز األهلي بلقب الدوري هو غياب “قســري”
على غرار مقولة “مجبر أخاك ال بطل” ،فيما
مثاليــا
قــدم الالعبــون مســتوى
ًّ
رائعً ــا برهنوا من خالله ما
يتمتعــون بــه مــن
إرادة حديديــة
و إ مكا نيــا ت
فنية عالية.

الفيس

ياسين يقيم دورتين لحكام القوى بالعراق

تتويج أحمد العمران ببطولة كرة اليد

الرفاع  -االتحاد البحريني أللعاب القوى:

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

غادر المحاضر الدولي واإلداري الفني باالتحاد الدولي أللعاب القوى ،مدير اتحاد دول

علي ياسين

غــرب آســيا أللعــاب القوى علي ياســين إلــى جمهورية العراق الشــقيق إلقامــة دورتين
دراســيتين دوليتيــن للمســتوى األول لحــكام وحكمــات ألعــاب القوى بالعــراق (،)NTO
حيــث تعقــد الــدورة األولــى في مدينة بغداد خــال الفترة من  17-22مــارس الجاري،
بينما ستعقد الدورة الثانية في مدينة النجف خالل الفترة من  25-30مارس الجاري.

تألقت مدرســة أحمد العمران وحققت لقب بطولة كرة اليد
لمــدارس البنيــن الثانويــة ،بعــد فوزهــا الكبيــر فــي المبــاراة
النهائيــة علــى فريق مدرســة جدحفــص الصناعيــة بنتيجة

أمله في نجاحهما وتخريج كوكبة جديدة

 ،35-22وأقيمــت علــى صالة نادي الشــباب وســط ســيطرة

مــن الحــكام والحكمــات في ألعــاب القوى

تامــة مــن العبــي العمران الذيــن كانــوا متقدميــن بالنتيجة

العراقيــة ،مؤك ًدا أهمية مثل تلك الدورات

ويتخلل الدورتيــن بطولة لطلبة وطالبات

الرياضية العراقية.

المــدارس الثانويــة بالعــراق فــي مدينــة
السماوة ،حيث سيكون لمحاضرنا الدولي

الكبيــر باختيــاره محاضــرًا فــي الدورتيــن

علــي ياســين اإلشــراف الفنــي علــى هــذه

الدراســيتين الدوليتيــن بتكليــف مــن

البطولة التي سيحضرها كبار الشخصيات

االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى ،معربًا عن

العصفــور ،عبــدهللا عبدالكريــم ،علــي حســين أحمــد ،علــي

منذ البداية وأنهوا الشوط األول لصالحهم بنتيجة .16-7

فــي تقويــة قاعــدة الحــكام والحكمــات

هــذا ،وقــد ع ّبــر علي ياســين عــن اعتزازه

تتويج مدرسة العمران بكأس البطولة

محمــود علــي ،ســيد منتظر زكي ،أحمد حســين أحمد ،عمار

وقــام عصــام عبــدهللا مديــر إدارة التربيــة الرياضيــة

والمســاهمة فــي االرتقــاء برياضــة ألعــاب

حســين عبدالرحيــم ،محمــد ســامي محمــد ،محمــود عباس

والكشــفية والمرشــدات بــوزارة التربيــة والتعليــم بتتويــج

القــوى فــي دول اإلقليــم وتحديــ ًدا فــي

عبدالرحيم ،عبدهللا أحمد عيسى ،نذير محمد ،علي حسين

الفائزيــن ،وبحضــور الدكتــور نــادر جمالــي رئيــس قســم

الــدول العربيــة لمــا يمثله الحــكام من دور

ميرزا ،علي جميل ميرزا ،ســيد علي حســين وســيد هاشــم

التربية الرياضية.

مهــم وأساســي فــي إنجــاح منافســات أم

علــي ،وأشــرف علــى الفريــق معلم التربيــة الرياضيــة أمين

ومثــل الفريــق البطــل :قاســم جعفــر ،حســن عبدالكريــم

األلعاب.
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حياة بنت عبدالعزيز تتوج أبطال كرة الطاولة

خـــتـــام مـــنـــافـــســـات الـــلـــعـــبـــة بــــــــدورة الـــنـــخـــبـــة الــخــلــيــجــيــة لــلــســيــدات

اللجنة االعالمية

توجــت عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عضــو مجلــس إدارة اللجنة
األولمبيــة البحرينيــة رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت
عبدالعزيز آل خليفة أبطال فردي وزوجي السيدات في دورة النخبة الخليجية
للسيدات .2019
وشــارك فــي مراســم التتويــج نــواف

إلقامــة الدورة وهــو ما نتمنى أن تحذو

المشــعان مديــر عــام مؤسســة النخبــة

حذوه باقي مؤسسات وشركات القطاع

األولــى لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات

الخــاص بإقامــة دورات ومســابقات

والفعاليات رئيس اللجنة المنظمة العليا

مماثلــة لتوفيــر فــرص مثاليــة أمــام

للــدورة ونائب رئيس االتحاد البحريني

فتياتنا للمنافســة واالحتكاك واكتساب

للكــرة الطائــرة جهــاد خلفــان ونائــب

القــدرات ليتمكــن مــن تطويــر قدراتهن

رئيس اتحاد الطاولة علي المادح.

الفنيــة وتمثيــل األنديــة والمنتخبــات

وأعربت الشــيخة حيــاة بنت عبدالعزيز

بمختلف المحافل الخارجية”.

عــن شــكرها وتقديرهــا للســيد نــواف

كمــا أعربــت الشــيخة حيــاة بنــت
برعايــة

جانب من التتويج

المشــعان علــى المبــادرة بتنظيــم هــذه

عبدالعزيــز

الدورة والتي تعبر عن حرص المؤسسة

النسخة األولى من الدورة التي شهدت
ً
نجاحــا ومشــاركة إيجابيــة فــي ظــل

عجلتها إلى المزيد من التقدم والنجاح،

الجهــود التــي قامــت بها مؤسســة النبة

وأضافــت “لقــد قدمت مؤسســة النخبة

مــع كافــة اللجــان العاملــة ،معربــة عــن

األولــى لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات
والفعاليــات مثــاالً يحتــذى بــه كشــريك

أملهــا فــي اســتمرار إقامــة الــدورة لمــا

اإلداري والفني.

فيهــا مــن انعكاســات ونتائــج إيجابيــة

وحصلــت على المركــز األول في فردي

فــي االرتقــاء برياضــة المــرأة ودفــع

اعتزازهــا

عــن

علــى مســتوى رياضة المــرأة الخليجية

الســيدات الالعبــة حصــة خالــد الزياني

والمســاهمين وهــم اللجنــة األولمبيــة

إلــى الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز،

والتــي هــي بحاجــة إلــى مثــل تلــك

والمركز الثاني فاطمة يوسف القاسمي

البحرينيــة ممثلــة باآلنســة في بوعالي

كمــا قــدم هديتيــن تذكاريتيــن إلــى

الــدورات للنهــوض بها إلــى آفاق أرحب

والمركز الثالث فجر يوسف.

وصالحــة الرميحي وفاطمــة صقر ،كما

اتحــادي الطاولة والطائــرة ،إضافة إلى

مــن التميــز والنمــاء ،مشــيدة بجهــود

وفــي الزوجــي ،المركــز األول حصــة

تــم تكريــم رئيــس لجنــة كــرة الطاولــة

أن شــركة أنجــل قدمت هدايــا تذكارية

اللجنــة األولمبيــة ودورهــا بالتنظيــم

الزيانــي وفاطمــة القاســمي والمركــز

الســيدجعفر هادي ورئيــس لجنة الكرة

إلــى الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز

الثاني فجر يوسف وعائشة خالد.

الطائرة علي السيد.

وإلى نواف المشــعان واتحادي الطاولة

وقــدم نــواف المشــعان هديــة تذكاريــة

والطائرة واللجنة األولمبية البحرينية.

كمــا

تــم

تكريــم

اللجــان

العاملــة

عسكر :تسهيالت إضافية لموظفات األمانة العامة

اجتمـــاع لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بالمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة

ضاحية السيف  -المجلس األعلى للشباب والرياضة

تقديم نهائي الطائرة إلى  26مارس الجاري
حسن علي
قــ ّدم االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة موعــد المبــاراة النهائية األولــى لدوري
الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة بيــن داركليــب والمحــرق والمقــرّر لهــا أن تقــام
بتاريخ  28مارس الجاري الساعة  7مساء.

عقــدت لجنــة تكافــؤ الفــرص باألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

رســميا قــ ّدم
وأصــدر االتحــاد تعميمً ــا
ًّ

اجتماعها رقم ( )2لســنة 2019م ،برئاســة األمين العام المساعد عبدالرحمن عسكر،

مــن خاللــه موعــد المبــاراة لتقــام يــوم

حيث تم خالل االجتماع التباحث في عدد من المقترحات التي تتالءم مع الخطة

الثالثــاء  26مــارس الجــاري الســاعة

الوطنية والمعدة من قبل المجلس األعلى للمرأة.

الســابعة مســاء علــى صالــة

وتعتبر المباراة النهائية بين داركليب
والمحــرق واحــدة مــن ضمــن ثــاث
مباريــات نهائيــة ،حيــث يتــوّ ج بلقــب
البطولــة الفريــق الفائــز مــن

وكلف عســكر رئيس لجنة تكافؤ الفرص

للمــرأة بقيــادة صاحبــة الســمو الملكــي

االتحــاد بمدينــة عيســى

بإعــداد التقريــر الوطني لقيــاس التوازن

األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة

الرياضيــة

مواجهتيــن مــن أصــل
ً
ووفقا
ثــاث مواجهات،

بيــن الجنســين على مســتوى المؤسســي

قرينــة العاهــل المفــدى لتعزيــز مفهــوم

الرفــاع ،وذلــك بســبب

لجــدول المباريــات فإن

لعام 2018م ،مشــيرً ا إلى أن التوازن بين

تكافــؤ الفرص وإدماج احتياجات المرآة

تزامــن الموعــد الســابق

المباراة النهائية ســتقام

الجنســين هــو جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافة

بشكل كامل وفعال.

يــوم الخميــس  28مــن

يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2

البحريــن ومرتكــز رئيســي لتوجهــات

واســتعرض رئيــس لجنة تكافــؤ الفرص

الشــهر ذاتــه مــع انطــاق

واهتمامــات حضــرة صاحــب الجاللــة

مــع

الكفيلــة

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة

بتحســين بيئــة العمــل للمــرأة كإقامــة

عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعاه،

البرامــج التدريبية والندوات والتنســيق

ومــا نشــهده اليــوم مــن تقــدم ملحــوظ

مــع المجلــس األعلــى للمــرأة لتحقيــق

لمشــاركة المــرآة البحرينية فــي المجتمع

التكامــل بين الجنســين للنهــوض بالمرآة

وعلــى جميــع األصعــدة خير برهــان على

البحرينيــة ،مشــيرً ا فــي الوقــت ذاتــه

النجاحــات التي حققهــا المجلس األعلى

إلــى إمكانيــة تقديــم تســهيالت إضافيــة

األعضــاء

المقترحــات

بمنطقــة

ســباق البحريــن للفورمــوال 1الــذي
جانب من االجتماع

للموظفــات العامــات باألمانــة العامــة

والرياضــة علــى مراكــز متقدمــة خــال

للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

المشــاركة فــي جائــزة صاحبــة الســمو

وبحســب األنظمــة والقوانيــن لحصــول

الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل

األمانــة العامة بالمجلس األعلى للشــباب

خليفة لتمكين المرأة البحرينية.

ابريــل ،أمــا المبــاراة الثالثة
التــي ربمــا تكــون فاصلــة فســتقام

يقــام علــى أرض المملكــة ،وبهــدف

يوم السبت  6ابريل المقبل.

إتاحــة الفرصــة أمــام أكبــر عــدد مــن

أمــا مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالــث

الجماهير لمتابعة الســباق واالستمتاع

والرابع فســتقام بين األهلــي والنجمة

بالحدث الوطني.

يوم اإلثنين  1ابريل المقبل.

اتحاد  BMMAFيعتمد إقامة  3بطوالت للعام 2019
اتحاد فنون القتال المختلطة  -المركز اإلعالمي

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة اجتماعا يوم اإلثنين الثامن عشــر من مارس ،برئاســة عضو
مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة خالــد الخيــاط ،وذلك بمقر
االتحاد باستاد البحريني الوطني بمدينة عيسى الرياضية.
وقــد بدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبية من

حققــه المنتخــب الوطنــي لقــوة الرمي،

اإلنجــاز هــو باكــورة إنجــازات االتحــاد

عضــو مجلــس إدارة اللجنــة االولمبيــة

بتحقيقــه  5ميداليــات ملونــة ببطولــة

للعــام  ،2019مضيفــا أن االتحــاد يســير

البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحرينــي

العالــم لقــوة الرمــي التــي احتضنتهــا

وفق الرؤية التي رســماها ســمو الشيخ

لفنــون القتال المختلطــة خالد الخياط،

مدينــة بتايــا بمملكــة تايلند فــي الفترة

خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ للنهــوض

والــذي هنــأ القيــادة الرشــيدة وممثــل

 7-17مــارس ،والتي أحرز فيها الالعب

بالرياضــات المنضويــة تحــت مظلــة

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون

محمــد عبداألميــر الميداليــة الذهبيــة

االتحــاد علــى الشــكل الــذي يضمــن لهــا

الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب

بــوزن  55كيلوجرامــا ،وأحــرز الالعــب

المشــاركة المشــرفة ،وتحقيــق النتائــج

والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد

عبــدهللا خــوري الميداليــة الفضيــة في

المتميــزة التــي تضاف لســجل الرياضة

آل خليفــة ،والنائــب االول لرئيــس

وزن تحــت  95كيلوجرامــا ،وأحــرز

البحرينيــة الحافــل باإلنجازات ،مشــيرا

جانب من االجتماع

مختلف المشــاركات والمحافــل القارية

 ،2019ووجــه رئيــس االتحــاد العتمــاد

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

الالعب حسين السماهيجي فضية وزن

إلــى أن االتحــاد مــاض وفــق الخطــة

الرئيــس الفخــري لالتحــاد البحرينــي

 60كيلوجرامــا ،وأحــرز الالعــب علــي

والدولية.

الالئحــة النهائيــة لأللعــاب المنضويــة

التــي وضعهــا لتطويــر وارتقــاء األلعاب

لفنــون القتــال المختلطــة ســمو الشــيخ

بعدهــا ،ناقــش المجلــس عــددا مــن

تحــت مظلــة االتحــاد خــال األســبوع

ســلمان برونزيــة وزن  60كيلوجرامــا،

الرياضيــة؛ مــن أجــل إحــراز المزيــد

الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول

المقبــل ،كمــا ووجــه رئيــس االتحــاد

خالــد بــن حمــد آل خليفــة ،وأعضــاء

وأحــرز الالعــب محمــود زهيــر برونزية

مــن اإلنجــازات المشــرفة التــي ترفــع

األعمال ،حيث خلص االجتماع العتماد

بتحديد أسماء رؤساء وأعضاء اللجان

ومنتســبي إدارة االتحاد ،باإلنجاز الذي

وزن  65كيلوجوامــا ،مؤكــدا أن هــذا

اســم وعلــم مملكــة البحريــن عاليــا فــي

إقامــة  3بطــوالت محليــة فــي العــام

الفنية لكل لعبة باالتحاد.

الخياط يهنئ
باإلنجاز العالمي
لمنتخب قوة
الرمي
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المؤيد يلتقي أندية النجمة واألهلي والمالكية واتحاد القدم

ٍ
نــاد وتفضيله علــى اآلخرين
ناصــر بــن حمد وجــه للعمل المؤسســي وعدم اســتثناء أي
اإلجــراءات التــي تتخذهــا الــوزارة فــي

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

المشــاركات الخارجيــة ،والتــي تعتمــد علــى

أكــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد أن ممثــل جاللة الملــك لألعمال

العمل المؤسســي والشــفافية فــي التعامل مع

الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ

األنديــة الوطنيــة دون اســتثناء ،مؤكــدا أن

ناصر بن حمد آل خليفة حريص على تهيئة األجواء المثالية أمام االندية الوطنية؛

االتحــاد يقــف صفا واحــدا مع الــوزارة ويثني
على أنظمتها المتبعة في هذا الشأن.

مــن أجــل تحقيــق التطــور المنشــود واالرتقاء بكامــل منظومتهــا اإلداريــة والفنية؛
حتــى تتمكــن مــن تأدية إدارتهــا المناطة بها في دعــم واحتضان الشــباب البحريني

األهلي :الشفافية مهمة

وتوجيه طاقاتهم على أساس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة.
جاء ذلك أثناء االجتماع الذي جمع بين وزير

لتتوافــق مــع التوجيهــات واإلســتراتيجية

شــؤون الشــباب والرياضة ،وأمين عام اللجنة

الجديــدة والراميــة إلــى تحقيــق المزيــد مــن

األولمبيــة البحرينيــة محمــد حســن النصــف،

اإلنجــازات لألنديــة الوطنيــة ورفــع رايــة

ورئيــس مجلــس إدارة نــادي النجمــة الشــيخ

البحرين”.

عبدالرحمــن بــن مبــارك آل خليفــة ،ونائــب

وأثناء االجتماع قامت وزارة شــؤون الشباب

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشــؤون

والرياضــة بشــرح اآلليــات المتبعــة واألنظمــة

الفنيــة ورئيس لجنة المنتخبات الشــيخ خالد

والقوانيــن التــي تحكــم عمليــة المشــاركة

بــن ســلمان آل خليفــة ،ورئيس مجلــس ادارة

الخارجيــة ألي مــن األنديــة البحرينيــة،

النــادي األهلــي خالــد كانــو ،وعضــو مجلــس

إضافــة إلــى توضيــح آليــات اإلعانــات المالية

إدارة نــادي المالكيــة محمــود الشــاخوري ،و

للمشــاركات الخارجيــة ،حيــث أكــدت الــوزارة

الصحفي عبدهللا البابطين وبحضور عدد من

أن هنــاك إجــراءات واضحــة وصريحة وغاية

المسؤولين في الوزارة.

فــي الشــفافية للمشــاركات الخارجية ،ويجب

وفــي بدايــة االجتمــاع ،رحــب وزيــر شــؤون

على الجميع اتباع هذه اإلجراءات.

الشــباب والرياضــة بالحضــور ،وقــال“ :تعمــل

وأشــارت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة

وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة علــى تنفيذ

“قمنــا بتطوير اإلجــراءات المتبعة في الوزارة

مــا جــاء فــي البرنامج الوطنــي لتطوير قطاع

للمشــاركات الخارجية واالستفادة من تجربة

الشــباب والرياضــة “اســتجابة” ،والــذي يعتبــر

اللجنــة األولمبيــة البحرينية فــي هذا المجال،

بمثابــة اإلســتراتيجية التــي تســير عليهــا

وحرصت الوزارة على تطوير تلك اإلجراءات

الــوزارة؛ مــن أجل تحقيق االرتقــاء في العمل

بمــا يتناســب مــع خصوصية األنديــة الوطنية

اإلداري والفنــي للرياضة البحرينية ،متخذين

ولتتناسب مع أنظمة وقوانين الوزارة”.

من توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل

وأبــدت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة

خليفــة نهــج نســير عليــه فــي عــدم اســتثناء

اســتغرابها الشــديد مــن بعــض التصريحــات

األندية الوطنية في عملنا أو تفضيل ناد على

التــي كانــت تشــير لعــدم اعتمــاد وزارة

آخــر ،إضافــة إلــى تطبيــق األنظمــة والقوانين

شــؤون الشــباب والرياضــة مبالــغ للمشــاركات

كافة على الجميع دون استثناء”.

الخارجيــة ،وهــذا الــكالم غير صحيــح ،حيث

وتابــع أيمــن المؤيــد “حرصــت وزارة شــؤون

اعتمــدت الــوزارة مبلــغ  220000ألــف دينــار

الشــباب والرياضــة علــى تفعيــل األنظمــة

للمشــاركات الخارجيــة للعــام  ،2019بينمــا

والقوانيــن التي تحكم المشــاركات الخارجية

كان الصــرف الفعلــي للمشــاركات الخارجيــة

لألنديــة الوطنيــة وتأطيرهــا بصــورة متميــزة

فــي العــام  2018قد بلــغ  207850دينار؛ األمر

وقــال رئيــس النــادي األهلــي إن مــا عرضتــه
الــوزارة مــن إجــراءات حــول مشــاركة النادي
األهلــي فــي عربيــة الكــرة الطائرة كان شــفافا
وواضحــا بالنســبة لنــا ،ونحــن نشــيد بهــذه
اإلجــراءات ،وســنعمل علــى تنفيــذ األنظمــة
والقوانين في المشاركات المقبلة ،وأشاد كانو
بجهــود الــوزارة وبالتوجيه المباشــر من ســمو
الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة بخلق البيئة
التنافسية العادلة المفتوحة.

النجمة :االلتزام باللوائح

لقطة من االجتماع

الــذي يوضــح أن مبالغ المشــاركات الخارجية

اإلجراءات المتبعة في المشــاركات الخارجية

قد ارتفعت”.

عبر التواصل المســتمر مع اإلدارة المعنية في

وكشــفت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة

الوزارة لتكون على علم باإلجراءات”.

“إن المشــاركات الخارجيــة وصــرف مبالغهــا

وبينــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة أن

البــد لهــا أن تكــون مرفقــة بــرأي فنــي مــن

األنظمة والقوانين في وزارة شــؤون الشــباب

جانــب االتحــاد المعنــي للعبــة؛ كونــه األقــدر

والرياضــة تســمح لألنديــة الوطنيــة بتقديــم

على توصيف المشــاركة في البطوالت ومدى

طلــب للــوزارة تطلب من خالله ســيولة مالية

تحقيق النتائــج اإليجابية والمتقدمة لألندية

مؤقتــة فــي حــال تأخــر الجهــات الداعمة في

الوطنيــة ،وســتقوم الــوزارة في حال اســتالم

منحهــا للمخصصــات الماليــة للبطولــة وذلــك

أي طلــب مــن األنديــة الوطنيــة للمشــاركة

وفقا للشروط واالحكام المتبعة في الوزارة”.

الخارجيــة بإرســال نســخة لالتحــاد المعنــي

وأضافت وزارة شؤون الشباب والرياضة لقد

ليقدم رأيه الفني حول المشــاركة ،إضافة إلى

تم خالل االجتماع عرض اإلجراءات اإلدارية

تحويلــه لألنديــة الوطنيــة لتكــون علــى علــم

والتنظيميــة التــي اتخذتها الــوزارة والجهات

فقط بمشاركة النادي في تلك البطولة”.

المعنيــة؛ مــن أجــل مشــاركة النجمــة واألهلي

وأكــدت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة

والمالكيــة فــي البطــوالت الخارجيــة بــكل

أهميــة أن تواصــل اإلدارييــن فــي األنديــة

شــفافية ووضــوح وهذا األمر قــد تم بحضور

الوطنيــة الذيــن يتوقعــون بــأن لديهــم لبــس

أميــن عام اللجنة األولمبيــة البحرينية ونائب

فــي اإلجــراءات التواصــل مــع إدارة الدعــم

رئيــس االتحاد البحريني لكرة القدم واألندية

والخدمــات بالــوزارة لتثقيــف نفســها حــول

المعنية.

“األولمبية” تشيد بالعمل
المؤسسي
وبهــذه المناســبة ،أشــاد األميــن العــام للجنــة
األولمبيــة البحرينيــة محمــد حســن النصــف
باإلجــراءات التي اتخذتها الوزارة في ســبيل
االرتقــاء بالعمــل المؤسســي وفقــا لتوجيهات

وبيــن رئيــس نــادي النجمــة أن النــادي يدعــم
بقــوة مبــادرات برنامــج اســتجابة ،والتــي
نظمــت عمليــة المشــاركات الخارجيــة وفقــا
للوائــح واألنظمــة المعتمــدة ،والتــي ستســهل
عمليــة المشــاركات الخارجيــة ،مشــيرا إلــى
أهميــة التــزام األندية الوطنية بهــذه القوانين
واللوائح.

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

المالكية ..شكرا للشباب

مشــيرا إلــى أن اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة

والرياضة

ومبــادرات البرنامــج الوطنــي “اســتجابة”،
تدعــم وبقــوة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا
الــوزارة لتنظيــم المشــاركات الخارجيــة
واالعانــات الخاصــة بهــا وإن اللجنة تعمل يدا
بيد مع الوزارة.

اتحاد الكرة :نقف إلى جانب

أمــا عضــو مجلــس إدارة نــادي المالكيــة ،فقــد
أثنــى علــى جهــود وزارة شــؤون الشــباب
والرياضــة وســعة صــدر المســؤولين فيهــا
والتعامــل المتميز مع األندية الوطنية ،مؤكدا
وقــوف النادي مع مبادرات برنامج اســتجابة،
ويؤكد أن االجتماع مع المسؤولين في وزارة

الوزارة

شــؤون الشــباب والرياضــة تســاهم فــي بنــاء

ومــن جانبــه ،أشــار نائــب رئيــس االتحــاد

عالقــات قويــة وتقريــب وجهــات النظــر فــي

البحرينــي لكــرة القــدم أن االتحــاد يؤيــد

العديد من القضايا التي تهم األندية.

يوم السعادة بحريني في عالمية األولمبياد الخاص بأبوظبي
أبوظبي  -الوفد اإلعالمي

حصــد األولمبيــاد الخــاص البحرينــي  9ميداليــات إضافيــة ذهبيــة فــي اليوميــن
الختاميــن فــي دورة األلعــاب العالميــة لألولمبيــاد الخاص بأبوظبــي  22 - 8مارس
2019؛ ليرتفع رصيد الميداليات الملونة إلى  39ميدالية ،منها  16ذهبية و 12فضية
و 11برونزية ،وهو ما يعتبر األكبر في تاريخ المشاركات البحرينية العالمية.
وكانــت أولــى الذهبيات قد أعلنــت في وقت
متأخــر يــوم أمــس الثالثــاء ونالهــا الســباح
زبيل في مسافة  25مترا ظهر بجدارة
حسن ّ

تامة .أما الســباح إبراهيــم العلي فنال فضية
 25متــرا فــي مجموعتــه ،تحــت إشــراف
المدرب السيد محمد مختار.
وعاشــت البعثة البحرينية أوقاتا سعيدة في

 8ذهبيات ترفع
رصيد المملكة إلى
 16ذهبية من
مجموع  39ملونة

جانب من التتويج

اليــوم الختامي األربعــاء ،إذ لم يتوقع أفضل
المتفائلين أن تحصل الفرق على  8ميداليات
ذهبية من أصل  10منافسات ،فتحول الحلم
واألمــل إلــى حقيقــة ،فــي حيــن تــم حصــد
فضيتيــن اثنتيــن فــي اليــوم نفســه ،فحتــى
البرونزيــة جــاءت خارج حســابات األولمبياد
الخاص.
بــدأت بشــائر الخير من خــال البطل الذهبي
حمــد التميمــي الــذي احتكــر منافســات
الدراجــات الهوائيــة بنيلــه ثالــث ذهبياتــه
الشــخصية فــي البطولــة بإشــراف المــدرب
الكابتــن ناجــي أحمــد .وخــاض حمــد أصعــب
السباقات فئة  40كيلومترا محققا زمنا قدره
 ،1:05:23:51إذ بلــغ الفــارق بين حمد وأقرب
منافســيه حوالــي  2.5ثانيــة فقــط ،مــا يــدل

على شــدة المســابقة التــي بذل فيهــا الجميع
أفضل ما لديهم في آخر أيام المنافسات.
وزف فريق الشــراع خبر فوزه بذهبية غالية،
إذ نافــس الفريــق علــى مــدى  4أيــام تحــت
قيــادة مــدرب المنتخــب الوطنــي الكابتــن
قاســم بــن جميــع .ومثــل المملكــة فــي هــذه
البطولــة الالعب علي المتغوي والعب الدمج
نجم منتخبنا الوطني أحمد سلمان.

يوم الخميس المقبل ،وسط مشاركة عدد من

وقطفــت البطلتان عهود دويشــان وياســمين

أن فــي حــوزة الالعبتيــن فضيــة الجماعــي،

التالــي :المركــز لــأول فــي فردي الســيدات

زمــن  20.16ثانيــة .ويشــرف علــى الفريــق

فكــري ذهبيــة البوتشــي فــي فئــة زوجــي

وفضيــة الفــردي لعهــود ،وبرونزيــة الفــردي

للبطلــة فاطمــة حســين ،والمركــز األول

المدربيــن الكابتــن باســل الجبــل والكابتــن

السيدات بقيادة المدربين حسن جواد ومنى

لياسمين.

فــي فــردي الرجــال للبطل محمود حســين،

منى فيروز.

والغناء على المستويين العربي والعالمي.

وبالنســبة لزوجي الرجال فقد نال الالعبان

وكذلك الذهب في فئة الزوجي المختلط.

وفِ ــي ســباق التتابــع أللعــاب القــوى تحــت

ســيكون اســتاد مدينــة زايــد الرياضيــة علــى

عون جمعة وأحمد حميد الشــيخ الميدالية

وفــي منافســات الفروســية حصــد الفــارس

إشــراف المدربيــن الكابتــن أحمــد حســين

موعــد مــع أهــم النجــوم العــرب ،المطــرب

الذهبيــة رغــم الخســارة أمــام كوريــا

كميــل المقهــوي فضيــة مســابقة جمخانــه

الجنوبيــة ،بعــد احتســاب مجمــوع النقــاط

التــي تعتمــد علــى التناســق بيــن التحكــم

أحمد .وتألق الفريق في جميع مبارياته ،علما

في الحصيلة الكلية للمجموعة.

والوقــت ،وذلــك فــي زمــن قــدره 22.74

وحقــق فريــق الريشــة الطائــرة العالمــة

ثانيــة .كمــا حظيــت الفارســة نيلــة العاثــم

الكاملــة بإحــرازه  3ذهبيــات علــى النحــو

بالفضيــة فــي فئتهــا ،إذ أنجــزت المهمة في

والكابتــن فوزيــة حســن ،أثبتــت البحريــن
علو كعبها في أم األلعاب لتفوز بذهبية فئة
 4فــي  100مكررة إنجــاز األلعاب اإلقليمية
في أبوظبي .2018
وكانــت فــرق البولينــج وتنــس الطاولــة قد
أنهــت منافســاتها فــي األيــام الســابقة ،إذ
نــال البطل عبدهللا مرســل البرونزية تحت
قيــادة المــدرب الكابتن عبداللطيف راشــد،
وفــي تنس الطاولة حققــت الالعبة جواهر
عيســى ذهبيــة الفــردي ،والالعــب علــي
ميــرزا برونزية الفردي ،وحققا معا برونزية
الزوجــي المختلــط تحــت قيــادة المدربيــن
لطيفة بوحجي وعبدهللا العالي.

أبــرز األســماء المعروفة في عالم الموســيقى

العراقــي وليــد الشــامي ،واإلماراتــي حمــد
العامــري ،مــا ســيجعل مــن حفــل ختــام
األولمبيــاد الخــاص األلعــاب العالمية أبوظبي
 2019فرصة فريدة لمشــاهدة هؤالء النجوم
المعروفين في أمسية واحدة.
إلــى جانــب بعــض العــروض الموســيقية،
التي يســلط حفــل الختام الضــوء من خاللها
علــى المتطوعيــن الذيــن تجــاوز عددهــم 20
ألــف متطــوع ،محتفيــا بتكاتفهــم والتزامهــم
وتفانيهــم فــي تقديــم الدعــم الذي كان ســب ًبا
رئيســا لنجــاح األلعــاب العالميــة أبوظبــي
ً
.2019
إضافــة إلــى مشــاركة بعــض الرياضييــن

نجوم العالم في حفل الختام

والمدربيــن فــي الموكب الختامــي الذي يعلن

يشــارك النجــم الســعودي المطــرب راشــد

رســميا عن إسدال الســتار على فعاليات أكبر

الماجــد فــي حفــل الختــام الرســمي لأللعــاب
العالمية باألولمبياد الخاص (أبوظبي ،)2019

حــدث رياضــي وإنســاني يشــهده العالــم لهذا
العام.
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األولمبي يختتم التحضيرات استعدا ًدا للتصفيات اآلسيوية

الـــيـــوم االجــتــمــاع الــفــنــي والـــمـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة لــمــدربــي المنتخبات
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

يختتم منتخبنا األولمبي لكرة القدم عند  6.20من مساء اليوم تحضيراته اإلعدادية
لتدشين مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت  23عاما  ،2020إذ ستقام التصفيات
في البحرين خالل الفترة  22وحتى  26مارس الجاري.
وســيخوض منتخبنــا األولمبــي تدريبــه

ويشــهد االجتمــاع حضــور مراقبــي

األخيــر اليــوم (الخميــس) علــى اســتاد

المباريــات ومقيم الحــكام ،باإلضافة إلى

مدينــة خليفة الرياضية ،وذلك عند 6.20

األجهــزة اإلداريــة للمنتخبــات المشــاركة،

مساء ،وذلك قبل مواجهة بنغالديش غدا

لالتفــاق علــى كافــة األمــور اإلداريــة

الجمعــة عند  7مســاء علــى ذات الملعب،

وتحديد ألــوان المنتخبات في المباريات

ضمن إطار الجولة األولى للتصفيات.

الست للمجموعة.

يشــار إلــى أن منتخبنــا األولمبــي يلعــب

اليوم المؤتمرات الصحافية

فــي المجموعــة  Bالتــي تضم إلــى جانبه
منتخبــات

بنغالديــش

وســيريالنكا

وفلسطين.
وينــص نظــام التأهــل فــي النهائيــات
اآلســيوية إلــى تأهــل أصحــاب المراكــز
األولــى مــن المجموعــات ال  11فــي
التصفيــات ،باإلضافــة إلــى أفضــل 4
منتخبــات تحتــل المركــز الثانــي مــن بين
هــذه المجموعة ،لتكون بذلك  15منتخبا
إلــى جانــب المســتضيف منتخــب تايلنــد
بما مجموعه  16منتخبا.
إلــى ذلــك ،ســتتدرب باقــي المنتخبــات
الثالثــة أيضــا اليــوم علــى اســتاد مدينــة
خليفــة الرياضيــة ،حيــث ســيتدرب
منتخب سيريالنكا من  4وحتى  5عصرا،
منتخب فلســطين مــن  5.10عصرا حتى
 6.10مســاء ،منتخــب بنغالديــش مــن
 7.30مساء وحتى  8.30مساء.

تعقــد اليــوم (الخميــس) المؤتمــرات
الصحافيــة

الخــاص

بمــدرب

قاعــة المؤتمــرات باســتاد مدينــة خليفــة
الرياضية.
وسيعقد مؤتمر مدرب منتخبنا األولمبي،
التونسي سمير شمام ،عند  5.55مساء.
وســيعقد مؤتمــر مــدرب منتخــب
ســيريالنكا عنــد  3.45عصــرا ،ومؤتمــر
مدرب فلســطين عند  4.45عصرا ،مؤتمر
مدرب بنغالديش عند  7.05مساء.
وتخصــص المؤتمــرات الصحافيــة التــي
تســبق انطالقــة المباريــات لحديــث
المدربيــن حــول جاهزيــة منتخباتهــم
النطالق التصفيات غدا (الجمعة).

وصول المنتخبات
وصلــت يوم أمس المنتخبات المشــاركة

اتحاد الكرة يحتضن االجتماع الفني
يعقد عند  11من صباح اليوم (الخميس)

للتصفيات اآلسيوية تحت  23عاما.

وذلــك فــي مقــر االتحــاد البحرينــي لكــرة
القــدم ،بحضــور نائــب رئيــس االتحــاد
للشــؤون اإلدارية والماليــة رئيس اللجنة
المنظمة للتصفيات علي البوعينين.

كل

علي البوعينين

منتخــب فــي المجموعــة ،وذلــك فــي

فــي

االجتمــاع الفنــي التنســيقي للتصفيــات،

سمير شمام

جانب من الزيارة

منافســات

المجموعــة

الثانيــة

وكان فــي االســتقبال مشــرف العالقــات
العامة خالد خليل.
ووصل منتخب فلســطين برا عبر جســر
الملــك فهــد عنــد  11صباحــا ،فيمــا وصل
منتخبــا بنغالديــش وســيريالنكا خــال

من تدريبات المنتخب األولمبي

الفتــرة المســائية عبــر مطــار البحريــن
الدولي.
وكانــت اللجنــة المنظمــة اعتمــدت
مجموعــة فنــادق إليــت كمقــار لســكن
المنتخبات المشاركة.

اســتاد مدينة خليفــة الرياضية ،الملعب

الحــكام خليفــة الدوســري ،مشــرف

إذ تمــت مناقشــة أمــور التغطيــة
االعتمــاد،

الــذي ســيحتضن جميــع مباريــات

العالقــات العامــة خالــد خليــل ،منســق

التلفزيونيــة

التصفيات اآلسيوية تحت  23عاما.

االســتاد حســين الحايكــي ،المنســق

باإلضافــة إلىتفقــد غــرب المالبــس

اإلعالمــي المحلــي محمــد عبدالغفــار

وأرضيــة

إلــى

والمذيع الداخلي عبدهللا عبدالرحمن.

قاعــة المؤتمــرات الصحافيــة ومنطقــة

وحضــر

مــن

جانــب

الوفــد

اآلســيوي:مراقبا المباريــات  kemelمن

وبطاقــات

الملعــب،

باإلضافــة

زيارة تفقدية

قيرغزســتان ،و vo huyمــن فيتنــام،

وتأتــي الزيــارة بهــدف االطــاع علــى

اللقــاءات فــي أرضيــة الملعــب ومنطقة

ومــن الجانــب المحلي:المنســق العــام

منشــآت ومرافــق االســتاد المختلفــة،

اللقــاءات المختلطــة ،عــاوة علــى

زار وفــد االتحاد اآلســيوي لكرة القدم،

للتصفيــات حســن إســماعيل ،منســق

والتأكد من اســتيفاء جميع المتطلبات،

مناقشة األمور األمنية والصحية.

دواني يعلن نواياه البطولية وجيسون يواصل تألقه

مـــســـابـــقـــة الــــــزوجــــــي بــــدولــــيــــة  ITFبـــــنـــــادي الــــبــــحــــريــــن لــلــتــنــس
اللجنة اإلعالمية

أعلن الثنائي علي دواني وآدم منذر نواياهما البطولية بتمكنهما من التأهل إلى دور الثمانية في مسابقة الزوجي المقامة ضمن منافسات بطولة البحرين
الدولية  ITFلمحترفي التنس ،التي ينظمها نادي البحرين للتنس خالل الفترة من  23 - 18مارس الجاري تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفة ،وبمســاندة وزارة
شــؤون الشــباب والرياضة واالتحاد البحريني للتنس والداعمين الذهبيين الســوق الحرة البحرين وشــركة ابراهيم خليل كانو ،وجاء تأهل نجمي التنس
دواني وآدم إثر فوزهما المستحق في المباراة التي أقيمت على الملعب الرئيس بنادي البحرين للتنس وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة على الثنائي كريم
وحسن عبدالرضا بنتيجة  0 6-و ،6-2ليضربا موعدا مع الثنائي األلماني القوي والمكون من الالعبين نيكالس وماتس روزنكرينز.
ومــن خــال مــا قدمــه دوانــي وآدم مــن أداء

و ،6-2واتضــح فــي هــذا اللقــاء معانــاة الالعب

مــن الجاليــة الفلبينيــة المقيمــة فــي البحريــن

مــن المتوقــع أن يواصــا أداءهما بنفــس الروح

كان يعاني منها.

مســتفيدا مــن المــؤازرة الجماهيريــة الكبيــرة

فنــي قــوي وتفاهــم كبيــر فــي الملعــب فإنه من

القتاليــة والثقــة التــي ظهــرا عليهــا وأن يذهبــا
بعيــدا فــي هــذه البطولــة وقــد يحققــا اللقــب

للمــرة األولــى خاصة وأنهما حصــا مؤخرا على

المركــز الثاني في بطولة شــرم الشــيخ الدولية،
وعلــى الملعــب رقــم  3تمكن الثنائــي األوكراني

األوزبكســتاني فيتالــي وســيد كارامــوف مــن
إقصــاء الثنائــي البحرينــي إليــاس عبدالرضــا

ويوســف قائــد بالفــوز عليهمــا بنتيجــة 6-صفــر

يوســف قائــد وعــدم تعافيــه مــن اإلصابــة التي
وفــي مســابقة الفــردي التــي تحظــي بنصيــب
األســد مــن الحضــور الجماهيــري فقــد تأهــل

المرشــح األول األســباني أوجيدا الرا بعد فوزه
الصعــب على الالعــب الروماني روبرت كونتين
بنتيجــة  6-3و ،7-5بينمــا تأهل المرشــح الثاني

البلجيكــي بيرجيــس زيــزو بعــد فــوزه علــى

الالعب األوزبكســتاني ســيد كارامــوف بنتيجة
 6-2و ،6-3ووســط حضــور جماهيــري مكثــف

واصــل بطــل الفلبين جيســون باترومبون تألقة
ليفــوز علــى الالعــب األلمانــي كارلــو كوبليتــش
بنتيجة  6-4و .6-2

علي دواني

دوانــي أنــه يتطلع من خالل مشــاركته في هذه
البطولة إلى تقديم مســتويات مشرفة للبحرين

هدفي تشريف البحرين

وفــي الوقــت الذي أشــاد فيه بالتنظيــم المتميز

أعرب الالعب البحريني علي دواني عن سعادته

وبرعايــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد للبطولة،

بطولــة قويــة جــدا ومتميــزة منــذ انطالقتهــا

البطولــة تتمتــع بخبــرة عالية وتصنيــف متقدم

بالتأهل إلى دور الثمانية ،مؤكدا أنه كان يتوقع
ســواء في مسابقة الزوجي أو الفردي ،وأضاف

وأشــار دوانــي إلــى أن االســماء المشــاركة فــي
على مســتوى العالــم وأن المشــاركة واالحتكاك

لقطة لالعبين التايلندي وورفيين والفلبيني جيسون

مــع هــؤالء النجــوم الذيــن يمثلــون مــدارس

مختلفة في رياضة التنس العالمية هو مكســب
وسيمنحه المزيد من الخبرة في اللعبة.

مباريات اليوم
تشــهد مالعــب نــادي البحريــن للتنــس فــي

مســاء اليوم إقامة مباراتــي الدور قبل النهائي

لمســابقة الزوجــي ويســبقها إقامــة مباريــات
الــدور ربــع النهائــي لمســابقة الفردي ،وبحســب
البرنامــج العــام لمنافســات لبطولــة تبــدأ

المباريــات فــي الســاعة الرابعة عصــرا ،وتوجه
اللجنــة المنظمة للبطولة الدعوة العامة لمحبي
لعبــة الكــرة الصفــراء للحضــور واالســتمتاع

بمتابعة المباريات على مالعب النادي بالجفير.

عبدالغفار :قرارات مهمة في تنظيمية الخليج للسباحة
اتحاد السباحة  -المركز اإلعالمي

شــارك أمين ســر االتحاد البحريني للسباحة أحمد عبدالغفار في اجتماعات اللجنة
التنظيميــة الخليجيــة التــي أقيمــت فــي دولــة الكويــت الشــقيقة مطلــع األســبوع
الجــاري ،ناقــش االجتمــاع عــد ًدا مــن المواضيع المهمــة ،إلى جانب مشــاركة عضو
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للســباحة ومديــر المنتخبــات وســام الطيــب فــي
اجتماعات اللجنة الفنية.
وأشــاد

عبدالغفــار

ومخرجــات

اجتمــاع

بمجريــات
اللجنــة

منافســات النســخة الســابعة عشــرة

التنظيميــة ،التــي تــم خاللهــا أوالً
اعتمــاد محضــر االجتمــاع الــدوري

للســباحة فــي الميــاه المفتوحــة مــن

الثالــث والســتين الســابق للجنــة

 19إلــى  21أبريل القادم ومنافســات

والمنعقــد فــي ســلطة عمــان العــام

البطولة الســابعة والعشــرين لأللعاب

اســتعراض

المائيــة بمجلــس التعــاون لــدول

البرنامج العام للفعاليات والبطوالت

الخليــج

رياضــات

الماضــي،

ومــن

الكويت تستضيف
بطولة التعاون في
المياه المفتوحة
واأللعاب المائية

جــدول يراعــي البطــوالت العالميــة
واألولمبية والقارية واإلقليمية.
وأشــار أمين ســر االتحاد البحريني
للســباحة أحمــد عبدالغفــار إلــى
أن اللجنــة ناقشــت التوصيــات
المرفوعــة

ستســتضيف دولة الكويت الشــقيقة
من بطولة مجلس التعاون الخليجي

ثــم

واإلعداد للمنتخبات الخليجية وفق

العربيــة

فــي

مــن

اللجنــة

الفنيــة

التابعــة للجنــة التنظيميــة ،التــي
القادميــن

الجتماعــي

كان أبرزهــا التصــور المرفــوع نحــو

اللجنــة

تكريم االتحــادات الوطنية المُ ج ّ
دة

التنظيميــة واللجنــة الفنيــة التابعــة
لهــا لتقامــا بدولــة الكويــت الشــقيقة
علــى هامــش اســتضافة خليجي 27
لأللعاب المائية في سبتمبر المقبل.
فــي المقابــل ،شــارك عضــو مجلــس

فــي مختلــف المجــاالت التنظيميــة

أحمد عبدالغفار مشاركً ا في اجتماع اللجنة التنظيمية

والفنيــة لمختلــف األلعــاب المائيــة
فــي الســباحة والســباحة المفتوحة

أقيمــت علــى هامــش اجتماعــات

ذلك.

اللجنــة التنظيميــة الخليجية ،حيث

ومــن بيــن توصيــات اللجنــة الفنيــة

التــي ســتنظمها اللجنــة التنظيميــة

الســباحة والغطــس وكــرة المــاء

ناقشــت اللجنــة الفنيــة عــد ًدا مــن

بحســب تصريــح وســام الطيــب

خــال العــام الجاري وإقــرار مواعيد

خــال الفتــرة مــن  5إلــى  8ســبتمبر

ومديــر المنتخبــات وســام الطيــب

المواضيــع المهمة ،التــي خرجت من

مناقشــة توصيــة إدراج جــدول

خاللهــا بعــدد مــن التوصيــات التــي

للبطــوالت ألربــع ســنوات قادمــة

البطوالت الخليجية للســباحة حيث

مــن هذا العــام ،مع تحديد الموعدين

فــي اجتماعــات اللجنــة الفنيــة التي

رفعــت إلــى اللجنــة التنظيميــة بعــد

والتنســيق

إدارة االتحــاد البحرينــي للســباحة

ليتســنى

التخطيــط

والغطــس وكــرة المــاء ،وذلــك وفق
معايير تنافســية رياضية يحتســب
بالنقــاط مــع تقديــم جائــزة ألفضــل
اتحــاد وطنــي للســباحة فــي حفــل
رسمي بنهاية كل عام.
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الفرسان يؤكدون جهوزيتهم للمسابقات التنافسية

اســــتــــعــــدادا ً لــبــطــولــة االتــــحــــاد الــمــلــكــي لــقــفــز الـــحـــواجـــز غـــــدا ً الــجــمــعــة

أحمد أكبر

من منافسات قفز الحواجز

معيوف الرميحي

تغطية  -اللجنة االعالمية

تتواصل استعدادات الفرسان والفارسات واالسطبالت المحلية النطالق منافسات
ً
غــدا الجمعة بميــدان الرفه ،حيــث ينتظر أن
بطولــة االتحــاد الملكــي لقفــز الحواجز
تشــهد البطولــة منافســات مثيــرة وشــيقة بالميــدان بناء علــى ما شــهدته البطوالت
ً
وانطالقا من بطولة افتتاح الموســم من تحدٍ كبير بين الفرســان
الماضية الماضية
واثارة وتشويق إلى جانب المشاركة الواسعة والنتائج القوية.
ويــنــتــظــر جــمــاهــيــر ري ــاض ــة الــفــروســيــة

الحواجز 95-105 :سم سرعة المسلك 350

وعشاقها بمملكة البحرين مــا سيقدمه

متر/دقيقة ،المسابقة الثالثة فئة المبتدأين

الفرسان في بطولة يوم غدٍ بعد أن أخذوا
ً
ً
ونظرا لحرصهم على
قسطا من الراحة
مواصلة التدريبات الجادة في اسطبالتهم
من أجل تحقيق أعلى المراتب والمراكز

من العموم المستوى األول ،وهــي مفتوحة
لجميع الــفــرســان (مسابقة على مرحلتين)
وإرتــفــاع حــواجــزهــا 95-105 :ســم وسرعة
المسلك  350متر/دقيقة ،المسابقة الرابعة

وصعود منصات التتويج.

للمتقدمين (الــســرعــة ضــد الــزمــن) وإرتــفــاع

مسابقات البطولة

حــواجــزهــا 110-120 :ســم ،ســرعــة المسلك

ومــن المقرر انطالق فعاليات البطولة عند
الــســاعــة  7.45مــن صــبــاح ي ــوم غ ــدٍ الجمعة
بــأولــى الــمــســابــقــات وه ــي المسابقة االول ــى
لــفــئــة الــنــاشــئــيــن الــمــســتــوى األول (مسابقة
التأهل لمرحلة التمايز) وارتــفــاع الحواجز:
 85-95سم ،سرعة المسلك  350متر/دقيقة،
المسابقة الثانية فئة الناشئين المستوى
الــثــانــي (مــســابــقــة عــلــى مرحلتين) وإرتــفــاع

 350متر/دقيقة ،والمسابقة الخامسة فئة
المتقدمين المستوى الثالث (مسابقة جمع
النقاط) وإرتفاع حواجزها 125-135 :سم،
سرعة المسلك  350متر/دقيقة ،والمسابقة
الــســادســة واألخ ــي ــرة وه ــي األهـــم واألقـــوى
المسابقة الكبرى (مسابقة التأهل لمرحلة
التمايز) وارتفاع حواجزها 140 - 130 :سم،
سرعة المسلك  350متر /دقيقة.

االتحاد والشباب ينتصران بكأس الرئيس
علي مجيد
حقــق فريقــا االتحــاد والشــباب نتيجتــي الفــوز فــي ختــام الجولــة الثالثــة
للمجموعــة األولــى مــن كأس رئيــس االتحــاد لفــرق الدرجة األولى لكــرة اليد،
والتي أقيمت يوم أمس األربعاء.
وفــاز االتحاد على البحرين بنتيجة

المباراة األولى يلتقي أم الحصم (4

( )22/29بعدما انتهى الشوط األول

نقاط) مع توبلي ( 5نقاط) في تمام

لصالحه ً
أيضا ( ،)11/15وبذلك أصبح

الساعة  5:30وتعقبها مباشرة مباراة

رصيد االتحاد  5نقاط ،والبحرين 5

تجمع التضامن ( 6نقاط) وسماهيج

نقاط.

( 4نقاط) عند الساعة  7مساءً على

وفــي الــمــبــاراة الثانية ،فــاز الشباب

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

جاهز للمنافسات
الــفــارس الناشئ والمتميز معيوف
الــرمــيــحــي أكـــد جــاهــزيــتــه للبطولة
واستعداداته التام لخوض منافساتها
وقـــال “ المنافسة كــانــت قــويــة في
األس ـــبـ ــوع ال ــم ــاض ــي بــبــطــولــة سمو
الشيخ فيصل بــن راشــد آل خليفة،
حققت نتائج متميزة في المسابقات
ً
قسطا من
المختلفة ،وأخــذ الجميع
الـــراحـــة بــعــد ضــغــط مــتــواصــل من
الــمــســابــقــات وب ــع ــد مــشــاركــتــي في
بــطــولــة ك ــأس جــالــة الــمــلــك المفدى

للقدرة التي شهدت منافسات قوية

اليوم بمثابة الفرصة لالستعداد لهذه

الفرسان ،هذا األسبوع الجميع سيسعى

ومشاركة واســعــة ،واآلن نعود مرة

البطولة الغالية على الجميع ،حيث

لتعويض ما فاته من أجل التواجد على

أخرى ألجواء القفز ،وسأبذل قصارى

ستكون محطة اعداد مهمة لها”.

منصات التتويج ،لله الحمد تمكنت من

جهدي لتفادي األخطاء التي ظهرت
بالنسبة لي في المسابقات الماضية
ومواصلة المشوار لتحقيق المزيد

أكبر :سأسعى للقب الخامس
ال ــف ــارس المتميز أحــمــد أكــبــر أك ــد أنــه

وأضـــاف الرميحي أنــه يتطلع بأن
ً
جاهزا من خالل بطولة االتحاد
يكون

أنه حقق خالل الموسم الجاري  4ألقاب

واالثـــــارة لــيــوم غ ــدٍ الــجــمــعــة ،حــيــث ان

الملكي لبطولة سمو الشيخ ناصر بن

من أصل ثماني بطوالت حتى اآلن وقال

ارتـ ــفـ ــاع الــمــســتــوى الــفــنــي لــمــســابــقــات

حــمــد آل خليفة الـــذي يتعبر قــدوة

“ البطولة الماضية كانت قوية ،وتوالي
ال ــب ــط ــوالت شــكــل ضــغــطـ ًـا عــلــى جميع

القفز والــفــرســان المشاركين فــي جميع
ً
ملحوظا “.
البطوالت بات

من النتائج”.

الرياضيين والشباب ،كما أن بطولة

المزيد من ألقاب المسابقة الكبرى حيث

باربار يخسر في الرمق األخير أمام الكويت

يـــخـــوض مــــبــــاراة مــصــيــريــة الـــيـــوم أمـــــام الـــكـــرخ الــعــراقــي

عيسى عباس من الكويت
خســر فريــق باربــار ممثــل كرة اليــد البحرينية مباراتــه االفتتاحية بالبطولة اآلســيوية
ال ( )21لألندية أبطال الدوري من المســتضيف فريق الكويت الكويتي بنتيجة 27/26
ً
قريبــا من تحقيق االنتصــار أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير ،إال
بعــد أن كان باربــار
أن الكــرة األخيــرة التــي قطعهــا العبــوا الكويت فــي الثواني األخيرة حســمت المباراة
لمصلحة الفريق الكويتي وأهدته االنتصار األول في المجموعة.

فــا وسيلة لهم ســوى تحقيق االنتصار

وتــابــع الــمــقــابــي “ظـ ــروف الــمــبــاراة وتــواجــد

م ــن أجـــل الــبــقــاء ف ــي أج ـ ــواء المنافسة

جماهير كبيرة للفريق المستضيف أثرت على

والمحافظة على الحظوظ الكاملة قبل

الــفــريــق فــي بعض الــفــتــرات ،إال أن الالعبين

على االتفاق بنتيجة ( )25/26بعدما

ويـ ــأمـ ــل ال ــت ــض ــام ــن فـ ــي مــواصــلــة

بــاســم وســمــعــة الــفــريــق كــبــطــل لمسابقة

اللقاء بصورة قوية.

انتهى الشوط األول لصالح الماروني

انــتــصــاراتــه وت ــص ــدره للمجموعة،

الدوري ،حيث ظهر الفريق بمستوى قوي

( ،)12/14وبـ ــذلـ ــك أص ــب ــح رصــيــد

فيما سماهيج يمني النفس بتحقيق

في مباراته األول ــى ،وكــان الشوط األول

الشباب  11نقطة واالتفاق  6نقاط.

ـان ،وفي المباراة األخــرى،
انتصار ثـ ٍ
ستكون النقاط الثالث هي

مــنــافــســات الــجــولــة بإقامة
مـ ـ ــبـ ـ ــاراتـ ـ ــيـ ـ ــن لـ ــحـ ــسـ ــاب
الــمــجــمــوعــة ال ــث ــان ــي ــة ،في

موقفهما في الترتيب.

من المباراة انتهى بتقدم الفريق الكويتي
كذلك بفارق هدف وحيد وبواقع .14/13
وشهدت المباراة تعرض محترف باربار

يــخــوض بــاربــار فــي الــســاعــة الــرابــعــة من
النصف مــن مــســاء الــيــوم الخميس ثاني
مبارياته في الدور الرئيسي وأهمها ،وذلك

مستواهم الحقيقي والمنافسة حتى الثواني

الهند الهندي.

أثنى العــب بــاربــار أحمد المقابي على أداء

اليوم يواجه الكرخ العراقي

تــكــيــفــوا م ــع ال ــم ــب ــاراة واس ــت ــط ــاع ــوا إظــهــار

المباراة األخيرة التي يواجه فيها فريق

وق ــدم بــاربــار مــبــاراة قــويــة وكبيرة تليق

وتوبلي الباحثان عن تعزيز

وأضــــاف أكــبــر “ ان ش ــاء هللا ستكون

سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق

نــجــح فــي تــعــويــض ه ــذا الــغــيــاب وأكــمــل

هــدف مشترك ألم الحصم

اآلن ،وطموحي بتحقيق المزيد”
الخيل جــاهــزة لبطولة االتــحــاد الملكي
ً
شخصيا مستعد للحماس
للقفز ،وأن ــا

المقابي :قدمنا مباراة كبيرة

وتــخــتــتــم ال ــي ــوم (الــخــمــيــس)

جمع  4ألقاب للمسابقات الكبرى حتى

األخ ــي ــرة لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة ايــجــابــيــة ،وك ــان
للجماهير البحرينية التي تــواجــدت لمؤازرة
الفريق دور كبير في تشجيع الالعبين ورفع

الفريق خــال مباراة األمــس أمــام مستضيف

معنوياتهم”.

البطولة فريق الكويت الكويتي ،حيث قال

وعـــن م ــب ــاراة ال ــي ــوم أمـ ــام ال ــك ــرخ الــعــراقــي

“ظهرنا بــصــورة قــويــة ومــؤثــرة فــي الــمــبــاراة،

أوضــح “اآلن التركيز على مباراة اليوم أمام

حيث نجحنا في مجاراة قوة العبي الكويت

الكرخ العراقي ،فال مجال لألخطاء أو الحزن

الكويتي وكنا قريبين مــن تحقيق االنتصار

اآلن ،والــبــطــوالت الت ــزال فــي بدايتها وعلينا

عندما يلتقي مع الكرخ العراقي من أجل
ً
قدما في
تحقيق انتصاره األول ووضــع

الذي قدمناه في المباراة رغم خسارة الفريق،

وضع باربار تحت الضغط بسبب خسارة

الــدور الرئيسي من البطولة ،وتعتبر هذه

مباراة األمس والسعي وراء االنتصار في هذه

ألن الالعبين لم يتوانوا في تقدم كل ما لديهم

المباراة التي تعتبر مفترق طرق للفريق في

العــب مهم فــي التشكيلة ،إال أن الفريق

المباراة بمثابة النهائي المبكر لالعبي باربار

من أجل الفوز وتشرف كرة اليد البحرينية”.

مشواره بالبطولة”.

حسن مدن للبطاقة الحمراء منذ الدقيقة
 20في الشوط األول من المباراة ،وهو ما

األول في البطولة ،ونحن راضــون عن األداء

االســتــفــادة مــن األخــطــاء التي وقعنا بها في

 27مارس ختام الدوري الجامعي لكرة القدم
اللجنة اإلعالمية

ال ــم ــن ــش ــودة مـــن وراء تــنــظــيــم الـــــدوري

تحــ ّدد موعــد إقامــة المبــاراة الختامية للدوري الوطني للجامعات لكرة القدم بين جامعة العلــوم التطبيقية وجامعة البحرين

الجامعي تحمل نظرة ثاقبة وبعيدة المدى
فــي كيفية اســتــثــمــار الــطــاقــات الشبابية

يوم األربعاء الموافق  27من مارس الحالي ،وذلك عند الساعة 6:15م على استاد النادي األهلي.
وســتــتــحــدد هــويــة بــطــل الــــدوري فــي هــذه

المباراة الختامية ،حيث يملك كال الفريقين
 26نقطة في جعبته ،وسيعلن الفائز منهما
نــفــســه بــطــاً للنسخة األول ـ ــى م ــن الـ ــدوري

الوطني للرياضة الجامعية.

وفي حال التعادل سيتوّ ج العلوم التطبيقية
ً
عطفا على ف ــارق األه ــداف
بلقب البطولة

بين الفريقين ،وبالتالي يلعب فريق جامعة
البحرين على فــرصــة واح ــدة وهــي الــفــوز،

فيما سيلعب العلوم التطبيقية على فرصتين

تتمثالن في الفوز أو التعادل للتويج باللقب.

انطباعات المشاركين في
النسخة األولى
أعــرب قائد فريق جامعة البحرين الطبية

عمر عباس عن سعادته بتنظيم أول دوري

الجامعي على ملعب الجامعة وكانت فرصة

وطني للجامعات البحرينية لكرة القدم الذي

للتعارف أكــثــر مــع زمالئنا مــن طــاب بقية

جسد الكثير من االنطباعات اإليجابية لدى
ّ

الــجــامــعــات وه ــو أح ــد الــمــكــاســب مــن وراء

الجميع بصرف النظر عن ما آلت إليه نتائج
الــمــبــاريــات وتــرتــيــب الــفــرق نــظ ـرًا لــأهــداف
الكبيرة التي أقيم من أجلها الدوري.

يمكن أن تلتحق بــاألنــديــة الــريــاضــيــة في

وق ــال عمر “إنــنــا نشيد بــرؤيــة سمو الشيخ

البحرين بعدما حالت ظروفهم الدراسية

ناصر بن حمد آل خليفة في تنظيم مثل هذه

دون اســتــمــرارهــم فــي نشاطهم الــريــاضــي،
ف ــض ــاً ع ــن الــتــنــافــس الــشــريــف بــيــن فــرق

البحرينية ،ونتمنى اســتــمــرار تنظيم هذه

الجامعات في مختلف األلعاب الرياضية”.

البطولة سنويًّا نظرًا للمردودات اإليجابية

وعن مقترحاته للدوري الجامعي أكد قائد

الــتــي شــعــرنــا بــهــا كــمــشــاركــيــن فــي الـ ــدوري

فريق الجامعة الطبية على ضرورة وضع آلية

بصرف النظر عن نتائج المباريات.

الــمــخــتــلــفــة ل ــدع ــم ال ــري ــاض ــة الــبــحــريــنــيــة
ب ــص ــورة ع ــام ــة بــحــيــث تــفــيــد الــاعــبــيــن
الــجــيــديــن وكــذلــك األنــديــة الــتــي يمكنها

تنظيم هــذا الـ ــدوري ،كما أن ال ــدوري أظهر
العديد من المواهب والخامات الشابة التي

المسابقات واستثمارها في صالح الرياضة

وال ــم ــواه ــب ال ــم ــوج ــودة ف ــي الــجــامــعــات

تضمن الدقة في عملية تسجيل الالعبين

اســتــقــطــاب الــاعــبــيــن الــمــمــيــزيــن ،كــمــا أن
الدوري جاء ليعالج مشكلة قديمة تعاني
منها الــريــاضــة البحرينية فــي خسارتها
جانب من الدوري الجامعي

إشكاليات قد تعكر صفو هذا التجمع والفكرة

الــســابــق مــنــصــور رح ــم ــة أهــمــيــة تنظيم

المميزة للدوري الجامعي.

الدوري الجامعي والذي يعتبر فكرة مميزة

رحمة :الفكرة تعالج مشكلة

وقــال عمر عباس “نحن سعدنا في جامعة

في الفرق المشاركة تجسي ًدا للنزاهة وتكافؤ

م ــن ج ــان ــب ــه ،أكــــد مـــــدرب ف ــري ــق معهد

البحرين الطبية باستضافة مباريات الدوري

الفرص بين فرق الجامعات وتفاديًا لحصول

البحرين لــلــدراســات المصرفية والالعب

ورائــدة يستحق عليها سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة الشكر والثناء في دعمه
المستمر للشباب والرياضة في المملكة.
وقــال يعقوب إن األهــداف والطموحات

للكثير من المواهب والالعبين المميزين
بسبب ارتباطاتهم وظروفهم الدراسية
لكن مع وجود هذا الدوري واالهتمام من
الجامعات فــإن هــؤالء الالعبين يجدون
الــفــرصــة لــمــواصــلــة مــمــارســتــهــم نشاطهم
الرياضي وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية
سواء خالل التدريبات أو مباريات فرقهم
الجامعية.

ما تعرفونه عن الفيلم المنتظر DUMBO
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الفيلــم العائلي ســيعرض فــي فوكس ســينكو  28مــارس المقبل

الخميس

خاص

إعداد :طارق البحار

 21مارس 2019
 14رجب 1440

للتواصل17111479 :

يبدأ عرض فيلم الحركة والمغامرات المبهر الجديد دمبو في السينمات البحرينية وأنحاء الشرق األوسط اعتبارًا من  ۲۸مارس ،والفيلم من تقديم ديزني والمخرج
يتميــز فيلم الحركة والمغامــرات الجديد “دمبو” بعنصر اإلبهار ،وهو مأخوذ عن القصة الكالســيكية المحبوبــة التي تحتفي باالختالف
صاحــب الرؤيــة تيــم برتــون.
ّ

بين األفراد واالعتزاز العائلة وتحقيق األحالم.

وفي إطار أحداث الفيلم يُ ّ
كلف مالك السيرك “ماكس

فيلة حامل على أمــل أن يجذب صغيرها الظريف

مديتشي” (داني ديفيتو) نجم السيرك السابق “هولت

حشود الجماهير ،لكن عندما يولد الصغير بأذنين

فــاريــر” (كولين فــاريــل) وابنته “ميلي” (نيكو باركر)

ّ
تتبخر آم ــال “مديتشي” حتى يكتشف
ضخمتين،

وابــنــه “ج ــو” (فينلي هــوبــيــنــز) بــرعــايــة فــيــل حديث

أن بإمكان “دمبو” الطيران ،فيبدأ حــال “مديتشي”
ّ
ويحلق نجوم السيرك في السماء  -بالمعنى
يتحسن
ّ

الوالدة تجعله أذناه الكبيرتان مثار سخرية السيرك

المتع ّثر ،لكن عندما يكتشفون ق ــدرة “دمــبــو” على
ُّ
للتألق من جديد ،ما يجذب
الطيران ،يعود السيرك

الحرفي للكلمة  -ال سيما عندما يق ّدم له رائد أعمال

رائد األعمال المُ قنِع “ف .أ .فانديفير” (مايكل كيتون)،
ّ
المميز في أحدث مشاريعه
يوظف هذا الفيل
الذي
ّ

“ف .أ .فانديفير” (مايكل كيتون) رائــد أعمال مُ قنِع

الترفيهية العمالقة“ ،دريــم النــد” .يُ ِّ
حلق “دمبو” إلى

ً
عرضا ال يمكن رفضه.
يمتلك المال الالزم لالستثمار

يــجــذب انتباهه ســيــرك “مــاكــس مديتشي” وأحــدث
عــضــو مــعــجــزة ف ــي الــمــكــان ،الــفــيــل الــطــائــر ،إال أن

آفــاق جــديــدة جن ًبا إلــى جنب مــع فنانة األكــروبــات

“فانديفير” ال يهتم إال للمال ،فيخطط ألن يجعل من

المذهلة والساحرة “كوليت مارشانت” (إيفا غرين)،

“دمبو” نجمً ا مشهورًا في “دريم الند”  -مدينة المالهي

حتى يُ درك “هولت” أن وراء مظهر “دريم الند” الالمع
الكثير من األسرار المظلمة.

بروفايل

الحديثة التي يملكها والتي تشبه أرض األحــام -

برومو “”avengers: endgame

ّ
ويخصص له فقرة ثنائية مع فنانة أكروبات هوائي
مبهرة اسمها “كوليت” .وطالما أن عين “فانديفير”

نبذة عن فريق عمل فيلم “دمبو”

على الغنيمة ،ال يستطيع أي شخص أو شيء إيقافه.

“هولت فارير” (كولين فاريل) نجم سابق في السيرك

“كوليت مارشانت” (إيفا غرين) فنانة استعراضية

تب ّدلت حياته تمامً ا بعد عودته من الحرب العالمية

فرنسية المولد وهــي فنانة أكــروبــات هوائي بارعة

األول ــى بسبب فــقــدان زوجــتــه وفقرته فــي السيرك

يميز مدينة المالهي
ونجمة متألقة ،كما أنها أهم ما ّ

ومعاناته من أجل التواصل مع ابنته “ميلي” وابنه

التي يملكها “ف .أ .فانديفير” عندما يضم “دمبو” إلى

“جو” .وعندما طلب منه مالك السيرك االعتناء بفيل

“دريــم الند”  -مدينة المالهي الحديثة التي يملكها.

حديث الــوالدة تسببت أذنــاه الكبيرتان في سخرية

وقد تفاجأت “كوليت” بأن “فانديفير” قرّ ر تخصيص

الجميع منه ،لم يفرح “هولت” بهذه الفرصة ،لكنها
ّ
متوقع لتوطيد
أسعدت ابنه وابنته ،ما فتح بابًا غير

فقرة جديدة تشترك فيها جن ًبا إلى جنب مع الفيل

طرحــت شــبكة مارفــل إعــان فيلــم  avengers endgameعلــى يوتيــوب
» »النوع :حركة ومغامرات

» »فريق العمل :كولين فاريل ،مايكل كيتون،
داني ديفيتو ،إيفا غرين ،آالن أركين ،فينلي
هوبينز ،نيكو باركر
» »المخرج :تيم برتون

» »سيناريو :إرين كروغر

» »المنتجون :جاستن سبرينغر ،إرين كروغر،
كاتيرلي فراونفيلدر ،ديريك فراي

الطائر .لكن انضمام “كوليت” إلــى “دمــبــو” والعائلة
التي تهتم ألمره في فريق واحد يكشف لها المزيد

عالقته بهما في المستقبل.
“ماكس مديتشي” (دانــي ديفيتو) هو مالك سيرك

“مديتشي بــروز” المتع ّثر ،وكــان “ماكس” قد اشترى

» »المنتجون التنفيذيون :نايجل غوستيلو

عن عالم االستعراض  -وعن نفسها  -أكثر مما كان

» »مؤلف الموسيقى :داني إلفمان

يمكن أن تتصوّ ر.

كانجانا رانوت ...قصة حب وفيلم

والتريلــر الرســمي الثانــي للفيلــم المقــرر طرحــه فــي دور العــرض األمريكيــة
والعالمية في  26إبريل المقبل.
وكشفت مارفل عن أحدث انتاجاتها

إي ــرادات وصلت إلــى  2مليار و350

فــي فيلم avengers: endgame

الف دوالر.

ب ــط ــرح الــتــريــلــر ال ــرس ــم ــي لـــه على

وي ــت ــش ــوق الــجــمــهــور حـ ــول الــعــالــم

يوتيوب وهو الجزء الرابع واألخير

لـمــشــ�اهـ�دة فيل م �avengers: end

م ــن ســلــســلــة أفــامــهــا “”avengers

 gameخــاصــة بعد تحقيق التريلر

والــتــي حققت إي ـ ــرادات كــبــيــرة في

األول منه لمشاهدات خيالية على

شباك التذاكر وآخرها فيل م �Aveng

يوتيوب ،باإلضافة إلى إعالن مارفل

 ers: Infinity Warالـــــذي حقق

عن نهاية السلسلة في الجزء الرابع.

إليزابيث بانكس في “”Brightburn

( )Manikarnikaواحدا من أكثر األفالم المنتظرة لهذا العام

تعمــل حالياً على إخــراج الجزء الجديــد مــن “”Charlie’s Angels

كشــفت الفنانــة الهنديــة كانجانــا رانــوت ،أنهــا تعيــش قصة حــب ،رافضة اإلفصاح عن اســم الشــخص الــذي تحبه،

تظهــر النجمــة األميركيــة إليزابيــث بانكــس فــي  24مايــو المقبل فــي فيلم اإلثــارة والتشــويق “ ”Brightburnالــذي يعد أول فيلم رعــب لألبطال

وأكــدت أنهــا مــرَّت بعــدة تجــارب ســيئة مــع الحــب .مــن جهــة أخــرى ،تتابــع كانجانــا ردود الفعــل تجــاه تجربتهــا

الخارقين .الفيلم من إنتاج شركة سوني إخراج ديفيد ياروفيسكي ،وتأليف براين جون ،ومارك جان ،وبطولة ميريديث هاغنر ،ديفيد دينمان،
مات جونز ،غريغوري آالن ويليامز ،جنيفر هوالند ،ستيف أجي ،بيكي واهلستروم ،إليزابيث بيكا وكريستيان فيناليسون.

السينمائية الجديدة ( ،)Manikarnikaالذي بدأ عرضه قبل فترة.
وفاجأت نجمة بوليوود كانجانا رانوت معجبيها،

الفريق بتنظيم عرض خاص للفيلم حضره الرئيس

تدور قصة “برايت بيرن” حول وصول صبي

بأنها تعيش اآلن قصة حب ،إال أنها لم تكشف

الهندي رام ناث كوفيند .وشارك الرئيس متابعيه على

مــن عــالــم خ ــارج األرض ،وتحوله إلــى شرير

عن هوية هذا الشخص ،واعترفت لجمهورها،

صفحته ب”تويتر” بعض الصور من العرض الخاص

كبير وعدو شرس أكثر مما توقع البشر الذين

بأن لديها “شخصا” في حياتها ،وفق تقارير

للفيلم بصحبة فريق العمل والطاقم .وفــي الصور،

توسموا فيه الخير في بداية األمر ،واعتقدوا

إعالمية عالمية .وبعد أن كشفت أنها تعيش
ُ
لست
قصة حب ،قالت رانــوت“ :أنــا اآلن

تتلقى البطلة الــرئــيــســة للعمل رانـ ــوت التهنئة من

أنه المنقذ الخارق والحامي من الشرور.

الرئيس نفسه ،حيث تلعب دور الملكة راني الكسي،

وفي أحداث الفيلم ،تتبنى عائلة هذا الطفل،

بحاجة لشكل عالقة تقليدي ،أنا في

وهو قصة واقعية تدور أحداثها في عصر االحتالل

عمر أرغب في الحصول على عالقة

البريطاني .وكانت رانوت صرَّحت بأن مستقبلها يكمن

لكنه يجلب ســوء الطالع للجميع ،ومــع مرور
الــوقــت وهــو يكبر فــي الــســنُ ،تصبح القوى

تكون مصدر إلهام لي في الحياة .ال

في نجاح أول تجاربها اإلخراجية مع إطــاق فيلم

الخارقة المنتظرة منه قوى شيطانية شريرة.

أتذكر أي مرحلة كنت فيها بدون حب.

 ،Manikarnika-The Queen of Jhansiحيث دخلت

وحــصــد الــفــيــديــو الــدعــائــي لــلــفــيــلــم ماليين

لقد مــررت بعدة تجارب سيئة مع الحب،

اإلخـــراج بعد انسحاب المخرج األصــلــي للمشروع،

المشاهدات خــال فترة قصيرة ،مــا زاد من

لكنني استطعت بسرعة التخلص من هذه

لخالفات بينهما.

حــمــاس الــجــمــهــور ،ألنــهــا الــمــرة األولـ ــى التي

مــن فيلم الجاسوسية “”Charlie’s Angels

في صناعة أفــام األبطال الخارقين بجانب

المراحل المزعجة” .وكانت النجمة الهندية

لــكــن يــتــوقــع أن يــصــطــدم فــيــلــم  Manikarnikaمع

يجتمع فيها الرعب واألبطال الخارقون في

ال ــذي يــشــارك فــي بطولته نخبة مــن نجمات

“بــرايــت بــيــرن” ،فــأول مــرة يطل بطل خارق

احتفت قبل فترة بعرض أحــدث تجاربها

الــســيــنــمــائــيــة ،حــيــث يُ ــعــد فيلمها الــجــديــد

فيلم النجم هريثيك روشــان ،المعروف باسم Super

قصة واحدة.

هوليوود ،أمثال كريستين ستيورات ،نعومي

بــروح كوميدية في فيلم “ ”SHAZAMوهو

 ،30وهــو فيلم آخــر خسر مخرجه فيكاس باهل في

ويشكل الفيلم أول مشاركة للنجمة اليزابيث

س ــك ــوت ،س ــام كــلــفــن ،وبــاتــريــك ســتــيــورات،

عمل قادم من شركة دي سي كومكس وكابتن

( )Manikarnikaواحـ ــدا مــن أكــثــر األف ــام

منتصف الطريق ،بعد اتهامات حركة  ،MeToo#التي

المنتظرة لهذا العام .وأخــيــرا ،قــام أعضاء

ضربت صناعة السينما الهندية أخيرا.

بانكس في أفالم الرعب واألبطال الخارقين،
ً
حاليا على إخــراج الجزء الجديد
التي تعمل

والمقرر عرضه في نوفمبر المقبل.
ويحمل عام  2019مفاجأة أخرى غير مسبوقة

مارفل ،ويُ عد الدفعة السابعة في عالم دي سي

السينمائي.

في The Beach Bum
خطفت النجمة آيسال فيشر األنظار إليها ،خالل حضورها العرض األول
لفيلمها الكوميدي الجديد “ ،”The Beach Bumعلى مسرح “Paramount
 ”Theatreالموجود في أوستن بتكساس  -الواليات المتحدة األميركية،
ضمن فعاليات “ ”SXSW Festivalلعام ،2019
إذ ظهرت النجمة الشهيرة مرتدية بدلة
ذات تصميم مميز بــالــلــون الـــوردي،
من مجموعة تصميمات إحدى دور
األزياء العالمية.

The Hitman’s Bodyguard
أكــد أنتونيــو بانديــراس ،انضمامــه بشــكل رســمي للجــزء الثانــي مــن فيلــم االكشــن
والكوميديا الشهير “.”The Hitman’s Bodyguard
وكانت أحــداث الجزء األول من الفيلم

أجل الوصول إلى المحكمة في الوقت

تــدور حــول أفضل حــارس شخصي في

المحدد.

العالم ،والذي يتم تكليفه بحراسة قاتل

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم

محترف ،حيث إن هــذا القاتل مطلوب

ريان رينولدز وصامويل جاكسون وجار

لـ ــإدالء بــشــهــادتــه أم ــام محكمة الــعــدل

أولــدمــان وسلمى حايك وســام هزلدين

الــدولــيــة ،وهــنــا يــجــب عــلــى االثــنــيــن أن

وإلـ ـ ــودي يــونــج وخ ــواك ــي ــم دي ألــمــيــدا

ينحيا خالفتهما جان ًبا ،وأن يعمال معً ا من

وجوزفين دي البوم وغيرهم.

كــمــا حــضــر ع ــرض الفيلم النجم
العالمي ماثيو ماكونهي الــذي
ظــهــر عــلــى الــســجــادة الــحــمــراء
بــإطــالــة “كـ ــاجـ ــوال” مــمــيــزة،
إضافة الــي نظارة “ شمس”
راق،
ٍ

ذات ت ــص ــم ــي ــم
ً
أيضا العرض
وحضر
كــــــل مــــــــن ،جــيــمــي
بافيت وستيفانيا
الفـــــــــــــــي أويـــــــــــن
ومــارتــن لورانس
وغيرهم.

تقيمات رائعة لفيلم US
اســتطاعفيلــم الرعــب والغموض “ ”USأن يحصل علــى مراجعات نقدية رائعة
مـ�ن النقـ�اد ،وتقييمـ�ه حتى اآلن وصل إلـ�ى  % 100على موقع “�Rotten Toma
 ”toesأو “الطماطم الفاسدة”.
ومن المعروف أن الفيلم تدور قصته

وي ــش ــارك فــي بــطــولــة الــفــيــلــم كــل من

حــــول أب وأم يـ ــأخـ ــذان أطــفــالــهــمــا

الــنــجــوم ويــنــســتــون دي ـ ــوك ولــوبــيــتــا

إلـ ــى مــنــزل عــلــى الــشــاطــئ م ــن أجــل

نيونجو وإليزابيث موس وآنــا ديوب

االســتــرخــاء مــع األصـــدقـــاء ،قــبــل أن

ويــحــيــي عــبــد الــمــتــيــن وتــيــم هيدكر

يتدخل فــي إجــازتــهــم بعض الغرباء

وشــــاهــــادي رايـــــت جـــوزيـــف ونــويــل

دون دع ـ ــوة لــتــتــحــول اإلجــــــازة إلــى

ش ــي ــل ــدون وكـــــــارا هـــــايـــــوارد وك ــال ــي

جحيم مخيف.

شيلدون وغيرهم.
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لماذا نحتفل بـ “عيد األم”؟
الكاتب الكبير علي أمين هو من خصص اليوم للعرب
محرر مسافات
يحتفــل معظــم الــدول العربيــة في  21مارس من كل عام بـ “عيد األم” ،وفيه يحتفل األوالد بأمهاتهم ويكرمونهن؛ للتفاني
الشــديد الــذي بذلنــه تجــاه أطفالهــن ،كما يقدمون لهن أســمى التهنئات ،باإلضافة إلى الهدايا ،شــاكرين لهــن على إنجابهم،

شاركت دوللي شاهين صورة

وتربيتهــم ،والعنايــة بهــم علــى الوجــه األمثل ..فيا ترى من اين جاء هذا االحتفال ومتى بــدأ ولماذا يختلف يوم االحتفال
به في الوطن العربي عن باقي دول العالم؟

لها على انستغرام ،ظهرت
فيه مع ابنتها ،التي وجهت

الفراعنة

لها رسالة تهنئة بمناسبة عيد
األم ،وكتبت“ :عزيزتي أمي،
أنت أفضل شخص عرفته

الخميس
األحد

2019
21 15
مارس2017
أكتوبر
1440
 14رجب
1438
الحجة
 15ذو

على اإلطالق”.

يعتبــر “الفراعنة” من أوائــل األمم التي
ً
يوما لالحتفال
قدست األم ،فخصصوا

ً
رمزا لألمومة،
بها ،وجعلوا من “إيزيس”
وكانــت تقام في هذا اليوم مواكب من
الزهــور تطــوف المدن المصريــة ،ورأى
قدمــاء المصرييــن أن تمثــال “إيزيــس”
ٌ
دليل قوي
وهــي ترضع ابنها “حــورس”
على الحماية واألمومة.
أمــا عنــد “اإلغريــق” ،فقــد تــم االحتفال
بعيــد األم ،خــال احتفــاالت الربيــع
المهــداة إلــى اإللــه األم “ريــا” زوجــة
“كرونــس” اإللــه األب ،مثلهــم احتفــل
الرومان ،وكان يتم االحتفال بعيد األم
لمــدة ثالثة أيام من  15إلى  18مارس،
وهــذه األيــام توافــق احتفــال الربيــع
لديهم المسمى بـ “هيالريا”.

المرحبــة بهــذه الفكــرة إلــى جريــدة

واحتفل المصريون ألول مرة بأمهاتهم

العرب

“أخبــار اليــوم” المصريــة ،واتفقــت

في العام .1956

كافــة الخطابــات علــى تخصيــص يــوم
ً
يومــا لــأم،
 21مــارس ،علــى أن يكــون

الجرائــد عــام  ،1870لكــن جهودهــا لــم

العالم

تكلــل بالنجــاح ،وأعــادت نداءهــا مــرة

يعود الفضل في االحتفال بـ “عيد األم”
فــي مصــر والوطــن العربــي إلــى مقالــة
الكاتــب الكبيــر علــي أميــن ،حيــث قال

ً
قوميا في بالدنا وبالد الشرق”.

للمــرة األولــى ،ســيمرّ عيــد األم ولن تحتفــل الممثلة الســورية جيني إســبر بهذا
العيد بعدما فقدت والدتها العام الماضي.
وقالــت إســبر :األم أقــدس خلــق هللا،

الحيــاة ،متمنيــة لهــا حيــاة ســعيدة

وهــي ســر الوجــود ،وبرحيلهــا فقــدت

ومستقبل مشرق.
ً
دراميــا ،صــورت إســبر مشــاهدها فــي

الحيــاة وال اعتــراض علــى حكــم هللا.

بطولــة مسلســل “سالســل ذهــب” مــع

وبمــا يخص ابنتها “ســيندي” قالت إنها

المخــرج تامــر إســحق ،وســبق لهــا أن

أمــل حياتها ومصــدر التفــاؤل والحب

شــاركت فــي لوحتيــن مــن لوحــات

فــي حياتهــا ،وهــي أغلى مــا تملك في

“كونتاك” مع المخرج حسام الرنتيسي.

الحنــان واالطمئنــان ،لكــن هــذه ســنة

يوم
عالميا أول مرة تم فيها تخصيص
ٍ
لالحتفــال بعيد األم ،كان في بريطانيا،
ً
تحديــدا في القرن الـ  ،17حيث قرر أن

“لــم ال نتفــق علــى يــوم مــن أيام الســنة
ً
عيــدا
نطلــق عليــه (يــوم األم) ونجعلــه

جيني إسبر :لن أحتفل بعيد األم

أميركيــة تدعــى جوليــا وارد هــاو بــأن

“وفي هذا اليوم يقدم األبناء ألمهاتهم
الهدايــا الصغيــرة ويرســلون لألمهــات
ً
شــكرا
خطابــات صغيــرة يقولــون فيهــا

األبنــاء في بريطانيا بعد نهاية الصالة

يحتفــل بــه لمــدة  10أيــام ،ويطلقــون

وإعطائهــم الهدايــا والزهور للتعبير عن
حبهم وتقديرهم لهم.
أتــت بعدهــا ،الواليــات المتحــدة
األميركيــة،

هــم فــي هــذا اليــوم كل أعمالها
المنزليــة بــدالً منهــا ولكن أي

اإلنكليــز

هــذه

فيهــا

لــم تكــن بالقليلــة

األم)؟”.
المقالــة

رغــم

أن نســبة الســكان

يــوم في الســنة نجعلــه (عيد
بمجــرد

وفــي اليابان يحتفــل به في يوم األحد

يكــون هــذا اليوم هو نفســه يــوم نهاية
ً
يومــا ،وأن يذهــب كافــة
صيــام الـــ 40

كملكــة فيمنعوهــا مــن العمــل .ويتولــوا

قــراءة

أخرى بعد عامين ،واقترحت تخصيص
ً
أيضا.
يوم  4يوليو ،دون أن توفق
الثانــي مــن مايــو ،حيث يقيــم األطفال
ً
معرضا للصور باســم “أمي” .وفي الهند

فــي الكنائــس لالحتفــاء بأمهاتهــم

ِ
يخليك ،لماذا ال نشــجع األطفال
أو ربنا
ٌّ
فــي هذا اليوم أن يعامــل كل منهم أمه

يخصــص يــومٌ لالحتفال بعيــد األم في

أنهــم

نســوا

إال

االحتفــال

بعيــد

األم بعــد أن هاجروا

انهالــت خطابــات القــراء

حتــى طالبــت امــرأة

عليه “درجا بوجا” وهو اسم أحد اآللهة
التي تبعد عنهم الشر ،وفي
إســبانيا يحتفــل بعيــد األم فــي يــوم
األحــد األول مــن مايــو ،حيــث يرتبــط
لديهم باالحتفال بتكريم الســيدة مريم
العذراء.
تحتفــل كنــدا بـــ “عيــد األم” فــي األحــد
األول مــن مايــو ،ويأتــي فــي المرتبــة
الثالثــة بعد الكريســماس وعيــد الحب،
وفيــه يهــدي األبنــاء أمهاتهــم باقــات
الورود المصحوبة ببطاقات التهنئة.

ماذا لو

مسافة أمان

“العظماء السبعة”

انتهت الفنانة روان مهدي من تصوير دورها في مسلسل «ماذا

تطل الفنانة سالفة معمار على المشاهدين في شهر رمضان

كشــف الفنان فهد البناي عبر حســابه الشــخصي بموقع تبادل

حشــد من نجوم الخليج إلى جانب عدد من الفنانين العرب،

البيئــة الشــامية “الحرملك” ،أما الثانــي فدراما اجتماعية

الكوميديــة “العظماء الســبعة” للمرة األولــى في العاصمة

لــو» المقرر عرضه في رمضــان المقبل ،ويشــاركها البطولة

المسلســل من تأليف فيصل البلوشــي ،المعالجة الدرامية
عدنان بالعيس ومن إخراج حسين دشتي

يشــارك في بطولة المسلسل أسيل عمران ،نور الغندور ،خالد

أمين ،ليلى عبدالله ،غرور صفر ،إبراهيم الحساوي ،علي الحسيني،
علي الششتري ،رندا حجاج ،عبدالله عبدالرضا.

المبــارك من خالل عملين دراميين ،ينتمي األول منهما إلى

الصــور والفيديــوات “إنســتغرام” ،عــن عــرض المســرحية

معاصرة بعنوان “مسافة أمان”.

السعودية الرياض ،خالل الفترة بين  28و 30مارس الجاري.

تؤدي في مسلســل “مســافة أمــان” إخــراج الليث حجو

وشــوّق الفنان البناي جمهــوره ومتابعيه قائال“ :اســتمتعوا

وتأليف إيمان ســعيد ،شخصية “ســام” الطبيبة واألم التي

بفواصــل من الضحك المتواصل ..مع غــروب البالم ..ألول مرة

يخطــف زوجها ويُطلب منها تنفيذ أمور معينة من أجل إطالق

سراحه ،وإن رفضت فسيُقتل ،مما يضعها في مواجهة مخاوف صعبة.

بالرياض على مســرح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ..القاعة

الحمراء يتم عرض مسرحية العظماء السبعة في  28-29-30مارس .”2019

1968

 21مارس
1965

نشوب معركة الكرامة في األردن بين القوات اإلسرائيلية واألردنية.

1975
إلغاء منصب النجاشي (اإلمبراطور) في إثيوبيا ،واإلعالن عن قيام الجمهورية.

المجس “رينجر ”9
يرسل آالف الصور
الواضحة لسطح

2012

انقالب عسكري في مالي يطيح بنظام الرئيس حامادو توماني توري ،وتشكيل
حكومة انتقالية برئاسة أمادو سانوغو.

القمر وعددها
 5814صورة.

2017

عالم الرياضيات الفرنسي إيف ماير يحصل على جائزة أبيل لمساهماته
الحاسمة في تطوير نظرية المويجات.

1961
فرنسا والواليات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.

الميزان

الحمل
تنطلق في اتجاه معين لتوضيح االمور.

تفرح الى جانب االحباء واالهل.

العقرب

الثور
تتمتع بقدرة استيعاب االمور وبمهارة.

كرر المحاوالت التي فشلت سابقا.

القوس

الجوزاء
قم بتكريس الوقت للعائلة والمورك.

السرطان

قد تضطر للعمل ساعات اضافية.

الجدي

طباعك متقلبة وقد تكون مريضا.

األسد

يحمل منتصف هذا اليوم توتراً.

الدلو
تدعوك الظروف الى اتخاذ خطوة.

العذراء

حاذر من الخصام وال تعاد أحدا.

الحوت
تتحسن المعنويات وتستفيد من الحظ الجيد.

خصمك قوي وطباعك ليست هادئة.
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عيد األم ينعش الساحة بأغنيات جديدة لست الحبايب
أنعشــت احتفــاالت عيــد األم الســاحة الغنائية؛ حيــث حرص أكثر من مطــرب ومطربة
علــى طــرح أغنيــات بهــذه المناســبة ،وتصويرهــا بطريقــة الفيديــو كليــب لعرضهــا على
الفضائيات.

» »قالت النجمة الحسناء سلمى حايك إنها تعشق االحتفال بعيد األم
ألسباب عدة .وتؤكد في مقابلة جديدة أنها منذ الصغر كانت تعد
لهذا اليوم باالدخار واإلعداد في المالبس وتغيير الديكور أحيانا ،وأنها
مازالت تمارس هذه الطقوس.
» »سلمى حايك هي ممثلة مكسيكية  -أميركية من أصل لبناني ،ولدت
من أب لبناني وأم إسبانية في عائلة رومانية كاثوليكية ثرية من
المكسيك.

ومن بين األغنيات طرحت التونسية لطيفة

سعد ،ووزعها طارق عبدالجابر.

“أمــي” ،والتي صورتها على طريقة الفيديو

وانتهت الفنانة سمية الخشاب من تسجيل

كليب وعرضتها على قناتها الخاصة بموقع

أغنيتهــا الجديــدة من ألحان زوجهــا الفنان

“يوتيــوب” ،من كلمات أحمد ســامي ورامي

أحمــد ســعد ،بمناســبة عيد األم ،كمــا انتهى

جمــال الدين ،ألحان وتوزيع إســام صبري،

المطــرب اللبنانــي رامي عيــاش من تصوير

والكليب إخراج أحمد جمال.

أغنيــة خاصــة بعيــد األم ،وكذلــك طرحــت

كمــا قــدم المطــرب الكبيــر مدحــت صالــح

الفنانــة مــي كســاب أغنيــة جديــدة بعنــوان

أغنيــة بعنــوان “حبــك حيــاة” ،واألغنيــة

“حبيبــة قلبــي” إهداء منها لكل أم بمناســبة

كلمــات أحمــد بــريء ،وألحــان محمــد

عيدهــا ،مــن كلمات وألحان عزيز الشــافعي

الصــاوي ،وتوزيــع يحيــى يوســف ،وانتهى

وتوزيع وسام عبد المنعم.

“صالــح” كذلك مــن تصوير األغنية بطريقة

وتشــارك الفنانــة وفــاء عامــر فــي تلــك

الفيديــو كليــب مــع المخــرج هانــي كامــل.

المناســبة بطريقــة خاصــة؛ حيــث شــاركت

وتشــارك المطربــة األردنيــة نــداء شــرارة،

فــي تصويــر فيديــو كليــب مــع نجلهــا عمر،

فــي تلك المناســبة بأغنية “لســوف أعود يا

وتحمــل األغنيــة عنوان “أشــبع منهــا” ،غناء

أمي”.

وألحــان مصطفــي العســال ،وكلمــات أحمــد

وطــرح المطــرب اللبنانــي رضــا كليــب إنية

حسن راؤول ،وتوزيع محمد مجدي ،حيث

“واحشــاني يامّ ــا” ،بهــذه المناســبة ،وهــي

نشــرت الفنانــة وفــاء عامر عبر “إنســتغرام”

أغنيــة باللهجــة المصريــة ،وكتبهــا الشــاعر

فيديــو مــع نجلهــا الوحيــد “عمــر” للترويــج

الغنائــي بــدر الجميــل أحمــد ،ولحنهــا وليــد

لألغنية.

الشباب البحريني ...كيف يحتفل بعيد األم؟
مصــدر الحــب والخيــر ...والعالــم بقســاوته المفرطــة يغــدو لي ًنــا إذا مــا ابتســمت
علي حسين
األم ،مصدر الحنان والقلب الكبير والصدر الحنون ،نعمة هللا التي ال تقدر
بثمــن ،هــي التــي تعطــي وال تنتظــر المقابــل والتي ال نســتطيع رد جميلها
مهمــا حاولنــا ،هي مصدر التضحيــة والحب والحنان هي من وصى عليها
رســول هللا ب (امك ثم امك ثم امك) .بمناســبة بعيد األم والذي يصادف
اليوم الخميس قامت “مســافات البالد” باســتطالع مع مجموعة بالشباب
لألخذ بآرائهم حول هذه المناسبة وكيفية االحتفال بها.

مناسبة أخذت صدى كبيرا

كنزي األكبر

يعبــر احمــد عيــد عــن هــذه الذكــرى

يذكــر الشــاب حســين العالــي“ :ال

بقولــه“ :يعــد االحتفــال بعيــد األم
ً
خصوصا
مناسبة أخذت صدى كبيرا

حديث في هذا العالم يكفي لوصف
أمــي ،ال ِ
تــف الكلمــات التــي في حق

فــي األعــوام القليلــة المنصرمــة،

أمي ،كل ما أنا به اليوم بفضل أمي،

فالبعــض يســتعد لهــذه المناســبة

كل مــا ســأكونه يومً ــا بفضــل أمــي،

بفترة ليســت بالقليلة بشراء الهدايا
ً
وخاصــة ان هــذه
وادخــار االمــوال

هــذا العالــم بقســاوته المفرطة يغدو
لينًــا اذا مــا ابتســمت أمــي ،حتــى ان

المناســبة تأتــي فــي األيــام األخيرة

ِ
بلمســة أمــي،
همومــي الثقيلــة تفــر

من شــهر مــارس فالبعض يدخر من

حتــى زوايــا منزلنــا شــهدت حنــان

راتــب شــهر فبراير ،بالنســبة لكيفية

أمــي ،أشــكر هللا ألن أمــي هــي أمي،

االحتفــال ،فــإن بعــض العوائــل ال

ألنهــا ســندي وأمانــي وملجــأي،

تخصــص يــوم الحــادي والعشــرين

أشــكر هللا علــى أيامــي التــي تبــدأ

مــن مارس لالحتفــال ،بل في عطلة

بهــا وتنتهــي بهــا ،وأدعــوه أن يطيل

ضحكات أمي.

نهاية االســبوع حيــث يجتمع افراد

عمرهــا فــا قــدرة لــي علــى مجابهة

العائلــة فعلــى ســبيل المثــال نحــن

هــذا العالــم دون أمــي ،وان يغمــر

أجمل كالم الحب

تق ّ
دم بنا العمر تبقى حاجتنا وحنينا

في حين قالت الشابة سوسن عدنان:

إلــى األم فــوق كل االحتياجــات،

نحتفــل فــي يــوم الجمعــة بســبب
تجمع أفراد العائلة “.

فاطمة كاظم

ً
فرحــا ألن كنــزي األكبــر هــو
أيامهــا

“األم هي مصدر الحب المشتعل وهي
النعمــة التي وهبنــا واعطانا إيها هللا
وهــي الزهــرة التى يفــوح الطيب
منهــا واالبتســامة التــي تحمينا
مــن آهات الزمن ،مهما مدحت
األم يبقــي قليــل فــي حقهــا،

هي كل أيامنا
بين محمد العالي بقوله“ :مهما كبرنا

تبقــى

روحنــا

تحيــا

بوجودهــا،

وشــوقنا إلــى أحــن صــدر وأطيــب
قلــب بازدياد ال ينقــص مهما أخذتنا
مشــاغل الحيــاة ،فمكانهــا القلــب
وصوتهــا منغــرس بداخلنا ،وجودها
يعني الحيــاة وفراقها يعني الموت،

اذا كانــت اجمــل الكلمــات

احيــاء ذكــرى عيــد االم ال يكون في

هــي كلمــات الحــب وإذا كان

يوم واحد فقط فاالم هي كل ايامنا

أعــذب مــا ســمعته األذن من

لكــن خصــص هــذا اليــوم لالحتفــال

كالم فــي الحب فأجمل كالم

بوجودها واحياءه بجلب الهدايا لها

الحــب هــو مــا قيــل فــي حب
االم ،ال تقتصــر هــذه المناســبة
لــأم فقــط بــل للوالديــن كمــا
أوصــى بهــم هللا قائــاً( :وَ وَ َّ
ص ْينَا

باالضافــة الى عمــل كعكة لالحتفال
بهذه المناســبة الجميلة التي تســعد
العائلة وتجعلها متماسكة اكثر”.

سوسن عدنان

محمد العالي

البيوت بال أمهات هي أشــبه بالقبور
فابتســامة األم المشــرقة تفتــح
أبــواب األمل ألبنائها فدعاء األم هو
الســاح الــذي نلجــأ لــه عندمــا ُتغلق
األبواب ،وهــا قد اقترب اليوم الذي
بــات الجميع يحتفل فيه بما يســمى
بعيــد األم ،األم ليس لها يوم محدد،
لهــا كل األيــام فمتــى مــا اســتطاع
االبــن أن يرســم البســمة على شــفاه
أمــه يجــب عليــه أن ال يتوانــى عــن
ذلــك ،ولكــن مــع األســف الكثيــر مــن
األبنــاء ال يتســنى لهــم ذكــر أمهاتهم

ملجأ األبناء

إال فــي هــذا اليــوم متعذريــن بكثرة

االبنــاء مــن عمــل صالحــا لوالديه في

فيمــا رأت فاطمــة كاظــم“ :األم هــي

االنشــغاالت وبالخــوض فــي دوامــة

حياتهم ومماتهم”.
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ال في عربته،
حصان يدعى جيني يُ العب طف ً
في مدينة فرانكفورت ،األلمانية (أ ف ب)

شاهدوا “حطام سفينة” ثم
اكتشفوا “المفاجأة”
بينمــا كانــت لينيت غرزيالك تتمشــى على شــاطئ المحيط مــع صديقها وآخرين،
شــاهدوا جميعــا جســما ضخمــا ظنــوه علــى الفــور قطعة مــن حطام ســفينة ،لكن
المفاجــأة التــي تلقوها كانــت صاعقة .وقالت غرزيالك ،التي نشــرت صورة الحقا
لمــا “تم اكتشــافه”“ :كنا نتمشــى أنا وصديقي وطاقم عملــه ،عندما الحظنا وجود
شيء على شاطئ المحيط بالقرب من مصب نهر موراي”.
وأضافت ،في تصريح لصحيفة “غارديان أستراليا” ،أن صديقها كان يعتقد أن ما
نشــاهده عبارة عن حطام ســفينة ،قبل أن يكتشــفوا أنها عبارة عن ســمكة غريبة
تبيــن الحقــا أنها من نوع “موال موال” .وأوضح جامع األســماك ،المدير في متحف
جنوب أســتراليا ،رالف فوســتر ،أن ســمكة الشــمس “موال موال” هي ســمكة نادرة،
ومــن النــادر أيضــا العثــور عليهــا فــي ذلك الموقــع .ونظــرا ألنها علقت علــى رمال
الشاطئ الذهبية ومع قرب مغيب الشمس ،فقد أصبح لونها مائل إلى البني ،مثل
الخشب ،ولهذا السبب على ما يبدو كان يعتقد أنها جزء من حطام سفينة .وقال
صديق لينيت “أعتقد أن كثيرا من الناس يعتقدون أنها مزيفة”.

“األرض المسطحة” تستعد لـ “نهاية العالم”
يخطط عدد من معتنقي نظرية “األرض المسطحة” ،الذين يرفضون
يعتبرونــه “نهايــة األرض” أو “حافتهــا” فــي القــارة القطبيــة الجنوبية
(أنتارتيــكا)ً .
وفقــا لـ “المؤتمر العالمي لألرض المســطحة” ،فإن الرحلة
ســوف تكــون عن طريــق البحر .ويُ عقــد المؤتمر القــادم للجماعة في

عــن خطــط اســتضافة رحلة العام المقبل على متن ســفينة ســياحية

أصحاب نظرية األرض المسطحة يخططون لرحلة إلى حافة العالم

الحدث؛ ألن سفن الرحالت البحرية تتنقل باستخدام معدات تعتمد

ســاعد اإلنترنت على شــيوع مثل هذه النظريات وغيرها من األفكار
الرافضــة لمســلمات علميــة أو تاريخيــة ،كمثــل الذيــن ال يصدقــون
أن رواد فضــاء أميركييــن مشــوا علــى ســطح القمــر .ونمــت العديــد
مــن الحســابات علــى موقع “يوتيوب” تــروّ ج لهذه األفــكار .وفي هذا
الســياق أجــرى باحثــون مــن جامعــة تكســاس للتكنولوجيــا دراســة

يعتقد أن األرض مسطحة.

حديثة عن الموضوع.

دور “يوتيوب”

شخصا خالل “مؤتمر األرض المسطحة” .وأكد  29منهم
ً
وقابلوا 30
ً
ّ
رئيســيا فــي إقناعهــم بمثــل هــذه
عامــا
ل
شــك
“يوتيــوب”
أن موقــع
ً

وجماعة “األرض المسطحة” جزء من موجة صاعدة من المجموعات
التي ترفض نموذج المجموعة الشمسية وكروية األرض.
ويعتقــد هــؤالء أن األرض مفلطحة وهي أشــبه بقرص ،وأن الســماء
فوقها تشكل ما يشبه “قبة” ،وأن القارة القطبية الجنوبية تحيط بها
مــن الخــارج لتشــكل ما يشــبه جــدارًا جليديًا .وفي الســنين األخيرة،

فرنسا تستقبل

توت عنخ آمون
بترحاب كبير

النظريات.
» »ودعت بعض األطراف العلمية “يوتيوب” إلى تعديل

خوارزميته؛ من أجل وقف انتشار المعلومات الخاطئة

وإعطاء األولوية للعلم الموثوق به.

أول مطعم أوروبي تحت الماء في النرويج
افتتح أول مطعم أوروبي تحت الماء في النرويج ،أمس األربعاء ،وتلقى حجوزات
من أكثر من  7آالف شخص لتناول الطعام وسط األسماك.
ويقع المطعم عند الطرف الجنوبي من النرويج

فــي نيويورك .وقال مؤســس الشــركة شــيتيل

الشــهير تــوت عنــخ آمــون فــي محطتــه الثانية

وهــو مصمم على شــكل أنبوب خرســاني كبير

تريدال تورســن لرويتــرز “المذهل هو االنتقال

يقع جزء منه تحت مياه بحر الشمال .ويحمل

من أعلى الماء إلى أسفله عبر المبنى ..تكشف

عرضــه بمدينــة لــوس أنجلــوس بالواليــات

هذا المطعم اســم “أندر” أو “أســفل” التي تعني
ً
أيضــا “أعجوبــة” .والمطعــم مــن
بالنرويجيــة

النافذة الكبيرة ما تحت الماء”.

يفتتــح اليوم الخميس معرض الملك الفرعوني
بالعاصمــة الفرنســية باريــس ،بعــد انتهــاء مــدة
المتحــدة .وســيقوم وزيــر اآلثــار خالــد العنانــي
بافتتــاح المعــرض رســميا ،تحــت عنــوان “توت
عنــخ آمــون ...كنوز الفرعون” ،وسيســتمر حتى
منتصف شهر سبتمبر.

أن اندلعــت فيهــا النيــران بعــد إبحارهــا

» »وأظهرت صور سفينة الشحن
اإليطالية “غراندي أميركا” والنيران
مشتعله بها قبل غرقها في
المحيط األطلسي على بعد 150
ميال بحريا من مدينة بريست في
فرنسا ،وعلى عمق  15ألف قدم.

الســفينة ،فــإن “حمولتهــا كانــت تتضمــن

ســتليه الرحلــة إلى “نهاية العالم” فــي  .2020ومنذ إعالن المجموعة

إس” مرتبطة باألقمار الصناعية التي تدور حول األرض.

“غرقــت ســفينة الشــحن اإليطاليــة بعــد

نحو  300ألف دوالر”.

األســبوع الماضــي” .ووفقــا لمحتويــات

الحــدث الســنوي الثالــث الــذي تســتضيفه هــذه المجموعــة ،ومن ثم

وفي تقرير لصحفية “غارديان” ،ذكر القبطان المتمرس هنري كيجير
بأنه أبحر مليوني ميل حول العالم ولم يصادف قبطا ًنا بحريًا واح ًدا

ووفقــا لموقــع “موتــوري” اإليطالي ،فقد

 2آر أس ،تصــل قيمــة الواحــدة منها إلى

مــن فرنســا فــي طريقهــا إلــى البرازيــل

مدينــة داالس بواليــة تكســاس األميركيــة فــي نوفمبر المقبــل ،وهو

على نموذج كروي لألرض .وتســتخدم هذه الســفن أنظمة “جي .بي.

غرقت ســفينة شــحن إيطالية تحمل حاويات تضم  2000ســيارة ،بينها  37سيارة
بورش ،في المحيط األطلسي.

فكــرة كرويــة األرض ،لتنظيــم رحلة جماعية في العــام  2020إلى ما

إلــى القــارة الجنوبيــة ،دار الجــدل حــول المفارقة التــي تحيط بذلك

 2000سيارة فاخرة تغرق في المحيط

تصميــم شــركة المعمــار النرويجيــة ســنوهيتا
ً
أيضــا تصميمــات دار األوبــرا
التــي وضعــت
فــي أوســلو ومتحــف  11ســبتمبر التــذكاري

» »وقال تورسن إن البناء يمكنه تحمل
الطقس شديد السوء ،ومصمم
بطريقة تمكنه من تحمل ما يطلق
عليها “موجة القرن”.

 2000ســيارة بينهــا  37ســيارة بورشــه،
بينهــا  4ســيارات من طــراز  911جي تي

شاب يجد نصف مليون دوالر ويعيدها

عثــر شــاب أرجنتينــي مــن بلــدة نوغويا الصغيــرة على نصــف مليــون دوالر وأعاد

ً
وفقا لمجلة “بريفيل”.
األموال إلى المالك ،وطلب العمل في المقابل،
وبحســب المجلــة ،فــإن خوســيه سانشــيز

اإلذاعة المحلية للعثور على صاحب المال.

يعيــش مــع صديقتــه وطفليــه فــي شــقة

فــي وقــت الحــق ،التقــى الرجــل الــذي أضاع

مســتأجرة ،وليــس لديــه دخــل ثابــت .عندما
رأى رجــاً يتحدث علــى الهاتف ،وهو يدخل

المــال ،بسانشــيز ،واســتعاد رجــل األعمــال

الســيارة ويتــرك حقيبتــه في الشــارع ،حاول
إيقافه ،لكن الرجل لم يره .وكان في الحقيبة
حوالي نصف مليون دوالر .اتصل بالشرطة،
لكــن لــم يــرد عليــه أحــد ،ثــم طلــب مســاعدة

شقة ،لكن الشاب رفض ،وطلب
إعطاءه وظيفة.

أعلنــت كازاخســتان تغيــر رســميا اســم
عاصمتهــا الحاليــة آســتانة إلــى “نــور
ســلطان” ،أمس األربعــاء ،تيمنا بالرئيس
الســابق نــور ســلطان نزارباييــف ،وفقــا
لوسائل إعالم رسمية.
وأيــد البرلمــان الكازاخســتاني فــي
تصويــت ،األربعــاء ،اقتــراح الرئيــس
الجديــد

للبــاد،

قاســم

جومــارت

توكاييف ،تغيير اســم العاصمة إلى “نور
ســلطان” تيمنــا بالرئيــس الســابق غــداة
اســتقالته المفاجئــة بعــد حكــم اســتمر
قرابــة  30عامــا .وذكــرت وكالــة األنبــاء
الرســمية “كازينفــورم” عقــب تصويــت
البرلمــان “تم تغيير اســم آســتانة رســميا
اآلن إلى نور سلطان”.
» »واستقال نزارباييف ( 78عاما) ،الثالثاء،
في أولى خطوات تحول سياسي
محكم فيما يبدو ويضمن له

االحتفاظ بنفوذ كبير .ووفقا للدستور،

سيكمل توكاييف بقية مدة نزارباييف،
التي تنتهي في أبريل العام .2020

البريطانية المالكة
مــع دخــول ميغــان ميــركل زوجــة األميــر
البريطانــي هــاري مراحل الحمــل األخيرة،
بــدأت المراهنــات والتكهنــات حول جنس
الرضيــع المنتظــر ،ووزنــه ،وموعــد ومكان
الــوالدة .وانطلقت أقوى المراهنات بشــأن
االســم ،إذ يتصــدر اســم “آرثــر” توقعــات
مؤسســة وليــام هيــل للمراهنــات في حالة
كان الرضيــع صبيــا ،أمــا إذا كانــت فتــاة

كبيــر ،إذ زينــت الشــوارع والمياديــن الرئيســة

ودوقــة ساســكس اســم األميــرة الراحلــة

والمبانــي ومحطات المترو في باريس بالفتات

ديانــا ،والــدة هــاري .وقــال روبــرت آدامــز،

ضخمــة تصــور وجــه الملــك الشــاب وبعــض

المتحــدث باســم وليــام هيــل “اســم ديانــا

مقتنياته.

مرشح بنسبة عشرة إلى واحد.
» » ليست هناك مفاجآت ...لكن هناك

» » كما تصدرت أخبار الملك الذهبي

توجها في اآلونة األخيرة السم

ومعرضه الصفحات األولى للصحف

والمجالت الفرنسية ،التي أعد معظمها

فيكتوريا بنسبة عشرة إلى واحد

الملك توت عنخ أمون ومقبرته ونسبه،

أكتوبر ،أعلن هاري حفيد الملكة

أيضا؛ ألن الناس يحبونه” .وفي

ملفات صحفية مصورة عن معرض

األيام المقبلة.

مليون بيزو ( 25000دوالر) أو

“نور سلطان”

جديدة بالعائلة

واســتقبلت فرنســا الفرعــون المصــري بترحــاب

حيث يعتبر الفرنسيون هذا المعرض

» »عرض صاحب المال على سانشيز

اسم عاصمتها إلى

ترجيح “ديانا”

فــإن كثيريــن يتوقعــون أن يختــار دوق

الحدث الثقافي األهم في فرنسا خالل

حقيبته.

كازاخستان تغير

وصمم المطعم بحيث ال تظهر انعكاسات تذكر على الجدار الزجاجي الذي يغمر القاعة بالضوء
ُ
الطبيعي الممتزج بلون المياه المائل للخضرة خالل النهار.

إليزابيث ملكة بريطانيا وميغان

أنهما ينتظران والدة طفلهما األول

في الربيع.

بعد غياب امتد لـ  7سنوات كاملة ،تعود الفنانة المصرية حنان ترك إلى السينما مرة
أخرى ،من خالل فيلم يحمل اسم “النداهة” ،يشاركها بطولته هاني عادل .وتعود حنان
التي شاركت للمرة األخيرة سينمائيا بفيلم “المصلحة” بصحبة عدد كبير من النجوم،
أبرزهم أحمد عز وأحمد السقا وكندة علوش والراحل خالد صالح ،هذه المرة بشكل
مختلف خاصة أن فيلم “النداهة” هو الفيلم األول لصناعة السينما الصوتية.

